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บทท่ี 1  
บริบททั่วไปของหน่วยงาน 

 
 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค บริหารจัดการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทางวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมี
โรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย  โรงพยาบาลกลาง   โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาล   
เจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ปุวย การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและปูองกันโรค การฟื้นฟูส ุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  จ ัดการด้าน
แพทยศาสตรศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์  พัฒนางานวิชาการและด้านบริการรักษา 
และปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง ส่วนโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ปุวย การ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ส่งเสริม 
สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   ส่วนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ปุวย งานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและปูองกันโรค 
การฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  ท าให้ปัจจุบัน  
ส านักการแพทย์มีจ านวนเตียงรวมทั้งสิ้น 2,049 เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมจ านวนเตียงในเขต
กรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ 5.95 ของจ านวนเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งหมด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประชาชนมาใช้บริการผู้ปุวยนอกจ านวน 3,837,017 คน ผู้ปุวยใน จ านวน 97,237 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

  นอกเหนือภารกิจทางด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์อีก
หน่วยงานหนึ่งคือ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และให้บริการสายด่วนทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีสาธารณภัย อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยจากการก่อการร้าย 
ศึกษา วิจัย จัดท าสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบบริก าร
การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการด้านการเงินในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 



  นอกจากหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์แล้ว ส านักการแพทย์ยังมีหน่วยงานสนับสนุนสอง
หน่วยงานคือ กองวิชาการ และส านักงานเลขานุการส านักการแพทย์ โดยกองวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวางแผน จัดท าแผนและโครงการพัฒนาสาธารณสุขของส านักการแพทย์ ก ากับติดตามการด าเนินโครงการ
พัฒนาสาธารณสุข ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สร้างระบบเครือข่าย
สาธารณสุข ก าหนดนโยบายและบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
พัฒนาบุคคลทั้งในและนอกสังกัดส านักการแพทย์ ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณาโครงการ
และผลงานทางวิชาการ ค้นคว้าเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ เป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้ปัจจุบันส านักการแพทย์มีส่วน
ราชการในสังกัดทั้งสิ้น 12 ส่วนราชการ ประกอบด้วยโรงพยาบาล 9 แห่ง  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) กองวิชาการ และส านักงานเลขานุการส านักการแพทย์ โดยส านักการแพทย์
ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริการ
ด้านการแพทย์ และแผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 รวมทั้งสิ้น 
3,308,082,000 บาท (สามพันสามร้อยแปดล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น จ านวน 
6,598 คน ดังนี้   
ตารางท่ี 1 อัตราก าลังบุคลากรในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (อัตราเต็ม)  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

สังกัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

ส านักการแพทย์ (ผู้บริหาร) 5 0 0 
ส านักงานเลขานุการ 60 12 6 
กองวิชาการ 23 3 2 
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 11 22 17 
โรงพยาบาลกลาง 860 347 238 
โรงพยาบาลตากสิน 899 387 281 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 877 304 205 
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ 238 68 74 
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 237 72 28 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 223 58 23 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 258 60 66 
โรงพยาบาลสิรินธร 396 72 122 
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 26 0 18 

รวม 4,113 1,405 1,080 

ข้อมูล :  กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 
 ส ารวจ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
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 จากการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ พบว่า จ านวนผู้มารับ
บริการในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ โดยประชาชนที่มารับการรักษาประเภท
ผู้ปุวยนอกในปี 2559 สูงสุด 5 อันดับแรก ยังคงเป็นกลุ่มโรคเดี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม     
กลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต กลุ่มโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม กลุ่มโรคระบบหายใจ และ
กลุ่มโรคระบบสืบพันธุ์ร่วมระบบปัสสาวะ ส่วนกลุ่มโรคที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ปุวยในสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
กลุ่มโรคความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอ่ืนๆ  กลุ่มโรคความดันโลหิตสูง  กลุ่มโรคใน
ระยะปริก าเนิด  และกลุ่มโรคเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน  ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรค
โรคหัวใจวายเฉียบพลัน  การติดเชื้อในกระแสโลหิต  โรคปอดติดเชื้อ   โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ เป็นต้น      
จะเห็นได้ว่าภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน ยังคงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม และ
พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงโรคของคนเมือง ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ ฯลฯ  
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคม ความขัดแย้งในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความเสี่ยง
จากสถานประกอบการ ที่พักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอาย ุเป็นต้น 

   นอกเหนือจากโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมืองแล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในระยะที่โครงสร้าง
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีหรือมากกว่า) มีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 
1.21 ล้านคนในปี พ.ศ.2503 ไปเป็น 4.5 – 5.7 ล้านคนในปี พ.ศ.2543 โดยในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 65,729,098 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 9,455,777 คน  ในเขตกรุงเทพมหานครมี
จ านวนประชากร 5,696,409 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 898,759 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2558) ประมาณการผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15.77 และในปี พ.ศ.2563  คาดว่าจ านวนประชากรผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 11 ล้านคนตามล าดับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังน าประเทศไทยไปสู่สภาวะที่เรียกว่า          
“ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population Aging) ที่สมบูรณ์ โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยท างานลดลง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพและสังคม  จึงจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมการในการจัดบริการทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร ทั้งทางด้านการปูองกันโรค การสร้างเสริม
สุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว นอกเหนือจากบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุ
ด้วยการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและการตรวจประเมินคลินิกทุกปีแล้ว  ยังเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นผู้สูงอายุ การฟ้ืนฟูและส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ การเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
และการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ 
5 นโยบาย ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง) ส านัก
การแพทยไ์ด้น านโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ไปสู่การปฏิบัติ โดยภารกิจด้าน
ที่ 3 “Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ” ด้วยการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และความใส่ใจเป็น
พิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ซึ่งภารกิจในส่วนนี้ ส านักการแพทย์ได้ให้ความส าคัญกับการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีความเปราะบางและต้องการการดูแลเป็นพิเศษด้วยโครงการ “กทม.ใส่ใจ วัย 80 ปี” จึงได้พัฒนา
แนวคิดท่ีจะจัดช่องทางด่วน (Fast Track) เพ่ือให้บริการเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไปตามเงื่อนไข
ในการดูแลรักษา 
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   นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าตามกรอบประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา ได้มีผลต่อ
ระบบการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านบุคลากร การจัดระบบบริการทางการแพทย์ การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แฝงมากับการพัฒนา และการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ การลงทุน
ทางด้านสุขภาพ ฯลฯ ซ่ึงจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ ปัญหาสุขภาพคนเมือง และ
การตลาดอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนอาจท าให้ความต้องการของผู้เข้ารับบริการทาง
การแพทย์จากต่างชาติขยายตัว เกิดการแย่งทรัพยากรสาธารณสุขระหว่างคนไทยและต่างชาติ ดังนั้น โรงพยาบาลใน
สังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร    จึงควรเรียนรู้ เตรียมการรองรับและปูองกัน รวมถึงการพิจารณา
ผลกระทบในเชิงลบไว้ด้วย  ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ได้มีการริเริ่มด าเนินการคือ โครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ  ซึ่งถือ
เป็นการจัดบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษเพ่ิมอีก 1 ระบบในโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีการบริการที่ให้ความสะดวก 
สบาย รวดเร็ว เทียบเท่าหรือดีกว่าในโรงพยาบาลเอกชน (Premium Services in Public Organization) โดย
ผู้ปุวยเป็นผู้เลือกว่าจะรับบริการในระบบบริการสุขภาพปกติหรือระบบบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษ ซึ่งการเข้ารับ
บริการในการบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษนี้ จะมีค่าบริการที่สูงกว่าระบบปกติ แต่ยังต่ ากว่าในโรงพยาบาลเอกชน
ทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร  
 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์ความเป็น 
เลิศทางการแพทย์ของส านักการแพทย์มาโดยตลอด ซึ่งประกอบด้วย 1.) ศูนย์จักษุวิทยา  2.) ศูนย์โรคกระดูกและข้อ 
โรงพยาบาลกลาง    3.) ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์   4.) ศูนย์เบาหวาน และ 5.) ศูนย์โรคหลอด
เลือดสมองและสมองเสื่อม  โรงพยาบาลตากสิน   6.) ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง  และ 7.) ศูนย์เวชศาสตร์  
การกีฬาและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์   ปัจจุบันได้มีการประเมินศักยภาพของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการติดตามการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการอันเป็น
หลักประกันให้กับประชาชนผู้มารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่าได้รับบริการที่ดีจากหน่วยงานที่ได้
มาตรฐานเทียบได้กับสถาบันชั้นน าระดับประเทศ   
 

 การจัดบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและมาตรฐานการให้บริการ เป็น
อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ดังจะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลในสังกัดส านัก การแพทย์ทั้ง 9 แห่ง 
ยังมีการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางฝั่งเหนือของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ครบ 
4 มุมเมือง   โดยมีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  โรงพยาบาลคลองสามวา  โรงพยาบาลในเขตดอนเมือง      
(อยู่ระหว่างการจัดหาพ้ืนที่) และโรงพยาบาลในเขตบางนา ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาล 4 แห่งที่ให้บริการทางการแพทย์
ครอบคลุมประชากรในพ้ืนที่ใกล้เคียงและปริมณฑล  ดังนั้น การขยายการให้บริการทางการแพทย์ จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้มีจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 

    ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติอ่ืนๆ ในเขตเมืองที่ผ่านมาและอาจ
เกิดข้ึนไดอี้ก เป็นภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่ส านักการแพทย์จ าเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติดังกล่าว รวมถึง
การซ้อมแผนเพ่ือรองรับการเกิดสถานการณ์อย่างจริงจัง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน เพ่ือช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือ และการให้บริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือให้ผู้เจ็บปุวยหรือ
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ผู้ประสบภัย ได้รับความปลอดภัยสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐานทางการแพทย์   ด้วยการจัด
ให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้น 5 จุด 
(จากเดิม 4 จุด) ได้แก่ จุดจอดใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 (ด่วนประชาชื่น) จุดจอดห้างบิ๊กซีรามอินทรา  จุดจอดพุทธมณฑล
สาย 1 เขตตลิ่งชัน  จุดจอดส านักงานเขตลาดพร้าว  จุดจอดส านักงานเขตบางนา เป็นต้น 
 

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือหัวใจส าคัญของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพ่ือให้ 
บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และยังเป็นการด าเนินงานที่มีความส าคัญตามยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2556 - 2559)  ซึ่งได้ก าหนดกลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพ่ือให้บริการประชาชนแบบครบวงจร
และมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(HA) โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่มาประเมิน   
ต่อมาในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ยังได้ให้ความส าคัญด้วยการก าหนด  
กลยุทธ์ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 "มหานครปลอดภัย” โดยโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ต้องผ่านการประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation)  

   ต่อมาในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพที่มุ่ง
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงที่
เชื่อมโยงในภาพของเครือข่ายบริการรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)  
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเริ่มพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ
ใน 10 สาขา ได้แก่ ๑.) หัวใจ ๒.) มะเร็ง ๓.) อุบัติเหตุ ๔.) ทารกแรกเกิด ๕.) สุขภาพจิตและจิตเวช ๖.) ตาและไต   
๗.) ๕ สาขาหลัก ๘.) ทันตกรรม ๙.) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม ๑๐.) Non Communicable 
Disease : NCD ( DM, HT, COPD, Stroke)  ซึ่งต่อมาได้มีการขยายสาขาเพ่ิมเติมเป็น 14 สาขา โดยในส่วนของ
ส านักการแพทย์นั้น ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

 อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักการแพทย์ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าได้รับบริการที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ ด้วยการประกันคุณภาพรางวัลต่างๆ
จ านวนมากมาย ทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลคุณภาพของกรุงเทพมหานคร ระดับ
ดีเด่นหลายปีติดต่อกัน อาทิ นวัตกรรมการลดขั้นตอนการเจาะเลือด  การพัฒนาระบบบริการผู้ปุวยนอก  Stroke 
เส้นทางลัดที่ไร้รอยต่อ  การจัดบริการแบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ปุวยมะเร็งเต้านมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  การให้ค าปรึกษาเป็นคู่ มุ่งสู่ลูกน้อยปลอดเอดส์  นวัตกรรมคืน
ความสุขให้เท้าเธอ และเครื่องกระตุ้นการเคลื่อนไหวข้อเข่าส าหรับผู้ปุวยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  รวมถึงการได้รับ
รางวัลการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการพัฒนาครัวฮาลาลสู่มาตรฐาน 
GMP เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล  การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย 
เป็นต้น   ทั้งนี้ เพ่ือให้การก าหนดทิศทางการพัฒนาบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของส านักการแพทย์
เป็นไปตามเปูาหมายของวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
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วิสัยทัศน์ 
 

“เรามุ่งม่ันที่จะท าให้ระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
มีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด” 

 
 
 

ค าจ ากัดความ 
ความเป็นเอกภาพในระบบการให้บริการทางการแพทย์ หมายถึง การให้บริการรกัษาพยาบาล 

ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิขึ้นไป ซึ่งจัดให้โดยสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
มีการประสานงานกันให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

ประชาชนทุกคน หมายถึง ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาอยู่ใน 
กรุงเทพมหานครหรือไม่ หากเข้ามาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครย่อมมีความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของรัฐ 

 

บริการทางการแพทย ์หมายถึง การให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ปูองกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพ  
โดยสถานพยาบาลภาครัฐ และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งของกรุงเทพมหานครและเครือข่าย 

 

บริการที่ดีที่สุดและคุ้มค่า หมายถึง การจัดให้บริการโดยมีสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากรที่มี 
คุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ 
 
   เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนในการได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับนั้น การศึกษาและท าความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านสุขภาพ 
นับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง   องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้
ส านักการแพทย์บรรลุตามเปูาหมายดังกล่าว  จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจัง ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนให้ส านักการแพทย์
ประสานระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีความเป็นเอกภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุก
คนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุดนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ
สังคม รวมถึงส่วนราชการในสังกัดส านักการแพทย์ทุกแห่ง ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่เปูาหมายดังกล่าวโดย
มีพันธกิจที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 
พันธกิจ 
 

  เพ่ือให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงบริการตรวจรักษาพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันการณ์ โดยจัดให้มีเครือข่ายโรงพยาบาล การ
บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ ตลอดจน
การประสานนโยบาย ก าหนดทิศทาง และบูรณาการเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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หลักการพ้ืนฐาน 
 

  หลักการพ้ืนฐานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี ได้แสดงถึงความเชื่อหรือ
ความคาดหวังของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การก าหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ผลส าเร็จ และมาตรการ ในแผนยุทธศาสตร์ทั้งระดับส านักและหน่วยงานตั้งอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐาน ๕ ข้อ ต่อไปนี้ 
 

1. ค านึงถึงบทบาทส าคัญของส านักการแพทย์ในการผลักดันให้การจัดบริการทางการแพทย์ในเขต 
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. ความเสมอภาคของประชาชนทุกคนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในการเข้าถึงบริการทาง 
การแพทย์ที่มีคุณภาพ 

3. ระบบบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประชาชนมีความเชื่อถือและ 
มั่นใจ 

4. ความจ าเป็นในการบูรณการระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ จนถึงตติยภูมิ 
ระหว่างหน่วยงานบริการทางการแพทย์ภาครัฐหลากหลายสังกัดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

5. การคิดนอกกรอบในการสร้างภาคีเครือข่ายและท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ใน 
การจัดบริการทางการแพทย์เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห์องค์กร (จดุแข็ง จุดอ่อน สิ่งท้าทายและโอกาส) 
และนโยบายการบริหารงานส านักการแพทย์ในปัจจุบัน 

 
ระบบบริการโรงพยาบาล 
จุดแข็ง 

1. มีโรงพยาบาลรักษาได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับทุติยภูมิ ขนาด 200 เตียง ไปจนถึงระดับตติยภูมิ  
ขนาด 400 เตียง  โดยโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 200 เตียง ยังมีกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ ให้บริการเชิงรุกในระดับปฐมภูมิด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในชุมชนร่วมด้วย 

2. มีศักยภาพในการรองรับจ านวนผู้มาใช้บริการผู้ปุวยนอก (OPD) กว่าสามล้านคนต่อปี ผู้มาใช้ 
บริการผู้ปุวยใน ( IPD) เกือบหนึ่งแสนคนต่อปี  โดยในปี 2559 มีจ านวนผู้มาใช้บริการผู้ปุวยนอกจ านวน 
3,837,017 ราย และผู้มาใช้บริการผู้ปุวยในจ านวน 97,237 ราย  

3. มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ได้แก่ สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา  ศัลยศาสตร์  อายุรศาสตร์   
กุมารเวชศาสตร์ และออร์โธปิดิกส์  รวมถึงการมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอดในหลายอนุสาขา  

4. มีโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน   
ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  และในอนาคตจะพัฒนาให้มีศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุครบวงจร 

5. ให้บริการนอกเวลาราชการ (Extended OPD) เพ่ือรองรับผู้จ านวนผู้มารับบริการที่ไม่สะดวก 
มารับบริการในเวลาราชการได้ รวมทั้งสิ้นจ านวน 90 คลินิก โดยมีผู้มารับบริการจ านวนกว่าสองแสนรายต่อปี           
(ปี 2559 มีผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้นจ านวน 251,033  ราย) 

6. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพ่ือรักษาโรคเฉพาะทางโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
สาขาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิข้ึนไป  ประกอบด้วย  1. ศูนย์จักษุวิทยา   2.) ศูนย์โรคกระดูกและข้อ   
3.) ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์   4.) ศูนย์เบาหวาน   5.) ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม     
6.) ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง และ  7.) ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  นอกจากนี้ยังมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีก 3 แห่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ 1.) ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุง-
ประชารักษ์  2.) ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลตากสิน และ 3.) ศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาล
กลาง 

7. มีระบบส่งต่อภายในระหว่างโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง  โดยให้โรงพยาบาล 
ระดับตติยภูมิ ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า สามารถรองรับการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ  เพ่ือการดูแลผู้ปุวยที่
ครบวงจร (โรงพยาบาลพี ่– โรงพยาบาลน้อง) 

8. มีระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง กับศูนย์บริการ- 
สาธารณสุข 68 แห่ง โดยแบ่งตามโซนพื้นที่ใกล้เคียง เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของการจัดระบบ (Enhancing)  
ที่เน้นโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์เป็นศูนย์กลาง รวมถึงการท างานร่วมกันและการวิจัยร่วมกันในบางกรณี 
 
 

 



จุดอ่อน 
1. สัดส่วนจ านวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน (เฉลี่ยทั้งประเทศ) ในปี 2558 มี 

ดังนี้ จ านวนประชากร 2,035 คนต่อแพทย์ 1 คน, จ านวนประชากร 9,352 คนต่อทันตแพทย์ 1 คน, จ านวน
ประชากร 5,317 คนต่อเภสัชกร 1 คน, จ านวนประชากร 436 คนต่อพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และจ านวน
ประชากร 9,716 คนต่อพยาบาลเทคนิค 1 คน  (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558) 

ส่วนข้อจ ากัดด้านบุคลากรต่อภาระงานในปัจจุบันของส านักการแพทย์ พบว่าแนวโน้ม 
คาดการณ์ในปี 2560 ผู้ปุวยนอกจะเพ่ิมขึ้นถึง 4 ล้านราย หรือเพ่ิมขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2557 ในขณะที่
สัดส่วนของแพทย์ต่อผู้ปุวยโดยเฉลี่ย ต่อปี เท่ากับ 1 : 7,431 (จ านวน 491 : 3,648,508) และสัดส่วนของ
พยาบาลต่อผู้ปุวยโดยเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 1 : 1,676 (จ านวน 2,177 : 3,648,508)  (กองวิชาการ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2558) 

2. การพิจารณาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ไม่สอดคล้องตอบสนองต่อบริบทของโรค 
คนเมืองและแนวโน้มการเจ็บปุวยของประชาชน 

3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนศูนย์ฯ ที่มีอยู่ อาจขาด 
เสถียรภาพหากไม่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  

4. ระบบส่งต่อระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลยังมีข้อจ ากัดตามศักยภาพในการรองรับของ 
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

5. ระบบสารสนเทศยังไม่เป็นระบบเดียวกันในทุกโรงพยาบาล  จึงเป็นที่มาของความพยายามใน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นระบบเดียวกัน อาทิ ระบบโรงพยาบาลระดับตติยภูมิใช้ระบบ e – PHIS โรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิใช้ระบบ PHIS ซึ่งในอนาคตคาดว่าอาจจะน าระบบ Cloud มาใช้ร่วมกับระบบ BMA  Health Card  

 
สิ่งท้ายทายและโอกาส 

1. จ านวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยมีผู้สูงอายุที่มารับบริการผู้ปุวยนอก(OPD) ของ 
โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์เพ่ิมขึ้น ใน 4 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2555 – 2558) คิดเป็น ร้อยละ 27.04, 
30.88 , 29.67 และ 32.36 ตามล าดับ 

2. การขยายตัวของชุมชนเมืองในปัจจุบัน โดยมีชุมชนที่ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 
จ านวน ทั้งสิ้น 2,068 ชุมชน  473,634 ครอบครัว 473,383 หลังคาเรือน (ข้อมูลส านักพัฒนาสังคม ณ วันที่ 
30 ตุลาคม 2559) ซึ่งไม่สอดรับกับจ านวนโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่จ านวน 9 แห่ง ซึ่งถือว่ายังไม่
ครอบคลุมการจัดระบบริการเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการเข้าถึงของประชาชน  

3. ความคาดหวังของประชาชนที่มาใช้บริการเนื่องจากการประกาศสิทธิผู้ปุวย ซึ่งออกโดย 6  
สภาวิชาชีพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล  สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภา
เทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบ าบัด จึงส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังในระดับสูงต่อบริการทางการแพทย์ที่
ได้รับ 

4. เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตัล ตามนโยบาย Thailand 4.0   
ส่งผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการรักษาพยาบาลใน
ปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาเครื่องเลเซอร์ผ่าตัดสายตาที่มีความเร็วสูงสุด เครื่องเลเซอร์ผ่าตัดสายตาไร้ใบมีด เครื่องมือ
ผ่าตัดผ่านกล้องชนิดไร้แผล ซึ่งส่งผลให้ผู้ปุวยหายเร็ว ไม่ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล อีกทั้งยังลดจ านวนวันนอน
ค้างในโรงพยาบาลด้วย   
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การจัดการศึกษาและค้นคว้าวิจัย 
จุดแข็ง 

1. มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นสถาบันร่วมสอนเพ่ือผลิตแพทย์ ทั้งใน 
ระดับปริญญาและหลังปริญญา 

2. เป็นหน่วยงานกลางของกรุงเทพมหานครที่พิจารณาอนุมัติการวิจัยทางการแพทย์และ 
สาธารณสุข สามารถก าหนดทิศทางการวิจัยได้ 
 
 

จุดอ่อน 
1. การบริหารเวลาอาจารย์แพทย์ที่ต้องทั้งสอน รักษา และค้นคว้าวิจัย 
2. จ ากัดอยู่เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ส่วนโรงพยาบาลขนาดเล็กยังไม่ได้รับประโยชน์ 

เท่าท่ีควร 
3. การก าหนดหัวข้อวิจัยมีความหลากหลาย ยังไม่มีการจัดล าดับความส าคัญที่ชัดเจน 
4. ยังขาดการสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร (ผู้ช่วยวิจัย) และทุนเพ่ือใช้ในการค้นคว้าและวิจัยอย่าง 

เพียงพอ 
 

สิ่งท้ายทายและโอกาส 
1. ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง   

จะช่วยให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การดูแลทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ิมการเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ส าหรับประชาชน และส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ได้มีการพัฒนาทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง  กรุงเทพมหานคร กับสถาบันเทคโนโลยี- 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีโรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์ เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ 
และโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันสมทบ  เพ่ือให้มีความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นสถาบันร่วม
ผลิตแพทย์ รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6) ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะรับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา 2561  

3. ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง  กรุงเทพมหานคร โดยส านักการแพทย์กับ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการจัดการเรียนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์- 
วชิรพยาบาล โดยโรงพยาบาลตากสิน จะเป็นโรงพยาบาลหลัก (Teaching Hospital) ร่วมผลิตแพทย์เพ่ือ
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 – 2566   

4. สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ จ านวน  9 แห่ง   
ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 68 แห่ง เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้ 
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ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จุดแข็ง 

1. มีเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมจ านวน 47 แห่ง และเครือข่ายมูลนิธิ จ านวน 8 แห่ง เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุม
การจัดระบบบริการในพ้ืนที ่  

2. มีจุดจอดรถพยาบาลในพ้ืนที่ต่างๆ อีก 5 จุดจอด ได้แก่ 1.) จุดจอดใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 (ด่วน 
ประชาชื่น) 2.) จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน 3.) จุดจอดห้างบิ๊กซี รามอินทรา 4.) จุดจอดส านักงานเขต
ลาดพร้าว และ 5.) จุดจอดส านักงานเขตบางนา  

3. มีรถปฏิบัติการระดับสูง รวมทั้งสิ้น 126 คัน และ ประกอบด้วย รถปฏิบัติการระดับสูงใน 
สังกัดส านักการแพทย์ จ านวน 29 คัน และนอกสังกัดส านักการแพทย์ จ านวน 97 คัน 

4. มีรถปฏิบัติการระดับพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้น 58 คัน ประกอบด้วย รถปฏิบัติการระดับพื้นฐานใน 
สังกัดส านักการแพทย์ จ านวน 13 คัน  นอกสังกัดส านักการแพทย์ จ านวน 45 คัน 
 

5. มีบุคลากรพยาบาลกู้ชีพ จ านวน 488 คน  เวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 358 คน ที ่
ได้รับการฝึกและเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี  (ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 30 มิถุนายน 
2560) 

6. มีระบบประสานงานที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ ในฐานะเป็นเจ้าของพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติที ่
เกี่ยวข้อง  
 
จุดอ่อน 

1. ระบบสนับสนุน เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และยาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการจัดอาหารให้กับหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้ามาช่วยหรือร่วม
ปฏิบัติการ 

2. ระบบการจัดการระบบส ารองอุปกรณ์ (Stockpile หรือ Inventory)  เพ่ือให้มีทรัพยากรใน 
การปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อเกิดเหตุและสามารถกระจายทรัพยากร เช่น ยาและเวชภัณฑ์ให้ถึงมือผู้ประสบภัยได้
อย่างทันท่วงที 

3. ในการรับมือกับสาธารณภัย จ าเป็นต้องมีทรัพยากร โดยเฉพาะทีมปฏิบัติงานในสถานการณ์ 
ปกติ อย่างเพียงพอ และจะเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติการเมื่อเกิดสาธารณภัย ที่จะต้อง
สามารถระดมทรัพยากรและทีมปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีเพ่ือตอบโต้กับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

4. ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับจ าเป็นต้องได้ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและ 
การปฏิบัติ อย่างรวดเร็วถูกต้องทันเวลา 

5. ความชัดเจนในระบบการบังคับบัญชาสั่งการ พร้อมทั้งโครงสร้างการบังคับบัญชาภายใน 
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
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สิ่งท้ายทายและโอกาส 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย ทั้งประชาชน 

ที่สุขภาวะแข็งแรง รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวย เพื่อให้สามารถ
ดูแลตนเองเบื้องต้น ก่อนที่ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะเข้าถึง ซึ่งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน
และการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินได้มาก  

2. ยังขาดความร่วมมือในการปฏิบัติการทางการแพทย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการเดียวกันจาก 
หน่วยงานหลายสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน 

3. สาธารณภัยที่กรุงเทพมหานครเคยประสบทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งความ 
รุนแรงที่มากข้ึนและประเภทที่หลากหลายมากข้ึน  
 

การบริหารระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง 

กรุงเทพมหานครเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจตามกฎหมายในการจัดให้มีบริการ 
โรงพยาบาล และบริหารระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
จุดอ่อน 

กรุงเทพมหานครยังขาดข้อมูลสุขภาพและการเจ็บปุวยของประชาชนในเขตพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการ 
วางแผนและบูรณาการการให้บริการทางการแพทย์ 
 
 

สิ่งท้ายทายและโอกาส 
1. กรุงเทพมหานครมีข้อจ ากัดของอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร 

จัดการบริการสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีหน่วยงานต่าง
สังกัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิสาหกิจ ฯลฯ  

2. โรงพยาบาลในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร ที่มีจ านวน  145 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 9 แห่ง  โรงพยาบาลรัฐบาล 33 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 103 แห่ง (ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข)  ซ่ึงพบว่ามีการกระจายตัวไม่เหมาะสม  โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือโรงเรียน
แพทยส์่วนมากยังคงกระจุกตัวในเขตเมือง และสถานพยาบาลต่างๆยังขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

3. หน่วยงานจัดบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนยังขาดความร่วมในการจัดเก็บข้อมูลและ 
แบ่งปันข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ 

4. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว ในเดือน มกราคม 2560  พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ 
ท างานในประเทศไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 1,470,225 คน  โดยในจ านวนนี้มีแรงงานต่างด้าวจาก 3 สัญชาติ  ได้แก่      
พม่า ลาว และกัมพูชา รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,280,991 คน  (ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560) 
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นโยบายการบริหารงานส านักการแพทย์ในปัจจุบัน พ.ศ.2560 
(นายพิชญา  นาควัชระ   ผู้อ านวยการส านักการแพทย์) 

เพ่ือเป็นการขานรับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง)   
ภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” จึงก าหนดนโยบายดังนี้ 
   1. ขับเคลื่อนโรงพยาบาลและส่วนราชการในสังกัดส านักการแพทย์ สู่องค์กรคุณธรรม “รับผิดชอบ 
โปร่งใส ใส่ใจบริการ” สืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. ให้การบริการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้มารับ 
บริการด้วยคุณภาพ และมาตรฐานอย่างเอ้ืออาทร 

3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในระดับสากล  
สนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ 

4. สนับสนุนการบริการสุขภาพของประชาชนทุกๆ ด้านที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเมือง โดย 
มุ่งเน้นเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบบูรณาการ 

5. จัดการเรียน การสอนแพทยศาสตรศึกษา ทั้งระดับปริญญา และระดับหลังปริญญา เพื่อผลิต 
บัณฑิตแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

6. สร้างงานวิจัย ที่ชี้น าสังคมและตอบสนองในการพัฒนาเมือง ทางด้านสาธารณสุข สุขภาพและ 
สังคม 

7. บริหารจัดการองค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน 
8. เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรทุกคนมีสุขภาวะที่ดี มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง และได้รับการดูแลจากผู้บริหารทุกระดับอย่างดียิ่งภายใต้บริบทที่เหมาะสม 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
   การจัดระบบการให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครก าลังเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องโครงสร้างประชากรที่สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น การแพร่ระบาดของโรคที่แฝงมากับการพัฒนา ความต้องการ
รับบริการทางการแพทย์จากต่างชาติที่จะตามมากับการเปิดการค้าเสรี และการขยายตัวของประชากรและชุมชน
เมืองในเขตพ้ืนที่รอบนอกซึ่งห่างไกลจากหน่วยบริการของรัฐ  รวมถึงการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายของรัฐบาล รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการอภิบาลระบบ และ
ด้านบริการสุขภาพ รวมถึงนโยบายThailand 4.0 ที่เก่ียวข้องกับด้านการแพทย์และสาธารณสุข   
   

ประเด็นท้าทายที่ทั่วโลกก าลังเผชิญ 
1. บริการทางสังคมและสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนและมีอายุยืนขึ้น 
2. ภาระด้านสุขภาพที่มาควบคู่กับการมีชีวิตที่สูงวัย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ภาวะซึมเศร้า ความ 

เสื่อมของระบบประสาท กระดูก - กล้ามเนื้อ เป็นต้น  มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ 
3. การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีและยาใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน 

การคลัง และความคาดหวังของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติอย่างรวดเร็ว 
5. โรคอุบัติใหม่และอาการดื้อยา 
6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งมีนัยยะทางสังคมและสุขภาพ 

 

   ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ และต้ังตั้งเปูาหมาย 
ให้“ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชียภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙  
 

  แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดทิศทางในระดับนโยบาย (Policy Direction) ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนบทบาทที่ส าคัญของส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครทั้ง ๒ บทบาท คือบทบาทใน
ฐานะหน่วยจัดบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน และบทบาทในฐานะผู้มีส่วนในการดูแลระบบการให้บริการ 
ทางการแพทย์ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 

  ส านักการแพทย์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับส านัก (Global Strategic Issues) เพ่ือ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ๘ ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก ๖ ข้อ และประเด็นสนับสนุน ๒ ข้อ ดังนี้ 
 

แนวคิดการเสนอประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การท าให้ประชาชนมีความเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในโรคเฉพาะทาง 

หรือโรคท่ีมีซับซ้อนสูง 
 
 



2. การยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลาการทางการแพทย์ให้เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ 
3. การท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในบริการของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
4. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงและเพียงพอ  
5. การสร้างเอกภาพระบบการให้บริการทางการแพทย์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
6. การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อม่ันต่อ 

ประชาชน 
7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการและการบริหารงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ  
8. การพัฒนาบุคลากรและสร้างอัตตลักษณ์องค์กรเพ่ือมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมและองค์กร 

แห่งความสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักการแพทย์ ประกอบด้วย 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ประชาชนมีความเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในโรคเฉพาะทาง      
                              หรือโรคที่มีความซับซ้อนสูง (Service  Excellence) 
ความส าคัญ 
   ประชาชนคนกรุงเทพฯ คาดหวังที่จะได้รับบริการที่ดีและคุ้มค่าจากสถานพยาบาลของรัฐ 
กรุงเทพมหานครจึงต้องพัฒนาระบบบริการและจัดรูปแบบบริการให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนทุก
กลุ่มเปูาหมาย ส าหรับประชาชนทั่วไปกรุงเทพมหาควรจะจัดให้มีระบบบริการบ าบัดรักษาโรคเฉพาะทางหรือโรคที่มี
ความซับซ้อนสูงได้จนถึงระดับตติยภูมิระดับสูง ในขณะเดียวกันก็ควรจะเพ่ิมทางเลือกส าหรับประชาชนที่ต้องการ
บริการที่สะดวกและรวดเร็วในช่วงนอกเวลาราชการ และท้ายที่สุดควรจะพัฒนาให้มีบริการที่เทียบเท่ากับเอกชน
ส าหรับประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายค่าบริการได้  
 
เป้าประสงค์ 

1.1 เพ่ิมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ให้มีศักยภาพในการรักษาโรคเฉพาะทางที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการหรือแนวโน้มการเจ็บปุวยของประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มีความยั่งยืนและได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและสากล 
   1.3 เพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาลในการรองรับโรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ 

1.4 พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชน 
กลยุทธ์ 
   1.1 ก าหนดทิศทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความชัดเจน 
   1.2 เน้นขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และเวชศาสตร์เขตเมือง 
  1.3 เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลยกระดับหน่วยบริการที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ 
   1.4 ก าหนดแนวทางและติดตามการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศ 
   1.5 ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล 

1.6 พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุและการดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลสังกัด 
ส านักการแพทย์ 
    1.7 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ 
    1.8 เพ่ิมบริการโรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ 

1.9 ขยายศักยภาพในการรองรับผู้ปุวยใน 
1.10 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 

    1.11 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
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    1.12 พัฒนาคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการให้เป็นทางเลือกส าหรับประชาชนที่ต้องการบริการที่ 
สะดวกและรวดเร็ว 

1.13 พัฒนาคลินิกรูปแบบพิเศษ (หนึ่งโรงพยาบาลสองระบบ) ที่ให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาล 
เอกชน 
    1.14 ร่วมมือกับหน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐ และเอกชนในการจัดบริการ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
  1.1   จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์กรุงเทพมหานคร (กว. รพก. รพต. รพจ.) 
   1.2   ศูนย์โรคหัวใจ (รพจ.) 

1.3   ศูนย์มะเร็ง (Sub Excellent) (รพก.) 
1.4   ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง (ปี 2562)  (รพต.) 
1.5   ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร (รพก.) 
1.6   ศูนย์นอนกรน (รพต.) 
1.7   ศูนย์โรคหัวใจ (รพต.) 
1.8   ศูนย์ Autistic (รพจ.) 
1.9   ศูนย์การแพทย์ทางเลือก (รพจ.) 
1.10 พัฒนาเกณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (กว. รพก. รพต. รพจ.) 
1.11 สร้างห้องผ่าตัดอัจฉรยิะเพ่ือใช้ท าผ่าตัดและถ่ายทอดสญัญาณสดไปยังต่างประเทศได้ (รพจ.) 
1.12 คู่มือแนวทางการจัดบริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาล (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
1.13 แผนพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ  (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
1.14 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 16 แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (รพก.) 
1.15 เพ่ิมบริการทันตกรรม ณ จุดบริการคลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 16  (รพก.) 
1.16 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุให้ครบวงจร (เพ่ิมศูนย์โรคกระดูกและข้อเพ่ือผู้สูงอายุ) (รพร.) 
1.17 ขยายงานเวชกรรมฟ้ืนฟู (รพข.) 
1.18 ขยายงานการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก (รพข.) 
1.19 หอผู้ปุวยผู้สูงอายุเฉพาะทาง (รพก.) 
1.20 พัฒนาหอผู้ปุวยประคับประคองให้เต็มรูปแบบ (รพร.) 
1.21 เพ่ิมศักยภาพในการรองรับด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จ านวน 100 เตียง (รพข.) 
1.22 ระบบ Fast Track ในการดูแลผู้ปุวยสูงอายุ (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
1.23 ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือผู้สูงอายุ  (รพร.) 
1.24 เปิดบริการ Day care  (รพร.) 
1.25 จัดตั้งศูนย์บริการให้การดูแลผู้สูงอายุ (Day care center) (รพล.) 
1.26 เปิดบริการ Day care  (รพข.) 
1.27 เปิดคลินิกโรคหัวใจนอกเวลาราชการ (รพต.) 
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1.28 จัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางให้ครบทั้ง 5 สาขาโรคหลัก (รพล.) 
1.29 น าร่องเปิดบริการศูนย์จักษุ และศูนย์ส่องกล้องแบบโรงพยาบาลเอกชน (รพก.) 
1.30 เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครเพ่ือสนับสนุนการ       
        ให้บริการคลินิกรูปแบบพิเศษ (1 โรงพยาบาล 2 ระบบ) ต่อสภากรุงเทพมหานคร (สก.) 
1.31 สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐในการผ่าตัดผู้ปุวยโรคหัวใจ (รพจ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ให้เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์     
                    (Learning Organization) 
ความส าคัญ 
   ส านักการแพทย์จะต้องยกระดับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ให้
ทัดเทียมกับโรงพยาบาลรัฐอ่ืนๆ การมีส่วนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาและหลัง
ปริญญา จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความตื่นตัวและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเป็นที่ยอมรับ สามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรทางแพทย์ที่มีความรู้
ความสามารถ ในขณะเดียวกันการมีนักเรียนแพทย์รุ่นใหม่ๆ เข้ามาหมุนเวียนยังจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
จัดบริการภายใต้อัตราก าลังที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 

เป้าประสงค์ 
    2.1 พัฒนาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของส านักการแพทย์ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอน 
แพทย์ศาสตร์ศึกษาโดยการเข้าเป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาและหลัง 
ปริญญา  

2.2 เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กทุกโรงพยาบาลมีส่วนร่วมตามศักยภาพใน 
การจัดการศึกษา 

2.3 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้มีทิศทางท่ีชัดเจนสอดคล้องกับศูนย์ความเป็นเลิศ การเป็น 
โรงเรียนแพทย์ เวชศาสตร์เขตเมือง หรือปัญหาร่วมกัน 

2.4 เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาลในโรคส าคัญอย่าง 
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2.5 เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมที่ได้จากคิดค้นหรือการปฏิบัติได้รับการพัฒนา 
ต่อยอดและจดสิทธิบัตร 
 

กลยุทธ์ 
    2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

2.2 ขยายความร่วมมือในเข้าเป็นสถาบันร่วมสอนแพทย์ศาสตร์ศึกษา  
2.3 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็นที่ฝึกงาน   
2.4 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็นที่ฝึกงาน 
2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในระดับส านักให้มีความเข้มแข็ง 
2.6 เพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยเวชศาสตร์เขตเมือง 
2.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับส านักการแพทย์ 
2.8 ต่อยอดการจัดการความรู้ (KM) ให้มีความยั่งยืน 
2.9 รวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
2.10 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการออกแบบและร่วมผลิตนวัตกรรม 
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โครงการ / กิจกรรม 
2.1 จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของส านักการแพทย์ (กว.) 
2.2 จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสาขา รพ.กลาง (รพก.) 
2.3 จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสาขา รพ.ตากสิน  (รพต.) 
2.4 จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสาขารพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (รพจ.) 
2.5 จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสาขารพ.สิรินธร (รพส.) 
2.6 จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและ 

แพทยศาสตรศึกษา  (กว. รพก. รพต. รพจ. รพส. รพล.) 
2.7 เข้าเป็นสถาบันร่วมสอนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  (รพส.  รพล.) 
2.8 สร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการ 

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์  (รพก.  รพต.  รพจ. และ รพส.) 
2.9 สร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตแพทย์แผนจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (รพจ.) 
2.10 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหิดล (รพจ.) 
2.11 สร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว กับคณะแพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รพร.) 
2.12 สร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว กับคณะแพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รพว.) 
2.13 จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อผลิตงานวิจัย ส่งเสริมงานวิจัย สนบัสนุนทุน และเผยแพร่งานวิจัยของ 

หน่วยงานในสังกัด (กว.) 
2.14 จัดท าแผนการวิจัยที่เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ (กว.) 
2.15 การเพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยด้านเวชศาสตร์เขตเมือง (ร้อยละ 40) (กว.) 
2.16 จัดประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล (Inter - hospital conference) ในสาขาต่างๆ 
        ( รพ. 9 แห่ง) 
2.17 โครงการ KM และห้องสมุด Online (รพร.) 
2.18) จัดท าหนังสือรวบรวมนวัตกรรมของส านักการแพทย์ (กว.) 
2.19) สร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น สวทช. MTECH ม.เกษตรศาสตร์  สถาบัน 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ประชาชนมีความเชื่อม่ันในบริการของโรงพยาบาลทุกแห่ง (Branding)  

ความส าคัญ 
  จุดแข็งประการหนึ่งของส านักการแพทย์คือ การให้บริการโรงพยาบาลในลักษณะเครือข่าย โดยมี
โรงพยาบาลในสังกัด ทั้งสิ้น 9 โรงพยาบาล แบ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ๔ แห่ง และขนาดกลาง ๕ แห่ง ส านัก
การแพทย์จะต้องท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีอัตลักษณ์ร่วมกัน ทั้งโครงสร้าง
ทางกายภาพ ระบบและมาตรฐานการให้บริการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งเหล่านี้จะท าให้ประชาชนจะมีความรู้สึก
มั่นใจเมื่อมาใช้บริการไม่ว่าจากโรงพยาบาลใดๆ ของกรุงเทพมหานคร 
 
เป้าประสงค์ 
    3.1 คงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) และพยายามยกระดับการประกันคุณภาพ 
โรงพยาบาลไปสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) 

3.2 สร้างมาตรฐานกลางในการดูแลผู้ปุวย 
3.3 พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan: Rational Drug Use) 
3.4 สร้างเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลให้เป็นหนึ่งเดียว (Unified Branding) ซึ่งสะท้อนถึงความ 

เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
3.5 แสดงความเป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์ท้ังในระดับกรุงเทพมหานคร ระดับประเทศ และ 

ระดับภูมิภาค 
 

กลยุทธ์ 
3.1 สร้างระบบสนับสนุนกลางเพ่ือให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในสังกัด 
3.2 เตรียมความพร้อมสู่การรับรอง HA Advance 
3.3 ศึกษาแนวทางและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการดูแลผู้ปุวย (Best Practices)  
3.4 จัดท ามาตรฐานและแนวทางให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
3.5 สร้างระบบติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งในระดับโรงพยาบาลและในระดับส านัก 
3.6 พัฒนาภาพลักษณ์การให้บริการในระบบก่อนน าส่งโรงพยาบาล (Pre Hospital Care) และ 

ระบบบริการในโรงพยาบาล (Hospital Care) ภายใต้แนวคิด BMA Fast and Clear Moving towards Smart 
and Smile Bangkok 

3.7 สนับสนุนให้โรงพยาบาลเข้าร่วมประกวดแข่งขันรางวัลคุณภาพประเภทต่างๆ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
3.1 จัดตั้งทีม HA Surveyors ของส านักการแพทย์  (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
3.2 รับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (รพ. 8 แห่ง ยกเว้น รพข.) 
3.3 พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง (BMA Palliative Care Model) 
      (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
3.4 จัดท าแผน RDU Hospital (กว.) 
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3.5 สร้างระบบติดตามงาน  RDU Hospital (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
3.6 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ส านักการแพทย์  (กว./ ทุกส่วนราชการ) 
3.7 ปรับภาพลักษณ์ตึกผู้ปุวยนอก (OPD) ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เดียวกันของกรุงเทพมหานคร 
      (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
3.8 ปรับภาพลักษณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศบฉ.) 
3.9 ประกวดรางวัลคุณภาพกรุงเทพมหานคร  (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
3.10 ประกวดรางวัลการให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best Services)  (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงและเพียงพอ (Expansion Capacity)   

ความส าคัญ 
  แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีโรงพยาบาลถึง 9 แห่ง แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ ปริมาณผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาโรงพยาบาลหลักให้เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง   เพ่ือให้สามารถรับทั้งผู้ปุวยในพ้ืนที่
ชั้นในและการส่งต่อจากเครือข่ายโรงพยาบาลในพ้ืนที่ชั้นนอก ขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ในพ้ืนที่ชั้นนอกให้เป็นโรงพยาบาลในระดับไม่น้อยไปกว่าทุติยภูมิระดับสูง และอาจจะต้องถึงระดับตติยภูมิใน      
บางพ้ืนที่ ส าหรับพ้ืนที่ๆ ยังไม่มีโรงพยาบาลของรัฐให้บริการ กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้สร้างโรงพยาบาล
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ครอบคลุมทั้ง ๔ มุมเมือง 
 
เป้าประสงค์ 
    4.1 ด าเนินการสานต่อนโยบายการสร้างโรงพยาบาล ๔ มุมเมือง อย่างต่อเนื่อง  

4.2 เพ่ิมศักยภาพให้โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯชั้นในเป็นโรงพยาบาล 
ระดับตติยภูมิระดับสูง 

4.3 เพ่ิมศักยภาพให้โรงพยาบาลในสังกัด ส านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอกและชานเมือง 
ให้เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง  

4.4 เพ่ิมศักยภาพให้ รพ.สิรินธร ให้เป็นระดับตติยภูมิเพ่ือรองรับประชาชนจากพ้ืนที่รอยต่อและ 
สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

กลยุทธ์ 
4.1 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และจัดซื้อ 

ครุภัณฑ์  
4.2 พัฒนาศักยภาพทางกายภาพโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯชั้นใน 

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง 
4.3 พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรคโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯชั้นใน 

เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง 
4.4 พัฒนาศักยภาพทางกายภาพโรงพยาบาลในสังกัด ส านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ  

ชั้นนอกและชานเมืองให้เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง 
4.5 พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรคโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ  

ชั้นนอกและชานเมืองให้เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง 
4.6 พัฒนาศักยภาพทางกายภาพ รพ.สิรินธรให้เป็นระดับตติยภูมิเพ่ือรองรับประชาชนจาก 

พ้ืนที่รอยต่อและสนามบินสุวรรณภูมิ 
4.7 พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรค รพ.สิรินธร ให้เป็นระดับตติยภูมิเพ่ือรองรับประชาชนจาก 

พ้ืนทีร่อยต่อและสนามบินสุวรรณภูมิ 
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โครงการ/กิจกรรม 
4.1 โครงการก่อสร้างรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (รพข.  กว.  สก.) 
4.2 โครงการโรงพยาบาลคลองสามวา (กว. สก.) 
4.3 โครงการโรงพยาบาลบางนา (กว. สก.) 
4.4 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอก 20 ชั้น (รพต.) 
4.5 เปิดคลินิกเฉพาะทางในสาขาย่อยครบทุกสาขาตามความจ าเป็น (ขอให้รพ.ทุกแห่งระบุชื่อ 

คลินิก) (รพก. รพต. รพจ. รพส.) 
4.6 ขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 200 เตียง (รพล.) 
4.7 เปิดคลินิกเฉพาะทางในสาขาย่อยครบทุกสาขาตามความจ าเป็น (ขอให้รพ.ทุกแห่งระบุ 

ชื่อคลินิก) (รพท. รพร.  รพว. รพล.) 
4.8 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้าง รพ.สิรินธร (รพส.) 
4.9 เปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง (รพส.) 

  4.10 Trauma Center (ศัลยกรรมทั่วไป/ออร์โธปิดิกส์) (รพส.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการระบบการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Service  Plan) 

ความส าคัญ  
   กรุงเทพมหานครเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีสถานพยาบาลจ านวนมากทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน ท าให้
เกิดความยากล าบากในการบริหารระบบการจัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของพ้ืนที่ควรจะมีบทบาทในการประสานการจัดบริการรักษาพยาบาลระหว่างสถานพยาบาลในสังกัดหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ ระบบข้อมูลโรค ความเจ็บปุวยและเสียชีวิต ความต้องการในการรักษาโรค ศักยภาพของสถานพยาบาล
ในการจัดบริการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นต้น เพ่ือเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาจนถึงสิ้นสุดการให้บริการ 
 
เป้าประสงค์ 
    5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

5.2 พัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
5.3 พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 

 
กลยุทธ์ 

5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการน าส่งผู้ปุวยที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน บาดเจ็บ และบาดเจ็บทางสมอง 
5.2 ลดระยะเวลาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในสาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
5.3 สร้างระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.4 ปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใช้ในการส่งต่อผู้ปุวย  
5.5 ปรับปรุงระบบส่งต่อของกลุ่มโรงพยาบาลโซนกรุงเทพตะวันออก 
5.6 สร้างและเชื่อมโยงระบบรายงานผลการรักษา (feedback) ในระบบการส่งต่อระหว่าง 

หน่วยงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
   5.1 EMS Fast Track ใน Trauma and Emergency (ศบฉ.) 

5.2 Stroke Fast Track (รพต.) 
5.3 พัฒนาตัวชี้วัดตามสาขากลุ่มโรค (กว./รพ. 9 แห่ง) 
5.4 ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการส่งต่อผู้ปุวยของโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ 
      (กว./รพ. 9 แห่ง) 
5.5 ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการงานระบบการส่งต่อผู้ปุวย (กว./รพ. 9 แห่ง) 
5.6 ปรับปรุงโปรแกรมระบบส่งต่อ (กว./รพ. 9 แห่ง) 
5.7 โครงการบูรพาสามัคคี (ส่งต่อระหว่าง 3 โรงพยาบาล) (รพส  รพว. รพล.) 
5.8 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง 2 ส านัก  
      (กว. / รพ. 9 แห่ง) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
                   (EMS) 
ความส าคัญ  
   ศูนย์เอราวัณบริหารระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบของ
เครือข่าย การให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยหรือประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ ต้อง
อาศัยการวางแผน การเตรียมความพร้อม การประสานงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
จ านวนมาก นับตั้งแต่ผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (ซึ่งมีทั้งอาสาสมัครและบุคลากรในสังกัดเครือข่ายต่างๆ) 
หน่วยงานเครือข่ายที่จัดรถพยาบาลรับและส่งผู้ปุวยไปยังสถานพยาบาล (ซึ่งมีทั้งของกรุงเทพมหานคร ภาครัฐอ่ืนๆ 
และเอกชน) หน่วยงานที่เกีย่วข้องในการอ านวยการและสั่งการในพ้ืนที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น (ซึ่งแต่ละหน่วยงานมี
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายหลายฉบับ) ไปจนถึงสถานพยาบาลที่รับผู้ปุวยหรือประสบภัยเข้ารับ
การรักษาฉุกเฉิน การเสริมสร้างศักยภาพให้ศูนย์เอราวัณเป็นที่ยอมรับและสามารถท าหน้าที่เป็นผู้บริหารระบบได้
อย่างเบ็ดเสร็จถือเป็นเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ
กรุงเทพมหานคร 
 
เป้าประสงค์ 
    6.1 เครือข่ายผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder) มีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นอย่างดี 

6.2 ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุหรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน 
6.3 รถพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและข้ันสูงของส านักการแพทย์มีเพียงพอที่จะสนับสนุน (Back up)  

เครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง 
6.4 การปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ มีความชัดเจนทั้งในเชิงโครงสร้าง 

และระบบการบังคับบัญชาสั่งการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (Consolidate all emergency planning and 
executing)  

6.5 การเพ่ิมศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉินในการรองรับรูปแบบของสาธารณภัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งระดับความรุนแรงและประเภทที่หลากหลายมากข้ึน (Flexible responsiveness) 
 
กลยุทธ์ 
    6.1 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายมีระบบและได้รับการสนับสนุน Agreement Map ในการสร้าง 
เสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้ปฏิบัติเบื้องต้น 

6.2 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติการทางการ แพทย์ฉุกเฉินแก่บุคลากร 
ผู้เข้าร่วมเครือข่ายรายใหม่  

6.3 เสริมสร้างศักยภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการในสังกัดเครือข่ายให้สามารถถ่ายทอดความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

6.4 เสริมสร้างศักยภาพผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้สามารถดูแลตนเองและให้ 
ความช่วยเหลือผู้อื่นในภาวะฉุกเฉิน 
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6.5 สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือขยายการ 
ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

6.6 เพ่ิมรถพยาบาลและชุดปฏิบัติการในสังกัดส านักการแพทย์ 
6.7 เพ่ิมจุดจอดนอกสถานพยาบาลในพ้ืนที่ที่ระยะเวลาการให้บริการ (Response Time)  

ไม่เป็นไปตามที่แผนงานก าหนด 
6.8 การปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆมีโครงสร้างปฏิบัติการรองรับภัย 

เฉพาะด้าน อย่างชัดเจน และครอบคลุม 
6.9 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจและเพ่ิมทักษะ 

เรื่องการบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ (Incident Command System) ในภัย 5 ประเภท 
6.10 พัฒนาความพร้อมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับ 

รูปแบบของสาธารณภัย 
6.11 เพ่ิมศักยภาพการอ านวยการสั่งการของศูนย์บัญชาการรับแจ้งเหตุ 
6.12 พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ ตลอดจนมีบริการวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี 

ประสิทธิภาพ  
6.13 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการยิ่งขึ้น  
6.14 บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดฯ มีความพร้อมในการรับเหตุสาธารณภัย 

 

โครงการ/กิจกรรม (ศบฉ.) 
6.1  จัดท าความตกลงระหว่าง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร 

ผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
6.2   อบรมอาสาสมัคร FR ๒๔ ชม. 
6.3   อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR ๔๐ ชม. 
6.4   อบรมหลักสูตร Refreshing ๒๔ ชม. 
6.5   อบรมวิทยากรช่วยสอน ๒๔ ชม. 
6.6   อบรมหลักสูตร HOPE 
6.7   อบรมหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน/อาสาฉุกเฉินชุมชน 
6.8   อบรมเพ่ือการสอนปฏิบัติการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน CPR & AED หนึ่งวัน 
6.9   อบรมพัฒนาศักยภาพปฏิบัติการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน CPR & AED ครึ่งวัน 
6.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ 
6.11 ข้อตกลงเรื่องการขอใช้พ้ืนที่เป็นจุดจอด 
6.12 แผนปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ภัยเฉพาะด้าน 
6.13 การอบรมการปฏิบัติการใน ICS (แผนปูองกันและบรรเทาภัยด้านการแพทย์ในภัย ๕  

ประเภท ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย สารเคมีและสิ่งมีพิษแผ่นดินไหว และภัยด้านความมั่นคง) 
6.14 จัดการซ้อมปฏิบัติการทางการแพทย์แบบบูรณาการในเหตุภัยพิบัติ  
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6.15 เพ่ิมอัตราก าลังแพทย์ปฏิบัติหน้าที่อ านวยการการแพทย์ฉุกเฉิน 
6.16 กรุงเทพมหานครมีระบบข้อมูลสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน 
6.17 สร้างเสริมผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน 
6.18 ศูนย์รับแจ้งเหตุมีระบบติดตามอัตโนมัติ e Tracking 
6.19 ชุดปฏิบัติการมีการติดตั้ง GPRS ระบบแสดงสถานะอัตโนมัติ 
6.20 รับแจ้งเหตุผ่านระบบสารสนเทศ 
6.21 การอบรมหลักสูตร HOPE 
6.22 การอบรมหลักสูตรพื้นฐานในบุคลากรแต่ละระดับ 
6.23 การอบรมหลักสูตร EMT B 
6.24 หลักสูตร EMS Nurse 
6.25 หลักสูตร EMD 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7   พัฒนาบุคลากรและสร้างอัตลักษณ์องค์กรเพื่อมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมและองค์กรแห่ง 
                      ความสุข (Moral Hospital and Happy Work Place)  
ความส าคัญ  
  ส านักการแพทย์มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการสร้างเสริมวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี 
ด้วยการเน้นระบบคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมน าศาสตร์พระราชาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาสู่การปฏิบัติ  และให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ สร้างจิตส านึกที่ดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และมีความสุขในการท างาน มีความรักความ
ผูกพันในองค์กร ก่อให้เกิดภาพสะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่ว่า “รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณภาพการบริการที่ดีในอนาคต 
 
เป้าประสงค์ 
    7.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานและได้รับการพัฒนาตามแผนหรือเปูาหมาย 
อย่างชัดเจนและเสมอภาค 

7.2 บุคลากรได้รับการยอมรับ เปิดโอกาสให้แสดงออก และรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
7.3 มีระบบการประเมินบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงคนเก่ง คนดี ได้รับการยกย่อง  

ชมเชย 
7.4 สภาพแวดล้อมการท างานการท างานที่ปลอดภัยและเอ้ืออ านวยให้ท างานประสบความส าเร็จ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.5 ขับเคลื่อนส านักการแพทย์ สู่องค์กรคุณธรรม ด้วยอัตลักษณ์“รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจ 

บริการ” พร้อมทั้ง สืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
7.6 สนับสนุนระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีความเหมาะสมกับภาระงานและกลุ่มอาชีพของ 

บุคลากรประเภทต่างๆ 
 
กลยุทธ์ 
    7.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าให้ครบทุกสายงาน 

7.2 จดัท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ 
7.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้แทนในองค์กรวิชาชีพ 
7.4 พัฒนากระบวนการประเมินบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
7.5 ประกาศบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
7.6 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน 
7.7 สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการท างาน เพื่อน าไปสู่ความพึงพอใจต่อองค์กรในระดับดี 
7.8 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
7.9 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด 23 ข้อ ตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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7.10 พัฒนากระบวนการสร้างราชการใสสะอาด 
7.11 ปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและกลุ่มอาชีพของบุคลากร 

ประเภทต่างๆ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
7.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร (สก.) 
7.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักการแพทย์ (กว.) 
7.3 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (สก./ทุกส่วนราชการ) 
7.4 ระบบการประเมินบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (สก./ทุกส่วนราชการ) 
7.5 คัดเลือกบุคคลต้นแบบ (สก./ทุกส่วนราชการ) 
7.6 Green and Clean Hospital (สก./ทุกส่วนราชการ) 
7.7 โครงการ Happy Work Place (สก./ทุกส่วนราชการ) 
7.8 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม (หรือโครงการตลาดนัดคุณธรรม) (กว./ทุกส่วนราชการ) 
7.9 โครงการเสริมสร้างโรงพยาบาลกลางสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Living Organization) (รพก.) 
7.10 โครงการเธอปันน้ าใจ ตาใส วัยสูง (รพต.) 
7.11 โครงการเธอปันน้ าใจ ไม่ใช้ ให้เธอ (รพต.) 
7.12 โครงการเธอปันน้ าใจ ส่งเสียงใสสู่หูคุณ (รพต.) 
7.13 โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ทางเลือกสู่ความเป็นเลิศ (รพจ.) 
7.14 โครงการศูนย์อ านวยความสะดวกในการบริการผู้ปุวย (รพท.) 
7.15 โครงการบูรพาสามัคคี (รพส. รพว. รพล.)           
7.16 โครงการศูนย์รวมข้อมูล One Data Center (รพร.) 
7.17 โครงการ Smart BKT ใส่ใจบริการ (รพข.) 
7.18 โครงการส านักการแพทย์เพียงพอเพราะพอเพียง (สก. ศบฉ. กว.) 
7.19 ความส าเร็จของการสร้างราชการใสสะอาด (สก./ทุกส่วนราชการ) 
7.20 ส ารวจ ศึกษา และจัดท าข้อเสนอการปรับค่าตอบแทนบุคลากรประเภทต่างๆ (สก.) 
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ยุทธศาสตร์ที ่8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการและการบริหารงานที่มี 
                   ประสิทธิภาพ (Smart IT)  
ความส าคัญ  
  กรุงเทพมหานครตั้งเปูาหมายให้หน่วยงานมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับให้บริการประชาชน 
มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงาน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการบริการประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
และสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจส าหรับผู้บริหารในทุกระดับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
โปร่งใส 
 
เป้าประสงค์ 
   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 
    8.1 ปรับ platform และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดรวมทั้ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข  

8.1 พัฒนาระบบข้อมูลรายงานสถิติให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและสามารถน ามาใช้สนับสนุนการ 
บริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร  

8.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ปุวยระหว่างส านักการแพทย์กับส านักอนามัย 
8.4 พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 
8.5 น าเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
   8.1   พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวย (Data Center) (กว.) 

8.2   ปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) จาก PHIS เป็น E – HIS (กว.)  
8.3   พัฒนาระบบ electronic E – Refer (กว.) 
8.4   พัฒนาระบบการดูภาพทาง Digital (PACS) แบบครบวงจร (9 รพ.) 
8.5   พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) (กว.) 
8.6   ระบบสารสนเทศในงานวิจัย ฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจัย (โรค Incident rate Ratio) (กว.) 
8.7   ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง 2 ส านัก (กว.) 
8.8   พัฒนาระบบการจัดคิวผ่าน Smartphone (กว./ รพ. 9 แห่ง) 
8.9   พัฒนาระบบการนัดหมาย เลือกแพทย์ วันนัดได้ (กว./รพ. 9 แห่ง) 
8.10 พัฒนาระบบ paperless (รพก. รพท.) 
8.11 พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลด้านการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (รพก.) 
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บทท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

  การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563)    
ส านักการแพทย์เน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการในสังกัดในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
โดยการมอบหมายความรับผิดชอบแก่ส่วนราชการและด าเนินการในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง การระดมความคิดเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี  ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด โดยครอบคลุมทั้ง 8 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการจัดบริการทางการแพทย์ของส่วนราชการได้อย่าง
เหมาะสม  มีการสัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์  ซึ่งผู้บริหารส านักการแพทย์ได้ให้
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ได้ก าหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และรายงานผลการด าเนินงานทุก 6 
เดือน (รายงานปีละ 2 ครั้ง)  เพ่ือน าไปสรุปภาพรวมทุกสิ้นปีงบประมาณ  โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ 
ทั้งในระดับส่วนราชการ และระดับส านักการแพทย์  รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักการแพทย์เป็น
ระยะๆ เพ่ือให้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

แนวทางการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563)  
ไปสู่การปฏิบัติ 

1. ส่วนราชการในสังกัดฯควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของส านักการแพทย์ ในการน า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563) ไปสู่การปฏิบัติ โดยการเชิญประชุมผู้ที่
รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนฯ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงาน และมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 
ปี (พ.ศ.2560 – 2563) ทุก 6 เดือน เพ่ือติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ส านักการแพทย์ได้จัดท าผังโครงสร้างของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2563) เพ่ือสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 8 ประเด็น ให้แก่บุคลากรในสังกัดได้เข้าใจและ
น าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกัน 

3. สร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี        
(พ.ศ.2560 – 2563) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารส านักการแพทย์และบุคลากรในสังกัด มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563) อย่างต่อเนื่อง พร้อม
ทั้งก าหนดแนวทางในการด าเนินการตามแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการก ากับ ติดตามผลสัมฤทธิ์ ของ
การด าเนินงานตามเปูาประสงค์  กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินงานแก่ส่วนราชการเป็น
ระยะ ๆ 



 
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี (พ.ศ.

2560 – 2563)   โดยรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในส่วนที่ส่วนราชการใน
สังกัดได้รับมอบหมาย เพ่ือประมวลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ ในภาพรวม
ของส านักการแพทย์ และรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารส านักการแพทย์ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
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ตารางสรุป 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี (ปี 2560 – 2563) 



ตารางสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ 4 ปี (ปี 2560 – 2563) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนมีความเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในโรคเฉพาะทางหรือโรคที่มีความซับซ้อนสูง (Service  Excellence) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 

1.1 เพ่ิมศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ให้มีศักยภาพ
ในการรักษาโรคเฉพาะ
ทางที่สอดคล้องกับความ
ต้องการหรือแนวโน้มการ
เจ็บปุวยของประชาชนได้
อย่างเบ็ดเสร็จ 

  

1.1.1 ก าหนดทิศทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศให้มี
ความชัดเจน 

1.) จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
     กรุงเทพมหานคร 

กองวิชาการ   รพ.กลาง 
รพ.ตากสิน 
รพ.เจริญกรุงฯ 

1.1.2 เน้นขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และเวชศาสตร์เขตเมือง  

2.) ศูนย์โรคหัวใจ รพ.เจริญกรุงฯ 
3.) ศูนย์มะเร็ง (Sub Excellent) รพ.กลาง 

4.) ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง (ปี 2562) รพ.ตากสิน 
1.1.3 เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลยกระดับหน่วยบริการ

ที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ 

5.) ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร รพ.กลาง 
6.) ศูนย์นอนกรน รพ.ตากสิน 
7.) ศูนย์โรคหัวใจ รพ.ตากสิน 
8.) ศูนย์ Autistic รพ.เจริญกรุงฯ 
9.) ศูนย์การแพทย์ทางเลือก รพ.เจริญกรุงฯ 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์มีความยั่งยืน
และได้รับการยอมรับทั้ง
ในระดับประเทศและ
สากล 

1.2.1 ก าหนดแนวทางและติดตามการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศ 

10.) พัฒนาเกณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กองวิชาการ 

1.2.2 ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สู่
มาตรฐานสากล 

11.) สร้างห้องผ่าตัดอัจฉริยะเพ่ือใช้ท าผ่าตัดและ 
       ถ่ายทอดสัญญาณสดไปยังต่างประเทศได้ 

รพ.เจริญกรุงฯ 

1.3 เพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาล
ในการรองรับโรคเฉพาะ
ทางของผู้สูงอายุ 

  
  
  

1.3.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุและการ
ดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ 

 
 
 

12.) คู่มือแนวทางการจัดบริการผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 
 
 

กองวิชาการ 

13.) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.3.2  พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ 
  
  

14.) พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 16 แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รพ.กลาง 
15.) เพ่ิมบริการทันตกรรม ณ จุดบริการคลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 16 รพ.กลาง 
16.) พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุให้ครบวงจร  
       (เพ่ิมศูนย์โรคกระดูกและข้อเพ่ือผู้สูงอายุ ฯลฯ) 

รพ.ราชพิพัฒน์ 

1.3.3 เพ่ิมบริการโรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ 
  

17.) ขยายงานเวชกรรมฟ้ืนฟู รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
18.) ขยายงานการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

1.3.4 ขยายศักยภาพในการรองรับผู้ปุวยใน 
  
  

19.) หอผู้ปุวยผู้สูงอายุเฉพาะทาง  รพ.กลาง 
20.) พัฒนาหอผู้ปุวยประคับประคองให้เต็มรูปแบบ รพ.ราชพิพัฒน์ 
21.) เพ่ิมศักยภาพในการองรับด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
       จ านวน 100 เตียง 

รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

1.3.5 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ 22.) ระบบ Fast Track ในการดูแลผู้ปุวยสูงอายุ กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

1.3.6 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 

 
  

23.) ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือผู้สูงอายุ รพ.ราชพิพัฒน์ 
24.) เปิดบริการ Day care รพ.ราชพิพัฒน์ 

25.) จัดตั้งศูนย์บริการให้การดูแลผู้สูงอายุ (Day care center) รพ.ลาดกระบังฯ 
26.) เปิดบริการ Day care รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

1.4 พัฒนาบริการรูปแบบ
ใหม่ๆให้เป็นทางเลือก 

      แก่ประชาชน 

1.4.1 พัฒนาคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการให้เป็น
ทางเลือกส าหรับประชาชนที่ต้องการบริการที่
สะดวกและรวดเร็ว 

27.) เปิดคลินิกโรคหัวใจนอกเวลาราชการ รพ.ตากสิน 

28.) จัดตั้งคลินิกพิเศษเฉพาะทางให้ครบทั้ง 5 สาขาโรคหลัก รพ.ลาดกระบังฯ 

1.4.2 พัฒนาคลินิกรูปแบบพิเศษ (หนึ่งโรงพยาบาล
สองระบบ) ที่ให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาล
เอกชน 

29.) น าร่องเปิดบริการศูนย์จักษุ และศูนย์ส่องกล้อง 
       แบบโรงพยาบาลเอกชน 
 
 
 
 

รพ.กลาง 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 

 30.) เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบ 
       กรุงเทพมหานครเพ่ือสนับสนุนการให้บริการคลินิก 
       รูปแบบพิเศษ (1 โรงพยาบาล 2 ระบบ)  
       ต่อสภากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเลขานุการ 

1.4.3 ร่วมมือกับหน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐ และ
เอกชนในการจัดบริการ 

31.) สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐ  
       ในการผ่าตัดผู้ปุวยโรคหวัใจ 

รพ.เจริญกรุงฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ให้เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ (Learning Organization) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
2.1 พัฒนาโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ของส านักการแพทย์
ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีการ
เรียนการสอนแพทย์
ศาสตร์ศึกษาโดยการเข้า
เป็นสถาบันร่วมสอนกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือผลิต
แพทย์ทั้งในระดับปริญญา
และหลังปริญญา 

  
  
  
  
  
  
  
  

2.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  
  

32.)จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของส านักการแพทย์ กองวิชาการ 

33.)จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสาขา รพ.กลาง รพ.กลาง 
34.)จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสาขา รพ.ตากสิน รพ.ตากสิน 
35.)จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสาขารพ.เจริญกรุงฯ รพ.เจริญกรุงฯ 
36.)จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสาขารพ.สิรินธร รพ.สิรินธร 
37.) จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์และบุคลากร 
       สายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา 

กองวิชาการ/รพ.กลาง/ 
รพ.เจริญกรุงฯ/ 
รพ.ตากสนิ/รพ.สิรินธร/ 
รพ.ลาดกระบังฯ 

2.1.2 ขยายความร่วมมือในเข้าเป็นสถาบันร่วมสอน
แพทย์ศาสตร์ศึกษา 

38.) เข้าเป็นสถาบันร่วมสอนกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
       เจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
       (หลักสูตรนานาชาติ) 

รพ.สิรินธร/ 
 รพ.ลาดกระบังฯ 

2.1.3 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็น
ที่ฝึกงาน 

  

39.) สร้างความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการฝึกอบรมแพทย์-  
       ประจ าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์   

รพ.กลาง/ รพ.ตากสิน/ 
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์/ 
รพ.สิรินธร 

40.) สร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตแพทย์แผนจีน   
       ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รพ.เจริญกรุงฯ 

41.) สร้างความร่วมมือกับสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์        
       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

รพ.เจริญกรุงฯ 

2.2 เปิดโอกาสให้โรงพยาบาล
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ทุกโรงพยาบาลมีส่วนร่วม
ตามศักยภาพในการจัด
การศึกษา 

 

2.2.1 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็น
ที่ฝึกงาน 

42.) สร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ 
       ครอบครัว กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

รพ.ราชพิพัฒน์ 

43.) สร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ 
       ครอบครัว กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
2.3 สนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาให้มีทิศทางที่
ชัดเจนสอดคล้องกับศูนย์
ความเป็นเลิศ การเป็น
โรงเรียนแพทย์ เวช
ศาสตร์เขตเมือง หรือ
ปัญหาร่วมกัน 

2.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในระดับ
ส านักให้มีความเข้มแข็ง 

44.) จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อผลิตงานวิจัย ส่งเสริมงานวิจัย  
       สนับสนุนทุน และเผยแพร่งานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด 
 

กองวิชาการ 

45.) จัดท าแผนการวิจัยที่เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล 
       ในสังกัดส านักการแพทย์ 
 

กองวิชาการ 

2.3.2 เพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยเวชศาสตร์เขตเมือง 
 

46.) การเพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยด้านเวชศาสตร์เขตเมือง 
       (ร้อยละ 40) 

กองวิชาการ  

2.4 เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
โรงพยาบาลในโรคส าคัญ
อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

2.4.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับส านัก
การแพทย์ 

47.) จัดประชุมวิชาการระหว่างโรงพยาบาล  
       (Inter - hospital conference) ในสาขาต่างๆ 

9 โรงพยาบาล 

2.4.2 ต่อยอดการจัดการความรู้ (KM) ให้มีความยั่งยืน 48.) โครงการ KM และและห้องสมุด Online  รพ.ราชพิพัฒน์ 

2.5 เปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถน านวัตกรรมที่ได้
จากคิดค้นหรือการปฏิบัติ
ได้รับการพัฒนาต่อยอด
และจดสิทธิบัตร 

2.5.1 รวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 49.) จัดท าหนังสือรวบรวมนวัตกรรมของส านักการแพทย์ 
 

กองวิชาการ 

2.5.2 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการ
ออกแบบและร่วมผลิตนวัตกรรม 

50.) สร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น สวทช. MTECH   
       ม.เกษตรศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
       เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น 

กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนมีความเชื่อม่ันในบริการของโรงพยาบาลทุกแห่ง (Branding)  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
3.1 คงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) และ
พยายามยกระดับการ
ประกันคุณภาพ
โรงพยาบาลไปสู่การ
รับรองกระบวนการ
คุณภาพสถานพยาบาลขั้น 
ก้าวหน้า(Advanced HA) 

3.1.1 สร้างระบบสนับสนุนกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โรงพยาบาลในสังกัด 

51.) จัดตั้งทีม HA Surveyors ของส านักการแพทย์ กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

3.1.2 เตรียมความพร้อมสู่การรับรอง HA Advance 52.) รับรองมาตรฐานเฉพาะโรค 8 โรงพยาบาล 
(ยกเว้น รพข.) 

3.2 สร้างมาตรฐานกลางใน
การดูแลผู้ปุวย 

3.2.1 ศึกษาแนวทางและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้
ในการดูแลผู้ปุวย (Best Practices)  

53.) พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง  
       (BMA Palliative Care Model) 

กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

3.3 พัฒนาระบบบริการให้มี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Service Plan: Rational 
Drug Use)  

3.3.1 จัดท ามาตรฐานและแนวทางให้มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 

54.) จัดท าแผน RDU Hospital กองวิชาการ 

3.3.2 สร้างระบบติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้ง
ในระดับโรงพยาบาลและในระดับส านัก 

55.) สร้างระบบติดตามงาน  RDU Hospital กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

3.4 สร้างเอกลักษณ์ของ
โรงพยาบาลให้เป็นหนึ่ง
เดียว (Unified 
Branding) ซึ่งสะท้อนถึง
ความเป็นโรงพยาบาลใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

3.4.1 พัฒนาภาพลักษณ์การให้บริการในระบบก่อน
น าส่งโรงพยาบาล (Pre Hospital Care) และ
ระบบบริการในโรงพยาบาล (Hospital Care) 
ภายใต้แนวคิด BMA Fast and Clear Moving 
towards Smart and Smile Bangkok 

 

56.) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ส านักการแพทย์ กองวิชาการ 

57.) ปรับภาพลักษณ์ตึกผู้ปุวยนอก (OPD) ให้มีความเป็น 
       เอกลักษณ์เดียวกันของกรุงเทพมหานคร 

กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

58.) ปรับภาพลักษณ์การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
       กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

3.5 แสดงความเป็นเลิศให้เป็น
ที่ประจักษ์ท้ังในระดับ
กรุงเทพมหานคร 
ระดับประเทศ และ 

      ระดับภูมิภาค 

3.5.1 สนับสนุนให้โรงพยาบาลเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
รางวัลคุณภาพประเภทต่างๆ 

  

59.) ประกวดรางวัลคุณภาพกรุงเทพมหานคร 
 

กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

60.) ประกวดรางวัลการให้บริการที่ดีท่ีสุด (Best Services) กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

   - 40 - 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงและเพียงพอ (Expansion Capacity)   

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
4.1 ด าเนินการสานต่อ

นโยบายการสร้าง
โรงพยาบาล ๔ มุมเมือง 
อย่างต่อเนื่อง 

  
  

4.1.1 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง การจัดหา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

  
  

61.) โครงการก่อสร้างรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน/
กองวิชาการ/ 
นักงานเลขานุการ 

62.) โครงการโรงพยาบาลคลองสามวา กองวิชาการ/ส านักงาน
เลขานุการ 

63.) โครงการโรงพยาบาลบางนา กองวิชาการ/ส านักงาน
เลขานุการ 

4.2 เพ่ิมศักยภาพให้
โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักการแพทย์ในเขต
กรุงเทพฯชั้นในเป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ระดับสูง 

4.2.1 พัฒนาศักยภาพทางทางกายภาพ 64.) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอก 20 ชั้น รพ.ตากสิน 

4.2.2 พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรค 65.) เปิดคลินิกเฉพาะทางในสาขาย่อยครบทุกสาขา 
       ตามความจ าเป็น    
        

รพ.กลาง/รพ.ตากสิน/ 
รพ.เจริญกรุงฯ/ 
รพ.สิรินธร 

4.3 เพ่ิมศักยภาพให้
โรงพยาบาลในสังกัด 
ส านักการแพทย์ในเขต
กรุงเทพฯ ชั้นนอกและ
ชานเมืองให้เป็น
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
ระดับสูง  

4.3.1 พัฒนาศักยภาพทางทางกายภาพ 66.) ขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 200 เตียง รพ.ลาดกระบังฯ 

4.3.2 พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรค 67.) เปิดคลินิกเฉพาะทางในสาขาย่อยครบทุกสาขา 
       ตามความจ าเป็น    
 

รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
รพ.ราชพิพัฒน์   
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 
รพ.ลาดกระบังฯ 

4.4 เพ่ิมศักยภาพให้รพ.สิริน-
ธรให้เป็นระดับตติยภูมิ
เพ่ือรองรับประชาชนจาก
พ้ืนที่รอยต่อและสนามบิน
สุวรรณภูมิ 

4.4.1 พัฒนาศักยภาพทางทางกายภาพ 68.) โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างโรงพยาบาล รพ.สิรินธร  

4.4.2 พัฒนาศักยภาพในการรักษาโรค 
  

69.) เปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง รพ.สิรินธร 
70.) Trauma Center (ศัลยกรรมทั่วไป/ออร์โธปิดิกส์) รพ.สิรินธร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการระบบการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Service  Plan) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

  
  

5.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการน าส่งผู้ปุวยที่ประสบ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน บาดเจ็บ และบาดเจ็บทางสมอง 

71.) EMS Fast Track ใน Trauma and Emergency ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

5.1.2 ลดระยะเวลาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลใน
สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 

72.) Stroke Fast Track รพ.ตากสิน 

5.1.3 สร้างระบบการติดตามและรายงานผลการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

73.) พัฒนาตัวชี้วัดตามสาขากลุ่มโรค กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

5.2 พัฒนาระบบการส่งต่อ
ระหว่างโรงพยาบาลใน
สังกัดส านักการแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  
  
  

5.2.1 ปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานกลาง และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใช้ในการส่งต่อ
ผู้ปุวย 

  
  

74.) ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการส่งต่อผู้ปุวยของโรงพยาบาล 
       ในสังกัดส านักการแพทย์ 

กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

75.) ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการงานระบบการ 
       ส่งต่อผู้ปุวย 

กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

76.) ปรับปรุงโปรแกรมระบบส่งต่อ กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 

5.2.2 ปรับปรุงระบบส่งต่อของกลุ่มโรงพยาบาลโซน
กรุงเทพตะวันออก 

77.) โครงการบูรพาสามัคคี  
       (ส่งต่อระหว่าง 3 โรงพยาบาล) 

รพ.สิรินธร/  
รพ.ลาดกระบังฯ / 
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 

5.3 พัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในสังกัด
ส านักการแพทย์ 

5.3.1 สร้างและเชื่อมโยงระบบรายงานผลการรักษา 
(feedback) ในระบบการส่งต่อระหว่าง
หน่วยงาน 

78.)  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
        ระหว่าง 2 ส านัก  

กองวิชาการ/ 
9 โรงพยาบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
6.1 เครือข่ายผู้ท าหน้าที่

ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
(First Responder) มี
ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ทางการ
แพทย์ฉุกเฉินเป็นอย่างดี 

6.1.1 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายมีระบบและได้รับการ
สนับสนุน Agreement Map ในการสร้างเสริม
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะแก่ผู้ปฏิบัติ
เบื้องต้น 

79.) จัดท าความตกลงระหว่าง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
       และเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติการ 
       ฉุกเฉินเบื้องต้น 

ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

6.1.2 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบัติการทางการ แพทย์ฉุกเฉินแก่บุคลากร
ผู้เข้าร่วมเครือข่ายรายใหม่ 

  

80.) อบรมอาสาสมัคร FR ๒๔ ชม.   
ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 81.) อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ EMR ๔๐ ชม. 

6.1.3 เสริมสร้างศักยภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการใน
สังกัดเครือข่ายให้สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

  
  

82.) อบรมหลักสูตร Refreshing ๒๔ ชม.  
 
การแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 
 

83.) อบรมวิทยากรช่วยสอน ๒๔ ชม. 

84.) อบรมหลักสูตร HOPE 

6.2 ประชาชนมีความรู้และ
สามารถดูแลตัวเอง
เบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ
หรือเจ็บปุวยฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 

6.2.1 เสริมสร้างศักยภาพผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครให้สามารถดูแลตนเองและให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นในภาวะฉุกเฉิน 

85.) อบรมหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน/อาสาฉุกเฉินชุมชน  
 
 
ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
 

6.2.2 สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนและส่วนราชการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือขยายการ
ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าการให้
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

  

86.) อบรมเพ่ือการสอนปฏิบัติการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน  
       CPR & AED หนึ่งวัน 

87.) อบรมพัฒนาศักยภาพปฏิบัติการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน  
       CPR & AED ครึ่งวัน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
6.3 รถพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน

และข้ันสูงของส านัก
การแพทย์มีเพียงพอที่จะ
สนับสนุน (Back up) 
เครือข่ายการให้บริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินได้
อย่างทั่วถึง 

6.3.1 เพ่ิมรถพยาบาลและชุดปฏิบัติการในสังกัดส านัก
การแพทย์ 

88.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการความ 
      ช่วยเหลือทางการแพทย์ 

 
ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
 

6.3.2 เพ่ิมจุดจอดนอกสถานพยาบาลในพ้ืนที่ที่
ระยะเวลาการให้บริการ (Response Time) ไม่
เป็นไปตามที่แผนงานก าหนด 

89.) ข้อตกลงเรื่องการขอใช้พื้นที่เป็นจุดจอด 

6.4 การปฏิบัติการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินใน
สถานการณ์ต่างๆ มีความ
ชัดเจนทั้งในเชิงโครงสร้าง
และระบบการบังคับ
บัญชาสั่งการในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
(Consolidate all 
emergency planning 
and executing) 

  

6.4.1 การปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินใน
สถานการณ์ต่างๆมีโครงสร้างปฏิบัติการรองรับ
ภัยเฉพาะด้าน อย่างชัดเจน และครอบคลุม 

90.) แผนปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ 
       ภัยเฉพาะด้าน 

 
 
 
 
ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
 

6.4.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการทาง
การแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจและเพ่ิมทักษะ
เรื่องการบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ 
(Incident Command System) ในภัย 5 
ประเภท 

91.) การอบรมการปฏิบัติการใน ICS (แผนปูองกันและ 
       บรรเทาภัยด้านการแพทย์ในภัย ๕ ประเภทได้แก่  
       อัคคีภัย อุทกภัย สารเคมีและสิ่งมีพิษแผ่นดินไหว 
       และภัยด้านความมั่นคง) 

6.5 การเพ่ิมศักยภาพ
การแพทย์ฉุกเฉินในการ
รองรับรูปแบบของสา
ธารณภัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระดับ
ความรุนแรงและประเภท
ที่หลากหลายมากข้ึน 
(Flexible 
responsiveness) 

6.5.1 พัฒนาความพร้อมปฏิบัติการทางการแพทย์
ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับ
รูปแบบของสาธารณภัย 

92.) จัดการซ้อมปฏิบัติการทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
       ในเหตุภัยพิบัต ิ

 
 
 
ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
 

6.5.2 เพ่ิมศักยภาพการอ านวยการสั่งการของศูนย์
บัญชาการรับแจ้งเหตุ 

93.) เพ่ิมอัตราก าลังแพทย์ปฏิบัติหน้าที่อ านวยการการแพทย์ 
       ฉุกเฉิน 

6.5.3 พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ ตลอดจนมี
บริการวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

94.) กรุงเทพมหานครมีระบบข้อมูลสารสนเทศการแพทย์ 
       ฉุกเฉิน 
95.) สร้างเสริมผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรมการแพทย์ 
       ฉุกเฉิน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.5.4 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการยิ่งขึ้น 

  
  

96.) ศูนย์รับแจ้งเหตุมีระบบติดตามอัตโนมัติ e Tracking  
 
ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
 

97.) ชุดปฏิบัติการมีการติดตั้ง GPRS ระบบแสดงสถานะ 
       อัตโนมัต ิ
98.) รับแจ้งเหตุผ่านระบบสารสนเทศ 
 

6.5.5 บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดฯ มีความ
พร้อมในการรับเหตุสาธารณภัย 

99.) การอบรมหลักสูตร HOPE 
 

 
 
 
 
ศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
 

100.) การอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานในบุคลากรแต่ละระดับ 
 
101.) การอบรมหลักสูตร EMT B 
 
102.) หลักสูตร EMS Nurse 
 
103.) หลักสูตร EMD 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาบุคลากรและสร้างอัตลักษณ์องค์กรเพื่อมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุข (Moral Hospital and Happy Work Place)  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
7.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรมี

ความก้าวหน้าตามสายงาน
และได้รับการพัฒนาตาม
แผนหรือเปูาหมายอย่าง
ชัดเจนและเสมอภาค 

7.1.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าให้ครบทุกสายงาน 104.) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร 
 

ส านักงานเลขานุการ 
 
 

7.1.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
         ทุกระดับ 
 
 

105.) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของส านักการแพทย์ กองวิชาการ/ 
ทุกส่วนราชการ 
 

7.2 บุคลากรได้รับการยอมรับ 
เปิดโอกาสให้แสดงออก 
และรับฟังความคิดเห็น
อย่างทั่วถึง 

7.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้แทนในองค์กรวิชาชีพ 106.) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ส านักงานเลขานุการ/ 
ทุกส่วนราชการ 
 

7.3 มีระบบการประเมินบุคคล
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
รวมถึงคนเก่ง คนดี ได้รับ
การยกย่อง ชมเชย 

7.3.1 พัฒนากระบวนการประเมินบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

107.) ระบบการประเมินบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ส านักงานเลขานุการ/ 
ทุกส่วนราชการ 
 

7.3.2 ประกาศบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 108.) คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ส านักงานเลขานุการ/ 
ทุกส่วนราชการ 
 

7.4 สภาพแวดล้อมการท างาน
การท างานที่ปลอดภัย
และเอ้ืออ านวยให้ท างาน
ประสบความส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7.4.1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน 109.) Green and Clean Hospital ส านักงานเลขานุการ/ 
ทุกส่วนราชการ 
 

7.4.2 สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือ
น าไปสู่ความพึงพอใจต่อองค์กรในระดับดี 

110.) โครงการ Happy Work Place ส านักงานเลขานุการ/ 
ทุกส่วนราชการ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
7.5 ขับเคลื่อนส านักการแพทย์ 

สู่องค์กรคุณธรรม ด้วย 
      อัตลักษณ์“รับผิดชอบ 

โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
พร้อมทั้ง สืบสานศาสตร์
พระราชาของ 

      พระบาทสมเด็จ 
      พระปรมินทรมหาภูมิพล 
      อดุลยเดช 
       
 

7.5.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีอัตลักษณ์ 
“รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 

111.) โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม 
         (หรือโครงการตลาดนัดคุณธรรม) 

กองวิชาการ/ 
ทุกส่วนราชการ 

7.5.2 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด 
         23 ข้อ ตามศาสตร์พระราชาของ 
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
         อดุลยเดช 

112.) เสริมสร้างโรงพยาบาลกลางสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม  
        (Living Organization)  

รพ.กลาง 

113.) โครงการเธอปันน้ าใจ ตาใส วัยสูง  รพ.ตากสิน 

114.) โครงการเธอปันน้ าใจ ไม่ใช้ ให้เธอ รพ.ตากสิน 

115.) โครงการเธอปันน้ าใจ ส่งเสียงใสสู่หูคุณ รพ.ตากสิน 

116.) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ทางเลือกไปสู่ 
         ศูนย์ความเป็นเลิศ 

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 

117.) โครงการศูนย์อ านวยความสะดวกในการบริการผู้ปุวย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 

118.) โครงการบูรพาสามัคคี  
          

รพ.สิรินธร 
รพ.ลาดกระบังฯ 
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 

119.) โครงการศูนย์รวมข้อมูล One Data Center รพ.ราชพิพัฒน์ 

120.) โครงการ Smart BKT ใส่ใจบริการ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

121.) โครงการส านักการแพทย์เพียงพอเพราะพอเพียง ศูนย์บริการการแพทย์ 
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเลขานุการ 
กองวิชาการ 

7.5.3 พัฒนากระบวนการสร้างราชการใสสะอาด 122.) ความส าเร็จของการสร้างราชการใสสะอาด ส านักงานเลขานุการ/ 
ทุกส่วนราชการ 
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7.6 สนับสนุนระบบ

ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่มีความ
เหมาะสมกับภาระงาน
และกลุ่มอาชีพของ
บุคลากรประเภทต่างๆ 

7.6.1 ปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความ
เหมาะสมกับภาระงานและกลุ่มอาชีพของ
บุคลากรประเภทต่างๆ 

123.) ส ารวจ ศึกษา และจัดท าข้อเสนอการปรับค่าตอบแทน 
        บุคลากรประเภทต่างๆ 

ส านักงานเลขานุการ/ 
ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (Smart IT)  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ส่วนราชการ 
8.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การให้บริการและการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8.1.1 ปรับ platform และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดรวมทั้ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

  
  
  

124.) พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวย (Data Center) กองวิชาการ 
125.) ปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)  
         จาก PHIS เป็น E – HIS  

กองวิชาการ 

126.) พัฒนาระบบ electronic E – refer 
 

กองวิชาการ 

127.) พัฒนาระบบการดูภาพทาง Digital (PACS)  
         แบบครบวงจร 

โรงพยาบาล 9 แห่ง  

8.1.2 พัฒนาระบบข้อมูลรายงานสถิติให้มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือและสามารถน ามาใช้สนับสนุนการ
บริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร  

128.) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) กองวิชาการ 

129.) ระบบสารสนเทศในงานวิจัย ฐานข้อมูลสนับสนุนการวิจัย  
         (โรค Incident rate Ratio) 

  

8.1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมต่อข้อมูล
ผู้ปุวยระหว่างส านักการแพทย์กับส านักอนามัย 

 

130.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
         ระหว่าง 2 ส านัก 

กองวิชาการ 

8.1.4 พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนด้วย
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 

 

131.) พัฒนาระบบการจัดคิวผ่าน Smartphone กองวิชาการ/ 9 รพ. 

132.) พัฒนาระบบการนัดหมาย เลือกแพทย์ วันนัดได้ กองวิชาการ/ 9 รพ. 

8.1.5 น าเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้ทรัพยากรและ 
         ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 

133.) พัฒนาระบบ paperless รพ.กลาง/ 
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 

134.) พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลด้านการเงิน 
         ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

รพ.กลาง 
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