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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
หนวยงาน
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ชื่อตัวชี้วัด
: รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
หนวยวัด
: รอยละ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงานหรือจัดเก็บขอมูล นางปาริชาติ กัลยาณมิตร ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว เบอรโทรศัพท 0 2223 1728
เกณฑการใหคะแนน : สวนที่ 1 (รอยละ 30) และสวนที่ 2 (รอยละ 70)
สวนที่ 1 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจําป (รอยละ 30)
คะแนน องคประกอบ องคประกอบยอย
การดําเนินงานในแตละองคประกอบ
หนวยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่ระบุตัวชี้วัด พรอมมีคําอธิบายรายละเอียด
14
1
1.1
ตัวชี้วัด เชน นิยาม เปาหมาย วิธีคํานวณ อยางชัดเจน
การวางแผน
มีกระบวนการระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนจากภาคประชาชนหรือ
1.2
ผูมีสวนเกี่ยวของ
การกําหนดตัวชี้วัดตองสอดคลองกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
1.3
พ.ศ. 2552 – 2555 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําป
1.4
การกําหนดโครงการ/กิจกรรมตองสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป
1.5
ทุกโครงการมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งสามารถ ติดตามผลการดําเนินงาน
ไดทุกขั้นตอน
มีแผนปฏิบัติงานเปนรายโครงการ/กิจกรรมตอบสนองตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ
2.1
8
2
ของหนวยงาน
การแปลงแผน
มีระบบการติดตามความกาวหนาของผลงานในภาพรวมซึ่งอาจใชหองปฏิบัติการเพื่อ
2.2
ไปสู
ติดตามผลงาน(War Room) หรือวิธีติดตามผลงานอยางอื่นก็ได
การปฏิบัติ
2.3
มีผูรับผิดชอบติดตามความกาวหนาของผลงานเปนรายโครงการ/กิจกรรม
หนวยงานมีการบันทึกขอมูลทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ไดดําเนินการ ในระบบติดตาม
3.1
8
3
ประเมินผลโครงการ (Daily plans) ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
การติดตาม
การบันทึกขอมูลตาม 3.1 ตองมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
3.2
ประเมินผล
ตามแผนอยาง ครบถวนสมบูรณ
(ระบบ Daily
มีการรายงานความกาวหนาและปรับปรุงผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมอยาง
3.3
Plans)
ชัดเจนตอเนื่องทุกเดือน
ผลการดําเนินงาน : (เฉพาะเจาหนาที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล เปนผูบันทึก)
รวม
องคประกอบที่ 1 (รอยละ 14)
องคประกอบที่ 2 (รอยละ 8)
องคประกอบที่ 3 (รอยละ 8)
สวนที่ 1
(รอยละ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3 คะแนน
30)
รอยละ 3 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 3 รอยละ 2 สวนที่1

2
2

สวนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (รอยละ 70)
สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1
(1)
ลําดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธ

≥ 3.51

4.31

ผลลัพธ

≥ 2.50

2.56

ผลลัพธ

รอยละ 90

รอยละ 87.31

ผลผลิต

5 เครือขาย

5 เครือขาย

ผลลัพธ

รอยละ 80

รอยละ 90

1. งานเชิงยุทธศาสตร
1.1 ผานการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาไม

ต่ํากวาระดับ 3 (จาก 5 ระดับ) (ผานการรับรองมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทุกรอบ) (มิติที่ 1 - สยป.)
1.2 ผานการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สกอ.) (มิติที่ 1 – สยป.)
1.3 รอยละของผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตที่มีความพึงพอใจ
ดานคุณธรรมและจริยธรรม (มิติที่ 1 – สยป.)
1.4 จํานวนเครือขายในการแลกเปลี่ยนประสบการณและ
เทคนิค (มิติที่ 1 – สยป.)
1.5 รอยละของโครงสรางองคกร* ที่สามารถรองรับภารกิจดานการ
บริหารและดานการศึกษาใหครบถวน (การเปน BMU)
(*องคกร หมายถึง หนวยงานภายในวิทยาลัย เชน ภาควิชา กลุม
งาน ฝาย ศูนย) (มิติที่ 1 – สยป.)

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ

3

(1)
ลําดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด
1.6 จํานวนโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผานการ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ป (มิติที่ 1 – สยป.)
1.7 รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ใน
บริการของโรงพยาบาล
(มิติที่ 1 – สยป. และมิติที่ 3.1 – ผูตรวจราชการ)
1.8 รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ใน
บริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร (มิติที่ 1 – สยป.)
1.9 จํานวนศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะ
ทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแต
ระดับ 2 ขึ้นไป (มิติที่ 1 – สยป.)
1.10 รอยละของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินที่ขอรับบริการ
การแพทยฉุกเฉินขั้นสูง (ADVANCED) ไดรับบริการ
ภายใน 10 นาที สวนของขั้นพืน้ ฐาน (BASIC) ภายใน
15 นาที (มิติที่ 1 – สยป.)

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)
ผลผลิต

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

7 แหง

7 แหง

ผลลัพธ

≥ รอยละ 80

รอยละ 84.72

ผลลัพธ

≥ รอยละ 80

รอยละ 86.00

ผลผลิต

12 แหง

12 แหง

ผลลัพธ

รอยละ 50

รอยละ 56.40

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ

4

(1)
ลําดับ
ที่

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)
ผลลัพธ

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 90

รอยละ 100

การแพทยกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย (มิตทิ ี่ 1 – สยป.)
1.12 โรงพยาบาลที่ผานเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก
แหงครอบครัวระดับทองแดง (มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

5 แหง

5 แหง

1.13 อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิต

ผลลัพธ

< รอยละ 10

รอยละ 1.63

ผลลัพธ

< รอยละ 5

รอยละ 2.09

ผลลัพธ

< รอยละ 85

รอยละ 85.24

ผลลัพธ

≥ รอยละ 65

รอยละ 65.56

(2)
ตัวชี้วัด
1.11 รอยละของความสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทาง

(ผูปวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตดวย Intracerebral
Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
(มิติที่ 1 – สยป.)
1.14 อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานที่
ไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart , CKD , Stroke)
(มิติที่ 1 – สยป.)
1.15 รอยละของการหายจากโรควัณโรคของผูปวยที่ขึ้น
ทะเบียนรักษา (มิติที่ 1 – สยป.)
1.16 รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมี รอบเอวหรือ BMI
ลดลงจากเดิม (มิติที่ 1 – สยป.)

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ

5

(1)
ลําดับ
ที่

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)
ผลลัพธ

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 85

รอยละ 93.89

ที่รับบริการวิชาการทางดานสุขภาพ (มิติที่ 1- สยป.)
1.18 รอยละ 75 ของผูใชบริการมีความพึงพอใจในผลของการ
รับบริการภายในป 2555 (มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 85

รอยละ 87.97

1.19 รอยละ 75 ของผูใชบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

ผลลัพธ

รอยละ 90

รอยละ 90.17

ผลผลิต

4 แหง

4 แหง

ผลผลิต

9

9

ผลลัพธ

2
องคประกอบ

2
องคประกอบ

(2)
ตัวชี้วัด
1.17 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนกลุมเปาหมาย

มีความพึงพอใจในผลของการรับบริการภายในป 2555
(มิติที่ 1 – สยป.)
1.20 จํานวนโรงพยาบาลของสํานักการแพทยที่ดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย (รอยละ 80 ของศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ภายในป 2555) (มิติที่ 1 – สยป.)
1.21 จํานวนบริการ/ชองทางการใหบริการที่ไดรับการ
พัฒนา/ที่เพิ่มขึน้ (มิติที่ 1 – สยป.)
1.22 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดี

ที่สุด (Best Service) (มิติที่ 4.5 – สกก.)

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ
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(1)
ลําดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด
1.23 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจาก

ประชาชน/ผูรับบริการ
(มิติที่ 3.2 – กองกลาง และผูตรวจราชการ)
1.24 รอยละของความสําเร็จในการมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการวิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญของยุทธศาสตรและงบประมาณ
(มิติที่ 1 – สยป.)
1.25 ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ของสังคม (มิติที่ 3.3 – สกก.)
1.26 รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธการสราง

ราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
(มิติที่ 4.3.1 – ผูตรวจราชการ)
1.27 รอยละของความสําเร็จของผลการดําเนินกิจกรรม5 ส
(มิติที่ 4.4 – ผูตรวจราชการ)

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)
ผลลัพธ

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

≥ รอยละ 95

รอยละ 100

ผลลัพธ

รอยละ 10

รอยละ 10

ผลลัพธ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ผลลัพธ

รอยละ 100

รอยละ 100

ผลลัพธ

> รอยละ 90

> รอยละ 90

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ

7

(1)
ลําดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด
1.28 รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการของเรือ่ งรองเรียน

เกีย่ วกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงาน
(มิติที่ 4.3.2 – สกก.)
1.29 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการสรางเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรมแก
บุคลากรภายในหนวยงาน (มิติที่ 4.3.3 – สกก.)
1.30 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (มิตทิ ี่ 4.3.4 – สตน.)
1.31 ระดับความสําเร็จของการพัฒนากฎหมายที่เกีย่ วของกับ
การปฏิบัติงาน (มิติที่ 2.2 – สกค.)
1.32 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูใน

ระดับดี (มิติที่ 1 – สยป.)
1.33 รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑการประเมิน CORE
COMPETENCY ตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด
(มิติที่ 1 – สยป.)

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)
ผลลัพธ

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

> รอยละ 90

รอยละ 100

ผลลัพธ

รอยละ 100

รอยละ 100

ผลลัพธ

รอยละ 100

รอยละ 100

ผลลัพธ

2 ขั้นตอน

2 ขั้นตอน

ผลลัพธ

รอยละ 75

รอยละ 75.60

ผลผลิต

รอยละ 80

รอยละ 100

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ
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(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)
ผลลัพธ

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ผลลัพธ

3 CoPs

3 CoPs

ผลลัพธ

รอยละ 30

รอยละ 45.00

2.1 จํานวนชั่วโมงการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ

ผลผลิต

30 ชั่วโมง

108 ชั่วโมง

เวชศาสตรเขตเมือง (มิตทิ ี่ 1 – สยป.)
2.2 รอยละของผูผานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาหลัง
ปริญญา (มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 80

รอยละ 97.56

(1)
ลําดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด
1.34 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
(มิติที่ 4.1 – สกก.)
1.35 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสรางชุมชนนัก
ปฏิบัติภายในหนวยงาน (Community of Practice : CoP)
(มิติที่ 4.2 – สกก.)
1.36 รอยละของความสําเร็จในการจัดทํายุทธศาสตรการ
ปรับขนาดกําลังคนภายในป 2553 โดยกําหนดมาตรการ
และแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนของสํานัก
การแพทยใหเหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
ตามที่ ก.ก.กําหนด (มิติที่ 1 – สยป.)
2. งานประจํา

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ
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(2)
ตัวชี้วัด

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

2.3 จํานวนเครือขายความรวมมือในการดูแลรักษาแบบครบ

ผลผลิต

1 เครือขาย

2 เครือขาย

ผลผลิต

รอยละ 90

รอยละ 92.67

ผลผลิต

รอยละ 10

รอยละ ......

ผลลัพธ

รอยละ 13

รอยละ 21.97

ผลผลิต

รอยละ 2

รอยละ 3.71

ผลลัพธ

รอยละ 10

รอยละ 12.09

ผลผลิต

2 แหง

3 แหง

(1)
ลําดับ
ที่

วงจรตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (มิติที่ 1 – สยป.)
2.4 รอยละของบุคลากรใหมในโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทยที่ไดรับการตรวจคัดกรองโรค (มิติที่ 1 – สยป.)
2.5 รอยละของประชาชนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบไดรับการ
คัดกรองโรคที่สําคัญ (มิติที่ 1 – สยป.)
2.6 รอยละของงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับเวชศาสตรเขตเมืองที่

ไดรับความสําเร็จ (มิติที่ 1 – สยป.)
2.7 ความสําเร็จของงานวิจยั จากบุคลากรทีอ่ บรมใน 2 ปที่

ผานมา (มิติที่ 1 – สยป.)
2.8 รอยละของผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญา
(มิติที่ 1 – สยป.)
2.9 จํานวนโรงพยาบาลและวิทยาลัยที่มีศูนยสงเสริมการวิจัย
(มิติที่ 1 – สยป.)

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ
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(1)
ลําดับ
ที่

(2)
ตัวชี้วัด
2.10 จํานวนโรงพยาบาลที่มีเครือขายความรวมมือทาง

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

ผลลัพธ

9 แหง

9 แหง

ผลผลิต

200 ครั้ง

296 ครั้ง

ผลลัพธ

รอยละ 80

รอยละ 100

ผลลัพธ

รอยละ 80

รอยละ 81.39

ผลลัพธ

รอยละ 55

รอยละ 83.78

ผลลัพธ

รอยละ 80

รอยละ 100

ผลลัพธ

รอยละ 90

รอยละ 30.88

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ

การแพทยในเขตกรุงเทพมหานคร (มิติที่ 1 – สยป.)
2.11 จํานวนความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบริการ

(มิติที่ 1 – สยป.)
2.12 รอยละของความสําเร็จในการสงตอผูปวยที่มารับบริการ

ดวยเครื่องมือที่มีศักยภาพสูง (CT 64 slices, MRI)
(มิติที่ 1 – สยป.)
2.13 รอยละของความสําเร็จในการรับ / สงผูปวยวิกฤต
ฉุกเฉิน (มิติที่ 1 – สยป.)
2.14รอยละของความสําเร็จในการสงตอผูปวยโรคสําคัญ 4
โรค ไดแก อุบตั ิเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง
หลอดเลือดหัวใจและคลอดกอนกําหนด (มิติที่ 1 – สยป.)
2.15 รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนการ
ประชาสัมพันธ (มิติที่ 1 – สยป.)
2.16 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผกู พัน
(มิติที่ 2.3.1 – สงม.)

(ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553)
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(1)
ลําดับ
ที่

(3)
ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/
ผลลัพธ)

(4)
เปาหมาย

(5)
ผลการ
ดําเนินงาน

2.17 รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
(มิติที่ 2.3.2 – สงม.)
2.18 รอยละของสวนราชการที่มีการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการไดทันตามกําหนดเวลา (มิติที่ 1 – สยป.)
2.19 รอยละของบุคลากรที่มีความรู/ความเขาใจ/ความ
เชื่อมั่นในศักยภาพขององคกรระดับดี (วัดโดยใช
แบบสอบถาม) (มิติที่ 1 – สยป.)
2.20 จํานวนนักศึกษาไดรับความรูจากแหลงเรียนรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึน้ (มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 90

รอยละ 81.94

ผลลัพธ

รอยละ 90

รอยละ 100

ผลผลิต

รอยละ 75

รอยละ 75.65

ผลผลิต

600 คน

683 คน

2.21 จํานวนครั้งในการดําเนินการทํานุบํารุงและสงเสริม
วัฒนธรรมไทย (มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

20 โครงการ/
กิจกรรม

24 โครงการ/
กิจกรรม

(2)
ตัวชี้วัด

(6)
รอยละความสําเร็จ
(5) X 100
(4)

(8)
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เจาหนาที่หนวยงานบันทึก ชอง (1) - (5)
เจาหนาที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชอง (6) - (8)

(7) คะแนน
- กรณี (3) เปนผลผลิต = (6) x 0.9
- กรณี (3) เปนผลลัพธ = (6) x 0.1 + 90
- ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตรของ สนข.
ปรับคะแนนเปนรอยละ
(ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553)
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ผลการดําเนินงานสวนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป แยกรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

1. ผานการประเมิน
มาตรฐานการบริหาร
จัดการศึกษาไมต่ํากวา
ระดับ 3 (จาก 5 ระดับ)
(ผานการรับรอง
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาทุก
รอบ)
(มิติที่ 1 - สยป.)

ผลลัพธ

≥ 3.51

4.31

2. ผานการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(สกอ.)
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

≥ 2.50

2.56

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

วพบ.
สํานักงานรับรองและประเมิน
มาตรฐานการศึกษาไดตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ 2551
(เปนการประเมินทุก 5 ป) ผลการ
ตรวจประเมินมาตรฐานการบริหาร
จัดการศึกษา = 4.40
วพก.
สํานักงานรับรองและประเมิน
มาตรฐานการศึกษา ไดตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2551
ผลการประเมินมาตรฐานการ
บริหารจัดการศึกษา = 4.21
วพบ.
ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาลัย ปการศึกษา
2552 โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับวิทยาลัย จํานวน 5 ทาน เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดยประเมิน
ตามองคประกอบ 9 ดาน ไดแก
1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
2.การเรียนการสอน
3.กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4.การวิจัย
5.การบริการวิชาการแกสังคม
6.การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7.การบริหารและการจัดการ
8.การเงินและงบประมาณ

รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา

- รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับวิทยาลัย ป
การศึกษา 2552
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

3. รอยละของ
ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิตที่มีความพึง
พอใจดานคุณธรรม
และจริยธรรม
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 90

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

9.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
และการประเมินตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 3 องคประกอบ ดังนี้
1.มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
2.มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา
3.มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาตามเกณฑของ สกอ.อยู
ในระดับดี คาเฉลี่ย 2.49
วพก.
ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําป
การศึกษา 2552 ระหวางวันที่
15 – 16 กันยายน 2553 ตามแนวทาง
การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สกอ. ตามองคประกอบคุณภาพ
9 องคประกอบ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาตามเกณฑของ สกอ.อยู
ในระดับดี คาเฉลี่ย 2.64
รายงานความพึง
รอยละ 87.31 วพบ.
- มีการลงพื้นที่ติดตามและประเมิน พอใจผูใชบัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต สําหรับปการ
ศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 8-12
มีนาคม 2553 แบงการเดินทาง
ออกเปน 5 สาย โดยประเมิน
ความรู ความสามารถทางวิชาชีพ
และเจตคติของบัณฑิตแพทยที่
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
จําเปนตอความสามารถทางคลินิก
ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
พ.ศ.2545 โดยในสวนของพฤติ
นิสัย เจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีการ
พิจารณาใน 4 ประเด็น คือ
1. ความรับผิดชอบตอหนาที่การ
งานที่ไดรับมอบหมาย
2. การเคารพในสิทธิและความ
คิดเห็นของผูปวย
3. ความสามารถในการทํางาน
เปนทีมใหเกียรติเคารพใน
ศักดิ์ศรีผูรวมวิชาชีพ
4. การถือประโยชนของผูอื่น
สําคัญกวาประโยชนตน
- นอกจากนี้ ยังไดมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อเปนการ
สงเสริมใหบัณฑิตมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน ดังนี้
1. ปจฉิมนิเทศนักศึกษา วันที่
17 กุมภาพันธ 2553
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมป
การศึกษา 2553 จํานวน 80 คน
ผูปกครองนักศึกษาใหม จํานวน
160 คน รวม 240 คน เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.0016.00 น. ณ หองบรรยาย 1-3
ตึกสูติกรรม ชั้น 5 วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ในการ
เปน นักศึกษาแพทย

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
3. จัดโครงการฝกอบรมเวชจริยศาสตรสําหรับนักศึกษาแพทย
ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2552
ระหวางวันที่ 22-26 กุมภาพันธ
2553 และ 2-5 มีนาคม 2553
ณ ศูนยกิจกรรมยุวกาชาด
ผันแจมวิทยาสอน และหอง
บรรยาย 1-3 ตึกสูติกรรมชั้น 4
4. จัดงานพิธีมอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
แสดงความยินดีบัณฑิตใหม ใน
รุนที่ 12 เนื่องในโอกาสรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2552 โดยจัด
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
ณ หองประชุมคุณหญิงตวงภากร
ธรรมพานิช ตึกสูติ-กรรม ชั้น 4
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
- ผลสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมอยูในระดับดี คิดเปน
รอยละ 76.73
วพก.
มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551
และปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2552 ถึง สิงหาคม 2553
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิต ประกอบดวย
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
- ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการ

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ดานความรูความสามารถพื้นฐาน
ที่สงผลตอการทํางาน
นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมให
บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทํางาน ดังนี้
- โครงการอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษาพยาบาล
ระหวางวันที่ 30-31 พฤษภาคม
และ 1 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย
ฝกอบรมขาราชการหนองจอก
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
และทักษะทั้งดานรางกาย จิตใจ
และสังคม ซึ่งเปนพื้นฐานของ
พัฒนาบุคลิกภาพในวิชาชีพ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในตนเอง ซึ่งจัดใหแกนักศึกษา
พยาบาลปที่ 2 จํานวน 180 คน
ระหวางวันที่ 24-26 มีนาคม 2553
ณ คายริมขอบฟา เลขที่ 963 ม.9
ต.บางปูใหม อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- โครงการปฐมนิเทศและพัฒนา
จริยธรรม ระยะที่ 1 ระหวางวันที่
13-15 มิถุนายน 2553 ณ วัด
ปญญานันทาราม อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
ระหวางวันที่ 19-20 มิถุนายน 2553
ณ อาคารการุณยสภา วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย
- โครงการปจฉิมนิเทศและอบรม
ธรรม สําหรับนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปที่ 4 กอนสําเร็จการศึกษา
จํานวน 148 คน ระยะที่ 1 แบบ

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

4. จํานวนเครือขายใน
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณและ
เทคนิค
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

5 เครือขาย

ผลการ
ดําเนินงาน

5 เครือขาย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

ระหวางวันที่ 19-21 กุมภาพันธ
2553 ณ วัดสุนันทวนาราม บาน
ทาเตียน ตําบลไทยโยค อําเภอ
ไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระยะ
ที่ 2 ระหวางวันที่ 2-4 มีนาคม
2553 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคาร
การุณยสภาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย
ผลการศึกษาพบวา ผูใชบัณฑิตมี
ความพึงพอใจตอบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
ดานคุณธรรมและจริยธรรมมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 97.9
- หนังสือการมา
วพบ.
ศึกษาดูงานของ
- โครงการเครือขายการพัฒนา
นักศึกษา
บัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนองคความรู
ประสบการณดานการพัฒนานิสิต - บันทึกที่เกี่ยวของ
นักศึกษา รวมทั้งความรูดาน
นวัตกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม
สนับสนุนในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาสูคุณลักษณะบัณฑิตอุดม
คติไทย ประกอบดวยผูแทน
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
เขตภาคกลาง จํานวน 67 แหง
- โครงการแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศของสมาพันธนักศึกษา
แพทยนานาชาติแหงประเทศไทย
(International Federation of
Medical Student’s AssociationThailand : IFMSA-Thailand) ใน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทยเพื่อ
เขาศึกษาดูงานระดับคลินิก
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติและประสบการณการ
ทํางานรวมกันในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ในป 2553 มีนักศึกษา
ระหวางประเทศเขาศึกษาดูงาน
ตามโครงการฯ ดังกลาว จํานวน
6 ราย
- การประชุมประจําป East Asian
Medical Students’ Conference
(EAMSE) ครั้งที่ 23 โดยสมาพันธ
นิสิตนักศึกษาแพทยเอเชีย (Asian
Medical Students’ Association :
AMSA) ระหวางวันที่ 14 – 19
มกราคม 2553 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย ในหัวขอเรื่อง
Men’s Health โดยเชิญนักศึกษา
แพทยชั้นปที่ 1 วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล ซึ่งผานการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการของสมาพันธ
นิสิตนักศึกษาแพทยเอเชียแหง
ประเทศไทย (AMSATH
Executive Committee) เปน
ตัวแทนเขารวมการประชุมจํานวน
3 คน
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย
และอาจารยแพทยดานวิเทศ
สัมพันธทางการแพทยกับเมืองพี่
เมืองนองของกรุงเทพมหานคร
โดยการติดตอประสานงานกับ
เมืองบริสเบน เครือรัฐ
ออสเตรเลีย และกรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
ไปศึกษาดูงานดานแพทยศาสตร
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยที่มีการจัด

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

5. รอยละของโครงสราง
องคกร* ที่สามารถ
รองรับภารกิจดานการ
บริหารและดาน
การศึกษาใหครบถวน
(การเปน BMU)
(*องคกร หมายถึง
หนวยงานภายใน
วิทยาลัย เชน ภาควิชา
กลุมงาน ฝาย ศูนย)
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 80

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 90

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

การศึกษาสาขาแพทยศาสตร และ
หารือเกี่ยวกับแนวทางในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทยและ
อาจารยแพทย ขณะนี้
BRISBANE CITY COUNCIL
ไดสงแบบฟอรม INBOUND
VISIT REQUEST FORM มา
เพื่อขอขอมูลรายละเอียดการไป
ศึกษาดูงาน ซึ่งวิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาลไดจัดทําขอมูล
ตามแบบฟอรมพรอมขอมูลของ
วิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว
วพก.
- ความรวมมือเครือขายสถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย และ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยรวมกับสมาคม
จิตวิทยาแหงประเทศไทย ในการ
จัดประชุมวิชาการ เรื่อง จิตวิทยา
กับการแกปญหาวิกฤติโลก เมื่อ
วันอาทิตยที่ 6 มิถุนายน 2553
ณ หองประชุมการุณยสภา ชั้น 4
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
มีการจัดทําโครงสรางองคกรเพื่อ
- “ราง” โครงสราง
รองรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใน
องคกรของ
กํากับกรุงเทพมหานคร และแตงตั้ง
มหาวิทยาลัยใน
คณะทํางานเตรียมการถายโอนเพื่อ
กํากับ
รองรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพหานคร 2 คณะ คือ
- รายงานการ
ประชุม
1. คณะทํางานเตรียมการถายโอน
คณะทํางานฯ
กิจการ ทรัพยสิน การเงิน
(รวมถึงสิทธิและหนี้) และ
งบประมาณ
ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

6. จํานวนโรงพยาบาลใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ผานการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ
60 ป
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

7 แหง

ผลการ
ดําเนินงาน

7 แหง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกําหนดใหทั้ง
วพบ. และ วพก. ทําการสํารวจ
หมายเลขครุภัณฑที่มีของถูกตอง
กับระบบ MIS แลวใหพิมพออก
จากระบบใหเปนปจจุบัน และ
จัดทําแฟมเก็บไวที่หนวยงานเพื่อ
เตรียมความพรอม โดยใหรายงาน
ยอดใหคณะทํางานทราบทุกเดือน
และจะพิจารณาครั้งตอไปเมื่อ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครผานการพิจารณา
จากสภาผูแทนราษฎรแลว ขณะนี้
ทรัพยสินประเภทที่ดิน สํารวจได
100% สวนทรัพยสินประเภท
ครุภัณฑ วพก.สํารวจได 100%
วพบ.สํารวจได 82.30%
2. คณะทํางานเตรียมการดาน
บุคลากร
มีการสํารวจบุคลากรที่มีความ
ประสงคจะออกนอกระบบ โดย
วพบ.อยูในระหวางการสํารวจ
สวน วพก.ดําเนินการสํารวจเสร็จ
สิ้นแลว
ผลการดําเนินงานคิดเปน
รอยละ 90
- โรงพยาบาลที่ผานการตรวจเยี่ยม
เพื่อตออายุการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Re – accreditation )
และการรับรอง (Hospital
Accreditation) จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) และเขา
รับประทานประกาศนียบัตรจาก
พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลีฯในวันที่ 9 มีนาคม 2553

หลักฐานอางอิง

หนังสือขอรับการ
ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาล
เวชการุณยรัศมิ์
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี ประกอบดวย
- วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
(Re – Acc ครั้งที่ 2)
- โรงพยาบาลกลาง
(Re – Acc ครั้งที่ 1)
- โรงพยาบาลตากสิน
(Re – Acc ครั้งที่ 1)
- โรงพยาบาลสิรินธร (Hospital
Accreditation)
- โรงพยาบาลที่ผาน/เตรียมรับ
การตรวจเยี่ยมเพื่อตออายุการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(Re – Acc) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) ภายในปงบประมาณ
2553 ประกอบดวย
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
(สรพ. เขาประเมินผาน Re – acc
เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2553)
- โรงพยาบาลราชพิพัฒน (สรพ.
เขาประเมิน Re – acc เดือน
มิถุนายน 2553)
- โรงพยาบาลที่เตรียมการเพื่อขอ
รับรองคุณภาพ โรงพยาบาล (HA)
ในป 2553 คือโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ซึ่งอยูในระหวางการ
เตรียมพรอมรับการตรวจประเมิน
จาก สรพ. โดยสงเอกสารเพื่อ
ขอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล
(Accreditation) ตามหนังสือเลขที่
กท 0609/252 ลงวันที่ 7 กันยายน
2553

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

7. รอยละของผูปวยที่มี
ความพึงพอใจระดับ
“มาก” ในบริการของ
โรงพยาบาล
(มิติที่ 1 – สยป.
และมิติที่ 3.1 –
ผูตรวจราชการ)

ผลลัพธ

8. รอยละของผูปวยที่มี
ความพึงพอใจระดับ
“มาก” ในบริการ
รักษาพยาบาลของศูนย
ความเปนเลิศทาง
การแพทยของ
กรุงเทพมหานคร
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

≥ รอยละ 80 รอยละ 84.72 สํานักการแพทยไดจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจในการใชบริการของ
ผูปวยนอกและผูปวยใน ของ
โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 แหง และ
ทอดแบบใหกลุมตัวอยาง โดยวิธีการ
สุมตัวอยางอยางงาย (Simple
Random Sampling : SRS) จาก
ประชากรคือ ผูรับบริการใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
ตามไตรมาส ในชวงระยะเวลาทุก
3 เดือน จากผลสํารวจสวนใหญ
พบวาผูปวยในมีความพึงพอใจใน
การบริการโดยรวมสูงกวาผูปวยนอก
เล็กนอย โดยมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของแพทย พยาบาล และ
เจาหนาที่อยูในระดับดี รวมทั้งความ
พึงพอใจตอคุณภาพการบริการและ
สิ่งแวดลอมอยูในระดับดีเชนเดียวกัน
โดยผูมารับบริการที่โรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทยมีความพึง
พอใจระดับ “มาก” ในบริการของ
โรงพยาบาลคิดเปนรอยละ 84.72
≥ รอยละ รอยละ 86.00 มีการประเมินผลการสํารวจความ
80
พึงพอใจผูรับบริการในศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยพอสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจไดดังนี้
- ศูนยโรคหัวใจ ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ รอยละ 93.25
- ศูนยอุบัติเหตุ ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ รอยละ 78.73
- ศูนยโรคมะเร็ง ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ รอยละ 79.74
- ศูนยศัลยกรรมทางระบบประสาท
ความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ
91.06

หลักฐานอางอิง
ผลสํารวจความพึง
พอใจในการใช
บริการของผูปวย
นอกและผูปวยใน
ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานัก
การแพทย

23

ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

9. จํานวนศูนยความเปน
เลิศทางการแพทยดาน
โรคเฉพาะทางที่มี
คุณภาพผานเกณฑของ
สํานักการแพทยตั้งแต
ระดับ 2 ขึ้นไป
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

12 แหง

ผลการ
ดําเนินงาน

12 แหง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

- ศูนยโรคไต ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ รอยละ 79.74
- ศูนยโรคเบาหวาน ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ รอยละ 79.74
- ศูนยผาตัดเปลี่ยนขอเทียม ความพึง
พอใจผูรับบริการ รอยละ 79.74
- ศูนยจักษุวิทยา ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ รอยละ 97.82
- ศูนยผาตัดกระดูกสันหลัง ความ
พึงพอใจผูรับบริการ รอยละ 82.47
- ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารก
ความพึงพอใจผูรับบริการรอยละ
81.12
- ศูนยรักษาและผาตัดผานกลอง
ความพึงพอใจผูรับบริการ รอยละ
97.22
- ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและ
เวชศาสตรฟนฟู ความพึงพอใจ
ผูรับบริการ รอยละ 89.35
- ศูนยโรคเบาหวาน (รพต.) ความ
พึงพอใจผูรับบริการ รอยละ 88.13
ผลสํารวจความพึงพอใจ
ผูรับบริการในศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทยในภาพรวมคิดเปน
รอยละ 86.00
มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนยความเปน - แบบประเมิน
เลิศทางการแพทยประจําป 2553 โดย ตนเองของศูนย
ใหความสําคัญตอการสงเสริมการ
ความเปนเลิศทาง
วิจัยที่ยังมีคอนขางนอย รวมถึงการ
การแพทย
พิจารณาเรื่องการสนับสนุน
- แบบประเมินของ
เครื่องมือ/ครุภัณฑทางการแพทยที่
ผูตรวจประเมิน
- สรุปผลการ
จําเปนสําหรับการดําเนินงานใน
ประเมิน
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 อยางไรก็
ตาม เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด
ทําใหไดรับการสนับสนุน
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
งบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ
ทางการแพทยที่จําเปนเพียงบางสวน
โดยมีขอเสนอแนะใหมีการจัดสรร
งบประมาณครุภัณฑของศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยแยกตางหาก
จากงบประมาณปกติ สําหรับผลการ
ประเมินศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยในป 2553 พอสรุปไดดังนี้
- ศูนยโรคหัวใจ ผานการประเมิน
ระดับ 3
- ศูนยอุบัติเหตุ ผานการประเมิน
ระดับ 3
- ศูนยโรคมะเร็ง ผานการประเมิน
ระดับ 3
- ศูนยศัลยกรรมระบบประสาท
ผานการประเมินระดับ 2
- ศูนยโรคไต ผานการประเมิน
ระดับ 3
- ศูนยโรคเบาหวาน ผานการ
ประเมินระดับ 3
- ศูนยจักษุวิทยา ผานการประเมิน
ระดับ 3
- ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารก
ผานการประเมินระดับ 2
- ศูนยรักษาและผาตัดผานกลอง
ผานการประเมินระดับ 2
- ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและเวช
ศาสตรฟนฟู ผานการประเมิน
ระดับ 2
นอกจากนี้ ในป 2553 มีการจัดตั้ง
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
เพิ่มเติม 2 แหงคือ
- ศูนยผาตัดกระดูกสันหลัง ผานการ
ประเมินระดับ 2

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

10. รอยละของผู
เจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการการแพทย
ฉุกเฉินขั้นสูง
(ADVANCED)
ไดรับบริการภายใน
10 นาที
สวนของขั้นพื้นฐาน
(BASIC) ภายใน 15
นาที
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 50

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ
56.40

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ศูนยโรคเบาหวาน (รพต.) ผาน
การประเมินระดับ 2
และมีการจัดทําสรุปผลการ
ประเมินศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยในภาพรวมเพื่อใชเปน
แนวทางสําหรับวางแผนการ
พัฒนาในป 2554 ตอไป
มีการพัฒนาการบริการในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ทั้งในเรื่อง
การพัฒนาเครือขายการปฏิบัติการ
ใหความชวยเหลือในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน การรับแจงเหตุ
และการออกปฏิบัติการเพื่อใหการ
ชวยเหลือผูปวย จัดใหมีหนวย
ปฏิบัติการระดับสูง ซึ่งมีทีมงาน
พรอมอุปกรณระดับปฏิบัติการ
เพิ่มเติมในพื้นที่ที่เปนจุดออนมี
ระยะเวลา Response time ยาวนาน
เนื่องจากความหนาแนนของหนวย
บริการในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่บางเบา หรือเปนพื้นที่ที่มี
การจราจรหนาแนน 2 จุด ใน
ปงบประมาณ 2553 ไดดําเนินการ
จัดทําแผนฯ และของบประมาณ ป
2554 เพื่อดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
- อัตราเฉลี่ยการปฏิบัติการ response
time ของหนวยปฏิบัติการขั้นสูง
Advance ภายใน 10 นาทีเทากับ
รอยละ 54.97
- อัตราเฉลี่ยการปฏิบัติการ response
time ของหนวยปฏิบัติการขั้น
พื้นฐาน Basic ภายใน 15 นาที
เทากับรอยละ 55.39

หลักฐานอางอิง

-รายงานสถิติ
การใหบริการ
ในระบบ
การแพทย
ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
-รายงานผลการ
ดําเนินงาน
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

11. รอยละของ
ความสําเร็จในการ
ซอมแผนปฏิบัติการ
ทางการแพทยกรณี
เผชิญเหตุสาธารณภัย
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 90

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 100

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

ไตรมาสที่ 2
- อัตราเฉลี่ยการปฏิบัติการ response
time ของหนวยปฏิบัติการขั้นสูง
Advance ภายใน 10 นาทีเทากับ
รอยละ 54.79
- อัตราเฉลี่ยการปฏิบัติการ response
time ของหนวยปฏิบัติการขั้น
พื้นฐาน Basic ภายใน 15 นาที
เทากับรอยละ 54.93
ไตรมาสที่ 3
- อัตราเฉลี่ยการปฏิบัติการ response
time ของหนวยปฏิบัติการขั้นสูง
Advance ภายใน 10 นาทีเทากับ
รอยละ 54.43
- อัตราเฉลี่ยการปฏิบัติการ response
time ของหนวยปฏิบัติการขั้น
พื้นฐาน Basic ภายใน 15 นาที
เทากับรอยละ 54.31
ไตรมาสที่ 4
- อัตราเฉลี่ยการปฏิบัติการ response
time ของหนวยปฏิบัติการขั้นสูง
Advance ภายใน 10 นาทีเทากับ
รอยละ 53.57
- อัตราเฉลี่ยการปฏิบัติการ response
time ของหนวยปฏิบัติการขั้น
พื้นฐาน Basic ภายใน 15 นาที
เทากับรอยละ 53.62
-สําเนาโครงการ
ศบฉ.
จัดการซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
เจาหนาที่และผูรับผิดชอบในการให
ความชวยเหลือผูบาดเจ็บ กรณีมี
ผูปวยจากการเกิดเหตุอุบัติภัยกลุมชน
จํานวนมากมาพรอมกัน โดยในป
2553 มีการซอมแผนกําหนดรูปแบบ
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
การซอม ดังนี้
1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา
13.00 – 16.00 น. บริเวณหอง
อุบัติเหตุและฉุกเฉินและพื้นที่
บริเวณศูนยเคลื่อนยายผูปวย
หนาหองอุบัติเหตุจนถึงหนาหอง
จายยาชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา
มหาราชินี
2. การฝกซอมการปฏิบัติใน
สถานการณฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุ
ขบวนรถไฟฟาเฉี่ยวชนผูโดยสาร
บริเวณสถานีกรุงธนบุรี (ฝกซอม
รวมกันระหวางพนักงานบริษัทฯ,
เจาหนาที่ตํารวจ โรงพยาบาลตากสิน
และศูนยบริการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร) ในวันที่ 28
พฤศจิกายน 2552 เวลาประมาณ
00.30 น. โดยใชเวลาประมาณ
1.30 ชั่วโมง
3. เนื่องดวยการรถไฟแหงประเทศ
ไทยจะเปดทําการเดินรถไฟฟา
Airport Rail Link อยางเปน
ทางการในชวงเดือนสิงหาคม
2553 นี้ เพื่อเตรียมความพรอมใน
การใหบริการ และจัดการ
เหตุการณตางๆเมื่อเปดใหบริการ
ทางการรถไฟแหงประเทศไทย
รวมกับศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และ
โรงพยาบาลราชวิถี จึงจัดการ
ฝกซอมรวมในสถานการณตางๆ
ดังนี้
- วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา
11.00 – 15.00 น. การเกิดเพลิง

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

12.โรงพยาบาลที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน
โรงพยาบาลสายใยรัก
แหงครอบครัวระดับ
ทองแดง
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

5 แหง

ผลการ
ดําเนินงาน

5 แหง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

ไหมใยขวบรถไฟฟา สถานี
รถไฟฟาและอุโมงค
- วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา
11.00 – 15.00 น. การเกิดเพลิง
ไหมในโรงซอมบํารุงคลองตัน
- วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา
11.00 – 15.00 น. การขูวาง
ระเบิดในขบวนรถไฟฟา
ระหวางสถานีราชปรารภและ
สถานีมักกะสัน
- วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา
11.00 – 15.00 น. การชวยเหลือ
ทางการแพทยใหกับผูโดยสาร
ในขบวนรถไฟฟาที่สถานี
พญาไท สถานีหัวหมากและ
สถานีสุวรรณภูมิ รวมถึง
เหตุการณฉุกเฉินอื่นๆ
4. ทาอากาศยานดอนเมือง ในวัน
อังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา
09.00 น. โดยโรงพยาบาลภูมิพล
ณ หองประชุมฝายความปลอดภัย
ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 2
เพื่อเปนการฝกซอมแผนฉุกเฉิน
เต็มรูปแบบ ทดม. ประจําป 2553
ในป 2552 โรงพยาบาลในสังกัด
เอกสาร
สํานักการแพทยผานการประเมิน
ประกอบการตรวจ
เกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลสายใย ประเมิน
รักแหงครอบครัวระดับทอง 3 แหง
ประกอบดวย โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
และโรงพยาบาลราชพิพัฒน โดยใน
ป 2553 ผานการประเมินระดับทอง
เพิ่มเติม 2 แหงคือ
1. โรงพยาบาลกลาง เขารับการ
ประเมินเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

13. อัตราการตายของ
ผูปวยโรคความดัน
โลหิต (ผูปวยความ
ดันโลหิตสูง
ที่เสียชีวิตดวย
Intracerebral
Haemorrhage หรือ
Hemorrhagic
Stroke)
(มิติที่ 1 – สยป.)
14. อัตราการตายของ
ผูปวยโรคเบาหวาน
(ผูปวยเบาหวานที่ไม
มีภาวะแทรกซอน
Ischemic Heart ,
CKD , Stroke)
(มิติที่ 1 – สยป.)

15. รอยละของการหาย
จากโรควัณโรคของ
ผูปวยที่ขึ้นทะเบียน
รักษา
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

ผลลัพธ

ผลลัพธ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

2553
2. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
เขารับการประเมินเมื่อวันที่
17 สิงหาคม 2553
และโรงพยาบาลสิรินธร กําหนด
เขาตรวจประเมินวันที่
27 กันยายน 2553
< รอยละ 10 รอยละ 1.63 ดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนที่เปนโรคความดันโลหิต
สูง และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่เขารับบริการของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย มีอัตราการ
ตายดวยโรคความดันโลหิตสูง
(ผูปวยความดันโลหิตสูง) ที่เสียชีวิต
ดวย Intracerebral Haemorrhag หรือ
Hemorrhagic Stroke สรุปผลภาพ
รวมคิดเปนรอยละ 1.63
< รอยละ 5 รอยละ 2.09 ดําเนินการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนที่เปนโรคเบาหวานและ
การดูแลผูปวยเบาหวานแบบครบ
วงจร โดยผูปวยที่มารับการรักษา
จากโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย พรอมกับไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน มีอัตรา
การตายของผูปวยโรคเบาหวาน
(ผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะ แทรก
ซอน Ischemic Heart , CKD ,
Stroke) สรุปผลภาพรวมคิดเปน
รอยละ 2.09
> รอยละ 85 รอยละ 85.24 ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบ เพื่ อ เพิ่ ม ผลการรั ก ษาหาย
ประสิทธิภาพ การรักษาวัณโรคของ ของผูปวยวัณโรค
โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทยทุกแหง โดยผูปวย
วัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา มีผลการ
รักษาหายจากวัณโรค ดังนี้
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

16. รอยละของผูเขารวม
โครงการอวนลงพุงมี
รอบเอวหรือ BMI
ลดลงจากเดิม
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

วพบ. รอยละ 82.09
รพก. รอยละ 84.31
รพต. รอยละ 71.42
รพจ. รอยละ 93.38
รพท. รอยละ 93.54
รพว. รอยละ 96.77
รพล. รอยละ 85.71
รพร. รอยละ 76.66
รพส. รอยละ 94.66
สรุ ป ภาพรวมผู ป ว ยวั ณ โรคที่ ขึ้ น
ทะเบี ย นรั ก ษามี ผ ลการรั ก ษาหาย
จากวัณโรค คิดเปนรอยละ 85.24
สําเนาโครงการ
≥ รอยละ 65 รอยละ 65.56 โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย มีการจัดโครงการ
อวนลดพุงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค และลดปจจัยเสี่ยงจาก
ภาวะน้ําหนักเกิน จนสามารถทําให
รอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
ดังนี้
1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน (วพบ.) ดําเนินการ
ทั้งหมด 3 ครั้ง ระหวางวันที่ 31
มีนาคม 2553 ถึง 4 มิถุนายน 2553
จํานวนผู เขา รวมโครงการรวม
ทั้งสิ้น 30 คน ผูเขารวมโครงการ
สามารถลดรอบเอว หรือ BMI ได
รอยละ 80
2.โครงการเอวบาง-หุนดี 2 (รพก.)
จัดอบรมใหความรูและเสริมพลัง
ใหเจาหนาที่ที่มีน้ําหนักเกิน 50 คน
ระยะดําเนินการ 4 ครั้ง ผูเขารวม
โครงการสามารถลดรอบเอว หรือ
BMI ไดรอยละ 80
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
3. โครงการลดไขมันในเลือดสูงดวย
โภชนบําบัด (รพต.) จากผลการ
ตรวจสุขภาพเจาหนาที่ จํานวน
129 คน เขารวมโครงการ 127 คน
เมื่อวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2553
ผูเขารวมโครงการสามารถลดรอบ
เอว หรือ BMI ไดรอยละ 63.40
4.โครงการปฏิบัติการฝาวิกฤตพิชิต
พุง Season 3 ของบุคลากรทั้งหมด
ในระยะดําเนินการ 4 ครั้ง
ผูเขารวมโครงการสามารถลดรอบ
เอว หรือ BMI ไดรอยละ 74.50
5. โครงการ B to B (Behavior to
Beauty) สําหรับประชาชนที่มี
ปญหาโรคอวน หรือผูที่มีความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคอวน จํานวน
57 คน จํานวน 6 ครั้ง โดยในครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553
ผูเขารวมโครงการสามารถลด
รอบเอว หรือ BMI ไดรอยละ 77
6.โครงการอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพประชาชน
สําหรับผูมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน
และกลุมเสี่ยง (รพล.) จํานวน 5
ครั้ง จํานวนผูเขาอบรม 200 คน
ผูเขารวมโครงการสามารถลดรอบ
เอว หรือ BMI ไดรอยละ 70.00
7.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใตชื่อ
โครงการ “อบรมเพิ่มศักยภาพ
ประชาชนเพื่อลดอวนลงพุง”
(รพร.) กลุมเปาหมายเปน
ประชาชนในเขตบางแค จํานวน
45 คน ระยะดําเนินการ 2 ครั้งใน
วันที่ 28 มกราคม 2553 และ 6
พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุม

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

17. รอยละของความพึง
พอใจของประชาชน
กลุมเปาหมายที่รับ
บริการวิชาการ
ทางดานสุขภาพ
(มิติที่ 1- สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 85

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

โรงพยาบาลราชพิพัฒน
ผูเขารวมโครงการสามารถลดรอบ
เอว หรือ BMI ไดรอยละ 47.62
สรุปภาพรวมของผูเขารวมโครงการ
อวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจาก
เดิมคิดเปน รอยละ 65.56
รอยละ 93.89 ดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
- สําเนาโครงการ
บริการวิชาการทางดานสุขภาพแก - สรุปผลการ
กลุมเปาหมายในชุมชน และมีการ
ดําเนินโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ที่รับบริการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ของกรุงเทพมหานคร (วพก.)
เปนโครงการตรวจและคัดกรอง
สุขภาพเด็กชั้นอนุบาลของ
โรงเรียนวัดราช-ผาติการาม
จํานวน 55 คน ไดรับความพึง
พอใจระดับมาก-มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 100
2. โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพ
วัยรุนในสถานศึกษาดานเพศศึกษา
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
(วพก.) จัดอบรมนักเรียนโรงเรียน
วัดราชาธิวาส เขตดุสิต จํานวน 2
รุน ผลความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการคิดเปนรอยละ 96.20
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย
(วพก.) จัดอบรมแกประชาชน
ใน 3 ชุมชน จํานวน 3 รุนๆละ
50 คน เพื่อใหลดปริมาณขยะและ
สรางสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนา
อยู ผลความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการคิดเปนรอยละ 80
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
4. โครงการอบรมใหความรูกับ
ประชาชน เรื่องโรคที่พบบอยใน
ชุมชน (รพร.) จัดอบรมแก
ขาราชการและลูกจาง สํานักงาน
เขตบางแคและโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในเขตบางแค
จํานวน 50 คน และสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลราชพิพัฒน
จํานวน 64 คน เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 53
ผลความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการคิดเปนรอยละ 93.75
5. โครงการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ
(รพส.) ดําเนินการตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ ที่เปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร
จํานวน 200 คน ที่สมัครใจเขารวม
โครงการตรวจสุขภาพประจําป
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 53 ผลความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการคิด
เปนรอยละ 97
6. โครงการออกหนวยแพทย
เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย ประจําป 2553
และสํารวจความพึงพอใจไดผล
ดังนี้
- รพก. คิดเปนรอยละ 95
- รพว. คิดเปนรอยละ 88
- รพส. คิดเปนรอยละ 97
สรุปความพึงพอใจในการให
บริการภาพรวมอยูในระดับดีมาก
คิดเปนรอยละ 93.33
7. โครงการตรวจสุขภาพนอก
โรงพยาบาล (รพก.) บริการตรวจ
สุขภาพนอกโรงพยาบาลไดเสร็จ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว พบวาความ

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

18.รอยละ 75 ของ
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจในผลของการ
รับบริการภายในป
2555
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 85

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

พึงพอใจในการใหบริการในระดับ
ดีมาก คิดเปนรอยละ 96
8. โครงการชุมชนสุขภาพดี (รพต.)
บริการออกหนวยแพทยเคลื่อนที่
ชุมชนสุขภาพดีในชุมชนวัดทอง
นพคุณ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 53 มี
ผูรับบริการ 32 คน ผลความพึง
พอใจในขั้นตอนการใหความรู
และการปรึกษาแนะนําดาน
สุขภาพระดับดีและดีมากคิดเปน
รอยละ 100
9. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชนดานสุขภาพ (รพส.) จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
ชวยชีวิตเบื้องตนในชุมชน ให
อาสาสมัครและประชาชนใน
ชุมชนของโรงพยาบาลสิรินธร
จํานวน 36 คน ผลความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการคิดเปน
รอยละ 88.79
สรุปภาพรวมความพึงพอใจ
ผูรับบริการ คิดเปนรอยละ 93.89
- ภาพถายกิจกรรม
รอยละ 87.97 ดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพ
แวดลอมของโรงพยาบาล ใหมีสิ่ง - ผลสํารวจความ
อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุและ พึงพอใจ
ผูพิการ ดังนี้
1. โครงการศูนยสนับสนุนอุปกรณ
ทางการแพทยแกผูปวยยากไร
เปนโครงการตอเนื่องจากศูนย
ชวย เหลืออุปกรณในการดูแล
ผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ รอยละ 97.33
2. ดําเนินโครงการตอเนื่อง โดยเปด
บริการชอง Fast Track สําหรับ
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ผูพิการ พระภิกษุ,และเจาหนาที่
ของโรงพยาบาลกลาง ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจ รอยละ 85.13
3. ดําเนินการปรับปรุงหองน้ําผูพิการ
2 จุดและปรับปรุงหองน้ําของ
ประชาชนทั่วไป โรงพยาบาล
ตากสิน ผูใชบริการมีความพึง
พอใจ รอยละ 82.22
4. ดําเนินโครงการกอสรางราวเหล็ก
บริเวณทางลาดหนาอาคาร
72 พรรษามหาราชินี และราวเหล็ก
บริเวณทางเชื่อมระหวางอาคาร
72 พรรษามหาราชินี และอาคาร
อนุสรณ 20 ปโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจ รอยละ 92.43
5. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของ
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์
ชุตินฺโรอุทิศ บริเวณสวนหยอมมี
การปลูกตนไม ตัดแตงตนไมปูหญา
ใหรมรื่น สวยงาม มีการทําทางลาด
เพื่อใหผูพิการสามารถเขาใช
บริการในอาคารของโรงพยาบาล
และในสวนหยอมเพื่อพักผอนใน
ระหวางรอรับบริการ ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจ รอยละ 86.00
6. โครงการการปรับปรุงสภาพ
แวดลอมโดยจัดทําหนังสือแจง
สํานักการจราจรและขนสง ตีเสน
และติดตั้งสัญญาณอัจฉริยะหนา
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ เพื่อ
ความปลอดภัย ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ รอยละ 77.14
7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จัดทําราวจับและทางลาด

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ใหกับผูสูงอายุและคนพิการบริเวณ
ทางขึ้นตึกสูติกรรม ตึกอาคาร
ผูปวยนอก หองน้ําตึกผูปวยนอก
หองกายภาพบําบัด ติดตั้งออด
สําหรับผูมาใชบริการ ผูสูงอายุ
และผูพิการเขาหองน้ําที่บริเวณ
หองน้ําตึกผูปวยนอก กรณีเกิด
อุบัติเหตุในหองน้ํา เมื่อกดออกจะ
ดังไปที่หองฉุกเฉินทันที
ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
รอยละ 86.48
8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยการ
บริการ จัดหาอุปกรณสเลท (Slate)
และดินสอ (Stylus) เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูพิการทางสายตา
ที่มารับบริการที่หองจายยา และ
การใชฉลากที่มีอักษรเบลสําหรับ
ผูพิการทางสายตา ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ รอยละ 77.14
9. โรงพยาบาลสิรินธร มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยจัด
ราวจับในหองพักผูปวยพิเศษ หอ
ผูปวยสูตินรีเวชกรรม มีหองน้ําผู
พิการ มีสัญญาณเสียงในลิฟท มี
ชองรับยาสําหรับผูพิการและ
ผูสูงอายุ มีออดขอความชวยเหลือ
ฉุกเฉินติดหองน้ําครบทุกหอผูปวย
และเพิ่มราวจับในหอผูปวยสามัญ
ใหครบทุกหอผูปวย ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจ รอยละ 85.00
สรุปภาพรวมผูใชบริการมีความพึง
พอใจในผลของการรับบริการ
คิดเปนรอยละ 87.97

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

19.รอยละ 75 ของ
ผูใชบริการสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะหมี
ความพึงพอใจในผล
ของการรับบริการ
ภายในป 2555
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 90

20. จํานวนโรงพยาบาล
ของสํานักการแพทยที่
ดําเนินการบรรลุ
เปาหมาย (รอยละ 80
ของศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนที่ผาน
เกณฑมาตรฐานของ
กรุงเทพมหานคร
ภายในป 2555)
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

4 แหง

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

รอยละ 90.17 สํานักการแพทยไดจัดใหมีศูนย
พิทักษสิทธิเด็กและสตรีขึ้นใน
โรงพยาบาลทั้ง 9 แหง เพื่อใหความ
ชวยเหลือ ผูถูกกระทํารุนแรงและมี
การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ สรุปไดดังนี้
วพบ. คิดเปนรอยละ 88.93
รพก. คิดเปนรอยละ 90.13
รพต. คิดเปนรอยละ 100
รพจ. คิดเปนรอยละ 100
รพท. คิดเปนรอยละ 89.86
รพว. คิดเปนรอยละ 66.11
รพล. คิดเปนรอยละ 96.30
รพร. คิดเปนรอยละ 92.93
รพส. คิดเปนรอยละ 87.13
สรุ ป ภาพรวมความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการ คิดเปนรอยละ 90.17
5 แหง
ดําเนินการจัดตั้งศูนยเด็กเล็กนาอยูคู
นมแมในโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทยทั้ง 9 แหง โดยในป 2553
เปดดําเนินการแลว 5 แหง
ประกอบดวย
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ เสร็จสิ้น
เมื่อเดือนกันยายน 2552
2. โรงพยาบาลกลาง ดําเนินการ
จัดตั้งศูนยฯ เสร็จสิ้นตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2549
3. โรงพยาบาลตากสิน ดําเนินการ
จัดตั้งศูนยฯ เสร็จสิ้นเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2550
4. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
ดําเนินการจัดตั้งศูนยเด็กเล็กนา
อยูคูนมแม เมื่อวันที่ 3 กันยายน

หลักฐานอางอิง
รายงานผลสํารวจ
ความพึงพอใจผูรับ
บริการ ที่ศูนย
พิทักษสิทธิเด็กและ
สตรี

- รูปภาพ
- แบบประเมินการ
จัดตั้งศูนยเด็กเล็ก
นาอยูคูนมแม
โรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

21. จํานวนบริการ/ชอง
ทางการใหบริการที่
ไดรับการพัฒนา/ที่
เพิ่มขึ้น
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

9

ผลการ
ดําเนินงาน

13

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

2553 ปจจุบันมีเด็กจํานวน 9 คน
ดังนี้
- อายุ 2 เดือน – 1 ป จํานวน 4 คน
- อายุ 1 ป – 3 ป จํานวน 5 คน
- พี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 4 คน
5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
ดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ เสร็จสิ้น
เมื่อเดือนพฤษภาคม 51
พัฒนาและขยายชองทางการ
- บันทึกการขอ
ใหบริการแกประชาชนที่มารับ
อนุมัติ
บริการที่โรงพยาบาล สูความเปน
- ภาพถายกิจกรรม
องคกรชั้นเลิศดานบริการ ดังนี้
วพบ.
- เปดหองอัลตราซาวนทางทวาร
หนัก เพื่อใหบริการผูปวยที่มี
ปญหาเรื่องตอมลูกหมากโต เนื้อ
งอกลําไสใหญสวนปลาย ฝ
คัณฑสูตร ซึ่งเปนการตรวจที่ชวย
ในการวินิจฉัยและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาผูปวย
รพก.
- เปดคลินิก COPD – Asthma
สําหรับผูปวยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังและหอบหืด
- เปดใหบริการเจาะเลือดและเก็บ
สิ่งสงตรวจ “FAST TRACK”
โดยเริ่มเปดชองใหบริการ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ 100 ป
รพต.
- ใหบริการทําบัตรผูปวยนอกโดย
ใชบัตร Smart card โดยการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรของ
โรงพยาบาล เพื่อนําเครื่องอาน
บัตรประชาชนแบบ Smart card
มาใชในการดึงขอมูลของผูปวย
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
จากบัตร รวมทั้งรูปถายเขามาสู
ระบบฐานขอมูลพื้นฐานของ
โรงพยาบาล ดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องอานจํานวน 10 ตัว มา
ติดตั้งและสามารถใหบริการแก
ผูปวยไดตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม
2553
รพจ.
- เปดคลินิกผูปวยสองกลองขอไหล
และเขา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ตรวจรักษาและรับปรึกษาผูปวยที่
ไดรับการวินิจฉัยแลวามีพยาธิ
สภาพของขอ (ผูปวยนัด) เชน ขอ
ไหล ขอเขา และขอเทา ตรวจและ
ติดตามผลการรักษาหลังผาตัดผาน
กลองตามแพทยนัด ตรวจรักษา
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากการเลน
กีฬาในระบบขอไหล เขา และเขา
โดยเปดใหบริการทุกวันศุกร เวน
วันหยุดราชการ เวลา 13.00 –
15.00 น. ตั้งแตเดือนสิงหาคม
2553
รพท.
- เปดบริการหอผูปวยหญิงหลัง
คลอดและเด็ก
รพว.
- เปดบริการคลินิกโภชนาการ เริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือน พฤษภาคม
2553 โดยเปดใหบริการทุกวัน
จันทร เวลา 13.00 – 16.00 น. ได
ทําการตรวจรักษาโดยกุมารแพทย
คัดกรองโรครวม ประสานกับฝาย
โภชนาการและการภาพบําบัด ใน
การใหความรูแกผูปกครองเด็กที่
มีภาวะโภชนาการขาดหรือเกิน

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
รพล.
- เปดใหบริการดานสูตินรีเวช
เพิ่มขึ้น ไดแก เพิ่มวันในการให
บริการนรีเวชจาก 1 วันเปน 2 วัน
เพิ่มหองตรวจครรภจาก 1 หอง
เปน 2 หอง เพิ่มเพิ่มใหบริการ
หองตรวจอัลตราซาวดโดย
สูติแพทย
- เปดใหบริการจุดคัดกรองผูปวย
นอก โดยจัดพยาบาลคัดกรอง
ผูปวยที่มีภาวะวิกฤติใหไดรับ
บริการเรงดวน
- เปดใหบริการดานจักษุ โดย
ใหบริการในวันจันทรและวันพุธ
- เปดใหบริการจุดใหขอมูลและ
คําปรึกษา โดยใหบริการดาน
ขอมูลและการปฏิบัติตนแก
ผูรับบริการ
รพร.
- เปดคลินิกหลักประกันสุขภาพ
(บัตรทอง) จํานวน 3 หองตรวจ
เพื่อรองรับการใหบริการผูปวย
ประกันสุขภาพถวนหนาที่มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น
รพส.
- เปดคลินิกใหคําปรึกษาทาง
สุขภาพ “คลินิกใจสวาง” เพื่อให
คําปรึกษากอนเจาะเลือด ปญหา
สุขภาพจิต ปญหาสุขภาพทั่วไป
การบําบัด เลิกบุหรี่ สิ่งเสพติด
ฯลฯ

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

22. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการใหบริการ
ที่ดีที่สุด (Best
Service)
(มิติที่ 4.5 – สกก.)

ผลลัพธ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

2
2
สํานักการแพทยไดใหความสําคัญ
องคประกอบ องคประกอบ ตอการปรับปรุงคุณภาพการปองกัน
ดูแล รักษาผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวย
เอดสแบบครบวงจรในโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แหง
(Improve Quality of HIV Care in
9 BMA Hospitals) เปนอยางมาก
โดยการสงเสริมใหผูติดเชื้อเอชไอวี
และผูปวยเอดสสามารถเขาถึงบริการ
ที่มีคุณภาพ มีการสรางเครือขายผูติด
เชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส ระหวาง
โรงพยาบาลและศูนยบริการ
สาธารณสุขในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผูติดเชื้อเอชไอวี
และผูปวยเอดสไดรับการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อัตรา
การเกิดโรคฉวยโอกาสและอัตราการ
ตายลดลง โดยไดพิจารณา โครงการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาผูติดเชื้อเอช
ไอวีและผูปวยเอดส เปนโครงการ
พัฒนาระบบการใหบริการที่ดีที่สุด
(ลักษณะที่ 2 ) การใหบริการผาน
ทางเจาหนาที่แบบครบวงจรจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ โดยนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในการบริการ เพื่อให
ผูรับบริการไดรับบริการอยางรวดเร็ว
ตามมาตรฐานเวลาและคุณภาพที่
หนวยงานผูใหบริการกําหนดทุก
ครั้ง) โดยกําหนดใหโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาว
และสามารถดําเนินการไดครบตาม
องคประกอบที่กําหนด

หลักฐานอางอิง
- โครงการ
ใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
รักษาผูติดเชื้อเอช
ไอวีและผูปวย
เอดส
- สําเนาคําสั่ง
แตงตั้ง
คณะทํางานฯ
- รายงานการ
ประชุม
คณะทํางานฯ
- ผลสํารวจความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ
- ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การใหบริการ
- สื่อที่ใชในการ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
- รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

23. ระดับความสําเร็จ
ในการแกไขเรื่อง
รองเรียนจาก
ประชาชน/
ผูรับบริการ
(มิติที่ 3.2 –
กองกลาง และ
ผูตรวจราชการ)

ผลลัพธ

≥ รอยละ 95

รอยละ 100

24. รอยละของ
ความสําเร็จในการมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สนับสนุนการ
วิเคราะหและ
จัดลําดับความสําคัญ
ของยุทธศาสตรและ
งบประมาณ
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 10

รอยละ 10

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

มีการตรวจสอบเรื่องรองทุกขจาก
ระบบเครือขายทุกวัน อยางนอย
วันละ 2 ครั้ง ผานระบบ MIS 2 โดย
มีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้
1.มีการตอบรับเรื่องรองทุกข
ภายใน 1 วันทําการ
2.มีการดําเนินการแกไขและ
รายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานเขาสูระบบฯ ภายใน 3
วันทําการ
3.มีการติดตามผลการแกไขเรื่อง
รองเรียนและขอเสนอแนะอยาง
สม่ําเสมอ และจัดสรุปรายงาน
เรื่องรองเรียนทุกเดือนให
ผูอํานวยการสํานักการแพทย
ทราบ
4.มีการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลว
เสร็จตามอํานาจหนาที่ของสํานัก
การแพทย
ทั้งนี้ ระหวางวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31
สิงหาคม 2553 มีเรื่องรองเรียน
ทั้งสิ้น 34 เรื่อง สามารถดําเนินการ
แลวเสร็จตามขั้นตอนที่กําหนด
ทั้งสิ้น 34 เรื่อง คิดเปนรอยละ 100
สํานักการแพทยไดดําเนินการ
- โครงการพัฒนา
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มี
ระบบศูนยขอมูล
บริษัทมายื่นซองประมูล 4 บริษัท คือ ผูปวย (ใหม)
- รายการ ฮารดแวร
บริษัทแอ็บสแตรค คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร ระบบ
จํากัด บริษัท ที.เอ็น.อินฟอรเมชั่น
เครือขาย และ
ซิสเต็ม จํากัด บริษัท วี – สมารท
อุปกรณประกอบ
จํากัด บริษัท สงขลา ฟนิชชิ่ง จํากัด
ที่เกี่ยวของ (ใหม)
กรรมการเปดซองพิจารณาดาน
- ตารางแสดงการ
เทคนิค ปรากฏวามีบริษัทไมผาน
แกไขรางขอบเขต
เกณฑดานเทคนิค จํานวน 3 บริษัท
งาน และราง
คือ บริษัท ที.เอ็น.อินฟอรเมชั่น
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ซิสเต็ม จํากัด บริษัท วี –สมารท
จํากัด บริษัท สงขลา ฟนิชชิ่งจํากัด
มีผูผานการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน
เพียงรายเดียว สํานักการแพทยจึงได
ดําเนินการเสนอผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการประมูลดวยระบบ
อิเล็คทรอนิกส อนุมัติยกเลิกการ
ประมูลไปกอนซึ่งสํานักการแพทย
ไดประกาศยกเลิกการประมูลซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร พรอมติดตั้ง
โปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ฯไปแลว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
ขณะนี้คณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
ไดประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง
รายละเอียดใหเหมาะสมและเปน
ปจจุบันยิ่งขึ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2552 ประชุมครั้งที่
2/2552 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
และประชุมครั้งที่ 3/2552 ในวันที่
19 มิถุนายน 2552 โดยคณะกรรมการ
ไดกําหนดราง TOR ที่ไดปรับปรุงให
มีเทคโนโลยีที่เปนปจจุบันยิ่งขึ้น
เรียบรอยแลวในระดับหนึ่ง
และเนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานคร
มีนโยบายใหใชบัตรประจําตัว
ประชาชนแทนการใชบัตร BMA
Health Card ของผูปวย ซึ่งบรรจุอยู
ในโครงการฯ ดังกลาว จึงตองทําการ
ปรับโครงการ และราง TOR ใหม
ผนวกกับสํานักการแพทยกําลัง
ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักการแพทย จึงรอใหคณะที่
ปรึกษาซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิมีความรู

หลักฐานอางอิง
เอกสารรางการ
ประมูลเฉพาะสวน
แกไข ครั้งที่ 1
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

25.ระดับความสําเร็จ
ของการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนของ
สังคม
(มิติที่ 3.3 – สกก.)

ผลลัพธ

ขั้นตอนที่ 5

ผลการ
ดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดรวม
พิจารณาในการกําหนด TOR ครั้ง
ใหมนี้ดวย ขณะนี้คณะกรรมการ
กําหนดรางขอบเขตของงาน ได
ทําการศึกษาและวิเคราะหความ
ตองการดานฮารดแวร ซอฟทแวร
ระบบเครือขาย และอุปกรณประกอบ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลดานราคา
เพื่อกําหนดกรอบงบประมาณ (ใหม)
ทั้งนี้ไดเชิญผูแทนบริษัทฯ ที่สนใจ
เขารวมประมูล 3 บริษัท เขามา
นําเสนอรายละเอียด ไดแก บริษัท
i – soft บริษัท Focus และ บริษัท
แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร จํากัด
มีการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก - คําสั่งสํานัก
การแพทยที่
ภาคสวนของสังคมโดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กําหนดทั้ง 5 ขั้นตอน 436/2553 ลงวันที่
24 เดือนมีนาคม
ดังนี้
2553 เรื่อง
ขั้นตอนที่ 1
1. สํานักการแพทย ไดมีการแตงตั้ง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสงเสริมการมี
สงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนของ
สวนรวมจากทุก
สังคมของสํานักการแพทย ตาม
คําสั่งสํานักการแพทยที่ 436/2553 ภาคสวนของ
สังคมของสํานัก
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553
การแพทย
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค - คําสั่งโรงพยาบาล
ตากสินที่
สวนของสังคมของสํานัก
การแพทย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 121/2553 ลงวันที่
5 เมษายน 2553
25 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม
แพทยพัฒนชั้น 5 สํานักการแพทย เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา
เครือขายใน
ความรุนแรงในสังคมไทยมีเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ ชุมชนเพื่อเฝา
ระวังสิทธิเด็ก
เด็กและสตรี ซึ่งกอใหเกิดความ
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สูญเสียทั้งสวนบุคคลและสวนรวม
ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน ในระดับครอบครัว
ชุมชน และสังคม เพื่อรวมมือใน
การขจัดปญหาความรุนแรง
รวมกัน โดยไดมอบให
โรงพยาบาลตากสิน เปน
โรงพยาบาลนํารองในการ
ดําเนินการแกไขปญหาโดยใช
หลักการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนของสังคมดังกลาว
3. โรงพยาบาลตากสิน ไดมีคําสั่ง
โรงพยาบาลตากสินที่ 121/2553
ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 แตงตั้ง
คณะกรรมการเครือขายในชุมชน
เพื่อเฝาระวังสิทธิเด็กและสตรี
ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จ
เจาพระยา นักพัฒนาชุมชน
สํานักงานเขตคลองสาน
ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน
นักสังคมสงเคราะห
ขั้นตอนที่ 2
4. โรงพยาบาลตากสินไดมีการ
ประชุมรวมกับคณะกรรมการ
เครือขายในชุมชนฯ เพื่อระดม
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ
และผูเกี่ยวของ ไดขอสรุป
เกี่ยวกับการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธแหลงบริการ
ชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูก
กระทําความรุนแรง

หลักฐานอางอิง

-

-

-

และสตรี
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สงเสริมการมี
สวนรวมจากทุก
ภาคสวนของ
สังคมของสํานัก
การแพทย ครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2553
โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
แนะนําแหลง
บริการชวยเหลือ
ทางสังคม เพื่อ
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
ใหกับเครือขาย
ชุมชนในพื้นที่ที่
โรงพยาบาล
รับผิดชอบ
ตัวอยางสื่อ
ประชาสัมพันธ
รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

26. รอยละของผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธการสราง
ราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร
(มิติที่ 4.3.1 –
ผูตรวจราชการ)

ผลลัพธ

รอยละ 100

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 100

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3
5.โรงพยาบาลตากสินไดจัดทํา
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ใหกับเครือขายชุมชนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ ไดแก ชุมชนวัดทองนพ
คุณ ชุมชนวัดทองธรรมชาติ ชุมชน
วัดเศวตฉัตร ชุมชนหลังไปรษณีย
สําเหร สํานักงานเขตคลองสาน
โรงเรียนวัดทองนพคุณ โรงเรียน
วัดทองธรรมชาติ สถานีตํารวจ
นครบาลสมเด็จเจาพระยา จํานวน
8 เครือขาย และแจกจายเมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2553
6.กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของ
คณะกรรมการเครือขายในชุมชน
เพื่อเฝาระวังสิทธิเด็กและสตรี
ขั้นตอนที่ 4
7. มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ เพื่อนํา
ผลการดําเนินงานมาปรับปรุงการ
ทํางานของเครือขายความรวมมือ
ใหดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5
8. จัดทํารายงานผลการดําเนิน
โครงการเสนอผูบริหารสํานัก
การแพทยและแจงผลการ
ดําเนินการใหผูเกี่ยวของทราบ
สํานักการแพทยไดปฏิบัติงานตาม
แผนกลยุทธการสรางราชการใส
สะอาดของกรุงเทพมหานคร ตาม
จํานวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได
รอยละ 100

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

27. รอยละของ
ความสําเร็จของผล
การดําเนินกิจกรรม
5ส
(มิติที่ 4.4 – ผูตรวจ
ราชการ)

ผลลัพธ

> รอยละ 90

> รอยละ 90

28. รอยละของ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินการของเรือ่ ง
รองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบของหนวยงาน
(มิติที่ 4.3.2 – สกก.)
29. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการสรางเสริม
ระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมแก
บุคลากรภายใน
หนวยงาน
(มิติที่ 4.3.3 – สกก.)

ผลลัพธ

> รอยละ 90

รอยละ 100

ผลลัพธ

รอยละ 100

รอยละ 100

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มีการประกาศนโยบาย 5 ส และ
เวียนแจงแกสวนราชการในสังกัด
สํานักการแพทยทราบ
1. คณะกรรมการเห็นชอบแผน
แมบทกิจกรรม 5 ส ประจําป
2. มีการดําเนินงานตามแผนแมบท
3. มีการติดตามผลการดําเนินงาน
โดยผูบริหารสํานักการแพทย
สํานักการแพทยไมมีเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหนวยงาน

หลักฐานอางอิง

แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน

มีการจัดกิจกรรมดังนี้
- เอกสารขอเขียนที่
ขาราชการและ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกยองเชิดชู
ลูกจางในสังกัด
คนประพฤติดีทําดีในหนวยงาน
สงเขารวม
- มีการสงเสริมใหบุคลากรใน
กิจกรรมเพื่อ
หนวยงานมีพฤติกรรมกลา
เผยแพร
แสดงออกในการยอกยอง เชิดชู
ชมเชย หรือชื่นชมตอผูที่ประพฤติ ประชาสัมพันธ
ดีทําดีในการปฏิบัติหนาที่หรือการ - เอกสาร/โครงการ/
กิจกรรมเสริมสราง
ดําเนินชีวิต และเผยแพรเรื่องราว
ระบบคุณธรรม
ใหทราบโดยทั่วกัน โดยจํานวน
และจริยธรรมแก
อัตรากําลังของสํานักการแพทย
บุคลากรของ
ทั้งสิ้น 7,499 คน มีผูสงขอเขียน
หนวยงาน
ยกยอง 464 คน คิดเปนจํานวน
- เอกสาร/ภาพถาย
ผูสงขอเขียน รอยละ 6.18
การมีสวนรวม
กิจกรรมที่ 2 สวนราชการในสังกัด
ของบุคลากรใน
สํานักการแพทยมีการจัดกิจกรรม
สรางเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม สังกัด
ทั้งสิ้น 12 โครงการ ดังนี้
- โครงการเสริมสรางระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมแก
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ขาราชการและลูกจาง เมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2553 ณ วัดหัวคูวราราม
จังหวัดสมุทรปราการ (รพล.)
โครงการกิจกรรมสรางเสริม
คุณธรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2553 ณ วัดศรีนวลธรรมวิมล เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร
โครงการ “พัฒนาวัด ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 60 ป แหงการ
พระราชพิธีราชาภิเษกและเฉลิม
พระเกียรติพระชนมพรรษา” เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2553 ณ วัด
ประสาทบุญญาวาส ถนนขาว
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร (วพก.)
โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกขาราชการและ
ลูกจางโรงพยาบาลตากสิน เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ ลาน
วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร (รพต.)
โครงการเขาวัดฟงธรรม เมื่อวันที่
4 มิถุนายน 2553 ณ วัดตนโพธิ์ศรี
มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี (รพก.)
โครงการสรางเสริมระบบ
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ
และลูกจาง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2553 ณ วัดสระเกศราช
วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
(สก.)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูคู
คุณธรรมตามหลักศาสนา (ครั้งที่
1) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
ณ วัดหนองจอก เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร (รพว.)

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูคู
คุณธรรมตามหลักศาสนา (ครั้งที่
2) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ณ มัสยิดอุมัรอิบนุลกอฏตอบ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
(รพว.)
- โครงการสรางเสริมระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการและลูกจาง เมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2553 ณ วัดลานบุญ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
(รพส.)
- โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม เมื่อวันที่ 9 – 10
สิงหาคม 2553 ณ วัดสุนนั ทวนา
ราม จังหวัดกาญจนบุรี (รพร.)
- โครงการอบรมศาสนสัญจร เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ
มัสยิดอะมะดียะฮ วัดนักบุญยอ
แซฟ และวัดพุทไธสวรรย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (รพจ.)
- โครงการสรางเสริมระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากร
ภายในหนวยงาน เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2553 ณ วัดประสาท
บุญญาวาส เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร (วพบ.)
- โครงการสรางเสริมระบบ
คุณธรรมและจริยธรรมแก
ขาราชการและลูกจางสังกัดกอง
วิชาการ และศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
4 กันยายน 2553 ณ วัดบางปลากด
จังหวัดนครนายก (กว./ศบฉ.)

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

30. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน
(มิติที่ 4.3.4 – สตน.)

ผลลัพธ

รอยละ 100

รอยละ 100

31. ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน
(มิติที่ 2.2 – สกค.)

ผลลัพธ

2 ขั้นตอน

2 ขั้นตอน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

มีการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 11 ขั้นตอน
ตามที่กําหนด ประกอบดวย
1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2. การถายทอด/เผยแพรความรูเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
3. การระดมความคิดเห็นเพื่อคนหา
และระบุความเสี่ยง
4. การตอบแบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน และการประเมิน
องคประกอบของการควบคุม
ภายใน
5. การระบุความเสี่ยงเพิ่มเติม
6. การคนหาปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุ
ของความเสี่ยงและการวิเคราะห
ความเสี่ยง
7. การจัดลําดับความเสี่ยง
8. การนําความเสี่ยงไปประเมินผล
การควบคุมที่มีอยู
9. การจัดการความเสี่ยง
10. การจัดทํารายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
11. การจัดสงรายงานการควบคุม
ภายในตามที่กําหนด
กรุงเทพมหานครไดประกาศจัดตั้ง
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร เปนสวนราชการ
ใหม สังกัดสํานักการแพทย จึงเห็น
ควรใหมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
สัญลักษณและอักษรติดที่รถบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
เพื่อใหสามารถแยกแยะออกจาก

รายงานการบริหาร
ความเสี่ยง (R1, R2,
R3 และ R4) และ
รายงานการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1
และแบบ ปย.2)
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

32. รอยละของบุคลากร
มีความพึงพอใจตอ
องคกรอยูในระดับดี
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 75

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

รถพยาบาลอื่น ๆ โดยไดเสนอยกราง
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
สัญลักษณและอักษรติดที่รถพยาบาล
โรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับสัญลักษณและ
อักษรของรถพยาบาล ในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร ใหมีความแตกตาง
และชัดเจน รวมทั้งมีภาพลักษณของ
รถในระบบเปนแบบเดียวกัน
ประโยชนที่จะไดรับ
รถบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร จะมีสัญลักษณ
และภาพลักษณเดียวกัน เพื่อให
ประชาชนทั่วไปสามารถทราบได
วา รถประเภทนี้เปนรถบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
- ขณะนี้คณะกรรมการจัดทํา
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
สัญลักษณและอักษรที่ติดที่
รถพยาบาลโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (ตามคําสั่ง
สํานักการแพทยที่ 122/2552 ลง
วันที่ 30 มกราคม 2552) ไดยกราง
ระเบียบฯและเสนอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกรุงเทพมหานคร
เรียบรอยแลว
ผลสํารวจความพึง
รอยละ 75.60 จัดใหมีกิจกรรมเสริมสรางให
พอใจ
บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน
ภูมิใจในองคกร และมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรตอ
องคกร ผลสํารวจพอสรุปไดดังนี้
วพบ. รอยละ 77.00
รพก. รอยละ 76.46
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

33. รอยละของบุคลากร
ที่ผานเกณฑการ
ประเมิน CORE
COMPETENCY
ตามที่
กรุงเทพมหานคร
กําหนด
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

รอยละ 80

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 100

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

รพต. รอยละ 81.36
รพจ. รอยละ 72.68
รพท. รอยละ 75.78
รพว. รอยละ 66.72
รพล. รอยละ 64.37
รพร. รอยละ 79.70
รพส. รอยละ 73.00
วพก. รอยละ 90.76
กว. รอยละ 74.20
สก. รอยละ 75.25
ผลสรุปภาพรวม คิดเปนรอยละ
75.60
มีการจัดโครงการประชุม/โครงการ สรุปผลการดําเนิน
อบรมตางๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะแก โครงการ
บุคลากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ไดแก
- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริการของ
บุคลากรฝายสนับสนุน (วพก.)
- โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การฟนฟูวิชาการและเสริม
ทักษะการชวยฟนคืนชีพ (Basic
CPR) (รพก.)
- โครงการผึกอบรมชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง (รพต.)
- โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐาน (รพต.)
- โครงการอบรมการพยาบาลผูปวย
วิกฤต (รพต.)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวย
ฟนคืนชีพ (รพท.)
- โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน (รพล.)
- โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพ
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

ขั้นสูง (รพล.)
โครงการพยาบาลผูปวยวิกฤตเด็ก
และผูใหญ (รพล.)
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
ชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้น
กาวหนา (วพบ.)
โครงการฝกอบรมการชวยฟนคืน
ชีพในเด็ก (รพร.)
โครงการฝกอบรมการชวยฟนคืน
ชีพในผูใหญ (รพร.)
โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง (ACLS) (รพส.)
โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน (BLS) และการ
เคลื่อนยายผูปวย (รพส.)
โครงการฝกอบรมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย(รพจ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระงับ
เหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
(รพท.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย (รพว.)
โครงการปองกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล (รพล.)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดับเพลิงและหนีไฟ (รพร.)
โครงการสัมนาจริยธรรมอาจารย
แพทย (วพบ.)
โครงการอบรมลดภาวะโลกรอน
สูสังคมสุขภาพดี (วพก.)
โครงการอบรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(วพก.)
การประชุมวิชาการประจําป 2553
( รพท.)
ฯลฯ

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

ผลการ
ดําเนินงาน

34. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล
(มิติที่ 4.1 – สกก.)

ผลลัพธ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

35. ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
สรางชุมชนนัก
ปฏิบัติภายใน

ผลลัพธ

3 CoPs

3 CoPs

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
โดยบุคลากรผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ 100
มีการดําเนินการตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคลตามขั้นตอนที่กําหนด 5
ขั้นตอน ประกอบดวย
1. มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
รวมกันผลักดันใหหนวยงานมี
การดําเนินการเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคล
2. มีการถายทอด/เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
ใหแกขาราชการในสังกัดสํานัก
การแพทยไดรับทราบ
3. มีการถายทอด/เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคลใหแก
ขาราชการในสังกัดสํานัก
การแพทยไดรับทราบ
4. มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการระดับสํานัก
การแพทยลงสูสวนราชการและ
ลงสูบุคคลตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล
5. ขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญทุกคนในสังกัดสํานัก
การแพทยไดรับการประเมินฯ
ดวยแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล
- สํานักการแพทยไดพิจารณา
กําหนดประเด็น/หัวขอ ที่ตองการ
นํามาสรางชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
3 หัวขอ โดยประเด็น/หัวขอที่

หลักฐานอางอิง

- คําสั่งสํานัก
การแพทยแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ
- ตารางการ
กระจายตัวชี้วัด
ระดับสํานักลงสู
ระดับสวน
ราชการ
- แบบประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการระดับ
บุคคล

- เอกสาร
รายละเอียดตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนนักปฏิบัติ
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

หนวยงาน
(Community of
Practice : CoP)
(มิติที่ 4.2 – สกก.)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

เลือกทั้ง 3 ขอนี้ สอดคลองกับ
ทั้ง 3 ประเด็น
แผนปฏิบัติราชการสํานัก
- ภาพถายตาง ๆ ที่
การแพทย 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) เกี่ยวของ
และแผนปฏิบัติราชการประจําป
2553 ของสํานักการแพทย ที่เนน
การสงเสริมใหประชาชนลดปจจัย
เสี่ยงตอโรคสําคัญที่ปองกันได
เปนเรื่องที่มีความปรารถนา
รวมกัน และเกี่ยวของโดยตรงกับ
การปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทย ทั้ง 9
แหง เพื่อแกปญหารวมกัน
- จากการวิเคราะหประเด็น/หัวขอ
รวมกันในขอ 1 สํานักการแพทย
ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ใหบริการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรค
สําคัญที่ปองกันได และไดเลือก
ประเด็น/หัวขอที่ตองการนํามา
สรางเปนชุมชนนักปฏิบัติ หรือ
ชุมชนแหงการเรียนรู 3 ประเด็น
ดังนี้
- โรคเบาหวาน
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนที่มีน้ําหนักเกิน
เกณฑมาตรฐาน
- การคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับ
ประชาชน
- ดําเนินกิจกรรมในการสราง
ชุมชนนักปฏิบัติตามประเด็นที่
กําหนด โดยมีการเชิญบุคลากร
ในสังกัดมาพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณที่เกี่ยวของ
- มีการสรุปสาระสําคัญที่ไดจาก
การสรางชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่ง
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

36. รอยละของ
ความสําเร็จในการ
จัดทํายุทธศาสตร
การปรับขนาด
กําลังคนภายในป
2553 โดยกําหนด
มาตรการและ
แนวทางในการปรับ
ขนาดกําลังคนของ
สํานักการแพทยให
เหมาะสมกับภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ ตามที่ ก.ก.
กําหนด
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 30

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

สามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติ
หรือแกไขปญหาได
รอยละ 45 สํานักการแพทยไดดําเนินโครงการ - สําเนาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ - ผลการดําเนินงาน
ของสํานักการแพทย โดยการ
ในแตละขัน้ ตอน
การศึกษา วิเคราะห และวางแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักการแพทยและสวนราชการ
ในสังกัด รวมถึงการจัดทํา
โครงสรางแผนอัตรากําลัง 3 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555)
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมสรางความ
เขาใจกับผูเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรม
ปริ้นซ พาเลซ
นที่ 3 ศึกษาสภาพปจจุบันและหา
ความคาดหวังที่มีตอสํานัก
การแพทย และจัดทํารายงาน
สรุปผล
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมสัมนาเพื่อ
รับฟงความคิดเปน เพื่อ
วางแผนอนาคตการบริหาร
จัดการของสํานักการแพทย
จํานวน 3 ครั้ง ระหวางวันที่
14 – 15 , 21 – 22 และ 27 – 28
กันยายน 2553
ผลการดําเนินงานกาวหนากวา
เปาหมายที่กําหนด
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

30 ชั่วโมง

108 ชั่วโมง

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

37. จํานวนชั่วโมงการ
สอนในหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับ
เวชศาสตรเขตเมือง
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

ตารางการจัดการ
วพบ.
เรียนการสอน
วิชาปญหาแกน (BMCP 671)
- ภาควิชาจิตเวช สูติศาสตร-นรีเวช
ศาสตร นิติเวชศาสตร หัวขอ
OSCC ความรุนแรงตอสตรีและ
เด็ก จํานวน 2 ชั่วโมง
- ศูนยสงเสริมการวิจัย หัวขอ การ
วิจัยในเขตเมือง จํานวน 2 ชั่วโมง
- จิตเวชศาสตร และกุมารเวช
ศาสตร หัวขอเรื่อง เด็กติดเกมส
จํานวน 2 ชั่วโมง
- ศัลยศาสตรออรโธปดิกส สูติ
ศาสตร-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร
ฟนฟู เรื่อง ปญหาในผูสูงอายุ Post
menopausal Osteoposis จํานวน
2 ชั่วโมง
- อายุรศาสตร และกุมารเวชศาสตร
เรื่อง Metabolic syndrome จํานวน
2 ชั่วโมง
- โสต ศอ นาสิก วิทยา อายุรศาสตร
เวชศาสตรปองกัน เรื่อง ปญหา
สิ่งแวดลอม/มลพิษ จํานวน 2
ชั่วโมง
- ปญหาที่กระทบตอมวลชน เรื่อง
อุบัติภัยหมู จํานวน 2 ชั่วโมง
- คณะกรรมการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง นิติเวชศาสตร
ฝายพยาบาล ประเด็นทางเวชจริย
ศาสตร เรื่อง palliative care and
End-of-life decision จํานวน
2 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง
วพก.
ในปการศึกษา 2553 ภาควิชา
พยาบาลสาธารณสุขศาสตร ได
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

38. รอยละของผูผาน
การศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา
หลังปริญญา
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 80

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ดําเนินการประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นของคณาจารยในการวิเคราะห
วางแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรเขต
เมือง ดังนี้
- รายวิชาการสงเสริมสุขภาพ
ทฤษฎี 16 ชั่วโมง
ปฏิบัติ 32 ชั่วโมง
- รายวิชาวิทยาการระบาด
ทฤษฎี 16 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
- รายวิชาการการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 1
ทฤษฎี 32 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
- รายวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 2
ทฤษฎี 32 ชั่วโมง
ปฏิบัติ - ชั่วโมง
- รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน
ทฤษฎี - ชั่วโมง
ปฏิบัติ 144 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น 96 ชั่วโมง
รวมจํานวนชั่วโมงการสอนของทั้ง
2 วิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับเวชศาสตร
เขตเมือง 108 ชั่วโมง
รอยละ 97.56 วพบ.
- ในปการศึกษา 2552 วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล มีการฝกอบรม
แพทยเฉพาะทางปสุดทาย จํานวน
41 คน ผานการศึกษา 40 คน
แยกตามสาขา ไดดังนี้

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
สงสอบ 3 คน
สอบผาน 3 คน
- ตอยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
สงสอบ 1 คน
สอบผาน 1 คน
- ศัลยศาสตร
สงสอบ 5 คน
สอบผาน 4 คน
- ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
สงสอบ 5 คน
สอบผาน 5 คน
- กุมารเวชศาสตร
สงสอบ 2 คน
สอบผาน 2 คน
- อายุรศาสตร
สงสอบ 11 คน
สอบผาน 11 คน
- ตอยอดอนุสาขา อายุรศาสตร
โรคหัวใจ
สงสอบ 4 คน
สอบผาน 4 คน
- ตอยอดอนุสาขา อายุรศาสตร
โรคระบบทางเดินอาหาร
สงสอบ 1 คน
สอบผาน 1 คน
- ตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตร
โรคไต
สงสอบ 2 คน
สอบผาน 2 คน
- ตอยอดอนุสาขาอายุรศาสตร
โรคตอมไรทอ
สงสอบ 1 คน
สอบผาน 1 คน

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

39. จํานวนเครือขายความ
รวมมือในการดูแล
รักษาแบบครบวงจร
ตามมาตรฐานขั้น
พื้นฐาน
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

1 เครือขาย

40. รอยละของบุคลากร
ใหมใน
โรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยที่
ไดรับการตรวจคัด
กรองโรค

ผลผลิต

รอยละ 90

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

- เวชศาสตรฉุกเฉิน
สงสอบ 4 คน
สอบผาน 4 คน
- โสต ศอ นาสิกวิทยา
สงสอบ 2 คน
สอบผาน 2 คน
รอยละของผูผานการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา
เทากับ 97.56
2 เครือขาย มีการจัดทําเครือขายความรวมมือ
ในการดูแลรักษาแบบครบวงจร 2
โครงการ คือ
- โครงการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือในการดูแลผูปวยเบาหวาน
แบบครบวงจร โดยมีโรงพยาบาล
ตากสินเปนเจาภาพในการ
ดําเนินงาน
- โครงการพัฒนาเครือขายความ
รวมมือในการดูแลผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงแบบครบวงจร โดยมี
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
เปนเจาภาพ
ทั้ง 2 โครงการดําเนินการในลักษณะ
เครือขาย 9 โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย อยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม โดยจะมีการขยาย
เครือขายไปยังศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัยตอไป
รอยละ 92.67 ดําเนินการตรวจคัดกรองโรค
บุคลากรใหมในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยทั้ง 9 แหง และมี
การนําผลการตรวจสุขภาพ และการ
คัดกรองโรค นํามาแยกกลุมปกติ
กลุมเสี่ยง และกลุมปวย เพื่อวาง

หลักฐานอางอิง

- รายงานการ
ประชุม
- แนวทางการดูแล
ผูปวย

- รายงานตรวจ
สุขภาพบุคลากร
- สําเนาโครงการ
- ภาพถายกิจกรรม
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

(มิติที่ 1 – สยป.)

41. รอยละของประชาชน
ที่โรงพยาบาล
รับผิดชอบไดรับการ
คัดกรองโรคที่สําคัญ
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

รอยละ 10

42. รอยละของงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเวช
ศาสตรเขตเมืองที่
ไดรับความสําเร็จ
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 13

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

แนวทางการดําเนินการใหความรู
เพื่อใหตระหนัก และมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี โดยในป 2553 มี
บุคลากรใหมจํานวนทั้งสิ้น 573 ราย
ไดรับการตรวจคัดกรองโรค 531
ราย คิดเปนรอยละ 92.67
รายงานการคัดกรอง
รอยละ 18.25 ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคที่
โรค
สําคัญใหกับประชาชน ไดแก
1.โรคความดันโลหิตสูง
2.โรคเบาหวาน
3.ภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ
4.โรคมะเร็งปากมดลูก
5.โรคมะเร็งเตานม
6.โรคมะเร็งตับ
จํานวนประชาชนที่ขึ้นทะเบียน
บัตรประกันสุขภาพถวนหนาของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย จํานวนทั้งสิ้น 800,026
คน ไดรับการตรวจคัดกรองโรค
ทั้งสิ้น 123,880 คน คิดเปน
รอยละ 18.25
รอยละ 21.97 บุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย รายงานการวิจยั
ไดมีการดําเนินการวิจัยทั้งสิ้น 91
เรื่อง เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเวช
ศาสตรเขตเมือง 20 เรื่อง โดยมีการ
นําเสนอในการประชุมวิชาการ
ประจําป ครั้งที่ 8 สํานักการแพทย
จํานวน 11 เรื่อง และวารสารตาง ๆ
10 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม
เสี่ยงในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกกําลังกายและ
อวนลงพุง โดย ชลพร กองคํา
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนสําหรับผูที่มี
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
น้ําหนักเกินมาตรฐานและกลุม
เสี่ยง โดย สมพร ใจสมุทร
3. การพัฒนาคุณภาพการดูแลแผล
เทาเบาหวาน
โดย ลักขณา อมรประเทศ
4. การพัฒนาคุณภาพการใหความรู
โรคเบาหวานโดย
อรสา หงิมรักษา
5. ความชุกของภาวะอวนลงพุงใน
ประชาชนกรุงเทพมหานคร
โดย สวางจิต สุรอมรกุล
6. ความสําคัญในการพยากรณ
โรคมะเร็งลําไสใหญในคนไทย
โดยใชคาความหนาแนนของ
หลอดเลือดขนาดเล็กและความ
หนาแนนของแมสตเซลล โดย
เรืออากาศเอก(หญิง)สิริสรรพางค
ยอดอาวุธ
7. การตรวจคัดกรองเบาหวานโดย
ใชกลูโคส 50 กรัม มีจุดตัดที่
สามารถใชในการวินิจฉัย
เบาหวานระหวางตั้งครรภ
หรือไม โดย วราลักษณ ยมะสมิต
8. การศึกษายอนหลังถึง
ผลการรักษาและปจจัยที่มีผลตอ
การรักษาของผูปวยมะเร็งเตานม
โดย มาริสา จงธนากร
9. ผลการทําเอกซเรยคอมพิวเตอร
เพื่อประเมินตอมน้ําเหลือง
Parabolic ในผูปวยมะเร็งปาก
มดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่
โดย กันยรัตน กตัญู
10. การตรวจพบ ER PR Her2/neu ในมะเร็งเยื่อบุโพรง
มดลูก: การศึกษาทางพยาธิ

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
วิทยาและทางคลินิก
โดย สุนําโชค ศรีใจพระเจริญ
11. ความชุกขอความผิดปกติของ
เยื่อในมดลูกในสตรีที่เปน
มะเร็งเตานม
โดย ปรียาภรณ จิระกิตติดุล
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเวชศาสตร
เขตเมืองและตีพิมพในวารสาร
ไดแก
วชิรเวชสาร ปที่ 54 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน พ.ศ.2553
12. ความชุกของความดันเลือดสูง
และความสัมพันธของความดัน
เลือดสูงกับโรคอวนในเด็ก
มัธยมศึกษา
โดย ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข
13. ผลการประเมินภาวะ
โภชนาการดวยแบบคัดกรอง
ภาวะทุพโภชนาการผูปวย
ศัลยกรรมวชิรพยาบาล
เปรียบเทียบกับแบบประเมิน
ชนิด Subjective global
assessment (SGA) โดย
กมลรัตน พิบูลย
อนันต มโนมัยพิบูลย
ศุภกานต เตชะพงศธร
สุรสีห บุณยวณิชย
ธนพร โตสงวนรุงเรือง
สุนันทา วิทยอุดม
14. ผลการทําเอกซเรยคอมพิวเตอร
ประเมินตอมน้ําเหลือง
paraaortic ในผูปวยมะเร็งปาก
มดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่
โดย กันยรัตน กตัญู

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
อาคม หรั่งเทศ
มาริสา ลวธนากร
ธนาทิพย ตันติวัฒนะ
วชิรเวชสาร ปที่ 53 ฉบับที่ 3
กันยายน-ธันวาคม 2552
15. การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก โดยวิธี Liquid-based
cytology โดย
อภิโชติ คําแสงหมื่น
ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
อุมารินทร ประทุมแกว
16. ความรู เจตคติ และพฤติกรรม
ของสตรีในการตรวจหามะเร็ง
เตานม โดย
เชิดชัย กิตติโพวานนท
ศุภกานต เตชะพงศธร
วารสารเกื้อการุณย ปที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
17. การประยุกตทฤษฎีขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
สงเสริมสุขภาพ โดย
สมใจ วินิจกุล
วารสารเกื้อการุณย ปที่ 17 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2553
18. การมีสวนรวมของชุมชนใน
การสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายของประชาชน โดย
สมใจ วินิจกุล, นิตยา งานดี
19. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ปองกันภาวะไขมันในเลือดสูง
ของพยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล โดย
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

43. ความสําเร็จของ
งานวิจัยจากบุคลากร
ที่อบรมใน 2 ป ที่
ผานมา
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

รอยละ 2

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

นันทวัน ทรัพยประเสริฐดี
ทรงพล ตอมี
จุพามาศ เทพชัยศรี
20. ประสิทธิผลของโปรแกรม
กิจกรรมกลุมบําบัดแนวพุทธใน
การฟนฟูสมรรถภาพในผูปวย
จิตเวชเรื้อรังใหกลับคืนสูสังคม
โดย สุธีกาญจน ไชยลาภ
รอยละ 3.71 สวนราชการในสังกัดสํานัก
การแพทยไดจัดใหมีการอบรมเพื่อ
สงเสริมใหบุคลากรดําเนินการวิจัย
โดยในรอบ 2 ปที่ผานมา มีบุคลากร
ที่ผานการอบรมและดําเนินการวิจัย
ดังนี้
วพบ.
1. การฝกอบรมความรูพื้นฐานดาน
การทําวิจัยสําหรับแพทยประจํา
บาน จํานวน 36 คน อบรม 2 ครั้ง
ครั้งละ ½ วัน เวลา 13.00-16.00 น.
ในวันที่ 10 และ 17 ตุลาคม 2550
ณ หองบรรยาย 1-3 ตึกสูติกรรม ชั้น
5 และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารเพชรรัตน ชั้น 18 วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาล
- ความสําเร็จของงานวิจัยจาก
บุคลากรที่เขาฝกอบรม ไมมี
2. การอบรมความรูพื้นฐานดานการ
วิจัยทางการพยาบาล แกพยาบาล
วิชาชีพระดับ 3-7 จํานวน 51 คน
ระหวางวันที่ 17-18 มีนาคม 2551
ณ หองบรรยาย 1-2 ตึกสูติกรรม
ชั้น 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
- ความสําเร็จของงานวิจัยจาก
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
บุคลากรที่เขาฝกอบรม ไมมี
3. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ผลิตผลงานทางวิชาการดาน
บริการทางการพยาบาล การ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัย แก
พยาบาลวิชาชีพระดับ 5-7 จํานวน
31 คน อบรม 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กันยายน 2550
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2551
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2551
ครั้งที่ 4 วันที่ 24 ตุลาคม 2551
ครั้งที่ 5 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
ครั้งที่ 6 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ณ หองเรียนรวม ตึกศัลยกรรม
กระดูก ชั้น 6 วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
- ความสําเร็จของงานวิจัยจาก
บุคลากรที่เขาฝกอบรม ไมมี
4. การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัย
ทางคลินิกหรือการทดลองที่
เกี่ยวของกับมนุษย แก แพทย
ทันตแพทย พยาบาลวิชาชีพ
นักเทคนิคการแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย เภสัชกร
นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเปน
บุคลากรของสํานักการแพทย
จํานวน 55 คน สํานักอนามัย 2 คน
รวม 57 คน ระหวางวันที่ 14-15
มกราคม 2551 ณ หองประชุมเพ็ญ
ศรี ภังคานนท ตึกมหาวชิราวุธ ชั้น
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
- ความสําเร็จของผลงานวิจัยของ
บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
5 คน จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
- นายจรูญศักดิ์ นวลแจม นายแพทย
8 วช. ภาควิชานิติเวชศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง พยาธิสภาพที่ตรวจ
พบจากศพที่แขวนคอตาย ตีพิมพ
ในวชิรเวชสาร ปที่ 54 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2553
- นางมาลา ตรีวัชรีกร นักเทคนิค
การแพทย 7 วช. ภาควิชาพยาธิ
วิทยาคลินิก
ผลงานวิจัยเรื่อง อุบัติการณการ
แตกของเม็ดเลือดแดงของสิ่งสง
ตรวจที่หองปฏิบัติการเคมีคลินิก
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล ตีพิมพในวชิรเวชสาร ปที่
53 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
2552
- น.ส.บุษบา ศุภวัฒนธนบดี
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ฝายการ
พยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง
- โครงการความปลอดภัยในการ
เดินทางไปกลับโรงเรียนดวย
รถรับสงนักเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร:วิธีการ
เดินทางไปกลับโรงเรียนของ
นักเรียน:วชิรเวชสาร 2551:52
209-18
- อุบัติเหตุในการเดินทางไป
กลับโรงเรียนของนักเรียนใน
กรุงเทพมหานคร วชิรเวชสาร
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
2552:52 257:64
- นายอนันต มโนมัยพิบูลย
นายแพทย 9 วช. ภาควิชา
ศัลยศาสตร
- นายศุภกานต เดชะพงศธร
นายแพทย 8 วช. ภาควิชา
ศัลยศาสตร วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการประเมิน
ภาวะโภชนาการดวยแบบคัด
กรองภาวะทุพโภชนาการผูปวย
ศัลยกรรมวชิรพยาบาล
เปรียบเทียบกับแบบประเมิน
ชนิด Subjective global
assessment (SGA) วชิรเวชสาร.
2553
5. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิจัยทางการแพทย (การผลิตผล
งานทางวิชาการดานบริการทาง
การแพทย) แกขาราชการระดับ
5-8 ประกอบดวยแพทย 16 คน
นักเทคนิคการแพทย 1 คน
รูปแบบไป-กลับ จํานวน 2 ครั้ง
ครั้ง ละหนึ่งวัน
ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2550
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ตุลาคม 2551
ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารเพชรรัตน ชั้น 18 วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
- ความสําเร็จของผลงานวิจัยของ
บุคลากรที่เขารับการฝกอบรม
5 คน จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- นายดํารง ฐาปนกุลศักดิ์
นายแพทย 8 วช. ภาควิชา
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง การ
เปรียบเทียบแรงที่ทําใหเฝอก
ปูนแตกหักระหวาง Short leg
posterior slab แบบยนพับมุม
สันเทาและแบบตัดพับมุมสน
เทา ตีพิมพในวชิรเวชสาร ปที่
53 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม
พ.ศ.2552
- น.ส.รัตนา บุญศิริจันทร
นายแพทย 7 วช. ภาควิชา
อายุรศาสตร วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผล
ของฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัส
ตับอักเสบบีในบุคลากรของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล ตีพิมพในวชิรเวชสาร ปที่
54 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
พ.ศ.2553
- น.ส.ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข
นายแพทย 7 วช. ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง ความชุกของ
ความดันเลือดสูงและ
ความสัมพันธของความดัน
เลือดสูงกับโรคอวนในเด็ก
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
มัธยมศึกษา ตีพิมพในวชิรเวช
สาร ปที่ 54 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน พ.ศ.2553
- น.ส.สวางจิต สุรอมรกุล นายแพทย
7 วช. ภาควิชาอายุรศาสตร วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง ความชุกของ
ภาวะอวนลงพุงในประชาชน
กรุงเทพมหานคร
- นายศุภกานต เตชะพงศธร
นายแพทย 8 วช. ภาควิชาศัลยศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง ความรู เจตคติ
และพฤติกรรมของสตรีในการ
ตรวจหามะเร็งเตานม วชิรเวชสาร
2552: 261-266
รพก.
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัยแก
ขาราชการระดับ 3-7 สังกัด
โรงพยาบาลกลาง จํานวน 30 คน
จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
ครั้งที่ 1 วนที่ 19 สิงหาคม 2551
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2551
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 ตุลาคม 2551
ครั้งที่ 4 วันที่ 24 ธันวาคม 2551
ณ หองประชุมชั้น 20 อาคาร
อนุสรณ 100 ป โรงพยาบาลกลาง
- ความสําเร็จของงานวิจัยจาก
บุคลากรที่เขาฝกอบรม ไมมี
รพจ.
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
วิจัยทางสาธารณสุข สําหรับ
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

44. รอยละของ
ผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพใน
วารสารทาง
วิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ หรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียน
ทรัพยสินทาง
ปญญา
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 10

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

ขาราชการระดับ 3 – 8 จํานวน 50
คน 1 รุน จํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 21
พฤษภาคม 2552
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน และ
1-2 ตุลาคม 2552
ครั้งที่ 3 วันที่ 17-18 กันยายน
2552
- ความสําเร็จของงานวิจัยจาก
บุคลากรที่เขาฝกอบรม ไมมี
รวมจํานวนบุคลากรที่ผานการ
อบรมใน 2 ปที่ผานมา ทั้งสิ้น 269
คน มีบุคลากรทําวิจัย 10 คน คิด
เปนรอยละ 3.71
รอยละ 12.09 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของ
รายงานวิจัย
ศูนยโรคหัวใจ วิทยาลัย
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
1. A Multicenter study of ECypher Stenting in Coronary
Artery Disease a cohort trail
Global Trial
2. TRIVE (Thailand RegistryXience V Performance
Evaluation) –multicenter Trail
3. Double Kissing Crush
Technique in Bifurcation Lesion
Compare to Provisional T
Stenting DK crush ITmulticenter international Trail
Naning University
ผลงานวิจยั ระดับชาติ
1.อลงกรณ ใจอิ่มสิน. ผลการผาตัด
รักษาผูปวยฐานกะโหลกศีรษะ
สวนหนาแตก. วชิรเวชสาร
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
2552: 53: 143-151
2.บุญชัย ทวีรัตนศิลป
พจน ธีรคุปต. เชื้อแบคทีเรียใน
ผูปวยไฟไหมน้ํารอนลวกใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยา
บาล. วชิรเวชสาร 2552: 53: 253261
3.จรูญศักดิ์ นวลแจม, พยาธิสภาพที่
ตรวจพบจากศพที่แขวนคอตาย.
วชิรเวชสาร 2552: 41-53
4.โรคศูนยกลางจอประสาทตาเสื่อม
ตามอายุ : AMD โรงพยาบาล
แพทยศาสตรวชิร พยาบาล งาน
วชิระ Health Fair
5.Recent Advanced in
Ophthalmology ราชวิทยาลัยจักษุ
แหงประเทศไทย
6.THE CLINICAL OUTCOME
AND EFFICACY OF
ALLGRETTO WAVE ราช
วิทยาลัยจักษุแหงประเทศไทย
7.พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ. การศึกษาแบบ
สุมเปรียบเทียบความเจ็บปวดหลัง
การผาตัดทอนซิลดวยวิธีโคร
เบลชั่น และวิธีจี้ไฟฟา.
วชิรเวชสาร 2553: 5-8
8.รัตนา บุญศิริจันทร, ดุษฎี ดวงมณี,
เพ็ญศิริ แกลวกสิกิจ, รพีพรรณ
จันทนลาช, ศลิษา สืบคลาย,
บุษบา ศุภวัฒนชนบดี.
ประสิทธิผลของการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบีใน
บุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล.

หลักฐานอางอิง

73

ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
2553: 9-18
9.ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข. ความชุก
ของความดันเลือดสูงและความ
สัมพัทธของความดันเลือดสูงกับ
โรคอวนในเด็กมัธยมศึกษา.
วชิรเวชสาร: 2553:19-24
10. กมลรัตน พิบูลย, อนันต มโนมัย
พิบูลย, ศุภกานต เตชะพงศธร,
สุรสีห บุญยวนิชย, ธนพร โต
สงวนรุงเรือง, สุนันทา วิทยอุดม.
ผลการประเมินภาวะโภชนาการ
ดวยแบบคัดกรองภาวะทุพ
โภชนาการผูปวยศัลยกรรม
วชิรพยาบาล เปรียบเทียบกับ
แบบประเมินชนิด Subjective
global assessment (SGA).
วชิรเวชสาร 2553: 25-32
11. กันยรัตน กตัญู, อาคม หรั่งเทศ
มาริสา ลวธนากร, ธนาทิพย
ตันติวัฒนะ. ผลการทําเอกซเรย
คอมพิวเตอรประเมินตอม
น้ําเหลือง paraaortic ในผูปวย
มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
เฉพาะที่. วชิรเวชสาร. 2553:
33-40
12. ภัทร แซตั้ง, ผลการรักษาภาวะ
พรองฮอรโมนเพศชายในชาย
สูงวัยดวยเทสทอสเทอโซน.
วชิรเวชสาร 2552 : 243-251
13. เชิดชัย กิตติโพวานนท, ศุภกานต
เตชะพงศธร. ความรู เจตคติ และ
พฤติกรรมของสตรีในการ
ตรวจหามะเร็งเตานม.
วชิรเวชสาร 2552: 261-266
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
14. ดํารง ฐาปนกุลศักดิ์. การ
เปรียบเทียบแรงที่ทําใหเฝอกปูน
แตกหักระหวาง Shout leg
posterior slab แบบยนพับมุมสน
เทาและแบบตัดพับมุมสนเทา.
วชิรเวชสาร 2552: 267-271
15. ยุทธพงศ วงษมหิศร, อาคม เสือ
สาวะถี, ศุภกานต เตชะพงศธร.
รายงานผูปวยแผลเปนติดทะลุ
จากเชื้อรา. วชิรเวชสาร 2552:
299-304
16. เฉลียว ประสงคสุขสันต. ตับ
อักเสบจากไขมันในผูปวยที่
ไมไดดื่มเหลา. วชิรเวชสาร
2552: 305-310
17. สาธิต เที่ยงวิทยาพร. A
Comparison of Blood loss After
Minimally Invasive Surgery
total Knee Arthroplasy Between
Procedures Performed with and
without Electronic Computer
Navigation นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการดานออรโธป
ดิกส International Society for
Technology in Arthroplasty
Annual Congress ระหวางวันที่
22-24 ตุลาคม 2552 ณ Big
Island Hawaii ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
18. สิริพร มานวธงชัย. Determinants
of Hypes tension in Rheumatoid
Arthritis. นําเสนอในการประชุม
วิชาการดานโรคขอและรูมาติส
ซั่ม American College of
Rheumatology and Association
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
of Rheumatology Health
Professions Annual Scientific
Meeting ACR/ARHP 2009
ระหวางวันที่ 16-21 ตุลาคม
2552 ณ เมืองฟลาเดลเฟย มลรัฐ
เพนซิลวาเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
19. ธนันดา ตระการวนิช. Short
Daily Hemodialysis versus
Online Hemoliatiltration:
Which is Better? นําเสนอใน
การประชุมวิชาการดานโรคไต
The 12 Asian Pacific Congress
Nephrology (APCN) ระหวาง
วันที่ 5-8 มิถุนายน 2553
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
20. วราลักษณ ยมะสมิต. Altitude of
Pregnant Women Towards
Mode of Delivery นําเสนอใน
การประชุมวิชาการทางเวช
ศาสตรมารดาและทารกในครรภ
Global Congress of Maternal
and Infant Health ระหวางวันที่
22-26 กันยายน 2553 ณ เมือง
บารเซโลนา ราชอาณาจักรสเปน
วารสารเกื้อการุณย ปที่ 16 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
21. ปานดวงใจ ไทยดํารงเดช. การ
ดูแลภาวะโภชนาการในผูปวยที่มี
กลุมอาการลําไสสั้น
22. สมใจ วินิจกุล. การประยุกต
ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการสงเสริม
สุขภาพ
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
23. สุภาวดี เครือโชติกุล, สุมิตตา
สวางทุกข. เปรียบเทียบ
ความเครียดในบทบาทระหวาง
มารดาวัยรุนและมารดาวัยผูใหญ
24. สมบัติ วิริยาพันธ, สุธีกาญจน
ไชยลาภ. ผลของกิจกรรมกลุม
สัมพันธตอความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองของวัยรุนสถานคุมครอง
และพัฒนาอาชีพบานเกร็ด
ตระการ
25. สุณี พนาสกุลการ, ทัศนีย ทอง
ประทีป, วารุณี แจมกระจาย.
ประสบการณของนักศึกษา
พยาบาลตอทัศนคติในการดูแล
ผูปวยแบบประคับประคอง
วารสารเกื้อการุณย ปที่ 17 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถนุ ายน 2553
26. อรชร ศรีไทรลวน. แนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลตนเองหลังการ
ผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
27. สมใจ วินิจกุล, นิตยา งานดี. การมี
สวนรวมของชุมชนในการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของประชาชน
28. สุมาลี โพธิ์ทอง, วารุณี แจมกระ
จาย, สุภวรรณ วงศธีรทรัพย.
ความพรอมของนักศึกษาพยาบาล
ตอการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย
ในวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
29. นันทวัน ทรัพยประเสริฐดี,
ทรงพล ตอมี, จุฑามาศ เทพชัยศรี.
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมปองกัน
ภาวะไขมันในเลือดสูงของ
พยาบาลวิชาชีพวิทยาลัย
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

45. จํานวนโรงพยาบาล
และวิทยาลัยที่มี
ศูนยสงเสริมการ
วิจัย
(มิติที่ 1 – สยป.)

46. จํานวนโรงพยาบาล
ที่มีเครือขายความ
รวมมือทาง
การแพทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลผลิต

2 แหง

3 แหง

ผลลัพธ

9 แหง

9 แหง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล
30. สุธีกาญจน ไชยลาภ
ประสิทธิผลของโปรแกรม
กิจกรรมกลุม บําบัดแนวพุทธใน
การฟนฟูสมรรถภาพในผูปวย
จิตเวชเรื้อรังใหกลับคืนสูสังคม
จํานวนอาจารยประจํา รวม 273 คน
- วพบ. 188 คน
- วพก. 85 คน
มีผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ
จํานวน 33 เรื่อง คิดเปนรอยละ 12.09
ดําเนินการจัดตั้งศูนยสงเสริมการวิจัย
ในโรงพยาบาลและวิทยาลัยในสังกัด
สํานักการแพทย โดยเปดดําเนินการ
แลว 3 แหง ประกอบดวย
- วพบ.
- วพก.
- รพก.
สวนราชการในสังกัดสํานัก
การแพทยไดมีการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือทางการแพทย โดยมี
การใชทรัพยากรรวมกันอยาง
เหมาะสมและคุมคา ไดแก เครื่องมือ
บุคลากร สถานที่ ฯลฯ ดังนี้
1. เครือขายสุขภาพมารดาและทารก
เพื่อครอบครัวของเด็กไทยใน
พระอุปถัมภของพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร โดยเปนเครือขาย
ระหวางโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย โรงพยาบาล
ศิริราช และโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร

หลักฐานอางอิง

- เอกสาร/ภาพถาย
ของโรงพยาบาล
กลาง

บันทึกขอความ
รวมมือ/ขอความ
อนุเคราะห

78

ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
2. เครือขายความรวมมือระบบ
บริการทางการแพทยและระบบ
สงตอ 4 โรคสําคัญประกอบดวย
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและ
สมอง หลอดเลือดหัวใจ และทารก
คลอดกอนกําหนด
3. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ขอยืม
เครื่องมือหองผาตัดจาก
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
4. โรงพยาบาลสิรินธรขอยืม
4.1 หุนสาธิตการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง
4.2 เครื่องชวยหายใจ BENETT
7200 พรอมอุปกรณจํานวน
1 ชุด
4.3 เครื่องชวยหายใจชนิด Volume
Control
จากโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
5. แพทยโรงพยาบาลราชพิพัฒนเปน
ที่ปรึกษาเฉพาะทางดานสูติ-นรีเวช
กรรมในเวลาและนอกเวลาราชการ
ใหแกโรงพยาบาลหลวงพอ
ทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
6. โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ขอยืม Ioban
จากโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
รวมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี และ
โรงพยาบาลศิริราช ในการให
ความรวมมือดูแลอุบัติภัยฉุกเฉิน
ในสถานการณความไมสงบ
ในชวงที่มีการชุมนุมทางการเมือง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

ผลการ
ดําเนินงาน

47. จํานวนความรวมมือ
ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาบริการ
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

200 ครั้ง

296 ครั้ง

48. รอยละของ
ความสําเร็จในการสง
ตอผูปวยที่มารับ
บริการดวยเครื่องมือ
ที่มีศักยภาพสูง (CT
64 slices, MRI)
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 80

รอยละ 100

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

8. โรงพยาบาลราชพิพัฒนขอยืม
8.1 เครื่องมือผาตัดทํา ORIF c
Screws
8.2 เครื่องตรวจจอประสาทตา
จากโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
9. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ ขอยืม
9.1 เครื่องมือสําหรับการรักษาแผล
ขนาดใหญ
9.2 เครื่องผาตัดกระดูกสันหลัง
Laminectomy
จากโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
10. วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
สงทีมแพทยเพื่อชวยทําการ
ผาตัดผูปวยที่โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ
บุคลากรของสวนราชการในสังกัด - สถิติการไปเปน
อาจารยพิเศษ
สํานักการแพทยไดใหความรวมมือ
คณะกรรมการ
ทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภายใน
คณะทํางานอื่น ๆ
และภายนอกสังกัด ในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาบริการ
ในป 2553
โดยการเปนคณะทํางาน วิทยากร
อาจารยพิเศษ ฯลฯ จํานวนทั้งสิ้น
296 ครั้ง
เปนการพัฒนาเครือขายการให
รายงานการรับ
บริการทางการแพทย โดยการสงตอ บริการ
ผูปวยจากโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย เพื่อเขารับการตรวจ
ดวยเครื่อง MRI ที่ศูนย MRI
โรงพยาบาลกลาง ซึ่งผูปวยที่สงเพื่อ
เขารับการตรวจประจําป 2553 ไดรับ
การตรวจ MRI กับศูนย MRI
โรงพยาบาลกลาง 759 ราย ไดรับการ
ตรวจครบทุกราย คิดเปน รอยละ 100
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

49. รอยละของ
ความสําเร็จในการ
รับ / สงผูปวยวิกฤต
ฉุกเฉิน
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 80

50. รอยละของ
ความสําเร็จในการ
สงตอผูปวยโรค
สําคัญ 4 โรค ไดแก
อุบัติเหตุ ศัลยกรรม
ประสาทและสมอง
หลอดเลือดหัวใจ
และคลอดกอน
กําหนด
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 55

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

รอยละ 81.39 จํานวนผูปวยวิกฤติ/ฉุกเฉินที่สงตอ รายงานการสงตอ
ทั้งสิ้น 1,053 ราย สามารถรับไวเปน ผูปวย
ผูปวยใน 857 ราย ไมสามารถสงตอ
ไดจํานวน 196 ราย ความสําเร็จใน
การรับ/สงตอผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน
คิดเปนรอยละ 81.39
รอยละ 83.78 มีการปรับปรุงคําสั่งสํานักการแพทย - รายงานการสงตอ
แตงตั้งคณะกรรมการประสาน
ผูปวย
เครือขายระบบบริการทางการแพทย
และระบบสงตอ และคณะทํางาน
พัฒนาเครือขายระบบบริการทาง
การแพทยและระบบสงตอ โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ และ
คณะทํางานฯ เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และไดมี
การปรับปรุงคูมือในการรับและ
สงตอผูปวย เพื่อใชเปนแนวทางใน
การรับและสงตอผูปวยระหวาง
โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย โดยในป 2553 มีผลการ
สงตอผูปวยโรคสําคัญ 4 โรค ดังนี้
- ผูปวยอุบัติเหตุ จํานวน 245 ราย
สงตอได 151 ราย
สงตอไมได 94 ราย
- ผูปวยศัลยกรรมประสาทและ
สมอง จํานวน 106 ราย
สงตอได 81 ราย
สงตอไมได 25ราย
- ผูปวยหลอดเลือดหัวใจ จํานวน
409 ราย
สงตอได 409 ราย
สงตอไมได 0 ราย
- เด็กคลอดกอนกําหนด จํานวน
23 ราย
สงตอได 15 ราย
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

51. รอยละความสําเร็จ
ของการปฏิบัติตาม
แผนการ
ประชาสัมพันธ
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลลัพธ

รอยละ 80

ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ 100

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

สงตอไมได 8 ราย
รวมจํานวนผูปวยที่สงตอทั้งสิ้น
783 ราย สงตอได 656 ราย สงตอ
ไมได 127 ราย ความสําเร็จของการ
สงตอผูปวยคิดเปนรอยละ 83.78
มีการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ - แผน
ประชาสัมพันธ
ของสํานักการแพทย ประจําป 2553
โดยมีการดําเนินการประชาสัมพันธ สํานักการแพทย
ป 2553
ผานสื่อตาง ๆ ตามแผนการ
ประชาสัมพันธ จํานวน 10 กิจกรรม/ - รูปแบบสือ่
ประชาสัมพันธ
ชองทาง ดังนี้
1. สื่อสิ่งพิมพ ไดแก สารสํานัก
การแพทย วารสารคุณภาพ
(Quality news) สารพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลกลาง ขาว
โรงพยาบาลตากสิน เจริญกรุง
ประชารักษสาร วารสาร
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
สารโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน เวช
การุณยรัศมิ์สาร ฯลฯ
2. วิทยุ ไดแก วิทยุชุมชนสัมพันธ
ยานนาวา FM 93.25 Mhz วิทยุ
ชุมชน รพท. สถานีชุมชนคลื่น
104.25 ฉลองกรุงเรดิโอ 94.75
MHz
3. สารสนเทศ IT ไดแก Website
ของสวนราชการ ตัวอักษรวิ่ง
4. การประชาสัมพันธภายในองคกร
ผานระบบอิเล็คทรอนิกส เชน
ระบบ Intranet เสียงตามสายใน
โรงพยาบาล ฯลฯ
5. ประชาสัมพันธผานเครือขาย
บุคคล ไดแก เจาหนาที
ประชาสัมพันธ
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

52. รอยละความสําเร็จ
ของการกอหนี้
ผูกพัน
(มิติที่ 2.3.1 – สงม.)
53. รอยละของ
ความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ
(มิติที่ 2.3.2 – สงม.)
54. รอยละของสวน
ราชการที่มีการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการได
ทันตามกําหนดเวลา
(มิติที่ 1 – สยป.)

55. รอยละของบุคลากร
ที่มีความรู/ความ
เขาใจ/ความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของ
องคกรระดับดี (วัด
โดยใช
แบบสอบถาม)

ผลลัพธ

รอยละ 90

ผลลัพธ

รอยละ 90

ผลลัพธ

รอยละ 90

ผลผลิต

รอยละ 75

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

6. รายการทางโทรทัศน
7. หนังสือพิมพ เชน สยามธุรกิจ
ไทยรัฐ (ฉบับวันที่ 2 ก.ค.53)
เดลินิวส (ฉบับวนที่ 5 ส.ค.53)
8. แนะแนวการศึกษา
9. โทรศัพท ไดแก เสียงตามสาย
“อาสาพาสบาย”
10. ประชาสัมพันธ Branding
องคกร
รอยละ 30.88 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบจาก
ระบบ MIS
ตรวจสอบจากระบบ MIS
(ขอมูล ณ วันที่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
31 สิงหาคม
2553)
รอยละ 81.94 สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบจาก
ระบบ MIS
ตรวจสอบจากระบบ MIS
(ขอมูล ณ วันที่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
31 สิงหาคม
2553)
รอยละ 100 สํานักการแพทยไดเพิ่ม
บันทึกรายงานผล
ประสิทธิภาพการติดตามและ
การปฏิบัติราชการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยมี
การกํากับ ติดตามใหแตละสวน
ราชการเรงรัดการจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติราชการ พรอมเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของมายังสํานัก
การแพทย ภายในกําหนด โดยสวน
ราชการมีการจัดสงรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการภายในกําหนดครบ
ทุกหนวยงาน ติดเปนรอยละ 100
- ผลสํารวจความ
รอยละ 75.65 มีการสํารวจความรู/ความเขาใจ/
ความเชื่อมั่นในศักยภาพขององคกร เชื่อมั่นของ
บุคลากรตอ
ผลสํารวจพบวา บุคลากรมีความ
องคกร
เชื่อมั่นในศักยภาพขององคกรใน
ระดับดี พอสรุปไดดังนี้
- แบบสอบถาม
วพบ. คิดเปนรอยละ 77.00
รพก. คิดเปนรอยละ 81.30
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ระดับ
ความสําเร็จ

เปาหมาย

(ผลผลิต/ผลลัพธ)

ผลการ
ดําเนินงาน

(มิติที่ 1 – สยป.)

56. จํานวนนักศึกษา
ไดรับความรูจาก
แหลงเรียนรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้น
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

600 คน

683 คน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

รพต. คิดเปนรอยละ 82.62
รพจ. คิดเปนรอยละ 73.75
รพท. คิดเปนรอยละ 75.86
รพว. คิดเปนรอยละ 59.46
รพล. คิดเปนรอยละ 71.46
รพร. คิดเปนรอยละ 79.20
รพส. คิดเปนรอยละ 69.60
วพก. คิดเปนรอยละ 92.40
กว. คิดเปนรอยละ 84.20
สก. คิดเปนรอยละ 61.05
ผลสรุปภาพรวมบุคลากรมีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพขององคกร
คิดเปนรอยละ
มีการจัดโครงการประชุม/โครงการ หนังสือรายงานการ
อบรมตางๆ เพื่อการสงเสริมและ
สรุปประเมิน ผล
ถายทอดความรูปรัชญาเศรษฐกิจ
โครงการ
พอเพียงสูแหลงความรูทั้งในและ
นอกสถาบันศึกษา ใหนักศึกษา
พยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย โดยจัดกิจกรรมตางๆในการ
พัฒนานักศึกษา ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง มี
เปาหมายเปนนักศึกษาพยาบาลทั้ง
4 ชั้นป จํานวน 683 คน เขารวม
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือน มิถุนายน2552 –
เมษายน 2553 ดังนี้
1. กิจกรรมพี่ชวยนอง มีรุนพี่สอน
พิเศษใหนองเมื่อวันที่ 10 มกราคม
2553 และวันที่ 2 มีนาคม 2553 มี
ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 33 คน
และมีรุนพี่ศิษยเกาตั้งกองทุน
บริจาคชวยนองที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย จํานวน 28 ทุน (จากรุนพี่
28 คน)
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
2. เสริมสรางภูมิตานทานแกนักศึกษา
เพื่อใชชีวิตอยางมีเหตุผล เพื่อ
สงเสริมพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่
1-4 จํานวน 685 คน มีกิจกรรม
ไดแก
- ตักบาตรตอนเชา สวดมนต
ไหวพระตอนเย็น ปฏิบัติธรรม
ณ วัดสนามใน
- การจัดอาหารบุพเฟแก
นักศึกษาพยาบาล ชั้นป ที่ 4
เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักประมาณตน
- การทําบัญชีรายรับ-รายจาย (การ
มีวินัยในการใชจาย การ
ประหยัด อดออม) วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย ไดประสาน
ธนาคารออมสิน ธนาคารทหาร
ไทย มาบริการรับฝากเงินแก
นักศึกษาพยาบาลและบุคลากร
ในวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
ทุกวันจันทรแรกของเดือน
- การยกยองบุคคลทําความดี โดย
จัดทําประกาศเกียรติคุณแก
นักศึกษาและบุคลากร เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจในการเรียนและ
ปฏิบัติงานตางๆ
3. กิจกรรมเสริมสรางความเปนไทย
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณยดังนี้
- จัดใหนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1
ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญของ
คุณคาทางวัฒนธรรม เชน พระที่
นั่งจักรีมหาปราสาท (ทองพระ
โรงกลาง) พระที่นั่งดุสิตมหา-

หลักฐานอางอิง
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

57. จํานวนครั้งในการ
ดําเนินการทํานุบํารุง
และสงเสริม
วัฒนธรรมไทย
(มิติที่ 1 – สยป.)

ผลผลิต

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ปราสาท พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย
พระมณฑปในบริเวณวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2553
- การแสดงดนตรีไทย นาฏศิลป
โปงลาง ของชมรมนักศึกษา
ในวันสําคัญตางๆ
- นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 และ
คณาจารยรวม 200 คน เขาชม
กิจกรรมสวนพระองค สวน
จิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2553
- นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1
จํานวน 89 คน ทัศนศึกษา
ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญกษาปณ ในวันที่
9 ธันวาคม 2552
4. กิจกรรมสิ่งแวดลอมนาอยู ดังนี้
- กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
- อบรมสาธิตการทําปุยชีวภาพ
น้ําชีวภาพ น้ํายาลางจาน น้ํายา
ทําความพื้น เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2553
20 โครงการ/ 24 โครงการ/ วิทยาลัยและโรงพยาบาลในสังกัด
กิจกรรม กิจกรรม
สํานักการแพทยไดจัดให มีโครงการ/
กิจกรรมที่ทํานุบํารุงและสงเสริม
วัฒนธรรมไทยเพื่อเชิดชูคุณคาความ
เปนไทย และวัฒนธรรมที่ทําให
ชุมชน สังคม มีความสุข ดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรมที่ทํานุบํารุงและ
สงเสริมวัฒนธรรมไทยของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
มี 8 โครงการ/กิจกรรม ไดแก

หลักฐานอางอิง

โครงการ/กิจกรรม/
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ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- การจัดงานพิธีไหวครูประจําป
การศึกษา 2553
- กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวาย
บังคมพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัววันที่ 25 พฤศจิกายน
2552
- งานพิธีถวายพระพรเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 3 ธันวาคม 2552
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่อง
ในโอกาสวันขึ้นปใหมวันที่
5 มกราคม 2553
- การจัดงานวันคลายวัน
สถาปนายางเขาสู 98 ป
วชิรพยาบาล วันที่ 11 มกราคม
2553
- การจัดงานวชิรสัมพันธ สืบสาน
วันสงกรานตวันที่ 12 เมษายน
2553
- พิธีถวายพระพรและถวายสัตย
ปฏิญาณเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา
วันที่ 11 สิงหาคม 2553
- การจัดงานดวยรักและผูกพัน
วันมุทิตาจิต ประจําป 2553
2. โครงการ/กิจกรรมที่ทํานุบํารุง
และสงเสริมวัฒนธรรมไทย
ประจําปงบประมาณ 2553 ของ
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย มี
11 โครงการ/กิจกรรมไดแก

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- วันพยาบาลแหงชาติ วิทยาลัยฯ
รวมกับสภาการพยาบาลรวมพิธี
จัดพานพุมเพื่อถวายสักการะ
สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราช
ชนนี เนื่องในวันพยาบาล
แหงชาติวันที่ 21 ตุลาคม 2552
- กิจกรรมวันปยมหาราช
คณาจารยและนักศึกษา รวมวาง
พวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ณ พระบรมรูปทรงมา
ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่
23 ตุลาคม 2552
- วันรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
รวมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2552
- โครงการลอยกระทงสงดวงใจ สู
เจาพระยา คณาจารย นักศึกษา
พยาบาล เจาหนาที่และ
ประชาชนในชุมชนใกลเคียง
จํานวน 700 คน รวมกิจกรรมวัน
ลอยกระทง เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2552
- โครงการเกื้อการุณยรวมใจภักดิ์
82 พรรษา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม 2552
มีกิจกรรมจัดนิทรรศการ

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ระหวางวันที่ 25พฤศจิกายน –
8 ธันวาคม 2552 กิจกรรม
บริการวิชาการและสงเสริม
สุขภาพ ณ หางเทสโกโลตัส
บางพลัด วันที่ 30 พฤศจิกายน
2552 และถวายราชสดุดีแก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552
- โครงการเกื้อการุณยสุขสันตรับ
วันปใหม คณาจารย ขาราชการ
เจาหนาที่ และนักศึกษาพยาบาล
เขารวมงานประมาณ 500 คน
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553
- โครงการตั้งสัจจะ มาฆะ สืบสาน
พุทธธรรม คณาจารย นักศึกษา
จํานวน 50 คน รวมฟงธรรมวัน
มาฆบูชา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ
2553
- โครงการรดน้ําขอพรผูอาวุโส
เนื่องในวันสงกรานต คณาจารย
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนในชุมชนพื้นที่
ใกลเคียง จํานวน 200 คน รวม
สรงน้ําพระพุทธรูป รดน้ําขอพร
ผูอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
- โครงการวันคลายวันสถาปนา
วิทยาลัย คณาจารย นักศึกษา
บุคลากร ศิษยเกาวิทยาลัยฯ
จํานวน 200 คน รวมงานวัน
สถาปนาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2553
- โครงการมอบหมวกไหวครู
เดินเทียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2553 นักศึกษาพยาบาล จํานวน

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
735 คน เพื่อรวมกิจกรรมพิธีเดิน
เทียนเปนการสรางเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพพยาบาลมีความรักและ
ศรัทธาตอวิชาชีพ
- โครงการสูรมอาราม สรางสายใย
สูจิตคณาจารย นักศึกษา
ประชาชน ชุมชนทาน้ําสามเสน
รวมฟงธรรมทําบุญตักบาตร
สวดมนต ฟงธรรม ถวายเทียน
พรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2553
ณ วัดประสาทบุญญาวาส
- โครงการพระคุณแม คณาจารย
นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ จํานวน 500 คน เขา
รวมโครงการพระคุณแม
กิจกรรมประกอบดวย จัด
นิทรรศการ “วันแมแหงชาติ”
วันที่ 28 กรกฎาคม- 20 สิงหาคม
2553 กิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคล แดสมเด็จ-พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2553 และการแสดง
อบรมบรรยายและปฐกถา
“พระคุณแม” เนื่องในวันแม
แหงชาติ โดย พระครูมนูญกิจจา
นุยุอา รองเจาอาวาสจัดประสาท
บุญญาวาส
- กิจกรรมในวันพยาบาลสากลป
2553 ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยฯ
และหนวยเคมีคลินิกภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก วิทยาลัยแพทย
ศาสตรกรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาลรวมกันดําเนินการ
จัดกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม
2553 ใหความรูและประเมินผล

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ภาวะสุขภาพโดยวัดสัญญาณชีพ
และตรวจเลือด พระภิกษุสงฆ
จํานวน 140 รูป และประชาชนที่
มารวมกิจกรรมที่วัด และวันที่
11-16 พฤษภาคม 2553 จัด
นิทรรศการภาวะโภชนาการ
ปองกันโรคเรื้อรังสําหรับ
พระภิกษุสงฆและประชาชนใน
ชุมชน
- กิจกรรมในวันพยาบาลสากลป
2553 ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยฯ
และหนวยเคมีคลินิกภาควิชา
พยาธิวิทยาคลินิก วิทยาลัยแพทย
ศาสตรกรุงเทพมหานครและ
วชิรพยาบาลรวมกันดําเนินการ
จัดกิจกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม
2553 ใหความรูและประเมินผล
ภาวะสุขภาพโดยวัดสัญญาณชีพ
และตรวจเลือด พระภิกษุสงฆ
จํานวน 140 รูป และประชาชนที่
มารวมกิจกรรมที่วัด และวันที่
11-16 พฤษภาคม 2553 จัด
นิทรรศการภาวะโภชนาการ
ปองกันโรคเรื้อรังสําหรับ
พระภิกษุสงฆและประชาชนใน
ชุมชน
3. โครงการ/กิจกรรมที่ทํานุบํารุง
และสงเสริมวัฒนธรรมไทย
ประจําปงบประมาณ 2553 ของ
โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร มี 4 โครงการ/
กิจกรรม ไดแก
- ประเพณีตักบาตรพระรอยทาง
เรือ ที่วัดสุทธาโภชน และ
กิจกรรมแขงเรือยาว เมื่อวันที่

หลักฐานอางอิง
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ตัวชี้วัด

ระดับ
ความสําเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ)

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลักฐานอางอิง

11 ตุลาคม 2552
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่อง
ในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2553
- กิจกรรมวันสงกรานต เจาหนาที่
โรงพยาบาลรวมกันทําบุญ
ตักบาตรและเลี้ยงพระเพล
พรอมกับรดน้ําขอพรผูใหญ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2553
- กิจกรรมวันแม เจาหนาที่
โรงพยาบาลกับสํานักงานเขต
ลาดกระบังรวมกันทําบุญตัก
บาตร และรวมกับโรงเรียน
มาเรียลัยจัดกิจกรรมถวายพระ
พรและแสดงความกตัญูตอ
พระคุณแม เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2553
4. โครงการ/กิจกรรมที่ทํานุบํารุงและ
สงเสริมวัฒนธรรมไทย ประจําป
งบประมาณ 2553 ของ
โรงพยาบาลราชพิพัฒนมี
1 โครงการ/กิจกรรม ไดแก
- กิจกรรมวันคลายวันสถาปนา
โรงพยาบาลราชพิพัฒน
ครบรอบ 11 ป เมื่อวันที่
9 เมษายน 2553
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
องคประกอบที่ 1
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ที่ระบุตัวชี้วัด พรอม
คําอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบดวย นิยาม เปาหมาย วิธีการคํานวณ อยางชัดเจน และมีการเวียนแจงใหสวนราชการ
ในสังกัดสํานักการแพทยทราบและถือปฏิบัติ
2. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 โดย
ระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทั้งจากสํานักการแพทย สํานักอนามัย สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล จํานวน 207 คน
เมื่อวันที่ 7 – 8 มกราคม 2553 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอรต จังหวัดนครนายก
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3. มีการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 – 2555 และแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ.2553 ในสวนที่สํานักการแพทยรับผิดชอบ
4. มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําป
5. ทุกโครงการมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งสามารถติดตามผลการดําเนินการได
องคประกอบที่ 2
1. มีการแผนปฏิบัติงานเปนรายโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองตัวชี้วัดในความรับผิดชอบของสํานักการแพทย
2. มีการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน โดยกําหนดใหมีการรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานราย
โครงการ/กิจกรรม เปนรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) และติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทย
3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบติดตามและรายงานความคืบหนาตัวชี้วัดและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เปน
รายโครงการ/กิจกรรม
องคประกอบที่ 3
1. มีการบันทึกขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการในระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plans) ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรม
2. มีการบันทึกขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน
3. มีการรายงานความกาวหนาและปรับปรุงผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
ไดรับความรวมมือจากบุคลากรในสังกัดในการดําเนินงาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในบางโครงการ
2. ข อ จํ ากั ด เรื่ อ งการดู ง าน ศึก ษา อบรม ณ ตา งประเทศ สง ผลกระทบต อ การดํ าเนิ น งานทางด า นการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ในเรื่องความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในตางประเทศ และบุคลากรทางการแพทยไมสามารถใช
งบประมาณในการเดินทางไปเผยแพรงานวิจัยในตางประเทศได ทําใหตองใชทุนสวนตัวในการเดินทางหรือรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
หลักฐานอางอิง :
1. แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พรอมภาคผนวกคํานิยามตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2553 และขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ ตามที่สํานักยุทธศาสตร
และประเมินผลกําหนด
2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
3. แบบรายงานความกาวหนารายโครงการ/กิจกรรม รายไตรมาส
4. สําเนาโครงการ/กิจกรรม ภาพถายกิจกรรม ผลสํารวจ และรายงานตาง ๆ ตามที่ระบุในแบบรายงาน
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(แบบฟอรม 2.1/ 3)
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่

:

2.1

ชื่อตัวชี้วัด
: รอยละของความสําเร็จในการลดรอบเวลาการปฏิบัติราชการ
หนวยวัด
: รอยละ
ตําแหนง
เบอรโทรศัพท
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน : + / - รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
รอยละ

ต่ํากวา 10

15

20

25

30

ผลการดําเนินงาน : กระบวนงานที่ผานการประเมินผลเมื่อปงบประมาณ พ.ศ.2552 *
ระยะเวลาการ
ระยะเวลาการ
ชื่อกระบวนงาน ระยะเวลา (ที่คาดวาจะ
ดําเนินงาน (ใน
ดําเนินการปรับลดไดเมื่อ ดําเนินงาน (ที่ผาน
ปงบประมาณ 2553)
การประเมินเมื่อ
ปงบประมาณ 2552)
(B)
ปงบประมาณ 2552 )
(A)

5
35 ขึ้นไป
หมายเหตุ

ผลตางของ
ระยะเวลา
ที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง
(A – B)

รวม (เฉลี่ย)
* หนวยงาน/สวนราชการใน สนป. ที่นํากระบวนงานที่ผานการประเมินเมื่อปงบประมาณ พ.ศ.2552 มาปรับลดเพิ่มในป
2553 ไมตองระบุในตารางขางตนใหระบุในตารางผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แทน
ผลการดําเนินงาน
ชื่อกระบวนงาน

: ปงบประมาณ พ.ศ.2553
น้ําหนัก ระยะเวลากอน ระยะเวลา ระยะเวลาที่
หลังปรับลด ลดลงได
(รอยละ) ปรับลด

รอยละเวลา
ที่ลดลงได

คะแนน
ที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

1.
3
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
สํานักการแพทยไมขอประเมินความสําเร็จในการลดรอบเวลาการปฏิบัติราชการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2552
ได เ ลื อ กประเมิ น ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง “ร า งระเบี ย บ
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กรุงเทพมหานคร วาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา คาหอพัก คาอาหาร และคาธรรมเนียมของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
สํานักการแพทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ....... และในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดเลือกประเมินการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง “ร า งระเบี ย บกรุ ง เทพมหานคร ว า ดวยสั ญ ลั ก ษณ แ ละอั ก ษรติ ด ที่ ร ถบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น
กรุงเทพมหานคร พ.ศ...... “
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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(แบบฟอรม 2.1/ 1)
แผนการปรับลดขั้นตอนและรอบเวลาการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 รอยละของความสําเร็จในการลดรอบเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหหนวยงานแสดงรายละเอียดการปรับลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการใน
กระบวนงานที่เสนอปรับลด จํานวน 1 กระบวนงาน ทัง้ นี้ใหระบุขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
ในกระบวนงานนั้นๆ ทั้งกอนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาที่คาดวาจะสามารถปรับลดได ตาม
แบบฟอรม
การดําเนินงาน
กอนปรับลด
ขั้นตอน
ระยะเวลา

กระบวนงาน
1.
2.
3.

การดําเนินงาน
ที่คาดวาจะปรับลด
ขั้นตอน
ระยะเวลา

หมายเหตุ

1.
2.
3.

หมายเหตุ
- ระยะเวลาดําเนินการใหใชหนวยเวลาเดียวกันทุกขั้นตอน
- กรณีหนวยเวลาเปนนาที/ชัว่ โมง ตองคํานึงถึงหลักฐานการตรวจสอบดวย (หากไมชัดเจนอาจ
ไมนํามาประกอบการพิจารณาได)
- กรณีขั้นตอนการดําเนินการ หากตองประสานงานกับหนวยงานอื่นหรือรวมระยะเวลารอคอย
ใหระบุใหชัดเจน เพื่อสํานักงาน ก.ก. จะไดนํามาประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการประเมินผล
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล
ใหระบุเอกสาร/หลักฐานที่ผปู ระเมินสามารถตรวจสอบไดวาหนวยงานไดดําเนินการปรับลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามที่ไดระบุไว
1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
ฯลฯ
(การประเมินผลการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จะประเมินผลในภาพรวม ทุกราย / กรณี / เรื่อง
โดยใชคาระยะเวลาเฉลี่ย แตการตรวจสอบขอเท็จจริง สํานักงาน ก.ก.จะใชวิธีการสุมตรวจเพื่อประเมิน
ความเปนไปไดของขอมูลการรายงาน)
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( แบบฟอรม 2.1/2 )
ตาราง แสดงการจัดเก็บขอมูลการลดรอบ / การรักษารอบเวลาการปฏิบัติราชการประจําป
(กอนและหรือหลังการปรับลดขั้นตอน)
ชื่อกระบวนงาน..................................................
ตั้งแตวนั ที่......................ถึงวันที่.........................
ราย/กรณี/เรื่อง
1.
2.
3.
.
.
...
รวม/เฉลี่ย

เวลาเริ่มใหบริการ

เวลาสิ้นสุดใหบริการ รวมเวลาใหบริการ

หมายเหตุ

- ใหหนวยงานจัดทําแฟมโดยรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาในกระบวนงาน
ที่เสนอปรับลดรอบเวลาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทุกกรณี/ราย/เรื่องทั้งกอนและหลัง พรอมจัดทํา
ตารางสรุปเพื่อแสดงคาเฉลี่ยของเวลาที่ใช สงใหสํานักงาน ก.ก. ตามระยะเวลาที่กําหนด
- หนวยงานอาจเก็บขอมูลโดยจําแนกเปนรายเดือนเพือ่ สะดวกในการตรวจสอบ
- หนวยงานที่ปรับลดรอบเวลาในกระบวนงานที่มีการบันทึกเวลาการใหบริการดวยระบบคอมพิวเตอร
สามารถนําหลักฐานดังกลาวมาใชแทนได
- กรณีระยะเวลาใหบริการเปน นาที/ชม. หนวยงานตองมีหลักฐานการลงเวลาการใหบริการระหวางเจาหนาที่
และหรือผูรับบริการทีช่ ัดเจน ตรวจสอบได
- ตารางขางตน สามารถใชไดทั้งกรณีกอนและหลังการปรับลดรอบเวลาในกระบวนงานที่เสนอปรับลดในป 2553
และ กรณีการรักษารอบเวลาในกระบวนงานเดิมเมื่อป 2552 โดยใหหนวยงานแยกตารางใหชัดเจน
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่

:

2.2

ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จของการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
หนวยวัด
: ขั้นตอน
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน น.ส.เต็มศิริ เนตรทัศน ตําแหนง นิติกร 7
เบอรโทรศัพท 0 2223 1759
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนที่

คะแนน

1

2

2

1

การดําเนินงาน
หนวยงานสํารวจ ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานวา
เปนปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงานหรือไม เพื่อเสนอเหตุผลความ
จําเปนและสาระสําคัญในการพัฒนากฎหมาย ไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบกฎหมายนั้น
กฎหมายที่เสนอใหมีการพัฒนา ไดมีการนําเสนอไปยังคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายตามกลุมภารกิจ เพื่อทราบหรือดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ
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(แบบฟอรม 2.2/1)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ านของหนวยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ขอยกรางขึน้ ใหม ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก
หนวยงาน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 1
ชื่อกฎหมาย

รางระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยสัญลักษณและอักษรติดที่รถบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.......

ใสเครื่องหมาย

√

หนารูปแบบการพัฒนา

√

ยกรางขึ้นใหม

ปรับปรุง

แกไขเพิม่ เติม

ยกเลิก

เหตุผลความจําเปนในการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ไดประกาศตั้งศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปนสวนราชการใหม
สังกัดสํานักการแพทย จึงเห็นควรใหมีหลักเกณฑเกี่ยวกับสัญลักษณและอักษรติดที่รถบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อใหสามารถแยกแยะออกจากรถพยาบาลอื่น ๆ
ประเด็นในการพัฒนา
เสนอยกรางระเบียบขึน้ ใหมเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับสัญลักษณและอักษรของรถพยาบาล
ในระบบบริการการแพทยฉกุ เฉินกรุงเทพมหานคร ใหมคี วามแตกตางและชัดเจน รวมทั้งมีภาพลักษณของ
รถในระบบเปนแบบเดียวกัน
ประโยชนที่จะไดรับ
รถบริการการแพทยฉกุ เฉินกรุงเทพมหานคร จะมีสัญลักษณและภาพลักษณเดียวกัน เพื่อให
ประชาชนทั่วไปสามารถทราบไดวา รถประเภทนี้เปนรถบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
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(แบบฟอรม 2.2/2)
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่ขอยกรางใหม ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก
หนวยงาน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2
ชื่อกฎหมาย

ใสเครื่องหมาย

รางระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยสัญลักษณและอักษรติดที่รถบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.......
√

หนารูปแบบการพัฒนา
ยกรางขึ้นใหม

หนวยงาน
ผูใชกฎหมาย

ปรับปรุง

แกไขเพิ่มเติม

ยกเลิก

สรุปเหตุผล
วันที่หนวยงาน
ประเด็นสําคัญ ประโยชน วันที่นําเสนอคณะ วันที่คณะกรรมการ
ความจําเปน
ที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนา ที่คาดวาจะ กรรมการพัฒนา พัฒนากฎหมายฯ
ตามกฎหมาย ในการเสนอใหมีการ
กฎหมายฯ
ไดรับ
กฎหมาย
มีมติรับทราบ
รับเรื่อง
พัฒนากฎหมาย

แบบฟอรมที่ 2.2/2 หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายเปนผูจัดทําเทานั้น
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ตัวชี้วดั ที่ 2.3 รอยละของความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.3.1 รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
2.3.2 รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ใหหนวยงานรายงานผานระบบ MIS 2
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่

:

3.1

ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
หนวยวัด
: ระดับ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน นางภัททนัยน ขวัญอยู ตําแหนง นักสถิติ 7 ว
หรือจัดเก็บขอมูล

เบอรโทรศัพท

0 2622 5047

เกณฑการใหคะแนน : ระดับ 1 – 5
คะแนนที่ไดเปนไปตามคาเฉลี่ยสุดทายจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชทศนิยม 3 ตําแหนง
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่
3.1

: (คณะผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครเปนผูประเมิน หนวยงานไมตองใสผลการดําเนินงาน
ตามหนวยวัด)
น้ําหนัก
ผลการดําเนินงานตาม
คาคะแนน
คะแนนที่ได
(รอยละ)
หนวยวัด
ถวงน้ําหนัก
5

คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
สํานักการแพทยไดจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการของผูปวยนอกและผูปวยใน ของโรงพยาบาล
ในสังกัดทั้ง 9 แหง และทอดแบบใหกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling : SRS) จาก
ประชากรคือ ผูรับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย ตามไตรมาส ในชวงระยะเวลาทุก 3 เดือน ไดผลการ
ประเมิน ดังนี้
ตุลาคม 2552 ถึง ธันวาคม 2552 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ผูปวยนอก
3.826
ผูปวยใน
4.488
มกราคม 2553 ถึง มีนาคม 2553 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ผูปวยนอก
4.026
ผูปวยใน
4.493
เมษายน 2553 ถึง มิถุนายน 2553 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ผูปวยนอก
4.033
ผูปวยใน
4.552
โดยโรงพยาบาลจะสรุปผลสํารวจของแตละโรงพยาบาลในเบื้องตน และกองวิชาการจะทําการประมวลผลสรุป
ภาพรวมของสํานักการแพทยอีกครั้งหนึ่ง จากผลสํารวจสวนใหญพบวาผูปวยในมีความพึงพอใจในการบริการโดยรวมสูง
กวาผูปวยนอกเล็กนอย โดยมีความพึงพอใจตอการใหบริการของแพทย พยาบาล และเจาหนาที่อยูในระดับดี รวมทั้งความ
พึงพอใจตอคุณภาพการบริการและสิ่งแวดลอมอยูในระดับดีเชนเดียวกัน
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
ประชาชนผูรับบริการใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการ ทั้งในสถานะผูปวยนอก
หรือผูปวยใน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ ตองใชระยะเวลาในการตอบแบบสํารวจพอสมควร ดังนั้น จึงตองจัด
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ติดตามเพื่อเก็บแบบสํารวจฯ ทําใหแบบสํารวจบางสวน เมื่อไมมีการติดตาม ผูตอบแบบสํารวจฯ
อาจไมตอบหรือไมสงกลับคืน
หลักฐานอางอิง :
1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการของผูปวยนอก และผูปวยใน ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2552
2. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการของผูปวยนอก และผูปวยใน ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 2 ระหวางเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2553
3. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการของผูปวยนอก และผูปวยใน ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 3 ระหวางเดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2553
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
:

ตัวชี้วัดลําดับที่

3.2

ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
หนวยวัด
: ขั้นตอน
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน นางปราณี อินทรทัต ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 6 เบอรโทรศัพท 0 2622 7875
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนที่
คะแนน
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน
1
0.5
จํานวนเรื่องรองเรียนที่หนวยงานตอบรับภายในกําหนดไมนอยกวารอยละ 95
2
1.0
จํานวนเรื่องรองเรียนที่แกไขและรายงานผลภายในกําหนดไมนอยกวา
รอยละ 95
3
0.5
การติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียนหรือขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอ และ
จัดทํารายงานผลการแกไขทุกเดือน
4
0.5
จํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการแกไขใหแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 95
5
2.5
คุณภาพของการแกไขเรื่องรองเรียน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.2

น้ําหนัก
(รอยละ) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2
3

0.5

1.0

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4
0.5

ขั้นตอนที่ 5

คะแนนที่ได

0.5

ใหใสคะแนนที่ไดรับในชองผลการดําเนินงานแตละขั้นตอน โดยที่ผลการดําเนินงานแตละขั้นตอนเปนดังนี้

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
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ขั้นตอนที่ 1

ตารางสรุปผลการดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน
ประจําเดือน ตุลาคม – สิงหาคม 2553
การตอบรับภายในกําหนด

จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด
(เรื่อง)
75

ขั้นตอนที่ 2

จํานวนการตอบรับ
ภายในกําหนด
เกินกําหนด
(เรื่อง)
(เรื่อง)
75

หมายเหตุ

-

การดําเนินการแกไขและรายงานความกาวหนา

จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด
(เรื่อง)
75

การรายงาน
เปนไปตามเงื่อนไข
ไมเปนไปตาม
(เรื่อง)
เงื่อนไข (เรื่อง)
75

-

ขั้นตอนที่ 3

การติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียน
9 มีรายงาน
ไมมีรายงาน

ขั้นตอนที่ 4

จํานวนเรื่องรองเรียนที่ไดรบั การแกไข

จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด
(เรื่อง)
75

การแกไขเรื่องรองเรียน
แลวเสร็จ
อยูระหวางดําเนินการ
(เรื่อง)
(เรื่อง)
75

หมายเหตุ

หมายเหตุ

-

ขั้นตอนที่ 1-4 หากระบบ MIS ขัดของ หนวยงานตองแจงกองกลาง สนป.ภายในเวลาราชการของวันที่ระบบขัดของ เพื่อ
บันทึกผล หรือแสดงหลักฐานประกอบ เพื่อการตรวจสอบ มิฉะนั้นอาจถูกตัดคะแนนในขั้นตอนดังกลาว

ขั้นตอนที่ 5 คุณภาพการแกไขเรื่องรองเรียนฯ หนวยงานไมตองรายงานผล คณะผูตรวจราชการฯ
จะตรวจสอบขอมูลจากระบบเรื่องราวรองทุกข
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
1. สํานักการแพทยมีการตรวจสอบเรื่องรองทุกขจากระบบเครือขายทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง และแจงสวนราชการ
ที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข
2. สวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงและแกไขตามขอรองเรียน และรายงานผลมายังสํานักการแพทย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีก ารติด ตามผลการแกไ ขเรื่อ งรอ งเรีย น และจัด ทํา รายงานสรุป เรื่อ งรอ งเรีย นทุก เดือ นใหผูอํา นวยการ
สํานักการแพทยทราบ
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4. สํานักการแพทยรายงานผลผานระบบภายใน 3 วันทําการ และจัดทําสรุปผลการติดตามเรื่องรองเรียนของ
หนวยงานประจําเดือนสงใหผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
ผูบริหารใหความสําคัญและติดตามความคืบหนาการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเปนระยะ ๆ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บางครั้งไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากระบบ MIS ขัดของ
หลักฐานอางอิง :
1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานระบบเรื่องราวรองทุกข เสนอหัวหนาผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการกองกลาง ผูอํานวยการสํานักการแพทย
2. ระบบงานเรื่องราวรองทุกข ตามรหัสรายงาน CPL_R003
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เลขที่เรื่องรองเรียน ......................

แบบการตรวจประเมินคุณภาพการแกไขเรื่องรองเรียน
ประจําปงบประมาณ 2553
(ตัวชี้วัดที่ 3.2 ขั้นตอนที่ 5)

หนวยงาน
(สํานัก/สํานักงาน/สํานักงานเขต ซึ่งถูกรองเรียน)
......................................................................................................................................................
เรื่องรองเรียน (ระบุประเภท และเรื่องที่หนวยงานไดรับการรองเรียน)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
วันที่หนวยงานรบแจงดําเนินการ (วันที่หนวยงานไดตอบรับการดําเนินการในระบบ MIS)
......................................................................................................................................................
วันที่ยตุ ิการดําเนินการ (วันที่หนวยงานไดดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนแลวเสร็จ)
......................................................................................................................................................
วิธีการแกไข (ระบุวิธีการที่หนวยงานดําเนินการแกไขเรือ่ งรองเรียน)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
คําอธิบายเพิ่มเติม กรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งฯ
(กรณีการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ตองดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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เกณฑการประเมินการแกไขคุณภาพเรื่องรองเรียน
เกณฑการประเมิน
1.
2.
3.
4.

5

4

ระดับคะแนน
3
2
1

0

N/A

ความเหมาะสมของวิธีการแกไข
คุณภาพการแกไข
ความรวดเร็ว
ความคุมคา

คะแนนรวมที่ประเมินได
คะแนนเฉลี่ย

= คะแนนรวมที่ประเมินได

=

จํานวนขอที่ประเมินได
ขอคิดเห็นประกอบการประเมิน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................... ผูตรวจประเมิน
(.......................................................)
วันที่ตรวจประเมิน ...................................................
ความเหมาะสม
คุณภาพ
ความรวมเร็ว
ความเหมาะสม

= เปนวิธีการที่สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนในเรื่องนั้นได
= วิธีการการแกไขนัน
้ สามารถแกไขปญหาไดดี
= ตอบสนองปญหาไดรวดเร็วตามขั้นตอน
= หนวยงานไดดําเนินการแกไขปญหาโดยใชทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ คน เงิน)

ในการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ
5=
4=
3=
2=
1=
0=
N/A

ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
นอย
นอยมาก สมควรปรับปรุง
ไมมีการดําเนินการ
= ประเมินไมได

ผลการประเมิน
( ) ผาน (คะแนนเฉลี่ย > 3)
( ) ไมผาน (คะแนนเฉลี่ย < 3)
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
:

ตัวชี้วัดลําดับที่

3.3

ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม
หนวยวัด
: ขั้นตอน
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน 1. นางรวีวรรณ ไสยสุวรรณ ตําแหนง นักสังคมสงเคราะห 7 ว เบอรโทรศัพท0 2437 0123
ตอ 1110
หรือจัดเก็บขอมูล
2. น.ส.พรเพ็ญ จํารูญรัตน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว เบอรโทรศัพท0 2220 7563
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนที่
การดําเนินงานในแตละขั้นตอน
1
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานภายในเพื่อรวมกันวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรหรือ
สภาพปญหาของหนวยงานที่จําเปนตองแกไข
2
ขั้นตอนที่ 1+ ระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขปญหารวมกัน
3
ขั้นตอนที่ 1+ 2+ คณะกรรมการ/คณะทํางาน จัดทําแผนหรือแนวทางหรือโครงการพัฒนา
และดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม
4
ขั้นตอนที่ 1+2+3+ คณะกรรมการ/คณะทํางาน ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
5
ขั้นตอนที่ 1+2+3+4+ คณะกรรมการ/คณะทํางาน จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
เสนอผูบริหารของหนวยงานและแจงผลการดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบ

3.3

2
3
4
5

:

ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่

คะแนน
1

น้ําหนัก
(รอยละ) ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2
3

9

9

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4
9

9

ขั้นตอนที่ 5

คะแนนที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

9

ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมตามรูปแบบที่ดําเนินการแลว
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
ขั้นตอนที่ 1
1. สํานักการแพทย ไดมี ก ารแตง ตั้ง คณะกรรมการสง เสริม การมีส ว นรว มจากทุ ก ภาคส ว นของสัง คม ของ
สํานั กการแพทย ตามคําสั่งสํานักการแพทยที่ 436/2553 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการใหบริการทางดาน
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การแพทย แ ละสาธารณสุ ข ของกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชน ตามนโยบายของผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานคร และผูบริหารสํานักการแพทย โดยคณะกรรมการฯ ดังกลาวมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1.1 พิจารณาวิเคราะหประเด็นปญหาหรือสภาพปญหา ในการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่
จําเป นตองไดรับ การแกไขหรือ พัฒนา เพื่อ ปรับ ปรุงการใหบ ริการ ขยายบริการ หรือ เพิ่มบริการให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
1.2 กําหนดกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่เปนปญหาหรือตองการพัฒนา
1.3 ระดมความคิ ด เห็ น จากกลุ ม ผู เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เพื่ อ พิ จ ารณาวิ ธี ก ารในการพั ฒ นา
ปรับปรุง หรือแกไขปญหา ตามประเด็นที่ไดมีการพิจารณาไวแลว
1.4 จัดทํ าแผนงาน แนวทาง หรือ โครงการพั ฒ นา เพื่อ ปรั บ ปรุ งหรือ แก ไ ขป ญ หาตามที่กํา หนดไว และ
ดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยเปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขปญหา
1.5 ติดตามประเมินผลการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขปญหาที่กําหนดไวเปนระยะ ๆ
1.6 รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารสํานักการแพทยทราบ และแจงผลการดําเนินใหผูมีสวนไดสวนเสีย
หรือผูที่เกี่ยวของทราบ
1.7 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ไดมีการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมของสํานักการแพทย ครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ หองประชุมแพทยพัฒนชั้น 5 สํานักการแพทย ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา ความ
รุนแรงในสังคมไทยมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียทั้งสวนบุคคลและ
สวนรวม ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อ
ร ว มมื อ ในการขจั ด ป ญ หาความรุ น แรงร ว มกั น โดยได ม อบให โ รงพยาบาลตากสิ น เป น โรงพยาบาลนํ า ร อ งในการ
ดําเนินการแกไขปญหาโดยใชหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมดังกลาว
3. โรงพยาบาลตากสิน ไดมีคําสั่งโรงพยาบาลตากสินที่ 121/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 แตงตั้งคณะกรรมการ
เครือขายในชุมชนเพื่อเฝาระวังสิทธิเด็กและสตรี ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก เจาหนาที่ตํารวจสถานี
ตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา นักพัฒนาชุมชน สํานักงานเขตคลองสาน ผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่ ประธานชุมชน
กรรมการชุมชน นักสังคมสงเคราะห โดยคณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจหนาที่ดังนี้
3.1 วางแผนและกําหนดใหมีเครือขายเพื่อเฝาระวังสิทธิเด็กและสตรี เสริมสรางใหเกิดความรวมมือเพื่อดูแล
เด็กและสตรี ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
3.2 สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดกิจกรรมเครือขาย เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ประสานงานเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงาน เพื่อเฝาระวังปญหาความรุนแรงอันสงผลกระทบตอเด็กและสตรี
3.3 ติดตามประเมินผลโครงการตอเนื่อง
3.4 ดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2
4. โรงพยาบาลตากสินไดมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการเครือขายในชุมชนฯ เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ และผูเกี่ยวของ ไดขอสรุปเกี่ยวกับการจัดทําสื่อเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแหลงบริการชวยเหลือเด็กและสตรี
ที่ถูกกระทําความรุนแรง ในรูปแบบนิทรรศการ เพื่อนําไปติดตั้งในเครือขายแตละแหงในการเผยแพรความรูอีกชองทาง
หนึ่ง ใหบุคคลไดเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยหากประสบปญหาจะไดมีแนวทางในการติดตอขอความชวยเหลือไดอยาง
ทันทวงที
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ขั้นตอนที่ 3
5. โรงพยาบาลตากสินไดจัดทําโครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ใหกับเครือขายชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ไดแก ชุมชนวัดทองนพคุณ ชุมชนวัดทองธรรมชาติ ชุมชนวัดเศวตฉัตร ชุมชนหลังไปรษณียสําเหร สํานักงานเขตคลองสาน
โรงเรียนวัดทองนพคุณ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จเจาพระยา จํานวน 8 เครือขาย เพื่อให
ประชาชน นักเรียนที่ไดรับขอมูลจากสื่อประชาสัมพันธมีโอกาสเขาถึงขอมูลแหลงบริการชวยเหลือผูถูกกระทําความ
รุนแรง และเปนการประสานความรวมมือระหวางเครือขายที่รวมมือกันในการเฝาระวังสิทธิเด็กและสตรีในชุมชน เพื่อ
เผยแพรขอมูลแหลงบริการ และแจกจายเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
6. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการเครือขายในชุมชนเพื่อเฝาระวังสิทธิเด็กและสตรี มีดังนี้
6.1 วันที่ 8 เมษายน 2553 เขารวมกิจกรรมกับชุมชนหลังไปรษณียสําเหร โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน
แนะนําบริการศูนยพิทักษสิทธิเด็กและสตรีใหกับผูศึกษาดูงานจากองคกรในและตางประเทศ โดยมีผูเขา
ศึกษาดูงานประมาณ 40 คน
6.2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 รวม Case Conference กับทีมสหวิชาชีพที่สถานีตํารวจนครบาลสําเหร จัดโดย
มูลนิธิเพื่อนหญิง และโรงพยาบาลตากสิน นําเสนอ case เพื่อวางแผนชวยเหลือผูถูกกระทําจํานวน 3 ราย
6.3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 งานสั งคมสงเคราะห กลุม งานอนามัย ชุ ม ชน โรงพยาบาลตากสิน รว มกั บ
คณะกรรมการเครือขายฯ รับมอบปายประชาสัมพันธจากผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน เพื่อนําไป
ประชาสัมพันธแตละเครือขาย
6.4 วันที่ 17 มิถุนายน 2553 จัดประชุม Case Conference รวมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือขายชุมชน
6.5 วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 จัดประชุม Case Conference รวมกับมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก
6.6 วันที่ 5 สิงหาคม 2553 จัดประชุม Case Conference รวมกับมูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็กและทีมสหวิชาชีพ
ภายในโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 4
7. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ เพื่อนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงการทํางานของ
เครือขายความรวมมือใหดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5
8. จัดทํ ารายงานผลการดําเนินโครงการเสนอผูบ ริหารสํ านักการแพทยและแจ งผลการดําเนินการใหผูเกี่ยวขอ ง
ทราบ
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการทํางานเชิงรุกในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบ โดยเนนใหมีการสรางเครือขายในการ
ทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานรวมกันระหวางเครือขายที่มี
2. เครือขายไดมีการดําเนินงานรวมกันมาอยางตอเนื่อง และไดมีการแตงตั้งเปนรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงาน
มีการประชุมรวมกันเพื่อวางแผน เสนอความคิดเห็น รวมมือกันดําเนินงาน ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานรวมกัน
ทั้ ง นี้ ยั ง ได เ ข า ร ว มกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ เ ครื อ ข า ยจั ด ขึ้ น มาอย า งต อ เนื่ อ งตามวาระต า ง ๆ ที่ มี ก ารประสานงานเข า มา
ประกอบดวย นักสังคมสงเคราะห กลุมงานอนามัยชุมชน ฝายพัฒนาชุมชน เขตคลองสาน สถานีตํารวจนครบาลสมเด็จ
เจาพระยา โรงเรียนวัดทองนพคุณ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ชุมชนวัดทองนพคุณ ชุมชนวัดทองธรรมชาติ ชุมชนวัด
เศวตฉัตร ชุมชนหลังไปรษณียสําเหร และมูลนิธิเพื่อนหญิง
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
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หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งสํานักการแพทยที่ 436/2553 ลงวันที่ 24 เดือนมีนาคม 2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนของสังคมของสํานักการแพทย
2. คําสั่งโรงพยาบาลตากสินที่ 121/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายในชุมชน
เพื่อเฝาระวังสิทธิเด็กและสตรี
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมของสํานักการแพทย ครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
4. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแนะนําแหลงบริการชวยเหลือทางสังคม เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธใหกับเครือขายชุมชนในพื้นที่ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ
5. ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ
6. รายงานผลการดําเนินโครงการ
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน

4.1

:

ตัวชี้วัดลําดับที่

ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จของการจัดใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
หนวยวัด
: ขั้นตอน
เบอรโทรศัพท 0 2224 9711
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน นางชุติมา วงษดนตรี ตําแหนง บุคลากร 7
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน :
ขั้นตอนที่

คะแนน

การดําเนินงานในแตละขั้นตอน

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

หนวยงานมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อรวมกันผลักดันใหหนวยงานมีการดําเนินการเรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
ขั้นตอนที่ 1 + หนวยงานมีการถายทอด/เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหนวยงานใหแกขาราชการในหนวยงานไดรับทราบ
ขั้นตอนที่ 1 + 2 + หนวยงานมีการถายทอด/เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคลใหแกขาราชการในหนวยงานไดรับทราบ
ขั้นตอนที่ 1 + 2 + 3 + หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับ
หนวยงานลงสูสวนราชการและลงสูบุคคลตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล
ขั้นตอนที่ 1 + 2 + 3 + 4 +ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนในหนวยงานไดรับการ
ประเมินฯ ดวยแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
4.1

น้ําหนัก
(รอยละ) ขั้นตอนที่ 1
2

9

ขั้นตอนที่ 2
9

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4
9

ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองผลการดําเนินงานที่ไดดําเนินการแลว

9

ขั้นตอนที่ 5
9

คะแนนที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
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คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
สํานักการแพทยมีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑประเมินผลงานของตัวชี้วัดในภาพรวมของสํานักตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป และตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักของสํานักการแพทย และมีการถายทอดตัวชี้วัดและ
เปาหมายดังกล าวไปยังสวนราชการที่รับ ผิ ดชอบและระดับ บุค คลตามโครงสรางของสํานักการแพทย โดยไดมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
สํานักการแพทย มีคําสั่งที่ 427/2553 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ตั้งคณะทํางานการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการระดับบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีผูอํานวยการสํานักการแพทยเปนหัวหนาคณะทํางาน เพื่อ
รวมกันผลักดั นใหสํานักการแพทยมีการดําเนินการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ บุคคล และใชเป น
เครื่องมือในการติดตามปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 1 + สํานักการแพทยมีการถายทอด/เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
หนวยงาน (การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553) ใหแกขาราชการสังกัดสํานักการแพทยไดรับ
ทราบ โดยการแจกคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อให
สว นราชการในสังกัดใชเปนแนวทางในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามหนังสือสํานักงานเลขานุการ ที่ กท 0601.2/994 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 และหนังสือกองวิชาการ ที่ กท
0602/1998 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 แจงรายละเอียดการดําเนินการตามคูมือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 1 + ขั้นตอนที่ 2 + สํานักการแพทยมีการถายทอด/เผยแพรความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล ใหแกขาราชการในสังกัดไดรับทราบ โดยการแจก DVD การจัดประชุมทางไกลของสํานักงาน ก.ก.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ใหแกสวนราชการใน
สังกัดสํานักการแพทย นําไปเผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับบุคคลใหแกขาราชการในสังกัด
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 1 + ขั้นตอนที่ 2 + ขั้นตอนที่ 3 + สํานักการแพทยมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับ
หนวยงานลงสูระดับสวนราชการ จากระดับสวนราชการลงสูระดับฝาย / กลุมงาน จากระดับฝาย / กลุมงานลงสูระดับ
บุคคล และกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับบุคคลตามงานที่ไดรับมอบหมาย
พิเศษ (แลวแตกรณี) ตามแบบฟอรมการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พรอมทั้งมี
การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ใหกับขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญทุกคนในสังกัดสํานักการแพทย แลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2553 (ตาม
หนังสือกองวิชาการ ที่ กท 0602/2471 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553)
ขั้นตอนที่ 5
ขั้ น ตอนที่ 1 + ขั้ น ตอนที่ 2 + ขั้ น ตอนที่ 3 + ขั้ น ตอนที่ 4 + บุ ค ลากรในสั ง กั ด สํ า นั ก การแพทย ไ ด รั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลตามแบบประเมินที่กําหนด โดยขณะนี้อยูในระหวางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารของสํานักการแพทย ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. มีการวางแผนรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาในการวางแผนกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด
ผลงาน โดยใหมีการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงาน และระดับสวนราชการลงมาสูระดับบุคคลอยาง ชัดเจน
3. ผูบริหารสํานักการแพทย ใหแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว ดังนี้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะตองมีความเที่ยงและความตรง ตองใชมาตรฐานเดียวกันในการ
ประเมินบุคคลที่อยูในฝาย / กลุมงาน หรือตําแหนงเดียวกัน และควรมีผลการประเมินที่สอดคลองกัน
3.2 มีความยุติธรรม ปราศจากอคติอันเนื่องมาจากปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับงาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การรวบรวมแบบฟอรมใหทันตามกําหนดเปนเรื่องยาก เนื่องจากสํานักการแพทยมีบุคลากรจํานวนมาก และ
บุคลากรบางรายปฏิบัติงานตามชวงเวลา การติดตามเพื่อใหความรูความเขาใจ รวมทั้งตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา จึงตองใชการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งบางรายไปศึกษา อบรม ดูงานตางประเทศ จึง
ทําใหการรวบรวมแบบฟอรมที่เรียบรอยสมบูรณใหทันตามกําหนดจึงเปนเรื่องคอนขางยากสําหรับสํานักการแพทย
หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งสํานักการแพทยที่ 427/2553 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2553 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. รายงานการประชุมคณะทํางานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
3. หนังสือสํานักงานเลขานุการ ที่ กท 0601.2/994 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 สงคูมือการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใหทุกสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย ไดศึกษา
และใชเปนแนวทางในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. หนังสือกองวิชาการที่ กท 0602/1998 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2553 แจงรายละเอียดการดําเนินการตามคูมือแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
5. หนังสือสํานักงานเลขานุการ ที่ กท 0601.2/1850 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553 สง DVD การจัดประชุมทางไกล
ของ สํานักงาน ก.ก. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
ใหแกสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย นําไปเผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล ใหแกขาราชการในสังกัด
6. หนังสือกองวิชาการ ที่ กท 0602/2471 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 สงตารางแสดงการกระจายตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักการแพทย ลงสูระดับสวนราชการและแจงใหสวนราชการดําเนินการกระจายตัวชี้วัดของ
สวนราชการลงสูระดับฝาย/ กลุมงาน และจากระดับฝาย / กลุมงานลงสูระดับบุคคล ใหมีการถายทอด/เผยแพรความรู
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล แกบุคลากรในสังกัด รวมทั้งใหกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสังกัด
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7. แผน CD บันทึกขอมูล
7.1 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 ของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร และตารางแสดงการ
กําหนดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับสวนราชการ
7.2 ตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดของสวนราชการลงสูระดับฝาย / กลุมงาน ตารางแสดงการกําหนด
ตัวชี้วัดของฝาย / กลุมงานลงสูระดับบุคคล ตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ตารางแสดงการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสวนราชการตอไปนี้
7.2.1 สํานักงานเลขานุการ
7.2.2 กองวิชาการ
7.2.3 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
7.2.4 วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
7.2.5 โรงพยาบาลกลาง
7.2.6 โรงพยาบาลตากสิน
7.2.7 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
7.2.8 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
7.2.9 โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
7.2.10 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
7.2.11 โรงพยาบาลราชพิพัฒน
7.2.12 โรงพยาบาลสิรินธร
7.2.13 ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ)
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
:

ตัวชี้วัดลําดับที่

4.2

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการสรางชุมชนนักปฏิบัติภายในหนวยงาน ( Community of
practice :CoP)
หนวยวัด
: จํานวนชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
เบอรโทรศัพท 0 2437 0123
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน นางอรสา หงิมรักษา
นางสาวปราณี เลาหพิบูลย ตําแหนง เจาหนาที่ฝกอบรม 6
เบอรโทรศัพท 0 2622 5047
นางสาวพรพิไล ตันติลีปกร ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว เบอรโทรศัพท 0 2622 5047
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน :
:

ชื่อตัวชี้วัด

ระดับคะแนน
1
2
3

จํานวนชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
หนวยงานสรางชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได 1 CoP
หนวยงานสรางชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได 2 CoPs
หนวยงานสรางชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได 3 CoPs

ผลการดําเนินการ :
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก (รอยละ)

4.2

3

1 CoP

2 CoPs

3 CoPs

คะแนน
ที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

9

ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองผลการดําเนินงานที่ดําเนินการได
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
1. สํานักการแพทยไดพิจารณากําหนดประเด็น/หัวขอ ที่ตองการนํามาสรางชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 3 หัวขอ โดย
ประเด็ น /หั ว ข อ ที่ เ ลื อ กทั้ ง 3 ข อ นี้ สอดคล อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ า นั ก การแพทย 4 ป (พ.ศ.2552 – 2555) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ของสํานักการแพทย ที่เนนการสงเสริมใหประชาชนลดปจจัยเสี่ยงตอโรคสําคัญที่
ปอ งกัน ได เปน เรื่อ งที่มีค วามปรารถนารว มกัน และเกี่ย วขอ งโดยตรงกับ การปฏิบัติง านของโรงพยาบาลในสัง กัด
สํานักการแพทย ทั้ง 9 แหง เพื่อแกปญ
 หารวมกัน
2. จากการวิเคราะหประเด็น/หัวขอรวมกันในขอ 1 สํานักการแพทยไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการใหบริการเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคสําคัญที่ปองกันได และไดเลือกประเด็น/หัวขอที่ตองการนํามาสรางเปน
ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ชุมชนแหงการเรียนรู 3 ประเด็น ดังนี้

117

2.1 โรคเบาหวาน
2.2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
2.3 การคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับประชาชน
3. ดําเนินกิจกรรมในการสรางชุมชนนักปฏิบัติตามประเด็นที่กําหนด โดยมีการเชิญบุคลากรในสังกัดมาพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่เกี่ยวของ
4. มีจํานวนสมาชิกสูงสุด ไมเกิน 20 คน ตอ 1 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
5. มีการสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสรางชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติ หรือแกไขปญหาได
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารสํานักการแพทยและผูบริหารโรงพยาบาลใหการสนับสนุนในการดําเนินการเปนอยางดี
2. บุคลากรในสังกัดฯ มีความรูและประสบการณในเรื่องที่เกี่ยวของ
3. การจัดการความรู (Knowledge Management) ขององคกรเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(HA)
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอางอิง :
1. เอกสารรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของกับชุมชนนักปฏิบัติ ทั้ง 3 ประเด็น/หัวขอ
2. ภาพถายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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แบบฟอรมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
(ตัวชี้วัดที่ 4.2)
1. ชื่อกลุม
เรื่อง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน

2. สมาชิกกลุม
1. คุณเอื้อ/ประธานกลุม : นายประพาศน รัชตะสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
2. คุณอํานวย/ผูจัดการ : นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา หัวหนากลุมงานอนามัยชุมชน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
3. คุณกิจ/สมาชิกกลุม ประกอบดวย
3.1 นางสมใจ
วินิจกุล
รองศาสตราจารย ระดับ 9
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
3.2 นางนฤนาท
วานิชชินชัย
นายแพทย 8 วช.โรงพยาบาลกลาง
3.3 นางสาวเขมิกา
โรจนทังคํา
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
3.4 นางธันยาภรณ
อรัญวาลัย
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
3.5 นางสาวนริสรา
ประเสริฐชัยกุล พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลกลาง
3.6 นางสาวยุพดี
พัฒนกาญจน
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลตากสิน
3.7 รอยตํารวจตรีหญิงจรรยา เจนประเสริฐ
นายแพทย 7 วช.
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
3.8 นางสมพร
ใจสมุทร
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 7 ว
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
3.9 นายกิตติชัย
บอสมบัติ
พยาบาลวิชาชีพ 6 ว โรงพยาบาลราชพิพัฒน
3.10 นางสาวอพรรณี
ปรีสําเนียง
เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 6
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
3.11 นายไสว
บรรลุ
เจาหนาที่พยาบาล 6 โรงพยาบาลสิรินธร
3.12 นางสาวรัชนีวรรณ ขวัญเจริญ
นายแพทย 5
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
3.13 นางสาวพรพิไล
ตันติลีปกร
นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว
กองวิชาการ
3.14 นางสาวชนกานต
อลิสานันท
นายแพทย 4 โรงพยาบาลราชพิพัฒน
3.15 นางสาวกันยารัตน
กุคําจัด
พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
4. คุณลิขิต/เลขานุการ : นางศิรดา
วิจิตรกําธร
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
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3. วัตถุประสงค
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรที่มี
น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนและบุคลากรที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
4. งบประมาณ (ถามี)
รายการ
1. โครงการอบรมวิทยากรเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี
น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน

จํานวนเงิน
11,355 บาท

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5.2 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดสํานักการแพทย

ลงชื่อ ………………………………………
(นายประพาศน รัชตะสัมฤทธิ์)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
วันที่............................................
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แผน/กิจกรรม (Activity Plan)
กิจกรรม
ครั้งที่ 1
สมาชิกกลุมพบกันครั้งแรก
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
และพิจารณาการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนและ
บุคลากรที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน

ชวงเวลา
ดําเนินการ
23 เมษายน
2553
เวลา 13.00
– 16.00 น.

7 กรกฎาคม
ครั้งที่ 2
2553
พิจารณาการจัดโครงการ
เวลา 13.30 –
อบรมทีมวิทยากรเพื่อการ
16.00 น.
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนที่มีน้ําหนักเกิน
เกณฑมาตรฐาน และ แผนการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ
2554

ผูรับผิดชอบ
หลัก
รพจ.

รพจ.

สรุปสาระสําคัญที่ไดจาก งบประมาณ
(ถามี)
กิจกรรม
- ทุกหนวยงานมีการ
ดําเนินการเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชน/
บุคลากรที่มีน้ําหนักเกิน
เกณฑมาตรฐาน แตยังขาด
ความยั่งยืน
- ควรมีการจัดรูปแบบ
กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผูที่มี
น้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐานใหมีความยั่งยืน
- ควรมีการจัดตั้งทีม
วิทยากรลดอวนลงพุงใน
เครือขายของสํานัก
การแพทย
- กําหนดการและ
รายละเอียดโครงการ
อบรมทีมวิทยากรเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนที่มีน้ําหนักเกิน
เกณฑมาตรฐาน
- แผนการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ 2554 ควร
เนนที่ชุมชน และ
ดําเนินการในรูปแบบ
เดียวกัน โดยเริ่มจากการ
Focus group และจัดทํา
โครงการในภาพรวมของ
สํานักการแพทย และใช
ทีมวิทยากรจากผูที่เขารับ
การอบรม ในขอ 1. และ
ขอสนับสนุนงบประมาณ
จาก สปสช. รวมดวย

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
- รูปแบบ
กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพผูที่มี
น้ําหนักเกิน
เกณฑ
มาตรฐานโดย
ใชหลัก 3
Self &
Promise
Empowerment
ฯลฯ
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แผน/กิจกรรม (Activity Plan)
กิจกรรม
ครั้งที่ 3
โครงการอบรมทีมวิทยากรเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่
มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
ครั้งที่ 4
เพื่อพิจารณาผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู จากการอบรมทีมวิทยากร
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

ชวงเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

สรุปสาระสําคัญที่ไดจาก
กิจกรรม

งบประมาณ
(ถามี)

8 กันยายน
2553
เวลา 08.00 –
16.00 น.
27 กันยายน
2553
เวลา 13.30 –
16.00 น.

รพจ.

- ไดองคความรูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยใชหลัก 3 Self &
Promise
- สรุปผลการอบรมทีม
วิทยากรเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
- วางแผนการจัดทํา
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนที่มี
น้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน ในภาพรวม
ของสํานักการแพทย ใน
ปงบประมาณ 2554

11,355

รพจ.

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
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แบบฟอรมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
(ตัวชี้วัดที่ 4.2)
1. ชื่อกลุม
เรื่อง

เครือขายความรวมมือในการดูแลผูปวยเบาหวานแบบครบวงจร
การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการดูแลผูปวยเบาหวานแบบครบวงจร

2. สมาชิกกลุม
1. คุณเอื้อ/ประธานกลุม : นางกิตติยา ศรีเลิศฟา
2. คุณอํานวย/ผูจัดการ : นางเลิศลักษณ ลีลาเรืองแสง
3. คุณกิจ/สมาชิกกลุม ประกอบดวย
3.1 นางสวางจิต
สุรอมรกุล
3.2 นางพัชรา

ธนธีรพงษ

3.3 นายอํานาจ
3.4 นางมะลิ

มะลิทอง
เทพชยุติมันถ

3.5 นางสาวเตือนใจ

ทองเกล็ด

3.6 นางสาวจารุภัณฑ
3.7 นางสาวกุนิชญ

กุลเสถียร
แวอูมา

3.8 นางอุษา

บุญรอด

3.9 นางสาวรัชนีกร

ทอนแกว

3.10นางสาวปริญาภรณ
3.11 นางสาวพรเพ็ญ
3.12 นางสาวศุภรณี

พุมเจริญ
จํารูญรัตน
ขาววิจิตร

3.13 นางมนัสพันธ
3.14 นางกัญญา

โกมลคงอยู
มุสิกพันธ

3.15 นายโอฬาร
3.16 นางสาวหทัยรัตน

ชาลาภิภัทร
ไวศยะสวัสดิ์

3.17 นางสาวรุจิราง

ผัดผอง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน
นายแพทย 8 วช.
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นายแพทย 8 วช.
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
นายแพทย 7 วช. โรงพยาบาลกลาง
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลสิรินธร
นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว กองวิชาการ
นายแพทย 6
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ 6 ว โรงพยาบาลราชพิพัฒน
นักโภชนาการ 6
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
นายแพทย 5 โรงพยาบาลตากสิน
พยาบาลวิชาชีพ 5
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลกลาง
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3.18 นายเกียรติยศ
3.19 นางสาวธนัชชล
4. คุณลิขิต/เลขานุการ
4.1 นางสาวอรษา
4.2 นางสาวลักขณา

บูรณวนิช
ชูจันทร

นายแพทย 4
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
นายแพทย 4 โรงพยาบาลราชพิพัฒน

หลิมรักษา
อมรประกาศ

พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลตากสิน
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. โรงพยาบาลตากสิน

3. วัตถุประสงค
1. สรางทีมสหวิชาชีพรวมดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อใหความรูแกผูปวยและวางแผนกําหนดทิศทางการทํางาน
ของทีมรวมดูแลสุขภาพของประชาชน โดยจัดระบบบริการที่สามารถดูแลผูปวยเบาหวานในทุกมิติ มีระบบเชื่อมโยง
โรงพยาบาลกับเครือขายและติดตามดูแลถึงบานและทุก PCT มีระบบการดูแลผูปวยเบาหวานอยางตอเนื่อง เชื่อมลงสู
สถานบริการปฐมภูมิ โดยพัฒนาระบบการสงตอผูปวยเบาหวานไปยังศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
2. สรางระบบเชื่อมโยง โดยลดชองวางการทํางานระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข โดย
โรงพยาบาลที่เปนพี่เลี้ยงลงไปรวมคิดและรวมทํางาน
3. สงเสริมการมีสวนรวมและการสรางเครือขายที่เขมแข็งในชุมชน เพื่อเปนแรงสนับสนุนใหผูปวยเบาหวาน
ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง
4. พัฒนาบุคลากรที่ใหการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน โดยจัดกลุมแลกเปลี่ยนการเรียนรูเรื่องการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานในเครือขายโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย และสํานักอนามัย และจัดประชุมวิชาการเรื่องโรคเบาหวาน
ปละ 1 ครั้ง รวมทั้งการศึกษาดูงาน
4. งบประมาณ (ถามี)
รายการ
1. โครงการพัฒนาเครือขายการดูแลผูปวยเบาหวานแบบครบวงจร

จํานวนเงิน
10,200 บาท

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 เปนการเพิ่มองคความรูในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5.3 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดสํานักการแพทย

ลงชื่อ ………………………………………
(นางกิตติยา ศรีเลิศฟา)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากสิน
วันที่............................................
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แผน/กิจกรรม (Activity Plan)
เรื่องการดูแลผูป วยเบาหวานชนิดที่ 2
กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการ
ระบบบริการประชาชน
ที่เปนโรคเบาหวาน
ครั้งที่ 1

2. ประชุมคณะกรรมการ
ระบบบริการประชาชนที่
เปนโรคเบาหวาน
ครั้งที่ 2

ชวงเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
หลัก
27 เมษายน - รพต.
2553
เวลา 13.30 น.
ณ
หองประชุม
วงศปญญาถาวร
รพต.

30 สิงหาคม - รพต.
2553
เวลา 13.30 น.
ณ
หองประชุม
วงศปญญาถาวร
รพต.

สรุปสาระสําคัญที่ได
จากกิจกรรม
1. รพ.ของ กทม. ทั้ง 9
แหงไดมีโครงการ
สงเสริมสุขภาพ มีการให
ความรูแบบทีมสหวิชาชีพ
แตรพ. สวนใหญการให
ความรูยังไมไดแยกจาก
ทีมงาน OPD ทําให
พยาบาลไมมีเวลาให
ความรูอยางเต็มที่ มีการ
คัดกรองโรคแทรกซอน
จากเบาหวานเปนการ
ตรวจประจําป แตในเรื่อง
การตรวจเทาอยาง
ละเอียดมีเพียง 1 – 2 แหง
เทานั้น
2. รพ.สังกัด สนพ. ทั้ง 9
แหง ไดรวมกันจัดทํา
โครงการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือในการดูแล
ผูปวยเบาหวานแบบครบ
วงจร
1. ที่ประชุมไดเสนอใหมี
การจัดกิจกรรมวัน
เบาหวานโลกในวันที่ 10
- 12 พฤศจิกายน 2553
พรอมกันในทุก รพ.
สังกัด สนพ. ทั้ง 9 แหง
และในวันอาทิพยที่ 14
พฤศจิกายน 2553 รวมกัน
จัดที่อุทยานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี-

งบประมาณ
(ถามี)
คาอาหารวาง
สําหรับผูเขารวม
ประชุมและ
คณะกรรมการ
40 X 25=1,000
บาท

คาอาหารวาง
สําหรับผูเขารวม
ประชุมและ
คณะกรรมการ
40 X 25 =1,000
บาท

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
- จํานวนผูเขารวม
ประชุม

- จํานวน รพ. ที่เขา
รวมประชุมครบ
9 แหง
- คุณภาพการดูแล
รักษา
โรคเบาหวาน
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แผน/กิจกรรม (Activity Plan)
เรื่องการดูแลผูป วยเบาหวานชนิดที่ 2
กิจกรรม

ชวงเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

สรุปสาระสําคัญที่ได
จากกิจกรรม
นครินทรทราบรมราชชนนี

2. โครงการพัฒนาการ
เครือขายความรวมมือใน
การดูแลผูปวยเบาหวาน
แบบครบวงจร เนน
กิจกรรมการทํา CoP ใน
เครือขาย โดยหมุนเวียน
กันไปในแตละ รพ. ปละ
4 ครั้ง โดยกองวิชาการ
สนพ. ขอใหทํา CoP
กอนวันที่ 15 กย. 2553
ดังนั้น รพต. จึง
รับผิดชอบจัดวันแรกใน
วันที่ 14 กย. 53 เรื่อง
การพัฒนาศูนยรวมขอมูล
โรคเบาหวาน โดย
คุณอรสาฯรับผิดชอบเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย และ
ผอ. รพต. เสนอการทํา
Cop ใหดังนี้
- รพก. และ รพว.
- รพต. และ รพท.
- วพบ. และ รพร.
- รพจ. และ รพล.
- รพส.
หัวขอในการทํา CoP คือ
- รพต. ขอมูลเบาหวาน
- รพจ. สงเสริมสุขภาพ
- วพบ. เรื่องพัฒนา
บุคลากร
- รพส. เรื่องการรักษา
- รพก. เรื่องการสงตอ

งบประมาณ
(ถามี)

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
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แผน/กิจกรรม (Activity Plan)
เรื่องการดูแลผูป วยเบาหวานชนิดที่ 2
กิจกรรม
3. การพัฒนา
ศูนยรวมขอมูล
โรคเบาหวาน

4. การพัฒนาทีมบุคลากร
ในการ
ดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน

ชวงเวลา
ดําเนินการ
14 กันยายน
2553
เวลา 13.00 น.
ณ
หองเจริญวิทยกิจพัฒนา
รพต.

ผูรับผิดชอบ
หลัก
- รพต.
- รพท.
-ผูประสานงาน
รพต. และ
รพล.

27 กันยายน
2553
เวลา 13.00 น.
ณ วพบ.

- วพบ.
- รพร.
-ผูประสานงาน
วพบ. และ
รพร.

สรุปสาระสําคัญที่ได
จากกิจกรรม
1. ผูเขารวมประชุม
ชุมชนนักปฏิบัติจํานวน
23 คน จาก รพ. สังกัด
สนพ. ทั้ง 9 แหง การเก็บ
ขอมูลโรคเบาหวานมีการ
เก็บในโปรแกรม e –
phist ของ รพ. จํานวน 3
รพ.โปรแกรม DMSDD
จํานวน 2 รพ. ซึ่ง รพ.
สวนใหญยังไมไดนํา
ขอมูลมาวิเคราะหเพื่อ
นํามาวางแผนการรักษา
เนื่องจากตัวชี้วัดที่เก็บทาง
คลินิกของโรคเบาหวาน
ยังไมเปนไปตามแนวทาง
เดียวกัน ที่ประชุมได
เสนอใหมีการประชุมอีก
ครั้งเพื่อเก็บตัวชี้วัดให
เปนไปตามแนวทาง
เดียวกันทั้ง 9 รพ. เพื่อ
เปรียบเทียบผลของการ
ดูแลรักษาโรคเบาหวาน
อยูระหวางดําเนินการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
(ถามี)
- มีศูนยรวมขอมูล
- คาวิทยากร
3,000.- บาท
โรคเบาหวาน
- คาอาหารวาง
- มีขอมูลผูปวย
สําหรับผูเขารวม เบาหวานที่
ประชุมและ
สามารถนํามา
คณะกรรมการ
ทบทวนและ
40 X 25 =
คนหาโอกาส
1,000 .-บาท
พัฒนาได
รวม 4,000.- บาท

- ทีมสหสาขา
- คาวิทยากร
วิชาชีพใน
2,400.- บาท
โรงพยาบาล
- คาอาหารวาง
สําหรับผูเขารวม สังกัดสํานัก
การแพทย รวม
ประชุมและ
แลกเปลี่ยนการ
คณะกรรมการ
เรียนรู
40 X 25 =
1,000 .-บาท
รวม 3,400.- บาท
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แผน/กิจกรรม (Activity Plan)
เรื่องการดูแลผูป วยเบาหวานชนิดที่ 2
กิจกรรม
5. การรักษาพยาบาล

6. การสงเสริมสุขภาพ
ในผูปวยเบาหวาน

ชวงเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
หลัก
ธันวาคม 2553 - รพส.
ณ รพส.

กุมภาพันธ
2554
ณ รพจ.

- รพจ.
- รพล.

สรุปสาระสําคัญที่ได
จากกิจกรรม
อยูระหวางดําเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
(ถามี)
- ความพึงพอใจ
- คาวิทยากร
ของผูปวย
2,400.- บาท
เบาหวาน
- คาอาหารวาง
สําหรับผูเขารวม ที่มารับบริการที่
แผนกผูป วยนอก
ประชุมและ
อายุรกรรม>80%
คณะกรรมการ
- มีการทําตาม
40 X 25 =
Guideline ในเรือ่ ง
1,000 .-บาท
รวม 3,400.- บาท 1. อัตราผูปวย
เบาหวานที่
สามารถควบคุม
ระดับน้ําตาล
HbA1c < 7
2. อัตราการเกิด
โรค
แทรกซอนจาก
เบาหวาน
3. อัตราการตาย
ในผูปวยเบาหวาน
- คาวิทยากร
- จํานวนกิจกรรมที่
2,400.- บาท
ผูปวยเบาหวานได
- คาอาหารวาง
เรียนรูจากเรื่องเลา
สําหรับผูเขารวม ของผูปวยดวยกัน
ประชุมและ
ในการดูแลตนเอง
คณะกรรมการ
ใหดีขึ้น
40 X 25 =
- อัตราผูปวย
1,000 .-บาท
เบาหวานที่เขารวม
รวม 3,400.- บาท กิจกรรมสามารถ
ควบคุมระดับ
น้ําตาล HbA1c < 7
- ความพึงพอใจของ
ผูปวยเบาหวานใน
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แผน/กิจกรรมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
เรื่องการดูแลผูป วยเบาหวานชนิดที่ 2
กิจกรรม

7. การสงตอการ
ดูแลตอเนื่อง
ติดตามเยี่ยมบาน
ผูปวยเบาหวาน

ชวงเวลาดําเนินการ

พฤษภาคม 2554
สถานที่จัดประชุม
โรงพยาบาลกลาง

ผูรับผิดชอบหลัก

สรุปสาระสําคัญที่ได
จากกิจกรรม

- โรงพยาบาลกลาง อยูระหวางดําเนินการ
- โรงพยาบาล
เวชการุณยรัศมิ์

งบประมาณ
(ถามี)

- คาวิทยากร
2,400.- บาท
- คาอาหารวาง
สําหรับ
ผูเขารวม
ประชุมและ
คณะกรรมการ
40 X 25 =
1,000 .-บาท
รวม 3,400.
บาท

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
การเขารวมกิจกรรม
- อัตราผูปวย
เบาหวานที่ไดรับ
ความรูเรื่อง
เบาหวาน
- อัตราการกลับมา
รักษาซ้ําในผูปวย
เบาหวานดวยโรค
แทรกซอนจาก
เบาหวาน
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แบบฟอรมการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice:CoP)
(ตัวชี้วัดที่ 4.2)
1. ชื่อกลุม
เรื่อง

พัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับประชาชน
การพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับประชาชน

2. สมาชิกกลุม
1. คุณเอื้อ/ประธานกลุม
2. คุณอํานวย/ผูจัดการ

: นายพิชญา
: นายพรเทพ

นาควัชระ
แซเฮง

3. คุณกิจ/สมาชิกกลุม ประกอบดวย
3.1 นางวิไลลักษณ
ทีปประสาน
3.2 นางสุปราณี

อางแกว

3.3 นายสงวน

โลหจินดารัตน

3.4 นางสาวศิริพรรณ

ปติมานะอารี

3.5 นางสาวฐิติยา

ศรีชู

3.6 นายธีรสันติ์

ตันติเตมิท

3.7 รอยตํารวจตรีหญิงจรรยา เจนประเสริฐ
3.8 นางบุญนิศา

บวรนันทเดช

3.9 นายสมบุญ

รุงจิรธนานนท

3.10 นางสาวสปนนา

ศิริศรีกุล

3.11 นางสาวปราณี
3.12 นางดวงทิพย

เลาหพิบูลยกุล
ภมรพล

3.13 นางยุวดี

ไมไหว

ผูอํานวยการโรงพยาบาลกลาง
หัวหนากลุมงานอนามัยชุมชน
โรงพยาบาลกลาง
นายแพทย 8 วช.
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหนครและวชิรพยาบาล
นายแพทย 8 วช.
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหนครและวชิรพยาบาล
นายแพทย 8 วช.
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
โรงพยาบาลตากสิน
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
โรงพยาบาลตากสิน
นายแพทย 7 วช.
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
นายแพทย 7 วช.
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
นายแพทย 7 วช.
โรงพยาบาลราชพิพัฒน
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช.
โรงพยาบาลสิรินธร
เจาหนาที่ฝกอบรม 6 กองวิชาการ
เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 6
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ
เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ 6
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
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3.14 นางสาววัลลภา

รัตนสวัสดิ์

3.15 นางสาวปนทอง

เลื่อยงาม

4. คุณลิขิต/เลขานุการ

: นางสาวสมปอง กลอมขาว

นายแพทย 5
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพ 4
โรงพยาบาลราชพิพัฒน
พยาบาลวิชาชีพ 8 วช.
โรงพยาบาลกลาง

3. วัตถุประสงค
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับประชาชน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับประชาชน
4. งบประมาณ
ไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับประชาชน
5.2 เกิดเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานในสังกัดสํานักการแพทย

ลงชื่อ......................................................................
(นายพิชญา นาควัชระ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกลาง
วันที่.....................................................
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แผน/กิจกรรม (Activity Plan)
กิจกรรม
ครั้งที่ 1
- สมาชิกกลุมพบกันครั้งแรก เพื่อ
พิจารณาโรคที่จะทําการคัดกรองโรค
ใหกับประชาชน
- มอบหมายใหแตละโรงพยาบาล
ออกแบบระบบคัดกรองโรคที่สําคัญ
ทั้ง 6 โรคที่คัดเลือก
ครั้งที่ 2
- กําหนดแนวทาง(ขั้นตอน) ของ การ
ใหบริการคัดกรองโรคที่สําคัญ ใหกับ
ประชาชน ทั้ง 6 โรค
- มอบหมายใหแตละโรงพยาบาลนําไป
ทดลองปฏิบัติ และรายงานปญหาใน
ครั้งตอไป
ครั้งที่ 3
- ทุกโรงพยาบาลรายงานการคัดกรอง
โรคที่สําคัญตามแบบคัดกรองที่สราง
ขึ้นและปญหาจาการทดลองใช
- ประสานบริษัท Abstract เพื่อ
ดําเนินการเขียนโปรแกรมการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพของแบบคัดกรอง
ครั้งที่ 4
- ใหทุกโรงพยาบาลสงแบบรายงานการ
คัดกรองโรคที่สําคัญใหกองวิชาการ
สํานักการแพทย
- แกไขการจัดเก็บขอมูลการคัดกรอง
โรคในระบบคอมพิวเตอรของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
- จัดทําการจัดการความรู (KM)

ชวงเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

สรุปสาระสําคัญที่ไดจาก
กิจกรรม

21 เมษายน
2553
เวลา 13.30
- 16.00 น.

รพก.

- สามารถสรุปโรคที่สําคัญได 6
โรคที่จะทําการคัดกรอง โดยทั้ง
6 โรคนี้จะทําในแบบฟอรม
เดียวกัน สวนการคัดกรองโรค
อื่น ๆ แลวแต บริบทของแตละ
โรงพยาบาล

23 มิถุนายน
2553
เวลา 13.30
- 16.00 น.

รพก.

- เพื่อใหการคัดกรองโรคที่สําคัญ
เปนไปตามขั้นตอนและ
แบบฟอรมที่กําหนด

29 กรกฎาคม
2553
เวลา 13.30
- 16.00 น.

รพก.

- ไดแบบคัดกรองโรคที่สําคัญ
ใหกับประชาชนฉบับปรับปรุง
หลังจาก นําไปทดลองใชแลว
และไดมีการคัดเลือกขอมูลที่จะ
จัดเก็บในคอมพิวเตอร ตลอดจน
แบบรายงาน ผลการคัดกรองที่จะ
เสนอตอสํานักการแพทย

25 สิงหาคม
2553
เวลา 13.30
- 16.00 น.

รพก.

- ทุกโรงพยาบาลสามารถ
ดําเนินการคัดกรองโรคที่สําคัญ
ใหกับ ประชาชน และรายงาน
การคัดกรองตามแบบฟอรมที่
สรางขึ้นตลอดจนไดมีการจัดการ
ความรู

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่

4.3

:

รอยละของความสําเร็จในการสรางหนวยงานใสสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัดที่ 4.3.1

รอยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธการสรางราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร

หนวยวัด
: รอยละ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน น.ส.เต็มศิริ เนตรทัศน ตําแหนง
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน : + / - รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
0
1
รอยละ

นิติกร 7

เบอรโทรศัพท

0 2223 1759

2

3

4

5

85

90

95

100

75 ลงไป

80

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

จํานวนตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ

จํานวนตัวชี้วัดที่
ดําเนินการ

รอยละของ
การดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได

4.3.1

4

20

20

100

5

ผลการดําเนินงาน :
คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
สํานักการแพทยไดป ฏิบัติงานตามแผนกลยุท ธการสรางราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ตามจํานวนตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบได รอยละ 100
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. ความเอาใจใสอยางตอเนื่องของผูบริหารสํานักการแพทย
2. ความกระตือรือรนของผูปฏิบัติงาน
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอางอิง :
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบกลยุทธการสรางราชการใสสะอาดประจํารอบเดือน
- มกราคม – มีนาคม 2553
- เมษายน – มิถุนายน 2553
- กรกฎาคม – กันยายน 2553
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
:

ตัวชี้วัดลําดับที่

4.3

รอยละของความสําเร็จในการสรางหนวยงานใสสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 การดําเนินการของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงาน
หนวยวัด
: รอยละ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน นางปราณี อินทรทัต ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 6 เบอรโทรศัพท 0 2220 7511
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน : น้ําหนักคะแนนรอยละ 4 โดยมีการแบงคะแนนออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือแกไขเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงาน
เกณฑการใหคะแนนสวนที่ 1 : + / - รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5
รอยละ

50 ลงไป

ผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(รอยละ)
4.3.2
สวนที่ 1

2

60

จํานวนเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตฯทั้งหมด (A)
-

70

80

90

100

รอยละของ คาคะแนน คาคะแนน
จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
การทุจริตฯที่ดําเนินการตาม การดําเนินงานฯ
(B/A)*100
ระยะเวลา(B)
-

สวนที่ 2 ผลของเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงาน
เกณฑการใหคะแนนสวนที่ 2 :
แบงหนวยงานออกเปน 3 กลุม ตามจํานวนอัตรากําลัง
กลุมที่ 1 หนวยงานที่มีจํานวนอัตรากําลังตั้งแต 1,000 คนขึ้นไป มีผลของเรื่องรองเรียนมากกวา รอยละ 30 ขึ้นไป
จึงจะไดคะแนน
กลุมที่ 2 หนวยงานที่มีจํานวนอัตรากําลังตั้งแต 500-999 คน มีผลของเรื่องรองเรียนมากกวารอยละ 40 ขึ้นไปจึงจะ
ไดคะแนน
กลุมที่ 3 หนวยงานที่มีจํานวนอัตรากําลังตั้งแต 20-499 คน มีผลของเรื่องรองเรียนมากกวา รอยละ 50 ขึ้นไปจึงจะ
ไดคะแนน
เกณฑการใหคะแนนของแตละกลุม ตามคูมือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
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:

ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

4.3.2
สวนที่ 2

2

รอยละของ
จํานวนขอสรุปของเรื่อง
จํานวนเรื่อง
เรื่องรองเรียน คาคะแนน คาคะแนน
รองเรียนเกี่ยวกับการ รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯวา
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
ทีไ่ มมีมูลฯ
ทุจริตฯทั้งหมด ( A) “ไมมีมูลทําผิดวินัยรายแรง” (B)
(B/A)*100
-

-

-

คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
สํานักการแพทยไมมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงาน
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. มีการติดตามการดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการแพทย
2. มีการติดตามการดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติราชการใสสะอาดสํานักการแพทย
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

หลักฐานอางอิง :
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
:

ตัวชี้วัดลําดับที่

4.3

รอยละของความสําเร็จในการสรางหนวยงานใสสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได

ตัวชี้วัดที่ 4.3.3

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน/โครงการสรางเสริมระบบคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากรภายในหนวยงาน

หนวยวัด
: รอยละ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน นางสาวพรพิไล ตันติลีปกร ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว เบอรโทรศัพท 0 2223 1728
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน : แบงออกเปน 2 กิจกรรมๆ ละ 2 คะแนน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก
(รอยละ)

4.3.3

4

คะแนนผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
√

รวมคะแนน
ที่ได

√

4

โดยมีเกณฑการใหคะแนนและผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมยกยองเชิดชูคนประพฤติดีทําดีในหนวยงาน”
เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมที่ 1 : ดําเนินการไดตามเปาหมายได 2 คะแนน โดยที่
อัตรากําลังของหนวยงาน (คน)
20 - 499

ระดับความสําเร็จของเปาหมาย
รอยละ 3 ขึ้นไป + มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

500 – 1,100

รอยละ 2.75 ขึ้นไป + มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

1101 - 1500

รอยละ 2.50 ขึ้นไป + มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

1,501 – 1,999

รอยละ 2.25 ขึ้นไป + มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

2,000 – 3,499

รอยละ 2 ขึ้นไป + มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

3,500 – 5,000

รอยละ 1.75 ขึ้นไป + มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

5,000 ขึ้นไป

รอยละ 1.20 ขึ้นไป + มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
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ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมยกยองเชิดชู
คนประพฤติดีทําดีใน
หนวยงาน

ผลการดําเนินการ
จํานวนผูสงขอเขียน รอยละของจํานวน
ยกยองฯ
ผูสงขอเขียน
464
6.18

จํานวน
อัตรากําลัง
7,499

การเผยแพร
ประชาสัมพันธ
√

คะแนนที่ได
2

ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองการเผยแพรประชาสัมพันธเมื่อหนวยงานของทานมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่ 2 หนวยงานจะตองพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับหนวยงาน 1 กิจกรรม
เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมที่ 2 : 2 คะแนน ตามจํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม
จํานวนกิจกรรม
1. จัดกิจกรรมครบ 7 ครั้ง
2. จัดกิจกรรม 6 ครั้ง
3.จัดกิจกรรม 5 ครั้ง
4.จัดกิจกรรม 4 ครั้ง
5.จัดกิจกรรม 3 ครั้ง
6.จัดกิจกรรม 2 ครั้ง
7. จัดกิจกรรม 1 ครั้ง

คะแนนที่ได
2.00 คะแนน
1.71 คะแนน
1.43 คะแนน
1.14 คะแนน
0.85 คะแนน
0.55 คะแนน
0.29 คะแนน

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน :
กิจกรรมที่

ผลการดําเนินงาน (จํานวนครั้งการจัดกิจกรรม)
1

2

3

4

2

5

คะแนนที่ได
6

7
9

ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองจํานวนครั้งที่มีการดําเนินกิจกรรม
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
กิจกรรมที่ 1
สวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนด คือ กิจกรรมยกยองเชิดชูคนประพฤติดีทําดีใน
หนวยงาน เพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมกลาแสดงออกในการยกยอง เชิดชู ชมเชย หรือชื่นชมตอผูที่ประพฤติดีทําดีในการปฏิบัติ
หนาที่ หรือการดําเนินชีวิตหรือเรื่องอื่น ๆที่เห็นวาควรไดรับการกลาวถึง และเพื่อใหกําลังใจแกผูกระทําความดี
การยกยองเชิดชูคนประพฤติดีทําดีในหนวยงาน มีลักษณะการดําเนินการดังนี้
1. ขาราชการและลูกจางในสังกัดสํานักการแพทยไดเขียนยกยองชมเชยหรือบอกเลาถึงเรื่องราวของเพื่อนขาราชการและ
ลูกจางในสังกัดหนวยงานเดียวกันที่เห็นวาเปนผูประพฤติดี ทําดี โดยระบุชื่อ ผูสงขอเขียนยกยองชมเชย และผูที่ไดรับการยกยอง
ชมเชยในขอเขียนนั้นๆ จํานวน ทั้งหมด 464 ราย คิดเปนรอยละ 6.18 ของจํานวนอัตรากําลังคนของสํานักการแพทย
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2. สวนราชการในสังกัดฯนําเรื่องราวของขอเขียนเหลานั้น ไปเผยแพรประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน เชน การเวียนแจง การ
ติดประกาศแจงบนบอรด ประชาสัมพันธ “ยกยองเชิดชูคนทําดี” โดยออกเสียงตามสายภายในโรงพยาบาล รวบรวมรายชื่อผูที่ไดรับ
การยกยองเสนอผูบริหาร เพื่อพิจารณาความดีความชอบ เปนตน
3. สวนราชการในสังกัดฯทุกแหง ไดกระตุนใหมีผูสงขอเขียนยกยองชมเชยโดยการรณรงคดวยวิธีตาง ๆ
กิจกรรมที่ 2
สวนราชการในสังกัดสํานักการแพทย มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม ที่เหมาะสมกับหนวยงาน
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ดังนี้
หนวยงานที่
วัน เดือน ป
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดการการดําเนินงาน
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
28 มีนาคม 2553 โครงการเสริมสรางระบบคุณธรรม จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ฟงการ
บรรยายธรรม ณ วัดหัวคูวราราม จังหวัด ลาดกระบัง
และจริยธรรมแกขาราชการและ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ลูกจาง
23 เมษายน 2553 โครงการกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม บําเพ็ญประโยชน ณ วัดศรีนวลธรรมวิมล โรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ชุตินธโรอุทิศ
ผูเขารวมกิจกรรม 90 คน
30 เมษายน 2553 โครงการ “พัฒนาวัด ปฏิบัติธรรมเฉลิม รับฟงการบรรยายธรรม นั่งสมาธิ พัฒนา วิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย
พระเกียรติ 60 ป แหงการพระราชพิธี ศาสนสถาน ณ วัดประสาทบุญญาวาส
ราชาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติพระ ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร จํานวนผูเขารวม
ชนมพรรษา”
กิจกรรม 107 คน
โรงพยาบาล
27 พฤษภาคม 2553 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมกันพัฒนาลานวัดทองนพคุณ
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผูเขารวม ตากสิน
ใหแกขาราชการและลูกจาง
กิจกรรม 88 คน
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลกลาง
4 มิถุนายน 2553 โครงการเขาวัดฟงธรรม
ฟงบรรยายธรรม การรวมทําบุญ และ
ถวายสังฆทาน ณ วัดตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรี ผูเขารวมกิจกรรม
200 คน
29 มิถุนายน 2553 โครงการสรางเสริมระบบคุณธรรม การฟงบรรยายธรรม การนั่งสมาธิ และ สํานักงาน
จริยธรรมของขาราชการและลูกจาง กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนณ วัดสระเกศ เลขานุการ
ราชวรมหาวิหาร ผูเขารวมกิจกรรม
55 คน
โรงพยาบาล
2 กรกฎาคม 2553 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูคู
การบรรยายธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
คุณธรรมตามหลักศาสนา (ครั้งที่ 1) ปญหาสุขภาพ ถวายภัตตาหารเพล มอบ เวชการุณยรัศมิ์
เงินทําบุญสรางศาลาการเปรียญ และทํา
ความสะอาดวัด ณ วัดหนองจอก
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
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วัน เดือน ป

โครงการ/กิจกรรม

16 กรกฎาคม 2553 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูคู
คุณธรรมตามหลักศาสนา (ครั้งที่ 2)

30 กรกฎาคม 2553 โครงการสรางเสริมระบบคุณธรรม
และจริยธรรมของขาราชการและ
ลูกจาง
9 – 10 สิงหาคม
2553

โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

10 สิงหาคม 2553

โครงการอบรมศาสนสัญจร

1 กันยายน 2553

โครงการสรางเสริมระบบคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากรภายใน
หนวยงาน

4 กันยายน 2553

โครงการสรางเสริมระบบคุณธรรม
และจริยธรรมแกขาราชการและ
ลูกจางสังกัดกองวิชาการ และ
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
มอบเงินบริจาค คูมือปฏิบัติตนในการดูแล โรงพยาบาล
รักษาสุขภาพเจาหนาที่ที่รวมพิธีละหมาด เวชการุณยรัศมิ์
ตามหลักศาสนาอิสลาม ปลูกตนไมใน
บริเวณมัสยิด ณ มัสยิดอุมัรอิบนุลกอฏตอบ
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
บําเพ็ญสาธารณประโยชน ทําความสะอาด โรงพยาบาล
บริเวณรอบพระวิหาร ณ วัดลานบุญ เขต สิรินธร
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผูเขารวม
กิจกรรม 48 คน
ฝกการพัฒนาจิต ไดแก การนั่งสมาธิ การ โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน
เดินจงกรม ความรูทางธรรม
ณ วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
ผูเขารวมกิจกรรม 49 คน
โรงพยาบาล
ฟงบรรยายธรรม และถวายสังฆทาน
เจริญกรุง
ณ มัสยิดอะมะดียะฮ วัดนักบุญยอแซฟ
ประชารักษ
และวัดพุทไธสวรรย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผูเขารวมกิจกรรม
42 คน
วิทยาลัย
บําเพ็ญสาธารณประโยชน จัดกิจกรรม
แพทยศาสตร
ทําความสะอาดบริเวณวัด และรดน้ํา
กรุงเทพมหานคร
ตนไมเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วัด
และวชิรพยาบาล
ประสาทบุญญาวาส เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมกิจกิจกรรม
302 คน
กองวิชาการ และ
ฟงธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัด
ศูนยบริการ
บางปลากด จังหวัดนครนายก ผูรวม
การแพทยฉุกเฉิน
กิจกรรม จํานวน 45 คน
กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดการการดําเนินงาน

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารสํานักการแพทยสนับสนุนการดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด
2. บุคลากรในสังกัดฯใหความรวมมือในการเขียนยกยองชมเชยหรือบอกเลาถึงเรื่องราวของเพื่อนขาราชการและลูกจางใน
สังกัดหนวยงานเดียวกันที่เห็นวาเปนผูประพฤติดี ทําดี
3. สวนราชการในสังกัดฯสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาวเปนอยางดี
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ไมมี
หลักฐานอางอิง :
กิจกรรมที่ 1
1. เอกสารขอเขียนที่ขาราชการและลูกจางในสังกัดสงเขารวมกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
2. สื่อเผยแพรที่หนวยงานจัดทํา และภาพถายของสื่อเผยแพร
กิจกรรมที่ 2
1. เอกสารโครงการ/กิจกรรมสรางเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรของหนวยงานที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานที่ไดระบุลักษณะการดําเนินงานกิจกรรมที่ 2
2. เอกสาร/ภาพถาย/หลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของบุคลากรในสังกัด

140

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
หนวยงาน
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดลําดับที่
4.3.4
ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หนวยวัด
: ขั้นตอนความสําเร็จในการดําเนินการ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน ..น.ส.ปุญญิศา แกวทรัพยเศรษฐ... ตําแหนง ..นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว.. เบอรโทรศัพท 0 2222 7856
เกณฑการใหคะแนน : น้ําหนักคะแนนรอยละ 4 แบงเปน 12 ขั้นตอน รวม 100 คะแนน ดังนี้
ขั้นตอนที่
คะแนน
การดําเนินงาน
1
5
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
5
การถายทอด/เผยแพรความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3
15
การระดมความคิดเห็นเพื่อคนหาและระบุความเสี่ยง
4
10
การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน และการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน
5
10
การระบุความเสี่ยงเพิ่มเติม
6
10
การคนหาปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงและการวิเคราะหความเสี่ยง
7
5
การจัดลําดับความเสี่ยง
8
10
การนําความเสี่ยงไปประเมินผลการควบคุมที่มีอยู
9
10
การจัดการความเสี่ยง
10
5
การจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
11
5
การจัดสงรายงานการควบคุมภายในตามที่กําหนด
12
10
การประเมินคุณภาพการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ผลการดําเนินงาน : ใหใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองขั้นตอนที่หนวยงานไดดําเนินการเรียบรอยแลว
ขั้นตอนที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.1

12.2

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

รวม

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก
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คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สํานักการแพทยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการแพทย ตามคําสั่งสํานักการแพทยที่ 512/2553
ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกอบดวยผูอํานวยการสํานักการแพทยเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการทุกแหงใน
สํานักการแพทยเปนกรรมการ และแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ตามคําสั่ง
สํานักการแพทยที่ 599/2553 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 เพื่อชวยปฏิบัติงาน
2. การถายทอด/เผยแพรความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2.1 สํานักการแพทยไดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักการแพทย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2553 มติที่ประชุมมอบใหแตละสวนราชการถายทอดหรือเผยแพรความรูเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในภายในแตละสวนราชการ และมติที่ประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานบริหารจัดของ
สํ า นั ก การแพทย ครั้ ง ที่ 1/2553 เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2553 กํ า หนดให แ ต ล ะส ว นราชการควรจั ด บอร ด
ประชาสัมพันธ รวมทั้งอาจมีการเผยไปถึงตัวผูปฏิบัติโดยวิธีอื่นดวย เชน จัดการประชุม อบรม ทําเอกสารเผยแพร
จัดทําหนังสือเวียน การประกาศเสียงตามสาย หรือนําประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแลวมาเผยแพร เปนตน
2.2 กองวิชาการ สํานักการแพทย ไดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของกองวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553
2.3 สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของ สก.สนพ. วันที่ 5 มิถุนายน 2553
วัตถุประสงคของ ทั้ง 2 โครงการดังกลาวขางตน เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ และวิธี
ปฏิบัติในเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับงาน/โครงการ และสามารถนําความรู ความเขาใจไดรับมาประยุกตใชใน
การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในงานของตนไดอยางถูกตอง ประกอบกับเพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจใน
ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. การตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน ( ภาคผนวก ข)
สวนราชการแตละแหงไดดําเนินการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน ( ภาคผนวก ข) และจัดทําตารางการคนหา
และระบุความเสี่ยง (ตาราง R1) สงสํานักการแพทย ตามหนังสือสํานักการแพทยที่ กท 0601/3324 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 เรื่อง
การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. การระดมความคิดเห็นเพื่อคนหาและระบุความเสี่ยง
สวนราชการไดดําเนินการระดมความคิดเห็นเพื่อคนหาและระบุความเสี่ยง และจัดทําตารางการคนหาและระบุความ
เสี่ยง (ตาราง R1)
5. การระบุความเสี่ยงเพิ่มเติม
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ไดรวมกันระบุความเสี่ยงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ครั้งที่
2/2553
6. การคนหาปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงและการวิเคราะหความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ไดรวมกันคนหาปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของ
ความเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดาน
การบริหารจัดการของสํานักการแพทย ครั้งที่ 2/2553
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7. การจัดลําดับความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ไดรวมกันจัดลําดับความเสี่ยงเมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ครั้งที่
2/2553
8. การนําความเสี่ยงไปประเมินผลการควบคุมที่มีอยู
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ไดรวมกันนําความเสี่ยงไปประเมินผลการ
ควบคุมที่มีอยูเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของ
สํานักการแพทย ครั้งที่ 2/2553
9. การจัดการความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ไดรวมกันนําความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังจาก
ประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยูตามตาราง R3 มารวมกันพิจารณาหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงรายละเอียดตามรายงาน
การประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการของสํานักการแพทย ครั้งที่ 2/2553
10. การจัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย นําขอมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยงตามตาราง R1 R2 R3 และ R 4
จัดทํารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2 ตามคูมือการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงของ
กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว
11. การจัดสงรายงานการควบคุมภายในตามที่กําหนด
สํ า นั ก การแพทย ไ ด จั ด ส ง รายงานการควบคุ ม ภายในตามที่ กํ า หนดให สํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน สํ า นั ก ปลั ด
กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0601/8356 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินการ :
ผูบริหารใหความสําคัญและใหการสนับสนุน
อุปสรรคตอการดําเนินการ :
1. สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หนวยงานผูรับผิดชอบการประเมินผลระดับความสําเร็จของ
การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ควรจัดใหมีการฝกอบรมหรือชี้แจงหลักการในการ
ดําเนินงานตั้งแตตนปงบประมาณ อยางชาไมควรเกินเดือนพฤศจิกายนของแตละป เพื่อใหหนวยงานมีเวลาดําเนินการ
ไดอยางไมกระชั้นชิดมากเกินไป
2. เจาหนาที่ขาดความรู ความเขาใจเรื่องการคนหา การระบุความเสี่ยง รวมทั้งการวิเคราะหโอกาส และผลกระทบของ
ความเสี่ยง พรอมการจัดทํารายงานตามแบบตาง ๆ
หลักฐานอางอิง :
รายงานการบริหารความเสี่ยง (ตาราง R1, R2, R3 และ R4) และรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2)
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
ตัวชี้วัดลําดับที่

:

4.4

ชื่อตัวชี้วัด
: รอยละของความสําเร็จของผลการดําเนินการกิจกรรม 5 ส
หนวยวัด
: รอยละ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน นายธนาเดช จันทรแกว ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ว เบอรโทรศัพท 0 2220 7510
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน : + / - รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน

0

1

2

3

รอยละ

60

70

80

90 ขึ้นไป

ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่
4.4

:
น้ําหนัก
(รอยละ)
3

รอยละของความสําเร็จ
ของผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
4. ผูบริหารสํานักการแพทยมีการประกาศนโยบาย 5 ส และเวียนแจงแกสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทราบ
5. คณะกรรมการเห็นชอบแผนแมบทกิจกรรม 5 ส ประจําป
6. มีการดําเนินงานตามแผนแมบท
7. มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยผูบริหารสํานักการแพทย
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารสํานักการแพทยใหความสําคัญ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการดําเนินการเปนระยะ ๆ และมีการตรวจประเมินในทุกสวน
ราชการ จํานวน 2 ครั้ง
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. เอกสารในหนวยงานมีเปนจํานวนมาก ไมมีสถานที่เก็บที่เพียงพอ
2. เจาหนาที่บางสวนใหความรวมมือไมมากเทาที่ควร
หลักฐานอางอิง :
1. แผนแมบท 5 ส
2. รายงานการประชุม
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ
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แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน
:

ตัวชี้วัดลําดับที่

4.5

ชื่อตัวชี้วัด
: ระดับความสําเร็จของหนวยงานที่มีการพัฒนาระบบการใหบริการที่ดีที่สุด
หนวยวัด
: องคประกอบ
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน ร.ท.หญิงสุภาณี จันทสุทธิบวร ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. เบอรโทรศัพท 0 2326 9995 ตอ 258
นางศิริรัตน ยุระศรี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 6 เบอรโทรศัพท 0 2326 9995 ตอ 258
หรือจัดเก็บขอมูล
เกณฑการใหคะแนน :
องคประกอบที่

คะแนน

การดําเนินงานในแตละองคประกอบ

1

2

วัดความสําเร็จในการดําเนินการตามลักษณะการใหบริการที่ดีที่สุด (กิจกรรมตาม
องคประกอบยอย)

2

3

วัดผลสําเร็จของผลการดําเนินการตามเปาหมายของโครงการ

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก
(รอยละ)

4.5

3

ผลการดําเนินการ (คะแนน)
องคประกอบที่ 1
0.4

0.4

0.4

0.4

องคประกอบที่ 2
0.4

3

รวมคะแนนที่ได

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก

5

คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ :
1. สํานักการแพทยไดใหความสําคัญตอการปรับปรุงคุณภาพการปองกัน ดูแล รักษาผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสแบบ
ครบวงจรในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แหง (Improve Quality of HIV Care in 9 BMA Hospitals) เปนอยางมาก โดยการ
สงเสริมใหผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ มีการสรางเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดส
ระหวางโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสไดรับการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการเกิดโรคฉวยโอกาสและอัตราการตายลดลง โดยได
พิจารณาโครงการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส เปนโครงการพัฒนา
ระบบการใหบริการที่ดีที่สุด (ลักษณะที่ 2 การใหบริการผานทางเจาหนาที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในการบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการอยางรวดเร็วตามมาตรฐานเวลาและคุณภาพที่หนวยงานผูใหบริการ
กําหนดทุกครั้ง) โดยกําหนดใหโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาว
2. ไดมีคําสั่งโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ที่ 82.1/2552 แตงตั้งคณะทํางานในโครงการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผูติดเชื้อเอช ไอ วี และผูปวยเอดส เพื่อดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาว
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3. มีการจัดทําโครงการการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส เสนอ
ขออนุมัติตอคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบการใหบริการที่ดีที่สุด โดยไดรับความเห็นชอบให
ดําเนินการ และกองวิชาการไดเสนอขออนุมัติโครงการฯ ตอผูอํานวยการสํานักการแพทยเรียบรอยแลว
4. ดําเนินการโดยคลินิกฟาใส งานผูปวยนอก โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และมีการประชุมรวมระหวาง
ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5. มีการดําเนินงานตามองคประกอบที่กําหนด ดังนี้
5.1 องคประกอบที่ 1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการผานทางแผนพับ วารสารของโรงพยาบาล Internet และ
สัมภาษณผานทางคลื่นวิทยุชุมชน FM 94.75 Mz.
5.2 องคประกอบที่ 2 มีการกําหนดเวลามาตรฐานในการใหบริการไมเกิน 60 นาที และจัดทําขั้นตอนการรับบริการที่
ชัดเจน ดังนี้
- ผูปวยสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อรับการรักษาที่คลินิกฟาใส โดยพยาบาลประจําคลินิกจะโทรศัพทประสานงานกับ
งานเวชระเบียบ และศูนยประกันสุขภาพเพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา
- วัดสัญญาณชีพ ซักประวัติบันทึกลงในระบบโรงพยาบาล และทะเบียนผูปวยเอช ไอ วี/เอดส
- กรณีมีการตรวจเลือด เจาหนาที่หองชันสูตรมาใหบริการเจาะเลือดที่คลินิกฟาใส
- พบแพทยเพื่อตรวจรักษาและสั่งยา
- รับยาไดที่คลินิกฟาใสโดยมีเภสัชกรเปนผูจายยา
- ในกรณีผูปวยชําระเงินเอง สามารถจายคายาและคาบริการที่คลินิกฟาใสโดยเจาหนาที่ของงานผูปวยนอกเปน
ผูดําเนินการ
- ไดรับคําแนะนําการปฏิบัติตวั จากพยาบาลประจําคลินิกฟาใสและกลุมผูติดเชื้อ
- ในกรณีผูปวยมีปญหาเรื่องคาใชจาย พยาบาลประจําคลินิกฟาใสประสานงานใหพบนักสังคมสงเคราะห
โดยคลินิกฟาใสเปดใหบริการในวันอังคารเวลา 08.00 – 12.00 น. และวันพุธเวลา 16.00 – 20.00 น.
5.3 องคประกอบที่ 3 การใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ย 52.74 นาที
(มาตรฐานกําหนดภายใน 60 นาที)
5.4 องคประกอบที่ 4 มีการรับฟงความคิดเห็นของผูรบั บริการโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการของผูมา
รับบริการในคลินิกฟาใส รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะสําหรับนําไปปรับปรุงการใหบริการ
5.5 องคประกอบที่ 5 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะใหผูบริหารทราบ เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการตอไป
6. ผลสําเร็จของการดําเนินงาน พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ที่เขารับการรักษาที่คลินิกฟาใส ไดรับบริการแบบ
ครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จตั้งแตการยื่นบัตร การตรวจสอบสิทธิ การรักษา การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การจายยา และการเขา
รวมกิจกรรมกลุม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในการใหบริการของคลินิกฟาใส
รอยละ 91.90
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
2. โรงพยาบาลมีความพรอมในการใหบริการผูปวยผูปวยที่มารับบริการ
3. ใหรับความรวมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพและคณะทํางานของโครงการฯ
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ผูติดเชื้อเอช ไอ วี และผูปวยเอดสตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เพราะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหผูใหบริการใน
สวนของการใหคําปรึกษาตองมีความรูและทักษะในการใหบริการมากขึ้น
หลักฐานอางอิง :
1. โครงการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
2. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ
3. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. ระยะเวลาเฉลี่ยในการใหบริการ
6. สื่อที่ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ
7. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
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แบบรายงานผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ
โครงการการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
ลักษณะการใหบริการ ลักษณะที่ 2 การใหบริการผานทางเจาหนาที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในการบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการอยางรวดเร็วตามมาตรฐานเวลาและคุณภาพที่หนวยงานผู
ใหบริการกําหนดทุกครั้ง
องคประกอบที่ 1
องคประกอบยอย
ผลการดําเนินการ
มีการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการผานทางแผนพับ วารสารของโรงพยาบาล Internet และ
1
สัมภาษณผานทางคลื่นวิทยุชุมชน FM 94.75 Mz.
2
มีการกําหนดเวลามาตรฐานในการใหบริการไมเกิน 60 นาที และจัดทําขั้นตอนการรับบริการที่
ชัดเจน ดังนี้
- ผูปวยสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อรับการรักษาที่คลินิกฟาใส โดยพยาบาลประจําคลินิกจะโทรศัพท
ประสานงานกับงานเวชระเบียบ และศูนยประกันสุขภาพเพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา
- วัดสัญญาณชีพ ซักประวัติบันทึกลงในระบบโรงพยาบาล และทะเบียนผูปวยเอช ไอ วี/เอดส
- กรณีมีการตรวจเลือด เจาหนาที่หองชันสูตรมาใหบริการเจาะเลือดที่คลินิกฟาใส
- พบแพทยเพื่อตรวจรักษาและสั่งยา
- รับยาไดที่คลินิกฟาใสโดยมีเภสัชกรเปนผูจายยา
- ในกรณีผูปวยชําระเงินเอง สามารถจายคายาและคาบริการที่คลินิกฟาใสโดยเจาหนาที่ของงาน
ผูปวยนอกเปนผูดําเนินการ
- ไดรับคําแนะนําการปฏิบัตติ ัวจากพยาบาลประจําคลินิกฟาใสและกลุมผูติดเชื้อ
- ในกรณีผูปวยมีปญหาเรื่องคาใชจาย พยาบาลประจําคลินิกฟาใสประสานงานใหพบนักสังคม
สงเคราะห
โดยคลินิกฟาใสเปดใหบริการในวันอังคารเวลา 08.00 – 12.00 น. และวันพุธเวลา 16.00 – 20.00 น.
การใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมีระยะเวลาในการใหบริการเฉลี่ย 52.74 นาที
3
(มาตรฐานกําหนดภายใน 60 นาที)
มีการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการของผู
4
มารับบริการในคลินิกฟาใส รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะสําหรับนําไปปรับปรุงการใหบริการ
มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดยระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค
5
และขอเสนอแนะใหผูบริหารทราบ เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการตอไป
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ผลการดําเนินการ

รอยละของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวย
เอดสที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ใน
การใหบริการของคลินิกรักษาดวยยา
ตานไวรัส มากกวารอยละ 80

ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ที่เขา
รับการรักษาที่คลินิกฟาใส ไดรับ
บริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ตั้งแตการยื่นบัตร การตรวจสอบสิทธิ
การรักษา การสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การจายยา และการเขา
รวมกิจกรรมกลุม โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ โดยพบวาผูรับบริการมีความ
พึงพอใจระดับ “มาก” ในการให
บริการของคลินิกฟาใส รอยละ 91.90

คิดเปนรอยละ
(เทียบกับเปาหมาย)
รอยละ 91.90

หมายเหตุ

