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รายละเอียดตัวชี้วัดในมิติที่ 1
ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๑. ร้อยละความสาเร็จของการ
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 1. โครงการไม่ปุวย...เราดูแล
เตรียมความพร้อมของโครงการ
(9 รพ./กว.)
ไม่ปุวย.. เราดูแล
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ได้มีการดาเนินงานจัดเตรียมความพร้อม
ของโครงการไม่ปุวย..เราดูแล ดังนี้
1. ประชุมหารือผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการ
ดาเนินการโครงการฯ
- ประชุมปรึกษาหารือเรื่อง โครงการไม่ปุวย...เราดูแล
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สานักการแพทย์
- ประชุมคณะทางานด้านสื่อสารสนเทศโครงการ เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมฝุายการพยาบาล ชั้น 19 โรงพยาบาลกลาง
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ไม่ปุวย...เราดูแล ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2558 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5
สานักการแพทย์
- ประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการฯ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สานักการแพทย์
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการ
ดาเนินงานโครงการฯ โดยการจัดเตรียมข้อมูลประกอบ การ
พัฒนาระบบฯ ได้แก่ การออกแบบระบบ โดยได้มีการจัดทา
แบบบันทึกข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บและ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
บริหารจัดการข้อมูล
3. ได้เสนอ ร่าง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงิน
สนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ..... และ ร่าง
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข
และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ...... เพื่อนาเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้าน
ยุทธศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2558 อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการ
สาธารณสุข
4. เสนอคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2560 ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ..... และ ร่าง ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
พ.ศ......ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการสาธารณสุข
5. ได้จัดทา ร่าง รายละเอียดขอบเขตของการจ้างเหมา
(TOR) ผลิตและจัดพิมพ์สื่อต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ คู่มือ วีดีโอ
ฯลฯ เกี่ยวกับความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

- 17 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการฯ เนื่องจากเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของชาวกรุงเทพฯ ซึ่งจะพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมสุขภาวะ
ปัญหา อุปสรรค
1. ไม่สามารถเสนอคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ได้ เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
พ.ศ...... และ ร่าง ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.......
ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และการสาธารณสุข
2. เนื่องจากโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินงานเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 257,950,000 บาท (สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จึงจาเป็นต้องพิจารณาความคุ้มค่าของโครงการฯ อย่างครอบคลุม
หลักฐานอ้างอิง
1. สาเนาโครงการไม่ปุวย..เราดูแล ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล สาเภาทอง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
2. รายงานการประชุมต่างๆ
3. แบบบันทึกข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
4. บันทึกขอความเห็นชอบ “ร่าง” ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ..... และ “ร่าง” ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผู้รักษาสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ..... (หนังสือสานักการแพทย์ ที่ 0601/9565 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2558)
5. ร่าง รายละเอียดขอบเขตของการจ้างเหมา(TOR) ผลิตและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ คู่มือ ฯลฯ เกี่ยวกับความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค

- 18 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๒. จานวนสตรีได้รับบริการตรวจ
ผลผลิต
5,000
มะเร็งเต้านมในโรงพยาบาล
คน
สังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

7,544
คน

2. การให้บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมใน
สถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(9 รพ./รพจ.)

1. โรงพยาบาลกลาง ดาเนินการตรวจมะเร็งเต้านม
ณ ห้องตรวจผู้ปวุ ยนอกศัลยกรรม ชัน้ 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โรงพยาบาลกลาง (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.)
และดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านมให้แก่สตรีผู้มารับบริการ และติดปูาย
ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์และบริเวณ OPD ศัลยกรรม
ชั้น 2 มีจานวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมใน
โรงพยาบาลกลาง จานวน 1,480 ราย ผิดปกติ 84 ราย
2. โรงพยาบาลตากสิน ดาเนินการตรวจมะเร็งเต้านม
ณ ห้องตรวจผู้ปุวยนอกศัลยกรรม (ในวันราชการ เวลา
08.00-12.00 น.) และดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการ
แจกแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็ง เต้านมให้แก่สตรีผู้มารับบริการ
และติดปูายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องตรวจและประกาศ
เสียงตามสายทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ มีจานวนสตรีที่
ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลตากสิน
จานวน 2,929 ราย ผิดปกติ 73 ราย
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดาเนินการตรวจ
มะเร็งเต้านม ณ คลินิกศัลยกรรม ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา
มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ในวันราชการ
เวลา 08.00-11.00 น.) และดาเนินการประชาสัมพันธ์
โดยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ให้แก่สตรีผู้มารับ
บริการ และติดปูายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องตรวจ
ประกาศเสียงตามสายทุกวันในเวลาราชการ ระหว่างเวลา
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
9.00-13.00 น. และประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook
มีจานวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ จานวน 793 ราย ผิดปกติ 248 ราย
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดาเนินการ
ตรวจมะเร็งเต้านม ณ ห้องตรวจผู้ปุวยนอก ชั้น 1 อาคาร
เมตตาธรรม (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น. และ
วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.) และดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยการติดปูายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้อง
ตรวจ ประกาศเสียงตามสายทุกวันในเวลาราชการ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และFacebook มีจานวนสตรี
ที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านม ในโรงพยาบาลพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ จานวน 802 ราย ผิดปกติ 54 ราย
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดาเนินการตรวจ
มะเร็งเต้านม ณ ห้องตรวจศัลยกรรม งานผู้ปุวยนอก ชั้น 1
(ในวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. ) และ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็ง
เต้านมให้แก่สตรีผู้มารับบริการ และประกาศเสียงตามสาย
ทุกวันในเวลาราชการ มีจานวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจ
มะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จานวน 358 ราย
ผิดปกติ 3 ราย
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดาเนินการ
ตรวจมะเร็งเต้านม ณ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม (ทุกวันจันทร์
และศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.) และดาเนินการ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
ให้แก่สตรีผู้มารับบริการ ติดปูายประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธ์ผ่าน
Website มีจานวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมใน
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จานวน 118 ราย
ผิดปกติ 15 ราย
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดาเนินการตรวจมะเร็งเต้านม
ณ คลินิกศัลยกรรมและคลินิกสูตินารีเวช (ในวันราชการ เวลา
08.00-12.00 น.) และดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการ
แจกแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ให้แก่สตรีผู้มารับบริการ
ติดปูายประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีจานวน
สตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ จานวน 520 ราย ผิดปกติ 48 ราย
8. โรงพยาบาลสิรินธร ดาเนินการตรวจมะเร็งเต้านม
ณ คลินิกศัลยกรรมทั่วไป และดาเนินการประชาสัมพันธ์
โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และติดปูาย
ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลสิรินธร มีจานวนสตรีที่ได้รับ
บริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลสิรินธร จานวน
482 ราย ผิดปกติ 11 ราย
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดาเนินการตรวจ
มะเร็งเต้านม ณ อาคารผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน ในวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.
มีจานวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาล
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน จานวน 62 ราย ผิดปกติ 0 ราย
จานวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านม
จานวนทั้งสิ้น 7,544 ราย

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการคัดกรองโรคที่สาคัญให้กับประชาชน (แยกตามโรคมะเร็ง) ไตรมาสที่ 1+2+3+4
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
๓. จานวนสตรีได้รับบริการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลผลิต
12,000
คน

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

16,075 ๓. การให้บริการตรวจคัด
คน
กรองมะเร็งปากมดลูกใน
สถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(8 รพ.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. โรงพยาบาลกลางดาเนินการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ณ ห้องตรวจผู้ปุวยนอกแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร
อนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง (ในวันราชการ เวลา
08.00-12.00 น.) และดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการ
แจกแผ่นพับเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกให้แก่สตรีผู้มารับบริการ
และติดปูายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์และบริเวณ OPD
สูติ-นรีเวชกรรม มีจานวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจ มะเร็งปาก
มดลูกในโรงพยาบาลกลาง จานวน 4,218 ราย ผิดปกติ 66 ราย
2. โรงพยาบาลตากสินดาเนินการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ณ ห้องตรวจนรีเวช ชั้น 2 ตึกอานวยการ (ในวันราชการ เวลา
08.00-11.00 น.) และดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยการ
แจกแผ่นพับเรื่องมะเร็งปากมดลูก ติดปูายประชาสัมพันธ์
โครงการหน้าโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล และทาง
Website ของโรงพยาบาลตากสิน มีจานวนสตรีได้รับบริการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลตากสิน จานวน 2,687 ราย
ผิดปกติ 53 ราย
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดาเนินการ ตรวจ
มะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกนรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร 72
พรรษา มหาราชินี (ในวันราชการ เวลา 08.00-11.00น.)
และดาเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับเรื่อง
มะเร็งปากมดลูก ติดปูายประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจ และ
ประกาศเสียงตามสายทุกวันในเวลาราชการ มีจานวนสตรี
ได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลเจริญกรุง-
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ประชารักษ์ จานวน 4,197 ราย ผิดปกติ 53 ราย
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดาเนินการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ชั้น 2 อาคารเมตตาธรรม (ในวันราชการ เวลา 08.3012.00 น. วันพุธ 08.30-15.00 น.) ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยการแจก แผ่นพับเรื่องมะเร็งปากมดลูก
ติดปูายประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจ มีเสียงประกาศตามสาย
ทุกวันในเวลาราชการ และทาง Website, Facebook ของ
โรงพยาบาล มีจานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
จานวน 671 ราย ผิดปกติ 8 ราย
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดาเนินการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก ณ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 3 ทุกวันพุธและ
วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. และดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยติดปูายประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับ
เรื่อง มะเร็งปากมดลูก และติดปูายประชาสัมพันธ์บริเวณ
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม มีจานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จานวน 332 ราย
ผิดปกติ 2 ราย
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครดาเนินการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ทุกวัน
อังคารและศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.) และดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยการ แจกแผ่นพับ ติดปูายประชาสัมพันธ์
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการในโรงพยาบาล และทาง Website ของโรงพยาบาล
มีจานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ในโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จานวน 294 ราย
ผิดปกติ 9 ราย
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดาเนินการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก ณ คลินิกสูตินรีเวชกรรม (ในวันราชการ เวลา 08.0012.00 น.) และดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่น
พับและติดปูายประชาสัมพันธ์โครงการในโรงพยาบาล
มีจานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกใน
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ จานวน 807 ราย ผิดปกติ 32 ราย
8. โรงพยาบาลสิรินธร ดาเนินการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ณ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม (ในวันราชการ เวลา 08.0012.00 น.) และดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการในโรงพยาบาล และประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย มีจานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
ในโรงพยาบาลสิรินธร จานวน 2,869 ราย ผิดปกติ 33 ราย
จานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
จานวนทั้งสิ้น 16,075 ราย

- 25 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการคัดกรองโรคที่สาคัญให้กับประชาชน(แยกตามโรคมะเร็ง)ไตรมาสที่ 1+2+3+4
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 26 -

ตัวชี้วัด
4. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามขั้นตอนในการ
จัดสร้างโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครกระจายอยู่ใน
4 มุมเมือง

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
91.67

4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน (รพข.)
5. โรงพยาบาล 84 พรรษา
มหาราช (คลองสามวา) (สก.)
6. โรงพยาบาลหลวงพ่อวัด
วัดปากน้า (กว.)
7. โรงพยาบาลบางนา (สก.)

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
สานักการแพทย์ได้โอนงบประมาณโครงการดังกล่าวไป
ตั้งจ่ายสานักการโยธา เพื่อให้สานักการโยธาเป็นผู้ดาเนินการ
จัดหาตัวผู้รับจ้างให้ ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. ผว.กทม. (นายจุมพล สาเภาพล รผว. กทม. ปฏิบัติ
ราชการแทน ผว.กทม.) ได้โปรดให้ความเห็นชอบให้ สนย.
ดาเนินการจัดจ้างโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวงเงิน
3,011,380,000.- บาท ตามหนังสือ สนย. ด่วนที่สุด
ที่ กท 0901/3885 ลว. 25 ก.ย. 59 และ หนังสือ สนค.
ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/7398 ลว. 9 ต.ค. 59
ผลการประมูลฯ มีผู้ยื่นเอกสารการประมูลฯ จานวน 2 ราย
คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
และบริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการพิจารณา ทั้ง
2 ราย
2. ผลการเคาะราคาเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 59
* บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
เสนอราคา 2,993,500,000.- บาท
* บริษัท อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) เสนอราคา
2,991,000,000.- บาท
- คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท อีเอ็มซี
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และได้ต่อรอง
ราคาแล้ว บริษัทฯ ยินดีลดราคาให้คงเหลือ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2,990,999,915.- บาท
- ผว.กทม. (นายจุมพล สาเภาพล รผว.กทม. ปฏิบัติ
ราชการแทน ผว.กทม.) ได้โปรดอนุมัติจ้างบริษัท อีเอ็มซี
จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร วงเงิน
2,990,999,915.- บาท เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59 ตาม
หนังสือ สานักการคลัง ด่วนที่สุดที่ กท 1305/2301 ลว.
25 มี.ค. 59 และหนังสือสานักการโยธาด่วนที่สุด ที่ กท
0901/1016 ลว. 7 มี.ค. 59
- สานักการโยธาได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
เป็นเงิน 2,990,999,915.- บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่
สนย. 47/2559 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 59 กาหนดงานแล้ว
เสร็จ 1,080 วัน ครบกาหนดวันที่ 12 มิ.ย. 2562
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างปรับพื้นที่เพื่อเตรียมงาน
ก่อสร้างเสาเข็ม
โรงพยาบาล 84 พรรษามาหาราช (คลองสามวา)
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอก (OPD) โรงพยาบาลใน
เขตคลองสามวา ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558 - 2560)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน
ปี 2558 วงเงิน 20,000,000.- บาท
ปี 2559 ที่เหลือผูกพันงบประมาณปีถัดไป
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ได้โอนงบประมาณโครงการดังกล่าวไปตั้งจ่าย
สานักการโยธา เพื่อให้สานักการโยธาเป็นผู้ดาเนินการจัดหา
ตัวผู้รับจ้างให้ ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการประมาณราคากลางได้ประมาณราคา
กลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 40,710,000.- บาท
2. สานักงานออกแบบ สนย. มีหนังสือที่ กท 0905/อ.
368 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2559 เสนอ ผอ.สนย. ขอความ
เห็นชอบราคากลาง ซึ่งได้รับความเห็นชอบราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีประกาศแจ้ง
เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างจาก 7% เป็น 6% จึงมีผล
ทาให้ คณะกรรมการฯ ต้องประมาณราคากลางใหม่ ซึ่ง
ขณะนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประมาณราคากลางเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจะจัดส่งให้ฝุายการคลัง สนย.
ตรวจสอบราคากลางก่อนเสนอ ผอ.สนย. ให้ความเห็นชอบ
ราคากลางใหม่
โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้า
1. สานักการแพทย์ได้มีการจัดทาประกาศเรื่อง
ขอเชิญชวนประชาชนอุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลใน
เขตดอนเมือง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 และเวียนแจ้ง
ส่วนราชการต่าง ๆ ตามหนังสือที่ กท 0601/8033
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งขณะนี้ครบกาหนดเวลาแล้ว
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ไม่ปรากฏว่ามีผู้แสดงความจานงอุทิศที่ดินเพื่ อก่อสร้าง
โรงพยาบาลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สานักการแพทย์ได้มี
การเตรียมการ ดังนี้
1.1 ประสานสานักการโยธาในการปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษาเป็นอาคารผู้ปุวยนอกชั่วคราว
โดยสานักการแพทย์ได้รับงบประมาณประจาปี 2558 ใน
การออกแบบและปรับปรุงอาคารผู้ปุวยนอกชั่วคราว และ
ได้โอนงบประมาณดังกล่าวไปยังสานักการโยธาเรียบร้อย
แล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดาเนินการเรื่องการ
เช่าที่ดินจึงไม่มีการใช้งบประมาณในส่วนนี้
1.2 ได้มีการพิจารณาเรื่องการนาระบบการจ้างเหมา
แบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) และ การร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Public – Private Partnership :
PPP) มาใช้ในการจัดการด้านเงินทุนและการบริหาร
จัดการโครงการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้นยังไม่พบว่ากรุงเทพมหานครมี
กฎหมายหรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ทั้งนีก้ รุงเทพมหานครอาจดาเนินการโดยผ่านบริษัท
กรุงเทพธนาคม จากัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร
โดยได้มีหนังสือสานักการแพทย์ที่ กท 0602/802
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์จาก
บริษัท กรุงเทพธนาคม จากัด ในการพิจารณาทางเลือก
และข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงพยาบาล
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. ผู้อานวยการสานักการแพทย์และผู้อานวยการกอง
วิชาการได้มีการเจรจานอกรอบกับไวยาวัจกรวัดปากน้า
ภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
3. มีการจัดทารายละเอียดของการเช่าเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
เป็นโครงการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ปัญหา อุปสรรค
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โรงพยาบาล 84 พรรษา มหาราช (คลองสามวา)
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีประกาศแจ้งเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างจาก 7% เป็น 6% ซึง่ เป็น
ปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ จึงทาให้คณะกรรมการประมาณราคากลาง ต้องประมาณราคากลางใหม่เป็นครั้งที่ 2

- 31 หลักฐานอ้างอิง
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
1. หนังสือ สนย. ด่วนที่สุด ที่ กท 0901/1016 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติจ้างโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
2. หนังสือ สนค. ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/2301 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 เรื่อง สานักการโยธาขออนุมัติจ้างโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายางขุ นเทียน
โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาล 84 พรรษา มหาราช (คลองสามวา)
1. หนังสือที่ กท 0905/อ.368 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559
โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้า
1. หนังสือที่ กท 0601/8033 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
2. หนังสือสานักการแพทย์ที่ กท 0602/802 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
3. รายละเอียดการเจรจาเรื่องค่าเช่าที่ดิน โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้า (โรงพยาบาลในเขตดอนเมือง)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้า
เนื่องจากราคาค่าเช่าที่ดินมีราคาสูง สานักการแพทย์ได้มีการเจรจาต่อรองกับ ไวยาวัจกรของวัดปากน้าภาษีเจริญ มาเป็นระยะๆ (รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง)
ทางวัดยืนยันราคาเดิม สานักการแพทย์จึงได้ประกาศเชิญชวนประชาชนอุทิศที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล แต่เมื่อครบกาหนดปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความจานงอุทิศที่ ดิน
เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล ทาให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่เขตดอนเมืองดังกล่าว

- 32 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80
5. ร้อยละความครอบคลุมของการ
เข้าถึงบริการในการดูแลรักษา
สุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
99.17

8. การพัฒนาระบบส่งต่อ
ระหว่างศูนย์บริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาล
สังกัดสานักการแพทย์
(8 รพ./กว.)

โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ได้มีการพัฒนาระบบ
ส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
สังกัดสานักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
บริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง
ศูนย์บริการ สาธารณสุขและเครือข่าย ร่วมกับโรงพยาบาล
สังกัดสานักการแพทย์ โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 18
ครั้ง และมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
โรงพยาบาลกลาง
ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาล
จานวน 59,132 ราย
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 59,132 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 100
โรงพยาบาลตากสิน
ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาล
จานวน 244,740 ราย
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 244,740 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 100
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาล
จานวน 169,882 ราย
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 166,777 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 98.17
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาล
จานวน 165 ราย
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 165 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 100
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาล
จานวน 13,711 ราย
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 13,711 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 100
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาล
จานวน 14,193 ราย
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 12,392 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 87.31
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาล
จานวน 329 ราย
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 329 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 100
โรงพยาบาลสิรินธร
ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ปุวยมายังโรงพยาบาล
จานวน 88,703 ราย
โรงพยาบาลสามารถรับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข จานวน 88,703 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 100
สรุปคิดเป็นความสาเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยร้อยละ 99.17

- 35 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ได้มีการประชุมร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สานักอนามัย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นระยะ
เพื่อดาเนินการให้มีประสิทธิภาพ
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. สถิติการรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการสาธารณสุข
2. รายงานการประชุมปรึกษาหารือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 36 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๖. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความ
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80
พึงพอใจระดับ “มาก” ใน
บริการรักษาพยาบาลของ
ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของ
กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ
98.21

๙. กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ (รพก. รพต. รพจ.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ปุวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นตัวชี้วัดที่มีค่า
เป็นผลลัพธ์ (Out come) ที่สะท้อนถึงคุณภาพการรักษา
และการให้บริการของบุคลากรประจาศูนย์เป็นอย่างดี
ดังนั้น จึงมีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 7 ศูนย์
โดยมีผลสรุป ดังนี้
โรงพยาบาลกลาง
ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 581 ราย
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 556 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.70
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 330 ราย
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
โรงพยาบาลตากสิน
ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 152 ราย
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.68
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 209 ราย
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 209 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
ศูนย์โรคเบาหวาน
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 120 ราย
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.00
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 655 ราย
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 651 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.39
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 74 ราย
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
จานวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.65
สรุปภาพรวมผู้ป่วยมีความพึงพอใจระดับ “มาก”
ในการบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 98.21

- 38 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ทั้งด้านการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมืออันทันสมัยเพื่อการรักษาผู้ปุวย
2. บุคลากรผู้ให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อย่างจริงจัง
3. มีการมอบหมายให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบการสารวจระดับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ โดยใช้แบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค
1. ข้อจากัดด้านอัตรากาลังบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มจานวนผู้มารับบริการในแต่ละศูนย์ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการที่ไม่
รวดเร็วทันใจของผู้รับบริการ
2. การดาเนินการสารวจระดับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่เป็นจริงสาหรับนามาวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามโดยรู้สึกเกรงใจผู้ให้บริการ
หลักฐานอ้างอิง
1. แฟูมเอกสาร/หลักฐานแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ จานวน 1 แฟูม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด

๗. ร้อยละของความสาเร็จในการ
ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ของสานัก
การแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
≥ ร้อยละ
85

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
100

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

๑๐. การพัฒนาและขยายศูนย์
สานักการแพทย์มีการพัฒนาและขยายศูนย์ความ
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นเลิศทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการ
(รพก. รพต. รพจ.)
ประเมินศักยภาพและยกระดับศูนย์ฯ ในด้านต่างๆทั้ง
10 ด้าน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ตั้งแต่ระดับ
3 ขึ้นไป
ในปี พ.ศ. 2559 ได้กาหนดเข้าประเมินศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ ดังนี้
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 รพ.กลาง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 รพ.ตากสิน
ปัจจุบันสานักการแพทย์มีศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ (Excellent Center) ทั้งสิ้นจานวน 7 ศูนย์
และมีผลการประเมิน โดยเรียงตามลาดับคะแนน
ดังนี้
1. ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ ระดับ 4 (3.79)
2. ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ร.พ.กลาง ระดับ 4 (3.56)
3. ศูนย์จักษุวิทยา
ร.พ.กลาง ระดับ 4 (3.55)
4. ศูนย์เบาหวาน
ร.พ.ตากสิน ระดับ 4 (3.50)
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม
ร.พ.ตากสิน ระดับ 3 (3.45)
6. ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ร.พ.ตากสิน ระดับ 3 (3.18)
7. ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ ระดับ 3 (3.02)

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ทั้งด้านการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์อย่างเต็มที่
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (หัวหน้าศูนย์ฯ) มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อย่างจริงจัง
3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจาศูนย์มีความตั้งใจในการทางานเป็นทีม โดยเฉพาะการทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
4. มีการตรวจประเมินศูนย์ฯ โดยคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี
5. มีบุคลากรผู้ประสานงานส่วนกลาง (กองวิชาการ) ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝุายเลขานุการในการสื่อสาร ประสานงาน และเชื่อมโยงระบบการพัฒนาศูนย์ฯ
ในภาพรวมของสานักการแพทย์
ปัญหา อุปสรรค
1. ข้อจากัดด้านอัตรากาลังบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มจานวนผู้มารับบริการในแต่ละศูนย์ จึงส่งผลให้มีความจาเป็นต้องจ้าง
บุคคลภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการเพิ่มเติม
2. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฯบางแห่ง ยังมีความล่าช้า เนื่องจากข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบของกรุงเทพมหานคร
3. การดาเนินการก่อสร้างอาคาร สถานที่สาหรับศูนย์ฯบางแห่งยังมีความล่าช้า จึงส่งผลต่อการประเมินศักยภาพด้านสถานที่ให้บริการ
หลักฐานอ้างอิง
1. เล่มรายงานผลการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จานวน 1 เล่ม
2. แฟูมเอกสาร/หลักฐานแบบรายงานความคืบหน้าของศูนย์ฯต่างๆ จานวน 1 แฟูม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

- 41 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๘. ร้อยละของความสาเร็จในการ
ผลลัพธ์
ร้อยละ
ร้อยละ 11. การพัฒนาคุณภาพ
ผ่านการตรวจประเมิน
100
100
โรงพยาบาล
มาตรฐานคุณภาพ
(รพก./
(รพก./
(8 รพ./รพก./รพต./รพส.)
โรงพยาบาล (ซ้า)
รพต./รพส.) รพต./
รพส.)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือเป็นการดาเนินงาน
ที่มสี าคัญตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2559) โดยกาหนด
กลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้บริการ
ประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะต้องผ่านการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ โดยมีสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.)
เป็นหน่วยงานผู้ประเมิน
ซึ่งต่อมาได้ปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ได้กาหนดกลยุทธ์
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “มหานครปลอดภัย” โดยในปี 2559
มีผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามตัวชี้วัด ดังนี้
1. โรงพยาบาลกลาง ได้รับการเยี่ยมสารวจเพื่อต่อ
อายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
5 – 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลผ่านการประเมิน
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การ
มหาชน (สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2. โรงพยาบาลตากสิน
- ส่งใบแจ้งเจตจานงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพื่อต่ออายุการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) (Re Accreditation)
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การ
มหาชน (สรพ.) กาหนดวันเข้าเยี่ยมสารวจ เพื่อต่ออายุ
การรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) (Re Accreditation)
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559
- ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เยี่ยมสารวจฯ และส่งเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณารับรองของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
3. โรงพยาบาลสิรินธร
- ส่งใบแจ้งเจตจานงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพื่อต่ออายุการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) (Re Accreditation)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
- ส่งเอกสารประเมินตนเองเพื่อให้สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เข้า
เยี่ยมสารวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
(ซ้า) (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.)
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
แจ้งกาหนดการเข้าเยี่ยมสารวจในวันที่ 10 -11
พฤศจิกายน 2559
4. โรงพยาบาลอื่นๆในสังกัดทุกแห่ง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 2
(Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรอง
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
- ส่งใบแจ้งเจตจานงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพื่อต่ออายุการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) (Re Accreditation)
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558
- จาทาแบบประเมินตนเองตามแบบประเมิน AHA
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
- ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 1
(Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 – 11 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
- ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 1
(Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 – 30 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
- ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองรับคุณภาพ
โรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 1 (Re-Accreditation) เมื่อวันที่
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
3 – 4 กันยายน 2557 มีระยะเวลาในการรับรอง
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 – 26 กุมภาพันธ์
2561
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
- ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 2
(Re - accreditation) โดยมีระยะเวลารับรองตั้งแต่วันที่
12 พฤษภาคม 2557 – 11 พฤษภาคม 2560

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารสานักการแพทย์ ตลอดจนผู้อานวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุน โดยกาหนดเป็นนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างจริงจัง
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
3. มีการเยี่ยมสารวจและตรวจประเมินโดยองค์กรภายนอก (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน)
4. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค
ไม่สามารถกาหนดวันเข้าเยี่ยมสารวจและตรวจประเมินขององค์กรภายนอกได้อย่างชัดเจน (สถาบันรับรงคุณภาพสถานพยาบาล องค์กรมหาชน)
ดังนั้น โรงพยาบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมและกาหนดระยะเวลาในการส่งแบบประเมินตนเองไปยัง สรพ. อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันระยะเวลาตาม
แผนที่กาหนดฯ
หลักฐานอ้างอิง
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม จานวน 1 แฟูม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 45 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๙. ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉิน
ผลลัพธ์
ร้อยละ
ที่ขอรับบริการทางการแพทย์
45
ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance)
สามารถได้รับบริการภายใน
10 นาที และส่วนของขั้น
พื้นฐาน (Basic) สามารถ
ได้รับบริการภายใน 15 นาที
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
48.51

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
(9 รพ./ศบฉ.)

มีการพัฒนาการบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยจัดให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง
(Advance Life Support) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 5 จุด (เดิม 4 จุด) ได้แก่
1) จุดจอดใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 (ด่วนประชาชื่น)
2) จุดจอดห้างบิ๊กซีรามอินทรา
3) จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน
4) จุดจอดสานักงานเขตลาดพร้าว
5) *จุดจอดสานักงานเขตบางนา
แต่ละจุดประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
- พยาบาลวิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉินขั้นสูง 1 คน/ผลัด
- เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินขั้นพื้นฐานหรือพนักงานช่วยเหลือ
คนไข้หรือลูกจ้างที่ผ่านการอบรมเวชกรฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐานจานวน 1 คน/ผลัด
- พนักงานขับรถยนต์หรือเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานทา
หน้าที่พนักงานขับรถยนต์ หรือพนักงานขับรถยนต์ที่เป็น
บุคคลภายนอกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐาน จานวน 1 คน/ผลัด โดยอยู่ปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชม. เป็นผลัดๆ ละ 8 ชม.
- ผู้ปุวยที่ได้รับการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง
(Advance)ภายใน 10 นาที จานวน 5,864 คน
- ผู้ปุวยที่ได้รับการบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
(Basic) ภายใน 15 นาที จานวน 13,012 คน
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จานวนผู้ปุวยที่ขอรับบริการ = 38,912 คน
คิดเป็นร้อยละ (5,864 + 13,012) x 100 = 48.51
38,912
(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559)

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการ
2. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือ
ปัญหา อุปสรรค
1. ไม่ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จุดจอดเพื่อให้บริการที่เหมาะสม
2. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บริการที่เพียงพอ
หลักฐานอ้างอิง
1. สาเนาโครงการ รายงานผลการประเมินผลโครงการ
2. สถิติระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการ (Response time)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
10. ร้อยละของผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
ในระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ได้รับการดูแลจาก
ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล
(ผลลัพธ์)

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ
100

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
100

๑๓. โครงการศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2557 (ศบฉ.)

หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้จัดชุด
ปฏิบัติการออกให้บริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉินทั้งผู้ปุวย
วิกฤตและไม่รุนแรง นาส่งโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แห่ง โดยจานวนผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉินทั้งหมดได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพของ
โรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559
จานวนทั้งสิ้น 1,852 ราย ดังนี้
1. เดือนตุลาคม จานวน 186 ราย
2. เดือนพฤศจิกายน จานวน 164 ราย
3. เดือนธันวาคม จานวน 238 ราย
4. เดือนมกราคม จานวน 176 ราย
5. เดือนกุมภาพันธ์ จานวน 185 ราย
6. เดือนมีนาคม จานวน 216 ราย
7. เดือนเมษายน จานวน 176 ราย
8. เดือนพฤษภาคม จานวน 180 ราย
9. เดือนมิถุนายน จานวน 167 ราย
10. เดือนกรกฎาคม จานวน 164 ราย
คิดเป็นร้อยละ = 1,852  100
1,852
= 100 %
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม
2559)

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือ และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียงพอ
ปัญหา อุปสรรค
1. ไม่ได้รับการจากสนับสนุนจากเครือข่ายในระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการที่เหมาะสม
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรภายนอก การรายงานข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน
3. การบันทึกข้อมูลการให้บริการอาจมีความผิดพลาด ทาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
หลักฐานอ้างอิง
- รายงานจานวนผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพของโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
1๑. ร้อยละความสาเร็จของการ
รักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้น
ทะเบียนรักษา

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
≥ ร้อยละ
ผลลัพธ์
87

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
90.09

๑๔. การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรค
ของโรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์ (8 รพ./กว.)

โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการ
ดาเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
วัณโรค โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้
1. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคของกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สานักการแพทย์
2. มีการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ ของโรงพยาบาล
สังกัดสานักการแพทย์ ระหว่างวันที่ 5 – 28 กรกฎาคม
2559
3. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูล
การรายงานวัณโรค (TB data Management) เมื่อวันที่
1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาเวิร์ด
กรุงเทพมหานคร
สรุปอัตราผลสาเร็จในการรักษา (Success Rate)
ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง ในภาพรวมเท่ากับ
ร้อยละ 90.09 ดังนี้
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน 434 ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จานวน 391 ราย
คิดเป็นร้อยละ 90.09
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โรงพยาบาลกลาง
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน 87
ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จานวน
74 ราย
คิดเป็นร้อยละ 85.06
โรงพยาบาลตากสิน
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน 71 ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จานวน 60
ราย
คิดเป็นร้อยละ 84.51
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน 71
ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จานวน 64
ราย
คิดเป็นร้อยละ 90.14
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน 32
ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จานวน 29
ราย
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 90.63
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน
17 ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จานวน
16 ราย
คิดเป็นร้อยละ 94.12
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน 28
ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จานวน 27 ราย
คิดเป็นร้อยละ 96.42
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน 40
ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จานวน 37
ราย
คิดเป็นร้อยละ 92.50
โรงพยาบาลสิรินธร
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่นามาประเมิน
จานวน 88
ราย
รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จานวน 84
ราย
คิดเป็นร้อยละ 95.45
สรุปภาพรวมผลสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ที่ขึ้นทะเบียนการรักษา คิดเป็นร้อยละ 90.09

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสานักการแพทย์ตลอดจนผู้อานวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุนโดยกาหนดเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ
การรักษาวัณโรคอย่างจริงจัง
2. แพทย์แ ละผู้ป ระสานงานวัณ โรคตลอดจนผู ้เ กี่ย วข้อ งมีค วามมุ่ง มั่น ในการพัฒ นาระบ บเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสั งกัด
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง
3. มีการประชุมคณะกรรมการฯอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกวัณโรค
ปัญหา อุปสรรค
1. ข้อจากัดด้านโครงสร้างอัตรากาลังบุคลากรที่ทางานด้านวัณโรค (TB Coordinator)
2. โครงสร้างด้านกายภาพ อาทิ อาคาร/สถานที่ ไม่เอื้ออานวยต่อการจัดตั้งคลินิกวัณโรคและไม่เอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
3. การส่งตรวจเสมหะเพื่อการเพาะเชื้อหาวัณโรคดื้อยา (MDR TB) ต้องใช้เวลาและส่งตรวจไปยังหน่วยงานภายนอก
หลักฐานอ้างอิง
แบบรายงานผลการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
12.ร้อยละของบุคลากรใน
ผลลัพธ์
ร้อยละ
สหสาขาวิชาชีพที่เข้าร่วมดูแล
50
รักษาผู้ปุวยในหน่วยเคมี
บาบัด (ผลลัพธ์)
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
100

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. สาเนาโครงการเปิดหน่วยเคมีบาบัด
2. สถิติผู้ปุวยที่มารับบริการหน่วยเคมีบาบัด
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

โครงการที่สนับสนุน
15. โครงการจัดตั้งหน่วยเคมี
บาบัด (รพต.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ให้ความสาคัญในการบาบัดรักษาผู้ปุวย
โรคมะเร็งโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
มอบหมายให้จัดตั้งหน่วยเคมีบาบัด ขึ้นที่โรงพยาบาล
ตากสิน ซึ่งมีทีมสหวิชาชีพร่วมบาบัดรักษาประกอบด้วย
1. Onco – med
จานวน 1 คน
2. ศัลยแพทย์
จานวน 1 คน
3. พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการให้ยาเคมีบาบัด
จานวน 21 คน
4. เภสัชกร
จานวน 3 คน
5. นักเทคนิคการแพทย์ จานวน 1 คน
6. นักโภชนากร
จานวน 1 คน
7. ทีม Palliative care
จานวน 1 คน
บุคลากรในสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลรักษาผู้ปุวยใน
หน่วยเคมีบาบัดคิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด
1๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอว
หรือ BMI ลดลงจากเดิม

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ
75

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
85.40

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

๑๖. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ได้ดาเนินโครงการ
ประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน (8 รพ./รพจ.)
มาตรฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัย
เสี่ยงจากภาวะน้าหนักเกินจนสามารถทาให้รอบเอวหรือ
ค่า BMI ลดลงจากเดิมดังนี้
1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงผู้ที่มีภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ “ไม่อ้วนเอา
เท่าไหร่ 2” (รพก.) ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
16 คน ผลประเมินพบว่ากลุ่มเปูาหมายมีรอบเอวลดลง
หลังเข้าร่วมโครงการ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการ โรงพยาบาลหุ่นดี (You R What
You E) (รพต.) ดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
โภชนาการ การออกกาลังกาย และการจัดอบรมแก่
บุคลากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน มีผู้เข้าร่วม
โครงการมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลง จานวน 31 คน
คิดเป็น ร้อยละ 77.50
3. โครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี
น้าหนักเกินมาตรฐาน (รพจ.) ดาเนินการจัดอบรม
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน
มีผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลง
จานวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.12 มีรอบเอวลดลง
จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 82.93
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. โครงการ ลด BMI ให้ไร้พุง (รพท.) ดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนทีมีน้าหนักเกินมาตรฐาน
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 38 คน หลังดาเนินการ
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการที่มีดัชนีมวลกาย
(BMI) ลดลง จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84
5. โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะ
เมตาบอลิก (รพว.) โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วม 57 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย
(BMI) ลดลง จานวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.46
6. โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนทีมี
น้าหนักเกินมาตรฐาน ปี 2559 (รพล.) โดยจัดกิจกรรม
ทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 49 คน มีผู้เข้าร่วม
โครงการมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลง จานวน 43 คน
คิดเป็น ร้อยละ 87.76
7. กิจกรรมเต้นเปลี่ยนบุคลิก พิชิตอ้วน พิชิตพุง
(รพร.) ดาเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
จานวน 16 คน หลังกิจกรรมดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
มีผู้ร่วมกิจกรรมมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และเส้นรอบเอว
ลดลง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
8. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ที่มี
น้าหนักเกินมาตรฐาน (รพส.) โดยดาเนินการจัดกิจกรรม
ทั้งหมด 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจานวน 58 คน หลังโครงการ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(BMI) ลดลงจานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 77.59
สรุปภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน จานวน
315 คน กลุ่มเปูาหมายมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) หรือ
รอบเอวลดลง จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 85.40

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารเล็งเห็นความสาคัญของโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลและประชาชนในชุมชน
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เวลา และการเตรียมสถานที่
3. ทีมงานมีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่น ในการดาเนินโครงการให้สาเร็จลุลวงไปด้วยดี ในการประชุมวางแผนดาเนินโครงการ และมีการทบทวนข้อผิดพลาดหลัง
การทากิจกรรมกลุ่มทุกครั้งเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป
ปัญหา อุปสรรค
1. ผู้เข้าร่วมโครงการบางรายไม่สามารถปฏิบัติตนตามที่โครงการแนะนาได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการหลายรายสมัครแล้วไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หรือมาได้ไม่ต่อเนื่อง
3.
หลักฐานอ้างอิง
รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
1๔. อัตราการตายของผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูง (ผู้ปุวย
ความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิต
ด้วยIntracerebral
Haemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke)

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
< ร้อยละ
3.3

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
0.04

17. การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง (9 รพ./รพส.)

สานักการแพทย์ได้ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาระบบบริการประชาชนที่ปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ทั้ง
9 แห่ง โดยการเปิดให้บริการคลินิกสาหรับผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูง และให้ความรู้แก่ผู้ปุวย โรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล เช่น จัดตั้งคลินิกโรคความดันโลหิต
สูงแบบครบวงจร คลินิกความดันไขมัน จัดกิจกรรมดูแลผู้ปุวย
โรคความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร กิจกรรมโครงการทางด่วน
โรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การดูแลผู้ปุวยความดันโลหิตสูง กิจกรรมชมรม
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงทุกวันจันทร์ จัดโครงการค่ายความดัน
โลหิตสูง จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก กิจกรรมให้
ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงแก่ผู้ปุวยที่รับไว้ใน
โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลได้ร่วมกับทีม PCT อายุกรรม
โดยพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดูแลผู้ปุวยความดัน
โลหิตสูง กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง
โดยจัดนิทรรศการ รณรงค์วันโรคความดันโลหิตสูงแก่
ประชาชนผู้มารับบริการ แจกแผ่นพัน จัดบอร์ด จัดกิจกรรม
คัดกรองและส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ปุวย
ความดันโลหิตสูงแก่ผู้รับบริการอายุ 15 ปี ขึ้นไปจัดโครงการ
การเสริมพลังการดูแลตนเองในผู้ปุวยโรความดันโลหิตสูง
เป็นต้น
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวยแบบสหวิชาชีพและผู้ปุวยที่
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถนาความรู้ที่ได้รับกลับไปดูแล
ตนเองอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้
และสานักการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสาคัญของโรค
ดังกล่าว จึงมีการตรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดัน
โลหิตสูง (ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย
Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2558- 31 สิงหาคม 2559 ดังนี้
รพก. ผู้ปุวย 40,337 ราย เสียชีวิต 33 ราย
ร้อยละ 0.082
รพต. ผู้ปุวย 48,654 ราย เสียชีวิต 13 ราย
ร้อยละ 0.027
รพจ. ผู้ปุวย 64,148 ราย เสียชีวิต 16 ราย
ร้อยละ 0.025
รพท. ผู้ปุวย 34,377 ราย เสียชีวิต 5 ราย
ร้อยละ 0.015
รพว. ผู้ปุวย 23,224 ราย เสียชีวิต 19 ราย
ร้อยละ 0.082
รพล. ผู้ปุวย 7,442 ราย เสียชีวิต 1 ราย
ร้อยละ 0.013
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รพร. ผู้ปุวย 22,668 ราย เสียชีวิต 4 ราย
ร้อยละ 0.018
รพส. ผู้ปุวย 27,685 ราย เสียชีวิต 17 ราย
ร้อยละ 0.061
รพข. ผู้ปุวย 2,454 ราย เสียชีวิต 0 ราย
ร้อยละ 0.000
รวมผู้ปุวยทั้งสิ้น จานวน 270,989 ราย
เสียชีวิต
จานวน 108 ราย
คิดเป็นร้อยละ 0.04

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยในประชาชนในเขตเมือง ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สานักการแพทย์เห็น
ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่ง ดาเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง เพื่อลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานสถิติผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง ( I10 - I15)
2. รายงานสถิติผู้เสียชีวิตด้วย Intracereral Haemorrhag หรือ Hemorrhagie Stroke
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 60 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
1๕. อัตราการตายของผู้ปุวย
ผลลัพธ์
< ร้อยละ
โรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวาน
5
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
Ischemic Heart , CKD ,
Stroke) ที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสังกัดสานัก
การแพทย์
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
0.011

โครงการที่สนับสนุน
๑๘. การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการประชาชนที่เป็น
โรคเบาหวาน (9 รพ./รพต.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ระบบบริการประชาชนที่ปุวยเป็นโรคเบาหวานที่เข้ามา
รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ทั้ง 9 แห่ง
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน ตามคาสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่ 3107/2556 และจัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางใน
การดูแลผู้ปุวย เช่น จัดตั้งคลินิกโรคเบาหวาน และการ
ดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานแบบครบวงจร จัดกิจกรรมวัน
เบาหวานโลก จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน วางแผนจัดตั้ง
ศูนย์เบาหวานครบวงจร รพจ. กิจกรรมการคัดกรองผู้ปุวย
ประชาชนทั่วไป กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ในผู้ปุวย
เบาหวาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน มีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวานในโรงพยาบาล
และเครือข่ายโรงพยาบาล จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
โรคเบาหวานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัด พัฒนาคลินิก
ตรวจเท้าผู้ปุวยเบาหวาน การตรวจจอประสาทตา
การคัดกรองวัณโรค การตรวจเลือดประเมินระดับน้าตาล
สะสม พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย
เบาหวาน เป็นต้น
ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่ง
ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (ผู้ปุวย
เบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD,
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558- 31 สิงหาคม 2559 ดังนี้
รพก. ผู้ปุวย 21,550 ราย เสียชีวิต 0 ราย
ร้อยละ 0.00
รพต. ผู้ปุวย 28,087 ราย เสียชีวิต 0 ราย
ร้อยละ 0.00
รพจ. ผู้ปุวย 28,387 ราย เสียชีวิต 5 ราย
ร้อยละ 0.018
รพท. ผู้ปุวย 9,587 ราย เสียชีวิต 1 ราย
ร้อยละ 0.010
รพว. ผู้ปุวย 11,933 ราย เสียชีวิต 7 ราย
ร้อยละ 0.059
รพล. ผู้ปุวย 4,280 ราย เสียชีวิต 1 ราย
ร้อยละ 0.023
รพร. ผู้ปุวย 13,483 ราย เสียชีวิต 0 ราย
ร้อยละ 0.00
รพส. ผู้ปุวย 15,142 ราย เสียชีวิต 1 ราย
ร้อยละ 0.007
รพข. ผู้ปุวย 1,150 ราย เสียชีวิต 0 ราย
ร้อยละ 0.00
รวมผู้ปุวยทั้งสิ้น จานวน 133,599 ราย
เสียชีวิต
จานวน 15 ราย
คิดเป็นร้อยละ 0.011

- 62 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยในประชาชนในเขตเมืองที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สานักการแพทย์เห็นความสาคัญในเรื่อง
ดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่ง ดาเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน เพื่อลดอุบัติการณ์การ
เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. รายงานสถิติผู้ปุวยโรคเบาหวาน (E10 – E14)
2. รายงานสถิติผู้เสียชีวิตโรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
๑๖. ร้อยละของประชาชนที่
โรงพยาบาลรับผิดชอบได้รับ
การคัดกรองโรคที่สาคัญ

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 20

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ ๑๙. โครงการตรวจคัดกรองโรค
22.45
(8 รพ./รพก.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคที่สาคัญให้กับ
ประชาชน ดาเนินการตรวจคัดกรองโรคที่สาคัญให้กับ
ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และประกันสังคมของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
โดยมีโรคที่ดาเนินการ ได้แก่
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคเบาหวาน
3. ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์
4. โรคมะเร็งตับ
เพื่อสร้างความตระหนัก และให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ
พร้อมแจกแผ่นพับความรู้ทาให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตราย
วิธีการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันการเกิดโรค โดยดาเนินการ
คัดกรองโรคให้กับประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล
และคัดกรองนอกสถานที่เมื่อมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โรงพยาบาลกลาง ประชาชนที่รับผิดชอบ จานวน
165,262 ราย ได้รับการตรวจคัดกรองโรค จานวน
40,614 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.58 แบ่งเป็น
- โรคความดันโลหิตสูง ผ่านการคัดกรอง จานวน
37,888 ราย พบผู้ปุวย 7,704 ราย และกลุ่ม
เสี่ยง 11,509 ราย
- โรคเบาหวาน ผ่านการคัดกรอง
จานวน 965 ราย พบผู้ปุวย 88 ราย
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
และกลุ่มเสี่ยง 220 ราย
- ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 986 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 469 ราย
- โรคมะเร็งตับ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 775 ราย ผิดปกติ 24 ราย
2. โรงพยาบาลตากสิน ประชาชนที่รับผิดชอบ จานวน
174,817 ราย ได้รับการตรวจคัดกรองโรค จานวน
38,798 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.19 แบ่งเป็น
- โรคความดันโลหิตสูง ผ่านการคัดกรอง
จานวน 17,698 ราย พบผู้ปุวย 1,389 ราย
และกลุ่มเสี่ยง 2,746 ราย
- โรคเบาหวาน ผ่านการคัดกรอง
จานวน 8,675 ราย พบผู้ปุวย 1,388 ราย
และกลุ่มเสี่ยง 2,906 ราย
- ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 11,308 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 2,746 ราย
- โรคมะเร็งตับ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 1,117 ราย ผิดปกติ 7 ราย
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประชาชนที่
รับผิดชอบ จานวน 150,989 ราย ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรค จานวน 30,657 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.30
แบ่งเป็น
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- โรคความดันโลหิตสูง ผ่านการคัดกรอง
จานวน 11,968 ราย พบผู้ปุวย 1,248 ราย
และกลุ่มเสี่ยง 4,508 ราย
- โรคเบาหวาน ผ่านการคัดกรอง
จานวน 6,894 ราย พบผู้ปุวย 1,400 ราย
และกลุ่มเสี่ยง 1,253 ราย
- ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ผ่านการคัดกรองจานวน
11,705 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 5,668 ราย
- โรคมะเร็งตับ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 90 ราย ผิดปกติ 48 ราย
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ประชาชน
ที่รับผิดชอบ จานวน 55,675 ราย ได้รับการตรวจ
คัดกรองโรค จานวน 12,409 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.29
แบ่งเป็น
- โรคความดันโลหิตสูง ผ่านการคัดกรอง
จานวน 4,377 ราย พบผู้ปุวย 333 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 844 ราย
- โรคเบาหวาน ผ่านการคัดกรอง
จานวน 3,606 ราย พบผู้ปุวย 148 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 482 ราย
- ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 4,377 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 1,015 ราย
- โรคมะเร็งตับ ผ่านการคัดกรอง
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จานวน 49 ราย ผิดปกติ 13 ราย
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ประชาชนที่
รับผิดชอบ จานวน 47,876 ราย ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรค จานวน 10,725 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.40 แบ่งเป็น
- โรคความดันโลหิตสูง ผ่านการคัดกรอง
จานวน 3,575 ราย พบผู้ปุวย 731 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 611 ราย
- โรคเบาหวาน ผ่านการคัดกรอง
จานวน 3,575 ราย พบผู้ปุวย 369 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 260 ราย
- ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 3,575 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 1,075 ราย
- โรคมะเร็งตับ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 0 ราย ผิดปกติ 0 ราย
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ประชาชนที่รับผิดชอบ จานวน 40,143 ราย ได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรค จานวน 11,822 ราย คิดเป็นร้อยละ
29.45 แบ่งเป็น
- โรคความดันโลหิตสูง ผ่านการคัดกรอง
จานวน 5,050 ราย พบผู้ปุวย 831 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 1,730 ราย
- โรคเบาหวาน ผ่านการคัดกรอง
จานวน 1,722 ราย พบผู้ปุวย 68 ราย และ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กลุ่มเสี่ยง 88 ราย
- ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 5,050 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 2,097 ราย
- โรคมะเร็งตับ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 0 ราย ผิดปกติ 0 ราย
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ประชาชนที่รับผิดชอบ
จานวน 84,760 ราย ได้รับการตรวจคัดกรองโรค จานวน
ราย 18,986 คิดเป็นร้อยละ 22.40 แบ่งเป็น
- โรคความดันโลหิตสูง ผ่านการคัดกรอง
จานวน 1,697 ราย พบผู้ปุวย 106 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 396 ราย
- โรคเบาหวาน ผ่านการคัดกรอง
จานวน 1,520 ราย พบผู้ปุวย 26 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 128 ราย
- ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 15,589 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 7,192 ราย
- โรคมะเร็งตับ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 180 ราย ผิดปกติ 12 ราย
8. โรงพยาบาลสิรินธร ประชาชนที่รับผิดชอบ จานวน
114,325 ราย ได้รับการตรวจคัดกรองโรค จานวน
23,212 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.30 แบ่งเป็น
- โรคความดันโลหิตสูง ผ่านการคัดกรอง
จานวน 11,694 ราย พบผู้ปุวย 1,773 ราย
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
และกลุ่มเสี่ยง 1,784 ราย
- โรคเบาหวาน ผ่านการคัดกรอง
จานวน 1,846 ราย พบผู้ปุวย 228 ราย และ
กลุ่มเสี่ยง 350 ราย
- ภาวะน้าหนักเกินเกณฑ์ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 8,898 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 2,350 ราย
- โรคมะเร็งตับ ผ่านการคัดกรอง
จานวน 756 ราย ผิดปกติ 25 ราย
รวมประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ
- ประกันสุขภาพ
จานวน 648,921 ราย
- ประกันสังคม
จานวน 184,926 ราย
รวมทั้งสิ้น
จานวน 833,847 ราย
ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น จานวน 187,223 ราย
คิดเป็นร้อยละ
22.45

- 69 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
แบบรายงานสถิติของผู้ปุวยที่ได้รับการคัดกรองโรคจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 70 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๑๗. ผลคะแนนการประเมินผล
ผลลัพธ์
90
คะแนน
การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
คะแนน 1. ปฏิทินกิจกรรม
10 คะแนน
ของหน่วยงานกทม.ตาม
2. เกี่ยวกับองค์กร
เกณฑ์ประเมินผลที่กาหนด
ตัวชี้วัด

20 คะแนน
3. ข่าวสาร 48
คะแนน
4. การให้ บริการ
18 คะแนน
5. ติดต่อเรา 4
คะแนน

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

๒๐. การพัฒนาเว็ปไซด์ของ การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสานักการแพทย์
หน่วยงาน
http://www.msdbangkok.go.th/ ตามเกณฑ์
(ทุกส่วนราชการ/กว.) ประเมินผลที่สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลกาหนด
ประกอบด้วย
1. ปฏิทินกิจกรรม
- ปรับปรุงทุกเดือน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ได้แก่ ภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงานโครงสร้าง/ผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการ
สถิติ/ผลงานของหน่วยงาน และข้อมูลกายภาพ
- ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2559 , มิถุนายน 2559
และกันยายน 2559
3. ข่าวสาร ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม
ประกาศต่างๆ ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ปรับปรุงทุกเดือน
4. การให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับ
การให้บริการของหน่วยงาน แบบฟอร์มการให้บริการที่
สามารถ Download
- ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และพฤษภาคม
2559
5. ติดต่อเรา
- ปรับปรุงเดือนธันวาคม 2558

- 71 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการนาเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักการแพทย์
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. ตารางกาหนดการดาเนินการงานตัวชี้วัดบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสานักการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. หน้าจอเว็บไซต์ของสานักการแพทย์ จาแนกตามรายการหัวข้อ ดังนี้ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข่าวสาร การให้บริการของหน่วยงาน
แบบฟอร์ม Download และติดต่อเรา
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
1๘. ร้อยละของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจของการรับ
บริการ

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
98.32

โครงการที่สนับสนุน
๒๑. การพัฒนาระบบบริการศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
(8 รพ./รพต.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ได้จัดให้มีศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
ขึ้นในโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและ
สตรีที่ กระทาความรุนแรง ทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ และจิต
สังคม ตลอด 24ชั่วโมง รวมถึงให้คาปรึกษา แนะนาแก่
ผู้รับบริการ เพื่อเป็นแนวทางปูองกันการถูกกระทาซ้า และมี
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สรุปได้ดังนี้
รพก. คิดเป็นร้อยละ 100
รพต. คิดเป็นร้อยละ 100
รพจ. คิดเป็นร้อยละ 100
รพท. คิดเป็นร้อยละ 100
รพว. คิดเป็นร้อยละ 100
รพล. คิดเป็นร้อยละ 100
รพร. คิดเป็นร้อยละ 93.30
รพส. คิดเป็นร้อยละ 93.25
สรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 98.32

- 73 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดาเนินการ โดยมีการจ้างบุคคลภายนอกในตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยให้คาปรึกษาและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก ทาให้มีอัตราการลาออกไปทางานในหน่วยงานที่ความมั่นคงหรือมีค่าตอบแทนสูงกว่า
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 74 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๑๙. ร้อยละของบุคลากรมีความ
ผลลัพธ์
ระดับ
ร้อยละ 22. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พึงพอใจต่อองค์กรอยู่ใน
ปานกลาง
95.11
บุคลากร (Happy Work Place)
ระดับดี (ผลลัพธ์)
(ร้อยละ 75)
(ทุกส่วนราชการ/สก.)
23. โครงการประชุมใหญ่ทางวิชาการ
ประจาปีครบครอบ 118 ปี
โรงพยาบาลกลาง (รพก.)
24. โครงการประชุมวิชาการการ
พยาบาลประจาปี (รพก.)
25. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
2559 (ครั้งที่ 13) (รพต.)
26. โครงการการประชุมวิชาการ การ
ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
(รพต.)
27. โครงการสัมมนาวิชาการ ด้าน
การผ่าตัดผ่านกล้อง ประจาปี
2559 (Bangkok Annual
Congress in Minimally
Invasive Surgery : BMIS
2016) (รพจ.)
28. โครงการการประชุมวิชาการ
ประจาปี โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)
ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy
Work Place) ด้วยการเสริมสร้างความรัก
ความผูกพัน ความเชื่อมั่นในองค์กร พัฒนาขวัญและ
กาลังใจแก่บุคลากร เช่น
- การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สานักการแพทย์
(ทุกส่วนราชการ)
- โครงการ อโรคยา โยคะ (รพก.)
- โครงการโรงพยาบาลศีล 5 (Happy Soul)
(รพต.)
- กิจกรรม สุขภาพการเงินดี ชีวีมีสุข
(Happy Money) (รพต.)
- กิจกรรม แสงทองส่องใจ (Happy Soul)
(รพต.)
- โครงการ Happy Money (รพจ.)
- โครงการ สัมมนาพัฒนาสุขภาพจิต
ชีวิตเป็นสุข เทิดไท้องค์ราชัน 89 พรรษา
(รพจ.)
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร
เรื่อง จุดพลังสร้างไฟทะยานไปกับรพจ.
(รพจ.)
- กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Place) (รพท.)
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพ (รพท.)
30. โครงการอบรมปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพท.)
31. โครงการการประชุมวิชาการด้าน
เภสัชกรรมของโรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)
32. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การระงับเหตุเพลิงไหม้และ
อพยพหนีไฟ (รพท.)
33. โครงการอบรมปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
(รพว.)
34. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปูองกันและระงับอัคคีภัย
(รพว.)
35.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน
(รพว.)
36. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐาน
(รพล.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- กิจกรรมทาบุญวันขึ้นปีใหม่ศาสนาพุทธ
และอิสลาม (รพว.)
- กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ปี 2559
(รพว.)
- โครงการ รู้จักใช้ ไม่รู้จักจน (รพล.)
- โครงการ สายสัมพันธ์ น้องพี่
Happy Money 2015 (รพร.)
- กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2559
(รพส.)
- กิจกรรมงานปีใหม่ (รพส.)
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ รพส. 2559 (รพส.)
- โครงการ SMART BKT (รพข.)
- กิจกรรมทาบุญตักบาตร (ทุกส่วนราชการ)
- สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกาลังกายของ
บุคลากรสานักการแพทย์ (ทุกส่วนราชการ)
รวมถึงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชม
สัมมนาในโครงการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และได้มีการทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของส่วนราชการ สังกัดสานักการแพทย์
และทอดแบบประเมิน ให้ข้าราชการและลูกจ้างใน
ส่วนราชการ รวบรวมสรุปผล ดังนี้
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

37. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
รพก. ร้อยละ 96.48 รพต. ร้อยละ 80.04
การช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นสูง (รพล.)
รพจ. ร้อยละ 96.00 รพท. ร้อยละ 92.90
38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
รพว. ร้อยละ 95.26 รพล. ร้อยละ 97.69
ปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
รพร. ร้อยละ 100
รพส. ร้อยละ 84.10
โรงพยาบาล (รพล.)
รพข. ร้อยละ 100
สก. ร้อยละ 100
39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศบฉ. ร้อยละ 98.90 กว. ร้อยละ 100
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (รพร.)
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป
40. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ คิดเป็นร้อยละ 95.11
ในผู้ใหญ่ (รพร.)
41 .โครงการอบรมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ (รพร.)
42. โครงการอบรมให้ความรู้
ประชาชน เรื่องโรคที่พบบ่อยใน
ชุมชน (รพร.)
43. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับ
อุบัติภัยกลุ่มชน(รพส.)
44. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
(รพส.)
45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (รพส.)
46. การประชุมวิชาการประจาปี
ครั้งที่ 14 สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร (กว.)

- 77 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. มีการจัดทาคาสั่งสานักการแพทย์ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสังกัดสานักการแพทย์ ที่ 1714/2556 ลงวันที่ 30 เมษายน
2556 โดยคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณากรอบแนวทางการสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรของสานักการแพทย์ ให้ มีความสุขใน
การทางาน รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และพัฒนาระบบ กลไก และวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐาน เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
2. ผู้บริหารสานักการแพทย์ ได้กาหนดในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) เป็นหนึ่งในนโยบายที่ประกาศให้ส่วนราชการ
ทุกแห่งดาเนินการ
3. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดแต่ละส่วนราชการให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินและส่งแบบประเมิน
ปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
-

หลักฐานอ้างอิง
1. แบบสรุปผลการสารวจความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร
2. แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรในสังกัดสานักแพทย์
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 78 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
๒๐. ร้อยละของความสาเร็จในการมี
ผลลัพธ์
ร้อยละ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
40
การบริการ
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
40

๔๗. โครงการพัฒนาระบบศูนย์
ข้อมูลผู้ปุวย (กว.)

1. วางแผนดาเนินการ
- ได้จัดทาโครงการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน
(TOR)
- ประชุมคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขต
ของงาน โครงการผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
3. โครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสม การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ได้รับอนุมัติงบประมาณประจาปีอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาตามที่กาหนดในขอบเขตของงาน (TOR)
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากโครงการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีวงเงินงบประมาณสูง การดาเนินการกาหนดร่างขอบเขตของงาน จึงต้องศึกษาหาข้อมูลและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากบริษัท ด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อนามากาหนดร่างขอบเขตของงานให้

- 79 มีความเหมาะสม ทันสมัย สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ อีกทั้งการกลั่นกรองตามกระบวนการฯ จัดหามีหลายขั้นตอน
จึงต้องใช้ระยะเวลาดาเนินการค่อนข้างนาน
หลักฐานอ้างอิง
1. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักการแพทย์
2. หนังสือที่ พส.374/2557 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูล
ซื้อตามโครงการ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ปุวยสานักการแพทย์
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
2๑. ความสาเร็จของการผ่านเกณฑ์
การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ * สนับสนุนตัวชี้วัด
แผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ
100
(9 แห่ง)

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
100

โครงการที่สนับสนุน
๔๘. การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพในโรงพยาบาล
สังกัดสานักการแพทย์
(9 รพ.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร 50 เขต ให้ได้รับการดูแลสุขภาพ
อย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สานักการแพทย์
จึงได้จัดตั้งและพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพขึ้นในปี
2557 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบริการแก่ผู้สูงอายุ
ให้ครอบคลุมบริการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งการดาเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ได้ใช้หลักเกณฑ์ตาม
“คู่มือมาตรฐานและการดาเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ” ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
ในปี 2559 สานักการแพทย์ได้กาหนดให้มีการ
ตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล
สังกัดสานักการแพทย์ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาล
สังกัดสานักการแพทย์ และได้เรียนเชิญศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย หัวหน้าสาขาวิชาเวช
ศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เป็นผู้ให้คาปรึกษางานด้านผู้สูงอายุดังกล่าว ซึ่งได้
ดาเนินการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
สานักการแพทย์ทั้ง 9 แห่ง ดังนี้
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 –
12.00 น. ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 –
16.00 น. ณ โรงพยาบาลตากสิน
ครั้งที่ 3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 –
12.00 น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 –
12.00 น. ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ครั้งที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00
– 12.00 น. ณ โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00
– 12.00 น. ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ
ครั้งที่ 7 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00
– 12.00 น. ณ โรงพยาบาลสิรินธร
ครั้งที่ 8 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00
– 12.00 น. ณ โรงพยาบาลกลาง
ครั้งที่ 9 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00
– 12.00 น. ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ผลการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ พบว่า
คลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
ทั้ง 9 แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์การดาเนินงานคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพทั้ง 12 ข้อ ได้แก่
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในรูปแบบการ
ให้บริการผู้ปุวยนอก
2. มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผู้ปุวยสูงอายุ
ครบ 4 ข้อ
2.1 มีปูายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุอย่างชัดเจน
2.2 มีราวจับทางเดินอานวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุ
2.3 มีทางลาดที่ได้มาตรฐาน
2.4 มีห้องน้าผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
3. คลินิกผู้สูงอายุเปิดให้บริการ อย่างน้อย 1 ครั้ง /
สัปดาห์
4. พยาบาลที่ดาเนินงานในคลินิกผู้สูงอายุ เคยผ่าน
การอบรมด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
5. มีเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา
ของคลินิกผู้สูงอายุ (แพทย์ นักกายภาพบาบัด เภสัชกร
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ
นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ)
6. มีการรวบรวมจานวนผูป้ ุวยสูงอายุของ
โรงพยาบาลที่มี Geriatric Syndromes ทุก 3 เดือน
6.1 Dementia
6.2 Osteoarthritis of knee
6.3 Incontinence
6.4 Fall
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6.5 Depression
7. คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน / คัดกรอง
Geriatric Assessment ดังนี้
7.1 ADL
7.2 Dementia (Cognitive Impairment)
8. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
9. คลินิกผู้สูงอายุมีการดาเนินงานตามมาตรฐานที่
กาหนด
10. บุคลากรที่ให้การดูแลรักษาผู้สูงอายุในคลินิก
ผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง (อย่าง
น้อย 1 ครั้ง / ปี)
11. คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน / คัดกรอง
Geriatric Assessment ในผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาจาก
ประวัติ และการตรวจเบื้องต้น
11.1 Incontinence
11.2 Fall
11.3 Malnutrition
11.4 Depression
12. มีแพทย์รับผิดชอบประจาปฏิบัติงานในคลินิก
ผู้สูงอายุ โดยการดาเนินงานของคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์มีการ
จัดทีมบุคลากร สหสาขาวิชาชีพเพื่อร่วมเป็นที่ปรึกษา
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ของคลินิกผู้สูงอายุ (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด
เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ
นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ) นอกจากนี้บุคลากร
เช่น แพทย์ พยาบาล ยังผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุและมีการคัดกรองโรคกลุ่มอาการทางผู้สูงอายุ
(Geriatric Syndromes) ที่สาคัญ โดยได้มีการประชุม
เพื่อสรุปเพื่อสรุปผลการประเมินคลินิกผู้สูงอายุ และ
วางแผนการประเมินในปี 2560 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2559

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. เป็นนโยบายสาคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสานักการแพทย์ที่สนับสนุนให้หน่วยงานดาเนินการเพื่อรองรับการให้บริการผู้สูงอายุ
โดยมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีการติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ
2. สภาวการณ์ปัจจุบันที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งผลให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุ
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสาคัญและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค
4. ยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

- 85 หลักฐานอ้างอิง
1. รูปภาพการดาเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
2. แผนอัตรากาลังและแผนปฏิบัติงาน
3. สาเนาโครงการฯ
4. สาเนาคาสั่งคณะกรรมการการดาเนินงานผู้สูงอายุ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 86 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
2๒. ร้อยละของผู้ดูแลผู้ปุวยและ/
ผลลัพธ์
ร้อยละ 80
หรือผู้ปุวยมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
ผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
93.02

โครงการที่สนับสนุน
๔๙. โครงการสร้างเสริมพลัง
ผู้ปุวยและญาติ
(Well-being Caring)
(8 รพ./รพว.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่งมีการ
ดาเนินการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและญาติ โดยการให้ความรู้
ในการดูแลตนเอง/ผู้ปุวยได้ถูกต้องในโรคเรื้อรังต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลกลาง ดาเนินโครงการ เสริมพลังผู้ปุวย
และญาติ เรื่อง ดูแลผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
ต่อเนื่อง จานวน 28 คน ผู้ดูแลผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดูแลผู้ปุวยได้ถูกต้อง จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
82.14
2. โรงพยาบาลตากสิน ดาเนินการให้ความรู้ เรื่อง การ
ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่ผู้สูงอายุเพื่อปูองกันการหกล้ม
จานวน 52 คน ผู้สูงอายุและหรือผู้ดูแลผู้ปุวยมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยได้ถูกต้อง จานวน 48 คน
คิดเป็นร้อยละ 92.30
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดาเนินกิจกรรม
พัฒนาทักษะในผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง จานวน
14 คน ผู้ดูแลผู้ปุวยมีความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ปุวย
ได้ถูกต้อง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดาเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เรื่อง ภาวะกระดูกพรุน จานวน 121 คน ผู้ดูแล
ผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยได้ถูกต้อง
จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 99.17
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดาเนินโครงการ
เสริมสร้างพลังอานาจผู้ดูแลผู้ปุวยสูงอายุ จานวน 30 คน
ผู้ดูแลผู้ปุวยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยได้ถูกต้อง
จานวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.67
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดาเนิน
โครงการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและญาติ (Well – being
Caring) เรื่อง การดูแลผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง จานวน 20 คน
ผู้ดูแลผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล
ผู้ปุวยได้ถูกต้อง จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดาเนินโครงการสร้างเสริม
พลังผู้ปุวยและญาติ (Well – being Caring) โรคข้อเข่า
เสื่อม จานวน 30 คน ผู้ปุวยและ/หรือผู้ดูแลผู้ปุวย
มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33
8. โรงพยาบาลสิรินธร ดาเนินโครงการสร้างเสริมพลัง
ผู้ปุวยและญาติ (Well – being Caring) ในผู้ปุวย
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จานวน 20 คน ผู้ดูแลผู้ปุวยมี
ความรู้ ความเข้าใจได้ถูกต้อง จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.00
สรุปผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือผู้ดูแลผู้ปุวยมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง ร้อยละ
93.02

- 88 สนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
รายละเอียดการดาเนินงานของโรงพยาบาล อาทิ
1. โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (ถ้ามี)
2. แบบประเมินความรู้ผู้ปุวย/ญาติผู้ปุวยในโรคที่ดาเนินการ
3. การประเมินผลการดาเนินงาน โดยระบุ จานวนผู้ปุวยและญาติที่ได้รับความรู้ จานวนผู้ปุวยและญาติที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ปวุ ยหรือตนเองได้ถูกต้อง
4. ภาพถ่ายกิจกรรม
5. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
2๓. ร้อยละความสาเร็จของการ
ส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 70

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
95.64

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

๕๐. การสร้างเสริมความสัมพันธ์
การส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพนับว่ามีความสาคัญ
ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่ง และจาเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
ต่อผู้ปุวย (รพจ.)
อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือการสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้
เนื่องจากปัญหาสภาวะสุขภาพและสภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งนี้ยังพบปัญหาและ
อุปสรรคในการส่งต่อผู้ปุวย เช่น การส่งผู้ปุวยที่มีความ
รุนแรงของโรคมากและมีความจาเป็นต้องส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงกว่า หรือการ
ส่งต่อเนื่องจากสิทธิการรักษาโรคโดยตรง
จากระบบข้อมูลทางสถิติการรายงานผู้ปุวยระบบ
ส่งต่อของสานักการแพทย์ พบว่า โรคที่เป็นปัญหาสาคัญ
ในการส่งต่อผู้ปุวยสูงสุด ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรม
ประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ ทารกคลอดก่อน
กาหนด และออร์โธปิดิกส์
ดังนั้น เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับบริการที่ครบ
วงจร จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบ
ส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และมี
การจัดทาคู่มือการส่งต่อผู้ปุวย 5 กลุ่มโรค ระหว่าง
โรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มี
แนวทางในการปฏิบัติเป็นไปทิศทางเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประชุมเพื่อติดตามรายงาน
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ผลความสาเร็จผลการรับและส่งต่อผู้ปุวยเป็นระยะๆ
โดยมีสถิติผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จานวน 288 ราย
ส่งต่อสาเร็จ 277 ราย
ส่งต่อไม่สาเร็จ 11 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จในการส่งต่อ
ผู้ปุวย เท่ากับ 96.18
ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง
จานวน 604 ราย
ส่งต่อสาเร็จ 578 ราย
ส่งต่อไม่สาเร็จ 26 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จในการส่งต่อ
ผู้ปุวย เท่ากับ 95.70
ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกาหนด
จานวน 39 ราย
ส่งต่อสาเร็จ 34 ราย
ส่งต่อไม่สาเร็จ 5 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จในการส่งต่อ
ผู้ปุวย เท่ากับ 87.18
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จานวน 124 ราย
ส่งต่อสาเร็จ 120 ราย
ส่งต่อไม่สาเร็จ 4 ราย
คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จในการส่งต่อ
ผู้ปุวย เท่ากับ 96.77
สรุปคิดเป็นความสาเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยร้อยละ
95.64

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารสานักการแพทย์ ตลอดจนผู้อานวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุน โดยกาหนดเป็นนโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง
2. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลัก/คณะทางานในแต่ละกลุ่มโรค โดยในปี 2558 ได้มีการเพิ่มเติมกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาเพิ่มเติมอีก 1 กลุ่มโรค คือ
กลุ่มออร์โธปิดิกส์ เพื่อช่วยให้ระบบการส่งต่อมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารเล็งเห็นความสาคัญ โดยมีการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งต่อของของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเข้าใจและให้กาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
4. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ปุวยและพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. มีการประชุมคณะทางานฯเพื่อรายงานความคืบหน้า ตลอดจนสถิติผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการประมวลผลสถิติข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย เพื่อนามาวิเคราะห์
ระบบและวางแผนการส่งต่อผู้ปุวยตามลาดับ
7. มีการมอบหมายให้คณะทางานจัดทาคู่มือ (Guideline) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
ปัญหา อุปสรรค
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการรับส่งต่อผู้ปุวยบางรายยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์/แนวทางการส่งต่อผู้ปุวยในแต่ละกลุ่มโรค
2. กระบวนการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลยังมีความล่าช้าหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประมวลผลยังไม่สามารถประมวลผลได้อย่างสมบรูณ์

- 92 หลักฐานอ้างอิง
1. สถิติการรับและส่งต่อผู้ปุวยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. รายงานการประชุมคณะทางานฯที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
2๔. จานวนผลงานวิจัย /
Innovation /R2R ที่
นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์)

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

13 เรื่อง
21 เรื่อง
๕๑. ทุนส่งเสริมการวิจัย
บุคลากรในสังกัดสานักการแพทย์เป็นผู้ดาเนินการหรือ
(ร้อยละ 50) (ร้อยละ 100)
ทางการแพทย์และ
ร่วมดาเนินการผลงานวิจัย/ Innovation / R2R
สาธารณสุข (รพก./กว.) ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสานักการแพทย์ได้จัดให้มี
การประกวดผลงานวิจัย/ Innovation / R2R ให้แก่
บุคลากร ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
การประกวดผลงาน มีทั้งการนาเสนอในรูปแบบนวัตกรรม
และโปสเตอร์
รายละเอียดการนาเสนอผลงาน ดังนี้
1. ผลงานนวัตกรรม จานวน 20 เรื่อง ดังนี้
1.1 เรื่อง Fix หูฟัง
ผู้นาเสนอ นายรตะ ศิริสุวรรณภา
สังกัด โรงพยาบาลกลาง
1.2 เรื่อง Foot sling
ผู้นาเสนอ นายสุรชัย โอษฐประไพ
สังกัด โรงพยาบาลกลาง
1.3 เรื่อง One two three ICD ลั้ลลา
ผู้นาเสนอ นางสาวอมรรัตน์ แห่สูงเนิน
สังกัด โรงพยาบาลกลาง
1.4 เรื่อง กันลื่น ชื่นใจ
ผู้นาเสนอ นางสาวอาทิตา เย็นท่าเรือ
นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วก่า
สังกัด โรงพยาบาลกลาง
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.5 เรื่อง เจลฟูาแพรวารี
ผู้นาเสนอ นางสาวฉันทนา ได้ดี
สังกัด โรงพยาบาลกลาง
1.6 เรื่อง สื่อสารง่ายๆโดยใช้ SCOREBOARD
ผู้นาเสนอ นางสาวสุคนธ์จิต อุปนันชัย
สังกัด โรงพยาบาลกลาง
1.7 เรื่อง อุปกรณ์การก้าวข้าม
“ทางข้ามห้ามจอด”
ผู้นาเสนอ นางสาวสุวิมล เตกิตติพงษ์
สังกัด โรงพยาบาลตากสิน
1.8 เรื่อง พุงเทียมมั่นใจ Smart Abdominal
ผู้นาเสนอ นางสาวสุมิตรา ชูแก้ว
นางสาวภัทรฉัตร เกียงประสิทธิ์
สังกัด โรงพยาบาลตากสิน
1.9 เรื่อง Adrena kit ชุดอุปกรณ์ฉีดยา
adrenaline พร้อมโปรแกรมบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่
ผู้นาเสนอ แพทย์หญิงประภาศิริ สิงห์วิจารณ์
สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
1.10 เรื่อง CATH LEG LOCK INNOVATION
อุปกรณ์ปูองกันการงอขาในผู้ปุวยหลังการ
ตรวจสวนหัวใจ
ผู้นาเสนอ นางสาว ซอเฟีย ยีเจะโซะ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.11
1.12
1.13

1.14

1.15
1.16

สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เรื่อง ห่านฟูา
ผู้นาเสนอ นายปณัยกร คล้ายเพ็ง
สังกัด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
เรื่อง ออดเตือนภัย (safety wheel chair)
ผู้นาเสนอ นายสมศักดิ์ พุฒสุวรรณ
สังกัด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
เรื่อง อุปกรณ์ปูองกันท่อช่วยหายใจเลื่อน
หลุดในเด็ก
ผู้นาเสนอ นางเกษราภรณ์ อ่อนทอง
สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
เรื่อง ชุดเครื่องมือฝึกการเคลื่อนไหวรยางค์แขน
(ARM TRAINING EQUIPMENT)
ผู้นาเสนอ นางสาวลัชนา สุระรัตน์ชัย
สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
เรื่อง หมอนใส่ท่อช่วยหายใจยาก
ผู้นาเสนอ นางสาวอุไรวรรณ พลเมือง
สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
เรื่อง อุ่นใจ
ผู้นาเสนอ นางปาณิสร บุญเรือง
สังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1.17 เรื่อง “ถุงประคบอบไออุ่น”
ผู้นาเสนอ นางวารี พึ่งสุดใจ
สังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
1.18 เรื่อง วงล้อ Enoxaparin
ผู้นาเสนอ นางสาวเจนรินี รุ่งเรือง
สังกัด โรงพยาบาลสิรินธร
1.19 เรื่อง Medical Package
ผู้นาเสนอ นางสาววิลาวรรณ กล้าหาญ
สังกัด โรงพยาบาลสิรินธร
1.20 เรื่อง วงล้ออัจฉริยะ
ผู้นาเสนอ นายอาทิตย์ พุงไธสง
สังกัด โรงพยาบาลสิรินธร
2. ผลงาน Poster Presentation ดังนิ้
2.1 เรื่อง การศึกษาผลการทดสอบหาช่วงอายุที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค “Locomotive
Syndrome”
ผู้นาเสนอ นางสกุลณา ขาวพุ่ม
สังกัด โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

- 97 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานนวัตกรรม โดยกาหนดให้มีการสัมมนาวิชาการประจาปี ของสานักการแพทย์เป็น
ประจาทุกปี เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสานักการแพทย์ได้มีการดาเนินการวิจัย สร้างผลงานนวัตกรรม และการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหรือปรับใช้ในองค์กรต่อไป
2. คณะกรรมการประกวดผลงาน Oral presentation คณะกรรมการประกวดผลงาน Poster presentation และคณะกรรมการประกวดผลงาน นวัตกรรม
มีความรู้ความสามารถในการคัดเลือกผลงานในการตีพิมพ์เผยแพร่
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. หนังสือสัมมนาวิชาการประจาปี ครั้งที่ 14 สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค
2. รูปถ่าย
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
25. ร้อยละของโรงพยาบาลที่
จัดให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส (ผลลัพธ์) *
สนับสนุนตัวชี้วัด
แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 100 52.กิจกรรมการปรับปรุงสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส
(ทุกส่วนราชการ)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่งมีการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนี้
1. โรงพยาบาลกลาง ดาเนินการติดตั้งลิฟท์อานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาใช้บริการ
2. โรงพยาบาลตากสินดาเนินการปรับปรุงห้องน้า
สาหรับผู้พิการ บริเวณชั้น 4 อาคาร 20 ชั้น
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดาเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ
ผู้สูงอายุได้แก่ ทางลาด ห้องน้า เก้าอี้ ติดแผ่นกันลื่นล้ม
และดาเนินการซ่อมราวเหล็กสาหรับจับบันได บริเวณหน้า
ทางเข้าอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องน้า สาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ณ ห้องผู้ปุวยนอก เพื่อเอื้อในการบริการ
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดาเนินการปรับปรุง
ห้องน้าสาหรับผู้พิการ และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุ
6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ได้แก่ ห้องน้า ราวจับ ทางลาด
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดาเนินการติดตั้งหลังคา
เมทัลชีสบริเวณทางลาดสาหรับผู้พิการขึ้น-ลง โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
8. โรงพยาบาลสิรินธร ดาเนินการปรับปรุงห้องน้า
สาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดาเนินการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ
และผู้สูงอายุ ได้แก่ ห้องน้า

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
ภาพถ่ายสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
26. ร้อยละความสาเร็จของ
โรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์ที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพจาก
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) (ผลลัพธ์)
* สนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศหรือ
แผนปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 100 53. การรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (8 รพ.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ได้ขับเคลื่อนโรงพยาบาลในสังกัดให้
มีศักยภาพได้มาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการ
ประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล และรองรับผู้ใช้บริการจากประชาคม
อาเซียน โดยโรงพยาบาลจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ โดยมีสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เป็น
หน่วยงานผู้ประเมิน โดยในปี 2559 มีผลการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลตามตัวชี้วัด ดังนี้
1. โรงพยาบาลกลาง ได้รับการเยี่ยมสารวจเพื่อต่อ
อายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
5 – 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลผ่านการประเมิน
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การ
มหาชน (สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
2. โรงพยาบาลตากสิน
- ส่งใบแจ้งเจตจานงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพื่อต่ออายุการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) (Re Accreditation)
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การ
มหาชน (สรพ.) กาหนดวันเข้าเยี่ยมสารวจ เพื่อต่ออายุ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
การรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) (Re Accreditation)
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559
- ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เยี่ยมสารวจฯ และส่งเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณารับรองของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว
3. โรงพยาบาลสิรินธร
- ส่งใบแจ้งเจตจานงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพื่อต่ออายุการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) (Re Accreditation)
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
- ส่งเอกสารประเมินตนเองเพื่อให้สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เข้า
เยี่ยมสารวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
(ซ้า) (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.)
แจ้งกาหนดการเข้าเยี่ยมสารวจในวันที่ 10 -11
พฤศจิกายน 2559
4. โรงพยาบาลอื่นๆในสังกัดทุกแห่ง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 2
(Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- ส่งใบแจ้งเจตจานงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพื่อต่ออายุการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) (Re Accreditation)
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2559
- จัดทาแบบประเมินตนเองตามแบบประเมิน AHA
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
- ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 1
(Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 – 11 พฤษภาคม 2560
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
- ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 1
(Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 – 30 สิงหาคม 2561
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
- ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองรับคุณภาพ
โรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 1 (Re-Accreditation) เมื่อวันที่
3 – 4 กันยายน 2557 มีระยะเวลาในการรับรอง
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
- ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้า ครั้งที่ 2
(Re - accreditation) โดยมีระยะเวลารับรองตั้งแต่วันที่
12 พฤษภาคม 2557 – 11 พฤษภาคม 2560

- 103 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารสานักการแพทย์ ตลอดจนผู้อานวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุน โดยกาหนดเป็นนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างจริงจัง
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
3. มีการเยี่ยมสารวจและตรวจประเมินโดยองค์กรภายนอก (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน)
4. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค
การกาหนดวันเยี่ยมสารวจเพื่อประเมินคุณภาพโรงพยาบาล มักขึ้นอยู่กับปัจจัย ภายนอก (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน)
หน่วยงานไม่สามารถกาหนดได้
หลักฐานอ้างอิง
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม จานวน 1 แฟูม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
27. ร้อยละของ
สถานพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มี
บริการแพทย์แผนไทย/
แพทย์ทางเลือก
(ผลลัพธ์) * สนับสนุน
ตัวชี้วัดแผนพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

(ร้อยละ 20) (ร้อยละ 100) 54. หน่วยแพทย์แผนไทย
3 แห่ง
3 แห่ง
และแพทย์ทางเลือก
(รพก./รพจ./รพร.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ให้ความสาคัญกับการแพทย์แผนไทย /
การแพทย์ทางเลือก ได้ดาเนินด้านการแพทย์แผนไทย /
การแพทย์ทางเลือก โดยในปี 2559 ได้ดาเนินการนาร่อง
ใน 3 โรงพยาบาล ได้แก่
1. โรงพยาบาลกลาง จัดให้มีบริการตรวจรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / การแพทย์
ทางเลือก และได้ผ่านการตรวจประเมินจาก สปสช. โดยมี
การให้บริการ คือ บริการการแพทย์แผนไทย
ประกอบด้วย การนวดลูกประคบ และยาสมุนไพร
ณ ศาลาไทย ชั้น 1 และบริการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็น
แพทย์แผนจีน การฝังเข็ม ณ คลินิกฝังเข็ม
ตึกกายภาพบาบัด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 –
16.00 น. และ 16.00 – 20.00 น. (กรณีนัดหมายไว้
ล่วงหน้า)
มีสถิติผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ดังนี้
- การนวด 2,762 ราย
- การประคบ 369 ราย
- การอบ 281 ราย
- การฝังเข็ม 518 ราย
2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดให้มีบริการ
ตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการบริการด้านการ
ฝังเข็มเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และการแพทย์แผนไทยประยุกต์
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีสถิติผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ดังนี้
- การนวด 11 ราย
- ฝังเข็ม 937 ราย
- การประคบสมุนไพร 68 ราย
- การนวดและประคบ 394 ราย
- การอบสมุนไพร 38 ราย
- รับยาสมุนไพร 211 ราย
3. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
จัดให้มีบริการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย / การแพทย์ทางเลือก ณ บริเวณชั้น 2
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
มีสถิติผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ดังนี้
- การประคบ 150 ราย
- การนวด 4 ราย
- การนวดและประคบ 1,629 ราย
- การอบสมุนไพร 61 ราย
- รับยาสมุนไพร 266 ราย

- 106 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารสานักการแพทย์มีการให้การสนับสนุนด้านการแพทย์แพทย์ไทย / การแพทย์ทางเลือก
2. มีแพทย์ด้านแพทย์แผนไทย / แผนทางเลือก
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. สถิติการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. รูปถ่ายการให้บริการแพทย์แผนไทย / แผนทางเลือก
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
28. ร้อยละของความสาเร็จ
ของการก่อหนี้ผูกพัน

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย
ร้อยละ
90

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ ๕๕. การก่อหนี้ผูกพัน
93.40
(ทุกส่วนราชการ)
(ข้อมูล ณ
วันที่ 2
กันยายน
2559)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 กันไว้เบิก
เหลื่อมปี พ.ศ. 2559 จานวน 3 ใบกัน สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันภายในกาหนดเดือนมีนาคม 2559 จานวน 3 ใบกัน
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน
124 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน ณ เดือนมีนาคม 2559 จานวน
117 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน ณ เดือนมิถุนายน 2559
จานวน 4 รายการ รวมเป็น 121 รายการ
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 3 รายการ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
มีการติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารสานักการแพทย์เป็นประจาทุกเดือน
ปัญหา อุปสรรค
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการตามขั้นตอนพัสดุ ดังนี้
* รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จานวน 5 คัน ๆ ละ 2,200,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,000,000.- บาท (รพก. 2 คัน รพจ. 2 คัน และ รพส. 1 คัน)
เป็นครุภัณฑ์ตัวเหมือน ดาเนินการจัดซื้อพร้อมกันโดยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
- ยกเลิกการประมูลฯ ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านการพิจารณาคัดเลือก
- ปัจจุบันอยู่ระหว่าง รอผลประกาศ TOR และเอกสารการประมูลฯ ทางเว็บไซด์ ครบกาหนดวันที่ 8 กันยายน 2559
หลักฐานอ้างอิง
สานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

- 108 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
29. ร้อยละของความสาเร็จของการ
ผลลัพธ์
ร้อยละ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
90
ตัวชี้วัด

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ 56. การเบิกจ่ายงบประมาณ
88.40
ตามแผน
(ข้อมูล ณ
(ทุกส่วนราชการ)
วันที่ 2
กันยายน
2559)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2559 จานวน 7 หมวด โดยประเมินผลเป็นรายไตรมาส
-การเบิกจ่ายงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยประเมินผล ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2559
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 และเงินงบกลาง

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
มีการติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร
สานักการแพทย์เป็นประจาทุกเดือน
ปัญหา อุปสรรค
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บางรายการเป็นรายการทาสัญญาทั้งปี ซึ่งกาหนดจ่ายเงินเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน เช่น จ้างเหมา
บารุงรักษาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จัดซื้อวัสดุบริโภค เป็นต้น จึงทาให้ไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินได้หมดตามสัญญาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เนื่องจากครุภัณฑ์ที่สานักการแพทย์จัดซื้อส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต้ องนาเข้าจาก
ต่างประเทศโดยทางเรือ หรือทางอากาศ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน
หลักฐานอ้างอิง
สานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
30. ร้อยละของเงินงบประมาณ
กันไว้เหลื่อมปี

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย
ร้อยละ 50

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
57. การกันเงินเหลื่อมปี
(ทุกส่วนราชการ)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ประเมินผลจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน
2559 และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2560
แบบไม่มีหนี้ผูกพัน
* ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งคงเหลือ
รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือ รถพยาบาลฉุกเฉิน
ระดับสูง จานวน 5 คัน ๆ ละ 2,200,000.- บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 11,000,000.- บาท (รพก. 2 คัน รพจ. 2 คัน
และ รพส. 1 คัน) เป็นครุภัณฑ์ตัวเหมือน ดาเนินการจัดซื้อ
พร้อมกันโดยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
- ยกเลิกการประมูลฯ ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้
เสนอราคารายใดผ่านการพิจารณาคัดเลือก
- ปัจจุบันอยู่ระหว่าง รอผลประกาศ TOR และ
เอกสารการประมูลฯ ทางเว็บไซด์ ครบกาหนดวันที่
8 กันยายน 2559

- 110 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
มีการติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการ
ผู้บริหารสานักการแพทย์เป็นประจาทุกเดือน
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากมีการยกเลิกการประมูลฯ ทาให้ต้องดาเนินการตามขั้นตอนพัสดุใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกครั้ง
หลักฐานอ้างอิง
สานักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2)
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
31. คะแนนความสาเร็จในการ
จัดทางบการเงินทันเวลาและ
ถูกต้อง

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ภายในเวลา ภายในเวลา 58. การจัดทางบการเงิน
ที่กาหนด ที่กาหนด
(ทุกส่วนราชการ)
และถูกต้อง และถูกต้อง

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
มีการติดตามผลการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักการแพทย์
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
สาเนาเอกสารนาส่งรายงานงบการเงิน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่ง มีการ
จัดทางบการเงินประจาปีตามคู่มือการบัญชีของ
กรุงเทพมหานคร และสามารถส่งงบการเงินในกองบัญชี
สานักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และ
กองบัญชี สานักการคลัง ได้ทาการตรวจสอบงบการเงิน
ประจาปีของสานักการแพทย์ โดยการกระทบยอดและ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของสานัก
การแพทย์ และตรวจสอบยอดบัญชีกับส่วนกลางเฉพาะ
รายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดรายงานส่วนกลางหลาย
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

- 112 ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
32. คะแนนความสาเร็จของการ
ผลลัพธ์
ภายในเวลาที่ ภายในเวลา 59. การจัดทารายงานบัญชี
ส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่ง มีการ
จัดทารายงานบัญชีมูลค่า
กาหนดและ
ที่กาหนด
มูลค่าทรัพย์สิน
จัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจาปี 2558 โดย
ทรัพย์สินประจาปี 2558
ถูกต้อง
และถูกต้อง
(ทุกส่วนราชการ)
สามารถจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจาปี
ทันเวลาและถูกต้อง
งบประมาณ 2559 (แบบฟอร์มของกองบัญชีเฉพาะเกณฑ์
คงค้าง) ได้ถูกต้องและสามารถส่งรายงานให้กองบัญชี
สานักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ตัวชี้วัด

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
มีการติดตามผลการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักการแพทย์
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
สาเนาเอกสารนาส่งรายงานงบการเงิน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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33. ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาระบบการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

6
ขั้นตอน

6
ขั้นตอน

60. การจัดทาระบบบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ทุกส่วนราชการ)

สานักการแพทย์มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในทุกส่วนราชการ
ผลการดาเนินงาน
1. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน และจัดตั้งคณะทางานด้านการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน
1.1 มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สานักการแพทย์ ตามคาสั่งสานักการแพทย์ ที่
1063/2558
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
1.2 มีการตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงด้านการ
บริหารจัดการของสานักการแพทย์ ตามคาสั่งสานักการแพทย์
ที่ 117/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
2. การถ่ายทอด/เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในโดยการจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง
การจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสานักการแพทย์
จานวน 188 คน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โรงพยาบาลกลาง
3. การติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัด
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- รายงานผลความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง
แต่ละตัวชี้วัดและติดตามผลความคืบหน้าของการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สานักการแพทย์
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา (09.00 - 12.00 น.)
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สานักการแพทย์
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา (13.00 - 16.00น.)
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สานักการแพทย์
โดยจัดส่งสาเนาตาราง SR2 ให้สานักงานตรวจสอบ
ภายใน สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
4. จัดทาและส่งรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1
ปย.2) ให้สานักงานตรวจสอบภายใน สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ภายใน 15 ตุลาคม 2559
5. การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
6. การประเมินผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยงเชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน

- 115 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญและให้การสนับสนุน
2. บุคลากรเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสานักการแพทย์
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของสานักการแพทย์
3. ตารางค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน (ตาราง SR1)
4. ตารางแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน (ตาราง SR2)
5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
6. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
34. ระดับความสาเร็จในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ
100

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

ร้อยละ
100

61. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ผู้รับบริการ
(ทุกส่วนราชการ)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2559 จานวนเรื่องเรียนทั้งสิ้น 83 เรื่อง
สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นภายในกาหนด 3 วันทาการ

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารมีการติดตามการดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักการแพทย์ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติ
ราชการใสสะอาด
ปัญหา อุปสรรค
บางครั้งไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากระบบ (MIS) ขัดข้อง
หลักฐานอ้างอิง
แบบรายงานสรุปผลการติดตามเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานตามแบบรายงาน CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวร้องทุกข์
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
35. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการให้บริการ
ที่ดที ี่สุด (Best Service)

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
โครงการที่สนับสนุน
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ 100
ร้อยละ 62. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด
(ผลสาเร็จการ
100
(รพก./รพว./รพต.)
ดาเนินงาน
(รพก./
ตามตัวชี้วัด) รพว./รพต.)

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและ
ระยะสุดท้าย กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสินมีการจัดตั้งหน่วยบรรเทาบริบาลขึ้น
เพื่อดูแลผู้ปุวยและญาติในภาวะการดูแลแบบประคับประคอง
และระยะสุดท้าย ระยะแรกมุ่งเน้นการดูแลด้านจิตใจ
และจิตวิญญาณ โดยแพทย์เจ้าของไข้ดูแลเรื่องอาการ
รบกวนทางกาย แต่ปัญหาที่พบคือ ผู้ปุวยไม่ได้รับการดูแล
อาการรบกวนทางกายอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้ปุวยได้รับ
ความทุกข์ทรมานในระยะสุดท้ายของชีวิต และญาติไม่พร้อม
กับสภาวะการจากไปของผู้ปุวย ในระยะต่อมา ได้มีการ
เพิ่มศักยภาพในการดูแลอาการรบกวนทางกายของผู้ปุวย
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ผสมผสานองค์ความรู้ทั้งใน
และต่างประเทศมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
ดูแลอาการรบกวนทางกายของผู้ปุวยให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตของผู้ปุวยและญาติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) ให้ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมที่สุดในระหว่างที่ผู้ปุวยเผชิญกับพยาธิ
สภาพของโรคในระยะสุดท้ายของชีวิต โครงการระบบ
การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย
กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลตากสิน ใช้กระบวนการหลัก
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินผู้ปุวยทั้งอาการทางกาย และ
ปฏิกิริยาทางจิตใจของผู้ปุวย
2. การบอกความจริงและให้ข้อมูลแก่ผู้ปุวยและ
ญาติ เพื่อวางแผนการรักษาร่วมกัน
3. ดูแลรักษาผู้ปุวยแบบองค์รวมตามความต้องการ
ของผู้ปุวยและญาติ
4. รักษาอาการทุกข์ทรมานต่างๆของผู้ปุวยโดย
แนะนาการตรวจและรักษาที่เหมาะสม
5. ประคับประคองจิตใจผู้ปุวยและญาติ และให้
ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
6. ดูแลรักษาผู้ใกล้เสียชีวิตให้จากไปอย่างสงบและ
สมศักดิ์ศรี
ลักษณะของโครงการ
สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานคร
แห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด
ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
โดยยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดของโครงการ
1. ผู้ปุวยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังที่แพทย์เจ้าของไข้ให้
การวินิจฉัยการดูแลแบบประคับประคองได้รับการดูแล
แบบประคับประคอง ร้อยละ 100
2. ผู้ปุวยและญาติที่ได้รับการดูแลมีความพึงพอใจ
ระดับมาก – มากที่สุด มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๕
3. ผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษาอาการรบกวนทางกาย
อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๕
4. บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีทัศนคติและความรู้ใน
การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายดีขึ้น
มากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ ๘๕
กิจกรรม/แนวทางการดาเนินการ
1. โครงการนี้ดาเนินการโดยหน่วยบรรเทาบริบาล
โรงพยาบาลตากสิน สานักการแพทย์ จาเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่ให้การดูแลผู้ปุวยและญาติและจากหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลตากสิน
2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการระบบการดูแลผู้ปุวย
แบบประคับประคองและระยะสุดท้าย กรณีศึกษาที่
โรงพยาบาลตากสิน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองและระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลตากสินให้
สามารถดาเนินการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ระยะสุดท้ายอย่างเป็นระบบ และเป็นต้นแบบในการดูแล
ผู้ปุวยกลุ่มนี้
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร
พิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
ผู้อานวยการสานักการแพทย์ เมื่อผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของ
กรุงเทพมหานครแล้ว
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทางานการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะ
สุดท้าย
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานเพื่อกาหนดระบบและวิธีการดาเนินงานการ
ดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง
ขั้นตอนที่ 6 จัดอบรมความรู้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองในการใช้
แบบประเมินผู้ปุวยและการดูแลทางจิตใจเบื้องต้นแก่
ผู้ปุวยและญาติ
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางที่
กาหนด ดังนี้
1) แพทย์เจ้าของไข้ให้การวินิจฉัยผู้ปุวย
โรคมะเร็งและโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลรักษาแบบ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ประคับประคอง
2) ทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ปุวยและญาติให้
การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง ทั้งด้านอาการทาง
กายและทางจิตใจ
3) หากผู้ปุวยมีอาการแย่ลงเนื่องจากพยาธิ
สภาพของโรค หรือผู้ปุวยและญาติมีปฏิกิริยาทางจิตใจที่
รุนแรง เช่น ปฏิเสธความจริง โกรธ ซึมเศร้า ทาการส่ง
ปรึกษาทีมการดูแลหน่วยบรรเทาบริบาลเพื่อให้การดูแล
ผู้ปุวยและญาติอย่างเหมาะสมต่อไป
4) ทีมการดูแลหน่วยบรรเทาบริบาลทาการ
ประเมินผู้ปุวยและญาติโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่
Palliative Performance Scale (PPS v2), Edmonton
Symptom Assessment System (ESAS) และ
Kubler-Ross model และให้การดูแลรักษาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ/จิตวิญญาณที่เหมาะสมแก่ผู้ปุวยแต่ละราย
5) ด้านจิตวิญญาณมีการประเมินความเชื่อ
ทางด้านจิตวิญญาณและความต้องการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของผู้ปุวยและครอบครัวและให้การดูแลตาม
ความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวแต่ละรายอย่าง
เหมาะสม ตามบริบทที่สามารถปฏิบัติได้
6) หากผู้ปุวยมีอาการแย่ลงเนื่องจากพยาธิ
สภาพของโรคและเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต จะให้การ
ดูแลตามแผนการรักษาที่ผู้ปุวยและญาติได้กาหนดไว้
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ทั้งเรื่องการเลือกสถานที่เสียชีวิต การเลือกรับหรือไม่รับ
การรักษาใดๆ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ การช่วยฟื้นคืน
ชีพ และการดูแลจิตใจของญาติผู้ปุวยเมื่อผู้ปุวยเสียชีวิต
7) หากผู้ปุวยอาการดีขึ้น สามารถจาหน่าย
จากโรงพยาบาลได้ จะดาเนินการประสานการติดตาม
ผู้ปุวยทั้งการสอบถามทางโทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน
และการนัดมาตรวจแบบผู้ปุวยนอก ร่วมกับ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและ
ระยะสุดท้าย (Grand round/ Case conference)
ขั้นตอนที่ 9 จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแล
ผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตากสิน
ขั้นตอนที่ 10 ประเมินผลการดาเนินงานและ
สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 11 สรุปผลการดาเนินงาน จัดทา
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของผลการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานตามโครงการ
1. ประชุมเพื่อนาเสนอโครงการ Best Service ของ
สานักการแพทย์ประจาปีงบประมาณ 2559 และ
กาหนดแผนงานตามที่ได้วิเคราะห์ เสนอผู้บริหารเพื่อ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ขออนุมัติเห็นชอบในหลักการ
2. ดาเนินการจัดทาโครงการระบบการดูแลผู้ปุวย
แบบประคับประคองและระยะสุดท้าย กรณีศึกษาที่
โรงพยาบาลตากสิน
3. นาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา
4. นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อานวยการ
สานักการแพทย์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร
เรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติโครงการจาก
สานักการแพทย์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
5. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานการดูแล
ผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย ภายใต้ชื่อ
“Palliative and End of Life Care” ตามคาสั่ง
โรงพยาบาลตากสินที่ 30/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม
2559 และแต่งตั้งคณะทางานการดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองและระยะสุดท้าย ภายใต้ชื่อ “Palliative
and End of Life Care” ตามคาสั่งโรงพยาบาลตากสินที่
276/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
6. เริ่มดาเนินงานโครงการระบบการดูแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองและระยะสุดท้าย กรณีศึกษาที่
โรงพยาบาลตากสิน
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
7. กิจกรรมการดูแลผู้ปุวย ดาเนินการตามแนวทาง
ที่กาหนด
8. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ในการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย
(Grand round / Case Conference)
9. จัดประชุมวิชาการเรื่องการดุแลผู้ปุวยแบบ
ประคับประคองและระยะสุดท้ายแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาลตากสิน
10. ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
11. สรุปผลโครงการ จัดทาเอกสาร / หลักฐานที่
แสดงตามตัวชี้วัดที่กาหนด
การวัดผลตามตัวชี้วัดของโครงการ
1. ผู้ปุวยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังที่แพทย์เจ้าของไข้ให้
การวินิจฉัยการดูแลแบบประคับประคองได้รับการดูแล
แบบประคับประคอง ร้อยละ 100
- ผู้ปุวยโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังที่แพทย์เจ้าของไข้
ให้การวินิจฉัยการดูแลแบบประคับประคองได้รับการดูแล
แบบประคับประคอง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม
2559 มีจานวนทั้งสิ้น 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้ปุวยและญาติที่ได้รับการดูแลมีความพึงพอใจ
ระดับมาก – มากที่สุด มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๕
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- ผู้ปุวยและญาติที่ได้รับการดูแลมีความพึงพอใจ
ระดับมาก – มากที่สุด ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม
2559 มีจานวนทั้งสิ้น 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.83
3. ผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษาอาการรบกวนทางกาย
อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๕
- ผู้ปุวยได้รับการดูแลรักษาอาการรบกวนทาง
กายอย่างเหมาะสม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม
2559 มีจานวนทั้งสิ้น 133 ราย คิดเป็นร้อยละ99.17
4. บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีทัศนคติและความรู้ใน
การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายดีขึ้น
มากกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ ๘๕
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีทัศนคติมีจานวน
145 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.15 และมีความรู้ในการดูแล
ผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายดีขึ้น
มีจานวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33
2. การรักษา หรือคงไว้ หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่
ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนาเสนอเพื่อขอรับ
การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2558
2.1 โครงการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบริการที่ศูนย์เลสิคของโรงพยาบาลกลาง
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วัดใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559)
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
1. จานวนผู้รับบริการเลสิครักษา ไม่น้อยกว่า
1,000 รายต่อปี
- ผู้รับบริการเลสิครักษารายใหม่ที่รับบริการ
ผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 –
เดือนสิงหาคม 2559) มีจานวนทั้งสิ้น 1,404 ราย
2. ร้อยละความผิดพลาดในการให้บริการเลสิค
รักษาเป็นไปตามเวลามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 10 (เวลา
มาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมง)
- ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2558 – เดือนสิงหาคม 2559) มีผู้รับบริการจานวน
ทั้งสิ้น 1,404 ราย ได้รับบริการที่ไม่เป็นไปตามเวลา
มาตรฐานที่กาหนด (เวลามาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมง)
มีจานวนทั้งสิ้น 13 ราย ดังนั้น ความผิดพลาดในการ
ให้บริการเลสิครักษาแก่ผู้รับบริการรายใหม่ที่รับบริการ
ผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จในปี
พ.ศ.2559 ไม่เป็นไปตามเวลามาตรฐานที่กาหนดไว้
(เวลามาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ 0.92
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเลสิครักษา
มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 80
- ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2558 – เดือนสิงหาคม 2559) ดาเนินการเก็บข้อมูล
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการเลสิครักษา จานวน 581
ฉบับ จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
พบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และ
ดีมาก คือ 556 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.69
2.2 โครงการพัฒนาครัวฮาลาลสู่มาตรฐาน GMP
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล
ของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วัดใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559)
ตัวชี้วัดโครงการ
1. โรงครัวของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ดาเนินการตามกระบวนการของมาตรฐาน GMP
- ผลการดาเนินการ พบว่า โรงครัวของ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์มีการดาเนินการตาม
กระบวนการของมาตรฐาน GMP ที่กาหนดทุกขั้นตอน
2. อัตราการตรวจพบสารปนเปื้อนและจุลชีววิทยา
เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
จากการตรวจหาสารปนเปื้อนและจุลชีววิทยา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 ดังนี้
- การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาชนะ
อุปกรณ์และมือ (น้ายา SI-2) : สารละลายยังคงสีม่วง
(หรือจางลงเล็กน้อย) เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารโดย
ใช้ชุดทดสอบ Test Kit เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
ผลที่ได้ ไม่พบ สารบอแรกซ์
ไม่พบ สารฟอร์มาลิน
ไม่พบ ยาฆ่าแมลง
ไม่พบ สารฟอกขาว
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุด มากกว่าร้อยละ 80
- จากจานวนผู้ปุวยในที่ได้รับบริการจัดอาหาร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 จานวน
531 ราย มีความพึงพอใจด้านการให้บริการอาหารใน
ระดับมาก – มากที่สุด จานวน 458 ราย คิดเป็นร้อยละ
88.27

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่ศูนย์เลสิคของโรงพยาบาลกลาง
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง ให้การสนับสนุน
2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล เช่น แพทย์ ฝุายการพยาบาล ฝุายวิชาการ ฝุายงบประมาณการเงินและบัญชี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
3. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง
4. การประชาสัมพันธ์โครงการ

- 129 โครงการพัฒนาครัวฮาลาลสู่มาตรฐาน GMP เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ให้การสนับสนุน
2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล เช่น แพทย์ ฝุายการพยาบาล ฝุายวิชาการ ฝุายโภชนาการ
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัญหา อุปสรรค
โครงการพัฒนาครัวฮาลาลสู่มาตรฐาน GMP เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
1. การขอประเมินรับรองมาตรฐาน GMP จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ยังไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากครัวของโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ดังนั้นการประเมินรับรองมาตรฐาน GMP ครั้งที่ 2 สามารถดาเนินการได้ช่วง
เดือนกันยายน 2559
หลักฐานอ้างอิง
โครงการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่ศูนย์เลสิคของโรงพยาบาลกลาง
1. สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. รายงานสถิติผู้มาใช้บริการ
3. ผลการวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4. เอกสารประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
5. รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ

- 130 โครงการพัฒนาครัวฮาลาลสู่มาตรฐาน GMP เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
1. เอกสารประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด
2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา
3. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้าทางจุลชีววิทยา
4. ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
5. มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
6. ผลการวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลตากสิน
1. สาเนาโครงการระบบการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลตากสิน
2. ขั้นตอนการดาเนินการ
3. รายชื่อคณะกรรมการและคณะทางานดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง
4. รายงานการประชุม
5. ขั้นตอนการดาเนินงานของหน่วยบรรเทาภิบาล
6. กิจกรรมการให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนและประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย
7. ประชุมวิชาการการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย
8. ตัวชี้วัดโครงการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย
9. รายงานความก้าวหน้าของโครงการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย
10. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
11. รูปภาพประกบ
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
36. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

5 คะแนน

คะแนน
3.93

63. การสารวจความ
พึงพอใจประชาชนผู้มา
รับบริการ (8 รพ.)

1. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยกองงานผู้ตรวจ
กาหนดแบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร และเชิญประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจง
การดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
(ที่ กท 0409/65 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559)
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นผู้รับจ้างในการ
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ กาหนดการสารวจจานวน
2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน
มีนาคม 2559 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง
เดือนกรกฎาคม 2559
3. ผลการสารวจครั้งที่ 1 สรุปได้ดังนี้
1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ
หน่วยงานระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.953
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.190
3) ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.673
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.074
5) ด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
หน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.768
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6) ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.024
ผลการสารวจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ
3.999 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยด้านที่ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
รองลงมาคือด้านสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน
ส่วนด้านที่ผู้รับบริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการบริการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ผลการสารวจครั้งที่ 2 สรุปได้ดังนี้
1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ
หน่วยงานระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.844
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.077
3) ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.679
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน ระดับ
ความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.896
5) ด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
หน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.664
6) ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการของ
หน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.916
ผลการสารวจครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ
3.861 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยด้านที่ผู้รับบริการ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

เป้าหมาย

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
รองลงมาคือด้านการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการ
ของหน่วยงาน ส่วนด้านที่ผู้รับบริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของการ
สารวจทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 3.93

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ประชาชนผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการทั้งในสถานะผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน
ปัญหา อุปสรรค
การวัดความพึงพอใจในมิติของการให้บริการในโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งมีจานวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้นในขณะที่มีข้อจากัดด้านสถานที่ รวมถึงบุคลากรด้านการแพทย์ยังมี
จานวนเท่าเดิม ย่อมมีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากความแออัดหรือมีระยะเวลาในการรอคอยนาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
ได้มีความพยายามในการปรับปรุง โดยการเพิ่มคุณภาพในการรอคอยด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการปรับปรุงเวลาในการออกตรวจ
ของแพทย์ ฯลฯ ภายใต้อัตลักษณ์ “รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ด้วยการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมมาปรับใช้ในการให้บริการประชาชน

- 134 หลักฐานอ้างอิง
1. แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
2. หนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/65 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดดาเนินโครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. หนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/574 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การแจ้งผลคะแนนระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจาปี
2559 ครั้งที่ 1
4. หนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0400.1/ 704 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง การประชุมสรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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37. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
>ร้อยละ
90

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
94.73

64. กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมในองค์กร
(ทุกส่วนราชการ)
- โครงการ Big Cleaning Day
- โครงการศึกษาดูงาน
หน่วยงานภายนอก

1. ผู้บริหารกาหนดนโยบายและประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทางาน สานักการแพทย์ ที่
1199/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558
3. มีแผนแม่บท (Master Plan) และแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประจาปี 2559
4. มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทางานตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งหมด
4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2559
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2559
ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
5. มีการตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
พัฒนา-สภาพแวดล้อมในการทางานตามแผนงานที่กาหนด
2 ครั้ง โดยแบ่งทีมในการประเมินเป็น 4 ทีม คือ
ทีม A, B, C, D สลับหมุนเวียนกันตรวจประเมินส่วน
ราชการในสังกัดสานักการแพทย์ดังนี้
ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน 2559
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ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดาเนินการตรวจประเมินโดยนาผลการตรวจประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากทีมตรวจประเมินของสานักการแพทย์และ
ผู้ตรวจราชการฯ ครั้งที่ 1 มาพัฒนาปรับปรุงให้การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. มีการรณรงค์การปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง
7. มีการรายงานการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทางานในการประชุมของหน่วยงาน
และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
8. มีการจัดสภาพแวดล้อม “ส่วนให้บริการ”
(Front area/Service area)
9. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กาหนดให้ส่ง
รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานรอบที่ 1
ตามนัยหนังสือที่ กท 0400.1/08 ลงวันที่ 6 มกราคม
2559 ดังนี้
หมวด 2 ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
- คาสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเปิด ปิดประตู และอุปกรณ์ไฟฟูาทุกชนิด
- แผนผังแสดงที่ตั้งถังดับเพลิงในแต่ละชั้น
พร้อมภาพถ่ายถังดับเพลิง
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ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
หมวด 3 สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน
- แผนผังแสดงการกาหนดจุดทิ้งขยะอย่างน้อย
2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล
พร้อมภาพถ่ายถังขยะ
- สาเนาการจัดส่งรายงานผลการจัดเก็บ/คัด
แยกขยะตามแบบฟอร์ม และหลักเกณฑ์ที่สานัก
สิ่งแวดล้อมกาหนด ซึ่งสานักการแพทย์ได้ดาเนินการส่ง
รายงานฯ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 0601/269 ลงวันที่
11 มกราคม 2559 และรายงานผลการจัดเก็บ/คัดแยก
ขยะ ตามแบบรายงานและหลักเกณฑ์ที่สานักสิ่งแวดล้อม
กาหนด รอบที่ 2 ตามนัยหนังสือที่ กท 0400.1/202 ลง
วันที่ 18 เมษายน 2559 ซึ่งสานักการแพทย์ได้ดาเนินการ
ส่งรายงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
10. ดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อ
รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559
11. ดาเนินการปรับปรุงพัฒนา ตามคาแนะนาของ
การตรวจประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจ
ประเมินครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม
2559
12. รายงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
พร้อมหลักฐาน (ส่วนที่ 4 การบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วม) ของส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์ ให้ผู้ตรวจ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตามนัยหนังสือที่ กท 0400.1/08 ลง
วันที่ 6 มกราคม 2559
- สานักการแพทย์ได้ดาเนินการส่งรายงานตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ กท 0601/958 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2559
ครั้งที่ 2 ตามนัยหนังสือที่ กท 0400.1/202
ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
- สานักการแพทย์ได้ดาเนินการส่งรายงานตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ กท 0600/6387 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2559
13. กาหนดให้มีกิจกรรมวันทาความสะอาดครั้งใหญ่
(Big Cleaning Day) ทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
14. ผลการตรวจประเมินการดาเนินการพัฒนา สภาพแวดล้อมในการทางาน ครั้งที่ 1/2559 ได้คะแนน
เฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 93.79
15. ผลการตรวจประเมินการดาเนินการพัฒนา สภาพแวดล้อมในการทางาน ครั้งที่ 2/2559 ได้คะแนน
เฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 95.66
สรุปความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการทางาน ได้ร้อยละ 94.73

- 139 ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารสานักการแพทย์ให้ความสาคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินผลและติดตามการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนราชการ
3. ทุกส่วนราชการตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานและให้ความร่วมมือดาเนินการเป็นอย่างดี
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
1. ประกาศนโยบายพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน สานักการแพทย์
2. แผนแม่บท (Master Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน สานักการแพทย์
4. ผลสรุปคะแนนการดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-
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ตัวชี้วัด
38. ร้อยละของผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การสร้างราชการใสสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)
ผลลัพธ์
ร้อยละ
100

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
100

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

65. กิจกรรมการสร้างราชการ สานักการแพทย์ได้ดาเนินการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
ใสสะอาด
การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานครซึ่ง
ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล/องค์ประกอบ จานวน 6
องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้
ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะทาให้
สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามและการบังคับใช้ด้วย
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
สานักการแพทย์ ได้ดาเนินการตรวจสอบ ทบทวน
หรือทบทวนกฎ ระเบียบต่างๆให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่
เสมอ จานวน 1 ครั้ง/ปี ดังนี้
1.1 สานักการแพทย์ได้มีคาสั่งที่ 728/2559
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายสานักการแพทย์ มีหน้าที่พิจารณาทบทวน
ข้อบัญญัติ ระเบียบ หรือคาสั่ง ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เพื่อให้
เกิดความสะดวก เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสามาร
บังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายสานักการแพทย์
ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2559 เพื่อพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ ระเบียบ หรือคาสั่ง
ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ฯ โดยจัดทาสรุปรายชื่อส่วนที่เห็นควร
ปรับปรุงไว้แล้ว
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2.หลักจริยธรรม เป็นการยึดมั่นความถูกต้องดีงาม โดย
รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักในการปฏิบัติเป็น
ตัวอย่างแก่สังคม ซึ่งประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ปลอดจากการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ัด
ดังนี้
1) สานักการแพทย์ดาเนินการจัดดาเนินการ อบรม
หรือเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทาทุจริตฯ และการกระทาที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 2 ครั้งต่อปี สานักการแพทย์
ได้ดาเนินการดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโรงพยาบาล
คุณธรรม
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ เช่น การประชุมข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานครเผยแพร่ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่ และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ข้าราชการใสสะอาด
- จัดบอร์ดเผยแพร่ให้ความรู้ในหัวข้อการกระทา
ทุจริตและการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดทาหนังสือเวียนแจ้งเผยแพร่ให้ความรู้ในหัวข้อ
การกระทาทุจริตและการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
ผ่านช่องทางเว็ปไซด์ และอินทราเน็ตของส่วนราชการใน
สังกัดสานักการแพทย์
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2) สานักการแพทย์ไม่มีการกระทาผิดกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เป็นการทุจริตฯที่สานักงาน ปปช./สานักงาน
ป.ป.ท.ได้ไต่สวนและชี้มูลความผิด อันก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ
2.2 ปลอดจากการกระทาผิดวินัย ประกอบด้วย 2
ตัวชี้วัด ดังนี้
1) มีการอบรม หรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย/
แนวทางการลงโทษทางวินัย สานักการแพทย์ ดาเนินการ
ดังนี้
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเจ้าหน้าที่ สังกัด
สานักการแพทย์ (ครั้งที่ 3) ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม
2559 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สานักการแพทย์
เรื่องการรักษาวินัยและจรรยา สวัสดิการ และลูกจ้าง
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย/แนวทางการ
ลงโทษแก่ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่เริ่ม
ปฏิบัติงานใหม่
- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
- จัดทาหนังสือแจ้งเวียนเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยแนวทางการลงโทษผ่านทางเว็ปไซด์ และ
อินทราเน็ตของส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
2) มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากร
ในหน่วยงาน 3 ครั้ง/ปี ดังนี้
- ทาบุญเลี้ยงพระในวันสาคัญและในโอกาสต่างๆ
เช่น วันสงกรานต์ วันมาฆบูชา วันสถาปนาโรงพยาบาล
- ตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน และทุกวันพุธ
- จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- จัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเสวนา
โรงพยาบาลคุณธรรม โครงการมุมสมาธิ
- จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
และกิจกรรม “รพร.ปฏิบัติธรรม” เป็นต้น
3. หลักความโปร่งใส เป็นการปรับปรุงกลไกการ
ทางานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยสะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
ดังนี้
3.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูล
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
สานักการแพทย์และส่วนราชการในสังกัดมีการดาเนินการ
ดังนี้
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
- จัดทาคาสั่งจัดตั้งศูนย์และคาสั่งมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2540
- จัดทาสมุดลงทะเบียนผู้มาขอรับบริการ
- จัดทาหนังสือเวียนแจ้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
ผ่านช่องทางเว็ปไซด์ และอินทราเน็ตของส่วนราชการใน
สังกัดสานักการแพทย์
3.2 มีช่องทาง/เครื่องมือให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการทางานและนาไปปรับปรุง
สานักการแพทย์ดาเนินการทั้งหมดจานวน 4 ช่องทาง ดังนี้
1. กล่องรับความคิดเห็น
2. รับแจ้งทางโทรศัพท์
3. เว็ปไซด์ เฟสบุ๊ค และอินทราเน็ตของส่วน
ราชการในสังกัดสานักการแพทย์
4. แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้างราชการใสสะอาด
3.3 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขั้นตอนการ
ทางาน/การให้บริการ ให้ประชาชนทราบ สานักการแพทย์
ดาเนินการจานวน 3 ประเภท
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิด
ปัญหาสาคัญของส่วนรวมทุกระดับไม่ว่าด้วยการแสดง
ความเห็น การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด แต่เกี่ยวข้องกับสานักการแพทย์
จานวน 2 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
4.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือ
การสารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการนา
ผลสรุปไปปรับปรุง โดยสารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มเปูาหมายอย่างน้อย 100 คน สานักการแพทย์
ดาเนินการดังนี้
1. ทอดแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้างราชการใสสะอาดของสานักการแพทย์ และส่วน
ราชการในสังกัด
2. สรุปผลแบบสารวจความคิดเห็นฯ และ
รายงานผู้บริหารทราบ กรณีมีข้อเสนอแนะให้ทาการ
ปรับปรุง มีการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
4.2 การจัดกิจกรรมและกาหนดแนวทางปฏิบัติใน
การขอความร่วมมือกับสื่อมวลชน ประชาชนและ
ข้าราชการ เพื่อเฝูาระวังพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติ
มิชอบภายในหน่วยงาน เปูาหมาย จานวน 3 กิจกรรม/ปี
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สานักการแพทย์ ได้ดาเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้
1. จัดทาหนังสือเวียนแจ้งมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่รณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
3. จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
4. เวียนเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านช่องทางเว็ปไซด์ และ
อินทราเน็ตของส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์
5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่
ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การเอาใจใส่ปัญหา
สาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความ
กล้าที่จะยอมรับผลอันเกิดจากกระทาของตนเอง
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
5.1 หน่วยงานมีการประชุมและติดตามผลการ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
- สานักการแพทย์ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารของสานักการแพทย์ และของส่วน
ราชการในสังกัด เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงาน
5.2 มีคณะทางาน/ระบบ เพื่อตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สานักการแพทย์ ดาเนินการดังนี้
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
1. มีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ
2. มีระบบ daily plan ไว้ใช้ในการติดตามผล
การปฏิบัติงานทุกเดือน
3. รายงานผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักการแพทย์ทุกไตรมาส
6. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
โดยรณรงค์ให้ประหยัดใช้สอยทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดดังนี้
6.1 หน่วยงานมีการรณรงค์การใช้สอยทรัพยากร
อย่างประหยัด เปูาหมาย 2 ครั้ง/ปี สานักการแพทย์
ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการใช้สอย
ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น คณะทางานปฏิบัติการ
ประหยัดน้า และคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
เป็นต้น
2. จัดทาหนังสือเวียนมาตรการประหยัดพลังงาน
เช่น การมาตรการประหยัดน้า การความร่วมมือประหยัด
พลังงาน
3. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สอย
ทรัพยากรอย่างประหยัดตามจุดต่างๆ
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ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จ
เป้าหมาย
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลสาเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน
5. เดินรณรงค์การใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยัด
6. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สอยทรัพยากรอย่าง
ประหยัด ผ่านช่องทางเว็ปไซด์ และอินทราเน็ตของส่วน
ราชการในสังกัดสานักการแพทย์
ทั้งนี้ สานักการแพทย์ได้จัดส่งผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อย
แล้ว ตามหนังสือที่ กท 0600/7699 ลงวันที่ 2
กันยายน 2559 แจ้ง สานักงาน ก.ก. รายงานผลการ
ดาเนินการตัวชี้วัด

ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงาน
ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ปัญหา อุปสรรค
หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร จานวน 3 แฟูม
คาชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดาเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)
-

