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สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค บริหารจัดการ
ระบบบริ การการแพทย์ ฉุกเฉิน การจั ดการศึกษา ฝึ กอบรม และพัฒนาทางวิชาการทางการแพทย์และการ
พยาบาล โดยมี โรงพยาบาลในสั งกั ดทั้ งสิ้ น 9 แห่ ง ประกอบด้ วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิ น
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีอานาจหน้าที่เ กี่ยวกับการให้บริการบาบัดรักษาผู้ปุวย การส่งเสริมสุขภาพ
อนามั ย และปู อ งกัน โรค ส่ง เสริม สนับ สนุน ค้น คว้า และวิจัย ทางการแพทย์ และปฏิบัติง านร่ว มกัน หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่ว นโรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศัก ดิ์ ชุตินฺธ โรอุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณ ย์รัศ มิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
บ าบั ดรั ก ษาผู้ ปุ ว ย การส่ งเสริ ม สุ ขภาพอนามัยและปูองกั นโรค การฟื้นฟู สุ ขภาพและสมรรถภาพ บริ การ
การแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริ ม สนั บสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่ว มกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 79)
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพิ่มส่วนราชการในสังกัดสานักการแพทย์อีก 1 แห่ง โดยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้บริการบาบัดรักษาผู้ปุวย งานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและปูองกันโรค การฟื้นฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้ปัจจุบัน
สานักการแพทย์มีจานวนเตียงรวมทั้งสิ้น 2,012 เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมจานวนเตียงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ 5.95 ของจานวนเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งหมด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีประชาชนมาใช้บริการผู้ปุวยนอกจานวน 3,638,509 คน ผู้ปุวยใน จานวน
96,246 คน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีประชาชนมาใช้บริการผู้ปุวยนอกจานวน 3,498,771 คน
ผู้ปุวยใน จานวน 89,164 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
นอกเหนือภารกิจทางด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์อีก
หน่วยงานหนึ่งคือ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ให้คาปรึกษา
แนะนาด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และให้บริการสายด่วนทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบิการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีสาธารณภัย
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยจากการ
ก่อการร้าย ศึกษา วิจัย จัดทาสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการด้านการเงินในระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
อย่ างไรก็ตาม ในส่ ว นภารกิจทางด้านการศึกษายังคงเป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสานักการแพทย์ ทั้งการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาหลังปริญญา
โดยสานักการแพทย์ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานคร
และมหาวิทยาลั ย แม่ฟูาหลวงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 โดยทั้งสองฝุ ายได้ตกลงร่ว มกันในการระดม
ทรั พ ยากรจากทุ กภาคส่ ว น เพื่ อ ใช้ ใ นการดาเนิ นการและร่ ว มกั นบริ ห ารจั ด การในการผลิ ต แพทย์ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมโดยเฉพาะในพื้ น ที่ เ ขตภาคเหนื อ ตอนบน โดยมี
โรงพยาบาลในสั ง กั ด ส านั ก การแพทย์ กรุ ง เทพมหานคร 2 แห่ ง ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลกลาง และ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัย มีศักยภาพและความพร้อม เป็น
สถาบั นร่ ว มผลิ ตแพทย์ โดยรั บ ผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลิ นิก และได้รับการตรวจประเมิน
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และสถาบันร่วมผลิตจากแพทยสภาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เรียบร้อยแล้ว
โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 จะเข้ามาเรียนในระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4 - 6) ที่สานักการแพทย์ในปี 2559 ซึ่ง
ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังกล่าว จะ
ช่วยให้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถให้การดูแลทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ ส าหรั บ ประชาชน และส่ งเสริมให้ โ รงพยาบาลในสั งกัดส านักการแพทย์ได้มีการพัฒ นาทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ได้มีการลงนามบันทึกข้อ ตกลงระหว่าง
กรุงเทพมหานคร กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี โรงพยาบาลสิรินธร
สานักการแพทย์ เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ และโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบัน
สมทบ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะมีความร่วมมือกันพัฒนาโรงพยาบาล
เพื่ อ ให้ มี ความพร้ อมในการทาหน้ า ที่ เป็ น สถาบัน ร่ ว มผลิ ตแพทย์ รับ ผิ ด ชอบในการจั ดการเรี ยนการสอน
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แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 จานวน 50 คน และจะรับเพิ่ม
เป็น 60 คน ในปีการศึกษา 2566 ไม่เพียงเท่านี้ กรุงเทพมหานคร โดยสานักการแพทย์ยังสร้างความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิร าชในการจัดการเรียนการศึกษาหลักสู ตรแพทยศาตรบัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยโรงพยาบาลตากสิน จะเป็นโรงพยาบาลหลัก (Teaching Hospital) ร่วมผลิต
แพทย์เพื่อกรุงเทพมหานคร รุ่นละ 16 – 20 คน ในปี พ.ศ. 2561 – 2566 และรุ่นละ 30 คน ในปี พ.ศ.
2567 – 2571 นอกจากนั้น ยังร่วมเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ทั้งนี้ ในส่วนของการผลิตแพทย์ในระยะเวลาที่ผ่านมา สานักการแพทย์
โดยโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการผลิตแพทย์ เพื่อรองรับการจัดบริการด้านสุขภาพ
ของสังคมไทยในอนาคตแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการให้บริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์เพื่อให้ บริการสุขภาพแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
นอกจากหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์แล้ว สานักการแพทย์ยังมีหน่วยงานสนับสนุน
สองหน่ว ยงานคือ กองวิชาการ และสานักงานเลขานุการ โดยกองวิช าการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
วางแผน จัดทาแผนและโครงการพัฒนาสาธารณสุขของสานักการแพทย์ กากับติดตามการดาเนินโครงการ
พัฒ นาสาธารณสุ ข ท าการศึ กษาวิ จั ย เพื่ อการพัฒ นาระบบสาธารณสุ ขของกรุ ง เทพมหานคร สร้ างระบบ
เครือข่ายสาธารณสุข กาหนดนโยบายและบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พัฒ นาบุ ค คลทั้ งในและนอกสั งกั ดส านั ก การแพทย์ ให้ บ ริ การทางวิ ช าการ ตรวจสอบ
วิเคราะห์ พิจารณาโครงการและผลงานทางวิชาการ ค้นคว้าเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลิตสื่อเผยแพร่
ความรู้ทางการแพทย์ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ปัจจุบันสานักการแพทย์มีส่วนราชการในสังกัดทั้งสิ้น 12 ส่วนราชการ ประกอบด้วยโรงพยาบาล 9 แห่ง
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) กองวิชาการ และสานักงานเลขานุการ โดย
สานักการแพทย์ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านแผนงานบริหาร
ทั่วไป แผนงานบริการด้านการแพทย์ และแผนงานพัฒนาด้านการแพทย์และอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 รวมทั้งสิ้น 3,308,082,000 บาท (สามพันสามร้อยแปดล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) มีอัตรากาลัง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 6,598 คน ดังนี้
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อัตรากาลังบุคลากรในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (อัตราเต็ม)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สังกัด

ข้าราชการ

สานักการแพทย์ (ผู้บริหาร)
สานักงานเลขานุการ
กองวิชาการ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
รวม

ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว

5
60
23
11
860
899
877
238
237
223
258
396
26

0
12
3
22
347
387
304
68
72
58
60
72
0

0
6
2
17
238
281
205
74
28
23
66
122
18

4,113

1,405

1,080

ข้อมูล : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการ สานักการแพทย์
สารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

จากการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ พบว่า จานวนผู้มา
รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ โดยประชาชนที่มารับการรักษาประเภทผู้ปุว ย
นอกในปี 2559 สูง สุด 5 อัน ดับ แรก ยัง คงเป็น โรคเกี่ย วกับ ต่อ มไร้ท่อ โภชนาการ และเมตา บอลิ ซึม
โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม โรคระบบหายใจ และโรคระบบ
สืบพันธุ์ร่วมระบบปัสสาวะ ส่วนโรคที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ปุวยในสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ความผิดปกติ
เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่น ๆ โรคความดันโลหิตสูง โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บ
ครรภ์ การคลอด ระยะหลั ง คลอดและภาวะอื่ น ๆ ทางสู ติ ก รรม ความผิ ด ปกติ ใ นระยะปริ ก าเนิ ด และ
โรคเบาหวาน ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคความดัน
เลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง อุบัติเหตุและการเป็นพิษ จะเห็นได้ว่าภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาสาคัญใน
ปั จ จุ บั น ยั งคงเป็ น โรคที่ เกี่ ย วข้องกับ พฤติกรรมสุ ข ภาพและเวชศาสตร์ เขตเมื อง ซึ่ง หมายถึงการแพทย์ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมือง หรือชุมชนเมือง ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน
อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในสังคม ความขัดแย้งในครอบครัว ความ
แออัดของประชากร ความเสี่ยงจากสถานประกอบการ ที่พักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุ่น และ
ผู้สูงอายุ
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นอกเหนือจากโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมืองแล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความสาคัญ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในระยะที่โครงสร้าง
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีหรือมากกว่า) มีจานวนเพิ่มขึ้น
จาก 1.21 ล้านคนในปี พ.ศ.2503 ไปเป็น 4.5 – 5.7 ล้านคนในปี พ.ศ.2543 โดยในปี พ.ศ.2558
ประเทศไทยมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 65,729,098 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 9,455,777 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจานวนประชากร 5,696,409 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 898,759 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2558) ประมาณการผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 15.77 และในปี พ.ศ.2563 คาดว่า
จานวนประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านคนตามลาดับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กาลังนาประเทศไทย
ไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Population Aging) โดยสัดส่วนของบุคคลในวัยทางาน
ลดลง ซึ่งการเปลี่ย นแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่า ง ๆ ทั้งในด้า นสุข ภาพและสังคม
จึง จาเป็น ต้องมีการเตรี ยมการในการจัดบริการทางการแพทย์สาหรับผู้สู งอายุที่ครบวงจร ทั้งทางด้านการ
ปู อ งกั น โรค การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การรั ก ษาพยาบาล และการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ ซึ่ ง การให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว
นอกเหนือจากบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุด้วยการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและการตรวจประเมินคลินิกทุก
ปีแล้ว ยังเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ การเป็น
สถาบั นฝึ กอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้ สู งอายุ และการพัฒ นาผู้ ดูแลผู้ สู งอายุ ให้ ส ามารถดูแลและให้ ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าตามกรอบ "ประชาคมอาเซียน" หรือเออีซี ตั้งแต่ปี 2558 ที่
ผ่านมาได้มีผลต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ทั้งทางด้านบุคลากร การจัดระบบบริการ
ทางการแพทย์ การแพร่ระบาดมากขึ้นของโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่แฝงมากับการพัฒ นา และการ
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ การลงทุนทางด้านสุขภาพ ฯลฯ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนอาจทาให้ความต้องการของผู้เข้ารับ
บริการทางการแพทย์จากต่างชาติขยายตัว เกิดการแย่งทรัพยากรสาธารณสุขระหว่างคนไทยและต่างชาติ ดังนั้น
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงควรเรียนรู้ เตรียมการรองรับและปูองกัน รวมถึงการ
พิจารณาผลกระทบในเชิงลบไว้ด้วย
การจัดบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและมาตรฐานการให้บริการ
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ดังจะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลในสังกัดสานัก การแพทย์ทั้ง
9 แห่ง ยังมีการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งเหนือ
ของกรุ งเทพมหานคร ประกอบกั บ นโยบายของผู้ บริ ห ารกรุ งเทพมหานครในการขยายการให้ บริก ารทาง
การแพทย์ให้ครบ 4 มุมเมือง โดยมีโรงพยาบาล 84 พรรษามหาราช (เขตคลองสามวา) โรงพยาบาลในเขต
ดอนเมือง (โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้า) และโรงพยาบาลในเขตบางนา ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลอีก 3 แห่งที่
ให้บริการทางการแพทย์ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงและปริมณฑล ดังนั้น การขยายการให้บริการ
ทางการแพทย์ จึ งจ าเป็น ต้องได้รั บการสนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีจานวนที่เพียงพอและเหมาะสมในการให้บริการประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย
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จากสถานการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ ในเขตเมืองที่ผ่านมาและอาจ
เกิดขึ้นได้อีก เป็นภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่สานักการแพทย์จาเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติดังกล่าว
รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อรองรับการเกิดสถานการณ์อย่างจริงจัง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือ และการให้บริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อให้ผู้เจ็บปุวยหรือผู้ประสบภัย ได้รับความปลอดภัยสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ ด้วยการจัดให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 5 จุด (จากเดิม 4 จุด) ได้แก่ จุดจอดใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 (ด่วนประชาชื่น) จุดจอด
ห้างบิ๊กซีรามอินทรา จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน จุดจอดสานักงานเขตลาดพร้าว จุดจอด
สานักงานเขตบางนา เป็นต้น
นอกจากนั้น การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือหัวใจสาคัญของการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์เพื่อให้ บริ การที่มีคุณภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และยัง เป็น การดาเนินงานที่มี ส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2559) ซึ่งได้กาหนดกลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชน
แบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะต้องผ่านการประเมิน คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เป็นหน่วยงาน
ประเมิน ซึ่งต่อมาได้ปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ยังได้ให้
ความสาคัญด้วยการกาหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 "มหานครปลอดภัย” โดยโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
ต้องผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้า) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation)
อย่ า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ปู า หมาย
วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575 : กรุงเทพฯ มหานครแห่งเอเชีย (Bangkok : Vibrant of Asia) เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ประชาชนในการได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรั บ นั้ น การศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจถึ ง สถานการณ์ แ ละแน้ ว โน้ ม ทางด้ า นสุ ข ภาพ นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญและจาเป็นเป็นอย่างยิ่ง องค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานคร
บรรลุตามเปูาหมายดังกล่าว จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการอย่างจริงจัง ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสูงอายุ
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพร่ า ยกายที่ แ ข็ ง แรงและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ อย่ า งไรก็ ต าม การขั บ เคลื่ อ นให้
กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยและมหานครแห่งความสุขนั้น จาเป็นต้องดาเนินการโดยการ
มีส่ ว นร่ ว มจากทุกภาคส่ ว นของสั ง คม รวมถึงส่ ว นราชการในสั งกั ดส านั กการแพทย์ทุ ก แห่ ง ที่ต้องร่ว มกั น
ขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่การมีระดับสังคมสุขภาวะที่ดีขึ้น
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วิสัยทัศน์
“เรามุ่งมั่นที่จะทาให้ระบบการให้บริการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความ
เป็นเอกภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและคุ้มค่าที่สุด”
พันธกิจ
เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงบริการตรวจรักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันการณ์ โดยจัดให้มีเครือข่ายโรงพยาบาล
การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการเรียนการสอน การวิ จัยและพัฒนาทางการแพทย์
ตลอดจนการประสานนโยบาย กาหนดทิศทาง และบูรณาการเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หลักการพื้นฐาน
หลักการพื้นฐานแสดงถึงความเชื่อหรือความคาดหวังของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อระบบการให้บริการทาง
การแพทย์ในเขตพื้น ที่กรุ งเทพมหานคร การกาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ผลสาเร็จ และมาตรการ ในแผน
ยุทธศาสตร์ทั้งระดับสานักและหน่วยงานตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน ๕ ข้อ ต่อไปนี้
 คานึ งถึ งบทบาทส าคั ญของส านั กการแพทย์ในการผลักดั นให้ก ารจั ดบริก ารทางการแพทย์ ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 ประชาชนทุกคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพึงมีความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพโดยไม่คานึงถึงความสามารถในการจ่ายค่าบริการ
 ระบบบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งประชาชนมีความเชื่อถือและมั่นใจ
 ความจ าเป็ น ในการบู ร ณการระบบบริ ก ารสุ ข ภาพตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ จนถึ ง ตติ ย ภู มิ
ระหว่างหน่วยงานบริการทางการแพทย์ภาครัฐหลากหลายสังกัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 การคิดนอกกรอบในการสร้างภาคีเครือข่ายและทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
จัดบริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 1 ประชาชนมีความเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ที่เป็นเลิศในโรคเฉพาะทางหรือโรคที่มีความซับซ้อนสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 2 ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์
ให้เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในบริกาของโรงพยาบาลทุกแห่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 4 พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 5 สร้างเอกภาพระบบการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 6 การบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ
และเป็นที่เชื่อมั่นต่อประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์สนับสนุนที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์สนับสนุนที่ 2 พัฒนาบุคลากรและสร้างอัตตลักษณ์องค์ กรเพื่อมุ่งสู่
โรงพยาบาลคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุข
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
1.1) สถานการณ์และการประเมิน
กรุงเทพมหานครมีโ รงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ให้บริการแก่ประชาชนทั้งสิ้น ๙ แห่ ง
ในรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ปุวยนอกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.๗ ต่อปี เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ร้อยละ
8.97 จาก 3,๒๓๒,๔๗๑ ราย เป็น ๓,๕22,507 ราย ในจานวนนี้มีผู้ปุวยรายใหม่ ร้อยละ ๒9.89 ของผู้มา
รับบริการทั้งหมด และร้อยละ ๘2.48 เป็นผู้มีภูมิลาเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2558 มีผู้มารับ
บริการผู้ปุวยนอก (OPD) จานวน 3,638,444 ราย ปี พ.ศ.2559 จานวน 3,498,771 ราย (ข้อมูล
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) และคาดการณ์ แนวโน้มในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ปุวยนอกจะเพิ่มขึ้นถึง ๔ ล้านราย
หรือ ร้อยละ ๑๒ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนผู้ปุวยใน (IPD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑ – ๒ ต่อปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕9 มีจานวน
ผู้ปุวยในทั้งสิ้น 89,164 ราย อัตราครองเตียงของผู้ปุวยในอยู่ระหว่างร้อยละ ๘๐ - ๙๐ เฉพาะในปี พ.ศ.
๒๕๕๗ มีอัตราครองเตียงเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ ๘2.91 จากจานวนเตียงล่าสุด ๑,๙73 เตียง ผู้ปุวยส่วนใหญ่
ร้อยละ ๘๒ มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แนวโน้ มคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ปุวยในจะเพิ่มขึ้นถึง
๙๗,๐๐๐ ราย

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2559 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
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ประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้นอกในปี พ.ศ. ๒๕๕9 สูงสูด ๕ อันดับแรก ยังคงเป็น
โรคเกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบกล้ามเนื้อ รวม
โครงร่างและเนื้อยึดเสริม โรคระบบหายใจ และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ส่วนโรคที่เข้ารับการ
รักษาประเภทผู้ปุวยในสูงสูด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิ
ซึมอื่นๆ โรคความดันโลหิตสูง โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอดและ
ภาวะอื่นๆ ทางสูติกรรม โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
และโรคเบาหวาน

ส่วนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสู ง โรคระบบหายใจ
ล้มเหลว โรคไตวายเรื้อรัง และอัมพาต
นอกเหนือจากโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมืองแล้ว การเปลี่ยนโครงสร้างของประชากรที่
กาลังนาประเทศไทยไปสู่ “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” ก็ดี การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ก็ดี ล้วนแล้วแต่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
เมืองหลวงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการจัดบริการทางการแพทย์สาหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร
การปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และการรักษาโรคอุบัติใหม่และโรคอุ บัติซ้าที่แฝงมากับการ
พัฒนาและการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ จะทาให้ความต้องการของผู้เข้ารับบริการขยายตัว การจัดบริการ
ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน จึงเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ในช่วงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ
20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556 – 2560) และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักการแพทย์ประจาปี พ.ศ.
2560
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ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลโดยคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ได้ แ ต่ ง ตั้ ง พลต ารวจเอกอั ศ วิ น
ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 และได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
กีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย – ญี่ปุน (ดินแดง) โดยมี 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ และ 19 ภารกิจ
สาคัญที่ตอ้ งดาเนินการ
โดยภารกิจพิเศษ (การบริหารจัดการมณฑลพิธีท้องสนามหลวง) ซึ่งกรุงเทพมหานครแสดง
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการดูแลจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวง
นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้มาแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ ด้านการเดินทาง อาหาร ที่พัก ความปลอดภัย
ความสะอาด การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งดูแลรักษาพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ
ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยภารกิจดังกล่าว สานักการแพทย์ได้ร่วมกับรัฐบาลจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อวางแผนจัดทีมหน่วยแพทย์ หน่วยปฐมพยาบาล โดยมี
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ประสานงานในภารกิจดังกล่าว
ในส่วน 5 นโยบายทันใจ ได้แก่ ๑) สะอาด (CLEAN) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการ
ใสสะอาด ๒) สะดวก (CONVENIENT) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก ๓) ปลอดภัย
(COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ๔) คุณภาพชีวิตดี (CARE) :
ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ และ ๕) วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING)
: ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ นั้น
สานักการแพทย์มีภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตดี” (CARE) : ดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี ภารกิจ ด้านที่ 3 “Bangkok
Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ” ด้วยการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ สานักการแพทย์ได้ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ เพื่ อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเปูาหมายสาคัญ จึงได้พัฒนาแนวคิดที่จะจัด
ช่องทางด่วน (Fast Track) เพื่อให้บริการเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
“1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที” ที่ได้แถลงไปนั้น เป็นส่วน
หนึ่งที่คณะผู้บริหารพิจารณาว่า สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลสาเร็จหรือความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม ภายในเวลา 6 เดือน ถึง ๑ ปี ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ทางานได้ทันที มีประสิทธิภาพ และ
ประหยัด และด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน เพื่อเป็ นการวางรากฐานของงานและโครงการในการพัฒ นาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯ
ในอนาคตต่อไป ภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที”
เป้าหมายด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักการแพทย์
1. ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
มิติที่ 3.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ
สถานการณ์ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณปีละ ๑.๑๙ ล้านคน
หากเทียบกับเด็กเกิดใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเพียง ๗.๗ แสนคน ขณะที่จานวนประชากรไทยกาลังเพิ่มช้าลงนั้น
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรอย่างใหญ่หลวง เมื่ออัตราเกิดลดต่าลงอย่างมากและผู้คนมี
อายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป
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ทาให้ปัจจุบัน ผู้สูงอายุทั่วประเทศมีประมาณ ๙.๙ ล้านคน จากจานวนประชากรประมาณ ๖๔.๘ ล้านคน กรณี
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุ ๑๕.๑ ล้านคน นั่นหมายความว่า ค่าใช้จ่ายของรัฐเพื่อ
สนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุต้องเพิ่ มขึ้นตามมา การดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับบริการไม่ทั่วถึงและส่งผลให้
คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นการเตรียมการจะต้องเสริมสร้างหลักประกันชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเรื่อง
สุขภาพ รายได้ ที่อยู่อาศัย ผู้ดูแล สภาพแวดล้อมและความมั่นคง รวมทั้งความรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การจัดสวัสดิการต้องเตรียมการระยะยาว โดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลักในการดูแลและเกื้อกูล
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการจะต้องขยายให้มีความครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะ
หลักประกันความสูงวัยและความมั่นคงซึ่งต้องทาในเชิงบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
และครอบคลุมการช่วยเหลือทุกคนในสังคมให้ได้รับการตอบสนองและพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน
ในขณะเดีย วกัน ปั ญหาคนพิการก็ได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้างมาเป็นเวลานาน
สาหรับประเทศไทยการดาเนินการด้านสงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูคนพิการ กล่าวได้ว่า ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพล
และแรงผลักดันจากภายนอกประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ทิศทางและแนวโน้มการจัดสวัสดิการ
สาหรับคนพิการในอนาคตจะต้องเน้นการกระจายบริการอย่างทั่วถึงและได้ มาตรฐาน มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการและครอบครัว ส่งเสริมให้ครอบครัวและ
ชุมชนมีบทบาทในการดูแลคนพิการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทร่วม
ในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้านการสงเคราะห์ พัฒนา ฟื้นฟู
และคุ้มครองสิทธิคนพิการทุกระดับ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมคนปกติ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาจต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาผู้ด้อยโอกาสในสังคมปัจจุบัน การถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมขาด
การยอมรับจากสังคม (ไม่มีตัวตน อยู่ในภาวะยากลาบาก) สังคมมีทัศนคติเชิงลบ การให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐยังจากัดและไม่ครอบคลุม ผู้ด้อยโอกาสมีทัศนคติเชิงลบต่อตนเอง และขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาด้านการจัดบริการสังคมด้านสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
มุ่งดาเนินการภายใต้กรอบของกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหลัก อาทิ ห้องน้า ปูาย สัญลักษณ์และทางลาด ลิฟท์ บันได
ทางเข้าสู่อาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคารและทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวก ฯลฯ
โดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการดาเนินงานโดยภาครัฐ รูปแบบการจัดสวัสดิการ
เพื่อกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีอยู่ยังคงให้ความสาคัญกับการสงเคราะห์หรือเป็นผู้รั บมากกว่าการเป็นผู้ให้
ผลประโยชน์แก่สังคมโดยที่ยังไม่คานึงถึงหลักของการพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในส่วนของการจัด
สวัสดิการสาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ยังขาดการบูรณาการกลไกต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ระดับพื้นที่ และยังไม่มีการเชื่อมโยงการดูแลโดยครอบครัวซึ่งเป็นหลักสาคัญ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงกับการ
ดูแลโดยชุมชนในรูปแบบของการบริการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัคร แต่จากการที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ภาคเอกชนไทยเริ่มคานึงถึงการ
ออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกรองรับประชากรสูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการและการท่องเที่ยว
เพื่อเอื้อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้ามาใช้บริการได้เพิ่มมาขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว
และห้างสรรพสินค้า
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ดังนั้น ด้วยความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดบริการสังคมด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และตระหนักในข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 รวมถึงกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงกาหนดลักษณะหรือการ
จัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕55 ดังนั้น โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่งจึง
ดาเนินการจัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารโรงพยาบาล อาทิ ห้องน้า ปูาย สัญลักษณ์และทางลาด
ลิฟท์ บันได ทางเข้าสู่อาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคารและทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวก ฯลฯ
โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยและญาติที่มารับบริการเป็นหลัก
2. ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.1 การสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคไม่ติดต่อ
เป้าประสงค์ที่ 8.1.2 ค้นหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มปกติ และกลุ่มปุวย
การพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคที่สาคัญให้กับประชาชน ดาเนินการตรวจคัดกรองโรคที่
สาคัญให้กับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
สังกัดสานักการแพทย์ โดยมีโรคที่ดาเนินการ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะน้าหนักเกิน
เกณฑ์ และโรคมะเร็งตับ เพื่อสร้างความตระหนัก และให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมแจกแผ่นพับความรู้
ทาให้ประชาชนรับรู้ถึงอันตรายวิธีการปฏิบัติตนเพื่อปู องกันการเกิดโรค โดยดาเนินการ คัดกรองโรคให้กับ
ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และคัดกรองนอกสถานที่เมื่อมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่างๆ โดยมี
ประชาชนกลุ่มเปู าหมายที่โ รงพยาบาลรับผิ ดชอบ ได้แก่ กลุ่ ม ประกันสุ ขภาพ จานวน 648,921 ราย
กลุ่มประกันสังคม จานวน 184,926 ราย รวมทั้งสิ้น จานวน 833,847 ราย ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น
จานวน 187,223 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.45 (ค่าเปูาหมายร้อยละ 20)
เป้าประสงค์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ ปัญหาภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมือง โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากวิถีชีวิตคนเมืองที่ขาด
ปัจจัยส่งเสริมภายใน (ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ฯลฯ ต่อโรคคนเมือง)และขาดปัจจัยส่งเสริมภายนอก
เช่น สิ่งแวดล้อม ร้านอาหาร fast food ที่มีมากมายในกรุงเทพมหานครและเป็นที่นิยมของเด็ก วัยรุ่น และ
ผู้ปกครองที่ต้องการความสะดวกสบายทาให้เด็กเกิดโรคอ้วน ผู้ใหญ่อ้วนลงพุง ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ รวมถึง สภาวะแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ ความแออัด
ของประชากร จากสถิติความชุกของโรคไม่ติดต่อของคนกรุงเทพฯ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจสูงที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทย (ความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๒๙.๘ ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ ๙.๒)
การดาเนินการที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้ประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ พัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราการตายของผู้ปุวย
โรคความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Hemorrhage หรือHemorrhagic Stroke และพัฒนา
คุณภาพระบบบริ การประชาชนที่เป็น โรคเบาหวานเพื่อลดอัตราการตายของผู้ปุวยโรคเบาหวาน ที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์
พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน บริการคัดกรองโรคที่สาคัญให้กับ
ประชาชน รวมทั้ง การให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง (Care Giver) นอกจากนี้
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ยังมีการสร้างเครือข่ายการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การทางาน และได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างในการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโรคไม่ติดต่อยังคงเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มวัย ดังนั้น การพัฒนาระบบ
สุขภาพเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างเสริม
ที่พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย การเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย กาหนด ควบคุมกากับการใช้กฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมที่เอื้อต่อการสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทุกกลุ่มวัย ได้แก่ การกาหนดกฎระเบียบ ควบคุม กากับ การบังคับใช้
กฎหมาย การสื่อสารเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ การจัดทาระบบข้อมูล คลังความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดี
ต่อไป
มิติที่ 8.2 การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง
เป้าประสงค์ที่ 8.2.2 ควบคุมวัณโรค
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐,๐๐๐ ราย กระจายไป
รักษาในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ๑๑๕ แห่ง ซึ่งมีระบบในการดาเนินงานแตกต่างกัน ดังนั้นการจะ
ดาเนินงานควบคุมวัณโรคให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งในการรักษาวัณ
โรคให้ ห ายและติ ด ตามผู้ ปุ ว ยที่ ข าดยามารั บ การรั ก ษาให้ ค รบทุ ก ราย ผู้ ปุ ว ยวั ณ โรครายใหม่ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครที่ยู่ในความดูแลของสานักอนามัยประมาณร้อยละ ๑๐ ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์ ทุกแห่ งได้มีการดาเนิ นการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการรักษาวัณโรคมาอย่างต่อเนื่อ ง
โดยกาหนดตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวย วัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ≥ ร้อยละ 87 ซึ่งผลการ
ดาเนิ น งานที่ผ่ านมาในปี พ.ศ.2559 พบว่ามี ผ ลลั พธ์อัตรา ความส าเร็จในการรักษา (Success Rate)
ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง ในภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 90.09 โดยมีมาตรการดังนี้
1.) ประสานเครือข่ายการควบคุมวัณโรค
2.) จัดงานรณรงค์วันวัณโรคโลก
เป้าประสงค์ที่ 8.2.4 เพิ่มอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนปูองกันโรคติดต่อที่สาคัญ
ไวรั สไข้ห วัดใหญ่เป็ นสาเหตุที่สาคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลั น
พบได้บ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการแสดงมีตั้งแต่อาการไข้ น้ามูกไหล จนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราปุวยประมาณร้อยละ 10 -20
ของประชากร กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการ
เจ็บปุวย และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ รุนแรง สาหรับประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด
ของโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์จึงต้องปูองกันการผสมข้ามสายพันธุ์ (re-assortment) ระหว่างเชื้อไข้หวัด
ใหญ่และไข้หวัดนกที่อาจทาให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ที่สามารถทาให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไข้หวัด
นกแต่สามารถแพร่กระจายระหว่างบุคคลได้ดีเหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลการเฝูาระวังทางระบาดวิทยา
และผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทยคาดประมาณจานวนผู้ปุวยโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งประเทศได้ 700,000 900,000 รายต่อปี และมีผู้ปุวยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่นปอดบวมต้องรับไว้ในโรงพยาบาลประมาณ
12,575 - 75,801 รายต่อปี ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 913 - 2,453 ล้าน
บาทต่อปี โดยครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปในการรักษาพยาบาล ดังนั้นในทุกปีกระทรวงสาธารณสุข
จึงจัดให้มีการให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ในบุคลากรสาธารณสุขและผู้ทาหน้าที่กาจัดสัตว์ปีกเพื่อการควบคุมโรค
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ไข้หวัดนก ปีละ 4 แสนโด๊ส เพื่อลดโอกาสที่บุคคลเหล่านี้จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกในเวลาเดียวกัน
ซึ่ ง อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด การผสมข้ า มสายพั น ธุ์ ข องไข้ ห วั ด ใหญ่ แ ละไข้ ห วั ด นก ในขณะเดี ย วกั น ส านั ก งาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ะสนั บ สนุ น วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ ห้ กั บ ประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย ง ประกอบด้ ว ย
หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด
หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ปุวยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบาบัด และเบาหวาน) บุคคลอายุ 65 ปี
ขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มี
อาการ) และบุคคลโรคอ้วน (น้าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประชาชนทั่ ว ไปให้ พิ จ ารณาตามความเหมาะสม โดยโรงพยาบาลในสั ง กั ด ส านั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานครเป็นส่วนราชการหนึ่งที่ได้รับจัดสรรจานวนวัคซีนดังกล่าว เพื่อให้บริการฉีดแก่กลุ่มเปูาหมาย
เป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ เพื่อลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ ลดโอกาสการกลาย
พันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก และลดอัตราการเกิดโรคจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดโรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ
มิติที่ 8.6 การให้บริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงค์ที่ 8.6.1 เพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ได้มีการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในสั งกัดสานั กการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง เพื่อส่ งเสริมการเข้าถึงระบบบริ การและมาตรฐานบริ ก าร
สาธารณสุขในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริ การ สาธารณสุขและ
เครือข่าย ร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 18 ครั้ง ในปีงบประมาณ
2559 มีการส่งต่อผู้ปุวยจากศูนย์บริการสาธารณสุขมายังโรงพยาบาล จานวน 79,320 ราย โรงพยาบาลสามารถ
รับผู้ปุวยรับผู้ปุวยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 79,320 ราย คิดเป็นร้อยละของความสาเร็จ 100
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลถื อ เป็ น การด าเนิ น งานที่ มี ส าคั ญ ตามยุ ท ธศาสตร์ ใ น
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2559) โดยกาหนด กลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนา
โรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาล
จะต้องผ่านการประเมิน คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
องค์การมหาชน (สรพ.) เป็นหน่วยงานผู้ประเมิน ซึ่งต่อมาได้ปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2556 – 2575) ก็ได้กาหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 "มหานครปลอดภัย” โดยในปี 2559 มีผลการประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลตามตัวชี้วั ด ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลสิรินธร ส่วน
ปีงบประมาณ 2560 จะมีการประเมิน มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้า) ในโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เป้าประสงค์ที่ 8.6.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ คือการส่งต่อผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพ
นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือการสูญเสียถึง
แก่ชีวิตได้ เนื่องจากปัญหาสภาวะสุขภาพและสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งนี้ยังพบปัญหา
และอุปสรรคในการส่งต่อผู้ปุวย เช่น การส่งผู้ปุวยที่มีความรุนแรงของโรคมากและมีความจาเป็นต้องส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงกว่า หรือการส่งต่อเนื่องจากสิทธิการรักษาโรคโดยตรง จากระบบข้อมูล
ทางสถิติการรายงานผู้ปุวยระบบส่งต่อของสานักการแพทย์ พบว่า โรคที่เป็นปัญหาสาคัญในการส่งต่อผู้ปุวยสูงสุด
ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ ทารกคลอดก่อนกาหนด และออร์โธปิดิกส์ ดังนั้น
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เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับบริการที่ครบวงจร จึงได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลใน
สั งกั ดกรุ งเทพมหานคร และมี การจั ดท าคู่ มื อการส่ งต่ อผู้ ปุ วย 5 กลุ่ มโรค ระหว่ างโรงพยาบาลในเครื อข่ าย
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประชุม
เพื่ อติ ดตามรายงานผลความส าเร็ จผลการรั บและส่ งต่ อผู้ ปุ วยเป็ นระยะๆ โดยมี ส ถิ ติ ผลการด าเนิ นงานใน
ปีงบประมาณ 2559 คิดเป็นความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยร้อยละ 95.64
เป้าประสงค์ที่ 8.6.3 ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาวิชาการทางการแพทย์
ผู้บริหารสานักการแพทย์ให้ความสาคัญและสนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงาน
นวัตกรรม โดยกาหนดให้มีการสัมมนาวิชาการประจาปี ของสานักการแพทย์เป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นเวที
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสานักการแพทย์ได้มีการดาเนินการวิจัย สร้างผลงานนวัตกรรม และการพัฒนา
งานประจา สู่งานวิจัย (R2R) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาหรือปรับใช้ในองค์กร โดยมีงานวิจัย จานวน 38 เรื่อง การนาเสนอผลงานผ่านแผ่นโปสเตอร์ จานวน
40 เรื่อง และการนาเสนอนวัตกรรม จานวน 20 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 98 เรื่อง
เป้าประสงค์ที่ 8.6.4 แนะนาและเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้มารับบริการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ทุกแห่งมีการดาเนินการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและญาติ
โดยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง/ผู้ปุวยได้ถูกต้องในโรคเรื้อรังต่างๆ โดยในปีวบประมาณ 2559 ผู้ดูแล
ผู้ปุวยและ/หรือผู้ดูแลผู้ปุวยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง ร้อยละ 93.02
เป้าประสงค์ที่ 8.6.5 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปุวยขั้นวิกฤติ
นอกเหนือภารกิจทางด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีหน่วยงานให้บริการทางการแพทย์อีก
หน่วยงานหนึ่งคือ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ซึ่งบริหารจัดการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้คาปรึ กษาแนะนาด้าน
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และให้บริการสายด่วนทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางประสานงานและพัฒนา
เครื อข่าย เพื่อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ การทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสถานการณ์ปกติและกรณีส าธารณภั ย
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มจานวนผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น ในขณะที่
อัตรากาลังบุคลากรยังไม่เพียงพอสาหรับการให้บริการทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานการณ์
การจราจรในกรุงเทพมหานครยังเป็นปัญหาที่ต้องรอรับการแก้ไข ซึ่งขณะนี้ สานักการแพทย์ได้ดาเนินการ
ภายใต้รูปแบบการสร้างเครือข่ายระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมามีการพัฒนาการบริการในระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินโดยจัดให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 5 จุด (เดิม 4 จุด) ได้แก่ จุดจอดใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 (ด่วนประชาชื่น) จุดจอดห้างบิ๊กซีรามอินทรา จุด
จอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน จุดจอดสานักงานเขตลาดพร้าว และจุดจอดสานักงานเขตบางนา โดยแต่ละ
จุดมีบุคลากรประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉินขั้นสูง 1 คน/ผลัด เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินขั้น
พื้นฐานหรือพนักงานช่วยเหลือคนไข้หรือลูกจ้างที่ผ่านการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานจานวน 1 คน/ผลัด
พนักงานขับรถยนต์ห รือเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานทา หน้าที่พนักงานขับรถยนต์ หรือพนักงานขับรถยนต์ที่
เป็น บุคคลภายนอกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน จานวน 1 คน/ผลัด โดยอยู่ปฏิ บัติงาน
ตลอด 24 ชม. เป็นผลัดๆ ละ 8 ชม. โดยมีผู้ปุวยที่ได้รับการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง (Advance)ภายใน
10 นาที จานวน 5,864 คน ผู้ปุวยที่ได้รับการบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที
จานวน 13,012 คน คิดเป็นร้อยละ 48.54 (จากค่าเปูาหมายร้อยละ 45)
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มิติที่ 8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
เป้าประสงค์ที่ 8.8.4 ปูองกันโรคที่เกิดจากการการประกอบอาชีพและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทางาน
สถานประกอบการแรงงานในสถานประกอบการนอกจากจะต้ อ งผจญภั ย กั บ โรคและ
การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทางานแล้ว ยังมีปัญหาโรคถัยไข้เจ็บที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทางานอีกจานวนมาก
เช่น อุบัติเหตุจากการเดินทาง โรคติดต่อทางเดินอาหาร เอดส์ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด
และโรคที่มีผลสืบเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ เป็นต้น นอกจากนี้ แรงงานในสถานประกอบการยังอยู่ภายใต้ภาวะที่
กดดันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทาให้มีความเครียดสูง ยังคงต้องได้รับการดูแลปรับปรุงให้มีคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นต่อไป
3. ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะ
วิชาชีพ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
เป็นกรอบและทิศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตอบสนองและมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าว ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์
ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานั กการแพทย์ ได้มุ่งเน้ น พัฒ นาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานให้ ส อดคล้ องกับมาตรฐานและ
สมรรถนะวิชาชีพ นอกจากนั้น สานักการแพทย์ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร (Happy Work Place) ด้วยการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความเชื่อมั่นในองค์กร พัฒนาขวัญ
และกาลังใจแก่บุคลากรอีกด้วย
ผลการดาเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
1. จานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. จ านวนสตรี ได้รั บ บริ การตรวจมะเร็ง ปากมดลู กในโรงพยาบาลสั งกั ดกรุงเทพมหานครโดยไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย
3. อัตราการตายของผู้ปุวยโรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD ,
Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สานักการแพทย์
4. อัตราการตายของผู้ปุวยโรคความดันโลหิต สูง (ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
6. ร้อยละของวัคซีนที่ฉีดได้เทียบกับวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน
7. ร้อยละของความสาเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
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8. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
9. ความสาเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
10. ร้อยละของความสาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้า)
11. ร้ อ ยละของชุ ม ชนหรื อ สถานประกอบการในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ รั บ การอบรมอาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามงานประจาพื้นฐาน)
1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
2. ร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
3. ร้ อ ยละของสถานพยาบาลในสั ง กั ด กรุง เทพมหานครที่ มี บริ ก ารแพทย์ แ ผนไทย/แพทย์ ท างเลื อ ก
(สนับสนุนตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร)
4. ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
5. ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ
6. ร้อยละผลงานวิจัย / Innovation /R2R ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
7. ร้อยละความสาเร็จของการศึกษาวิจัยเพื่อนาไปใช้เผยแพร่
8. ร้อยละของผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือผู้ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง
9. ร้ อยละของผู้ บ าดเจ็ บ ฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการดูแลจากทีมสุ ขภาพของ
โรงพยาบาล
10.ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถได้รับ
บริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
11.ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ผลการดาเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามมิติที่ 2 - 4)
1. ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
2. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
3. ร้อยละของเงินงบประมาณกันไว้เหลือมปี
4. คะแนนความสาเร็จในการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
5. คะแนนความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจาปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง
6. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7. ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ
8. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
9. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
10. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
11. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของหน่วยงาน
12. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
มิติที่ 3.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ
มาตรการของสานักการแพทย์
ส่งเสริมระบบและการจัดบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการของ
สานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.1 การสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคไม่ติดต่อ
เป้าประสงค์ที่ 8.1.2 ค้นหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มปกติ และกลุ่มปุวย
มาตรการที่ 8.1.2.2 คัดกรองมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาล
มาตรการที่ 8.1.2.3 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาล
มาตรการที่ 8.1.2.5 ประเมินภาวะแทรกซ้อนผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
2. กิจกรรมการให้บริการตรวจ คัดกรองมะเร็ง
เต้านมในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
3. กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
4. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน
5. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการประชาชน
ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

งบประมาณ
ไม่ใช้

ส่วนราชการ
9 รพ./รพจ.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.1.2.2

ไม่ใช้

8 รพ.

8.1.2.3

ไม่ใช้

9 รพ./รพต.

8.1.2.5

ไม่ใช้

9 รพ./รพส.

8.1.2.5
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เป้าประสงค์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
มาตรการที่ 8.1.3.1 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในโรคอ้วน
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่
มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน

งบประมาณ
ไม่ใช้

ส่วนราชการ
8 รพ./รพจ.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.1.3.1

มิติที่ 8.2 การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง
เป้าประสงค์ที่ 8.2.4 เพิ่มอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัควีนปูองกันโรคติดต่อที่สาคัญ
มาตรการที่ 8.2.4.1 ฉีดวัควีนปูองกันไข้หวัดใหญ่
มาตรการของสานักการแพทย์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดต่อที่สาคัญ
ในผู้ปุวยและญาติ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน

งบประมาณ
ไม่ใช้

ส่วนราชการ
9 รพ.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.2.4.1

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์

งบประมาณ
ไม่ใช้

ส่วนราชการ
9 รพ.

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการของ
สานักการแพทย์

มิติที่ 8.6 การให้บริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงค์ที่ 8.6.1 เพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ
มาตรการที่ 8.6.1.1 ขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
มาตรการที่ 8.6.1.2 เปิดคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
มาตรการที่ 8.6.1.3 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน HA Advance
มาตรการของสานักการแพทย์ ส่งเสริมให้สถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครมีบริการแพทย์
แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
1. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์
2. กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์
3. การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพใน
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์

งบประมาณ
ไม่ใช้

ส่วนราชการ
รพก. รพต. รพจ.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.6.1.1

ไม่ใช้

รพก. รพต. รพจ.

8.6.1.1

ไม่ใช้

9 รพ.

8.6.1.2
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์
4. การพัฒนาคุณภาพช่องทางพิเศษในการ
ขอรับบริการของผู้สูงอายุ (Fast Track)
5. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

งบประมาณ
ไม่ใช้

ส่วนราชการ
9 รพ.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.6.1.2

ไม่ใช้

8.6.1.3

6. โครงการประชุมวิชาการเครือข่าย
โรงพยาบาลคุณภาพ

เงินบารุง รพร.

8 รพ./ รพจ./
รพท./รพร.
รพร.

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. หน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
รพก./รพต./
รพจ./รพร.

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการของ
สานักการแพทย์

8.6.1.3

เป้าประสงค์ที่ 8.6.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ
มาตรการที่ 8.6.2.1 เชื่อมโยงระบบการดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่องกับศูนย์บริการสาธารณสุข
มาตรการของสานักการแพทย์ พัฒนาระบบการส่งต่อและ Mobile – Care Units ให้มีความ
สะดวก และตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
สังกัด สานักการแพทย์
2. กิจกรรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
เพื่อการส่งต่อผู้ปุวย

งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ส่วนราชการ
8 รพ./กว.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.6.2.1

ไม่ใช้
งบประมาณ

รพจ.

มาตรการของ
สานักการแพทย์

เป้าประสงค์ที่ 8.6.3 ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาวิชาการทางการแพทย์
มาตรการที่ 8.6.3.1 จัดประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
ครั้งที่ 15 สานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร
2. โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์
และสาธารณสุข
3. โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจาปี
ครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลกลาง

งบประมาณ
844,500.-

ส่วนราชการ
กว.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.6.3.1

100,000.-

กว.

8.6.3.1

120,000.-

รพก.

8.6.3.1

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
4. โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2560
(ครั้งที่ 14)
5. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
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แผนปฎิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

งบประมาณ
111,000.-

ส่วนราชการ
รพต.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.6.3.1

101,000.-

รพส.

8.6.3.1

เป้าประสงค์ที่ 8.6.4 แนะนาและเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้มารับบริการโรงพยาบาล
มาตรการของสานักการแพทย์ ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการดูแลผู้ปุวยและญาติ
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและญาติ
(Well being Caring)

งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ส่วนราชการ
9 รพ./รพว.

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการของสานัก
การแพทย์

เป้าประสงค์ที่ 8.6.5 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปุวยขั้นวิกฤติ
มาตรการที่ 8.6.5.1 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
มาตรการที่ 8.6.5.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการลงทุน
งบประมาณ
1. โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิม 10,444,800.พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554
2. โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่วนราชการ
ศบฉ.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.6.5.1

ศบฉ./9 รพ.

8.6.5.1

โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ส่วนราชการ
8 รพ./ศบฉ

เชื่อมโยงมาตรการ
8.6.5.2

งบประมาณ
13,578,000.-
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แผนปฎิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

มิติที่ 8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
เป้าประสงค์ที่ 8.8.4 ปูองกันโรคที่เกิดจากการการประกอบอาชีพและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทางาน
มาตรการที่ 8.8.4.3 อบรมอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้นาชุมชนและสถานประกอบการใน
ชุมชน
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการอบรมอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมให้ผู้นาชุมชนและสถาน
ประกอบการในชุมชน

งบประมาณ
เงินบารุง รพร.

ส่วนราชการ
รพร.

เชื่อมโยงมาตรการ
8.8.4.3

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 9.2.1.2 พัฒ นาคุณภาพของบุคลากรทุก สายงานให้ส อดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะ
วิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Plance)
2. โครงการการประชุมใหญ่วิชาการ
พยาบาลประจาปี
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปูองกันและระงับอัคคีภัย
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พยาบาล เรื่อง การปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพยาบาลผู้ปุวยวิกฤต
6. โครงการประชุมวิชาการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปองกันการฟูองร้องทาง
สาธารณสุข
8. โครงการอบรมการพยาบาลผู้ปุวย
วิกฤต
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร

งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
สก./ทุกส่วนราชการ

เชื่อมโยงมาตรการ
9.2.1.2

75,000.-

รพก.

9.2.1.2

66,200.-

รพก.

9.2.1.2

126,600.-

รพก.

9.2.1.2

151,400.-

รพก.

9.2.1.2

93,200.-

รพต.

9.2.1.2

115,400.-

รพต.

9.2.1.2

94,300.-

รพต.

9.2.1.2

50,500.-

รพจ.

9.2.1.2
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10. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
ผู้ปุวยเด็กและทารกแรกเกิด
11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่)
12. โครงการอบรมการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิงและ
หนีไฟ
13. โครงการมหกรรมคุณภาพ
14. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้น
คืนชีพ
16. โครงการอบรมปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
17. โครงการประชุมวิชาการด้าน
เภสัชกรรม โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ
19. โครงการอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัย
หมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
20. โครงการอบรมปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์
21. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน
23. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
24. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นสูง
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล

แผนปฎิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

งบประมาณ
34,400.-

ส่วนราชการ
รพจ.

เชื่อมโยงมาตรการ
9.2.1.2

24,400.-

รพจ.

9.2.1.2

75,700.-

รพจ.

9.2.1.2

51,600.93,800.-

รพจ.
รพท.

9.2.1.2
9.2.1.2

128,600.-

รพท.

9.2.1.2

36,400.-

รพท.

9.2.1.2

32,200.-

รพท.

9.2.1.2

48,200.-

รพท.

9.2.1.2

43,600.-

รพท.

9.2.1.2

99,200.-

รพว.

9.2.1.2

110,000.-

รพว.

9.2.1.2

47,100.-

รพว.

9.2.1.2

39,100.-

รพล.

9.2.1.2

41,200.-

รพล.

9.2.1.2

103,000.-

รพล.

9.2.1.2
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26. โครงการปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
27. โครงการอบรมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่
28. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
29. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
2560
30. โครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการดูแลสาหรับผู้สูงอายุ
(Care Management for the
Eldery)
31. โครงการอบรมด้านการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
32. โครงการปวดหลังเราช่วยได้
(How to do your back pain)
33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล
34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้น
35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นสูง
36. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับ
อุบัติภัยกลุ่มชน
37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน
38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การซ้อมรับแผนอุบัติภัยหมู่
39. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

แผนปฎิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

งบประมาณ
23,400.-

ส่วนราชการ
รพล.

เชื่อมโยงมาตรการ
9.2.1.2

7,400.47,400.-

รพร.
รพร.

9.2.1.2
9.2.1.2

39,300.-

รพร.

9.2.1.2

43,800.-

รพร.

9.2.1.2

53,600.-

รพร.

9.2.1.2

21,400.-

รพร.

9.2.1.2

214,800.-

รพส.

9.2.1.2

67,300.-

รพส.

9.2.1.2

84,000.-

รพส.

9.2.1.2

172,800.-

รพส.

9.2.1.2

10,900.-

รพข.

9.2.1.2

10,900.-

รพข.

9.2.1.2

314,900

ศบฉ.

9.2.1.2
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แผนปฎิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์
แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

8 รพ.

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

9 รพ./รพต.

-

9 รพ./รพส.

เงินบารุงรพ.

8 รพ./รพจ.

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

9 รพ.

-

(รพก.รพต.
รพจ.)
(รพก.รพต.
รพจ.)
9 รพ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1

กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร (8.1.2.2)
กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร (8.1.2.3)
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน (8.1.2.5)
กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง (8.1.2.5)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี
น้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (8.1.3.1)
กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน
(8.2.4.1)
กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ (8.6.1.1)
กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (8.6.1.1)
การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพใน
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ (8.6.1.2)
การพัฒนาคุณภาพช่องทางพิเศษในการขอรับ
บริการของผู้สูงอายุ (Fast Track)
ของโรงพยาบาลสังกัด สานักการแพทย์
(8.6.1.2)
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (8.6.1.3)

ไม่ใช้
งบประมาณ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ
(8.6.1.3)
โครงการอบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้นาชุมชนและสถานประกอบการในชุมชน
(8.8.4.3)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

390,000.-

-

9 รพ./รพจ.

9 รพ.

(8 รพ.)
(รพจ./รพท./
รพร.)
เงินบารุง รพ.สนพ.
รพร.

-

เงินบารุงรพร.

390,000

เงินบารุง

รพร.
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โครงการประจาพื้นฐาน
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคในสังกัด
สานักการแพทย์ (8.2.2.3)
หน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
(8.6.1.5)
กิจกรรมพัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์ (8.6.2.1)
กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ปุวย (8.6.2.4)
โครงการประชุมวิชาการประจาปีครั้งที่ 15
สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (8.6.3.1)
โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์
และสาธารณสุข (8.6.3.2)
โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจาปี
ครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลกลาง
(9.2.1.2)
โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2560
(ครั้งที่ 14) (9.2.1.2)
โครงการประชุมวิชาการประจาปี (9.2.1.2)
โครงการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและญาติ
(Well being Caring) (8.6.4.4)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(8.6.5.2)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Plance) (9.2.1.2)
โครงการการประชุมใหญ่วิชาการพยาบาล
ประจาปี (9.2.1.2)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
ไม่ใช้งบประมาณ
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

ไม่ใช้งบประมาณ

-

8 รพ./กว.

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

รพก./รพต./
รพจ./รพร.
8 รพ./กว.

ไม่ใช้งบประมาณ

-

รพจ.

844,500.-

กทม.

กว.

100,000

กทม.

กว.

120,000.-

กทม.

รพก.

111,000.-

กทม.

รพต.

101,000.-

กทม.

รพส.
9 รพ./กว.

13,578,000.-

กทม.

8 รพ./ศบฉ

ไม่ใช้งบประมาณ

-

75,000.-

กทม.

สก./ทุกส่วน
ราชการ
รพก.

9 รพ./กว.

27

แผนปฎิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2560
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

15

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พยาบาล เรื่อง การปูองกันและควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พยาบาลผู้ปุวยวิกฤต (9.2.1.2)
โครงการประชุมวิชาการปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (9.2.1.2)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปูองกันการฟูองร้องทางสาธารณสุข
(9.2.1.2)
โครงการอบรมการพยาบาลผู้ปุวยวิกฤต
(9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัยแก่บุคลากร (9.2.1.2)
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ปุวยเด็ก
และทารกแรกเกิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพ
ขั้นสูง (ผู้ใหญ่) (9.2.1.2)
โครงการอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (9.2.1.2)
โครงการมหกรรมสุขภาพ (9.2.1.2)
โครงการประชุมวิชาการประจาปีโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ
(9.2.1.2)
โครงการอบรมปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล (9.2.1.2)
โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรม
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
(9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุ
เพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ (9.2.1.2)

66,200.-

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

126,600.-

กทม.

รพก.

151,400.-

กทม.

รพก.

93,200.-

กทม.

รพต.

115,400.-

กทม.

รพต.

94,300.-

กทม.

รพต.

50,500.-

กทม.

รพจ.

34,400.-

กทม.

รพจ.

24,400.-

กทม.

รพจ.

75,700.-

กทม.

รพจ.

51,600.93,800.-

กทม.
กทม.

รพจ.
รพท.

128,600.-

กทม.

รพท.

36,400.-

กทม.

รพท.

32,200.-

กทม.

รพท.

48,200.-

กทม.

รพท.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
รพก.
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

31

โครงการอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
(9.2.1.2)
โครงการอบรมปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (9.2.1.2)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ
พร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน (9.2.1.2)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน (9.2.1.2)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้น
คืนชีพขึ้นสูง (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (9.2.1.2)
โครงการปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(9.2.1.2)
โครงการอบรมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่
(9.2.1.2)
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ (9.2.1.2)
โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2560
(9.2.1.2)
โครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการดูแล
สาหรับผู้สูงอายุ (Care Management for
the Elderly) (9.2.1.2)
โครงการอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (9.2.1.2)
โครงการปวดหลังเราช่วยได้ (How to do
your back pain) (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผน
อัคคีภัยในโรงพยาบาล (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้าย
และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (9.2.1.2)

43,600.-

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

99,200.-

กทม.

รพว.

110,000.-

กทม.

รพว.

47,100.-

กทม.

รพว.

39,100.-

กทม.

รพล.

41,200.-

กทม.

รพล.

103,000.-

กทม.

รพล.

23,400.-

กทม.

รพล.

7,400.-

กทม.

รพร.

47,400.-

กทม.

รพร.

39,300.-

กทม.

รพร.

43,800.-

กทม.

รพร.

53,600.-

กทม.

รพร.

21,400.-

กทม.

รพร.

214,800.-

กทม.

รพส.

67,300.-

กทม.

รพส.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ
รพท.

29

ลาดับ
47
48
49
50
51

ชื่อโครงการ

แผนปฎิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
งบประมาณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
84,000.ขั้นสูง (9.2.1.2)
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน 172,800.(9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐาน
10,900.การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (9.2.1.2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อม
10,900.รับแผนอุบัติภัยหมู่ (9.2.1.2)
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย (9.2.1.2)
314,900.รวมงบประมาณทั้งสิ้น
17,486,300.-

แหล่งงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

กทม.

รพส.

กทม.

รพข.

กทม.

รพข.

กทม.

ศบฉ.

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

รพส.

โครงการลงทุน
ลาดับ

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

1

โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

10,444,800.-

แหล่ง
งบประมาณ
กทม./รัฐบาล/
อื่นๆ
กทม.

10,444,800.-

กทม.

ศบฉ.
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์
ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.1 การสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคไม่ติดต่อ
เป้าประสงค์ที่ 8.1.2 ค้นหาภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มปกติ และกลุ่มปุวย
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
คัดกรองมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาล
(ม.8.1.2.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
1. จานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็ง
เต้านมในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
1. กิจกรรมการให้บริการตรวจ
- การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมายถึง
คัดกรองมะเร็งเต้านมใน
การตรวจคัดกรองโดยการสังเกตความ
สถานพยาบาลสังกัด
ผิดปกติด้วยการดูลักษณะภายนอกของเต้า
กรุงเทพมหานคร
นมและการคลา (ไม่รวมการตรวจ
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
mammogram และ u/s breast)
(9 รพ./รพจ.)
- สตรีที่ได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม หมายถึง สตรีไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมการตรวจ mammogram
และ u/s breast)
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้รับบริการ 5,000 คน/ปี ใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง
9 แห่ง
วิธีคานวณ
นับจานวน (ราย)

31
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาล
(ม.8.1.2.3)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
2. จานวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(ผลผลิต)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม/คาอธิบาย
- การตรวจมะเร็งปากมดลูก หมายถึง การ
ตรวจโดยการทา Pap smear ตามเกณฑ์
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
- สตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
หมายถึง สตรีไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มี
เพศสัมพันธ์ หรืออายุ 30 ปี กรณียังไม่มี
เพศสัมพันธ์ (การตรวจเซลล์วิทยาของ
ปากมดลูก (Cervical Cytology) แบบ
(Conventional Papanicolaou Smear

โครงการ/กิจกรรม
2. การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
(8 รพ.)

ค่าเป้าหมาย
จานวนผู้รับบริการ 12,000 คน/ปี ใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง
9 แห่ง
วิธีคานวณ
นับจานวน (ราย)
ประเมินภาวะแทรกซ้อนผู้ปุวยเบาหวาน 3. อัตราการตายของผู้ปุวยโรคเบาหวาน นิยาม/คาอธิบาย
และความดันโลหิตสูง
(ผู้ปุวยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ปุวยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ปุวย
(ม.8.1.2.5)
Ischemic Heart , CKD , Stroke)
โรคเบาหวานที่มารับการรักษาใน
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด โรงพยาบาลสังกัด สานักการแพทย์และ
สานักการแพทย์ (ผลลัพธ์)
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และ
เสียชีวิตโดยไม่มีภาวะ Ischemic heart ,
Chronic kidney disease , Stroke ร่วมด้วย

3. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
(9 รพ./รพต.)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
< ร้อยละ 5

4. อัตราการตายของผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูง (ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่
เสียชีวิตด้วย Intracerebral
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic
Stroke) (ผลลัพธ์)

วิธีการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานที่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของ Ischemic heart ,
Chronic kidney disease , Stroke ร่วม
ด้วย หารด้วย จานวนผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการรักษาในปีงบประมาณ
เดียวกัน คูณ 100
นิยาม/คาอธิบาย
4. การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ปุวย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตใน
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ด้วย
(9 รพ./รพส.)
Intracerebral Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke
ค่าเป้าหมาย
< ร้อยละ 3.3
วิธีการคานวณ
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย
Intracerebral Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke หารด้วย จานวน
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษา
ในปีงบประมาณเดียวกัน คูณ 100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.1 การสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคไม่ติดต่อ
เป้าประสงค์ที่ 8.1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคอ้วน (ม.8.1.3.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วน
นิยาม/คาอธิบาย
5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม - ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วน ลงพุง หมายถึง
ประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์
(ผลลัพธ์)
บุคลากรในสังกัดสานักการแพทย์และหรือ
มาตรฐาน
ประชาชนทั่วไป
งบประมาณ (เงินบารุง รพ.)
- รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง
(ดาเนินการ) (8 รพ./รพจ.)
ผู้เข้าร่วมโครงการที่วัดรอบเอวหรือ BMI
หลังเข้าร่วมโครงการลดลงจากก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75
วิธีการคานวณ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงที่มีรอบ
เอวหรือBMI ลดลง คูณ 100 หารด้วย
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงทั้งหมด
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.2 การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง
เป้าประสงค์ที่ 8.2.4 เพิ่มอัตราการครอบคลุมของการได้รับวัคซีนปูองกันโรคติดต่อที่สาคัญ
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
(ม.8.2.4.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
6. ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนสนับสนุน (ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
6. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ปูองกันได้ด้วย
กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน หมายถึง
วัคซีน
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการฉีด
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนี้
(9 รพ.)
1. บุคลากรทางการแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปุวย
2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย
มะเร็งที่กาลังให้เคมีบาบัด เบาหวาน ธาลัส
ซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ที่มีอาการ)
3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
4. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือน
ขึ้นไป
5. ผู้ที่มีน้าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม
ขึ้นไป
6. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้
7. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน หมายถึง วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรม
ควบคุมโรคสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ปุวย และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสปสช. สาหรับประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคานวณ
จานวนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ทั้งหมด คูณ 100 หารด้วย
จานวนวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนการ
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค
และสปสช. (Dose)

โครงการ/กิจกรรม
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.6 การให้บริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงค์ที่ 8.6.1 ขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
(ม.8.6.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
7. ร้อยละของความสาเร็จในการยกระดับ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน
โรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
ของสานักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3
ขึ้นไป (ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
7. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนย์
คุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง ศูนย์ความเป็น
ความเป็นเลิศทางการแพทย์
เลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มี
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
คุณภาพผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์ใน
(รพก.รพต.รพจ.)
ระดับ 3 ขึ้นไป อย่างน้อย 7 ใน 10 ข้อ
ประกอบด้วย
- บุคลากร
มีบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่
จาเป็นต่อการดาเนินงานของศูนย์
- สถานที่/คลินิกเฉพาะครบวงจร
มีการให้บริการคลินิกเฉพาะโรคครบทุก
สาขาที่จาเป็น
- เครื่องมือ / ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มีเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่
จาเป็นต่อการดาเนินงานของศูนย์
- สหสาขาวิชาชีพในองค์กร
มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ
- ศูนย์กลางการให้บริการและเครือข่ายการ
ส่งต่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและ
เครือข่ายการส่งต่อจากโรงพยาบาลใน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

-

เครือข่าย (สนพ./สนอ)
ศูนย์กลางการฝึกอบรม / หลักสูตรได้รับ
การยอมรับ เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์
หลักสูตรระยะสั้นหรือเป็นสถาบันสมทบ
ความสาเร็จของการรักษา
สามารถให้การรักษาโรคที่ซับซ้อนได้แต่
ไม่ครบถ้วน
ศูนย์กลางข้อมูลผู้ปุวย
มีศูนย์กลางเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งเดียว
จานวนผลงานวิจัยที่ชี้นาสังคม
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการนาเสนอหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายกับ
องค์กรวิชาชีพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสานัก
(Inter hospital Conference)

ค่าเป้าหมาย
≥ ร้อยละ 85
วิธีการคานวณ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรค
เฉพาะทางคุณภาพผ่านเกณฑ์ของ
สานักการแพทย์ในระดับ 3 ขึ้นไป 7 ใน
10 ข้อ ในแต่ละปี คูณ 100 หารด้วย

โครงการ/กิจกรรม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

จานวนศูนย์ทั้งหมด
8. ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึงพอใจ
นิยาม/คาอธิบาย
8. กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของ
ระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาล - ความพึงพอใจระดับ “มาก” ขึ้นไปของ
ผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศ
ผู้ใช้บริการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ทางการแพทย์
การแพทย์ของกรุงเทพมหานครที่มากกว่า
ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
หรือเท่ากับ ร้อยละ 85 ตามแบบประเมิน
(รพก.รพต.รพจ.)
ความพึงพอใจสานักการแพทย์
- ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง
1. ศูนย์จักษุวิทยา
2. ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
3. ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกใน
ครรภ์
4. ศูนย์เบาหวาน
5. ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
6. ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
7. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมอง
เสื่อม
ค่าเป้าหมาย
≥ร้อยละ 85
วิธีการคานวณ
จานวนแบบสอบถามที่มีคะแนนความ
พึงพอใจในระดับมากของผู้ใช้บริการศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

เปิดคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
(ม.8.6.1.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

กรุงเทพมหานครหารด้วยจานวน
แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมดใน
ช่วงเวลาเดียวกัน คูณ 100
9. ร้อยละความสาเร็จของการผ่านเกณฑ์ นิยาม/คาอธิบาย
9. การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลสังกัด
ในโรงพยาบาลสังกัด
(ผลลัพธ์)
สานักการแพทย์ หมายถึง คลินิกที่ดาเนิน
สานักการแพทย์ *
กิจกรรม ดังนี้
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
1. มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการ
(9 รพ.)
บริการผู้ปุวยนอก
10.การพัฒนาคุณภาพช่องทางพิเศษใน
2. สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ปูาย ราว
การขอรับบริการของผู้สูงอายุ (Fast
จับ ทางลาด ห้องน้า
Track) ของโรงพยาบาลสังกัด
3. เปิดบริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
สานักการแพทย์ *
4. พยาบาลที่ดาเนินงานเคยผ่านการ
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
ฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
(9 รพ.)
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์
กายภาพบาบัด เภสัชกร
6. รวบรวมจานวน case geriatric
syndrome ทุก 3 เดือน
7. Geriatric Assessment ; ADL
8. Geriatric Assessment ; cognitive
impairment
9. ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มา
รับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

10.บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิก
ผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
11. คัดกรอง incontinence
12. คัดกรอง fall
13. คัดกรอง malnutrition
14. คัดกรอง depression
15. มีแพทย์รับผิดชอบ
16. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ
(เป็นฐานข้อมูลผู้สูงอายุของ
โรงพยาบาล ได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุ
UC / catch up area /กลุ่มชมรม
ผู้สูงอายุ)
17. ความครอบคลุมของ vaccine ไข้หวัด
ใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ
18. งานวิชาการ / วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ /
นาเสนอ presentation (ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ที่ร่วมดูแลงานคลินิกผู้สูงอายุ เป็น co)
19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
20. ส่งปรึกษาภายในโรงพยาบาล กับทีม
คลินิกผู้สูงอายุ
เกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวตามมาตรฐานที่
กาหนดอย่างน้อย 15 ข้อใน 20 ข้อ

โครงการ/กิจกรรม
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
ร้อยละ 100 (9 แห่ง)

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการ
ประยุกต์ใช้มาตรฐาน HA Advance
(ม.8.6.1.3)

วิธีการคานวณ
จานวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์ตามเกณฑ์ที่กาหนด หาร
ด้วย จานวน โรงพยาบาลทั้งหมด คูณ
ด้วย 100
10. ร้อยละของความสาเร็จในการผ่าน นิยาม/คาอธิบาย
11. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
โรงพยาบาล (ซ้า) (ผลลัพธ์)
โรงพยาบาล หมายถึง ผ่านการรับรอง
(8 รพ.) (รพจ./รพท./รพร.)
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และ
12. ประชุมวิชาการเครือข่าย
บริการสุขภาพ โดยรับการตรวจประเมินจาก
โรงพยาบาลคุณภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
งบประมาณ 390,000บาท
(องค์กรมหาชน) หรือพร้อมรับการตรวจ
(เงินบารุง รพ.สนพ.) (ดาเนินการ)
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล โดยส่งหนังสือ
(รพร.)
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์กรมหาชน) เพื่อกาหนดวันเข้าตรวจ
ประเมิน
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 (รพจ./รพท./รพร.)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

วิธีการคานวณ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ที่ขอรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ (ซ้า) ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลฯ คูณ 100 หารด้วย
โรงพยาบาลที่ต้องรับการตรวจประเมิน (ซ้า)
ในปี 2560

โครงการ/กิจกรรม
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.8 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
เป้าประสงค์ที่ 8.8
ปูองกันโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทางาน
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
อบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้
ผู้นาชุมชนและสถานประกอบการใน
ชุมชน (ม.8.8.4.3)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
11.ร้อยละของชุมชนหรือสถาน
ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบได้รับ
การอบรมอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (ผลผลิต)

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
การอบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย อันเนื่องมาจาการการ
ทางานหรือเกี่ยวกับการทางาน
สถานประกอบการในพื้นที่ หมายถึง
หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้าง
ทางาน ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ในพื้นที่
เขตบางแคและทวีวัฒนา
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 20

13. โครงการอบรมอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมให้ผู้นาชุมชนและสถาน
ประกอบการในชุมชน
งบประมาณ - บาท (ดาเนินการ)
(รพร.)

วิธีการคานวณ
จานวนชุมชนหรือสถานประกอบการที่เข้า
รับการอบรม คูณ 100 หารด้วย จานวน
ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่
ทั้งหมด
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ภารกิจประจาพื้นฐาน
ด้านที่ 3 เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร
มิติที่ 3.3 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์ที่ 3.3.3 จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมระบบและการจัดบริการ
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ (มน.3.3.3.6)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่จัดให้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
14. กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอานวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
- โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยายาลใน
ผู้ด้อยโอกาส *
สังกัดสานักการแพทย์ทั้ง 9 แห่ง
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
- สิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ
(9 รพ.)
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง การจัด
ให้มี หรือ มีการปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ให้แก่ ผู้พิการฯ สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
เช่น ช่องทางการพิเศษ ที่นั่งรอรับบริการ
รถเข็นนั่ง ราวจับ พื้นยางกันลื่น ห้องน้า
สาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
วิธีการคานวณ
โรงพยาบาลที่จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
หารด้วย จานวนโรงพยาบาลในสังกัด
สานักการแพทย์ทั้งหมดคูณ 100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.2 การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเมือง
เป้าประสงค์ที่ 8.2.2 ควบคุมวัณโรค
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง
และปูองกันโรคติดต่อที่สาคัญในผู้ปุวย
และญาติ (มน.8.2.2.3)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
13. ร้อยละความสาเร็จของการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
(ผลลัพธ์)

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
15. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
อัตราผลสาเร็จในการรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
(Success Rate) มาจากอัตราการรักษาหาย
โรงพยาบาลในสังกัด
(Cure Rate) และรักษาครบ (Complete
สานักการแพทย์
Rate)
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
(8 รพ./กว.)
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
≥ร้อยละ 87
วิธีการคานวณ
อัตราผลสาเร็จในการรักษา เท่ากับจานวน
ผู้ปุวยที่รักษาหาย (ผู้ปุวยใหม่เสมหะบวก)
รวมกับจานวนผู้ปุวยที่รักษาครบ (ผู้ปุวยใหม่
เสมหะบวก) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่รอบที่
1-4 /2559 หารด้วย จานวนผู้ปุวยที่ขึ้น
ทะเบียน(ผู้ปุวยใหม่เสมหะบวก) หารด้วย
จานวนผู้ปุวยใหม่เสมหะบวกที่ขึ้นทะเบียน
ทั้งหมดในรอบดังกล่าว คูณ 100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.6 การให้บริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงค์ที่ 8.6.1 เพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ส่งเสริมให้สถานพยาบาลของ
กรุงเทพมหานครมีบริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก (มน.8.6.1.5)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
14. ความสาเร็จของสถานพยาบาลใน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการ
แพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
(ผลลัพธ์) * สนับสนุนตัวชี้วัด
แผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
16. การจัดตั้งหน่วยแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการ
แพทย์ทางเลือก
ทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
บาบัด รักษา ปูองกันโรค หรือการส่งเสริม
(รพก./รพต./รพจ./รพร.)
และฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์
การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้
หมายความรวมถึงการเตรียม การผลิตยา
แผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัย
ความรู้หรือตาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบ
ต่อกันมา (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542)
การแพทย์ทางเลือก หมายถึง การแพทย์ที่
ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยให้
การแพทย์อื่นๆ ที่เหลือถือเป็นการแพทย์
ทางเลือกทั้งหมด
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ที่มี
บริการการแพทย์แผนไทย / การแพทย์
ทางเลือก หมายถึง โรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์ที่มีบริการการแพทย์แผน
ไทย หรือ การแพทย์ทางเลือก (ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542) เช่น นวด
การประคบ การอบ การฝังเข็ม การนวด
และประคบ การประคบสมุนไพร การอบ
สมุนไพร การรับยาสมุนไพร นวดแผนไทย
แบบราชสานัก เป็นต้น โดยอาจมีหน่วย
บริการการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์
ทางเลือกดังกล่าว
ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์
4 แห่ง
วิธีการคานวณ
นับจานวน

โครงการ/กิจกรรม
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านที่ 8 เมืองแห่งสุขภาวะ
มิติที่ 8.6 การให้บริการโรงพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าประสงค์ที่ 8.6.2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการให้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 8.6.3 ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาวิชาการทางการแพทย์
เป้าประสงค์ที่ 8.6.4 แนะนาเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้มารับบริการโรงพยาบาล
เป้าประสงค์ที่ 8.6.5 ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปุวยขั้นวิกฤติ
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เชื่อมโยงระบบการดูแลผู้ปุวยอย่าง
ต่อเนื่องกับศูนย์บริการสาธารณสุข
(ม.8.6.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
15. ร้อยละความครอบคลุมของการ
นิยาม/คาอธิบาย
17. กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
เข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพ ความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการ
ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข
ชาวกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)
ดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
และโรงพยาบาลสังกัดสานัก
หมายถึง ความสามารถในการรับผู้ปุวยที่ถูก
การแพทย์
ส่งต่อมาจากศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อการ
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินงาน)
รักษาต่อที่โรงพยาบาลสังกัดสานัก
(8 รพ./กว.)
การแพทย์
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่ส่งต่อสาเร็จจากศูนย์บริการ
สาธารณสุขมารับบริการรักษาใน รพ.สังกัด
สานักการแพทย์ หารด้วย จานวนผู้ปุวยที่
ส่งต่อทั้งหมดจากศูนย์บริการสาธารณสุข
ทั้งหมด คูณ 100
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
พัฒนาระบบการส่งต่อและ Mobile –
Care Units ให้มีความสะดวก และ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
(มน.8.6.2.4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
16. ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อ
ผู้ปุวยโรคสาคัญ (ผลลัพธ์)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
18. กิจกรรมการสร้างเสริม
ระบบส่งต่อ หมายถึง การประสานงานส่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อ
ต่อผู้ปุวยระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสานัก
การส่งต่อผู้ปุวย
การแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยโรคสาคัญ 4 โรค
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง
(รพจ.)
ทารกเกิดก่อนกาหนดและออร์โธปิดิกส์
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

จัดประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอ
ผลงานวิจัย (ม.8.6.3.1)

17. ร้อยละผลงานวิจัย / Innovation
/R2R ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(ผลลัพธ์)

วิธีการคานวณ
จานวนผู้ปุวยโรคสาคัญ 4 โรค ได้แก่
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง
ทารกเกิดก่อนกาหนด และ ออร์โธปิดิกส์ที่
ส่งต่อสาเร็จทั้งในและนอกโรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์ หารด้วย จานวนผู้ปุวย 4
โรคสาคัญ ที่ต้องการส่งต่อทั้งหมด คูณ
100
นิยาม/คาอธิบาย
19. โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี
- ผลงานวิจัย / Innovation / R2R
ครั้งที่ 15 สานักการแพทย์
หมายถึง งานวิจัย (Research) นวัตกรรม
กรุงเทพมหานคร
(Innovation) และการทางานวิจัยจากงาน
งบประมาณ 844,500.- บาท
ประจาสู่งานวิจัย (R2R) ที่บุคลากรในสังกัด
(ดาเนินการ) (กว.)
เป็นผู้ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ ได้รับ 20. โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทาง
การเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือใช้ใน
การแพทย์และสาธารณสุข
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

การสัมมนาวิชาการประจาปี สานัก
การแพทย์
- ใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง มีการนา
ผลงานวิจัย / Innovation / R2R ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
สานักการแพทย์หรือส่วนราชการนั้นๆ หรือ
หน่วยงานภายนอก
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 20 (15 เรื่อง)
วิธีการคานวณ
จานวนผลงานวิจัย / Innovation /R2R
ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
ในสังกัดสานักการแพทย์และนาเสนอใน
การสัมมนาวิชาการประจาปี สานักการแพทย์
หารด้วย จานวนผลงานวิจัย / Innovation
/R 2R ของโรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์ ที่ใช้ในการสัมมนาวิชาการ
ประจาปี สานักการแพทย์ทั้งหมด คูณด้วย
100

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 100,000.- บาท
(ดาเนินการ) (กว.)
21. โครงการประชุมใหญ่วิชาการ
ประจาปี ครบรอบ 119 ปี
โรงพยาบาลกลาง
งบประมาณ 120,000.- บาท
(ดาเนินการ) (รพก.)
22. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
2560 (ครั้งที่ 14)
งบประมาณ 111,000.- บาท
(ดาเนินการ) (รพต.)
23. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
งบประมาณ 101,000.- บาท
(ดาเนินการ) (รพส.)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการดูแล
ผู้ปุวยและญาติ (มน. 8.6.4.4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
18. ร้อยละของผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือ
ผู้ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง
(ผลลัพธ์)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
24. โครงการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและ
ความรู้ความเข้าใจในการดูแล หมายถึง
ญาติ (Well-being Caring)
การให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริม
ไม่ใช้งบประมาณ (ดาเนินการ)
ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถนะเพื่อให้ผู้ดูแล
(9 รพ./รพว.)
และ/หรือผู้ปุวยมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลตนเอง
วัดความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริม
ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถนะ โดยใช้
แบบทดสอบก่อน - หลังการอบรม (Pre Post Test) หรือ การถาม - ตอบ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
วิธีการคานวณ
จานวนผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือผู้ปุวยที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือ
ตนเองถูกต้อง หารด้วยจานวนผู้ดูแลผู้ปุวย
และ/หรือผู้ปุวยที่ได้รับความรู้ในการดูแล
ทั้งหมดคูณ 100
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ม.8.6.5.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
19. ร้อยละของผู้บาดเจ็บฉุกเฉินใน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับ
การดูแลจากทีมสุขภาพของ
โรงพยาบาล (ผลลัพธ์)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน หมายถึง ผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉิน ระดับวิกฤต เร่งด่วน และไม่รุนแรง
ที่ได้รับการนาส่งโรงพยาบาลในสังกัดสานัก
การแพทย์ด้วยหน่วยปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพหมานคร
ทีมสุขภาพโรงพยาบาล หมายถึง บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
การดูแล หมายถึง การประเมินอาการ หรือ
การตรวจร่างกายหรือการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจทางรังสี หรือ
การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษา หรือการส่ง
ต่อภายหลังจากได้รับการประเมิน หรือตาม
ความเหมาะสมกับสภาพผู้บาดเจ็บ
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
วิธีการคานวณ
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ได้รับการดุแลจากทีม
โรงพยาบาล หารด้วย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
ทั้งหมด คูณด้วย 100

25. โครงการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
งบประมาณ 10,444,800.- บาท
(ลงทุน) (ศบฉ.)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
20. ความสาเร็จของการมีระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินบริเวณมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง (ผลลัพธ์)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง
มีผู้รับผิดชอบในการประสานงาน สั่งการ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้การ
ดูแลด้านเจ็บปุวยฉุกเฉิน ณ บริเวณมณฑล
พิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง
โดยมีทีมปฏิบัติการพร้อมนาส่งผู้เจ็บปุวยไป
ยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม และมีการ
รายงานข้อมูลการปฏิบัติการ

26. โครงการจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช *
ไม่ใช้งบประมาณ (ศบฉ./9 รพ.)

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
วิธีการคานวณ
จานวนวันที่ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) ครบทั้ง 4 ส่วน (การประสานงาน/
สั่งการ การให้การดูแลด้านเจ็บปุวยฉุกเฉิน
ทีมปฏิบัติการนาส่งผู้เจ็บปุวย และการ
รายงานข้อมูล) คูณด้วย 100 หารด้วย
จานวนวันที่จัดกิจกรรมบริเวณมณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (ม.8.6.5.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
21. ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่
ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ขั้นสูง (Advance) สามารถได้รับ
บริการภายใน 10 นาที และส่วน
ของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถ
ได้รับบริการภายใน 15 นาที
(ผลลัพธ์)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คาอธิบาย
27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่
เข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน
ขอรับบริการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่
ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นบริการพื้นฐาน ได้รับบริการภายใน
กรุงเทพมหานคร
15 นาที ส่วนที่เป็นบริการขั้นสูง ได้รับ
งบประมาณ 13,578,000.- บาท
บริการภายใน 10 นาที
(ดาเนินการ) (8 รพ./ศบฉ)
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 45
วิธีการคานวณ
จานวนผู้ปุวยที่ได้รับบริการขั้นพื้นฐาน
ภายใน 15 นาที บวกด้วยจานวนผู้ปุวยที่รับ
บริการขั้นสูงภายใน 10 นาที หารด้วย
จานวนผู้ปุวยที่ขอรับบริการทั้งหมด คูณ
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านที่ 9 เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 9.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 9.2.1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
พัฒนาคุณภาพของบุคลกรทุกสายให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและสมรรถนะ
วิชาชีพ (ม.9.2.1.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)
22. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ นิยาม/คาอธิบาย
ต่อองค์กรอยู่ในระดับดี (ผลลัพธ์)
- ความพึงพอใจต่อองค์กร หมายถึง ผลที่
ได้จากการที่บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน
องค์กร โดยทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้
เห็นสภาพความพึงพอใจและทัศนคติด้าน
ลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจ
- ระดับน้าหนักของความพึงพอใจ คือ
5 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ เห็นด้วยมาก
ที่สุด
4 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับเห็นด้วย มาก
3 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ ปานกลาง
2 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ น้อย
1 ให้ค่าน้าหนัก เท่ากับ น้อยที่สุด
- ระดับดี หมายถึง ความพึงพอใจด้านบวก
ที่มีค่าน้าหนักตั้งแต่ 4 ขึ้นไป และความ
พึงพอใจด้านลบ ที่มีค่าน้าหนักตั้งแต่ 2
ลงไป
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75
(ระดับดีขึ้นไป)

โครงการ/กิจกรรม
28. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร (Happy Work Plance)
งบประมาณ เงินบารุงรพ.
(ดาเนินการ) (สก./ทุกส่วนราชการ)
29. โครงการการประชุมใหญ่วิชาการ
พยาบาลประจาปี
งบประมาณ 75,000.- บาท
(ดาเนินการ) (รพก.)
30. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปูองกันและระงับอัคคีภัย
งบประมาณ 66,200.- บาท
(ดาเนินการ) (รพก.)
31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การพยาบาล เรื่อง การปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
งบประมาณ 126,600.- บาท
(ดาเนินการ) (รพก.)
32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

วิธีการคานวณ
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ หาร 5 คูณ
100

โครงการ/กิจกรรม
การพยาบาลผู้ปุวยวิกฤต
งบประมาณ 151,400.- บาท
(ดาเนินการ) (รพก.)
33. โครงการประชุมวิชาการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
งบประมาณ 93,200.- บาท
(ดาเนินการ) (รพต.)
34. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปองกันการฟูองร้องทาง
สาธารณสุข
งบประมาณ 115,400.- บาท
(ดาเนินการ) (รพต.)
35. โครงการอบรมการพยาบาลผู้ปุวย
วิกฤติ
งบประมาณ 94,300.- บาท
(ดาเนินการ) (รพต.)
36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร
งบประมาณ 50,500.- บาท
(ดาเนินการ) (รพจ.)
37. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
ผู้ปุวยเด็กและทารกแรกเกิด
งบประมาณ 34,400.- บาท
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
(ดาเนินการ) (รพจ.)
38. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่)
งบประมาณ 24,400.- บาท
(ดาเนินการ) (รพจ.)
39. โครงการอบรมการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อม
ดับเพลิงและหนีไฟ
งบประมาณ 75,700.- บาท
(ดาเนินการ) (รพจ.)
40. โครงการมหกรรมคุณภาพ
งบประมาณ 51,600.- บาท
(ดาเนินการ) (รพจ.)
41. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
งบประมาณ 93,800.- บาท
(ดาเนินการ) (รพท.)
42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
งบประมาณ 128,600.- บาท
(ดาเนินการ) (รพท.)
43. โครงการอบรมปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 36,400.- บาท
(ดาเนินการ) (รพท.)
44. โครงการประชุมวิชาการด้าน
เภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
งบประมาณ 32,200.- บาท
(ดาเนินการ) (รพท.)
45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ
งบประมาณ 48,200.- บาท
(ดาเนินการ) (รพท.)
46. โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับ
อุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อ
ทวีศักดิช์ ุตินฺธโร อุทิศ
งบประมาณ 43,600.- บาท
(ดาเนินการ) (รพท.)
47. โครงการอบรมปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
เวชการุณย์รัศมิ์
งบประมาณ 99,200.- บาท
(ดาเนินการ) (รพว.)
48. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปูองกันและระงับอัคคีภัย
งบประมาณ 110,000.- บาท
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
(ดาเนินการ) (รพว.)
49. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน
งบประมาณ 47,100.- บาท
(ดาเนินการ) (รพว.)
50. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ 39,100.- บาท
(ดาเนินการ) (รพล.)
51. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นสูง
งบประมาณ 41,200.- บาท
(ดาเนินการ) (รพล.)
52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล
งบประมาณ 103,000.- บาท
(ดาเนินการ) (รพล.)
53. โครงการปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
งบประมาณ 23,400.- บาท
(ดาเนินการ) (รพล.)
54. โครงการอบรมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 7,400.- บาท
(ดาเนินการ) (รพร.)
55. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
งบประมาณ 47,400.- บาท
(ดาเนินการ) (รพร.)
56. โครงการประชุมวิชาการประจาปี
2560
งบประมาณ 39,300.- บาท
(ดาเนินการ) (รพร.)
57. โครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
จัดการดูแลสาหรับผู้สูงอายุ
(Care Management for the
Elderly) *
งบประมาณ 43,800.- บาท
(ดาเนินการ) (รพร.)
58. โครงการอบรมด้านการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
งบประมาณ 53,600.- บาท
(ดาเนินการ) (รพร.)
59. โครงการปวดหลังเราช่วยได้
(How to do your back pain)
งบประมาณ 21,400.- บาท
(ดาเนินการ) (รพร.)

61
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
60. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล
งบประมาณ 214,800.- บาท
(ดาเนินการ) (รพส.)
61. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้น
งบประมาณ 67,300.- บาท
(ดาเนินการ) (รพส.)
62. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นสูง
งบประมาณ 84,000.- บาท
(ดาเนินการ) (รพส.)
63. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับ
อุบัติภัยกลุ่มชน
งบประมาณ 172,800.- บาท
(ดาเนินการ) (รพส.)
64. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน
งบประมาณ 10,900.- บาท
(ดาเนินการ) (รพข.)
65. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การซ้อมรับแผนอุบัติภัยหมู่

62
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 10,900.- บาท
(ดาเนินการ) (รพข.)
66. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
งบประมาณ 314,000.- บาท
(ดาเนินการ) (ศบฉ.)

63
มิติที่ 2
ตัวชี้วัด

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ

มิติที่ 2.1 ร้อยละความสาเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ
23. ร้อยละความสาเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน
24. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวม
25. ร้อยละของเงินงบประมาณกันไว้เหลื่อมปี

ตามที่ สงม. กาหนด
ตามที่ สงม. กาหนด
ตามที่ สงม. กาหนด

67. การก่อหนี้ผูกพัน (ทุกส่วนราชการ)
68. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
(ทุกส่วนราชการ)
69. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี
(ทุกส่วนราชการ)

มิติที่ 2.2 คะแนนความสาเร็จในการจัดทางบการเงิน
26. คะแนนความสาเร็จในการจัดทางบการเงินทันเวลา
และถูกต้อง
27. คะแนนความสาเร็จของการจัดทารายงานบัญชีมูลค่า
ทรัพย์สินประจาปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง
มิติที่ 2.3
28. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตามที่ สนค. กาหนด

70. การจัดทางบการเงิน (ทุกส่วนราชการ)

ตามที่ สนค. กาหนด

71. การจัดทารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน
(ทุกส่วนราชการ)
72. การจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ทุกส่วนราชการ)

ตามที่ สตน. กาหนด
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

มิติที่ 3 ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

29. ระดับความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก
ตามที่ สนป.กาหนด
ประชาชน/ผู้รับบริการ
30. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการให้บริการที่ดี ตามที่ สกก.กาหนด
ที่สุด (Best Service)
31. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามที่ กงต. กาหนด

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ
73. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/
ผู้รับบริการ (ทุกส่วนราชการ)
74. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (รพก./รพส.)
75. การสารวจความพึงพอใจประชาชน
ผู้มารับบริการ (8 รพ.)
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ
ตัวชี้วัด

นิยาม/คาอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการ

32. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ตามที่ สกก. กาหนด
สร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
มิติที่ 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน (Quality of work Life)

76. กิจกรรมการสร้างราชการใสสะอาด
(ทุกส่วนราชการ/สก.)

33. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของหน่วยงาน
34. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี

77. การดาเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานของสานัก
การแพทย์ (ทุกส่วนราชการ)
78. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจากรุงเทพมหานคร
ในสังกัดสานักการแพทย์ (ทุกส่วนราชการ)

ตามที่ สกก. กาหนด
ตามที่ สกก. กาหนด
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)
ตัวชี้วัดโครงการ สตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชื่อโครงการ โครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 รพ./รพจ.)
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

จัดทาโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดหาผู้ปฏิบัติงาน
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ
รายงานผลการดาเนินงาน
ประเมินผลโครงการและสรุปผลการให้บริการ
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
10
20
10
30
50
80
10
90
10
100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ สตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชื่อโครงการ โครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 ให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการให้บริการ
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
10
20
10
30
50
80
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90
10
100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ อัตราการตายของผู้ปุวยโรคเบาหวาน (ผู้ปุวยเบาหวาน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
สานักการแพทย์
ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน (9 รพ./รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 นาเสนอโครงการต่อที่ประชุม ทีมพัฒนา
คุณภาพ การดูแลผู้ปุวยเบาหวานและ PCT
MED
ขั้นตอนที่ 3 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะทางานเพื่อมอบหมายหน้าที่
ขัน้ ตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ในการทา
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการทากิจกรรมหลัก
ขั้นตอนที่ 8 จัดทาฎีกาเบิกค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลและสรุปผลการประเมินเสนอ
ผู้บริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ อัตราการตายของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Haemorrhage หรือHemorrhagic Stroke)
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (9 รพ./รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการจาก
โรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อจัดทา
แผนและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดาเนินการทุกไตรมาส
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
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20
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (8 รพ./รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2 เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดแนวทางใน
การดูแลประชาชนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาคู่มือแนวทางในการดูแลผู้ปุวย
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 6 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ
ดูแลผู้ปุวย
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการปฏิบัติและขอแนวทางแก้ไข
เสนอผู้บริหาร
รวม ...7.... ขัน้ ตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของวัคซีนที่ฉีดได้กับวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุน
ชื่อโครงการ กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ปูองกันด้วยวัคซีน (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินโครงการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่กาหนด
รายงานไตรมาส
ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งานและแนวทางแก้ ไ ข
เสนอผู้บริหาร
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสาเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสานักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ชื่อโครงการ การพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (รพก. รพต. รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาแนวทางในการพัฒนาศูนย์ฯ ในปี 2558
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตามแนวทางพัฒนาที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและปรับปรุงผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาเป็นระยะ
ขั้นตอนที่ 5 รับการประเมินการพัฒนาศูนย์ฯในปี 2558
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาสรุปผลการประเมินการพัฒนาศูนย์ฯเสนอ
ผู้บริหาร
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้ปุวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (รพก. รพต. รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปุวย
ผู้รับบริการที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อคิดเห็นจากผลการสารวจไปปรับปรุงแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ความสาเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล สังกัดสานักการแพทย์
ชื่อโครงการ การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อ
วางแผนดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อวางแผนจัด
กิจกรรมการบริการที่ครอบคลุมและตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ โดย
กระบวนการที่เหมาะสม ภายใต้บริบทของ
โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อมูลเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุและ
ผู้บริหารเพื่อขยายพื้นที่บริการด้วยทีมสห
วิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและสร้าง
ตัวชี้วัดร่วมกันในการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการตรวจรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการดาเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...6.... ขัน้ ตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ความสาเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล สังกัดสานักการแพทย์
ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพช่องทางพิเศษในการขอรับบริการของผู้สูงอายุ (Fast Track) ของโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 แผนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2 ขอเห็นชอบดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติดาเนินการถึงลงนามใบสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 ลงนามใบสั่งจ้างถึงสิ้นสุดสัญญา
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้า)
ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (8 รพ.) (รพจ./รพท./รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
- สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพกับทุกหน่วยงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสารวจภายใน
- ติดตามรายงานความก้าวหน้าอย่าง
สม่าเสมอทุกเดือน
- พัฒนาระบบงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสารวจภายใน
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานสรพ.เพื่อขอประเมินรับรอง
คุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 5 ขอรับรองคุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดาเนินโครงการ
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของความสาเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้า)
ชื่อโครงการ ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
- สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพกับทุกหน่วยงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสารวจภายใน
- ติดตามรายงานความก้าวหน้าอย่าง
สม่าเสมอทุกเดือน
- พัฒนาระบบงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสารวจภายใน
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานสรพ.เพื่อขอประเมินรับรอง
คุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 5 ขอรับรองคุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดาเนินโครงการ
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15
15
10
25

50

75

10

85

10
5
100

95
100
100

78

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ
อบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้นาชุมชนและสถานประกอบการในชุมชน (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขัน้ ตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของโรงพยาบาลที่จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ชื่อโครงการ กิจกรรมการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 แผนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2 ขอเห็นชอบดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติดาเนินการถึงลงนามใบสั่งจ้าง
ขั้นตอนที่ 4 ลงนามใบสั่งจ้างถึงสิ้นสุดสัญญา
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสาเร็จของการรักษาผู้ปุวย วัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ (8 รพ./กว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการวัณโรค
ขั้นตอนที่ 2 จัดสัปดาห์รณรงค์วัณโรคโลกเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนที่ 3 รายงานความก้าวหน้าในการรักษาวัณโรคทุก
6 เดือน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุม พัฒนาดูแลผู้ปุวยวัณโรค ข้อมูลผู้ปุวย
วัณโรคในโรงพยาบาล กทม. - สานักวัณโรค
รพ.ปอด
ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียนผู้ปุวยวัณโรคทุกราย
ขั้นตอนที่ 6 ให้สุขศึกษาคาแนะนาผู้ปุวย ครอบครัว
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจ HIV ในผู้ปุวยวัณโรค
ขั้นตอนที่ 8 ทา DOT ในผู้ปุวยวัณโรคในระยะ 2 เดือนแรก
ของการรักษา
ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการดาเนินงานรายงาน
รายไตรมาส
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
ชื่อโครงการ หน่วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (รพก./รพต./รพจ./รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก เพื่อวางแผนดาเนินการและ
สร้างตัวชี้วัด
ร่วมกันในการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการที่มารับบริการภายใน
โรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการบริการที่
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพ โดยกระบวนการที่เหมาะสม ภาย
ใต้บริบทของโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตรวจ วินิจฉัย บาบัด รักษา ปูองกัน
โรคและการฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเมินผลการดาเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสานักการแพทย์ (8 รพ./กว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 3 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการและกรรมการร่วม
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการภายใน
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติร่วมกับภายนอก
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 7 เก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 8 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 9 รายงานไตรมาส
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ โครงการร่วมมือและการเชื่อมโยงคลินิกปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลตากสินในการดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 3 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการและกรรมการร่วม
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการภายใน
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมแนวทางปฏิบัติร่วมกับภายนอก
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 7 เก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 8 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่ 9 รายงานไตรมาส
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละความสาเร็จของการส่งต่อผู้ปุวยโรคสาคัญ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ปุวย (รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานคณะทางานพัฒนา
เครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบ
ส่งต่อ
ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ปุวย
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับส่งต่อผู้ปุวยให้
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการรับส่งต่อผู้ปุวยตามคู่มือและแนวทาง
ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 6 กากับ ติดตาม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการดาเนินงาน พร้อมปัญหาและ
อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ
รวม ....7... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี ครั้งที่ 15 สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน(ชุดย่อย)
ประชุมคณะทางานชุดย่อยแต่ละชุด
4.1 ชุดวิชาการ
4.2 ชุดหารายได้
4.3 ชุดประกวดOral
4.4 ชุดประกวด Poster
4.5 ชุดประกวดนวัตกรรม
4.6 ชุดจัดทาหนังสือ
4.7 ชุดประชาสัมพันธ์และสิ่งตีพิมพ์
4.8 ชุดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
4.9 ชุดประเมินผล
4.10 ชุดต้อนรับ
4.11 ชุดเลขานุการ
ขอเสนอรายชื่อเข้าร่วมประชุม
จัดทาโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คาสั่งให้เข้าประชุม และบัญชีรายชื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการและคาสั่ง
เวียนแจ้งคาสั่ง และบัญชีรายชื่อ

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 9 ขอคะแนน CNE / CME
ขั้นตอนที่10 ดาเนินการสัมมนาวิชาการตามกาหนด
ขั้นตอนที่11 ประสานทาหนังสือเชิยวิทยากร
ขั้นตอนที่12 ประสานโรงพิมพ์ ทาเล่มประกอบการสัมนา
ขั้นตอนที่13 ยืมเงินทดรองจ่ายในโครงการ
ขั้นตอนที่14 ประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนที่15 จัดทาแบบ สพข.2
ขั้นตอนที่16 คืนเงินยืมโครงการ
รวม ...16.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ตัวชี้วัดโครงการ
ชื่อโครงการ

ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข (กว.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

การเสนอโครงการร่างวิจัยเพื่อขอนุมัติทุนวิจัย
การเสนอโครงร่างการวิจัยเสนอคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2
ส่งเสริมการวิจัย สานักการแพทย์
ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการร่างการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3
จากคณะกรรมการฯ สานักการแพทย์
การเสนอโครงร่างการวิจัยเสนอคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 4
จริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร
ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงร่างการวิจัยจาก
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการฯ กรุงเทพมหานครให้ดาเนิน
การได้
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ชื่อโครงการ
โครงการประชุมวิชาการประจาปีครบรอบ 119 ปี (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2560 (ครั้งที่ 14 ) (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
5
5
10
10
20
10
30
5
45
10
55
20
75
5
80
10
90
10
100
100
100

90

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ชื่อโครงการ
โครงการประชุมวิชาการประจาปี (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อจัดทา
แผนการประชุมวิชาการประจาปีและมอบหมาย
งาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร สถานที่จัดอบรม
และทาบันทึกเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประสานงานกับหน่วยงานในโรงพยาบาล เพื่อ
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และจัดทาคาสั่งให้
เข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมิน
ตามแบบ สพข. 2
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้ดูแลผู้ปุวยและ/หรือผู้ปุวย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยหรือตนเองได้ถูกต้อง
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเสริมพลังผู้ปุวยและญาติ (Well-being Caring) (9 รพ./รพว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7

จัดทาโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประสานงานกับวิทยากร
จัดทากาหนดการอบรม
ดาเนินกาจัดการอบรมตามแผน
วิเคราะห์ผลโครงการ
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการ
ดูแลผู้ปุวย
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการจัดอบรมเสนอผู้บริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขัน้ ตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน
(Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
ชื่อโครงการ โครงการศู น ย์ บ ริ การการแพทย์ฉุ ก เฉิ น เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธีม ห ามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2557 (ศบฉ.)
เนื้องาน
ของ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)
ขั้นตอนที่ 1 สั ญ ญาเลขที่ สนพ.๗/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ 10
สิงหาคม ๒๕๕๙
ตรวจรับงานตามงวดที่ ๑ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนี้
ตรวจรับรายงานภาพรวมและแผนการ
ดาเนิ นงานโดยละเอีย ด ซึ่งประกอบด้ว ย การ
จัดทาแผนงานโครงการรายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ
ผลลัพธ์การดาเนินงาน แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
และแผนจัดการคุณภาพ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจรับงานตามงวดที่ ๒ ตามขอบเขตของงาน
10
(TOR) ดังนี้
ตรวจรับรายงานสรุปความต้องการระบบ
(Requirement Specification) ซึ่ง
ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบระบบสารสนเทศสาหรับระบบบริการ

ความก้าว
ระยะเวลาดาเนินการ
หน้าของ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
โครงการ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10

20
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามหลักวิชาการ และผล
การศึกษาคต้องเสนอและได้รับการยอมรับจาก
คณะกรรมการฯ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจรับงานตามงวดที่ ๓ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนี้
๓.๑ ตรวจรับการร่างรายงานการ
ออกแบบ (System Design Specification)
และรายงาน การออกแบบ (System Design
Specification) ฉบับสมบูรณ์
๓.๒ ตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบงาน จานวน ๒๗ รายการ
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจรับงานตามงวดที่ ๔ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนี้
๔.๑ ตรวจรับระบบงาน
(Application) จานวน ๑๕ ระบบงาน
๔.๒ ตรวจรับงานพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ จานวน ๕ รายการ
๔.๓ ตรวจรับงานเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายและการสื่อสาร จานวน ๕ รายการ
๔.๔ ตรวจรับงานนาเข้าข้อมูลที่
จาเป็นในการพัฒนาและจัดการและวิเคราะห์
จานวน ๕ รายการ

เนื้องาน
ของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ความก้าว
ระยะเวลาดาเนินการ
หน้าของ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
โครงการ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๔.๕ ตรวจรับงานทดสอบระบบ
จานวน ๒ รายการ
๔.๖ ตรวจรับงานระบบโทรศัพท์รับ
แจ้งเหตุ ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย และระบบ
ไฟฟูา
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจรับงานตามงวดที่ ๕ ตามขอบเขตของงาน
(TOR) ดังนี้
๕.๑ ตรวจรับผลการอบรมบุคลากร
หลักและการพัฒนาบุคลากร
๕.๒ ตรวจรับคู่มือสาหรับเจ้าที่ดูแล
ระบบ (System Manual) และคู่มือผู้ใช้ ระบบ
(User Manual) ฉบับสมบูรณ์
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

เนื้องาน
ของ
ขั้นตอน
(ร้อยละ)

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ความก้าว
ระยะเวลาดาเนินการ
หน้าของ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
โครงการ
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

20

100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic)
สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที
ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศบฉ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10
ขั้นตอนที่11
ขั้นตอนที่12
ขั้นตอนที่13

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติผู้มีอานาจ
ประสานงานรับบุคลากรจากเครือข่ายในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือ
บุคคลภายนอก
จัดทาสัญญาจ้างบุคคลภายนอกที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ
ขออนุมัติโครงการ
ขออนุมัติงบประมาณ
จัดเตรียมรถพยาบาลเพื่อใช้ตามโครงการ
จัดให้มีการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานตาม
โครงการเพื่อการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ดาเนินการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติงานตาม
โครงการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน
ประเมินผลโครงการทุกเดือน
จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการทุกเดือน
จัดหาพื้นที่สาหรับจุดจอดที่ 6
กาหนดจุดจอดที่ 6

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่14 เปิดให้บริการจุดจอดที่ 6
รวม ...14.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) (สก./ทุกส่วนราชการ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจาปี (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปูองกันและระงับอัคคีภัย (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชือ่ โครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่อง การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ปุวยวิกฤติ (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปูองกันการฟูองร้องทางสาธารณสุข (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมการพยาบาลผู้ปุวยวิกฤติ (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ตัวชี้วัดโครงการ
ชื่อโครงการ

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร (รพจ.)

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
40
40
1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
(5)
คณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-ส่ง และเก็บรักษาเงิน
2) จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
(5)
เพื่อจัดทาแผนการอบรมและมอบหมายงาน
3) ประสานงานกับวิทยากร ส่วนราชการใส
สังกัดเพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
(20)
4) จัดทาคาสั่งให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากร
(10)
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม
10
50
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการอบรม
20
70
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมิน
10
80
เสนอคณะกรรมการบริหาร รพจ. และเสนอต่อ
ผู้บริหาร สนพ.
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาฎีกาเบิกเงินงบประมาณฯ ประจาปี
20
100
2558
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100

106

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ปุวยเด็กและทารกแรกเกิด (รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 ประสานวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการดาเนินการนาเสนอผู้บริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20
20
20
30
20
40
10
50
10
65
10
80
5
90
5
100
100
100
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ตัวชี้วัดโครงการ
ชื่อโครงการ

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่) (รพจ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาหลักสูตร ประสานวิทยากร จองห้อง
ประชุม ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
คาสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อมอบหมายหน้าที่
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผล
เสนอผู้บริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20
20
10
10

30
40

10
15
15
10
10

50
65
80
90
100

100

100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ การฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการดาเนินงาน
1.1 เสนอแผนงาน/โครงการ
1.2 เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์
1.3 ประสานงานกับสานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
2.2 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
2.3 จัดฝึกอบรมฯ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปและรายงานผล
รวม ...4... ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน
ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25
25

40

65

25
10
100

90
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการมหกรรมสุขภาพ (รพจ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาหลักสูตร ประสานวิทยากร จองห้องประชุม
ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน คาสั่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อมอบหมายหน้าที่
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผล เสนอ
ผู้บริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

เนื้องาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ความก้าวหน้า
ของ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ของโครงการ
ขั้นตอน
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
20
20
20

40
60

10
10
10
5
5

70
80
90
95
100

100

100

110

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการประจาปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาร่างโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทากาหนดการประชุม จัดทาหนังสือเวียนแจ้ง
ขอรายชื่อข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร
บุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อประสานเชิญวิทยากร และจัดหนังสือเชิญ
วิทยากร
ขั้นตอนที่ 4 จัดทาโครงการ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการดาเนินงาน และ
คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน
คาสั่งให้ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร
และจัดทาบัญชีบุคคลภายนอกให้เข้าร่วมประชุม
ขัน้ ตอนที่ 5 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม เสนอขออนุมัติต่อ
ผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุสานักงาน อุปกรณ์ในการ
ประชุม
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดการประชุมตามกาหนดการ

เนื้องาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ความก้าวหน้า
ของ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ของโครงการ
ขั้นตอน
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
10
10

20

10

30

20

50

20

70

5

75

20

95

111

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 8 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทาแบบรายงาน
สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

เนื้องาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ความก้าวหน้า
ของ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ของโครงการ
ขั้นตอน
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
5

100

100

100

112

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ (รพท.)
เนื้องาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ความก้าวหน้า
ของ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ของโครงการ
ขั้นตอน
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาร่างโครงการ
10
10
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
10
20
รับ – ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
10
30
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และจัดทาหนังสือ
10
40
เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทากาหนดการอบรม จัดทาหนังสือเวียนแจ้ง
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมจัดทาคาสั่งให้
10
50
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับ
การอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
20
70
เข้ารับการอบรม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
5
75
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
15
90
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทาแบบรายงาน
10
100
สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ....9... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพท.)
ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาร่างโครงการเพื่อเตรียมนาเสนอขออนุมัติ
10
10
ต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน และ
10
20
คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
10
30
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
10
40
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทากาหนดการอบรม จัดทาหนังสือเวียนแจ้ง
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมจัดทาคาสั่งให้
20
60
ข้าราชการเข้ารับการอบรม และจัดทาหนังสือ
เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
10
70
เข้ารับการอบรม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
10
80
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
10
90
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทาแบบรายงาน
10
100
สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100

114

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 นาเสนอโครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมฯ
เข้าพิจารณาที่ประชุมของกลุ่มงานเภสัชกรรม
เพื่อจัดทารูปแบบและกาหนดเนื้อหาการประชุม
ขั้นตอนที่ 2 จัดทากาหนดการ ติดต่อประสานงานกับ
วิทยากร จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม พร้อมจัดทาคาสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วม
ประชุม จัดทาคาสั่งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน จัดทาโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมศึกษาดูงาน เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจัดโครงการตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทาแบบรายงาน
สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชือ่ โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ (รพท.)
ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาร่างโครงการเพื่อเตรียมนาเสนอขออนุมัติ
15
15
จากผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
10
25
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
5
30
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และจัดทา
10
40
หนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทากาหนดการอบรม จัดทาหนังสือเวียนแจ้ง
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมจัดทาคาสั่งให้
10
50
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับ
การอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
20
70
เข้ารับการอบรม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
5
75
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
20
95
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทาแบบรายงาน
สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

5

100

116

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100
100

117

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจระบบโครงการสร้างและสภาพแวดล้อม
ภายในโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 2 สารวจสภาพแวดล้อมพื้นที่รอบโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและผู้บริหาร
เพื่อสรุปผลการสารวจและปรับปรุงแผนรับ
อุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทากาหนดการอบรมซ้อมแผนฯ ตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อประสานงานวิทยากร และจัดทาหนังสือ
เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อผู้เข้ารับการ
อบรมพร้อมจัดทาคาสั่งให้ข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ – ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน จัดทาโครงการ
เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 8 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม เสนอขอ
อนุมัติต่อผู้บริหาร

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 9 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อมอบหมาย
งาน และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
สถานที่ในการซ้อมตามแผน
ขั้นตอนที่10 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่11 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทาแบบรายงาน
สพข. 2 เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
รวม ...11.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (รพว.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ ๑ จัดทาโครงการ,ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และทาคาสั่ง
ให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผน
การอบรม
ขั้นตอนที่ ๓ ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร
ขั้นตอนที่ ๔ ส่งโครงการ/คาสั่งคณะกรรมการ/คาสั่งผู้เข้าอบรม
เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ ๕ จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวางแผน
การอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ ๖ ติดตามคาสั่งจัดอบรมและเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
พ.ศ. 2560
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร
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100

รวม ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกันและระงับอัคคีภัย (รพว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาโครงการ ,ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม และ
ทาคาสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับการ
อบรมฯ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ส่งโครงการ / คาสั่งคณะกรรมการ /คาสั่งผู้เข้า
อบรม เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับทีมวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อ
วางแผน การอบรม และมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 6 เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผู้บริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน (รพว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (รพล.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (รพล.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (รพล.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ
โครงการปูองกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (รพล.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชือ่ โครงการ
โครงการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2560 (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
5
15
10
25
10
35
5
40
5
45
25
70
15
85
10
95
5
100
100
100

129

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการจัดการเรียนรู้ เรื่องการจัดการดูแลสาหรับผู้สูงอายุ (Care Mangement for the Eldery) (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขัน้ ตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขัน้ ตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
5
15
10
25
10
35
5
40
5
45
25
70
15
85
10
95
5
100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการปวดหลังเราช่วยได้ (How to do your back pain) (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
5
15
10
25
10
35
5
40
5
45
25
70
15
85
10
95
5
100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
5
15
10
25
10
35
5
40
5
45
25
70
15
85
10
95
5
100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดาเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผู้บริหาร
แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสานักการแพทย์
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
5
15
10
25
10
35
5
40
5
45
25
70
15
85
10
95
5
100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

จัดทาโครงการเสนอสานักการแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
ติดต่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรมและวิทยากร
จัดเตรียมเอกสารและจัดทาคาสั่ง
ดาเนินการอบรมตามแผน
สรุปผลการดาเนินโครงการและรายงานการ
ดาเนินโครงการต่อสานักการแพทย์
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
10
20
15
35
15
50
40
90
10
100
100

100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

จัดทาโครงการเสนอสานักการแพทย์
แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
ติดต่อขอรายชื่อผู้เข้าอบรมและวิทยากร
จัดเตรียมเอกสารและจัดทาคาสั่ง
ดาเนินการอบรมตามแผน
สรุปผลการดาเนินโครงการและรายงานการ
ดาเนินโครงการต่อสานักการแพทย์
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
10
20
10
30
10
40
50
90
10
100
100

100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (รพข.)
ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 จัดทาร่างโครงการ
10
10
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินการ และคณะกรรมการ
10
20
รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อวาง
10
30
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และจัดทา
10
40
หนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทากาหนดการอบรม จัดทาหนังสือเวียนแจ้ง
ขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมจัดทาคาสั่งให้
10
50
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับ
การอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร
20
70
กรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมเสนอขอ
อนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จาดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
5
75
ขั้นตอนที่ 8 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
15
90
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทาแบบรายงาน
10
100
สพข.2 เสนอต่อผู้บริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการซ้อมรับแผนอุบัติภัยหมู่ (รพข.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจระบบโครงสร้างและสภาพแวดล้อม
ภายในโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 2 สารวจสภาพแวดล้อมพื้นที่รอบโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและผู้บริหาร
เพื่อสรุปผลการสารวจและปรับปรุงแผนรับ
อุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทากาหนดการอบรมซ้อมตามแผนโครงการ
ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อประสานงานวิทยากร และจัดทาหนังสือ
เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาหนังสือเวียนแจ้งขอรายชื่อผู้เข้ารับการ
อบรมพร้อมจัดทาคาสั่งให้ข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินการ และคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน จัดทาโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 8 ส่งโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ
คาสั่งให้ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรมเสนอขอ

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
5
5

10

15
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5
5

30
35
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45

10

55

15

70

138

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
อนุมัติต่อผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 9 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อมอบหมาย
งาน และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรร์ และ
สถานที่ในกรารซ้อมตามแผน
ขั้นตอนที่10 ดาเนินการฝึกอบรมตามกาหนดการ
ขั้นตอนที่11 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทาแบบรายงาน
สพข.2 เสนอต่อผู้บริหาร
รวม ...11.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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75

20
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95
100

100

100
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แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560
สานักการแพทย์

ตัวชี้วัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี
ชื่อโครงการ โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย (ศบฉ.)
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาสั่งรายชื่อคณะกรรมการ
คาสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติเงินงบประมาณ/ยืมเงินทดรอง
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดาเนินโครงการ
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100

ระยะเวลาดาเนินการ
เนื้องานของ ความก้าวหน้า
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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90
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