แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ขอมูลทั่วไป/สถานการณของพื้นที่
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค บริหารจัดการ
ระบบบริ การการแพทย ฉุกเฉิน การจั ดการศึกษา ฝกอบรม และพัฒนาทางวิ ชาการทางการแพทย และการ
พยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น จํานวน 10 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ และโรงพยาบาลสิรินธร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการบําบัดรักษา
ผูปวยการสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทยฉุกเฉิน
จัดการดานแพทยศาสตรศึกษา สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการแพทย พัฒนางานวิชาการและ
ดานบริการรักษา และปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ สวนโรงพยาบาลหลวงพอทวีศัก ดิ์ ชุตินฺธ โรอุทิศ โรงพยาบาล
เวชการุณยรัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
การใหบริการบําบัดรักษาผูปวย การสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ
บริการการแพทยฉุกเฉิน สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการแพทย ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุน
การปฏิ บั ติงานของส ว นราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข องหรือ ไดรั บ มอบหมาย และปฏิบั ติห น าที่อื่ น ที่เ กี่ย วของสว น
โรงพยาบาลผู สู ง อายุ บ างขุ น เที ย นและโรงพยาบาลคลองสามวา มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การให บ ริ ก าร
บําบัดรักษาผูปวย งานเวชศาสตรผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและ
สมรรถภาพ สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการแพทย ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส ว นราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ได รั บ มอบหมาย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทํ า ให ป จ จุ บั น
สํานักการแพทยมีจํานวนเตียงรวมทั้งสิ้น 2,049 เตียง เปดใหบริการแกประชาชนครอบคลุมจํานวนเตียงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประมาณรอยละ 6.00 ของจํานวนเตียงในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งหมด โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีประชาชนมาใชบริการผูปวยนอกจํานวน 3,816,907 คน ผูปวยใน จํานวน
95,098 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
นอกเหนือภารกิจทางดานการรักษาพยาบาลแลว ยังมีหนวยงานที่ใหบริการทางการแพทยอีก
หนวยงานหนึ่งคือ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
บริ ห ารจั ดการระบบบริ การการแพทยฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เปน ศูน ยรับ แจงเหตุและสั่งการ ให
คํ า ปรึ กษาแนะนํ า ด า นปฏิ บั ติการการแพทยฉุก เฉิน และใหบ ริการสายดว นทางการแพทย เปน ศูน ยกลาง
ประสานงานและพัฒนาเครือขายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉิน ทั้งในสถานการณปกติและ
กรณีสาธารณภัย อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงภัยจากการกอการราย ศึกษา วิจัย จัดทําสถิติขอมูลและสารสนเทศ เผยแพรประชาสัมพันธ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การบริหารจัดการดานการเงินในระบบการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน และปฏิบัติหน าที่อื่นที่เกี่ ยวของ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีสถิติการใหความ
ชวยเหลือรวมทั้งสิ้น จํานวน 72,011 ครั้ง (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
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แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
นอกจากหนวยงานที่ใหบริการทางการแพทยแลว สํานักการแพทยยังมีหนวยงานสนับสนุนสอง
หนวยงานคือ สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย และสํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย โดย
สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย การไดรับการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนด
อํ า นาจหน า ที่ และกรอบอั ต รากํ า ลั ง เป น สํ า นั ก งานพั ฒ นาระบบบริ ก ารทางการแพทย ตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่องการแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 97) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการวางแผน กํากับ ติดตาม วิเคราะหและประเมินผลแผนยุทธศาสตรดานการแพทยและสาธารณสุข
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพบริการ และสรางเครือขายทางการแพทยและสาธารณสุข เปนศูนยขอมูล
สารสนเทศทางการแพทย สงเสริ มความรูทางการแพทยและสาธารณสุขและบริการทางวิชาการ พัฒ นา
บุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนดานบริหารทางการแพทย สงเสริม ดําเนินการวิจัย และสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจั ยในคนกรุงเทพมหานคร บริหารจัด การและสนับ สนุน การ
จัดการเรียน การสอนแพทยศาสตรศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย โดยมี
ผลตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป ทําใหปจจุบันสํานักการแพทยมีสวนราชการในสังกัดทั้งสิ้น
13 สว นราชการ ประกอบด วยโรงพยาบาล 10 แห ง ศูน ยบ ริก ารการแพทยฉุก เฉิน กรุง เทพมหานคร
(ศูน ยเ อราวัณ ) สํา นัก งานเลขานุก ารสํา นัก การแพทย และสํา นักงานพัฒ นาระบบบริก ารทางการแพทย
โดยโรงพยาบาลคลองสามวาไดเปดใหบริการผูปวยนอกที่อาคารผูปวยนอก (OPD ชั่วคราว) เมื่อวันที่ 25
กัน ยายน 2560 โดยสํา นัก การแพทยไดรับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
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ทั้งในดานแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริการดานการแพทย และแผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 3,414,918,000.- บาท (สามพันสี่รอยสิบสี่ลานเกาแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันบาทถวน) มีอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น จํานวน 7,438 คน ดังนี้
ตารางที่ 1

อัตรากําลังบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร (อัตราเต็ม)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560

สังกัด

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว

สํานักการแพทย (ผูบริหาร)
สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชพิพัฒน
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน

5
60
39
11
1,070
1,102
1,087
238
237
222
258
696
26

0
12
3
25
335
381
298
70
58
56
66
80
0

0
7
2
17
200
242
211
70
25
34
64
114
18

รวม

5,050

1,384

1,004

ขอมูล : กลุมงานการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักการแพทย
สํารวจ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

จากการใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย พบวา จํานวนผูมา
รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ โดยประชาชนที่มารับการรักษา
ประเภทผูปวยนอกในป 2560 สูงสุด 5 อันดับแรก ยั งคงเปนกลุมโรคเกี่ยวกับต อมไร ทอ โภชนาการ และ
เมตาบอลิซึม กลุมโรคระบบไหลเวีย นโลหิต กลุมโรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม กลุมโรค
ระบบหายใจ และกลุมโรคระบบยอยอาหาร สวนกลุมโรคที่เขารับการรักษาประเภทผูปวยในสูงสุด 5 อันดับ
แรก ไดแก กลุมโรคความผิดปกติเกีย่ วกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่นๆ กลุมโรคแทรกซอนในการ
ตั้งครรภ โรคความดันโลหิตสูง กลุมโรคเลือดและระบบภูมิคุมกัน และกลุมโรคในระยะปริกําเนิด สวนโรคที่มี
อัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผูปวยนอก ไดแก โรคโรคหัวใจวายเฉียบพลัน โรคกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด โรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร สวนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผูปวยใน ไดแก
โรคปอดติดเชื้อ การติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคมะเร็งปอด โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็งตับ เปนตน จะเห็นไดวา
ภาวะสุ ขภาพที่ เ ป น ป ญ หาสํ า คั ญ ในปจ จุบัน ยังคงเปน โรคที่เกี่ ย วข องกับ การถายทอดทางพัน ธุกรรม และ
พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงโรคของคนเมือง ไดแก โรคอวน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ ฯลฯ
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นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงในสังคม ความขัดแยงในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความ
เสี่ยงจากสถานประกอบการ ที่พักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุน และผูสูงอายุ เปนตน
นอกเหนือจากโรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรเขตเมืองแลว การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรของประเทศ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ควรใหความสําคัญ เนื่องจากประเทศไทยอยูในระยะที่โครงสราง
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 ปหรือมากกวา) มีจํานวนเพิ่มขึ้น
จาก 1.21 ลานคนในป พ.ศ.2503 ไปเปน 4.5 – 5.7 ลานคนในป พ.ศ.2543 โดยในป พ.ศ.2558
ประเทศไทยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 65,729,098 คน มีประชากรผูสูงอายุ 9,455,777 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากร 5,696,409 คน มีประชากรผูสูงอายุ 898,759 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2558) ประมาณการผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 15.77 และในป พ.ศ.2563 คาดวา
จํานวนประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 11 ลานคนตามลําดับ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่กําลังนําประเทศไทย
ไปสูสภาวะที่เรียกวา“ภาวะประชากรผูสูงอายุ” (Population Aging) ที่สมบูรณ โดยสัดสวนของบุคคลในวัย
ทํางานลดลง ซึ่งการเปลี่ย นแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการใชทรัพยากรตาง ๆ ทั้งในดานสุขภาพและ
สังคม จึง จําเปนตองมีการเตรียมการในการจัดบริการทางการแพทยสําหรับผูสูงอายุที่ครบวงจร ทั้งทางดาน
การปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ซึ่งการใหบริการดังกลาว
นอกเหนือจากบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุดวยการพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพและการตรวจประเมินคลินิกทุกปแลว
ยังเนนเรื่องการเตรียมความพรอมสูการเปนผูสูงอายุ การฟนฟูและสงเสริมสมรรถภาพผูสูงอายุ การเปนสถาบัน
ฝกอบรมทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ และการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ ใหสามารถดูแลและใหความชวยเหลือแก
ผู สู ง อายุ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกั บ 5 นโยบาย ผลั ก ดั น ทั น ใจ แก ไ ขทั น ที ของผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานคร (พลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) สํานักการแพทยไดนํานโยบายที่ ๔ “คุณภาพชีวิตดี”
(CARE) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ไปสูการปฏิบัติ โดยภารกิจดานที่ 3 “Bangkok Special Care ดูแล
ผูสูงอายุเปนพิเศษ” ดวยการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความใสใจเปนพิเศษ ในการบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข ซึ่งภารกิจในสวนนี้ สํานักการแพทยไดใหความสําคัญกับการดูแลผูสูงอายุที่มีความเปราะบาง
และตองการการดูแลเปนพิเศษดวยโครงการ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” จึงไดพัฒนาแนวคิดที่จะจัดชองทางดวน
(Fast Track) เพื่อใหบริการเปนกรณีพิเศษแกผูสูงอายุที่มีอายุ 80 ป ขึ้นไปตามเงื่อนไขในการดูแลรักษา
นอกจากนี้ การเปดเสรีการคาตามกรอบประชาคมอาเซียน ตั้งแตป 2558 ไดมีผลตอระบบการ
ใหบริการทางการแพทยในประเทศไทย ทั้งทางดานบุคลากร การจัดระบบบริการทางการแพทย การแพร
ระบาดของโรคติดตอ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่แฝงมากับการพัฒนา และการเคลื่อนยายระหวางประเทศ การ
ลงทุนทางดานสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งจะตองมีการวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ ปญหาสุขภาพคน
เมือง และการตลาดอยางรอบคอบ ทั้งนี้ การเปดเสรีของประชาคมอาเซียนอาจทําใหความตองการของผูเขารับ
บริการทางการแพทยจากตางชาติขยายตัว เกิดการแยงทรัพยากรสาธารณสุขระหวางคนไทยและตางชาติ ดังนั้น
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร จึงควรเรียนรู เตรียมการรองรับและปองกัน รวมถึงการ
พิจารณาผลกระทบในเชิงลบไวดวย ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ไดมีการริเริ่มดําเนินการคือ โครงการ 1 โรงพยาบาล 2 ระบบ
ซึ่งถือเปนการจัดบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษเพิ่มอีก 1 ระบบในโรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีการบริการที่ให
ความสะดวก สบาย รวดเร็ว เทียบเทาหรือดีกวาในโรงพยาบาลเอกชน (Premium Services in Public
Organization) โดยผูปวยเปนผูเลือกวาจะรับบริการในระบบบริการสุขภาพปกติหรือระบบบริการสุขภาพ
รูปแบบพิเศษ ซึ่งการเขารับบริการในการบริการสุขภาพรูปแบบพิเศษนี้ จะมีคาบริการที่สูงกวาระบบปกติ
แตยังต่ํากวาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ
กรุงเทพมหานคร
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ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กรุงเทพมหานครไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยของสํานักการแพทยมาโดยตลอด ซึ่งประกอบดวย 1.) ศูนยจักษุวิทยา 2.) ศูนยโรค
กระดู กและข อ โรงพยาบาลกลาง 3.) ศูน ยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ 4.) ศูน ยเบาหวาน และ
5.) ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม โรงพยาบาลตากสิน 6.) ศูนยรักษาและผาตัดผานกลอง และ
7.) ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ปจจุบันไดมีการประเมิน
ศัก ยภาพของศู น ย ความเป น เลิ ศทางการแพทย ม าอย างต อเนื่ อง เพื่ อ เป น การติด ตามการพั ฒ นาคุณ ภาพ
มาตรฐานการใหบ ริ การอั นเป น หลั กประกันใหกับประชาชนผูมารับ บริการทางการแพทยและสาธารณสุข
วาไดรับบริการที่ดีจากหนวยงานที่ไดมาตรฐานเทียบไดกับสถาบันชั้นนําระดับประเทศ
การจัดบริการทางการแพทยที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและมาตรฐานการใหบริการ
เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตองมีการพิจารณาอยางถี่ถวน ดังจะเห็นไดวา โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทั้ง
9 แหง ยังมีการกระจายตัวที่ไมเหมาะสมและไมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝงเหนือ
ของกรุ งเทพมหานคร ประกอบกั บ นโยบายของผูบ ริ ห ารกรุ งเทพมหานครในการขยายการให บ ริ ก ารทาง
การแพทยใหครบ 4 มุมเมือง โดยมีโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลใน
เขตดอนเมือง (อยูระหวางการจัดหาพื้นที่) และโรงพยาบาลในเขตบางนา ซึ่งจะเปนโรงพยาบาล 4 แหงที่
ใหบริการทางการแพทยครอบคลุมประชากรในพื้นที่ใกลเคียงและปริมณฑล ดังนั้น การขยายการใหบริการทาง
การแพทย จึงจํา เป นต องได รับ การสนับ สนุนทรัพยากรในการดําเนิน งาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทาง
การแพทยและบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมในการใหบริการประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพดวย
สวนสถานการณอุบัติเหตุ อุบัติภัย อุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ ในเขตเมืองที่ผานมาและอาจ
เกิดขึ้นไดอีก เปนภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่สํานักการแพทยจําเปนตองมีการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติดังกลาว
รวมถึงการซอมแผนเพื่อรองรับการเกิดสถานการณอยางจริงจัง เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินและสถานการณวิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการใหความชวยเหลือ และการใหบริการทางดานการแพทยฉุกเฉิน
เพื่อใหผูเจ็บปวยหรือผูประสบภัย ไดรับความปลอดภัยสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐาน
ทางการแพทย ดวยการจัดใหมีชุดปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 1 จุด (จากเดิม 5 จุด) ไดแก จุดจอดใตทางดวนขั้นที่ 2 (ดวนประชาชื่น) จุดจอด
หางบิ๊กซีรามอินทรา จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน จุดจอดสํานักงานเขตลาดพราว จุดจอดสํานักงาน
เขตบางนา จุดจอดวัดเทพลีลา เปนตน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือหัวใจสําคัญของการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย เพื่อ
ใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชนผูมารับบริการ และยังเปนการดําเนินงานที่มีความสําคัญตามยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป ระยะที่ 2
(พ.ศ.2556 - 2559) ซึ่งไดกําหนดกลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อใหบริการประชาชนแบบครบ
วงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน (HA) โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) ซึ่งเปนหนวยงานภายนอก
ที่มาประเมินตอมาในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ยังไดใหความสําคัญ
ด ว ยการกํ า หนดกลยุ ท ธ ส ง เสริ ม การเข า ถึ ง ระบบบริ ก าร และมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ไวในประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 "มหานครปลอดภัย” โดยโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
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ต อ งผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพโรงพยาบาล เพื่ อ ต อ อายุ ก ารรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล (Re Accreditation) อยางตอเนื่อง
ตั้งแตป พ.ศ. 2558 เปน ตน มา กระทรวงสาธารณสุขได จัดทําแนวทางการพั ฒนาหนว ย
บริการสุขภาพที่มุงพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนยความ
เชี่ยวชาญระดับสูงที่เชื่อมโยงในภาพของเครือขายบริการรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนพัฒนาระบบ
บริการ (Service Plan) เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มพัฒนาระบบบริการที่
ตอบสนองตอปญหาสุขภาพที่สําคัญใน 10 สาขา ไดแก ๑.) หัวใจ ๒.) มะเร็ง ๓.) อุบัติเหตุ ๔.) ทารกแรกเกิด
๕.) สุขภาพจิตและจิตเวช ๖.) ตาและไต ๗.) ๕ สาขาหลัก ๘.) ทันตกรรม ๙.) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
สุขภาพองครวม ๑๐.) Non Communicable Disease : NCD ( DM, HT, COPD, Stroke) ซึ่งตอมาไดมีการ
ขยายสาขาเพิ่มเติมเปน 14 สาขา โดยในสวนของสํานักการแพทยนั้น ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สํานักการแพทยไดมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทยเพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจวาไดรับบริการที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ ดวยการประกันคุณภาพรางวัล
ต า งๆจํ า นวนมากมาย ทั้ ง ในระดั บ กรุ ง เทพมหานครและระดั บ ประเทศ ได แ ก รางวั ล คุ ณ ภาพของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดีเดนหลายปติดตอกัน อาทิ นวัตกรรมการลดขั้นตอนการเจาะเลือด โรงพยาบาลกลาง
การพัฒนาระบบบริการผูปวยนอก Stroke เสนทางลัดที่ไรรอยตอ โรงพยาบาลตากสิน การจัดบริการแบบ
บูรณาการสหสาขาวิชาชีพของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูปวยมะเร็งเตานมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลกลาง การใหคําปรึกษาเปนคู มุงสูลูกนอยปลอดเอดส
โรงพยาบาลตากสิน นวัตกรรมคืนความสุขใหเทาเธอ โรงพยาบาลตากสิน และเครื่องกระตุนการเคลื่อนไหว
ข อเข าสํ า หรั บ ผู ป ว ยผ า ตั ด เปลี่ ย นข อเขาเทีย ม โรงพยาบาลเวชการุณ ยรัศ มิ์ รวมถึ งการได รั บ รางวั ล การ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของกรุงเทพมหานคร อาทิ โครงการพัฒนาครัวฮาลาลสูมาตรฐาน GMP
เพื่ อภาพลั กษณ ที่ดี ใ นการให บ ริ การสู ม าตรฐานสากล โรงพยาบาลเวชการุ ณย รั ศมิ์ การดู แลผูป ว ยแบบ
ประคับ ประคองและระยะสุดทาย โรงพยาบาลตากสิน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อให การกําหนดทิศทางการพัฒนา
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขของสํานักการแพทยเปนไปตามเปาหมายของวิสัยทัศนที่กําหนด
วิสัยทัศน
“เรามุงมั่นที่จะทําใหระบบการใหบริการทางการแพทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีความเปนเอกภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคนเขาถึงบริการทางการแพทยที่ดีและคุมคาที่สุด”
คําจํากัดความ

ความเป น เอกภาพในระบบการให บ ริ ก ารทางการแพทย หมายถึ ง การให บ ริ ก าร
รักษาพยาบาลตั้งแตระดับปฐมภูมิข้ึนไป ซึ่งจัดใหโดยสถานพยาบาล ไมวาจะเปนกรุงเทพมหานคร หนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนมีการประสานงานกันใหการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ประชาชนทุกคน หมายถึง ประชาชนที่อยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไมวาจะมีภูมิลําเนาอยูใน
กรุ งเทพมหานครหรื อไม หากเข า มาในพื้น ที่กรุงเทพมหานครยอมมีความเสมอภาคในการเขาถึงบริการ
รักษาพยาบาลของรัฐ
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บริการทางการแพทย หมายถึง การใหบริการตรวจรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ
โดยสถานพยาบาลภาครัฐ และบริการการแพทยฉุกเฉิน ทั้งของกรุงเทพมหานครและเครือขาย
บริการที่ดีที่สุดและคุมคา หมายถึง การจัดใหบริการโดยมีสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากรที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพที่ดีที่สุดภายใตขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกประชาชนในการไดรับบริการดานการแพทยและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับนั้น การศึกษาและทําความเขาใจถึงสถานการณและแนวโนมทางดาน
สุขภาพ นับเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเปนอยางยิ่ง องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการชว ย
ขับเคลื่อนใหสํานักการแพทยบรรลุตามเปาหมายดังกลาว จําเปนตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง ครอบคลุม
ทุกกลุมวัย เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพรายกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อน
ใหสํานักการแพทยประสานระบบการใหบริการทางการแพทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความเปนเอกภาพ
เพื่อใหประชาชนทุกคนเขาถึงบริการทางการแพทยที่ดีและคุมคาที่สุดนั้น จําเปนตองดําเนินการโดยการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนของสังคม รวมถึงสวนราชการในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง ที่ตองรวมกันขับเคลื่อนเพื่อ
นําไปสูเปาหมายดังกลาวโดยมีพันธกิจที่จะตองดําเนินการดังนี้

พันธกิจ
เพื่อใหประชาชนในกรุงเทพมหานครไดรับการชวยเหลือและเขาถึงบริการตรวจรักษาพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันการณ โดยจัดใหมีเครือขายโรงพยาบาล
การบริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย
ตลอดจนการประสานนโยบาย กําหนดทิศทาง และบูรณาการเครือขายการใหบริการทางการแพทย ทั้งภาครัฐ
และเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หลักการพื้นฐาน
หลักการพื้นฐานของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักการแพทย 4 ป ไดแสดงถึงความเชื่อ
หรือความคาดหวังของคนกรุงเทพฯ ที่มีตอระบบการใหบริการทางการแพทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การ
กําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง ผลสําเร็จ และมาตรการ ในแผนยุทธศาสตรทั้งระดับสํานักและหนวยงานตั้งอยูบน
หลักการพื้นฐาน ๕ ขอ ตอไปนี้
1. คํานึงถึงบทบาทสําคัญของสํานักการแพทยในการผลักดันใหการจัดบริการทางการแพทย
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเปนเอกภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
2. ความเสมอภาคของประชาชนทุกคนในพื้น ที่กรุงเทพมหานครในการเขาถึ งบริ การทาง
การแพทยที่มีคุณภาพ
3. ระบบบริการทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประชาชนมีความเชื่อถือ
และมั่นใจ
4. ความจํ า เป น ในการบูร ณการระบบบริการสุขภาพตั้ งแตร ะดับ ปฐมภู มิ ทุติย ภู มิ จนถึ ง
ตติยภูมิระหวางหนวยงานบริการทางการแพทยภาครัฐหลากหลายสังกัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5. การคิดนอกกรอบในการสรางภาคีเครือขายและทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่มีหนาที่
ในการจัดบริการทางการแพทยเพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง
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แนวทางการการพัฒนาที่ผานมา

สถานการณและการประเมิน
กรุงเทพมหานครมีโ รงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ใหบ ริการแก ประชาชนทั้งสิ้น ๙ แห ง
ในรอบ ๑๐ ป ที่ผานมามีผูมาใชบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยในเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผูปวยนอกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6.๗ ตอป เฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง รอยละ
8.97 จาก 3,๒๓๒,๔๗๑ ราย เปน ๓,๕22,507 ราย ในจํานวนนี้มีผูปวยรายใหม รอยละ ๒9.89 ของผูมา
รับบริการทั้งหมด และรอยละ ๘2.48 เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.2558 มีผูมารับ
บริการผูปวยนอก (OPD) จํานวน 3,648,508 ราย ป พ.ศ.2559 จํานวน 3,837,08 ราย หรือมีผูมารับ
บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 3.58 เป น ร อ ยละ 5.17 และในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผู ม ารั บ บริ ก าร จํ า นวน
3,816,907 ราย
สวนผูปวยใน (IPD) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๑ – ๒ ตอป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕9 มีจํานวน
ผู ป ว ยในทั้ ง สิ้ น 97,237 ราย อั ต ราครองเตี ย งของผู ป ว ยในอยู ร ะหว า งร อ ยละ ๘๐ - ๙๐ เฉพาะในป
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอัตราครองเตียงเฉลี่ยสูงถึงรอยละ ๘2.18 จากจํานวนเตียงลาสุด 2,049 เตียง ผูปวยสวนใหญ
รอยละ ๘๒ มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สวนป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผูปวยในจํานวนเพิ่มขึ้นถึง ๙5,098 ราย
ผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยในรอบ 12 ป
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หมายเหตุ : ขอมูลป 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จากการใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย พบวา จํานวนผูมา
รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ โดยประชาชนที่มารับการรักษา
ประเภทผูปวยนอกในป 2560 สูงสุด 5 อันดับแรก ยั งคงเปนกลุมโรคเกี่ยวกับต อมไร ทอ โภชนาการ และ
เมตาบอลิซึม กลุมโรคระบบไหลเวีย นโลหิต กลุมโรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อยึดเสริม กลุมโรค
ระบบหายใจ และกลุมโรคระบบยอยอาหาร สวนกลุมโรคที่เขารับการรักษาประเภทผูปวยในสูงสุด 5 อันดับ
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แรก ไดแก กลุมโรคความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึมอื่นๆ กลุมโรคแทรกซอนในการ
ตั้งครรภ โรคความดันโลหิตสูง กลุมโรคเลือดและระบบภูมิคุมกัน และกลุมโรคในระยะปริกําเนิด สวนโรคที่มี
อัต ราการตายสูง สุด 5 อัน ดับ แรกของผูปว ยนอก ไดแก โรคโรคหัว ใจวายเฉีย บพลัน โรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด โรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร สวนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรกของผูปวยใน
ไดแก โรคปอดติดเชื้อ การติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคมะเร็งปอด โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็งตับ เปนตน จะเห็นได
วาภาวะสุขภาพที่เปนปญหาสําคัญในปจจุบัน ยังคงเปนโรคที่เกี่ยวของกับการถายทอดทางพันธุกรรม และ
พฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงโรคของคนเมือง ไดแก โรคอวน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงในสังคม ความขัดแยงในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความ
เสี่ยงจากสถานประกอบการ ที่พักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุน และผูสูงอายุ เปนตน
สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 5 ลําดับแรก
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ระบบหายใจ

2558

2559

2560

ระบบยอยอาหารฯ

หมายเหตุ : ขอมูลป 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

นอกเหนือจากโรคตางๆ ที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรเขตเมืองแลว การเปลี่ยนโครงสรางของ
ประชากรที่กําลังนําประเทศไทยไปสู “ภาวะประชากรผูสูงอายุ” ก็ดี การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ในป
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ ดี ล ว นแล ว แต จ ะทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต อ ระบบการให บ ริ ก ารทางการแพทย ข อง
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองหลวงอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนการเตรียมการจัดบริการทางการแพทย
สําหรับผูสูงอายุที่ครบวงจร การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค และการรักษาโรคอุบัติใหมและ
โรคอุบัติซ้ําที่แฝงมากับการพัฒนาและการเคลื่อนยายระหวางประเทศ จะทําใหความตองการของผูเขารั บ
บริการขยายตัว การจัดบริการทางการแพทย ที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหประชาชนทุกคนมี
โอกาสเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงเปนประเด็นปญหาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในชวง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556 – 2560) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
สํานักการแพทยประจําป พ.ศ.2561 อยางตอเนื่อง
ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลโดยคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) ได แ ต ง ตั้ ง พลตํ า รวจเอกอั ศ วิ น
ขวัญเมือง เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 และไดแถลงนโยบายการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร ภายใตแนวคิด “ผลักดันทันใจ แกไขทันที” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
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กีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนไทย – ญี่ปุน (ดินแดง) โดยมี 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ และ 19 ภารกิจ
สําคัญที่ตองดําเนินการ
โดยภารกิจพิเศษ (การบริหารจัดการมณฑลพิธีทองสนามหลวง) ซึ่งกรุงเทพมหานครแสดง
ความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยการดูแลจัดการพื้นที่ทองสนามหลวง
นับตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2559 จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนผูม าแสดงความอาลัยและถวายบังคมพระบรมศพ ดานการเดินทาง อาหาร ที่พัก ความปลอดภัย
ความสะอาด การแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งดูแลรักษาพื้นที่ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยสมพระเกียรติ
ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได โดยภารกิจดังกลาว สํานักการแพทยไดรวมกับรัฐบาลจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวมดานการแพทยและสาธารณสุข เพื่อวางแผนจัดทีมหนวยแพทย หนวยปฐมพยาบาล โดยมี
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเปนศูนยประสานงานในภารกิจดังกลาว
ศู น ย บ ริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น กรุ ง เทพมหานคร (ศู น ย เ อราวั ณ ) สํ า นั ก การแพทย
กรุงเทพมหานคร ไดจัดบริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อถวายเปนพระราชกุศล โดยรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการดู แ ลประชาชนที่ มาถวายความเคารพพระบรมศพ โดยมีก ารจัด ตั้งศู น ยป ฏิ บัติการรว ม
การแพทยและสาธารณสุข รวมกับกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่วางแผนการดําเนินการ
เตรียมความพรอม การบริหารจัดการทรัพยากรทางดานการแพทยฉุกเฉิน และประสานงานในการใหบริการ
และการจั ดการทางการแพทย ทั้งภาวะปกติและกรณีเกิด เหตุวิกฤตทางการแพทย โดยมีห นว ยงานที่รว ม
ปฏิบัติการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเพื่อสาธารณประโยชน กวา 70 หนวย และมีการจัดตั้งทีม
ปฏิบัติการพรอมนําสงผูปวยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม จํานวน 10 จุด รอบพระบรมมหาราชวัง
ผลการดําเนินงานเริ่มตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2560 มีจํานวน
ประชาชนมารับบริการรวมทั้งสิน้ 2,961,102 ราย โดยมีประชาชนที่ตองสงตอไปรักษาที่โรงพยาบาลจํานวน
1,433 ราย และประชาชนที่ไดรับการรักษาแตไมสงโรงพยาบาลจํานวน 107,730 ราย
นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุขรวมกับกรุงเทพมหานคร และหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ตางๆ ไดรวมกันดูแลพี่นองประชาชนที่มารวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พื้นที่โดยรอบปริมณฑลทองสนามหลวง โดยมี
บุคลากรทางการแพทยรวมปฏิบัติงาน จํานวน 3,651 ราย ประกอบดวย แพทย 337 ราย พยาบาล 1,219
ราย กูชีพ 625 ราย และจิตอาสา 1,579 ราย จัดบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 470 คัน ประกอบดวย
รถพยาบาลฉุกเฉนระดับสูง (ALS) จํานวน 112 คัน รถพยาบาลฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (BLS) จํานวน 258 คัน
โดยสรุปรายงานจํานวนผูรับบริการหนวยแพทย หนวยปฐมพยาบาลตามกลุมอาการ ดังนี้
1. ใหการปฐมพยาบาล จํานวน 213,616 ราย สวนใหญเปนลม ตะคริว อุบัติเหตุ และ
มีอาการเครียดเปนตน
2. ใหบริการตรวจโรค และรักษา รวม จํานวน 4,490 ราย สวนใหญมีอาการเวียนศีรษะ
โรคทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคกลามเนื้อและกระดูก เปนตน
3. ประเมินสุขภาพทางจิต จํานวน 17 ราย สวนใหญมีภาวะเครียด ซึมเศรา เปนตน
4. การนําสงโรงพยาบาล จํานวน 170 ราย สวนใหญนําสงคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ คณะแพทยศาสตร
รามาธิบดี โรงพยาบาลตํารวจ และโรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ
และที่สําคัญ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไดนอมนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเปนหลักในการพัฒนางานดานสาธารณสุข ตาม
นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร “ผลักดันทันใจ แกไขทันที” โครงการตามศาสตรพระราชา เพื่อสืบสาน
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พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดวยการนําหลักการทรง
งานของพระองค ทั้ง 23 หลักการ อาทิ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความเพียร ความซื่อสัตย สุจริต การศึกษา
ขอมูลอยางเปนระบบ ระเบิดจากขางใน การมีสวนรวม ปลูกปาในใจคน ขาดทุนคือกําไร บริการที่จุดเดียว
ทํางานอยางเปนสุข เปนตน มาประยุกตเปนโครงการตามศาสตรพระราชา จํานวน 10 โครงการ มาใชใน
หนวยงาน ดังนี้
1. โครงการเสริมสรางโรงพยาบาลกลางสูองคกรแหงนวัตกรรม โดยโรงพยาบาลกลาง
2. โครงการโรงพยาบาลตากสินกาวตามพอ สานตอปนน้ําใจ ซึ่งประกอบดวย 9 กิจกรรมยอย
โดยโรงพยาบาลตากสิน
3. โครงการสืบสานศาสตรพระราชา พัฒนาแพทยทางเลือก เทิดพอหลวง ร.9
โดย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
4. โครงการขาดทุนอันมีผลเปนกําไร โดยโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
5. โครงการสรางเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือขายตานภัยเอดส โดยโรงพยาบาล
เวชการุณยรัศมิ์
6. โครงการรักษาใกลบาน ดูแลใกลใจ โดยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
7. โครงการสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน
8. โครงการศาสตรพระราชาสูการรักษาวัณโรคแบบยั่งยืน โดยโรงพยาบาลสิรินธร
9. โครงการ Smart BKT ใสใจบริการ โดยโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
10. โครงการ สนพ.เพียงพอ เพราะพอเพียง โดยสํานักงานเลขานุการ ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และกองวิชาการ
ในสวน 5 นโยบายทันใจของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง
ไดแก ๑) สะอาด (CLEAN) : บานเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด ๒) สะดวก (CONVENIENT) :
เดินทางสะดวก ใชชีวิตสะดวก ขอมูลสะดวก ๓) ปลอดภัย (COMMUNITY) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพยสิน
ปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย ๔) คุณภาพชีวิตดี (CARE) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศ และ ๕) วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเปนอยู
นั้น โดยสวนที่เกี่ยวของกับสํานักการแพทยโดยตรงไดแกนโยบายที่ 4 คือ “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนไปสูการปฏิบัติโดยมี ภารกิจดาน “Bangkok Special
Care ดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ” ดวยการเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและความใสใจเปนพิเศษในการบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข โดยจัดโครงการ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” เนื่องจากผูสูงอายุที่อายุ 80 ปขึ้นไป เปน
วัยที่มีภาวะเปราะบางสูง และมีภาวะทุพพลภาพมากกวาปกติ สวนใหญตองใชรถเข็นหรือเปลนอนและเจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลแตละแหงมีการติดปายสัญลักษณ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” ไวที่ชองทางการบริการ
ทั้ง 5 ชองทาง รวมถึงพื้นที่หองตรวจใสใจวัย 80 ป จุดบริการอนุมัติสิทธิ ใหบริการรถนั่ง – นอน จัดใหมี
พยาบาล ซักประวัติ คัดกรอง มีแพทยตรวจเฉพาะผูสูงอายุ และมีการประสานงานระหวางทีมการรักษาโดย
ผูปวยจะไดรับการติดสติ๊กเกอร “80+” ที่หนาอกทุกคนตลอดการรับบริการ และมีการปมตราสัญลักษณ
“80+”ในกรณีมีใบนําทางยา/ใบสงตอเพื่อปรึกษา/ใบชันสูตรโรค เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขารับบริการ
นอกจากนี้โรงพยาบาลตากสินยังมีคลินิกที่ใหบริการสําหรับผูสูงอายุวัย 80 ปขึ้นไป โดยเปดทุกวันจันทรวันศุกร เวลา 8.00-16.00 น.
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ไมเพียงแตเทานี้ สํานักการแพทยยังมีความมุงมั่นพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล
ทุกแหง เพื่อรองรับจํานวนผูสูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒนโรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียน เปนการใหบริการแบบองครวมอยางเปนระบบ ผูสูงอายุจะไดรับการ คัดกรองภาวะสุขภาพและ
ไดรับการดูแลทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ตามเกณฑมาตรฐานระดับประเทศที่ระบบบริการทางการแพทย
ทั่วไปไมสามารถดู แลไดอยางองคร วม โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย พยาบาลที่ ผานการอบรมดาน
เวชศาสตรผูสูงอายุ ทันตแพทย นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด เภสัชกร ทันตแพทย เพื่อให
ผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนการรองรับประเทศไทยที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ โดยปงบประมาณ 2560 สํานักการแพทยไดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เพื่อดําเนินการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย โดยมีศาสตราจารย นพ.ประเสริฐ อัส สันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจประเมินเขารวมการตรวจประเมิน กําหนดเกณฑการประเมิน 20 ขอ
โดยจะตองผานเกณฑทั้งหมดไมต่ํากวา 15 ขอ และคะแนนรวมตองไดมากกวา 20 คะแนน จากการตรวจ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยทั้ง 9 แหง พบวาโรงพยาบาลทั้ง 9 แหง ผานตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด
นอกจากนั้น สํานักการแพทยยังตอบสนองตอนโยบายทันใจเรื่อง “สะอาด (CLEAN)” :
บานเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด โดยการจัดตั้งศูนยบริหารราชการฉับไว ใสสะอาด: BFC
ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการใหบริการใหมีความสะดวก รวดเร็ว เพิ่ม
ประสิทธิภาพเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และเพิ่มชองทางการสื่อสารแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการใหบริการใหดีที่สุด ควบคูกับการพัฒนาคุณภาพการบริการดานคลินิก โดยมีการใหบริการ
ตางๆเชน สอบถามการตรวจของแพทย ขอใบรับรองแพทย ตรวจสอบคาใชจายในการรักษา ขอประวัติผูปวย
การเคลมประกันสุขภาพสอบถามขอมูลขาวสารตางๆ เปนตน ในสว นราชการสัง กัด สํานักการแพทยที่เ ปด
ใหบ ริการศูน ยบ ริห ารราชการฉับ ไว ใสสะอาดไดแก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล
เจริ ญ กรุ ง ประชารั ก ษ โรงพยาบาลหลวงพ อ ทวี ศั ก ดิ์ ชุ ติ นฺ ธ โร อุ ทิ ศ โรงพยาบาลสิ ริ น ธร โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ ในสวนโรงพยาบาลในสังกัดฯที่เหลือ อยูในระหวาง
ดําเนินการปรับปรุงสถานที่
นอกจากที่ ก ล า วมาแล ว ผู บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครยั ง ให ค วามสํ า คั ญ สานต อ โครงการ
โรงพยาบาลสี่มุมเมืองอยางตอเนื่อง เพื่อขยายบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น
สํานักการแพทย จึงเปดให บ ริการผูป ว ยนอก โรงพยาบาลคลองสามวาแกป ระชาชนในพื้น ที่ฝงตะวัน ออกของ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่ดังกลาวมีสถานพยาบาลของรัฐยังไม
ครอบคลุม เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการดานการแพทยและสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลดังกลาวครอบคลุมการ
ใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เขตคันนายาว เขตบางเขน
เขตมีนบุรี เขตสายไหม และ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมประชากรที่จะไดรับประโยชนจากการไดรับ
บริการทางการแพทยประมาณ 1,124,530 คน และเนื่องจากขณะนี้ยังไมมีอาคารถาวร จึงเปดใหบริการ
อาคารผูปวยนอกเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยยังไมรองรับผูปวยคางคืน หากผูปวยตองเขารับการรักษาขั้นสูง
หรือมีอาการหนัก โรงพยาบาลคลองสามวาจะสงตอไปยังโรงพยาบาลใกลเคียงใหรับบริการรักษาอยางทันทวงที
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โรงพยาบาลคลองสามวาเปดใหบริการวันจันทร – ศุกรตั้งแตเวลา 08.00 – 16.00 น. โดย
จะประเมินผลเพื่อขยายเวลาการใหบริการ ทั้งนี้ตามแผนการกอสรางอาคารโรงพยาบาลจะเปดใหบริการเต็ม
รูปแบบประมาณป 2564
เปาหมายดานที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักการแพทย
1. ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
การพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับประชาชน ดําเนินการตรวจคัดกรอง
โรคที่สําคัญใหกับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาและประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย โดยมีโรคที่ดําเนินการ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ
และโรคมะเร็ง เพื่อสรางความตระหนัก และใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ พรอมแจกแผนพับความรูทําให
ประชาชนรับรูถึงอันตรายวิธีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดโรค โดยดําเนินการ คัดกรองโรคใหกับประชาชน
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และคัดกรองนอกสถานที่เมื่อมีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ตางๆ
การดําเนินงานที่ผานมา สํานักการแพทยไดสงเสริมใหประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การเกิดโรคไมติดตอ ไดแก พัฒนาระบบบริการประชาชนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงเพื่อลดอัตราการตายของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตดวย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke และ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เปนโรคเบาหวานเพื่อลดอัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน ที่ไมมี
ภาวะแทรกซอน Ischemic Heart, CKD, Stroke ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
พัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่มีนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน บริการคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับ
ประชาชน รวมทั้ง การใหความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง (Care Giver)
เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี สวนใหญจะเนนที่การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม และ
มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากพบอุบัติการณของโรคสูงมากในปจจุบัน ซึ่งจะชวยใหสามารถตรวจหาเซลลที่เปน
ระยะเริ่มตนของมะเร็งในบริเวณอวัยวะดังกลาวไดกอนที่จะกลายเปนมะเร็ง เมื่อเซลลที่ผิดปกติไดรับการตรวจ
พบก็จะสามารถรักษาเซลลเหลานี้ได การเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งอยางสมาเสมอเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการปองกันมะเร็งทั้งสองชนิด
เปาประสงคที่ ๑.๖.๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
กรุงเทพมหานครเปนเมืองขนาดใหญ ปญหาภาวะสุขภาพของประชาชนยังคงเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรเขตเมือง โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากวิถีชีวิตคนเมืองที่
ขาดปจจัยสงเสริมภายใน (ความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ฯลฯ ตอโรคคนเมือง)และขาดปจจัยสงเสริม
ภายนอก เชน สิ่งแวดลอม รานอาหาร fast food ที่มีมากมายในกรุงเทพมหานครและเปนที่นิยมของเด็ก
วัยรุน และผูปกครองที่ตองการความสะดวกสบายทําใหเด็กเกิดโรคอวน ผูใหญอวนลงพุง ไดแก โรคอวน
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ฯลฯ รวมถึง สภาวะแวดลอม ทั้งมลพิษทางอากาศ
ความแออัดของประชากร จากสถิติความชุกของโรคไมติดตอของคนกรุงเทพฯ เชน โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจสูงที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทย
(ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง รอยละ ๒๙.๘ ความชุกของโรคเบาหวาน รอยละ ๙.๒)
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อยางไรก็ตาม แนวโนมโรคไมติดตอยังคงเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุมวัย ดังนั้น การพัฒนา
ระบบสุขภาพเชิงรุกใหมีประสิทธิภาพ เชน การสรางวัฒนธรรมสุขภาพและสงเสริมการเรียนรูที่เอื้อตอการสราง
เสริมที่พึงประสงคทุกกลุมวัย การเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคทุกกลุมวัย กําหนด ควบคุมกํากับการใชกฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมที่เอื้อตอการ
สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคทุกกลุมวัย ไดแก การกําหนดกฎระเบียบ ควบคุม กํากับ การบังคับใช
กฎหมาย การสื่อสารเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ การจัดทําระบบขอมูล คลังความรูดานพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
รองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถใหประชาชนดูแลสุขภาพตนเองไดและมีสุขภาวะที่ดี
ตอไป
เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.๑ ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยาวชน
จากการคาดประมาณโดยคณะทํ า งานการคาดประมาณจํ า นวนผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี
ของประเทศไทย โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรพบวา เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผูติดเชื้อเอชไอวี
จํานวน 427,332 คน ชาย 249,025 คน (58.27%) หญิง 178,307 คน (41.72%) อายุ 15 ปขึ้นไป
424,111 คน ผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในป 2559 มีจํานวนประมาณ 6,268 คน เฉลี่ยวันละ 17 คน
แยกเปนเพศหญิง 1,845 คน( 29.44%) ชาย 4,423 คน ( 70.56%) โดยแยกเปนผูใหญ 6,190 คน
(ผูใหญเพศหญิง 1,807 คน ผูใหญเพศชาย 4,383 คน) และเด็กอายุไมเกิน 15 ป จํานวน 78 คน(เด็กหญิง
38 คน เด็กชาย 40 คน) ชองทางการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในผูใหญ รอยละ 90 เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ
ไมปองกัน โดยประมาณรอยละ 50 จากการมีเพศสัมพันธระหวางชายกับชาย รอยละ 25 จากการมี
เพศสัมพันธในคูที่ไมทราบวาอีกฝายติดเชื้อ, รอยละ 10 จากการมีเพศสัมพันธในการซื้อขายบริการทางเพศ
รอยละ 5 จากการมีเพศสัมพันธฉาบฉวย ป 2559 ประมาณวาผูติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิต จํานวน 15,776คน
เฉลี่ยวันละ 43 คน โดยแยกเปนผูใหญ 15,738 คน (ผูใหญเพศหญิง 4,662 คน ผูใหญเพศชาย 11,076 คน)
และเด็กอายุไมเกิน 15 ป 38 คน (เด็กหญิง 18 คน เด็กชาย 20 คน) สวนขอมูลพฤติกรรมที่สัมพันธกับการ
ติดเชื้อเอชไอวี จากการสํารวจชายที่ไดรับการตรวจคัดเลือกทหารกองประจําการ ในป 2558 พบวารอยละ
17.4 มีเพศสัมพันธครั้งแรกกอนอายุ 15 ป รอยละ 30 มีเพศสัมพันธกับผูอื่นแมวาจะแตงงานแลว
พฤติกรรมทางเพศใน 12 เดือนที่ผานมามีดังนี้ รอยละ 95.3 มีเพศสัมพันธกับแฟน หรือ คูรักหญิงและใช
ถุงยางอนามัยรอยละ 35.7 รอยละ 36.1 มีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นๆ และใชถุงยางอนามัย รอยละ 75.1
รอยละ 19.1 มีเพศสัมพันธกับพนักงานบริการหญิงและใชถุงยางอนามัยรอยละ 87.1 รอยละ 3.2
มีเพศสัมพันธกับชายดวยกัน และใชถุงยางอนามัยรอยละ 67.7 นอกจากนี้พบวา รอยละ 34.8 มีความรู
ความเขาใจตอบคําถามเกี่ยวกับเอชไอวีถูกตองทั้ง 5 ขอ รอยละ 17.9 เคยไปตรวจเลือดเอชไอวีและรูผลการ
ตรวจใน 12 เดือนที่ผานมา นอกจากนี้ยังมีการสํารวจพฤติกรรมในกลุมนักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาปที่ 5
และสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 พบวา ในป 2559 มีเพศสัมพันธกอนอายุ 15 ป รอยละ
5.3 และ 9.0 ของนักเรียนชายสายสามัญและสายอาชีพ และรอยละ 2.4 และ 5.4 ของนักเรียนหญิงสาย
สามัญและสายอาชีพ (ขอมูลกระทรวงสาธารณสุข, 2559)
โดยผูบริหารสํานักการแพทยมีนโยบายการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก
ไดแก การดูแลหญิงตั้งครรภทุกรายตามแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย
ป 2560 (Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017) การ
ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก (Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission) โดย
สนับสนุนใหโรงพยาบาลในสังกัดฯทุกแหงจัดกิจกรรมใหความรูเพื่อปองกันเอดสจากแมสูลูก
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เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด
ผูปวยวัณโรครายใหมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีไมนอยกวาปละ ๑๐,๐๐๐ ราย
กระจายไปรักษาในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนกวา ๑๑๕ แหง ซึ่งมีระบบในการดําเนินงานแตกตางกัน
ดังนั้นการจะดําเนินงานควบคุมวัณโรคใหมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัยความรวมมือสถานพยาบาลทุกแหงใน
การรักษาวัณโรคใหหายและติดตามผูปวยที่ขาดยามารับการรักษาใหครบทุกราย ผูปวยวัณโรครายใหมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่ยูในความดูแลของสํานักอนามัยประมาณรอยละ ๑๐ สวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย ทุกแห งได มีการดํ าเนิ นการพั ฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคมาอย างต อเนื่ อ ง
โดยกําหนดตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการรักษาผูปวย วัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ≥ รอยละ 87 ซึ่งผลการ
ดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมาในป พ.ศ.2560 พบวามี ผ ลลั พธอั ตราความสํา เร็จ ในการรั กษา (Success Rate)
ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แหง ในภาพรวมเทากับ รอยละ 90.72
อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในการประเมิน
ผลการรักษาวัณโรคเปนรอยละความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค (M+ และ M -) ทั้งในปอดและนอกปอด
ที่ขึ้นทะเบียนรักษา (TB ALL Form) โดยมีคาเปาหมาย ≥ รอยละ 85
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย
การพั ฒนาคุ ณภาพโรงพยาบาลถื อเปน การดํ าเนิ นงานที่มีสําคัญตามยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป โดยมีการ
กําหนดกลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อใหบริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ โดยมีสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) เปนหนวยงานผูประเมิน โดยในป 2560 ที่ผานมา
มีผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลผานตามเกณฑชี้วัด ไดแก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน นอกจากนั้นผูบริหารสํานักการแพทยยังให
ความสําคัญกับการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของ
สํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป การประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการรักษาพยาบาลของศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.2 จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบ
บริการทางการแพทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดวยการขยายโรงพยาบาลใหครอบคลุมพื้นที่สี่มุมเมืองอยาง
ตอเนื่ อง แต เ นื่องจากข อจํ า กัดดา นพื้น ที่และปจจัย สนับ สนุน จึงดําเนินการพั ฒนาและขยายศักยภาพของ
โรงพยาบาลที่มีอยูในปจจุบันใหสามารถรองรับการใหบริการทางการแพทยแกประชาชนเชนกัน อาทิ การ
ก อ สร า งอาคารเวชภั ณ ฑ ก ลางและหน ว ยงานสนั บ สนุ น โรงพยาบาลราชพิ พั ฒ น การก อ สร า งอาคาร
อเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน รวมถึงการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการ
สาธารณสุข และการสงตอผูปวยโรคสําคัญ เปนตน
เปาประสงคที่ ๑.๖.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
นอกเหนือภารกิจทางดานการรักษาพยาบาลแลว ยังมีหนวยงานใหบริการทางการ
แพทยอีกหนวยงานหนึ่งคือ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) ซึ่งบริหารจัดการ
ระบบ บริการการแพทยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนศูนยรับแจงเหตุและสั่งการใหคําปรึกษาแนะนํา
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ดานปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน และใหบริการสายดวนทางการแพทย เปนศูนยกลางประสานงานและพัฒนา
เครื อข า ย เพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ การทางการแพทยฉุกเฉิน ทั้งในสถานการณป กติและกรณีส าธารณภั ย
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมจํานวนผูรับบริการการแพทยฉุกเฉินมากขึ้น ในขณะที่
อัตรากําลังบุคลากรยังไมเพียงพอสําหรับการใหบริการทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานการณ
การจราจรในกรุงเทพมหานครยังเปนปญหาที่ตองรอรับการแกไข ซึ่งขณะนี้ สํานักการแพทยไดดําเนินการ
ภายใตรูปแบบการสรางเครือขายระบบริการการแพทยฉุกเฉิน
โดยในปงบประมาณ 2560 ที่ผานมามีการพัฒนาการบริการในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินโดยจัดใหมีชุดปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้น 5 จุด (เดิม 4 จุด) ไดแก จุดจอดใตทางดวนขั้นที่ 2 (ดวนประชาชื่น) จุดจอดหางบิ๊กซีรามอินทรา
จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน จุดจอดสํานักงานเขตลาดพราว และจุดจอดสํานักงานเขตบางนา โดยแต
ละจุดมีบุคลากรประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉินขั้นสูง 1 คน/ผลัด เจาหนาที่เวชกิจฉุกเฉินขั้น
พื้นฐานหรือพนักงานชวยเหลือคนไขหรือลูกจางที่ผานการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานจํานวน 1 คน/ผลัด
พนักงานขับรถยนตหรือเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานทํา หนาที่พนักงานขับรถยนต หรือพนักงานขับรถยนตที่
เปน บุคคลภายนอกที่ผานการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน จํานวน 1 คน/ผลัด โดยอยูปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชม. เปนผลัดๆ ละ 8 ชม. โดยมีผูปวยที่ไดรับการบริการทางการแพทยขั้นสูง (Advance)ภายใน
10 นาที จํานวน 6,912 คน ผูปวยที่ไดรับการบริการทางการแพทยขั้นพื้นฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที
จํานวน 14,635 คน คิดเปนรอยละ 49.49 (จากคาเปาหมายรอยละ 45)
เปาประสงคที่ 1.6.1.9 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
เนื่องจากสถานการณแนวโนมโรคไมติดตอยังคงเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุมวัย ดังนั้นการ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน การพัฒนาระบบสุขภาพ
เชิงรุกใหมีประสิทธิภาพ เชน การสรางวัฒนธรรมสุขภาพและสงเสริมการเรียนรูที่เอื้อตอการสรางเสริมที่
พึงประสงคทุกกลุมวัย การเสริมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงคทุกกลุมวัย กําหนด ควบคุมกํากับการใชกฎระเบียบ และมาตรการทางสังคมที่เอื้อตอการสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคทุกกลุมวัย ไดแก การกําหนดกฎระเบียบ ควบคุม กํากับ การบังคับใชกฎหมาย
การสื่อสารเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ การจัดทําระบบขอมูล คลังความรูดานพฤติกรรมสุขภาพเพื่อรองรับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถใหประชาชนดูแลสุขภาพตนเองไดและมีสุขภาวะที่ดีตอไป
2. ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร
สถานการณผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ประมาณปละ ๑.๑๙ ลานคน
หากเทียบกับเด็กเกิดใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเพียง ๗.๗ แสนคน ขณะที่จํานวนประชากรไทยกําลังเพิ่มชาลงนั้น
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรอยางใหญหลวง เมื่ออัตราเกิดลดตํ่าลงอยางมากและผูคนมี
อายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว จากโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป
ทําใหปจจุบัน ผูสูงอายุทั่วประเทศมีประมาณ ๙.๙ ลานคน จากจํานวนประชากรประมาณ ๖๔.๘ ลานคน กรณี
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อีก ๑๐ ปขางหนาจะมีผูสูงอายุ ๑๕.๑ ลานคน นั่นหมายความวา คาใชจายของรัฐเพื่อ
สนับสนุนสวัสดิการใหผูสูงอายุตองเพิ่มขึ้นตามมา การดูแลผูสูงอายุอาจไดรับบริการไมทั่วถึงและสงผลให
คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นการเตรียมการจะตองเสริมสรางหลักประกันชีวิตของผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในเรื่อง
สุขภาพ รายได ที่อยูอาศัย ผูดูแล สภาพแวดลอมและความมั่นคง รวมทั้งความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
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การจัดสวัสดิการตองเตรียมการระยะยาว โดยใหครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเกื้อกูล
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการจะตองขยายใหมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะ
หลักประกันความสูงวัยและความมั่นคงซึ่งตองทําในเชิงบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
และครอบคลุมการชวยเหลือทุกคนในสังคมใหไดรับการตอบสนองและพัฒนาศักยภาพใหสามารถพึ่งตนเองได
อยางยั่งยืนในขณะเดียวกันปญหาคนพิการก็ไดรับความสนใจจากสังคมในวงกวางมาเปนเวลานาน สําหรับ
ประเทศไทยการดําเนินการดานสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูคนพิการ กลาวไดวา สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลและ
แรงผลักดันจากภายนอกประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ทิศทางและแนวโนมการจัดสวัสดิการสําหรับ
คนพิการในอนาคตจะตองเนนการกระจายบริการอยางทั่วถึงและไดมาตรฐาน มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนพิการและครอบครัว สงเสริมใหครอบครัวและ
ชุมชนมีบทบาทในการดูแลคนพิการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทรวม
ในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสรางเครือขายการดําเนินงานดานการสงเคราะห พัฒนา ฟนฟู
และคุมครองสิทธิคนพิการทุกระดับ เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิและโอกาสอยางเปนธรรมเทาเทียมคนปกติ
กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของอาจตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน รวมถึงปญหาผูดอยโอกาสในสังคมปจจุบัน การถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมขาด
การยอมรับจากสังคม (ไมมีตัวตน อยูในภาวะยากลําบาก) สังคมมีทัศนคติเชิงลบ การใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐยังจํากัดและไมครอบคลุม ผูดอยโอกาสมีทัศนคติเชิงลบตอตนเอง และขาดโอกาสในการมีสวนรวมใน
การพัฒนาดานการจัดบริการสังคมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ดวยความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ดังนั้นในป
2560 ที่ผานมา สํานักการแพทยไดจัดบริการสังคมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส และตระหนักในขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 รวมถึงกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
บริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ.
๒๕55 โดยโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงไดดําเนินการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารโรงพยาบาล อาทิ หองนํ้า ปาย สัญลักษณและทางลาด ลิฟท บันได ทางเขาสูอาคาร ทางเชื่อมระหวาง
อาคารและทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณอํานวยความสะดวก ฯลฯ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยและญาติที่มารับบริการอยางเสร็จสมบูรณ ซึ่งในป 2561 ไดเนนพัฒนาอยาง
ตอเนื่องในเรื่องการดูแลผูสูงอายุตามเปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
สํานักการแพทยยังมีความมุงมั่นพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลทุกแหง
เพื่ อรองรั บ จํ า นวนผู สู ง อายุ ในเขตพื้ น ที่ กรุงเทพมหานคร เป น การใหบ ริ การแบบองคร วมอยา งเปน ระบบ
ผู สู ง อายุ จ ะได รั บ การ คั ด กรองภาวะสุ ข ภาพและได รั บ การดู แ ลทางด านเวชศาสตร ผู สู ง อายุ ตามเกณฑ
มาตรฐานระดับประเทศที่ระบบบริการทางการแพทยทั่วไปไมสามารถดูแลไดอยางองครวม โดย ทีมสหสาขา
วิชาชีพ อาทิ แพทย พยาบาลที่ผานการอบรมดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ทันตแพทย นักโภชนาการ นักจิตวิทยา
นักกายภาพบําบัด เภสัชกร ทันตแพทย เพื่อใหผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนการรองรับ
ประเทศไทยที่ ก า วเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ อ ย า งสมบู ร ณ โดยป ง บประมาณ 2560 สํ า นั ก การแพทย ไ ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เพื่อดําเนินการตรวจ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย โดยกําหนดเกณฑการประเมิน 20 ขอ
ซึ่งโรงพยาบาลทุกแหงจะตองผานเกณฑทั้งหมดไมต่ํากวา 15 ขอ และคะแนนรวมตองไดมากกวา 20 คะแนน

18

แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

จากการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยทั้ง 9 แห งในป 2560 พบว า
โรงพยาบาลทั้ง 9 แหง ผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.2 พัฒนาระบบบริการชองทางดวนใหกับผูสูงอายุ (Fast Track)
เพื่อเปนการตอบรับนโยบายที่ 4 คือ “คุณภาพชีวิตดี” (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชนสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนไปสูการปฏิบัติโดยมี ภารกิจดาน “Bangkok Special Care ดูแล
ผูสูงอายุเปนพิเศษ” ดวยการเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและความใสใจเปนพิเศษในการบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข โดยโครงการ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” เนื่องจากผูสูงอายุที่อายุ 80 ปขึ้นเปน เปนวัยที่มีภาวะ
เปราะบางสูง และมีภาวะทุพพลภาพมากกวาปกติ สวนใหญตองใชรถเข็นหรือเปลนอนและเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง โรงพยาบาลแตละแหงมีการติดปายสัญลักษณ “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” ไวที่ชองทางการบริการทั้ง
5 ชองทาง รวมถึงพื้นที่หองตรวจใสใจวัย 80 ป จุดบริการอนุมัติสิทธิ ใหบริการรถนั่ง – นอน จัดใหมีพยาบาล
ซักประวัติ คัดกรอง มีแพทยตรวจเฉพาะผูสูงอายุ และมีการประสานงานระหวางทีมการรักษาโดยผูปวยจะ
ไดรับการติดสติ๊กเกอร “80+” ที่หนาอกทุกคนตลอดการรับบริการ และมีการปมตราสัญลักษณ“80+”
ในกรณีมีใบนําทางยา/ใบสงตอเพื่อปรึกษา/ใบชันสูตรโรค เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขารับบริการ
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.3 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
จากขอมูลสถิติจํานวนผูสูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
4 ป ยอนหลัง ตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง 2558 มีแนวโนมผูมารับบริการทางการแพทยที่เปนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ โดยในป พ.ศ.2558 มีผูสูงอายุมารับบริการผูปวยนอก จํานวน 1,180,833 ราย จากจํานวน
ผูปวยนอก 3,648,508 ราย คิดเปนรอยละ 32.36 ของจํานวนผูปวยนอกที่มารับบริการทั้งหมด (จํานวน
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตามลําดับทุกป จากรอยละ 27.04, 30.88 , 29.67 และ 32.36)
สวนผูสูงอายุที่มารับบริการผูปวยใน ตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง 2558 พบวา มีจํานวน
23,455 ราย จากจํานวนผูปวยใน จํานวน 93,593 ราย คิดเปนรอยละ 25.06 ของจํานวนผูปวยในที่มารับ
บริการทั้งหมด และในป 2558 มีผูสูงอายุที่มารับบริการผูปวยใน จํานวน 26,405 ราย จากจํานวนผูปวยใน
จํานวน 96,038 ราย คิดเปน รอยละ 27.49 ซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ
จากความทาทายดั งกลาว สํานักการแพทย จึงเห็ นความสําคัญในการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบกับกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแล
ผูสูงอายุในพื้ นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ใหไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดี
จึงไดมีโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน โดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการ
ภายในหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 79) ลงวันที่ 19
ตุลาคม 2555 โดยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการบําบัดรักษาผูปวย งานเวชศาสตรผูสูงอายุ การสงเสริม
สุขภาพอนามัยและปองกันโรค การฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการ
แพทย ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ และยังมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงตาม
หลั กเกณฑ “คู มือมาตรฐานและการดํ าเนิน งานคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ของสถาบัน เวชศาสตรส มเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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3.ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความ
เปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม
แผนยุ ทธศาสตรก ารบริห ารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕๖๐)ที่ผานมา เปนกรอบและทิศทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถ
ตอบสนองและมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป
สํา นั กการแพทยไดมุงเนน พัฒ นาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหส อดคลองกับ
มาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ นอกจากนั้น สํานักการแพทยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) ดวยการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน ความเชื่อมั่นในองคกร
พัฒนาขวัญและกําลังใจแกบุคลากร รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
1. อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart , CKD ,
Stroke) ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทย
2. อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตดวย Intracerebral
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
3. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
4. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
5. รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
6. รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบายปองกัน การถายทอดเชื้อ
เอชไวอีจากแมสูลูก
7. รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
ผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
8. รอยละของผูป วยที่มีความพึงพอใจระดั บ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปน เลิศ
ทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร
9. รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ํา)
10. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามขั้นตอนในการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงาน
สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน
11. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามขั้นตอนในการกอสรางอาคารอเนกประสงคโรงพยาบาล
ตากสิน
12. ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข
13. จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น
14. ประชาชนที่เขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน
15. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
16. ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
17. จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ

20

แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

18. รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือ
ตรวจสุขภาพประจําป
19. รอยละของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามงานประจํา)
1. รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง
2. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ.2561)
1. อัตราความสําเร็จการรักษาผุปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
2. ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก
3. จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ
4. ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
5. จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
6. รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคที่สําคัญ
7. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถไดรับ
บริการภายใน 10 นาที และสวนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที
8. จํานวนคลินิกผูสูงอายุ ที่ผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามมิติที่ 2 - 4)
1. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
3. รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลือมป
4. คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง
5. คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2560 ทันเวลาและถูกตอง
6. รอยละความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7. ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
8. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
9. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
10. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาธิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
11. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
12. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ 1 การบริการสาธารณะ
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอน
Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย
2
อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงที่
เสียชีวิตดวย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)

คาเปาหมาย
< รอยละ 5
< รอยละ 3.3

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการสํานักการแพทย ประเมินภาวะแทรกซอนผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ม.สนพ)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอน
Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย
2
อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงที่
เสียชีวิตดวย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)

คาเปาหมาย
< รอยละ 5
< รอยละ 3.3

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่
เปนโรคเบาหวาน
2. การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เปนโรคความดัน
โลหิตสูง

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ./รพต.

ไมใชงบประมาณ

9 รพ./รพส.

เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
2
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คาเปาหมาย
5,000 คน/ป
12,000 คน/ป
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ ๑ เพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีอายุ๓๐-๗๐ ปทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
2
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คาเปาหมาย
5,000 คน/ป
12,000 คน/ป

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก
4. กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ./รพจ.

ไมใชงบประมาณ

8 รพ.

ไมใชงบประมาณ

8 รพ.

ไมใชงบประมาณ

(8 รพ.)

เปาประสงคที่ ๑.๖.๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูเขารวมโครงการอวน ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม

คาเปาหมาย
รอยละ 75

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม

คาเปาหมาย
รอยละ 75

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ําหนัก
เกินเกณฑมาตรฐาน

งบประมาณ
(เงินบํารุง รพ.)

สวนราชการ
8 รพ./รพจ.
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เปาประสงคที่ ๑.๖.๑.9 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแล
ผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง

คาเปาหมาย
รอยละ 80

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการของสํานักการแพทย ใหความรูและสรางแรงจูงใจในการดูแลผูปวยและญาติ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแล
ผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ
(Well-being Caring)

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ./รพว.

เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.๑ ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุม
เยาวชน
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบาย
ปองกัน การถ ายทอดเชื้ อเอชไวอีจากแมสูลูก

คาเปาหมาย
รอยละ 100

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ ๑ เพิ่มการเขาถึงการปองกันในกลุมเปาหมายที่มีความเสี่ยงสูง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบาย
ปองกัน การถ ายทอดเชื้ อเอชไวอีจากแมสูลูก

คาเปาหมาย
รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการใหความรูเพื่อปองกันเอดสจากแมสูลูก

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
8 รพ.
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เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.๒ คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 85

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ ๕ ประสานเครือขายควบคุมวัณโรค
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 85

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
2. กิจกรรมรณรงคปองกันวัณโรค

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
8 รพ./กว.
9 รพ.

เปาประสงคที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ
3 ขึ้นไป
2
รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร
3
ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
4
จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย
5
รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซ้ํา) (ผลลัพธ)

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 85
≥รอยละ 85
รอยละ 90
2 เรื่อง
รอยละ 100
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มาตรการที่ 1 พัฒนาและขยายศูนยการแพทยเฉพาะทางสูความเปนเลิศที่มีคุณภาพ (Excellent Centers)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ
3 ขึ้นไป
2
รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร
3
ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 85
≥รอยละ 85
รอยละ 90

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทย
2. การพัฒนาการใหบริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
และสมองเสื่อม
3. การรักษาผูปวยเบาหวานที่ยากตอการรักษาที่ศูนย
เบาหวาน
4. โครงการคลินิกนอนกรมและโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับ
5. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรบั บริการศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทย
6. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
รพก.รพต.รพจ.

ไมใชงบประมาณ

รพต.

ไมใชงบประมาณ

รพต.

238,000.-บาท

รพต.

ไมใชงบประมาณ

รพก.รพต.รพจ.

ไมใชงบประมาณ

9 รพ.

มาตรการที่ 3 ยกระดับการใหบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมี แนวทาง
ปฏิบัติที่เปนเลิศโดยใชมาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาล (Best Practice)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

คาเปาหมาย
2 เรื่อง
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
เพื่อการดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย
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งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ.

มาตรการที่ ๔ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการประยุกตใชมาตรฐาน HA Advance
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซ้ํา)

คาเปาหมาย
รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2. ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาลคุณภาพ
สํานักการแพทย ครั้งที่ 12
3. เตรียมความพรอมการ Re-Accreditation และ
ตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
200,000.- บาท
เงินบํารุง สนพ.
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
(รพว./รพล.) /8 รพ.
รพท.
รพว./ รพล.

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการสํานักการแพทย สงเสริมใหสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครมีบริการแพทยแผนไทย/แพทย
ทางเลือก
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย
แผนไทย/แพทยทางเลือก (ผลลัพธ)

คาเปาหมาย
6 แหง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/หรือแพทย
ทางเลือก
2. โครงการจัดตั้งศูนยเวชกรรมฟนฟู การแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
2,975,060.-บาท
เงินบํารุง รพข.

สวนราชการ
รพก./รพต./รพจ./รพว./
รพร./รพส.
รพข.
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มาตรการสํานักการแพทย จัดประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ

คาเปาหมาย
4 เรื่อง
(รอยละ 20)

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการสัมมนาวิชาการประจําปครัง้ ที่ 16
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
2. โครงการการประชุมใหญวิชาการประจําป
3. โครงการการประชุมวิชาการประจําป 2561
4. โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย
5. โครงการประชุมวิชาการประจําปโรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
6. โครงการการประชุมวิชาการประจําป 2561
7. โครงการการประชุมวิชาการประจําป 2561

งบประมาณ
898,000.-บาท

สวนราชการ
กว.

81,200.- บาท
111,000.- บาท
200,000.- บาท
36,100.- บาท

รพก.
รพต.
รพต.
รพท.

33,200.- บาท
101,000.- บาท

รพร.
รพส.

เปาประสงคที่ 1.6.3.2 จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามขั้นตอนในการกอสรางอาคาร
เวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน
2
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามขั้นตอนในการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน
2
ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข
3
รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคสําคัญ

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 90
รอยละ 93

มาตรการที่ 5 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กไปสูโรงพยาบาลระดับทุตยภูมิระดับสูงขนาด 200 – 300 เตียง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามขั้นตอนในการกอสรางอาคาร
เวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน

คาเปาหมาย
รอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
งบประมาณ
สวนราชการ
1. โครงการกอสรางเวชภัณฑกลางและหนวยงาน
155,000,000.รพร.
สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน
บาท
มาตรการที่ 6 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญไปสูโรงพยาบาลระดับทุตยภูมิระดับสูงขนาด 500 เตียง
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคโรงพยาบาล
ตากสิน

งบประมาณ
54,340,000.บาท

สวนราชการ
รพต.

มาตรการที่ 7 พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมพื้นที่บริการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข

คาเปาหมาย
รอยละ 90

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
2. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
8 รพ./กว.

มาตรการสํานักการแพทย ปรับปรุงเกณฑ มาตรฐานกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชในการสง
ตอผูปวย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคสําคัญ

คาเปาหมาย
รอยละ 93

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธระหวาง
บุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
รพจ.
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เปาประสงคที่ 1.6.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชีว้ ัด
1
จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น
2
ประชาชนที่เขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน
3
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร (รายงานผลการประเมิน
โครงการฯ
4
ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
(ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ)

คาเปาหมาย
1 จุด
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 เพิ่มจุดจอดรถพยาบาลใหเขาถึงพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนจุดจอดรถพยาบาลทีเ่ พิ่มทั้งสิ้น

คาเปาหมาย
1 จุด

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. การหาพื้นที่จุดจอดในพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง
2. โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน งบประมาณ
3. โครงการยกระดับการอํานวยการและสั่งการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
2,200,000.บาท /คัน
2,380,000 .บาท

สวนราชการ
ศบฉ.
ศบฉ.
ศบฉ.

มาตรการที่ 3 อบรมใหประชาชนสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ประชาชนที่เขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช
เครื่อง AED

งบประมาณ
200,000 .-บาท

สวนราชการ
ศบฉ.
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มาตรการที่ ๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชีว้ ัด
1
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร (รายงานผลการประเมิน
โครงการฯ

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัตกิ ารของ
บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
โครงการฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย
โครงการประชุมวิชาการประจําป
การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของศูนย
เอราวัณ
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

งบประมาณ
350,000.- บาท
49,000,000.- บาท

สวนราชการ
ศบฉ.
ศบฉ.

800,000.- บาท

ศบฉ.

260,000.- บาท
100,000.- บาท
13,670,660.บาท
314,000.- บาท

ศบฉ.
ศบฉ.
ศบฉ.
ศบฉ.

มาตรการที่ ๕ ซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
(ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ)

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความ
พรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย

งบประมาณ
300,000.- บาท /
ครั้ง

สวนราชการ
ศบฉ.
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการสํานักการแพทย เพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง
(Advance) สามารถไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของขั้นพื้นฐาน
(Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที

คาเปาหมาย
ขั้นสูง(Advanced)
รอยละ 30
ขั้นพื้นฐาน (Basic)
รอยละ 65

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
17,786,300บาท

สวนราชการ
ศบฉ.

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร
เปาประสงคที่ 3.1.3.1 ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”

คาเปาหมาย
รอยละ 100

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 3 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”

คาเปาหมาย
รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ ในโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย
2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ.

ไมใชงบประมาณ

9 รพ.
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เปาประสงคที่ 3.1.3.2 พัฒนาระบบบริการชองทางดวนใหแกผูสูงอายุ (Fast Track)
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ

คาเปาหมาย
3 ชองทาง

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 เพิ่มชองทางดวน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ

คาเปาหมาย
3 ชองทาง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
งบประมาณ
1. กิจกรรมการเพิ่มชองทางดวน (Fast Track) ที่
ไมใชงบประมาณ
โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ
2. กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอํานวยกความสะดวกแกผูพิการ
ไมใชงบประมาณ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
เปาประสงคที่ 3.1.3.3 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป
2
รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแล
รักษาผูสูงาอยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิทั้งในมิติสุขภาพและสังคม

สวนราชการ
9 รพ.
9 รพ.

คาเปาหมาย
รอยละ 5
รอยละ 10
(รพต./รพร.)

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 สื่อสารทุกรูปแบบเพื่อการสรางเสริมฟนฟุสุขภาพผูสูงอายุและสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมใน
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป
2
รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแล
รักษาผูสูงาอยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิทั้งในมิติสุขภาพและสังคม ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิติ
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่2 (พ.ศ.2561-2564)

คาเปาหมาย
รอยละ 5
รอยละ 10
(รพต./รพร.)
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย
2. โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ
สํานักการแพทย
3. โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย
4. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําป
2561
5. โครงการ กทม.ใสใจผูส ูงวัย หัวใจแกรง

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
386,390.- บาท
(เงินบํารุง สนพ.)
683,905.- บาท
(เงินบํารุง สนพ.)
ไมใชเงินงบประมาณ

สวนราชการ
กว./9 รพ.
รพก. /9 รพ.

ไมใชเงินงบประมาณ

รพต./รพร.

รพก./9 รพ.
9 รพ.

สวนที่ 2 การบริหารจัดการ
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสม
กับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี

คาเปาหมาย
รอยละ 80
(ระดับดีขึ้นไป)

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการในแตละ
สายงานใหมุงสูความเปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปนมหานครแหงเอเชีย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี

คาเปาหมาย
รอยละ 80
(ระดับดีขึ้นไป)

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work
Plance)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐาน
ปฏิบัติการพยาบาลชวยฟนคืนชีพขั้นสูง

งบประมาณ
เงินบํารุงรพ.

สวนราชการ
(สก./ทุกสวนราชการ)

116,200.-บาท

รพก.
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
4. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดานการพยาบาล เรื่อง
การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. โครงการอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care)
6. โครงการการประชุมวิชาการ การปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารยาใน
การพยาบาลผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน
8. โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยและ
ฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
แกบุคลากร
10. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวยเด็กและ
ทารกแรกเกิด
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง (ผูใหญ)
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
13. โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิง
ไหมและอพยพหนีไฟ
15. โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
16. โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
17. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการชวยฟนคืนชีพ
19. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง
21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันระงับ
อัคคีภัยในโรงพยาบาล

แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
งบประมาณ
51,200.-บาท

สวนราชการ
รพก.

43,400.-บาท

รพก.

74,000.-บาท

รพก.

92,000.-บาท

รพต.

84,200.-บาท

รพต.

76,500.-บาท

รพจ.

83,200.-บาท

รพจ.

34,500.-บาท

รพจ.

24,600.-บาท

รพจ.

85,400.-บาท
23,500.-บาท

รพท.
รพท.

44,600.-บาท

รพท.

35,700.-บาท

รพท.

99,200.-บาท

รพว.

110,000.-บาท

รพว.

31,000.-บาท
39,100.-บาท

รพว.
รพล.

59,800.-บาท

รพล.

103,000.-บาท

รพล.
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22. โครงการประชุมวิชาการผุสูงอายุแบบองครวม
Integrated Geriatric Care ประจําป 2561
23. โครงการอบรมการปองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (Ratchapipat IC Days)
24. โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพในผูใหญ
25. โครงการเอาใจ ใสเขา
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทยใน
สาธารณภัยกลุมชน
27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและ
หนีไฟ
28. โครงการฝกอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน
29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง
30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายและ
การชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล
32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการ
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอมแผน
รับอุบัติภัยหมู
34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพยาบาล
เรื่อง การปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
งบประมาณ
27,600.-บาท

สวนราชการ
รพร.

16,700.-บาท

รพร.

53,700.-บาท
19,100.-บาท
14,000.-บาท

รพร.
รพร.
รพร.

48,600.-บาท

รพร.

46,800.-บาท
84,000.-บาท

รพส.
รพส.

67,300.-บาท

รพส.

296,600.-บาท

รพส.

12,400.- บาท

รพข.

13,400.-บาท

รพข.

17,000.-บาท

รพข.
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โครงการ/กิจกรรมยุทศาสตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ไมใชงบประมาณ
ประชาชนที่เปนโรคเบาหวาน
การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เปนโรค ไมใชงบประมาณ
ความดันโลหิตสูง
กิจกรรมการใหบริการตรวจ คัดกรองมะเร็ง ไมใชงบประมาณ
เตานมในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
ไมใชงบประมาณ
มดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง
ไมใชงบประมาณ
มะเร็งปากมดลูก
กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริมการ
ไมใชงบประมาณ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่
มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรมการใหความรูเพื่อปองกันเอดสจาก ไมใชงบประมาณ
แมสูลูก
กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ไมใชงบประมาณ
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
กิจกรรมรณรงคปองกันวัณโรค
ไมใชงบประมาณ
กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปน ไมใชงบประมาณ
เลิศทางการแพทย
การพัฒนาการใหบริการผูปวยโรคหลอด
ไมใชงบประมาณ
เลือดสมองและสมองเสื่อม
การรักษาผูปวยเบาหวานที่ยากตอการรักษา ไมใชงบประมาณ
ที่ศูนยเบาหวาน
โครงการคลินิกนอนกรมและโรคหยุดหายใจ 238,000.- บาท
ขณะหลับ
กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ไมใชงบประมาณ
ผูรับบริการศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทย

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
-

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
9 รพ./รพต.

-

9 รพ./รพส.

-

9 รพ./รพจ.

-

8 รพ.

-

8 รพ.

-

8 รพ.

เงินบํารุงรพ.

8 รพ./รพจ.

-

8 รพ.

-

8 รพ./กว.

-

9 รพ.
รพก.รพต.
รพจ.
รพต.

-

รพต.

เงินบํารุง รพต.

รพต.

-

รพก.รพต.
รพจ.
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ลําดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) เพื่อการดูแลรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล
คุณภาพ สํานักการแพทย ครั้งที่ 12
เตรียมความพรอมการ Re-Accreditation
และตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล
โครงการกอสรางเวชภัณฑกลางและ
หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน
กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวาง
ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย
กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย
การหาพื้นที่จุดจอดในพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุ
บอยครั้ง
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
-

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
9 รพ.

ไมใชงบประมาณ

-

9 รพ.

ไมใชงบประมาณ

-

200,000.- บาท

เงินบํารุงสนพ.

รพว./รพล./
8 รพ.
รพท.

ไมใชงบประมาณ

-

รพว./ รพล.

155,000,000.บาท
54,340,000.บาท
ไมใชงบประมาณ

กทม.

รพร.

กทม.

รพต.

-

8 รพ./กว.

ไมใชงบประมาณ

-

รพจ.

ไมใชงบประมาณ

-

ศบฉ.

กทม.

ศบฉ.

เงินบํารุงสนพ.

ศบฉ.

เงินบํารุงสนพ.

ศบฉ.

เงินบํารุงสนพ.

ศบฉ.

เงินบํารุงสนพ.

ศบฉ.

เงินบํารุงสนพ.

ศบฉ.

2,200,000.บาท/คัน
โครงการยกระดับการอํานวยการและสั่งการ 2,380,000 .การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
บาท
โครงการอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและ 200,000 .-บาท
การใชเครื่อง AED
โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉิน
1,000,000.การแพทย
บาท
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
49,000,000.สนับสนุนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
บาท
โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัติการของ 800,000.- บาท
บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
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แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

32

โครงการฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย
โครงการประชุมวิชาการประจําป
การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของ
ศูนยเอราวัณ
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนา
ความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุสา
ธารณภัย
การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
กิจกรรมการเพิ่มชองทางดวน (Fast Track)
ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ
โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย
โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพ
ผูสูงอายุสํานักการแพทย
โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ประจําป 2561
โครงการ กทม.ใสใจผูสูงวัย หัวใจแกรง

260,000.- บาท

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

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
เงินบํารุงสนพ.

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ศบฉ.

เงินบํารุงสนพ.
เงินบํารุงสนพ.

ศบฉ.
ศบฉ.

เงินบํารุงสนพ.
เงินบํารุงสนพ.

ศบฉ.
ศบฉ.

ไมใชงบประมาณ

-

9 รพ.

ไมใชงบประมาณ

-

9 รพ.

ไมใชงบประมาณ

-

9 รพ.

ไมใชงบประมาณ

-

9 รพ.

386,390.- บาท

เงินบํารุง สนพ.

รพก. /9 รพ.

683,905.- บาท

เงินบํารุง สนพ.

รพก. /9 รพ.

ไมใชงบประมาณ

-

9 รพ.

ไมใชงบประมาณ
281,072,955.บาท

กทม./เงินบํารุงสนพ./
เงินบํารุง รพ.

รพต./รพร.

100,000.- บาท
13,670,660.บาท
314,000.- บาท
300,000.- บาท
/ครั้ง

รวมโครงการ/กิจกรรม 44 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ
17 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 27 โครงการ/กิจกรรม
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แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

โครงการ/กิจกรรมประจํา
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ
(Well-being Caring)
การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/
หรือแพทยทางเลือก

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ไมใชงบประมาณ

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
-

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
9 รพ./รพว.)

ไมใชงบประมาณ

เงินบํารุง รพข.

รพก./รพต./
รพจ./รพว./
รพร./รพส.
รพข.

กทม.

กว.

กทม.

รพก.

กทม.

รพต.

กทม.

รพต.

กทม.

รพท.

กทม.

รพร.

กทม.

รพส.

เงินบํารุงรพ.
กทม.

สก./ทุกสวน
ราชการ
รพก.

กทม.

รพก.

กทม.

รพก.

โครงการจัดตั้งศูนยเวชกรรมฟนฟู
2,975,060.-บาท
การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก
โครงการสัมมนาวิชาการประจําปครั้งที่ 898,000.-บาท
16 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
โครงการการประชุมใหญวิชาการการ
81,200.- บาท
พยาบาลประจําป
โครงการการประชุมวิชาการประจําป
111,000.- บาท
2561
โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทาง
200,000.- บาท
การแพทย
โครงการประชุมวิชาการประจําป
36,100.- บาท
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร
อุทศิ
โครงการการประชุมวิชาการประจําป
33,200.- บาท
2561
โครงการการประชุมวิชาการประจําป
101,000.- บาท
2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Plance)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
116,200.-บาท
มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลชวยฟนคืน
ชีพขั้นสูง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
51,200.-บาท
ปองกันและระงับอัคคีภัย
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดานการ
43,400.-บาท
พยาบาล เรื่องการปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
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ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

15

โครงการอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง (Palliative Care)
โครงการการประชุมวิชาการ การปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
บริหารยาในการพยาบาลผูปวยวิกฤต
และฉุกเฉิน
โครงการอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัยและฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร
โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวย
เด็กและทารกแรกเกิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย
ฟนคืนชีพขั้นสูง (ผูใหญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืน
ชีพ
โครงการอบรมปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับ
เหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับ
อุบัติภัยหมูโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ
โครงการอบรมปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการชวย
ฟนคืนชีพ
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย
ฟนคืนชีพขั้นสูง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกัน
ระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

74,000.-บาท

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
กทม.

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
รพก.

92,000.-บาท

กทม.

รพต.

84,200.-บาท

กทม.

รพต.

76,500.-บาท

กทม.

รพจ.

83,200.-บาท

กทม.

รพจ.

34,500.-บาท

กทม.

รพจ.

24,600.-บาท

กทม.

รพจ.

85,400.-บาท

กทม.

รพท.

23,500.-บาท

กทม.

รพท.

44,600.-บาท

กทม.

รพท.

35,700.-บาท

กทม.

รพท.

99,200.-บาท

กทม.

รพว.

110,000.-บาท

กทม.

รพว.

31,000.-บาท

กทม.

รพว

39,100.-บาท

กทม.

รพล.

59,800.-บาท

กทม.

รพล.

103,000.-บาท

กทม.

รพล.

41
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

แผนปฎิบัตริ าชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

งบประมาณ

32

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
กทม.

โครงการประชุมวิชาการผุสูงอายุแบบ
27,600.-บาท
องครวม Integrated Geriatric Care
ประจําป 2561
33 โครงการอบรมการปองกันการติดเชื้อใน 16,700.-บาท
กทม.
โรงพยาบาล (Ratchapipat IC Days)
34 โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพในผูใหญ
53,700.-บาท
กทม.
35 โครงการเอาใจ ใสเขา
19,100.-บาท
กทม.
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
14,000.-บาท
กทม.
การแพทยในสาธารณภัยกลุมชน
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
48,600.-บาท
กทม.
ดับเพลิงและหนีไฟ
38 โครงการฝกอบรมซอมแผนรับอุบัติภัย
46,800.-บาท
กทม.
กลุมชน
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย
84,000.-บาท
กทม.
ฟนคืนชีพขั้นสูง
40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
67,300.-บาท
กทม.
เคลื่อนยายและการชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน
41 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการและซอม
296,600.-บาท
กทม.
แผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
12,400.- บาท
กทม.
มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน
43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
13,400.-บาท
กทม.
ซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
17,000.-บาท
กทม.
พยาบาล เรื่อง การปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
6,463,860.-บาท กทม./เงินบํารุง รพข.
รวมโครงการ/กิจกรรม
44
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
41 โครงการ/กิจกรรม
3
โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
รพร.
รพร.
รพร.
รพร.
รพร.
รพร.
รพส.
รพส.
รพส.
รพส.
รพข.
รพข.
รพข.
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจเชิงยุทธศาสตร
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ลําดับ
1
2

ตัวชี้วัด
อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart ,
CKD , Stroke) ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทย
อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตดวย
Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)

มาตรการ
ตัวชีว้ ัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ประเมินภาวะแทรกซอนผูปวยเบาหวาน 1. อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง (มน.1.6.1.1.4)
(ผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอน
Ischemic Heart , CKD , Stroke)
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย (ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
ผูปวยโรคเบาหวาน หมายถึง ผูปวย
โรคเบาหวานที่มารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทยและ
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน และ
เสียชีวิตโดยไมมีภาวะ Ischemic heart ,
Chronic kidney disease , Stroke รวม
ดวย
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์
< รอยละ 5

คาเปาหมาย
< รอยละ 5
< รอยละ 3.3

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการประชาชนที่เปนโรคเบาหวาน
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(9 รพ./รพต.)

43
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชีว้ ัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

2. อัตราการตายของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงที่
เสียชีวิตดวย Intracerebral
Hemorrhage หรือ Hemorrhagic
Stroke) (ผลลัพธ)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูปวยที่เสียชีวิตดวยโรคเบาหวานที่
ไมมีภาวะแทรกซอนของ Ischemic heart ,
Chronic kidney disease , Stroke รวม
ดวย หารดวย จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการรักษาในปงบประมาณ
เดียวกัน คูณ 100
นิยาม/คําอธิบาย
2. การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูปวย
เปนโรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตใน
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยดวย
(9 รพ./รพส.)
Intracerebral Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke
คาเปาหมาย
< รอยละ 3.3
วิธีการคํานวณ
ผูปวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตดวย
Intracerebral Hemorrhage หรือ
Hemorrhagic Stroke หารดวย จํานวน
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษา
ในปงบประมาณเดียวกัน คูณ 100

44

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
ลําดับ
1
2

ตัวชี้วัด
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตัวชี้วัดมาตรการ
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีผูสูงอายุ 3. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับ
30 – 70 ป ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
(ม.1.6.1.4.1)
(ผลผลิต)

คาเปาหมาย
5,000 คน/ป
12,000 คน/ป
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
3. กิจกรรมการใหบริการตรวจ
- การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม หมายถึง
คัดกรองมะเร็งเตานมใน
การตรวจคัดกรองโดยการสังเกตความ
สถานพยาบาลสังกัด
ผิดปกติดวยการดูลักษณะภายนอกของ
กรุงเทพมหานคร
เตานมและการคลํา (ไมรวมการตรวจ
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
mammogram และ u/s breast)
(9 รพ./รพจ.)
- สตรีที่ไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม หมายถึง สตรีไทยอายุ 30 - 70 ป
ไดรับบริการตรวจมะเร็งเตานมโดยไมเสีย
คาใชจาย (ไมรวมการตรวจ mammogram
และ u/s breast)
คาเปาหมาย
จํานวนผูรบั บริการ 5,000 คน/ป ใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง
9 แหง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
4. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
(ผลผลิต)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

วิธีคํานวณ
นับจํานวน (ราย)
นิยาม/คําอธิบาย
- การตรวจมะเร็งปากมดลูก หมายถึง การ
ตรวจโดยการทํา Pap smear ตามเกณฑ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
- สตรีที่ไดรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
หมายถึง สตรีไทยอายุ 30 – 60 ป
การตรวจเซลลวิทยาของปากมดลูก
(Cervical Cytology) แบบ
(Conventional Papanicolaou Smear)
คาเปาหมาย
จํานวนผูรบั บริการ 12,000 คน/ป ใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง
8 แหง
วิธีคํานวณ
นับจํานวน (ราย)

โครงการ/กิจกรรม

4. การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(8 รพ.)
5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(8 รพ.)
6. กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริม
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(8 รพ.)
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เปาประสงคที่ ๑.๖.๑.๘ สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน
(ม.1.6.1.8.4)

คาเปาหมาย
รอยละ 75

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
5. รอยละของผูเขารวมโครงการอวน
7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นิยาม/คําอธิบาย
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม - ผูเ ขารวมโครงการอวน ลงพุง หมายถึง
ประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน
(ผลลัพธ)
บุคลากรในสังกัดสํานักการแพทยและหรือ
งบประมาณ (เงินบํารุง รพ.)
ประชาชนทั่วไป
(ดําเนินการ) (8 รพ./รพจ.)
- รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง
ผูเขารวมโครงการที่วัดรอบเอวหรือ BMI
หลังเขารวมโครงการลดลงจากกอนเขา
รวมโครงการ
คาเปาหมาย
รอยละ 75
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงที่มีรอบ
เอวหรือBMI ลดลง คูณ 100 หารดวย
จํานวนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงทั้งหมด
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เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.๑ ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยาวชน
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบายป องกัน การ
ถายทอดเชื้ อเอชไวอีจากแมสูลูก

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มการเขาถึงการปองกันใน
กลุมเปาหมายที่มีความเสี่ยงสูง
(ม.1.6.2.1.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
6. รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อ
เอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตาม
นโยบายปองกัน การถายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากแมสูลูก (ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
8. กิจกรรมการใหความรูเพื่อปองกัน
นโยบายปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี
เอดสจากแมสูลูก
จากแมสูลูก หมายถึง การดูแลหญิง
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
ตั้งครรภทุกรายตามแนวทางการตรวจรักษา
(8 รพ.)
และปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย
ป 2560 (Thailand National
Guidelines on HIV/AIDS Treatment
and Prevention 2017) บทที่ 5 การ
ปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก
(Prevention of Mother-to-Child HIV
Transmission)
คาเปาหมาย
รอยละ 100
วิธีการคํานวณ
จํานวนหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับ
การดูแลรักษาตามนโยบายปองกันการ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก หารดวย
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

จํานวนหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด
ที่มารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย คูณดวย 100

โครงการ/กิจกรรม
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เปาหมายที่ 1.6.3
คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย
ลําดับ
1
2
3

ตัวชี้วัด
รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มี
คุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปน
เลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร
รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ํา)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
พัฒนาและขยายศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางสูความเปนเลิศที่มีคุณภาพ
(Excellent Centers) (ม.1.6.3.1.๑)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
7. รอยละของความสําเร็จในการยกระดับ
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดาน
โรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑ
ของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3
ขึ้นไป (ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 85
≥รอยละ 85
รอยละ 100 (รพว./รพล.)
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
9. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนย
คุณภาพตามเกณฑ หมายถึง ศูนยความเปน
ความเปนเลิศทางการแพทย
เลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มี
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
คุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยใน
(รพก.รพต.รพจ.)
ระดับ 3 ขึ้นไป อยางนอย 7 ใน 10 ขอ
10. การพัฒนาการใหบริการผูปวยโรค
ประกอบดวย
หลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม
ใชไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
- บุคลากร
(รพต.)
มีบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่
11. การรักษาผูปวยเบาหวานที่ยากตอ
จําเปนตอการดําเนินงานของศูนย
การรักษาที่ศูนยเบาหวาน
- สถานที่/คลินิกเฉพาะครบวงจร
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
มีการใหบริการคลินิกเฉพาะโรคครบทุก
(รพต.)
สาขาที่จําเปน
12. โครงการคลินิกนอนกรนและโรค
- เครื่องมือ / ครุภัณฑทางการแพทย
หยุดหายใจขณะหลับ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
-

-

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

มีเครื่องมือและครุภัณฑทางการแพทยที่
จําเปนตอการดําเนินงานของศูนย
สหสาขาวิชาชีพในองคกร
มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ
ศูนยกลางการใหบริการและเครือขายการ
สงตอเปนศูนยกลางการใหบริการและ
เครือขายการสงตอจากโรงพยาบาลใน
เครือขาย (สนพ./สนอ)
ศูนยกลางการฝกอบรม / หลักสูตรไดรับ
การยอมรับ เปนศูนยฝกอบรมแพทย
หลักสูตรระยะสั้นหรือเปนสถาบันสมทบ
ความสําเร็จของการรักษา
สามารถใหการรักษาโรคที่ซับซอนไดแตไม
ครบถวน
ศูนยกลางขอมูลผูปวย
มีศูนยกลางเก็บรวบรวมขอมูลแหลงเดียว
จํานวนผลงานวิจัยที่ชี้นําสังคม
มีผลงานวิจัยที่ไดรับการนําเสนอหรือ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขายกับ
องคกรวิชาชีพ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับสํานัก
(Inter hospital Conference)

งบประมาณ 238,000.- บาท
(เงินบํารุงโรงพยาบาล)
(ดําเนินการ) (รพต.)
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(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 85
วิธีการคํานวณ
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะ
ทางคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 7 ใน 10 ขอ ในแตละป คูณ
100 หารดวย จํานวนศูนยทั้งหมด
8. รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจ
นิยาม/คําอธิบาย
13. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาล - ความพึงพอใจระดับ “มาก” ขึ้นไปของ
ผูรับบริการศูนยความเปนเลิศ
ผูใชบริการศูนยความเปนเลิศทาง
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ทางการแพทย
การแพทยของกรุงเทพมหานครที่มากกวา
ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
หรือเทากับ รอยละ 85 ตามแบบประเมิน
(รพก.รพต.รพจ.)
ความพึงพอใจสํานักการแพทย
- ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง
1. ศูนยจักษุวิทยา
2. ศูนยผาตัดกระดูกและขอ
3. ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารกใน
ครรภ
4. ศูนยเบาหวาน
5. ศูนยตรวจรักษาและผาตัดผานกลอง
6. ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและ
เวชศาสตรฟนฟู
7. ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมอง
เสื่อม
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(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย
≥รอยละ 85

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการ
ประยุกตใชมาตรฐาน HA Advance
(ม.1.6.3.1.4)

วิธีการคํานวณ
จํานวนแบบสอบถามที่มีคะแนนความ
พึงพอใจในระดับมากของผูใชบริการศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานครหารดวยจํานวน
แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมดใน
ชวงเวลาเดียวกัน คูณ 100
9. รอยละของความสําเร็จในการผาน
นิยาม/คําอธิบาย
14. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
หมายถึง ผานการรับรอง คุณภาพตาม
โรงพยาบาล (ซ้ํา) (ผลลัพธ)
(รพว./รพล.) (8 รพ.)
มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ
15. ประชุมวิชาการเครือขาย
โดยรับการตรวจประเมินจากสถาบันรับรอง
โรงพยาบาลคุณภาพ
คุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน)
สํานักการแพทย ครั้งที่ 12
หรือพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
งบประมาณ 200,000.- บาท
โรงพยาบาล โดยสงหนังสือขอรับการตรวจ
(เงินบํารุงสนพ.) (ดําเนินการ)
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลไปยังสถาบัน
(รพท.)
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) 16. เตรียมความพรอมการ
เพื่อกําหนด วันเขาตรวจประเมิน
Re-Accreditation และตรวจ
เยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพ
คาเปาหมาย
โรงพยาบาล
รอยละ 100 (รพว./รพล.)
(ไมใชงบประมาณ )
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ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

วิธีการคํานวณ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยที่ขอรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ (ซ้ํา) ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลฯ คูณ 100 หารดวย
โรงพยาบาลที่ตองรับการตรวจประเมิน (ซ้ํา)
ในป 2561

โครงการ/กิจกรรม
(ดําเนินการ) (รพว./ รพล.)
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เปาประสงคที่ ๑.๖.3.2 จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลําดับ
1
2
3

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามขั้นตอนในการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและ
หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามขั้นตอนในการ กอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน
ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก
ไปสูโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง
ขนาด 200 – 300 เตียง
(ม.1.6.3.2.5)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
10.รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามขั้นตอนในการกอสราง
อาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงาน
สนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน
(ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 90
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
17. โครงการกอสรางเวชภัณฑกลาง
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
และหนวยงานสนับสนุน
ขั้นตอนที่กําหนด หมายถึง ความคืบหนา
โรงพยาบาลราชพิพัฒน
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่
งบประมาณ 155,000,000.- บาท
กําหนดในป 2561 ประกอบดวย
(ลงทุน) (รพร.)
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการประมาณ
ราคากลาง คิดเปนรอยละ 25
ขั้นตอนที่ 2 ขอความเห็นชอบราคากลาง
คิดเปนรอยละ 25
ขั้นตอนที่ 3 ขอวามเห็นชอบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
คิดเปนรอยละ 25
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติจัดจางฯ
คิดเปนรอยละ 15
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ตัวชี้วัดมาตรการ
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 5 ลงนามสัญญาจาง
คิดเปนรอยละ 10

พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ
ไปสูโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง
ขนาด 500 เตียง (ม.1.6.3.2.6)

11. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขั้นตอนในการ
กอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน (ผลลัพธ)

คาเปาหมาย
รอยละ 100
วิธีการคํานวณ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
นิยาม/คําอธิบาย
18. โครงการกอสรางอาคาร
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
อเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน
ขั้นตอนที่กําหนด หมายถึง ความคืบหนา
งบประมาณ 54,340,000.- บาท
การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่
(รพต.)
กําหนดในป 2561 ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 ผว.กทม.อนุมติโอน
งบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแผนจัดจางในระบบ
e-GP คิดเปนรอยละ 10
ขั้นตอนที่ 3 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
แบบรูปรายการ คิดเปนรอยละ 10
ขั้นตอนที่ 4 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง คิดเปนรอยละ 10
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการกําหนดแบบ
รูปแบบรายการสงรายงาน
คิดเปนนรอยละ 30
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(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 6 คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางสงราคากลาง คิดเปนรอยละ 40
คาเปาหมาย
รอยละ 100

พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาล
กับศูนยบริการสาธารณสุขใหครอบคลุม
พื้นที่บริการ (ม.1.6.3.2.๗)

12. ความสําเร็จในการสงตอผูปวย
ระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการ
สาธารณสุข (ผลลัพธ)

วิธีการคํานวณ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
นิยาม/คําอธิบาย
19. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอ
ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวาง
ระหวางศูนยบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
หมายถึง ศูนยบริการสาธารณสุขสามารถสง
การแพทย
ตัวผูปวยมารับบริการรักษาตอที่โรงพยาบาล
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินงาน)
ในสังกัดสํานักการแพทยไดแลวเสร็จ
(8 รพ./กว.)
คาเปาหมาย
รอยละ 90
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูปวยที่สงตอสําเร็จจากศูนยบริการ
สาธารณสุขมารับบริการรักษาใน รพ.สังกัด
สํานักการแพทย หารดวย จํานวนผูปวยที่
สงตอทั้งหมดจากศูนยบริการสาธารณสุข
ทั้งหมด คูณ 100
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เปาประสงคที่ ๑.๖.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ลําดับ
1
2
3
4

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
1 จุด
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80

จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น
ประชาชนที่เขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
(ความรวมมือและ ขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ)

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มจุดจอดรถพยาบาลใหเขาถึงพื้นที่ที่มี 13. จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่
สถิติเกิดเหตุบอยครั้ง (ม.1.6.4.1.๑)
เพิ่มทั้งสิ้น (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
จุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่ม หมายถึง เพิ่มจุด
จอดใหบริการนอกสถานพยาบาลตาม
โครงการเพิ่มประสิทฑิภาพการเขาถึงเพื่อ
ชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน

20. การหาพื้นที่จุดจอดในพื้นที่ที่มีสถิติ
เกิดเหตุบอยครั้ง
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
21. โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
งบประมาณ 2,200,000.- บาท
/คัน (ดําเนินการ) (ศบฉ.)
22. โครงการยกระดับการอํานวยการ
และสั่งการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 2,380,000 .- บาท
(ดําเนินการ) ศบฉ.

คาเปาหมาย
1 จุด
วิธีการคํานวณ
เปดใหบริการจุดจอดไดตามเปาหมาย
โครงการ
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มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
อบรมใหประชาชนสามารถดูแลตนเองใน 14.ประชาชนที่เขารับการอบรมสามารถ นิยาม/คําอธิบาย
23. โครงการอบรมการชวยชีวิตขั้น
ภาวะฉุกเฉิน (ม.1.6.4.1.3)
ดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน (ผลลัพธ) ประชาชนที่เขารับการอบรมสามารถดูแล
พื้นฐานและการใชเครื่อง AED
ตนเองในภาวะฉุกเฉิน หมายถึง ประชาชน
ใชงบประมาณ 200,000 .-บาท
ที่เขารับการอบรมผานเกณฑการประเมินใน
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)
การใหความชวยเหลือฉุกเฉินแกผูปวยภาวะ
ฉุกเฉิน
คาเปาหมาย
รอยละ 80

พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
(ม.๑.๖.4.1.๔)

วิธีการคํานวณ
ประชาชนที่เขารับการอบรมและผานการ
ประเมิน คูณ 100 หารดวยประชาชนที่เขา
รับการอบรมทั้งหมด
15. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ นิยาม/คําอธิบาย
24. โครงการอบรมหลักสูตรพนักงาน
พัฒนาบุคลากร (ผลลัพธ)
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนา
ฉุกเฉินการแพทย
(รายงานผลการประเมินโครงการฯ ) บุคลากร หมายถึง โครงการพัฒนาบุคลากร
งบประมาณ 350,000.- บาท
สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)
25. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
คาเปาหมาย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
รอยละ 80
การแพทยฉุกเฉิน
วิธีการคํานวณ
งบประมาณ 49,000,000.- บาท
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ดําเนินการแลว
(ลงทุน) (ศบฉ.)
เสร็จ คูณ 100 หารดวยโครงการพัฒนา
26. โครงการประเมินศักยภาพการ
บุคลากรทั้งหมด
ปฏิบัติการของบุคลากร
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุ 16. ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการ
สาธารณภัย (ม.๑.๖.4.1.๕)
ทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
(ความรวมมือและขอคิดเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ)
(ผลลัพธ)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
การซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยใน
เหตุสาธารณภัย หมายถึง ความรวมมือของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรวมซอม
แผนปฏิบัติการประจําป

ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
งบประมาณ 800,000.- บาท
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)
27. โครงการฟนฟูวิชาการพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย
งบประมาณ 260,000.- บาท
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)
28. โครงการประชุมวิชาการประจําป
งบประมาณ 100,000.- บาท
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)
29. การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติ
ราชการของศูนยเอราวัณ
งบประมาณ 13,670,660.- บาท
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)
30. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
งบประมาณ 314,000.- บาท
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)
31. โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาความพรอมทางการแพทย
ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย
งบประมาณ 300,000.- บาท /
ครั้ง (ดําเนินการ) (ศบฉ.)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
หนวยงานที่เขารวมซอมแผน คูณดวย
100 หารดวย หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรม
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.2 พัฒนาระบบบริการชองทางดวนใหกับผูสูงอายุ (Fast Track)
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มชองทางดวน (Fast Track) ที่
โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ
(ม.3.1.3.2.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
17. จํานวนชองทางดวน (Fast Track)
ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแก
ผูสูงอายุ (ผลผลิต)

คาเปาหมาย
3 ชองทาง
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม/คําอธิบาย
จํานวนชองทางดวน (Fast Track)
หมายถึง ชองทางที่จัดใหบริการเปรพิเศษ
แกผูสูงอายุ ไดแก 1. หองเวชระเบียน
(หองบัตร) 2. หองตรวจรักษา (พบแพทย)
3. หองจายยา (เภสัชกรรม)
4. เจาะเลือด (Lab) 5.เอ็กซเรย (รังสี)
คาเปาหมาย
3 ชองทาง
วิธีการคํานวณ
นับจํานวน

โครงการ/กิจกรรม
32. กิจกรรมการเพิ่มชองทางดวน
(Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัด
ใหบริการแกผูสูงอายุ *
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(9 รพ.)
33. กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกผูพิการ ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส*
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(9 รพ.)
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

เปาประสงคที่ ๓.๑.3.3 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
ลําดับ
1
2

ตัวชี้วัด
รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพ
หรือตรวจสุขภาพประจําป
รอยละของโรงพยาบาลมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณา
การระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม

คาเปาหมาย
รอยละ 5
รอยละ 10 (รพต./รพร)

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สื่อสารทุกรูปแบบเพื่อการสรางเสริมฟน 18. รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิก
นิยาม/คําอธิบาย
34. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ
ฟุสุขภาพผูสูงอายุและสงเสริมใหผูสูงอายุ
ชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทย - ผูสูงอายุ ที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
สํานักการแพทย
มีสวนรวมในกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ สํานักการแพทย หมายถึง สมาชิกชมรม
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(ม.3.1.3.3.1)
สุขภาพประจําป (ผลลัพธ)
(กว.) /(9 รพ.)
ผูสูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทยที่ยังมีการติดตอกับชมรมฯ 35. โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษ
สุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย
ในชวงเวลา 5 ป
งบประมาณ 386,390.- บาท
- การคัดกรองสุขภาพ หรือ ตรวจสุขภาพ
(เงินบํารุง สนพ.) (ดําเนินการ)
ประจําป หมายถึง การคัดกรองสุขภาพ
(รพก.) /(9 รพ.)
หรือ ตรวจสุขภาพประจําปตามประเภท
36. โครงการสัมมนาสมาชิกชมรม
สิทธิของผูสูงอายุ
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัด
คาเปาหมาย
สํานักการแพทย
รอยละ 5
งบประมาณ 683,905.- บาท
(เงินบํารุง สนพ.) (ดําเนินการ)
วิธีการคํานวณ
(รพก.) /(9 รพ.)
- จํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่ไดรับการ
คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปหาร
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

37. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุประจําป 2561
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(9 รพ.)
นิยาม/คําอธิบาย
38. โครงการกทม.ใสใจผูสูงวัย หัวใจ
- ระบบเชื่อมโยง หมายถึง ระบบตรวจ
แกรง ไมใชงบประมาณ
คัดกรองโรค ระบบสงตอ ระบบดูแลระยะ
(ดําเนินการ) (รพต./รพร.)
กลาง ระบบดูแลระยะยาว ระบบ
ฐานขอมูลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
เปนตน
- ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง
ผูสูงอายุที่มีขอจํากัดในการทํากิจวัตร
ประจําวัน (ADLs) ในระดับพึ่งพิงทั้งหมด
และพึ่งพิงเปนสวนมาก
- ระดับตติยภูมิและระดับทุติยภูมิ คือ
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชพิพัฒน โรงพยาบาล
สิรินธร และโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน (เปดใหบริการป พ.ศ.2562)
ดวยจํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุทั้งหมด
ที่ยังมีการติดตอกับชมรมฯ ในชวงเวลา
5 ป คูณ 100

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
สังคมอยางบูรณาการ ครบวงจรและมี
คุณภาพ

19. รอยละของโรงพยาบาล
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการ
ดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
อยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและ
สังคม (ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2561-2564)

โครงการ/กิจกรรม
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(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

- ระดับปฐมภูมิ คือศูนยบริการสาธารณสุข
68 แหงของกรุงเทพมหานคร
คาเปาหมาย
รอยละ 10 (รพต./รพร.)
วิธีการคํานวณ
จํานวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยที่มีระบบเชื่อมโยงการดูและรักษา
ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณาการ
ระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้ง
ในมิติสุขภาพและสังคม หาร จํานวน
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทั้งหมด
คูณดวย 100

โครงการ/กิจกรรม
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สํานักการแพทย

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1
คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.9 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองได
ถูกตอง

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ใหความรูและสรางแรงจูงใจในการดูแล
ผูปวยและญาติ (มน.1.6.1.9.4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
20. รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือ
ผูปวย มีความรู ความเขาใจในการ
ดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง
(ผลลัพธ)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
39. โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและ
ความรูความเขาใจในการดูแล หมายถึง
ญาติ (Well-being Caring)
การใหความรู ความเขาใจ ในการสงเสริม
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
ปองกัน รักษา ฟนฟูสมรรถนะเพื่อใหผูดูแล
(9 รพ./รพว.)
และ/หรือผูปวยมีความรู ความเขาใจในการ
ดูแลตนเอง
วัดความรู ความเขาใจ ในการสงเสริม
ปองกัน รักษา ฟนฟูสมรรถนะ โดยใช
แบบทดสอบกอน - หลังการอบรม
(Pre - Post Test) หรือ การถาม - ตอบ
คาเปาหมาย
รอยละ 80
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยที่มี
ความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือ
ตนเองถูกตอง หารดวยจํานวนผูดูแลผูปวย
และ/หรือผูปวยที่ไดรับความรูในการดูแล
ทั้งหมดคูณ 100

โครงการ/กิจกรรม
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน
เปาประสงคที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการ
ใหบริการในแตละสายงานใหมุงสูความ
เปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปน
มหานครแหงเอเชีย (ม.7.3.1.1.๑)

คาเปาหมาย
รอยละ 80 (ระดับดีขึ้นไป)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
21. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ นิยาม/คําอธิบาย
40. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตอองคกรอยูในระดับดี (ผลลัพธ)
บุคลากร (Happy Work Plance)
- ความพึงพอใจตอองคกร หมายถึง ผลที่
งบประมาณ เงินบํารุงรพ.
ไดจากการประเมินทัศนคติเชิงบวกของ
(ดําเนินการ) (สก./ทุกสวนราชการ)
บุคลากรที่แสดงใหเห็นถึงระดับความ
41.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
พึงพอใจและทัศนคติเชิงลบที่แสดงให
มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลชวย
เห็นถึงระดับความไมพึงพอใจ
ฟนคืนชีพขั้นสูง
- ระดับความพึงพอใจ คือ
งบประมาณ 116,200.-บาท
9 - 10 เทากับ ดีมาก
(ดําเนินการ) (รพก.)
7 - 8 เทากับ ดี
42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
5 - 6 เทากับ ปานกลาง
การปองกันและระงับอัคคีภัย
2 - 4 เทากับ นอย
งบประมาณ 51,200.-บาท
0- 1 เทากับ นอยที่สุด
(ดําเนินการ) (รพก.)
- ระดับดี หมายถึง ความพึงพอใจที่มีคา
43. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดาน
น้ําหนักตั้งแต 7 ขึ้นไป
การพยาบาล เรื่องการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
รอยละ 80 (ระดับดีขึ้นไป)
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับ
7 - 10 หารดวยจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด คูณ 100

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 43,400.-บาท
(ดําเนินการ) (รพก.)
44. การอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง (Palliative
Care)
งบประมาณ 74,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพก.)
45. โครงการการประชุมวิชาการ การ
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
งบประมาณ 92,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพต.)
46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบริหารยาในการพยาบาล
ผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน
งบประมาณ 84,200.-บาท
(ดําเนินการ) (รพต.)
47. โครงการอบรมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยและฝกซอมดับเพลิง
และหนีไฟ
งบประมาณ 76,500.-บาท
(ดําเนินการ) (รพจ.)
48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 83,200.-บาท
(ดําเนินการ) (รพจ.)
49. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพ
ผูปวยเด็กและทารกแรกเกิด
งบประมาณ 34,500.-บาท
(ดําเนินการ) (รพจ.)
50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (ผูใหญ)
งบประมาณ 24,600.-บาท
(ดําเนินการ) (รพจ.)
51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวย
ฟนคืนชีพ
งบประมาณ 85,400.-บาท
(ดําเนินการ) (รพท.)
52. โครงการอบรมปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
งบประมาณ 23,500.-บาท
(ดําเนินการ) (รพท.)
53. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนี
ไฟ
งบประมาณ 44,600.-บาท
(ดําเนินการ) (รพท.)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
54. โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับ
อุบัติภัยหมูโรงพยาบาลหลวงพอ
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
งบประมาณ 35,700.-บาท
(ดําเนินการ) (รพท.)
55. โครงการอบรมปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
เวชการุณยรัศมิ์
งบประมาณ 99,200.-บาท
(ดําเนินการ) (รพว.)
56. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปองกันและระงับอัคคีภัย
งบประมาณ 110,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพว.)
57. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการ
ชวยฟนคืนชีพ
งบประมาณ 31,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพว.)
58. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ 39,100.-บาท
(ดําเนินการ) (รพล.)
59. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 59,800.-บาท
(ดําเนินการ) (รพล.)
60. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปองกันระงับอัคคีภัยใน
โรงพยาบาล
งบประมาณ 103,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพล.)
61. โครงการประชุมวิชาการผุสูงอายุ
แบบองครวม Integrated
Geriatric Care ประจําป 2561
งบประมาณ 27,600.-บาท
(ดําเนินการ) (รพร.)
62. โครงการอบรมการปองกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล (Ratchapipat
IC Days)
งบประมาณ 16,700.-บาท
(ดําเนินการ) (รพร.)
63. โครงการอบรมชวยฟน คืนชีพใน
ผูใหญ
งบประมาณ 53,700.-บาท
(ดําเนินการ) (รพร.)
64. โครงการเอาใจ ใสเขา
งบประมาณ 19,100.-บาท
(ดําเนินการ) (รพร.)
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
65. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทาง
การแพทยในสาธารณภัยกลุมชน
งบประมาณ 14,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพร.)
66. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดับเพลิงและหนีไฟ
งบประมาณ 48,600.-บาท
(ดําเนินการ) (รพร.)
67. โครงการฝกอบรมซอมแผนรับ
อุบัติภัยกลุมชน
งบประมาณ 46,800.-บาท
(ดําเนินการ) (รพส.)
68. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
งบประมาณ 84,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพส.)
69. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เคลื่อนยายและการชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน
งบประมาณ 67,300.-บาท
(ดําเนินการ) (รพส.)
70. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ซอมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล
งบประมาณ 296,600.-บาท
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
(ดําเนินการ) (รพส.)
71. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟน
คืนชีพขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ 12,400.- บาท
(ดําเนินการ) (รพข.)
72. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
งบประมาณ 13,400.-บาท
(ดําเนินการ) (รพข.)
73. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การพยาบาล เรื่อง การปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
งบประมาณ 17,000.-บาท
(ดําเนินการ) (รพข.)
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง
เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

22. อัตราความสําเร็จการ
รักษาผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลับเปนซ้ํา
(ผลลัพธ)

≥ รอยละ 85

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงมาตรการ

นิยาม/คําอธิบาย
มาตรการที่ 5
ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณ ประสานเครือขาย
โรคที่มีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับ
ควบคุมวัณโรค
รักษาครบ (Treatment Complete)
ผูปวยวัณโรครายใหม (New) หมายถึง
ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอน และผูปวย
ที่รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคย
ขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ
ประกอบดวย ผูปวยรายใหมเสมหะพบเชื้อ
(New M+) ผูปวยรายใหมเสมหะไมพบเชื้อ
(New M-) ผูปวยไมมีผลเสมหะ/ไมไดตรวจ
(New Smear not done) และผูปวยราย
ใหมวัณโรคนอกปอด (EP)
ผูปวยวัณโรคกลับเปนซ้ํา (Relapse)
หมายถึง ผูปวยมีลักษณะทางคลินิกและไดรับ
การประเมินในการรักษาครั้งลาสุดวารักษา
หายหรือรักษาครบแลว แตกลับมาไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนวัณโรคอีก

โครงการ/กิจกรรม
74. กิจกรรมการพัฒนาระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย
ไมใชงบประมาณ
(ดําเนินการ) (8 รพ./กว.)
75. กิจกรรมรณรงคปองกัน
วัณโรค ไมใชงบประมาณ
(ดําเนินการ) (9 รพ.)

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
8 รพ.

75
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
วิธีการคํานวณ
อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคราย
ใหมและกลับเปนซ้ํา เทากับ จํานวนผูปวย
วัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา ที่มี
ผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ
(Complete) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแตรอบที่
1-4 /2560 หารดวย จํานวนผูปวยวัณโรค
รายใหมและกลับเปนซ้ํา ที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
ในรอบดังกลาว คูณ 100

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ

76

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

เปาหมายที่ 1.6.3
คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

23. ความสําเร็จของ
สถานพยาบาลใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่มีบริการแพทยแผน
ไทย/แพทยทางเลือก
(ผลผลิต)

6 แหง
(รพก./รพต./
รพจ./รพร./
รพว./รพส.)

นิยาม/คําอธิบาย
การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการ
ทางการแพทยเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย
บําบัด รักษา ปองกันโรค หรือการสงเสริม
และฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว การ
ผดุงครรภ การนวดไทย และใหหมายความ
รวมถึงการเตรียม การผลิตยาแผนไทย และ
การประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทางการ
แพทย ทั้งนี้ โดยอาศัยความรูหรือตําราที่ได
ถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา (ตาม พ.ร.บ.
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย พ.ศ. 2542)
การแพทยทางเลือก หมายถึง การแพทยที่
ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผน
ไทยและการแพทยพื้นบานไทย โดยให
การแพทยอื่นๆ ที่เหลือถือเปนการแพทย
ทางเลือกทั้งหมด
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยที่มี
บริการการแพทยแผนไทย / การแพทย
ทางเลือก หมายถึง โรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยที่มีบริการการแพทยแผนไทย

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

มาตรการที่ 2.2
76. การจัดตั้งหนวยแพทยแผน
(แผนผูสูงอายุกทม.)
ไทยและ/หรือแพทย
สงเสริมใหสถาน
ทางเลือก
พยาบาลมีบริการแพทย
ไมใชงบประมาณ
แผนไทย /แพทย
(ดําเนินการ)
ทางเลือก
(รพก./รพต./รพจ./รพว./
รพร./รพส.)
77. โครงการจัดตั้งศูนยเวชกรรม
ฟนฟูการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
งบประมาณ2,975,060.บาท (เงินบํารุงรพข.)
(ดําเนินการ) รพข.

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
6 รพ.

77
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
หรือ การแพทยทางเลือก (ตาม พ.ร.บ.
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทย พ.ศ. 2542) เชน นวด การประคบ
การอบ การฝงเข็ม การนวดและประคบ การ
ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การรับยา
สมุนไพร นวดแผนไทยแบบราชสํานัก เปนตน
โดยอาจมีหนวยบริการการแพทยแผนไทย
หรือการแพทยทางเลือกดังกลาว
วิธีการคํานวณ
นับจํานวน

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ

78

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

เปาหมายที่ 1.6.3
คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

24.จํานวนของนวัตกรรม
ที่ถูกนํามาใชงานจริง
มากกวา 1
สวนราชการ (ผลผลิต)

4 เรื่อง

นิยาม/คําอธิบาย
- นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมที่บุคลากรใน
สังกัดสํานักการแพทย เปนผูดําเนินการหรือ
รวมดําเนินการ และผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเพื่อนําเสนอในการสัมมนา
วิชาการประจําป สํานักการแพทยในรอบป
ที่ผานมา

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

มาตรการสํานัก
78. โครงการสัมมนาวิชาการ
ประจําปครั้งที่ 16
การแพทย
สํานักการแพทย
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
กรุงเทพมหานคร
ในระดับสํานักการแพทย
งบประมาณ 898,000.บาท (ดําเนินการ) (กว.)
79. โครงการการประชุมใหญ
วิชาการประจําป
- ใชงาน หมายถึง นวัตกรรมที่นําไปใชในการ
งบประมาณ 81,200.ปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัด
บาท (ดําเนินการ) (รพก.)
สํานักการแพทย
80. โครงการการประชุมวิชาการ
ประจําป 2561
วิธีการคํานวณ
งบประมาณ 111,000.นับจํานวน
บาท (ดําเนินการ) (รพต.)
81. โครงการทุนสงเสริมการวิจัย
ทางการแพทย
งบประมาณ 200,000.บาท (ดําเนินการ) (รพต.)

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
9 รพ.

79
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
82. โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปโรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร
อุทิศ
งบประมาณ 36,100.- บาท
(ดําเนินการ) (รพท.)
83. โครงการการประชุมวิชาการ
ประจําป 2561
งบประมาณ 33,200.บาท (ดําเนินการ) (รพร.)
84. โครงการการประชุมวิชาการ
ประจําป 2561
งบประมาณ 101,000.บาท (ดําเนินการ) (รพส.)

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ

80

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

25.ความพึงพอใจของ
ผูปวยตอการใหบริการ
ของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ)

รอยละ 90

นิยามและวิธีการคํานวณ

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
มาตรการที่ 1
85. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ
9 รพ.
นิยาม/คําอธิบาย
ของผูร ับบริการของ
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ พัฒนาและขยายศูนย
โรงพยาบาลในสังกัด
ของผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยเฉพาะทางสู
กรุงเทพมหานคร
การแพทยตั้งแตระดับ “มาก” ขึ้นไป ตาม
ความเปนเลิศที่มี
แบบประเมินความพึงพอใจของสํานัก
คุณภาพ (Excellent
ไมใชงบประมาณ
การแพทย
Centers)
(ดําเนินการ) (9 รพ.)
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจระดับมากขึ้นไปหารดวยจํานวน
ผูรับบริการที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ทั้งหมด คูณ 100

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

81

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

26. จํานวนแนวทางการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) ของ
โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย
(ผลผลิต)

2 เรื่อง

นิยาม/คําอธิบาย
แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
หมายถึง วิธีปฏิบัติที่เปนผลมาจากการนํา
ความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุป ความรูหรือ
ประสบการณนั้น เปนแนวทางปฏิบัติของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
วิธีการคํานวณ
นับจํานวน

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

มาตรการที่ 3
86.โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่
ยกระดับการใหบริการ
เปนเลิศ (Best Practice)
รักษาพยาบาลของ
เพื่อการดูแลรักษาผูปวย
โรงพยาบาลในสังกัด
ของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครใหมี
สํานักการแพทย
แนวทางปฏิบัติที่เปน
ไมใชงบประมาณ
เลิศโดยใชมาตรฐาน
(ดําเนินการ) (9 รพ.)
เดียวกันทุกโรงพยาบาล
(Best Practice)

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
9 รพ./กว.

82

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.2 จัดบริการทางการแพทยใหครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

27.รอยละความสําเร็จ
ของการสงตอผูปวย
โรคทีส่ ําคัญ
(ผลลัพธ)

รอยละ 93

นิยาม/คําอธิบาย
ระบบสงตอ หมายถึง การประสานงานสงตอ
ผูปวยระหวางโรงพยาบาลทั้งในและนอก
สังกัดสํานักการแพทย ประกอบดวยโรคสําคัญ
4 โรค ไดแก อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาท
และสมอง ทารกเกิดกอนกําหนดและ
ออรโธปดิกส
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูปวยโรคสําคัญ 4 โรค ไดแก
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง ทารก
เกิดกอนกําหนด และออรโธปดิกสที่สงตอ
สําเร็จทั้งในและนอกโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยหารดวย จํานวนผูปวย 4
โรคสําคัญ ที่ตองการสงตอทั้งหมด คูณ 100

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

87. กิจกรรมการสรางเสริม
มาตรการ
ความสัมพันธระหวาง
สํานักการแพทย
บุคลากรเพื่อการสงตอ
ปรับปรุงเกณฑ
ผูปวย
มาตรฐานกลาง และ
ไมใชงบประมาณ
ระบบเทคโนโลยี
(ดําเนินการ) (รพจ.)
สารสนเทศสําหรับใชใน
การสงตอผูปวย

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
9 รพ.
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

เปาหมายที่ 1.6.4 ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤติ
เปาประสงคที่ ๑.๖.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

28.รอยละของผูปวย
วิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการทางการแพทย
ฉุกเฉินขั้นสูง
(Advanced) สามารถ
ไดรับบริการภายใน
10 นาที และ
สวนของขั้นพื้นฐาน
(Basic) สามารถไดรับ
บริการภายใน 15
นาที (ผลลัพธ)

ขั้นสูง
(Advanced)
รอยละ 30

นิยาม/คําอธิบาย
ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่
ขอรับบริการศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินที่
เปนบริการพื้นฐาน ไดรับบริการภายใน 15
นาที สวนที่เปนบริการขั้นสูง ไดรับบริการ
ภายใน 10 นาที

ขั้นพื้นฐาน
(Basic)
รอยละ 65

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการขั้นพื้นฐานภายใน
15 นาที หารดวย จํานวนผูปว ยที่ขอรับ
บริการทั้งหมด คูณ 100
จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการขั้นภายใน 10
นาที หารดวย จํานวนผูปวยที่ขอรับบริการ
ทั้งหมด คูณ 100

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการ
สํานักการแพทย
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม
88. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเขาถึงเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
17,786,300.- บาท
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
ศบฉ.
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

29. จํานวนคลินิกผูสูงอายุ
ที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน “คลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ”
(ผลลัพธ)

รอยละ 100
(9 แหง)

นิยาม/คําอธิบาย
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย หมายถึง คลินิกที่ดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้
1. มีสถานที่ชัดเจนเปนสัดสวนในแบบการ
บริการผูปวยนอก
2. สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชน ปาย ราวจับ
ทางลาด หองน้ํา
3. เปดบริการอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห
4. พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผานการฝกอบรม
เวชศาสตรผูสูงอายุ
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย
กายภาพบําบัด เภสัชกร
6. รวบรวมจํานวน case geriatric
syndrome ทุก 3 เดือน
7. Geriatric Assessment ; ADL
8. Geriatric Assessment ; cognitive
impairment

เชื่อมโยงมาตรการ
มาตรการที่ 3
ตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑอยาง
ตอเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม
89. การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย *
ไมใชงบประมาณ
(ดําเนินการ)
(9 รพ.)
90. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย
ไมใชงบประมาณ
(ดําเนินการ) (9 รพ.)

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
9 รพ.
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
9. ประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มา
รับบริการที่คลินิกผูสูงอายุ
10.บุคลากรที่ใหการดูแลผูปวยในคลินิก
ผูสูงอายุ ไดรับการฝกอบรมอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
11. คัดกรอง incontinence
12. คัดกรอง fall
13. คัดกรอง malnutrition
14. คัดกรอง depression
15. มีแพทยรับผิดชอบ
16. มีฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ
(เปนฐานขอมูลผูสูงอายุของโรงพยาบาล
ไดแก ประชากรผูสูงอายุ UC / catch
up area /กลุมชมรมผูสูงอายุ)
17. ความครอบคลุมของ vaccine ไขหวัด
ใหญในกลุมผูสูงอายุ
18. งานวิชาการ / วิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุ /
นําเสนอ presentation (ทีมสหสาขาวิชาชีพที่
รวมดูแลงานคลินิกผูสูงอายุ เปน co)
19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ
20. สงปรึกษาภายในโรงพยาบาล กับทีม
คลินิกผูสูงอายุ
เกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุ ตองผาน
เกณฑการประเมินดังกลาวตามมาตรฐานที่

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ
กําหนดอยางนอย 15 ขอใน 20 ขอ
วิธีการคํานวณ
จํานวนโรงพยาบาลที่ผานเกณฑประเมิน
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยตามเกณฑที่กําหนด หารดวย
จํานวน โรงพยาบาลทั้งหมด คูณดวย 100

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย
เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
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มิติที่ 2
ตัวชี้วัด

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ

มิติที่ 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
30. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
31. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
32. รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลือ่ มป

ตามที่ สงม. กําหนด
ตามที่ สงม. กําหนด
ตามที่ สงม. กําหนด

มิติที่ 2.2 คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
33. คะแนนความสําเร็จในการจัดทํางบการเงินทันเวลา
ตามที่ สนค. กําหนด
และถูกตอง
34. คะแนนความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคา ตามที่ สนค. กําหนด
ทรัพยสินประจําป 2560 ทันเวลาและถูกตอง
มิติที่ 2.3
35. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ ตามที่ สตน. กําหนด
ควบคุมภายใน

91. การกอหนี้ผูกพัน (ทุกสวนราชการ)
92. การเบิกจายงบประมาณตามแผน
(ทุกสวนราชการ)
93. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมป
(ทุกสวนราชการ)
94. การจัดทํางบการเงิน (ทุกสวนราชการ)
95. การจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
(ทุกสวนราชการ)
96. การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (ทุกสวนราชการ)
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

มิติที่ 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

36. ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ตามที่ สนป.กําหนด
ประชาชน/ผูรับบริการ
37. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดี ตามที่ สกก.กําหนด
ที่สุด (Best Service)
38. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตามที่ กงต. กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ
97. การแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/
ผูรับบริการ (ทุกสวนราชการ)
98. โครงการใหบริการที่ดีทสี่ ุด (9 รพ.)
99. การสํารวจความพึงพอใจประชาชน
ผูมารับบริการ (8 รพ.)
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มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ

39. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ ตามที่ สกก. กําหนด
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
มิติที่ 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (Quality of work Life)

100. กิจกรรมการสรางเสริมธรรมาภิบาล
(ทุกสวนราชการ/สก.)

40. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
41. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

101. การดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานัก
การแพทย (ทุกสวนราชการ)
102. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากรใน
หนวยงาน (ทุกสวนราชการ)

ตามที่ สกก. กําหนด
ตามที่ สกก. กําหนด
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการตายของผูปวยโรคเบาหวาน (ผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอน Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เปนโรคเบาหวาน (9 รพ./รพต.)

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูบริหาร
10
10
นําเสนอโครงการตอที่ประชุม ทีมพัฒนาคุณภาพ
10
20
การดูแลผูปวยเบาหวานและ PCT MED
เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติตอผูบริหาร
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
10
30
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อมอบหมายหนาที่
10
40
จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ ในการทํา
10
50
กิจกรรม
ดําเนินการทํากิจกรรมหลัก
10
60
จัดทําฎีกาเบิกคาใชจาย
30
90
ประเมินผลและสรุปผลการประเมินเสนอ
5
95
ผูบริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการตายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ผูปวยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตดวย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง (9 รพ./รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประสานขอรายชื่อคณะกรรมการจาก
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อจัดทํา
แผนและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินการทุกไตรมาส
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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80
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 3 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 รพ./รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาผูปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 ใหบริการแกผูรับบริการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการใหบริการ
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 การใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาผูปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 ใหบริการแกผูรับบริการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการใหบริการ
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมกลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
ขั้นตอนที่ 4 ใหบริการแกผูรับบริการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดําเนินงาน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสัปดาหรณรงคและสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมกลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณให
เพียงพอ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการแผนงานกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดําเนินงาน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน (8 รพ./รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2 เสนอขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางใน
การดูแลประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําคูมือแนวทางในการดูแลผูปวย
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 6 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการ
ดูแลผูปวย
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการปฏิบัติและขอแนวทางแกไข
เสนอผูบริหาร
รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาตามนโยบายป องกัน การถายทอดเชื้ อเอชไวอีจากแมสูลูก
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการใหความรูเพื่อปองกันเอดสจากแมสูลูก (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมกลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณให
เพียงพอ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการแผนงานกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดําเนินงาน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (รพก.รพต.รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแนวทางในการพัฒนาศูนยฯ ในป 2561
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแนวทางพัฒนาที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและปรับปรุงผลการดําเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนาเปนระยะ
ขั้นตอนที่ 5 รับการประเมินการพัฒนาศูนยฯในป 2561
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําสรุปผลการประเมินการพัฒนาศูนยฯเสนอ
ผูบริหาร
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาการใหบริการผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมใชไมใชงบประมาณ (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานของ
ศูนย
ขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงแผนการรักษา (CPG)
ขั้นตอนที่ 4 เปดบริการหองกระตุนประสาทสัมผัส
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 6 เตรียมพรอมและประเมินศูนยความเปนเลิศ
ขั้นตอนที่ 7 สรุปการดําเนินงานตอผูบริหาร
รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11 การรักษาผูปวยเบาหวานที่ยากตอการรักษาที่ศูนยเบาหวาน (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแนวทางในการพัฒนาศูนยฯ ในป 2561
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแนวทางในการพัฒนาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวย
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินการผลในการดูแลผูปวย
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําสรุปผลการและประเมินเสนอผูบริหาร
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทยตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12 โครงการคลินิกนอนกรนและโรคหยุดหายใจขณะหลับ (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแนวทางในการพัฒนาศูนยฯ ในป 2559
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแนวทางในการพัฒนาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาศูนยความเปนเลิศฯแหงใหม
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินการพัมนาศูนยฯในป 2559
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําสรุปผลการแระเมินเสนอผูบริหาร
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (รพก.รพต.รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผูปวย
ผูรับบริการที่ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 นําขอคิดเห็นจากผลการสํารวจไปปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหผูบริหาร
ทราบ
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ํา)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (รพว./รพล.) (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3

ประชุมวางแผนการพัฒนา
เสนอโครงการตามขั้นตอน
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
• สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนา
คุณภาพกับทุกหนวยงาน
• กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน
• ติดตามรายงานความกาวหนาอยาง
สม่ําเสมอทุกเดือน
• พัฒนาระบบงาน
• กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน
ขั้นตอนที่ 4
ประสานงานสรพ.เพื่อขอประเมินรับรอง
คุณภาพ รพ.
ขั้นตอนที่ 5
ขอรับรองคุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 6
ประเมินผลการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ 7
ดําเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ํา)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 15 ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล (รพท.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ
1.1 จัดทํากิจกรรมเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
1.2 วางแผนจัดการประชุมใหเปนไปตามโครงการ
ที่กําหนดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเริ่มดําเนินการ
2.1 ติดตอเชิญวิทยากร
2.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคําสั่งให
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เขารวม
ประชุม
2.3 จัดประชุมคณะดําเนินงานเพื่อวางแผนและ
มอบหมายงาน
2.4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณในการประชุม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นดําเนินการจัดประชุม
3.1 ดําเนินการจัดประชุมตามหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 ขัน้ สิ้นสุดการประชุม
4.1 ประเมินผลการประชุม
4.2 สรุปผลการประชุมตอผูบริหารสํานักการแพทย
4.3 จัดทําและนําเสนอแบบประเมิน
สพข.2/2558
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ํา)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16 เตรียมความพรอมการ Re-Accreditation และตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (รพว./ รพล.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
- สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
พัฒนาคุณภาพกับทุกหนวยงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน
- ติดตามรายงานความกาวหนาอยาง
สม่ําเสมอทุกเดือน
- พัฒนาระบบงาน
- กิจกรรมเยี่ยมสํารวจภายใน
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงานสรพ.เพื่อขอประเมินรับรอง
คุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 5 ขอรับรองคุณภาพรพ.
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการดําเนินโครงการ
รวม ....6... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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

106

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 11 ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (8 รพ./กว.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมรวมระหวางสํานักการแพทยกับสํานัก
อนามัย
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความรวมมือระหวางสํานักการแพทย
สํานักอนามัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารายงานการประชุม
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

เนื้องาน
ของ
ขั้นตอน
(รอยละ)
40

ความกาว
ระยะเวลาดําเนินการ
หนาของ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
โครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(รอยละ)
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18 การหาพื้นที่จุดจอดในพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 ศึกษาขอมูลสถิติการใหบริการในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
10
10
บอยครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจพื้นที่เพื่อประกอบการคัดเลือกการเพิ่ม
20
30
จุดจอด
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติการเพิ่มจุดจอดจากผูบริหารสํานัก
10
40
การแพทย
ขั้นตอนที่ 4 ทําหนังสือประสานหนวยงานในพื้นที่ที่
20
60
รับผิดชอบเพื่อขอใชพื้นที่สําหรับเปนจุดจอด
รถพยาบาล
ขั้นตอนที่ 5 กําหนดวันเปดใหบริการ และจัดทีมปฏิบัติการ
20
80
เขาประจําจุดจอด
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการเปดใหบริการ
20
100
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 19 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
๕
๕
/ ประมูลราคาและตรวจรับ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะ
๑๐
๑๕
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําขออนุมัติจัดซื้อ
๕
๒๐
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําประกาศกรุงเทพมหานคร
๕
๒๕
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติงวดเงินงบประมาณ
๕
๓๐
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการประมูลราคา
๕
๓๕
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการประมูลราคา
๕
๔๐
ขั้นตอนที่ 8 ลงนามสัญญาจัดซื้อ จัดจาง
๑๐
๕๐
ขั้นตอนที่ 9 ดําเนินการตามสัญญาซื้อโครงการ
๓๐
๘๐
ขั้นตอนที่10 กรรมการตรวจรับรถพยาบาล / ทํารายงาน
๑๐
๙๐
ขั้นตอนที่11 ประเมินผลโครงการ
๕
๙๕
ขั้นตอนที่12 สรุปรายงานและการดําเนินการดาน
๕
๑๐๐
งบประมาณ
รวม ...12.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 11 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 20 โครงการยกระดับการอํานวยการและสั่งการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ
(รอยละ)
(รอยละ) 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.
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติใชงบประมาณ
๑๐
๑๐
ในการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานขอความรวมมือจากสวน
๑๐
๒๐
ราชการสงแพทยรวมปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 3 สวนราชการสงรายชื่อแพทยรวมปฏิบัติ
๕
๒๕
หนาที่ตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดทํารางคําสั่ง
๑๐
๓๕
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมปรับปรุงหองพักแพทย
๑๐
๔๕
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับแพทย
๕
๕๐
อํานวยการและสั่งการ
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําคําสั่งสํานักการแพทยใหแพทย
๕
๕๕
ปฏิบัติหนาที่แพทยอํานวยการ
ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕
๖๐
ขั้นตอนที่ 9 จัดแพทยปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง
๒๐
๘๐
ขั้นตอนที่10 เบิกจายคาตอบแทนตามโครงการ
๕
๘๕
ขั้นตอนที่11 ประเมินผลโครงการ
๕
๙๐
ขั้นตอนที่12 จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายงาน
๕
๙๕
ตามลําดับชั้น
ขั้นตอนที่13 สรุปรายงานและการดําเนินการดาน
๕
๑๐๐
งบประมาณ
รวม ...13.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 12 ประชาชนที่เขารับการอบรมสามารถดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉิน
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 21 โครงการอบรมการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใชเครื่อง AED
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ของโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน
(รอยละ)
(รอยละ) 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.
ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานสํานักการศึกษาหารือเรื่อง
0
0
การจัดทําโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ /ขออนุมัติใช
๑๐
๑๐
เงินนอกงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารางคําสั่งกรุงเทพมหานครกรรมการ
๕
๑๕
และผูเขารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําหลักสูตรการอบรม
๕
๒๐
ขั้นตอนที่ 5 จัดทําหนังสือระดมวิทยากรจากสวนราชการ
๕
๒๕
ขั้นตอนที่ 6 ประสานงานสํานักการศึกษาเรื่องสถานที่
๕
๓๐
และแนวทางการจัดอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
๐
๓๐
ขั้นตอนที่ 8 จัดทําหนังสือเชิญผูบริหาร
๕
๓๕
กรุงเทพมหานครพิธีเปดการอบรม
ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานกองกลางเรื่องใชสถานที่ใน
๕
๔๐
การอบรมและทําพิธีเปด
ขั้นตอนที่10 จัดการอบรมครูตนแบบ ๒ รุน
๑๐
๕๐
ขั้นตอนที่11 จัดการอบรมโรงเรียนเปาหมาย ๔๓ รุน
๔๐
๙๐
ขั้นตอนที่12 ประเมินผลโครงการ
๕
๙๕
ขั้นตอนที่13 สรุปรายงานและการดําเนินการดาน
๕
๑๐๐
งบประมาณ
รวม ...13.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 22 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย (ศบฉ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ดําเนินการกําหนดหลักสูตรการอบรม
การขอรายชื่อผูเขารวมการอบรม
จัดทําโครงการและขออนุมัติ
จัดทํารางคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการ/
ดําเนินการ/การเงิน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทําคําสั่งผูเขารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 ขออนุมัติงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 8 การประสานวิทยากร และการใชสถานที่จัดการ
อบรม
ขั้นตอนที่ 9 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตามโครงการ
ขั้นตอนที่10 จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
ขั้นตอนที่11 หนังสือเชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่12 ดําเนินการยืมเงินทดรองจาย
ขั้นตอนที่13 ดําเนินการจัดอบรม
ขั้นตอนที่14 จัดสงผูเขารับการอบรมฝกภาคทักษะปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่15 ประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนที่16 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่17 จัดทําเอกสารเบิกจายงบประมาณ คาใชจายโครงการ
รวม ...17.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕
๕
๕
๑๐
๕
๑๕
๕
๒๐
๕
๑๐
๕
๕

๒๕
๓๕
๔๐
๔๕

๕
๕
๕
๑๐
๑๐
๕
๕
๕
๕
100

๕๐
๕๕
๖๐
๗๐
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
๑๐๐
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
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ตัวชี้วัดที่ 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 23 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (ศบฉ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจรับ และปรับปรุง งวดงานที่ 1 – 3
ขั้นตอนที่ 2 งวดงานที่ 4 ตรวจรับโปรแกรมงาน
Application 15 ระบบ ตรวจรับงานพัฒนา
ขอมูล 5 รายการ การเชื่อมตอระบบเครือขาย
และการสื่อสาร 5 รายการ ตรวจรับการทดสอบ
ระบบ 2 รายการ และตรวจรับงานระบบ
โทรศัพทและรับแจงเหตุ
ขั้นตอนที่ 3 งวดงานที่ 5 ตรวจรับผลการอบรมบุคลากรและ
การพัฒนาบุคลากร ตรวจรับคูมือสําหรับ
เจาหนาที่ดูแลระบบ และตรวจรับคูมือผูใช
ระบบและอุปกรณ
รวม ...3.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50
50

30

80

20

100

100

100
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ตัวชี้วัดที่ 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 24 โครงการประเมินศักยภาพการปฏิบัติการของบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 การขอรายชื่อผูเขารับการประเมินศักยภาพ
๕
๕
ประจําป ๒๕๖๑
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากสํานักการแพทย
๕
๑๐
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําตารางกําหนดการประเมินศักยภาพ
๐
๑๐
ขั้นตอนที่ 4 จัดทํารางคําสั่งวิทยากรควบคุมการสอบ/ดําเนินการ
๐
๑๐
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติโครงการ
๕
๑๕
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติงบประมาณ
๕
๒๐
ขั้นตอนที่ 7 การประสานวิทยากร และเจาหนาที่คุมสอบ
๕
๒๕
ขั้นตอนที่ 8 หนังสือเชิญวิทยากร
๕
๓๐
ขั้นตอนที่ 9 การจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ อุปกรณตามโครงการ
๕
๓๕
ขั้นตอนที่10 จัดรายชื่อผูเขารับการประเมินภาคความรู
๕
๔๐
ขั้นตอนที่11 ยืนยันการเขารับการประเมินของบุคลากรพรอม
๕
๔๕
แจงกําหนดการ
ขั้นตอนที่12 จัดทําขอสอบ
๕
๕๐
ขั้นตอนที่13 ดําเนินการจัดการประเมินภาคความรู
๕
๕๕
ขั้นตอนที่14 ตรวจผลการประเมิน รวม ๔ รอบ
๕
๖๐
ขั้นตอนที่15 แจงผลการประเมินสําหรับผูที่ผานเกณฑกําหนด
๕
๖๕
วันประเมินทักษะ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่16 แจงกําหนดนัดสอบซ้ําสําหรับผูที่ผลประเมินไม
ผานเกณฑ
ขั้นตอนที่17 จัดการประเมินภาคทักษะ
ขั้นตอนที่18 สรุปผลการประเมินบุคลากรใหหนวยงานสังกัด
รับทราบ
ขั้นตอนที่19 ประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนที2่ 0 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
รวม ...20.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕
๗๐
๑๐
๑๐

๘๐
๙๐

๕
๕
100

๙๕
๑๐๐
100
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ตัวชี้วัดที่ 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 25 โครงการฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 สํารวจรายชื่อผูเขารับการอบรม/จัดจําแนก
๕
๕
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เสนอแผนการ
๕
๑๐
จัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําหลักสูตรการอบรม
๑๐
๒๐
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติใชงบประมาณใน
๕
๒๕
การดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติใชเงินนอกงบประมาณ
๕
๓๐
ขั้นตอนที่ 6 จัดทํารางคําสั่งกรุงเทพมหานครผูเขารับการอบรม
๑๐
๔๐
ขั้นตอนที่ 7 ประสานงานเรื่อง วิทยากร
๕
๔๕
ขั้นตอนที่ 8 ประสานโรงพยาบาลแมโซน กรณีรวมจัดการอบรม
๕
๕๐
ขั้นตอนที่ 9 แจงยืนยันผูเขารับการอบรม
๕
๕๕
ขั้นตอนที่10 จัดการอบรม
๒๐
๗๕
ขั้นตอนที่11 จัดใหมีการประเมินศักยภาพ
๑๐
๘๕
ขั้นตอนที่12 ดําเนินการเรื่องการตอทะเบียนเครือขาย
๕
๙๐
ขั้นตอนที่13 ประเมินผลโครงการ
๕
๙๕
ขั้นตอนที่14 สรุปรายงานและการดําเนินการดานงบประมาณ
๕
๑๐๐
รวม ...14.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 26 โครงการประชุมวิชาการประจําป (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 เสนอประเด็นการประชุมวิชาการประชุม
๕
๕
คณะกรรมการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 ขอรายชื่อผูเขรวมประชุมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕
๑๐
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติใชงบประมาณใน
๕
๑๕
การดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ
๕
๒๐
ขั้นตอนที่ 5 จัดทํารางคําสั่งกรุงเทพมหานคร
๕
๒๕
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
๕
๓๐
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
๕
๓๕
ขั้นตอนที่ 8 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
๕
๔๐
ขั้นตอนที่ 9 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
๕
๔๕
ขั้นตอนที่10 ประสานงานขอใชสถานที่จัดการประชุม
๕
๕๐
ขั้นตอนที่11 เชิญผูบริหาร ผูเขารวมสังเกตการณและสื่อมวลชน
๕
๕๕
ขั้นตอนที่12 ดําเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจางตามโครงการ
๑๐
๖๕
ขั้นตอนที่13 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
๑๐
๗๕
ขั้นตอนที่14 จัดการประชุมประจําป
๑๐
๘๕
ขั้นตอนที่15 ประเมินผลโครงการ
๕
๙๐
ขั้นตอนที่16 จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายงาน
๕
๙๕
ตามลําดับชั้น
ขั้นตอนที่17 สรุปรายงานและการดําเนินการดานงบประมาณ
๕
๑๐๐
รวม ...17.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 27 การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของศูนยเอราวัณ (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ
(รอยละ)
(รอยละ) 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.
ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติอัตราจางบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติ
25
25
ราชการ
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติเงินบํารุงโรงพยาบาลสํานักการแพทย
25
50
ขั้นตอนที่ 3 ผูสอบผานคัดเลือกเขารายงานตัว
25
75
ขั้นตอนที่ 4 บุคคลภายนอกเขาชวยปฏิบัติราชการ
25
100
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 13 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 28 โครงการอบรมขับขีป่ ลอดภัย (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 ขอรายชื่อผูเขารับการอบรม
๕
๕
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕
๑๕
ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารางคําสั่งกรุงเทพมหานคร ผูเขารับการอบรม
๕
๒๐
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติโครงการ
๕
๒๕
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติตัวบุคคลเขารวมโครงการ
๕
๓๐
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติคาใชจายโครงการจากสพฉ.
๑๐
๔๐
ขั้นตอนที่ 7 ประสานงานวิทยากร/ขอใชสถานที่จัดการ
๕
๔๕
ฝกอบรมภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจางตามโครงการ
๕
๕๐
ขั้นตอนที่ 9 ขออนุมัติเงินทดรองราชการ
๕
๕๕
ขั้นตอนที่10 เชิญผูบริหาร เปดการอบรม
๕
๖๕
ขั้นตอนที่11 จัดการอบรม
๓๐
๗๐
ขั้นตอนที่12 ประเมินผลการฝกอบรม/การดําเนินการอบรม
๕
๗๕
ขั้นตอนที่13 จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายงาน
๕
๙๕
ตามลําดับชั้น
ขั้นตอนที่14 สรุปรายงานและการดําเนินการดาน
๕
๑๐๐
งบประมาณ
รวม ...14.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 14 ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย (ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 29 โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย (ศบฉ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 การขอรายชื่อผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕
๕
รวมเปนคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติผูมีอํานาจ
๑๐
๑๕
ขั้นตอนที่ 3 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
๕
๒๐
อํานวยการ/ดําเนินการ/การเงิน
ขั้นตอนที่ 4 ขออนุมัติใชเงินนอกงบประมาณ
๕
๒๕
ขั้นตอนที่ 5 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
๕
๓๐
ขั้นตอนที่ 6 ยืมเงินทดลองราชการ
๕
๓๕
ขั้นตอนที่ 7 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
๕
๔๐
จัดการซอม
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางตามแผนงาน
๕
๔๕
ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานเรื่องสถานที่จัดการซอม
๕
๕๐
ขั้นตอนที่10 จัดทําหนังสือเชิญประธานพิธี /ผูรวมพิธีเปดการ
๕
๕๕
ซอม/สื่อมวลชน
ขั้นตอนที่11 จัดทําคํากลาวรายงาน/คํากลาวเปดงาน
๕
๖๐
ขั้นตอนที่12 จัดเตรียมพิธีการ
๕
๖๕
ขั้นตอนที่13 จัดซอมภาคสนาม
๑๕
๘๐

120

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่14 จัดการซอมแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่15 จัดใหมีการถอดบทเรียน
ขั้นตอนที่16 ประเมินผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่17 จัดทํารายงาน
รวม ...17.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕
๘๕
๕
๙๐
๕
๙๕
๕
๑๐๐
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 30 กิจกรรมการเพิ่มชองทางดวน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเพิ่ม
ชองทางดวน (Fast Track) โดยกระบวนการที่
เหมาะสม ภายใตบริบทของโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 นําขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารและ
ผูบริหารเพื่อดําเนินงานการเพิ่มชองทางดวน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมกลุมงานผูปวยนอก เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการชองทางดวนแกผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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
30
40

10

50

10

60

30
10
100

90
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนชองทางดวน (Fast Track) ที่โรงพยาบาลจัดใหบริการแกผูสูงอายุ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 31 กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองมีการ
ปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 3 นําขอมูลเสนอคณะกรรมการบริหารและ
ผูบริหารเพื่อดําเนินงานการปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 32 โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย (กว.) /(9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและเขียน
โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและ
มอบหมายความรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อสง
ตัวแทนผูสูงอายุเขารวมประกวดสุขภาพตาม
จํานวนที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 33 โครงการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย (รพก.) /(9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการกีฬา
สรางสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย เพื่อรวมกันวางแผนดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุที่จะเขารวมการแขงขัน
กีฬา สงไปยังสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับสํานักการแพทย เพื่อกําหนดวัน
การแขงขัน แจงไปยังผูสงู อายุ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการกีฬาสรางสัมพันธรักษสุขภาพ
ผูสูงอายุสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 34 โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (รพก.) /(9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนา
สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย เพื่อรวมกันวางแผนดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุที่จะเขารวมการสัมมนา
สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย สงไปยังสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับสํานักการแพทย เพื่อกําหนดวัน
การสัมมนาฯ แจงไปยังผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการโครงการสัมมนาสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 35 โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําป 2561 (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจ
สุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําป 2561
เพื่อรวมกันวางแผนดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลสมาชิกชมรมผูสงู อายุที่จะเขารับ
การตรวจสุขภาพประจําป 2561 สงไปยัง
สํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับสํานักการแพทย เพื่อกําหนดวัน
การตรวจสุขภาพฯ แจงไปยังผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการโครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุประจําป 2561
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 36 โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ (Well-being Caring) (9 รพ./รพว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7

จัดทําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประสานงานกับวิทยากร
จัดทํากําหนดการอบรม
ดําเนินกาจัดการอบรมตามแผน
วิเคราะหผลโครงการ
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการ
ดูแลผูปวย
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการจัดอบรมเสนอผูบริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 37 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Plance) (สก./ทุกสวนราชการ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 40 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการดานการพยาบาล เรื่องการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 41 การอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง (Palliative Care) (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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
10
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10
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100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 42 โครงการการประชุมวิชาการ การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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
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20
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100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารยาในการพยาบาลผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ประสานและเชิญวิทยากรภายนอกและภายใน
ประสานขอรายชื่อผูเขารับการอบรม
จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตตอผูบริหาร
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานายการ
คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-สง และเก็บเงิน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทําคําสัง่ ขาราชการเขารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อจัดทํา
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมสถานที่/จัดเตรียมเอกสารการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 จัดดําเนินการอบรม ตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการอบรมเสนอผูบริหารสํานักการแพทย
และผูบริหารกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่10 จัดทําและเสนอแบบประเมนิ สพข.2/2556
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 44 โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยและฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ (รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการดําเนินงาน
1.1 เสนอแผนงาน/โครงการ
1.2 เตรียมบุคลากรและอุปกรณ
1.3 ประสานงานกับสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกทม. และ
หนวยงานที่เกีย่ วของ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดําเนินการ
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
2.2 ประชาสัมพันธการฝกอบรม
2.3 จัดฝกอบรมฯ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปและรายงานผล
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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
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25
10
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร (รพจ.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูบริหาร
40
40
1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
(5)
คณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการ
รับ-สง และเก็บรักษาเงิน
2) จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
(5)
เพื่อจัดทําแผนการอบรมและมอบหมายงาน
3) ประสานงานกับวิทยากร สวนราชการใส
สังกัดเพื่อขอรายชื่อผูเขารับการอบรม
(20)
4) จัดทําคําสั่งใหบุคลากรเขารับการอบรม
การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกบุคลากร
(10)
ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณในการอบรม
10
50
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการอบรม
20
70
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมิน
10
80
เสนอคณะกรรมการบริหาร รพจ. และเสนอตอ
ผูบริหาร สนพ.
ขั้นตอนที่ 5 จัดทําฎีกาเบิกเงินงบประมาณฯ ประจําป
20
100
2558
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 46 โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพผูปวยเด็กและทารกแรกเกิด (รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคําสั่งตางๆ
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4 ประสานวิทยากรหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณในการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการดําเนินการนําเสนอผูบริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (ผูใหญ) (รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําหลักสูตร ประสานวิทยากร จองหอง
ประชุม ขอรายชื่อผูเขารวมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
คําสั่งผูเขารวมโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อมอบหมายหนาที่
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณในการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผล
เสนอผูบริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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

139

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (รพท.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทํารางโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการรับ
– สงเงิน และเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานกับวิทยากร และจัดทําหนังสือ
เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทํากําหนดการอบรม จัดทําหนังสือเวียนแจง
ขอรายชื่อผูเขารับการอบรมพรอมจัดทําคําสั่งให
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเขารับ
การอบรม
ขั้นตอนที่ 6 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
เขารับการอบรม เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน
สพข. 2 เพื่อเสนอตอผูบริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 49 โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพท.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 จัดทํารางโครงการเพื่อเตรียมนําเสนอขออนุมัติ
15
15
จากผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
10
25
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการรับ
– สงเงิน และเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวาง
5
30
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานกับวิทยากร และจัดทําหนังสือ
10
40
เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทํากําหนดการอบรม จัดทําหนังสือเวียนแจง
ขอรายชื่อผูเขารับการอบรมพรอมจัดทําคําสั่งให
10
50
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเขารับ
การอบรม
ขั้นตอนที่ 6 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
20
70
เขารับการอบรม เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
5
75
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ
20
95
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน
5
100
สพข. 2 เพื่อเสนอตอผูบริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ (รพท.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 จัดทํารางโครงการเพื่อเตรียมนําเสนอขออนุมัติ
15
15
จากผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
10
25
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการรับ
– สงเงิน และเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวาง
5
30
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานกับวิทยากร และจัดทําหนังสือ
10
40
เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดทํากําหนดการอบรม จัดทําหนังสือเวียนแจง
ขอรายชื่อผูเขารับการอบรมพรอมจัดทําคําสั่งให
10
50
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเขารับ
การอบรม
ขั้นตอนที่ 6 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
20
70
เขารับการอบรม เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
5
75
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ
20
95
ขั้นตอนที่ 9 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน
5
100
สพข. 2 เพื่อเสนอตอผูบริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 51 โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับอุบัติภัยหมูโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 สํารวจระบบโครงการสรางและสภาพแวดลอมภายใน
5
5
โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจสภาพแวดลอมพื้นที่รอบโรงพยาบาล
5
10
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและผูบริหาร
เพื่อสรุปผลการสํารวจและปรับปรุงแผนรับ
15
25
อุบัติภัยหมูของโรงพยาบาลเพื่อใหเปนปจจุบัน
ขั้นตอนที่ 4 จัดทํากําหนดการอบรมซอมแผนฯ ตามโครงการ
5
30
ขั้นตอนที่ 5 ติดตอประสานงานวิทยากร และจัดทําหนังสือ
5
35
เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําหนังสือเวียนแจงขอรายชื่อผูเขารับการอบรม
พรอมจัดทําคําสั่งใหขาราชการและบุคลากร
10
45
กรุงเทพมหานครเขารับการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการ
10
55
รับ – สงเงิน และเก็บรักษาเงิน จัดทําโครงการ
เพื่อเสนอขออนุมัติจากผูบริหาร

143

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 8 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร เขารับการอบรม เสนอขอ
อนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 9 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อมอบหมาย
งาน และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และสถานที่
ในการซอมตามแผน
ขั้นตอนที่10 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่11 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน
สพข. 2 เพื่อเสนอตอผูบริหาร
รวม ...11.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 52 โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ (รพว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการ , ขอรายชื่อผูเขาอบรม และทํา
คําสั่งใหขาราชการและลูกจางเขารับการอบรมฯ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ-สงเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรม
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานกับทีมวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 สงโครงการ/คําสั่งคณะกรรมการ/คําสั่งผูเขา
อบรมเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 7 ติดตามคําสั่งจัดอบรมและเบิกจาย วัสดุอุปกรณ
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผูบริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 53 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและระงับอัคคีภัย (รพว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการ , ขอรายชื่อผูเขาอบรม และทํา
คําสั่งใหขาราชการและลูกจางเขารับการอบรมฯ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ-สงเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 สงโครงการ / คําสั่งคณะกรรมการ / คําสั่งผูเขา
อบรม เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานกับทีมวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรม และมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 6 เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณในการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผูบริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 54 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติรการการชวยฟนคืนชีพ (รพว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการ , ขอรายชื่อผูเขาอบรม และทํา
คําสั่งใหขาราชการและลูกจางเขารับการอบรมฯ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการ
รับ-สงเงินและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 สงโครงการ / คําสั่งคณะกรรมการ / คําสั่งผูเขา
อบรม เสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานกับทีมวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อวาง
แผนการอบรม และมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 6 เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณในการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลและสรุปโครงการเสนอผูบริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 55 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (รพล.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (รพล.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล (รพล.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมประชุม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 รายงานไตรมาส
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการจัดการประชุม
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่10 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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

150

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 58 โครงการประชุมวิชาการผุสูงอายุแบบองครวม Integrated Geriatric Care ประจําป 2561 (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 59 โครงการอบรมการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Ratchapipat IC Days) (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 198 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 60 โครงการอบรมชวยฟนคืนชีพในผูใหญ (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 198 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 61 โครงการเอาใจ ใสเขา (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทยในสาธารณภัยกลุมชน (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและหนีไฟ (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 64 โครงการฝกอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเสนออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 5 ประสายรายชื่อผูเขารวมอบรมและจัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 6 เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณในการอบรม
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนนการจัดอบรมตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบ
รายงานสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอตอผูบริหาร
รวม 8 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 65 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การชวยฟนคืนชีพขั้นสูง (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ กําหนดบทบาทหนาที่
ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธและประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณในการดําเนิน
โครงการ
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินโครงการตามกําหนดการที่วางไว
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลและสรุปผลโครงการเสนอตอ
ผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 8 จัดทําแบบรายงานสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผูบริหารสํานัก
การแพทย
รวม ...8... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายและการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

จัดทําโครงการเสนออนุมัติตอผูบริหาร
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน จัดตารางการฝกอบรม
ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม
ประเมินผลโครงการฝกอบรม
สรุปผลการฝกอบรมตามแบบรายงานสถาบันพัฒนา ขาราชการกรุงเทพมหานคร เสนอตอผูบริหาร
รวม ...6... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจากผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการ
รับ – สงและเก็บรักษาเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดทําการ
อบรมและมอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของขอ
สถานที่ในการจัดฝกอบรมซอมแผนอัคคีภัย
ขั้นตอนที่ 5 ขอรายชื่อผูเขารวมฝกอบรมและจัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม
ซอมแผนอัคคีภัย
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการฝกอบรมซอมแผนอัคคีภัยตาม
กําหนดการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินโครงการและสรุปผล
รวม ...8... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 68 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (รพข.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขาอบรม เชิญวิทยากร

ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการสรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอมแผนรับอุบัติภัยหมู (รพข.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขาอบรม เชิญวิทยากร

ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการสรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพยาบาล เรื่อง การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (รพข.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขาอบรม เชิญวิทยากร

ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการสรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 71 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย (8 รพ./กว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมกลุมงานอายุรกรรม
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การรักษาวัณโรค
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 ใหบริการแกผูรับบริการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดําเนินงาน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 72 กิจกรรมรณรงคปองกันวัณโรค (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย ครั้งที่ 1/2561
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย ครั้งที่ 2/2561
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย ครั้งที่ 3/2561
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย ครั้งที่ 4/2561
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพ
รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 20 ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 73 การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/หรือแพทยทางเลือก (รพก./รพต./รพจ./รพว./รพร./รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก เพื่อวางแผนดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมสถิติการใหบริการในสังกัดสํานัก
การแพทย
ขั้นตอนที่ 3 นิเทศติดตามงานหนวยแพทยแผนไทยและ/
หรือแพทยทางเลือก ของโรงพยาบาลในสังกัด
ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 20 ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก (ผลผลิต)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 74 โครงการจัดตั้งศูนยเวชศาสตรฟนฟูและแพทยทางเลือก(แพทยแผนไทย) รพข.
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

ดําเนินการเขียนโครงการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขอเห็นชอบดําเนินการ

ขออนุมัติดําเนินการถึงลงนามใบคําสั่ง

ลงนามใบสั้งจางถึงสิ้นสุดสัญญา
ดําเนินการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา ปองกัน
และการฟนฟูสงเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมขอมูลผูใชบริการที่มารับบริการ เพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรมการบริการที่ครอบคลุมและ
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพโดย
กระบวนการที่เหมาะสม ภายใตบริบทของ
โรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 8 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 9 รายงานไตรมาส
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 21 จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 75 โครงการสัมมนาวิชาการประจําปครั้งที่ 16 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร (กว.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน(ชุดยอย)
ประชุมคณะทํางานชุดยอยแตละชุด
4.1 ชุดวิชาการ
4.2 ชุดหารายได
4.3 ชุดประกวดOral
4.4 ชุดประกวด Poster
4.5 ชุดประกวดนวัตกรรม
4.6 ชุดจัดทําหนังสือ
4.7 ชุดประชาสัมพันธและสิ่งตีพิมพ
4.8 ชุดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
4.9 ชุดประเมินผล
4.10 ชุดตอนรับ
4.11 ชุดเลขานุการ
ขอเสนอรายชื่อเขารวมประชุม
จัดทําโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
คําสั่งใหเขาประชุม และบัญชีรายชื่อ
เสนอขออนุมัติโครงการและคําสั่ง
เวียนแจงคําสั่ง และบัญชีรายชื่อ

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 9 ขอคะแนน CNE / CME
ขั้นตอนที่10 ดําเนินการสัมมนาวิชาการตามกําหนด
ขั้นตอนที่11 ประสานทําหนังสือเชิยวิทยากร
ขั้นตอนที่12 ประสานโรงพิมพ ทําเลมประกอบการสัมนา
ขั้นตอนที่13 ยืมเงินทดรองจายในโครงการ
ขั้นตอนที่14 ประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนที่15 จัดทําแบบ สพข.2
ขั้นตอนที่16 คืนเงินยืมโครงการ
รวม ...16.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 21 จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 76 โครงการการประชุมใหญวิชาการประจําป (รพก.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการเขียนโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปผล
ขั้นตอนที่ 9 สรุปและรายงานสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่10 รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 22 จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 77 โครงการการประชุมวิชาการประจําป 2561 (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําหลักสูตร ประสานวิทยากร ขอรายชื่อผู
รวมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
คําสั่งผูเขารวมโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อมอบหมายหนาที่
ขั้นตอนที่ 5 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณในการประชุม
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการจัดการจัดประชุมในเดือน กรกฎาคม
ขั้นตอนที่ 7 จัดทําฎีกาเบิกคาใชจาย
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการ สรุปการประเมินผลเสนอ
ผูบริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 21 จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 78 โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 นําเสนอผูขอรับทุนวิจัยเขาคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการใหความเห็นชอบทุนวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําฎีกาเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 จายเงินทุนวิจัย ครั้งที่ 1 ( 50%)
ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลและสรุปผลงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 7 จายเงินทุนวิจัย ครั้งที่ 2 ( 100%)
ขั้นตอนที่ 8 รายงานผลและสรุปโครงการ
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 21 จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 79 โครงการประชุมวิชาการประจําปโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (รพท.)
ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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 จัดทํารางโครงการ
10
10
ขั้นตอนที่ 2 จัดทํากําหนดการประชุม จัดทําหนังสือเวียนแจง
ขอรายชื่อขาราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เขา
10
20
รวมโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 ติดตอประสานเชิญวิทยากร และจัดหนังสือเชิญ
10
30
วิทยากร
ขั้นตอนที่ 4 จัดทําโครงการ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน และ
20
50
คณะกรรมการรับ – สงเงิน และเก็บรักษาเงิน
คําสั่งใหขาราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร
และจัดทําบัญชีบุคคลภายนอกใหเขารวมประชุม
ขั้นตอนที่ 5 สงโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
คําสั่งใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
20
70
บุคคลภายนอกเขารวมประชุม เสนอขออนุมัติตอ
ผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุสํานักงาน อุปกรณในการ
5
75
ประชุม
ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการจัดการประชุมตามกําหนดการ
20
95
ขั้นตอนที่ 8 สรุปประเมินผลโครงการและจัดทําแบบรายงาน
5
100
สพข. 2 เพื่อเสนอตอผูบริหาร
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 21 จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 80 โครงการการประชุมวิชาการประจําป 2561 (รพร.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่10

ดําเนินการเขียนโครงการ
ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ
ขออนุมัติโครงการเสนอผูบริหาร
แจงผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร
ประชุมคณะกรรมการ
จัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการจัดการอบรม
ประเมินผลโครงการ สรุปผล
สรุปและรายงานสํานักการแพทย
รายงานไตรมาส
รวม ...10.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 21 จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา1 สวนราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 81 โครงการการประชุมวิชาการประจําป 2561 (รพส.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการจัดโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 5 ประสายรายชื่อผูเขารวมอบรมและจัดทําคําสั่ง
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 7 เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณในการอบรม
ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการจัดอบรมตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่ 9 ประเมินโครงการและสรุปผลการตามแบบ
รายงานสถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานครเสนอตอผูบริหาร
รวม 9 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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
35
10
40
10
50
30
80
10
90
10
100
100

100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 22 ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 82 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัด (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผูปวย
ผูรับบริการ
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 3 นําขอคิดเห็นจากผลการสํารวจไปปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงบริการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหผูบริหาร
ทราบ
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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
20
20
20

40
60
80
100

100

100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 23 จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 83 โครงการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เพื่อการดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย (9 รพ.)

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
10
10
(Best Practice) ครัง้ ที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
10
20
(Best Practice) ครั้งที่ 2/2561
ตรวจประเมินการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
40
60
ประจําป 2561
สรุปผลการตรวจประเมินการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่
10
70
เปนเลิศ ประจําป 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
10
80
(Best Practice) ครั้งที่ 3/2561
จัดทําแนวทางพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
20
100
ประจําป 2561
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 24 รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคที่สําคัญ
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 84 กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย (รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทํางานคณะทํางานพัฒนา
เครือขายระบบบริการทางการแพทยและระบบ
สงตอ
ขั้นตอนที่ 2 ปรับปรุงแนวทางในการรับสงตอผูปวย
ขั้นตอนที่ 3 จัดหาทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับสงตอผูปวยให
บุคลากรภายในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการรับสงตอผูปวยตามคูมือและแนวทาง
ที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 6 กํากับ ติดตาม การแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการดําเนินงาน พรอมปญหาและ
อุปสรรคใหผูบริหารทราบ
รวม ....7... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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
20

20
40
60

20

80

10

90

10

100

100

100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 25 รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของขั้นพื้นฐาน (Basic)
สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 85 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศบฉ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
สัญญาเลขที่ สนพ.๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๙
งวดงาน ๑ – ๓
งวดงานที่ ๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ ประกอบดวย :
ตรวจรับโปรแกรมระบบงาน Application ๑๕ ระบบ
ตรวจรับงานพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ ๕ รายการ
ตรวจรับการเชื่อมตอระบบเครือขายและการสื่อสาร ๕
รายการ
ตรวจรับการนําเขาขอมูลที่จําเปนในการพัฒนา จัดการ
และวิเคราะห ๕ รายการ
ตรวจรับการทดสอบระบบ ๒ รายการ
ตรวจรับงานระบบโทรศัพทรับแจงเหตุ ระบบการ
เชื่อมโยงเครือขาย และระบบไฟฟา
งวดงานที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ ประกอบดวย :
ตรวจรับผลการอบรมบุคลากรหลักและการพัฒนา
บุคลากร
ตรวจรับคูมือสําหรับเจาหนาที่ดูแลระบบ
ตรวจรับคูมือผูใชระบบ ฉบับสมบูรณ
รวม ...๓... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2561
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
(รอยละ)
(รอยละ) 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.
๕๐
๓๐

๕๐
๘๐

๒๐

๑๐๐

100

100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 26 จํานวนคลินิกผูสูงอายุ ที่ผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 86 การพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผูสูงอายุ
เพื่อวางแผนดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลและสถิติการใหบริการของคลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ขั้นตอนที่ 4 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...4.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30
30
30

60

30

90

10
100

100
100
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แผนปฎิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561
สํานักการแพทย

ตัวชี้วัดที่ 26 จํานวนคลินิกผูสูงอายุ ที่ผานเกณฑมาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 87 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย (9 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการคลินิกผูสูงอายุเพื่อ
วางแผนดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลผูสูงอายุที่มารับบริการใน
โรงพยาบาล เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของโรงพยาบาล ที่
ครอบคลุมและตอบสนองความตองการดาน
สุขภาพผูสูงอายุ โดยกระบวนการที่เหมาะสม
ภายใตบริบทของโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 3 นําขอมูลเสนอคณะกรรมการผูสูงอายุและ
ผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนรวมกันในการ
ดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการในคลินิกผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปประเมินผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

ระยะเวลาดําเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
พ.ศ. 2561
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2560
(รอยละ)
(รอยละ) 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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