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โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการในการใหบริการประชาชนดวยดีมาตลอดตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2545 และยังมีผลการปฏิบัติงานในหลายๆ ดาน  จนปจจุบันไดมีการขยายการใหบริการเปนโรงพยาบาล 
ทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 230 เตียง เม่ือวันท่ี 10 - 11  พฤศจิกายน 2559 ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือตออายุ
การรับรองตามกระบวนการคุณภาพ  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ครั้งท่ี 2  
ในวันท่ี 25 เมษายน 2560 ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพ่ือติดตามเฉพาะเรื่อง (Focus Survey) และไดผานการ
รับรองกระบวนการคุณภาพในโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตั้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 

ในวันท่ี 16 กันยายน 2559 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร รวมมือกับสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในพิธีลงนาม MOU เตรียมเปดวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือสรางแพทยนักวิจัย ยกระดับโรงพยาบาลสิรินธรเปนศูนย
การแพทยโซนกรุงเทพมหานครฝงตะวันออกแพทยหญิงสุภาพร กรลักษณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
นายแพทยอดิศร วิตตางกูร รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย นางสาวชุรีรัตน ปาลกะวงศ  
ณ อยุธยา รองผูอํานวยการฝายบริหารและตัวแทนจากโรงพยาบาลสิรินธร รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในการผลิตแพทยของกรุงเทพมหานคร กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
โดยตระหนักและเห็นพองรวมกันถึงปญหาการขาดแคลนแพทย ปญหาดานการแพทยและสาธารณสุข       
โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะรวมมือกันพัฒนาโรงพยาบาล เพ่ือใหมีความ
พรอมในการทําหนาท่ีเปนสถาบันรวมผลิตแพทย รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก  ของวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซ่ึงจะรับ
นักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน และจะรับเพ่ิมเปน 60 คน ในปการศึกษา 2566 เพ่ือ
ใหบริการประชาชนอยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนตอไป 

โรงพยาบาลสิรินธร เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ท่ีมีหนาท่ีความ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
รับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เปดใหบริการแก
ประชาชนครอบคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก โดยมีจํานวนเตียงใหบริการท้ังสิ้น 325 เตียง    ผล
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีประชาชนมาใชบริการผูปวยนอกจํานวน 554,505 ครั้ง ผูปวย
ใน จํานวน 17,853 คนและมีอัตราครองเตียงรอยละ 79.56 

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 - 2563 ของโรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการสํานักการแพทย ซ่ึงบูรณาการยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 - 
2563  แผนปฏิบัติราชการสํานักการแพทย ๔ ป (พ.ศ.2560 - 2563) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําป พ.ศ. ๒๕62 รวมถึงนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ป (พ.ศ.2556 – 2575) 
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1. วัตถุประสงค 

๑.๑ เพ่ือยกระดับบริการเปนโรงพยาบาลตติยภูมิ 
๑.๒ เพ่ือเปนสถาบันรวมสอนนักศึกษาแพทยรวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังในป 2563 
๑.๓ เพ่ือบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
1.4 เพ่ือการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยใหมีความพรอมใช 
1.5 เพ่ือการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
1.6 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ 
1.7 เพ่ือการบริหารจัดการทางการเงิน 

2. เปาหมาย 
๑. ดานคุณภาพชีวิต 

๑.๑ เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาล ในการรองรับผูปวยเปนโรงพยาบาลขนาด    
400 เตียง เพ่ือรองรับการรักษาท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๑.๒ สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพของประชาชน เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอโรคสําคัญ
ท่ีปองกันได ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะอวนลงพุง และการคัดกรองโรคท่ีสําคัญ
แกประชาชน 

1.3 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑมาตรฐาน 
2. สถาบันรวมสอน 
 2.1 จัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือเตรียมพรอมผลิตบัณฑิต

แพทยใหไดมาตรฐานรวมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 2.2 การพัฒนาอาจารยแพทย ท้ังดานวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา 
 2.3 จัดต้ังศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ ทุกระดับและ

บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการสรางนวัตกรรมหรือตอยอดนวัตกรรม เพ่ือนําไปใช

ประโยชนไดจริง 
 2.5 สงเสริมการนําผลการ วิจัยหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน 
 2.6 เตรียมความพรอมในเรื่องอาคาร สถานท่ี และสวัสดิการการรักษาของนักศึกษาแพทยท่ี

จะเขามาเรียนท่ีโรงพยาบาลสิรินธรในป 2563 
3. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.๑ สรางความสัมพันธกับประชาชนดวยการใหบริการท่ีดี เพ่ือรักษาภาพลักษณของ
โรงพยาบาลสิรินธรสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

3.๒ ขยายชองทางการใหบริการเพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว 
3.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารยุทธศาสตรและงบประมาณ 
3.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการบริหารราชการ โดยเนนการบริหาร

แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
3.๕ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหไดมาตรฐานวิชาชีพและตามท่ี ก.ก. กําหนด 
3.๖ เสริมสรางใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และภาคภูมิใจในองคกร 
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วิสัยทัศน 
มุงสูโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

 
พันธกิจ 

ใหบริการดานการแพทยในสาขาหลักทุกสาขา สาขารองบางสาขา และสาขายอยบางสาขา      ท่ีจําเปน เพ่ือรองรับ
ประชาชน ฝงกรุงเทพตะวันออกและสนามบินสุวรรณภูมิ บริการตรวจรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรคและฟนฟูสุขภาพมีความพรอมดานการดูแลผูปวย อยางมีคุณภาพและคุณธรรมและรองรับการเปน
สถาบันรวมสอนนักศึกษาแพทยกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง การวิจัยและ
พัฒนาทางการแพทย และบูรณาการเครือขายการใหบริการทางการแพทย 

 
คานิยม 

SRT 
S : Smart 

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ รอบรูในสาขาวิชาชีพของตน 
 

R : Reliability 
เปนองคกรท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนท่ีไววางใจตอผูรับบริการ 

 
T : Teamwork 
การทํางานเปนทีม 
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เปาหมายดานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักการแพทย 
1. ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
  มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
  เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  
  ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน เปนปจจัยเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาท่ีจะ 
นําไปสู 4 กลุมโรคหลัก NCDs อีกท้ังพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสม มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ 
ของประชาชน ลวนเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
จึงไดมีการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ําหนักเกิน  
  เปาประสงคท่ี 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอ

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
       การพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคท่ีสําคัญใหกับประชาชน ดําเนินการตรวจคัดกรอง

โรคท่ีสําคัญใหกับประชาชนท่ีข้ึนทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาและประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย โดยมีโรคท่ีดําเนินการ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ 
และโรคมะเร็ง เพ่ือสรางความตระหนัก และใหคําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพ พรอมแจกแผนพับความรูทําให
ประชาชนรับรูถึงอันตรายวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการเกิดโรค  โดยดําเนินการ คัดกรองโรคใหกับประชาชน
ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล และคัดกรองนอกสถานท่ีเม่ือมีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีตางๆ  
    เปาประสงคท่ี 1.6.1.4  สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 
                             การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี สวนใหญจะเนนท่ีการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม และ
มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากพบอุบัติการณของโรคสูงมากในปจจุบัน  ซ่ึงจะชวยใหสามารถตรวจหาเซลลท่ีเปน
ระยะเริ่มตนของมะเร็งในบริเวณอวัยวะดังกลาวไดกอนท่ีจะกลายเปนมะเร็ง เม่ือเซลลท่ีผิดปกติไดรับการตรวจ
พบก็จะสามารถรักษาเซลลเหลานี้ได การเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งอยางสมํ่าเสมอเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดในการปองกันมะเร็งท้ังสองชนิด 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.๒.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 
       ผูปวยวัณโรครายใหมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีไมนอยกวาปละ ๑๐,๐๐๐ ราย 

กระจายไปรักษาในสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนกวา ๑๑๕ แหง ซ่ึงมีระบบในการดําเนินงานแตกตางกัน 
ดังนั้นการจะดําเนินงานควบคุมวัณโรคใหมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัยความรวมมือสถานพยาบาลทุกแหงใน
การรักษาวัณโรคใหหายและติดตามผูปวยท่ีขาดยามารับการรักษาใหครบทุกราย ผูปวยวัณโรครายใหมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครท่ียูในความดูแลของสํานักอนามัยประมาณรอยละ ๑๐ สวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยทุกแหงไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคมาอยางตอเนื่อง       
โดยกําหนดตัวชี้วัดอัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า ≥ รอยละ 85 ซ่ึงผล
การดําเนินงานท่ีผานมาในป พ.ศ.256 พบวามีผลลัพธอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและ
กลับเปนซํ้าของโรงพยาบาลในสังกัด ท้ัง 8 แหง ในภาพรวมเทากับ รอยละ 87.97  
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เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความ 
 เปนเลิศ 

        การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือเปนการดําเนินงานท่ีมีสําคัญตามยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  โดยมีการ
กําหนดกลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาล เพ่ือใหบริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (HA) ท้ังนี้ โดยมีสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) เปนหนวยงานผูประเมิน โดยในป 2561 ท่ีผานมา      
มีผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลผานตามเกณฑชี้วัด ไดแก โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ และโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นผูบริหารสํานักการแพทยยังใหความสําคัญกับการยกระดับศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไป   
การประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร  ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร การพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
  เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการ 
   สาธารณสุข ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
                             ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบ
บริการทางการแพทยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดวยการขยายโรงพยาบาลใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสี่มุมเมืองอยาง
ตอเนื่อง แตเนื่องจากขอจํากัดดานพ้ืนท่ีและปจจัยสนับสนุน จึงดําเนินการพัฒนาและขยายศักยภาพของ
โรงพยาบาลท่ีมีอยูในปจจุบันใหสามารถรองรับการใหบริการทางการแพทยแกประชาชนเชนกัน อาทิ         
การกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน การกอสรางศูนยเวชศาสตร
การกีฬาและเวชศาสตรฟนฟู ศูนยผูสูงอายุ และศูนยเด็กเล็กนาอยูคูนมแม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ     
การกอสรางอาคารศูนยสุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ การกอสรางอาคารผูปวยนอกโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร การกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน การพบแพทยภายใน 60 นาที
ดวยการนัดหมายผานศูนย BFC โรงพยาบาลรวมถึงการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับ
ศูนยบริการสาธารณสุข และการสงตอผูปวยโรคสําคัญ เปนตน 
  เปาประสงคท่ี ๑.๖.4.1เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

       นอกเหนือภารกิจทางดานการรักษาพยาบาลแลว ยังมีหนวยงานใหบริการทางการ
แพทยอีกหนวยงานหนึ่งคือ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) ซ่ึงบริหารจัดการ
ระบบ บริการการแพทยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนศูนยรับแจงเหตุและสั่งการใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน และใหบริการสายดวนทางการแพทย เปนศูนยกลางประสานงานและพัฒนา
เครือขาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉินท้ังในสถานการณปกติและกรณีสาธารณภัย 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ซ่ึงปจจุบันมีแนวโนมจํานวนผูรับบริการการแพทยฉุกเฉินมากข้ึน ในขณะท่ี
อัตรากําลังบุคลากรยังไมเพียงพอสําหรับการใหบริการท่ัวท้ังพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานการณ
การจราจรในกรุงเทพมหานครยังเปนปญหาท่ีตองรอรับการแกไข ซ่ึงขณะนี้ สํานักการแพทยไดดําเนินการ
ภายใตรูปแบบการสรางเครือขายระบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

 โดยในปงบประมาณ 2561 ท่ีผานมามีการพัฒนาการบริการในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินโดยจัดใหมีชุดปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร   7 จุด ไดแก จุดจอดใตทางดวนข้ันท่ี 2 (ดวนประชาชื่น) จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่ง
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ชัน จุดจอดศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก จุดจอดสํานักงานเขตลาดพราว จุดจอดสํานักงานเขตบางนา จุดจอดวัด
เทพลีลา จุดจอดสํานักงานเขตทุงครุ และเพ่ิมข้ึน 1 จุด/ป โดยแตละจุดมีบุคลากรประกอบดวย พยาบาล
วิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉินข้ันสูง 1 คน/ผลัด เจาหนาท่ีเวชกิจฉุกเฉินข้ันพ้ืนฐานหรือพนักงานชวยเหลือคนไข
หรือลูกจางท่ีผานการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐานจํานวน 1 คน/ผลัดพนักงานขับรถยนตหรือเวชกรฉุกเฉิน
ระดับพ้ืนฐานทําหนาท่ีพนักงานขับรถยนต หรือพนักงานขับรถยนตท่ีเปนบุคคลภายนอกท่ีผานการอบรม
หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน/ผลัด โดยอยูปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. เปนผลัดๆ ละ 8 
ชม. โดยมีผูปวยท่ีไดรับการบริการทางการแพทยข้ันสูง (Advance)ภายใน 10 นาที จํานวน 6,396 คน คิด
เปนรอยละ 30.69 ผูปวยท่ีไดรับการบริการทางการแพทยข้ันพ้ืนฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จํานวน 14,051 
คน คิดเปนรอยละ 63.84  

 
2. ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
  มิติท่ี 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร 

      สถานการณผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง ประมาณปละ ๑.๑๙ ลานคน     
หากเทียบกับเด็กเกิดใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเพียง ๗.๗ แสนคน ขณะท่ีจํานวนประชากรไทยกําลังเพ่ิมชาลงนั้น 
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรอยางใหญหลวง เม่ืออัตราเกิดลดต่ําลงอยางมากและผูคนมี
อายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว จากโครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงไป     
ทําใหปจจุบัน ผูสูงอายุท่ัวประเทศมีประมาณ ๙.๙ ลานคน จากจํานวนประชากรประมาณ ๖๔.๘ ลานคน กรณี
ผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง อีก ๑๐ ปขางหนาจะมีผูสูงอายุ ๑๕.๑ ลานคน นั่นหมายความวา คาใชจายของรัฐเพ่ือ
สนับสนุนสวัสดิการใหผูสูงอายุตองเพ่ิมข้ึนตามมา การดูแลผูสูงอายุอาจไดรับบริการไมท่ัวถึงและสงผลให
คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นการเตรียมการจะตองเสริมสรางหลักประกันชีวิตของผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในเรื่อง
สุขภาพ รายได ท่ีอยูอาศัย ผูดูแล สภาพแวดลอมและความม่ันคง รวมท้ังความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
การจัดสวัสดิการตองเตรียมการระยะยาว โดยใหครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเก้ือกูล
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการจะตองขยายใหมีความครอบคลุมมากข้ึนโดยเฉพาะ
หลักประกันความสูงวัยและความม่ันคงซ่ึงตองทําในเชิงบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
และครอบคลุมการชวยเหลือทุกคนในสังคมใหไดรับการตอบสนองและพัฒนาศักยภาพใหสามารถพ่ึงตนเองได
อยางยั่งยืนในขณะเดียวกันปญหาคนพิการก็ไดรับความสนใจจากสังคมในวงกวางมาเปนเวลานาน สําหรับ
ประเทศไทยการดําเนินการดานสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูคนพิการ กลาวไดวา สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลและ
แรงผลักดันจากภายนอกประเทศท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค ทิศทางและแนวโนมการจัดสวัสดิการสําหรับ
คนพิการในอนาคตจะตองเนนการกระจายบริการอยางท่ัวถึงและไดมาตรฐาน มีการพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนพิการและครอบครัว สงเสริมใหครอบครัวและ
ชุมชนมีบทบาทในการดูแลคนพิการใหมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทรวม
ในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสรางเครือขายการดําเนินงานดานการสงเคราะห พัฒนา ฟนฟู
และคุมครองสิทธิคนพิการทุกระดับ เพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธิและโอกาสอยางเปนธรรมเทาเทียมคนปกต ิ
กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของอาจตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนกวาท่ี
เปนอยูในปจจุบัน รวมถึงปญหาผูดอยโอกาสในสังคมปจจุบัน การถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมขาด
การยอมรับจากสังคม (ไมมีตัวตน อยูในภาวะยากลําบาก) สังคมมีทัศนคติเชิงลบ การใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐยังจํากัดและไมครอบคลุม ผูดอยโอกาสมีทัศนคติเชิงลบตอตนเอง และขาดโอกาสในการมีสวนรวมใน
การพัฒนาดานการจัดบริการสังคมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
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ดวยความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ดังนั้นในป 2561 ท่ีผานมา 
สํานักการแพทยไดจัดบริการสังคมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส และ
ตระหนักในขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 รวมถึง
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร 
สถานท่ี หรือบริการสาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ. ๒๕55 โดย
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหงไดดําเนินการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
โรงพยาบาล อาทิ หองน้ํา ปาย สัญลักษณและทางลาด  ลิฟท บันได ทางเขาสูอาคาร ทางเชื่อมระหวางอาคารและ
ทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณอํานวยความสะดวก ฯลฯ  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูปวยและญาติท่ีมารับบริการอยางเสร็จสมบูรณ  ซ่ึงในป 2562 ไดเนนพัฒนาอยางตอเนื่องใน
เรื่องการดูแลผูสูงอายุตามเปาประสงค ดังนี้ 
  เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 

       สํานักการแพทยยังมีความมุงม่ันพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลทุกแหง  
เพ่ือรองรับจํานวนผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เปนการใหบริการแบบองครวมอยางเปนระบบ 
ผูสูงอายุจะไดรับการ  คัดกรองภาวะสุขภาพและไดรับการดูแลทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ตามเกณฑ
มาตรฐานระดับประเทศท่ีระบบบริการทางการแพทยท่ัวไปไมสามารถดูแลไดอยางองครวม โดย ทีมสหสาขา
วิชาชีพ อาทิ แพทย พยาบาลท่ีผานการอบรมดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ทันตแพทย  นกัโภชนาการ นักจิตวิทยา 
นักกายภาพบําบัด เภสัชกร ทันตแพทย เพ่ือใหผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนการรองรับ
ประเทศไทยท่ีกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ โดยปงบประมาณ 2560 สํานักการแพทยไดตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เพ่ือดําเนินการตรวจ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย โดยกําหนดเกณฑการประเมิน 20 ขอ      
ซ่ึงโรงพยาบาลทุกแหงจะตองผานเกณฑท้ังหมดไมต่ํากวา 15 ขอ และคะแนนรวมตองไดมากกวา 20 คะแนน 
จากการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท้ัง 9 แหงในป 2560 พบวา
โรงพยาบาลท้ัง 9 แหง ผานตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และในปงบประมาณ 2561 กรุงเทพมหานคร โดย
สํานักการแพทยรวมกับคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร
ผูสูงอายุไทย พัฒนาเกณฑการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา 
พระบรมราชินีนาถในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง และจะขยายการดําเนินงานไปยังโรงพยาบาลท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร (สํานักการแพทย) จะใหการสนับสนุน
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุคุณภาพตามเกณฑฯ ดังกลาว เพ่ือใหพรอมรับการตรวจ
ประเมิน ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวจะชวยใหผูสูงอายุไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ  
   เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.2ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร  
                  เพ่ือใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ สํานักการแพทยมีนโยบาย
ในการดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ ภายใตชื่อ “กทม. ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง” เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับบริการอยาง
ครบวงจร ตั้งแตเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและความใสใจเปนพิเศษในการ
บริการทางการแพทยและสาธารณสุข สําหรับผูมีอายุ 80 ปข้ึนไป “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” เนื่องจากผูสูงอายุท่ี
อายุ 80 ปข้ึนเปน เปนวัยท่ีมีภาวะเปราะบางสูง และมีภาวะทุพพลภาพมากกวาปกติ สวนใหญตองใชรถเข็น
หรือเปลนอนและเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง และจัด Fast Track สําหรับผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป ในชองทางการ
บริการ 5 ชองทาง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขารับบริการ รวมท้ังเม่ือผูสูงอายุเขารับบริการในคลินิก
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ผูสูงอายุคุณภาพ จะไดรับการประเมินความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน ชนิด Basic ADL (Barthel 
ADL Index) หากคะแนนการประเมินเทากับ 0 – 11 คะแนน (ตองการพึงพิงผู อ่ืนปานกลาง) จะเขาสู
กระบวนการดูแลตอเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพตอไป รวมถึงการจัดกิจกรรมใหแกผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยอยางตอเนื่อง อาทิ การตรวจสุขภาพประจําปใหแกสมาชิกใน
ชมรม ฯลฯ 
 
3.ดานท่ี  7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 มิติท่ี ๗.๓  การบริหารทรัพยากรบคุคล 

เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความ
เปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

          สํานักการแพทยไดมุงเนนพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับ
มาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ นอกจากนั้น สํานักการแพทยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) ดวยการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน ความเชื่อม่ันในองคกร 
พัฒนาขวัญและกําลังใจแกบุคลากร รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 

 

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร) 
1. รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม  
2. ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
3. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
4. รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ

ผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3  ข้ึนไป 
5. รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทยของกรุงเทพมหานคร 
6. จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
7. รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซํ้า) 
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง 
9. ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข 

10. จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 
11. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

(รายงานผลการประเมินโครงการฯ) 
12. รอยละความสําเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยการและสั่งการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน 
13. มีระบบการบริหารจัดการประสานเครือขายอาสาสมัครมูลนิธิในระบบบริการแพทย ฉุกเฉิน

กรุงเทพมหานคร 
14. มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
15. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือ

ตรวจสุขภาพประจําป 
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รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณา

การระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 
 

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามงานประจํา) 
1. รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 
2. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี 

 
 

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ.2562) 

1. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2. อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
3. ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
4. จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ 
5. รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคท่ีสําคัญ 
6. ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก 
7. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง (Advanced) สามารถไดรับ

บริการภายใน 10 นาที และสวนของข้ันพ้ืนฐาน (Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที 
8. ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย (ความรวมมือและขอคิดเห็นของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ) 
9. จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” 

 
 

ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวช้ีวัดตามมิติท่ี 2 - 4) 
1. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 
2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
3. รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลือมป 
4. ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน 
5. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
6. รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ีไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 
7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 
8. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
9. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
10. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานของหนวยงาน 
11. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

 

สวนท่ี 1  การบริการสาธารณะ 
 

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรค

ไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูเขารวมโครงการอวน ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม รอยละ 80 

มาตรการสนับสนุนประสงค 
มาตรการท่ี 2  สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน                  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม รอยละ 80 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนท่ีมีน้ําหนัก

เกินเกณฑมาตรฐาน 
เงินบํารุงรพ. 8 รพ./รพจ. 

 

มาตรการท่ี 5  ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน                  
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแล

ผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง  
รอยละ 80 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ (Well-being 

Caring) 
ไมใชงบประมาณ 9 รพ./รพว. 

 
เปาประสงคท่ี 1.6.1.3  คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอโรคเบาหวานและ 
   โรคความดันโลหิตสูง 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
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ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรบัการคัดกรองโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูง 

80,000 ราย 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี ๑ เพ่ิมจํานวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและ 

โรคความดันโลหิตสูง 
80,000 ราย 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการประชาชนท่ีเปนโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูง 

ไมใชงบประมาณ  
 

10 รพ. 
 

 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 5,000 คน/ป 
2 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 15,000 คน 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี  1  เพ่ิมการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีผูสูงอายุ 30 – 70 ป ท้ังเชิงรับและเชิงรุก          
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 สตรีในชวงอาย ุ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 5,000 คน/ป 
2 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 15,000 คน 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมใน

สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ไมใชงบประมาณ (10 รพ./รพจ.) 

2. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร      

ไมใชงบประมาณ 8 รพ.     

 
เปาหมายท่ี 1.6.2 โรคติดตอท่ีสําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
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เปาประสงคท่ี 1.6.2.2  คนหาและรักษาวัณโรคใหหายขาด 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม รอยละ 85 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี  1  คนหาผูปวยวัณโรค  เชิงรุก เชิงรับ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม รอยละ 85 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

รักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด             
สํานักการแพทย 

ไมใชงบประมาณ 8 รพ./สพบ.   

 

เปาหมายท่ี 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกันมี
คุณภาพ และมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

ดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 
3  ข้ึนไป  

≥ รอยละ 85 
 

2 รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรกัษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร  

≥รอยละ 85 
 

3 จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย  

2 เรื่อง 

4 รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
โรงพยาบาล (ซํ้า) 

รอยละ 100 

5 ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 90 

6 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ 4 เรื่อง 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี  1   พัฒนาและขยายศูนยการแพทยเฉพาะทางสูความเปนเลิศท่ีมีคุณภาพ (Excellent Centers) 
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ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

ดานโรคเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 
3  ข้ึนไป 

≥ รอยละ 85 
 

2 รอยละของผูปวยท่ีมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรกัษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร 

≥รอยละ 85 
 

3 ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

รอยละ 90 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปนเลิศ    

ทางการแพทย 
ไมใชงบประมาณ รพก.รพต.รพจ. 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยเบาหวาน 137,000.- บาท รพต. 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการในศูนยเบาหวาน 278,000.- บาท รพต. 
4. โครงการจัดซ้ือเครื่องเอ็กซเรยตรวจสวนหัวใจและ

หลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยวพรอมอุปกรณ   
จํานวน 1 ชุด 

30,000,000.-บาท รพต. 

5. โครงการพัฒนาคลินิกนอนกรนและโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับ  

500,000.-บาท รพต. 

6. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการศูนยสมองและหลอด
เลือดสมอง 

330,000.-บาท รพต. 

7. โครงการเพ่ิมศักยภาพหนวยหองปฏิบัติการสวนหัวใจ
และหลอดเลือดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

5,000,000.- บาท รพจ. 

8. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทย      

 

ไมใชงบประมาณ รพก.รพต.รพจ. 

9. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร                       

ไมใชงบประมาณ 10 รพ. 
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มาตรการท่ี  2 ยกระดับการใหบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีแนวทาง

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศโดยใชมาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาล (Best Practice) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (Best Practice) ของโรงพยาบาลใน

สังกัดสํานักการแพทย  
2 เรื่อง 

 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

เพ่ือการดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย 

ไมใชงบประมาณ 9 รพ. 

 

มาตรการท่ี 3 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการประยุกตใชมาตรฐาน HA Advance    
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

โรงพยาบาล (ซํ้า) 
รอยละ 100 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมใชงบประมาณ รพก./8 รพ. 
2. ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาลคุณภาพ             

สํานักการแพทย ครั้งท่ี 13 
200,000.- บาท รพว./รพล. 

 
 

มาตรการท่ี  5  สนับสนนุการศึกษา วิจัยและผลิตนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข             
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนของนวัตกรรมท่ีถูกนํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ 4 เรื่อง 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี 17  

สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 
776,800.-บาท สพบ. 

2. โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562 (ครั้งท่ี 16) 102,200.-บาท รพต. 
3. โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทยและ

สาธารณสุข 
100,000.-บาท รพต. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

4. โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562 40,400.-บาท รพร. 
5. โครงการประชุมวิชาการประจําป 101,000.-บาท รพส. 

 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง

และระดับตติยภูมิระดับสูง 
รอยละ 50 

2 ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข รอยละ 90 
3 รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคท่ีสําคัญ รอยละ 93 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กไปสูโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงขนาด  200 – 300 เตยีง 

และระดับตติยภูมิระดับสูงขนาด 500 เตียง               
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง

และระดับตติยภูมิระดับสูง 
รอยละ 50 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคโรงพยาบาล

ตากสิน 
2,113,500,000.-บาท รพต. 

2. โครงการกอสรางอาคารชั่วคราวโรงพยาบาล      
ลาดกระกรุงเทพมหานคร 

9,200,000.-บาท รพล. 

3. โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและ
หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน 

34,875,000.- บาท รพร. 

4. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10 ชั้น 
โรงพยาบาลสิรินธร 

17,000,000.-  บาท รพส 

5. โครงการเปดใหบริการ OPD ชั่วคราวโรงพยาบาล
บางนา 

21,212,405.- บาท สพบ. 

6. โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา 80,000,000.-  บาท รพค. 
 
 
มาตรการท่ี 2  พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
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ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการ

สาธารณสุข  
รอยละ 90 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ

สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย          
ไมใชงบประมาณ 8 รพ./สพบ. 

 
 

มาตรการสํานักการแพทย ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชในการสงตอผูปวย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคท่ีสําคัญ รอยละ 93 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากร

เพ่ือการสงตอผูปวย 
ไมใชงบประมาณ 10 รพ./ศบฉ./สพบ. 

 
 
 

เปาหมายท่ี 1.6.4 ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยข้ันวิกฤติ 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 1 จุด 
2 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  (รายงานผลการประเมินโครงการฯ ) 
รอยละ 75 

3 ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย                
(ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ) 
 

รอยละ 80 

4 รอยละความสําเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยการและสั่งการ
ทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน 

รอยละ 75 
 

5 รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง 
(Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของข้ันพ้ืนฐาน 
(Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที 

ข้ันสูง(Advanced) 
รอยละ 30 

ข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 
รอยละ 63 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  เพ่ิมจุดจอดรถพยาบาลใหเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนจุดจอดรถพยาบาลท่ีเพ่ิมท้ังสิ้น 1 จุด 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิดเหตุ

บอยครั้ง 
ไมใชงบประมาณ ศบฉ. 

 
มาตรการท่ี 2 พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน                
ตัวช้ีวัดมาตรการ 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทย

ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  (รายงานผลการประเมินโครงการฯ ) 
รอยละ 75 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย 
540,000.- บาท ศบฉ. 

2. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพยาบาลกูชีพ 110,000.- บาท           ศบฉ. 
3. โครงการพัฒนาวิชาการพยาบาลจายงานศูนย     

รับแจงเหตุ 
60,000.- บาท   ศบฉ. 

4. การพัฒนากรอบอัตราบุคลากร ไมใชงบประมาณ ศบฉ. 
 
มาตรการท่ี 3 ซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย              
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย                

(ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ) 
รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาความ

พรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตสุาธารณภัย 
250,000.- บาท ศบฉ. 
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มาตรการท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยการและสั่งการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละความสําเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยการและสั่งการ

ทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน 
รอยละ 75  

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย

ประสานงานและสั่งการทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร 

120,000.- บาท ศบฉ. 

3. โครงการยกระดับดานการอํานวยการและสั่งการ
การแพทยฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร 

2,350,000.- 
บาท 

ศบฉ. 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบัญชาการทาง
การแพทยฉุกเฉิน 

120,000.- บาท ศบฉ. 

5. โครงการประชุมวิชาการทางการแพทยฉุกเฉิน 250,000.- บาท ศบฉ. 
 
มาตรการสํานักการแพทย เพ่ิมประสิทธิภาพระบบใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินข้ันสูง 

(Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของข้ัน
พ้ืนฐาน (Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที 

ข้ันสูง(Advanced) 
รอยละ 30 

ข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 
รอยละ 63 

 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือ  

ผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 

21,343,500.- บาท ศบฉ. 

2. โครงการขับข่ีปลอดภัย 486,280 .- บาท ศบฉ. 
3. การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของศูนย

เอราวัณ 
13,670,660.- บาท ศบฉ. 

 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิ 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงค  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 มีระบบบริหารจัดการประสานงานเครือขาย อาสาสมัครมูลนิธิในระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
รอยละ 90 

2 มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวมในการ
พัฒนาฝกอบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 

มีระบบ 

 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1 การบริหารจัดการเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการประสานงาน 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 มีระบบบริหารจัดการประสานงานเครือขาย อาสาสมัครมูลนิธิในระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
รอยละ 90 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน 137,700.- บาท ศบฉ. 

 

มาตรการท่ี 2 การผลักดันเครือขายในระบบฯ ใหมีการพัฒนาศักยภาพใหกับผูปฏิบัติงานเบื้องตนซ่ึงเปน
อาสาสมัครของมูลนิธิใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวมในการ

พัฒนาฝกอบรมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 

มีระบบ 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน EMR 40 ชั่วโมงใน

การยกระดับบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอาสาสมัครใน
สังกัดเครือขาย 

80,000.- บาท    ศบฉ. 

2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานผูปฏิบัติการเบื้องตนสังกัดเครือขายใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินหลักสูตร FR 2     
24 ชั่วโมง 

90,000.- บาท    ศบฉ. 
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ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ  

คนพิการ และผูดอยโอกาส 
เปาหมายท่ี 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” 9 แหง 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 3  ตรวจประเมินตามหลักเกณฑอยางตอเนื่อง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”  9 แหง 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ

โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ไมใชงบประมาณ   9 รพ. 

 
ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ  

คนพิการ และผูดอยโอกาส 
เปาหมายท่ี 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” 9 แหง 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 3  ตรวจประเมินตามหลักเกณฑอยางตอเนื่อง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 จํานวนคลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”  9 แหง 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
2. กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ

โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ไมใชงบประมาณ   9 รพ. 

 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ

การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําปเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 20 

2 รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษา
ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ 
ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม (ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2  (พ.ศ.2561-2564) 

รอยละ 90 

3 ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทย 
แผนไทย/แพทยทางเลือก 

8 แหง 
 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  สงเสริมการเขาถึงบริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจําปอยางท่ัวถึง 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ

การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป 
รอยละ 20 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําป 

2562 
ไมใชงบประมาณ   9 รพ. 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 450,000.- บาท    รพล. 
3. โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล

สังกัดสํานักการแพทย 
600,000.- บาท รพจ. 

4. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย 200,000.- บาท สพบ./9 รพ. 
5. โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ 

สํานักการแพทย 
500,000.- บาท รพจ. 

 
มาตรการท่ี 2  (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะ 2 (พ.ศ.2561 – 2564)  
 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมอยางบูรณาการ ครบวงจรและมีคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดมาตรการ  

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษา

ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ 
ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม (ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2  (พ.ศ.2561-2564) 

รอยละ 90 

2 ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีมีบริการแพทย 
แผนไทย/แพทยทางเลือก 

8 แหง 
 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการ กทม.ใสใจผูสูงวัย หัวใจแกรง ไมใชงบประมาณ 10 รพ./สพบ. 
2. การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/หรือแพทย

ทางเลือก 
ไมใชงบประมาณ 8 แหง  

รพก./รพต./รพจ./
รพว./รพร./รพส./

รพข./รพท. 
 
 
สวนท่ี 2  การบริหารจัดการ  
ดานท่ี  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี ๗.๓  การบริหารทรัพยากรบคุคล 
เปาหมายท่ี ๗.๓.๑  บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนท่ี

เชื่อม่ันของประชาชน 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑.๑  การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ี

เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี  รอยละ 80  

(ระดับดีข้ึนไป) 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
มาตรการท่ี 1  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการในแตละ

สายงานใหมุงสูความเปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปนมหานครแหงเอเชีย 
ตัวช้ีวัดมาตรการ  
 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี  รอยละ 80  

(ระดับดีข้ึนไป) 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy 

Work Place)  
 สก./ทุกสวนราชการ 

2. โครงการประชุมใหญวิชาการการพยาบาลประจําป 87,800.-บาท    รพก. 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลการ

ชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 
99,400.-บาท รพก. 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

105,000.-บาท    รพก. 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพยาบาล เรื่อง
การพยาบาลเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาล 

43,400.-บาท    รพก. 

6. โครงการอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) 

138,400.-บาท    รพก. 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอมแผน
ปองกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

230,300.-บาท    รพต. 

8. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 82,000.-บาท    รพต. 
9. โครงการประชุมวิชาการ การปองกันและควบคุม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล 
61,300.-บาท    รพต. 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยแกบุคลากร 

54,300.-บาท    รพจ. 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ
ข้ันสูง (ผูใหญ) แกบุคลากรใหมทางการพยาบาล 

12,100.-บาท    รพจ. 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิง
ไหมและอพยพหนีไฟ 

84,700.-บาท    รพจ. 

13. โครงการอบรมฟนฟูการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแม 

161,600.-บาท    รพจ. 

14. โครงการอบรมการพยาบาลผูสูงอายุดวย          
หัวใจความเปนมนุษย 

54,700.-บาท    รพจ. 

15. โครงการอบรมหลักสูตรพ่ีเลี้ยงเด็กสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิด – 3 ป) 

153,000.- บาท รพจ. 

16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 153,800.-บาท    รพท. 
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิง

ไหมและอพยพหนีไฟ 
34,700.-บาท    รพท. 

18. โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับอุบัติภัยหมู 
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

37,500.-บาท    รพท. 

19. โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน 17,000.-บาท    รพท. 



24                 แผนปฏบิัตริาชการโรงพยาบาลสิรินธร  
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

โรงพยาบาล 
20. โครงการประชุมวิชาการประจําปโรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
35,000.-บาท    รพท. 

21. โครงการอบรมการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 26,800.-บาท    รพว. 
22. โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล เวชการุณยรัศม์ิ 
69,900.-บาท    รพว. 

23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและ 
ระงับอัคคีภัย 

110,000.-บาท    รพว. 

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ
พรอมอุบัติภัยกลุมชน 

42,400.-บาท    รพว. 

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ 31,000.-บาท    รพว. 
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพข้ัน

พ้ืนฐาน 
37,800.-บาท    รพล. 

27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ 
ข้ันสูง 

41,200.-บาท       รพล. 

28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงพยาบาล 

103,000.-บาท      รพล. 

29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผนดับเพลิง
และระงับอัคคีภัย 

43,400.-บาท    รพร. 

30. โครงการการพัฒนาเครือขายการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

23,000.-บาท    รพร. 

31. โครงการอบรมวิชาการภาวะฉุกเฉินในผูสูงอายุ 
Geriatrice Emergency ประจําป 2562 

28,700.-บาท    รพร. 

32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกูชีพข้ัน
สูงในเด็ก 

44,000.-บาท    รพร. 

33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผนรับอุบัติภัยหมู 19,600.-บาท    รพร. 
34. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพในผูใหญ 44,600.-บาท    รพร. 
35. โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงทางการ

พยาบาล 
66,000.-บาท     รพร. 

36. โครงการอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน 144,000.-บาท    รพส. 
37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ 

ข้ันสูง 
84,000.-บาท    รพส. 

38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายผูปวย
และชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

67,300.-บาท    รพส. 

39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล 

126,200.-บาท    รพส. 

40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการซอมแผนรับ 14,000.-บาท    รพข. 



25                 แผนปฏบิัตริาชการโรงพยาบาลสิรินธร  
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

อุบัติภัยหมู 
41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการ

ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
14,500.-บาท    รพข. 

42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดับเพลิง
และหนีไฟ 

9,600.-บาท    รพข. 

 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรมยทุศาสตร 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมประชาชน   
ท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน  

- เงินบํารุง รพ. 8 รพ./รพจ. 

2 กิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการประชาชนท่ีเปน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  

ไมใชงบประมาณ - 10รพ. 

3 กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานมในสถานพยาบาลสงักัดกรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ - 10 รพ./รพจ. 

4 กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปน
เลิศทางการแพทย 

ไมใชงบประมาณ - รพก.รพต.
รพจ. 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย
เบาหวาน 

137,000.- บาท เงินบํารุงรพ. รพต. 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการในศูนย
เบาหวาน  

278,000.- บาท เงินบํารุงรพ. รพต. 

7 โครงการจัดซ้ือเครื่องเอ็กซเรยตรวจสวน
หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว
พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด  

30,000,000.-
บาท 

กทม. รพต. 

8 โครงการพัฒนาคลินิกนอนกรนและโรคหยุด
หายใจขณะหลับ  

500,000.-บาท เงินบํารุงรพ. รพต. 

9 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการศูนยสมอง
และหลอดเลือดสมอง 

330,000.- บาท เงินบํารุงรพ. รพต. 

10 โครงการเพ่ิมศักยภาพหนวยหองปฏิบัติการ
สวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาล 
เจริญกรุงประชารักษ 

5,000,000.- 
บาท 

กทม. รพจ. 

11 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย      

ไมใชงบประมาณ - รพก.รพต.
รพจ. 



26                 แผนปฏบิัตริาชการโรงพยาบาลสิรินธร  
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

12 กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) เพ่ือการดูแลรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 

ไมใชงบประมาณ - 9 รพ. 

13 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมใชงบประมาณ - รพก./8 รพ. 

14 ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล
คุณภาพสํานักการแพทย ครั้งท่ี 13 
 

200,000.- บาท เงินบํารุงสนพ. รพว./รพล. 

15 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน 

2,113,500,000.-
บาท 

กทม. รพต. 

16 โครงการกอสรางอาคารชั่วคราว
โรงพยาบาลลาดกระกรุงเทพมหานคร 

9,200,000.-บาท บํารุง สนพ. รพล. 

17 โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและ
หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน 

34,875,000.-  
บาท 

กทม. รพร. 

18 โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10 
ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร 

17,000,000.-  
บาท 

กทม. รพส. 

19 โครงการเปดใหบริการ OPD ชั่วคราว
โรงพยาบาลบางนา 

21,212,405.- 
บาท 

เงินบํารุง สนพ. สพบ. 

20 โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา 80,000,000.-  
บาท 

กทม. รพค. 

21 กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวาง
ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย  

ไมใชงบประมาณ - 8 รพ./สพบ. 

22 กิจกรรมหาพ้ืนท่ีจุดจอดในพ้ืนท่ีท่ีมีสถิติเกิด
เหตุบอยครั้ง  

ไมใชงบประมาณ - ศบฉ. 

23 โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย 

540,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

24 โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพยาบาลกูชีพ 110,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

25 โครงการพัฒนาวิชาการพยาบาลจายงาน
ศูนยรับแจงเหตุ 

60,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

26 การพัฒนากรอบอัตราบุคลากร ไมใชงบประมาณ - ศบฉ. 

27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ศูนยประสานงานและสั่งการทางการแพทย
ของกรุงเทพมหานคร 

120,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

28 โครงการยกระดับดานการอํานวยการและ
สั่งการการแพทยฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร 

2,350,000.- 
บาท 

เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 



27                 แผนปฏบิัตริาชการโรงพยาบาลสิรินธร  
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบัญชาการ
ทางการแพทยฉุกเฉิน 

120,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

30 โครงการประชุมวิชาการทางการแพทย
ฉุกเฉิน 

250,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

31 กิจกรรมการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพ้ืนฐาน 
 

137,700.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

32 โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน EMR 40 
ชั่วโมงในการยกระดับบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี
อาสาสมัครในสังกัดเครือขาย 

80,000.- บาท    เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

33 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานผูปฏิบัติการเบื้องตน สังกัด
เครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
หลักสูตร FR 2 24 ชั่วโมง 

90,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

34 โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ประจาํป 2562 

ไมใชงบประมาณ   - 9 รพ. 
 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 450,000.-บาท    เงินบํารุงรพ. รพล. 

36 โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทย 

600,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. รพจ. 

37 โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ 
สํานักการแพทย 

200,000.-บาท เงินบํารุง สนพ. สพบ./9 รพ. 
 

38 โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ
สํานักการแพทย 

500,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. รพจ. 

39 โครงการ กทม.ใสใจ ผูสูงวัยหัวใจแกรง ไมใชงบประมาณ    - 10 รพ./
สพบ. 

40 กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร     

ไมใชงบประมาณ    - 8 รพ. 

41 กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 

ไมใชงบประมาณ    - 8 รพ./สพบ.    

42 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร                       

ไมใชงบประมาณ    - 10 รพ.  

43 โครงการสัมมนาวิชาการประจําป 776,800.-บาท    กทม. สพบ. 



28                 แผนปฏบิัตริาชการโรงพยาบาลสิรินธร  
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

ครั้งท่ี 17 สํานักการแพทย กรงุเทพมหานคร  

44 โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562  
(ครั้งท่ี 16) 

102,200.-บาท    กทม. รพต. 
 

45 โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย
และสาธารณสุข 

100,000.-บาท 
 

กทม. รพต. 
 

46 โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562 40,400.-บาท    กทม. รพร. 

47 โครงการประชุมวิชาการประจําป 101,000.-บาท    กทม. รพส. 

48 กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรเพ่ือการสงตอผูปวย 

ไมใชงบประมาณ  - รพจ. 

49 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือ
ชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 

21,343,500.- 
บาท 

กทม. ศบฉ. 

50 โครงการขับข่ีปลอดภัย 486,280.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

51 การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของ
ศูนยเอราวัณ 

13,670,660.- 
บาท 

เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

52 โครงการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
ความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุ 
สาธารณภัย  

250,000.- บาท เงินบํารุง สนพ. ศบฉ. 

53 กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ไมใชงบประมาณ - 9 รพ. 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,354,710,945.- 
บาท 

กทม./เงินบํารุง สนพ./
เงินบํารุง รพ. 

 

 
 
รวมโครงการ/กิจกรรม  53  โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ      36    โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ   17    โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรมประจํา 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

 1 โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ 
(Well-being Caring) 

ไมใชงบประมาณ - 9 รพ./รพว. 

 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
(Happy Work Place) 

- เงินบํารุง รพ. สก./ทุกสวน
ราชการ 

 3 โครงการประชุมใหญวิชาการ การ
พยาบาลประจําป   

87,800.-บาท    กทม. รพก. 
 

 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พยาบาลการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 

99,400.-บาท    กทม. รพก. 
 

 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

105,000.-บาท    กทม. รพก. 
 

 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
พยาบาล เรื่องการพยาบาลเพ่ือปองกัน
การแพรกระจายเชื้อดือ้ยาในโรงพยาบาล 

43,400.-บาท    กทม. รพก. 

 7 โครงการอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง (Palliative Care) 

138,400.-บาท    กทม. รพก. 

 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ซอมแผนปองกันระงับอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟ 

230,300.-บาท    กทม. รพต. 
 

 9 โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพข้ัน
พ้ืนฐาน 

82,000.-บาท    กทม. รพต. 

 10 โครงการประชุมวิชาการ การปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

61,300.-บาท    กทม. รพต. 

 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยัแกบุคลากร 

54,300.-บาท    กทม. รพจ. 
 

 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย
ฟนคืนชีพข้ันสูง (ผูใหญ) แกบุคลากร
ใหมทางการพยาบาล 

12,100.-บาท    กทม. รพจ. 

 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับ
เหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ 

84,700.-บาท    กทม. รพจ. 
 

 14 โครงการอบรมฟนฟูการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม  

161,600.-บาท    กทม. รพจ. 
 

 15 โครงการอบรมการพยาบาลผูสูงอายุดวย
หัวใจความเปนมนุษย 
 

54,700.-บาท    กทม. รพจ. 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

 16 โครงการอบรมหลักสูตรพ่ีเลี้ยงเด็ก
สําหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 3 ป) 

153,800.- บาท กทม. รพจ. 

 17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวย      
ฟนคืนชีพ 

153,800.-บาท    กทม. รพท. 
 

 18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับ
เหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ  

34,700.-บาท    กทม. รพท. 
 

 19 โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับ
อุบัติภัยหมู โรงพยาบาลหลวงพอ
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

37,500.-บาท    กทม. รพท. 

 20 โครงการอบรมปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 

17,000.-บาท    กทม. รพท. 
 

 21 โครงการประชุมวิชาการประจําป
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร 
อุทิศ 

35,000.- บาท กทม. รพท. 
 

 22 โครงการอบรมการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง 

26,800.-บาท    กทม. รพว. 
 

 23 โครงการอบรมปองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 

69,900.-บาท    กทม. รพว. 
 

 24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

110,000.-บาท    กทม. รพว. 
 

 25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียม
ความพรอมอุบัติภัยกลุมชน 

42,400.-บาท    กทม. รพว. 
 

 26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวย
ฟนคืนชีพ 

31,000.-บาท    กทม. รพว. 
 

 27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

37,800.-บาท    กทม. รพล. 

 28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟน
คืนชีพข้ันสูง 

41,200.-บาท       กทม. รพล. 
 

 29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ  
ปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

103,000.-บาท      กทม. รพล. 
 

 30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผน
ดับเพลิงและระงับอัคคีภัย 

43,400.-บาท    กทม. รพร. 
 

 31 โครงการการพัฒนาเครือขายการดูแล
แบบประคับประคอง 

23,000.-บาท    กทม. รพร. 
 

 32 โครงการอบรมวิชาการภาวะฉุกเฉินใน
ผูสูงอายุ Geriatrice Emergency 

28,700.-บาท    กทม. รพร. 
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ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แหลงงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อ่ืนๆ 

สวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบ 

ประจาํป 2562 
 33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว

ทางการกูชีพข้ันสูงในเด็ก 
44,000.-บาท    กทม. รพร. 

 
 34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผน

รับอุบัติภัยหมู 
19,600.-บาท    กทม. รพร. 

 35 โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพใน
ผูใหญ 

44,600.-บาท    กทม. รพร. 

 36 โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง
ทางการพยาบาล 

66,000.-บาท     กทม. รพร. 

 37 โครงการอบรมซอมแผนรับอุบัติภัย 
กลุมชน 

144,000.-บาท    กทม. รพส. 

 38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟน
คืนชีพข้ันสูง 

84,000.-บาท    กทม. รพส. 

 39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เคลื่อนยายผูปวยและชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน 

67,300.-บาท    กทม. รพส. 

 40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอม
แผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

126,200.-บาท    กทม. รพส. 

 41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ซอมแผนรับอุบัติภัยหมู 

14,000.-บาท    กทม. รพข. 

 42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน 

14,500.-บาท    กทม. รพข. 

 43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ดับเพลิงและหนีไฟ 

9,600.-บาท    กทม. รพข. 

 44 การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและหรือ
แพทยทางเลือก 

ไมใชงบประมาณ   - รพก./รพต./
รพจ./รพว./
รพร./รพส./
รพข./รพท. 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,837,800.- 
บาท 

กทม./เงินบํารุงรพ.  

 
รวมโครงการ/กิจกรรม   44  โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณ    41  โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ   3   โครงการ/กิจกรรม
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ตาราง ก. แสดงภารกิจเชิงยุทธศาสตร 
มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูเขารวมโครงการอวน ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ) รอยละ 80 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลด
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน                 
(ม.1.6.1.1.2) 
 
 
- กลุมเปาหมายตามเปาประสงคในแผน 
กทม.ป 2562 เนนประชาชน 
 

1. รอยละของผูเขารวมโครงการอวน    
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม 
(ผลลัพธ) 

นิยาม/คําอธิบาย 
- ผูเขารวมโครงการอวน ลงพุง หมายถึง 

บุคลากรในสังกัดสํานักการแพทยและ
หรือประชาชนท่ัวไป 

- รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง 
ผูเขารวมโครงการท่ีวัดรอบเอวหรือ BMI 
หลังเขารวมโครงการลดลงจากกอนเขา
รวมโครงการ 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงท่ีมีรอบ
เอวหรือ BMI ลดลง หารดวยจํานวน
ผูเขารวมโครงการอวนลงพุงท้ังหมด       
คูณดวย 100 

1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนท่ีมี
น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน  

    งบประมาณ  (เงินบํารุง รพ.) (ดําเนินการ)    
(8 รพ./รพจ.) 

 

ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรชุมชนฯ  
 
ผลงานป 2561  
- จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
สําหรับประชาชนท่ีมีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน   
มีผูเขารวมโครงการจํานวน 50 คน มีดัชนีมวล
กายลดลง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 84.15 
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เปาประสงคท่ี 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 80,000 ราย 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมจํานวนการตรวจคัดกรองโดย
จัดบริการท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
 (ม.1.6.1.3.1) 
 
สปสช.  
- ประชากรอายุ 35 – 74 ป ไดรับการ    
คัดกรองเบาหวาน 
- ประชากรอายุ 35 – 74 ป ไดรับการ   
คัดกรองความดันโลหิตสูง 
- การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง 

1. การตรวจวัดพลาสมากลูโคสขณะ
อดอาหาร (fasting plasma 
glucose, FPG, venous blood) 
โดยตรวจเลือดจากหลอดเลือดดํา 

2. การตรวจน้ําตาลในเลือดโดยวิธี
เจาะเลือดจากปลายนิ้ว (fasting 
capillary blood glucose,FCBG) 
ในกลุมเปาหมายท่ียังไมเคยไดรับ
การวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน 

 

2. ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรับ
การคัดกรองโรคเบาหวานและ   
โรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต) 

 
 
รพก.=11,250 ราย 
รพต.=11,250 ราย 
รพจ.=11,250 ราย 
     ** รพส.= 11,250 ราย ** 
รพท.=8,000 ราย 
รพว.=8,000 ราย 
 รพล.=8,000 ราย 
 รพร.= 8,000 ราย 
 รพข.= 2,000 ราย 
 รพค.= 2,000 ราย 
รวม= 80,000 ราย 

นิยาม/คําอธิบาย 
การคัดกรองเบาหวาน หมายถึง การตรวจ
น้ําตาลในเลือดโดยวิธีเจาะเลือดจากปลาย
นิ้ว (fasting capillary blood 
glucose,FCBG) ในกลุมเปาหมายท่ียังไม
เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน 
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง 
การคัดกรองโดยการวัดความดันโลหิตใน
กลุมเปาหมายท่ีไมเคยถูกวินิจฉัยวาเปนโรค
ความดันโลหิตสูง 
 

คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ 
80,000 ราย 
 
 

วิธีการคํานวณ 
นับจํานวน 
 

2. กิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการประชาชนท่ีเปนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  

    ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (10 รพ.) 
 
ผูรับผิดชอบ  
ฝายการพยาบาล, กง.อายุรกรรม,  
กง.เวชศาสตรชุมชน  
 
         ** ตัวช้ีวัดนี้เปนตัวช้ีวัดใหม ** 
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- การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 
หมายถึง การคัดกรองโดยการวัด
ความดันโลหิตในกลุมเปาหมายท่ีไม
เคยถูกวินิจฉัยวาเปนโรคความดัน
โลหิตสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4                                                   แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 
สํานักการแพทย 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 5,000 คน/ป 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีผูสูงอายุ 
30 – 70 ป ท้ังเชิงรับและเชิงรุก        
(ม.1.6.1.4.1) 
 
เปาหมาย 
รพก.= 800 ราย 
รพต.=800 ราย 
รพจ.=800 ราย 
   ** รพส.=800 ราย ** 
รพท.=600 ราย 
รพว.=600 ราย 
 รพล.=600 ราย 
 รพร.= 600 ราย 
 รพข.= 100 ราย 
รพค.= 100 ราย 
รวม = 5,800 ราย 
 

3. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม (ผลผลิต) 

 
 
 

 

นิยาม/คําอธิบาย 
- การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม หมายถึง 
การตรวจคัดกรองโดยการสังเกตความ
ผิดปกติดวยการดูลักษณะภายนอกของ    
เตานมและการคลํา (ไมรวมการตรวจ 
mammogram และ u/s breast) 
- สตรีท่ีไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง  
เตานม หมายถึง สตรีไทยอายุ 30 - 70 ป 
ไดรับบริการตรวจมะเร็งเตานมโดยไมเสีย
คาใชจาย (ไมรวมการตรวจ mammogram 
และ u/s breast) 
 

คาเปาหมาย 
จํานวนผูรบับริการ 5,000 คน/ป ใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง    
9 แหง  
 

วิธีคํานวณ 
นับจํานวน  (ราย) 

3. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

    ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (10 รพ./รพจ.) 
 
ผูรับผิดชอบ :  กง.ศัลยกรรม , ฝายการพยาบาล 
 
ผลงานป 2561  
- สตรีท่ีไดรับการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
จํานวน 686 ราย ผิดปกติ 36 ราย  
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เปาหมายท่ี 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกันมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
4 จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัด             

สํานักการแพทย (ผลผลิต) 
2 เรื่อง 

5 รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล (ซํ้า) รอยละ 100 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ยกระดับการใหบริการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลในสงักัด
กรุงเทพมหานครใหมีแนวทางปฏิบัติท่ี
เปนเลิศโดยใชมาตรฐานเดียวกันทุก
โรงพยาบาล    (Best Practice) 
(ม.1.6.3.1.2) 
 
พิจารณาเรื่องท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

4. จํานวนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  
(Best Practice) ของโรงพยาบาล  
ในสังกัดสํานักการแพทย (ผลผลิต) 

นิยาม/คําอธิบาย 
แนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติท่ีเปนผลมา
จากการนํา ความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุป 
ความรูหรือประสบการณนั้น เปนแนวทาง
ปฏิบัติของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย 
 

คาเปาหมาย 
2 เรื่อง 
 

วิธีการคํานวณ 

นับจํานวน 
 
 
 

4. กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) เพ่ือการดูแลรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (9 รพ.) 

 
ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล , คกก.best 
practice  
 
ผลงานป 2561 
1. การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medical Error)  
2. การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 
(Palliative care) 
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พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการ
ประยุกตใชมาตรฐาน HA Advance   
(ม.1.6.3.1.3) 

5. รอยละความสําเร็จในการผานการ
ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
โรงพยาบาล (ซํ้า) 

นิยาม/คําอธิบาย 
ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล หมายถึง ผานการรับรอง 
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และ
บริการสขุภาพ  โดยรับการตรวจประเมิน  
จากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล  
(องคกรมหาชน) หรือพรอมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล โดยสงหนังสือ
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคกรมหาชน) เพ่ือ
กําหนด วันเขาตรวจประเมิน  
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 100 (รพก.)   
 

วิธีการคํานวณ 
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยท่ี
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ (ซํ้า) ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลฯ หารดวย 
โรงพยาบาลท่ีตองรบัการตรวจประเมิน 
(ซํ้า) ในป 2562 คูณดวย 100 

5. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
     ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)  
     (รพก./8 รพ.)  

 
ผูรับผิดชอบ :  กง.พัฒนาคุณภาพฯ ,           
                   ทุกฝาย/กลุมงาน 
 
ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลใหรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล มีระยะเวลาในการรับรอง       
ตั้งแตวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี       
12 มิถุนายน 2563 
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เปาประสงคท่ี ๑.๖.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติย

ภูมิระดับสูง 
รอยละ 50 

2 ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข รอยละ 90 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก
ไปสูโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง
ขนาด 200 – 300 เตียง และระดับ
ตติยภูมิระดับสูงขนาด 500 เตียง              
(ม.1.6.3.2.1) 

6. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิระดับสูงและ
ระดับตติยภูมิระดับสูง 
(ผลลัพธ) 

นิยาม/คําอธิบาย 
ความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาล หมายถึง ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 50 
 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนโครงการท่ีสามารถดําเนินการตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด หารดวย 
จํานวนโครงการท้ังหมด คูณดวย 100 

6. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 
    10 ชัน้ โรงพยาบาลสิรินธร  
     งบประมาณ  17,000,000.- บาท 
    (ลงทุน) (รพส.) 
 
ผูรับผิดชอบ :  ฝายพัสดุ, ฝายงบฯ  
 
         ** ตัวช้ีวัดใหม ** 
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พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาล
กับศูนยบริการสาธารณสุขให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ (1.6.3.2.2) 

7. ความสําเร็จในการสงตอผูปวย
ระหวางโรงพยาบาลกับ
ศูนยบริการสาธารณสุข  
(ผลลัพธ) 

 
 
 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวาง
โรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข 
หมายถึง ศูนยบริการสาธารณสุขสามารถสง
ตัวผูปวยมารับบริการรักษาตอท่ีโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทยไดแลวเสร็จ 
 
คาเปาหมาย 
รอยละ 90   
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูปวยท่ีสงตอสําเร็จจากศูนยบริการ
สาธารณสขุมารบับริการรักษาใน รพ.สังกัด
สํานักการแพทย หารดวย จํานวนผูปวยท่ี 
สงตอท้ังหมดจากศูนยบริการสาธารณสุข
ท้ังหมด คูณดวย 100 

7. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ 
    สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย 
    ไมใชงบประมาณ (ดําเนินงาน) (8 รพ./สพบ.) 
 
ผูรับผิดชอบ : กง.ประกันสุขภาพ , กง.เวชศาสตรชุมชนฯ 
 
ผลงานป 2561 
- ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายังโรงพยาบาล  
  จํานวน 85,628 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผูปวย 
  จากศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 85,628 ราย  
  คิดเปนรอยละ 100 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9                                                   แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 
สํานักการแพทย 

ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดุแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
เปาหมายท่ี 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี ๓.๑.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร 
 

ลําดับ ตัวชีว้ัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพ

หรือตรวจสุขภาพประจําปเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 20 

2 รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะ
พ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 
(ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2         
(พ.ศ.2561-2564) 

รอยละ 90 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

สงเสริมการเขาถึงบริการทางสุขภาพ
และการตรวจสุขภาพประจําปอยาง
ท่ัวถึง 
 (ม.3.1.3.2.1) 
 
โครงการสัมมนาผูสูงอายุและ
โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
ป 2558 รพก. 
ป 2559 รพส.+รพว.(ประสานงาน) 
ป 2560 รพต. 
ป 2561 รพก. 

 8. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจําปเพ่ิมข้ึน(ผลลัพธ) 

 
 
 
 
 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
- ผูสูงอายุ ท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของ

สํานักการแพทย หมายถึง สมาชิกชมรม
ผูสูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัด       
สํานักการแพทยท่ียังมีการติดตอกับ
ชมรมฯ ในชวงเวลา 2 ป 

- การคัดกรองสุขภาพ หรือ ตรวจสุขภาพ
ประจําป หมายถึง การคัดกรองสุขภาพ
หรือ ตรวจสุขภาพประจําปตามประเภท
สิทธิของผูสูงอายุ 
 

 

8. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม 
    ผูสูงอายุประจําป 2562 
     ไมใชงบประมาณ  (ดําเนินการ) 
     (9 รพ.) 
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ 
 
ผลงานป 2561 
- สมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด 309 ราย 
- สมาชิกชมรมผูสูงอายุเขารับการตรวจ       
คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  จํานวน 53 
ราย คิดเปนรอยละ 17.15  
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ป 2562 รพจ. 
ป 2563 รพท. + รพร.+ รพข. 
ป 2564 รพต. 
ป 2565 รพส. + รพว.+รพล. 

คาเปาหมาย 
รอยละ 20 
 

วิธีการคํานวณ 
- จํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุท่ีไดรับการ

คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป หาร
ดวยจํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุท้ังหมด
ท่ียังมีการติดตอกับชมรมฯ ในชวงเวลา    
2 ป คูณ 100 

9. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย 
งบประมาณ 200,000.- บาท 
(เงินบํารุงสนพ.) (ดําเนินการ)(สพบ.)/(9 รพ.) 
 
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ 
 
ผลงานป 2561 
- สํานักการแพทย ไดดําเนินการจัดโครงการ
ประกวดสุขภาพผูสูงอายุ เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 
2561       ณ หองประชุมพี.เอ ไนติงเกล และหอง
ประชุม 
เทเวศรวงศวิวัฒน ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง  

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
สังคมอยางบูรณาการ ครบวงจรและ
มีคุณภาพ 

9. รอยละของโรงพยาบาล
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการ
ดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง
อยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ 
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพ
และสังคม (ผลลัพธ) 

 ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2       
(พ.ศ.2561-2564) 

นิยาม/คําอธิบาย 
- ระบบเช่ือมโยง หมายถึง ระบบตรวจ    

คัดกรองโรค ระบบสงตอ ระบบดูแล
ระยะกลาง ระบบดูแลระยะยาว ระบบ
ฐานขอมูลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง 
เปนตน 

-  ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง หมายถึง 
ผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดในการทํากิจวัตร
ประจําวัน (ADLs) ในระดับพ่ึงพิงท้ังหมด
และพ่ึงพิงเปนสวนมาก 

- ระดับตติยภูมิและระดับทุติยภูมิ คือ 
โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร-

10. โครงการกทม.ใสใจผูสูงวยัหัวใจแกรง    
      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (10 รพ./สพบ.) 
 

ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ,  
ฝายการพยาบาล, กง.เวชศาสตรชุมชน 
 

ผลงานป 2561 
- ตัวชี้วัดนี้ป 2561 เริ่มนํารองใน 2 โรงพยาบาล 
  คือ โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาล 
  ราชพิพัฒน และมีโรงพยาบาลเขารวมดําเนินการ 
  อีก 2 แหง คือ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์  
  ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลลาดกระบัง 
  กรุงเทพมหานคร  
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อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน   โรงพยาบาล    
สิรินธร  และโรงพยาบาลผูสูงอายุบาง-  
ขุนเทียน (เปดใหบริการป พ.ศ.2562) 

 

- ระดับปฐมภูมิ คือศูนยบริการสาธารณสุข 
68 แหงของกรุงเทพมหานคร 

 

คาเปาหมาย 
รอยละ 90 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยท่ีมีระบบเชื่อมโยงการดูและ
รักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยาง
บูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ 
ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม หาร 
จํานวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยท้ังหมด คูณดวย 100 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เปาประสงคท่ี 1.6.1.1  สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมท่ีดี 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองได

ถูกตอง  
รอยละ 80 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
(1.6.1.1.5) 

10. รอยละของผูดูแลผูปวย
และ/หรือผูปวย มีความรู 
ความเขาใจในการดูแล
ผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง 
(ผลลัพธ) 

นิยาม/คําอธิบาย 
ความรูความเขาใจในการดูแล 

หมายถึง  การใหความรู ความเขาใจ 
ในการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู
สมรรถนะเพ่ือใหผูดูแลและ/หรือผูปวย
มีความรู ความเขาใจในการดูแลตนเอง  

วัดความรู ความเขาใจ ในการ
สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสมรรถนะ 
โดยใชแบบทดสอบกอน - หลงัการ
อบรม (Pre - Post Test) หรือ 
การถาม - ตอบ 
 
 
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 

11. โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ  
      (Well-being Caring) 
       ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (9 รพ./รพว.) 
 

ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล ,กง.ผูสุงอายุ,กง.วชช 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการใหความรูแกผูปวยและญาติ 
  ผูปวยหลอดเลือดสมอง และจัดทําแบบประเมิน Pre Test , 
  Post Test มีผูเขารวมกิจกรรม 30 คน ผูปวยและดูแล 
  ผูปวยมีความรู ความเขาใจและทักษะท่ีถูกตอง  
  จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.66  
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วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยท่ีมี
ความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวย
หรือตนเองถูกตอง หารดวยจํานวน
ผูดูแลผูปวย และ/หรือผูปวยท่ีไดรับ
ความรูในการดูแลท้ังหมดคูณ 100 
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ดานท่ี  7  การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี ๗.๓  การบริหารทรัพยากรบคุคล 
เปาหมายท่ี ๗.๓.๑  บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนท่ีเชื่อม่ันของประชาชน 
เปาประสงคท่ี ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี รอยละ 80 (ระดับดีข้ึนไป) 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาสมรรถนะของบคุลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการ
ใหบริการในแตละสายงานใหมุงสูความ
เปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปน
มหานครแหงเอเชีย (ม.7.3.1.1.๑) 

12. รอยละของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตอองคกร
อยูในระดับดี (ผลลัพธ) 
 

ผูรับผิดชอบ : ฝายวิชาการและ
แผนงาน  
 

นิยาม/คําอธิบาย 

- ความพึงพอใจตอองคกร หมายถึง 
ผลท่ีไดจากการประเมินทัศนคติเชิง
บวกของบุคลากรท่ีแสดงใหเห็นถึง
ระดับความพึงพอใจและทัศนคติเชิง
ลบท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับความไม  
พึงพอใจ 

- ระดับความพึงพอใจ คือ 
9 - 10 เทากับ ดีมาก 
7 - 8   เทากับ ดี 
5 - 6   เทากับ ปานกลาง 

    2 - 4  เทากับ นอย  
    0- 1   เทากับ นอยท่ีสุด 
 

- ระดับดี หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมี

12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work 
Place) งบประมาณ เงินบํารุงรพ.(ดําเนินการ)  

       (สก./ทุกสวนราชการ) 
 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร รวมกับสํานักการแพทยไดมีการจัด 
  กิจกรรมแหงความสุขครอบคลุมท้ัง 9 ดาน คือ สุขภาพ  
  จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝรูดี การเงินดี และ 
  การงานดี และกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหแกบุคลากรของ 
  หนวยงาน และไดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ความรู  
  ความเขาใจและความเชื่อม่ันในศักยภาพของสวนราชการ  
● ความเชื่อม่ันตอองคกรโดยรวม คิดเปนรอยละ 86.60 
● ความพึงพอใจตอองคกรโดยรวม คิดเปนรอยละ 85.65 
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คาน้ําหนักตั้งแต 7 ข้ึนไป  
 

คาเปาหมาย 
รอยละ 80 (ระดับดีข้ึนไป) 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับ         
7 - 10 หารดวยจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด คูณ 100 

 
13. โครงการอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน 

งบประมาณ 144,000.-บาท (ดําเนินการ) (รพส.) 
 

ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดโครงการเม่ือวันท่ี  
  12 – 13 กรกฎาคม 2561 
 

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพข้ันสูง 
งบประมาณ 84,000.-บาท (ดําเนินการ) (รพส.) 

 

ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดโครงการเม่ือวันท่ี  
  21 – 25 พฤษภาคม 2561 
 

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายผูปวย 
       และชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

งบประมาณ 67,300.-บาท (ดําเนินการ) (รพส.) 
 

ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดโครงการเม่ือวันท่ี  
  6 – 9 มีนาคม 2561 

 
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัย     

ในโรงพยาบาล งบประมาณ 126,200.-บาท    
      (ดําเนินการ) (รพส.) 
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ผูรับผิดชอบ : กง.อาชีวเวชกรรม 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดโครงการเม่ือวันท่ี  
  16 – 20 กรกฎาคม 2561 
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 ตาราง ค. แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 
ดานท่ี 1  มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.6  ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เปาหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
12. สตรีในชวงอายุ  

๐ - ๖๐ ป  
ดรับการตรวจ 
ดกรองมะเร็ง 
ากมดลูก (ผลผลิต)  
 
เปาหมาย 
รพก.= 3,000 ราย 
รพต.=3,000 ราย 
รพจ.=3,000  ราย 
 ** รพส.=3,000 ราย ** 
รพท.=900 ราย 
รพว.=900 ราย 
 รพล.=900 ราย 
 รพร.= 900 ราย 
รวม = 15,600 ราย 

 

15,000 คน 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
- การตรวจมะเร็งปากมดลูก 
หมายถึง การตรวจโดยการทํา Pap 
smear ตามเกณฑราชวิทยาลัยสูติ
นรีแพทยแหงประเทศไทย 
- สตรีท่ีไดรับบริการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก หมายถึง สตรีไทยอายุ 30 – 
60 ป การตรวจเซลลวิทยาของปาก
มดลูก (Cervical Cytology) แบบ 
(Conventional Papanicolaou 
Smear) 
 

วิธีคํานวณ 
นับจํานวน (ราย) 

เพ่ิมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งสตรีผูสูงอายุ   
30 – 70 ป ท้ังเชิงรับ
และเชิงรุก  
(ม.1.6.1.4.1) 

17. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร      
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (8 รพ.)     

 

ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล ,  
                  กง. สูตินรีเวชกรรม 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการตรวจ 
  คัดกรองมะเร็งปากมดลูกใหแกสตรีอายุ  
  30 – 60 ป จํานวน 2,307 ราย  
  ผิดปกติ 36 ราย  
 
 

8 รพ. 
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เปาหมายท่ี 1.6.2 โรคติดตอท่ีสําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
เปาประสงคท่ี 1.6.2.2  คนหาและรักษาวัณโรคใหหายขาด 
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

13.อัตราความสําเร็จการ
รักษาผูปวยวัณโรค
ปอดรายใหม (ผลลัพธ) 

รอยละ 85 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
1. ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณ
โรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวย
วัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเชื้อ วัณโรคทาง
หองปฏิบัติการยืนยันเม่ือเริ่มการรักษา และ
ตอมาตรวจไมพบเชื้อ  วัณโรคทาง
หองปฏิบัติการ อยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุด
การรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา  

1.2 รักษาครบ (Treatment 
Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีรักษา
ครบ กําหนดโดยไมมีหลักฐานท่ีแสดงวาการ
รักษาลมเหลว ซ่ึงผูปวยดังกลาวไมมีเอกสารท่ี
แสดงผล การตรวจเสมหะในเดือนสุดทายของ
การรักษา ท้ังนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอย
หนึ่งครั้งกอน สิ้นสุดการรักษา เปนลบรวมท้ัง
ผูปวยท่ีไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ 
2. ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวย
ท่ีไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยท่ี
รักษา วัณโรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคย

คนหาผูปวยวัณโรค  
เชิงรุก เชิงรับ 

 (ม.1.6.2.2.1) 

18. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)  
(8 รพ./สพบ.)    

 

ผูรับผิดชอบ : กง.อายุรกรรม, 
                  ฝายการพยาบาล 
                   
 

ผลงานป 2561 
- ผูปวยท่ีนํามาประเมิน  
  * ผูปวยรายใหม จํานวน 157 ราย 
  * ผูปวยกลับเปนซํ้า จํานวน 3 ราย 
- ผลการรักษา 
  * รักษาหายและครบ (Cure+Complete)  
     จํานวน 146 ราย 
คิดเปนรอยละ 91.25  
 

 

8 รพ. 
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ข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ
แบงเปน    2 กลุม คือ  

2.1 ผูปวยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ 
(Bacteriologically confirmed: B+) 
หมายถึง ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะเปนบวก 
อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear 
microscopy หรือ culture หรือวิธี 
Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆท่ีองคการ
อนามัยโลกรับรอง 

 2.2 ผูปวยท่ีวินิจฉัยดวยลักษณะทาง
คลินิก (Clinically diagnosed: B - ) 
หมายถึง ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะเปนลบ  
แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรย
รังสีทรวงอก หรือมี ลักษณะทางคลินิกเขาได
กับวัณโรค 
 

วิธีการคํานวณ 
อัตราผลสําเร็จในการรักษาเทากับจํานวน
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนรักษา
และมีผลรักษาหายรวมกับรักษาครบ ท่ีข้ึน
ทะเบียนรักษาตั้งแตรอบท่ี 1 – 4 / 2561 
หารดวยจํานวนผูปวยใหมท่ีข้ึนทะเบียน
ท้ังหมดในรอบดังกลาว คูณดวย 100 
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เปาหมายท่ี 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย 

        

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
14. ความพึงพอใจของ

ผูปวยตอการ
ใหบริการของ
โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

ผลลัพธ) 
 

รอยละ 90 นิยาม/คําอธิบาย 
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึง
พอใจของผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัด        
สํานักการแพทยตั้งแตระดับ “มาก”  
ข้ึนไป ตามแบบประเมินความพึงพอใจ
ของสํานักการแพทย 

- ระดับความพึงพอใจ คือ 
9 - 10 เทากับ มากท่ีสุด 
7 - 8   เทากับ มาก 
4 - 6   เทากับ นอย 

    0 - 3   เทากับ นอยท่ีสุด 
- ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจ

โดยรวมท่ีมีคาน้ําหนักตั้งแต 7 ข้ึนไป  
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูรับบริการท่ีตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป หารดวย 
จํานวนผูรับบริการท่ีตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจท้ังหมด คูณ 100 

พัฒนาและขยายศูนย
การแพทยเฉพาะทางสู
ความเปนเลิศท่ีมี
คุณภาพ (Excellent 
Centers)                  
(ม.1.6.3.1.1) 

19. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
      ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร                      

ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (10 รพ.) 
 

ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล 
 

ผลงานป 2561 
- รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 81.49 
- รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 92.03 

10 รพ. 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
15. จํานวนของนวัตกรรม ที 
ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา   
1 สวนราชการ (ผลผลิต) 
 

**ท่ีประชุมวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2561มีมติเลือก 
ผลงานวัตกรรมจํานวน 8  
ผลงานทีเปนสวนกลางสาํนัก 
การแพทย  สําหรับใหทุกสวน 
ราชการนํานวัตกรรมจาก 
สวนกลางไปใชในสวนราชการ 
ในสังกัดสํานักการแพทย ดังน้ี 

ช่ือผลงาน 
1. SAFETYRESTRAIN 

**2.ฉลากยา ใชงาย ใสใจ
สูงวัย** 

3. อุปกรณชวยจัดทาถายภาพ
ทางรังสีขอเขาหลังผาตัด 

4. Leg Support Dressing ขา
หยั่งทําแผล 

5.อมแลวชาพาสบาย 
6. High Alert Drug Card 
7.เงือกนอยชวยปกปองลูกรัก 
8. Y for Bladder Irrigation 

4 เรื่อง 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
- นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมท่ี

บุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย 
เปนผูดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการ และผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการเพ่ือนําเสนอ  
ในการสัมมนาวิชาการประจําป
สํานักการแพทยในรอบปท่ีผาน
มา 

- ใชงาน หมายถึง นวัตกรรมท่ี
นําไปใชในการปฏิบัติงานของ
สวนราชการในสังกัด    สํานัก
การแพทย 

 

วิธีการคํานวณ 
 นับจํานวน 

สนับสนุนการศึกษา 
วิจัยและผลิตนวัตกรรม   
ดานการแพทยและ
สาธารณสุข             
(ม.1.6.3.1.5) 

20. โครงการประชุมวิชาการประจําป 
งบประมาณ 101,000.-บาท (ดําเนินการ) 
(รพส.) 

ผูรับผิดชอบ : ฝายวิชาการและแผนงาน  
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดจัดโครงการเม่ือวันท่ี     
20 – 21 สิงหาคม 2561  
- โรงพยาบาลสิรินธรไดรับคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรม“กระเปาอเนกประสงค โรงพยาบาลสิ
รินธร”       ไปใชในสวนราชการของสํานัก
การแพทย  
และไดรับความพึงพอใจของการใชผลงาน
นวัตกรรม โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
โรงพยาบาลสิรินธรไดความพึงพอใจรอยละ 3.67 

9 รพ./ศบฉ./
สพบ. 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
16.รอยละความสําเร็จ

ของการสงตอผูปวย
โรคท่ีสําคัญ (ผลลัพธ) 

รอยละ 93 
 

นิยาม/คําอธิบาย 
ระบบสงตอ หมายถึง การประสานงาน
สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลท้ังใน
และนอกสังกัดสํานักการแพทย 
ประกอบดวยโรคสําคัญ 4 โรค ไดแก 
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง 
ทารกเกิดกอนกําหนดและ 
ออรโธปดิกส 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูปวยโรคสําคัญ 4 โรค ไดแก 
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง 
ทารกเกิดกอนกําหนด และออรโธป
ดิกสท่ีสงตอสําเร็จท้ังในและนอก
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย    
หารดวย จํานวนผูปวย 4 โรคสําคัญท่ี
ตองการสงตอท้ังหมด คูณดวย100 

มาตรการสํานัก
การแพทยปรับปรุง
เกณฑ มาตรฐานกลาง  
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับใช 
ในการสงตอผูปวย 

21. กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรเพ่ือการสงตอผูปวย 
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (รพจ.) 

 

ผูรับผิดชอบ : หนวย Refer   
 

ผลงานป 2561 
- ภาพรวมของความสําเร็จของการสงตอผูปวย  
ท้ัง 4 กลุมโรค คิดเปนรอยละ 98.24 

 

10 รพ./ศบฉ./
สพบ. 
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เปาหมายท่ี 1.6.4 ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยข้ันวิกฤติ 
เปาประสงคท่ี 1.6.4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงเพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

17. รอยละของผูปวย
วิกฤติฉุกเฉินท่ีขอรับ
บริการทางการแพทย
ฉุกเฉินข้ันสูง 
(Advanced) สามารถ
ไดรับบริการภายใน 
10 นาที และสวนของ
ข้ันพ้ืนฐาน (Basic) 
สามารถไดรับบริการ
ภายใน 15 นาที 

(ผลลัพธ) 

ข้ันสูง 
(Advanced) 
รอยละ 30 

 
ข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic)  
รอยละ 63 

นิยาม/คําอธิบาย 
ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ท่ีขอรับบริการศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินท่ีเปนบริการพ้ืนฐาน ไดรับบริการ
ภาย 15 นาที สวนท่ีเปนบริการข้ันสูง 
ไดรับบริการภาย 10 นาที 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการข้ันพ้ืนฐาน
ภายใน 15 นาที หารดวย จํานวนผูปวย
ท่ีขอรับบริการท้ังหมด คูณดวย 100 
 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการข้ันสูงภายใน 
10 นาที หารดวย จํานวนผูปวยท่ีขอรับ
บริการท้ังหมด คูณดวย 100 

มาตรการสํานัก
การแพทย 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

22. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึง
เพ่ือชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 21,343,500.- บาท 
(ดําเนินการ) (ศบฉ.) 

 

ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ 
 

ผลงานป 2561 
- ผูปวยท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ันสูง 
(Advance) ไดภายใน 10 นาที คิดเปน   
รอยละ 30.69  
- ผูปวยท่ีไดรับบริการทางการแพทยข้ัน
พ้ืนฐาน (Advance) ไดภายใน 15 นาที    
คิดเปนรอยละ 63.84  
** (ผลในภาพรวม ศบฉ. เปนผูรับผิดชอบ) ** 
 

 

ศบฉ. 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
18. ความสําเร็จของ

สถานพยาบาลใน
สังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีมี
บริการแพทย 
แผนไทย/แพทย
ทางเลือก (ผลผลิต) 

8 แหง 
รพก./รพต./
รพจ./รพว./
รพร./รพส./
รพข./รพท. 

นิยาม/คําอธิบาย 
การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการ
ทางการแพทยเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย 
บําบัด รักษา ปองกันโรค หรือการสงเสริม
และฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว      
การผดุงครรภ การนวดไทย และให
หมายความรวมถึงการเตรียม การผลิตยา
แผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและ
เครื่องมือทางการแพทย ท้ังนี้ โดยอาศัย
ความรูหรือตําราท่ีไดถายทอดและพัฒนา 
สืบตอกันมา (ตาม พ.ร.บ. คุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 
2542) 
การแพทยทางเลือก หมายถึง การแพทยท่ี
ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผน
ไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย โดยให
การแพทยอ่ืนๆ ท่ีเหลือถือเปนการแพทย
ทางเลือกท้ังหมด 
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยท่ีมี
บริการการแพทยแผนไทย/การแพทย
ทางเลือก หมายถึง โรงพยาบาลสังกัด     
สํานักการแพทยท่ีมีบริการการแพทย     
แผนไทย หรือการแพทยทางเลือก        
(ตาม พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพและสังคมอยาง
บูรณาการ ครบวงจร 
และมีคุณภาพ  
(ม.2 แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ
คุณภาพ
กรุงเทพมหานคร  
ระยะท่ี 2    
(พ.ศ.2561 -2564) 

23. การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทย
และ/หรือแพทยทางเลือก  
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)      
(รพก./รพต./รพจ./รพว./รพร./
รพส./รพข./รพท.) 

 

ผูรับผิดชอบ : กง.แพทยแผนไทย 
                  และแพทยทางเลือก 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร จัดใหบริการ
แพทยแผนไทย เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2560 โดยใหบริการตรวจรางกาย นวด
ประคบ ประคบสมุนไพร แนะนํายา
สมุนไพร โภชนาการ และเปดบริการ
แพทยทางเลือก (ฝงเข็ม) เม่ือเดือน
กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 
16.00 น. 
มีสถิติผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
● แพทยแผนไทย 1,442 ราย 
● การฝงเข็ม 233 ราย 

รพก./รพต./
รพจ./รพว./
รพร./รพส./
รพข./รพท. 
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การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542) เชน   
นวด การประคบ การอบ การฝงเข็ม      
การนวดและประคบ การประคบสมุนไพร 
การอบสมุนไพร การรับยาสมุนไพร      
นวดแผนไทยแบบราชสํานัก เปนตน      
โดยอาจมีหนวยบริการการแพทยแผนไทย 
หรือการแพทยทางเลือกดังกลาว 
 

วิธีการคํานวณ 
นับจํานวน 
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ดานท่ี 3  มหานครสําหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
เปาหมายท่ี 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เช่ือมโยงมาตรการ โครงการ/กิจกรรม สวนราชการ/   

ฝายท่ีรับผิดชอบ 
19. จํานวนคลินิก

ผูสูงอายุท่ีผานเกณฑ
มาตรฐาน“คลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ”  

      (ผลผลิต) 
 

9 แหง นิยาม/คําอธิบาย  
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย หมายถึง คลินิกท่ี
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. มีสถานท่ีชัดเจนเปนสัดสวนในแบบ

การบริการผูปวยนอก 
2. สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม เชน ปาย 

ราวจับ ทางลาด หองน้ํา 
3. เปดบริการอยางนอย 1 ครั้งตอ
สัปดาห 
4. พยาบาลท่ีดําเนินงานเคยผานการ

ฝกอบรมเวชศาสตรผูสูงอายุ 
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย 

กายภาพบําบัด เภสัชกร 
6. รวบรวมจาํนวน case geriatric 

syndrome ทุก 3 เดือน 
7. Geriatric Assessment ; ADL 
8. Geriatric Assessment ; cognitive 

impairment 

ตรวจประเมิน  
ตามหลักเกณฑ
อยางตอเนื่อง 
(ม.3.1.3.1.3) 

24. กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ 
      โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 
      ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (9 รพ.) 
 

ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ 
                  ฝายการพยาบาล 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ผานการประเมินคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด คิดเปนอัตราความสําเร็จ
รอยละ 100 โดยผานคลินิกสุขภาพระดับเงิน (S)  

 9 รพ./สพบ. 
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9.  ประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกผูสูงอายุ  

10.บุคลากรท่ีใหการดูแลผูปวยในคลินิก
ผูสูงอายุ ไดรับการฝกอบรมอยาง
นอย   ปละ 1 ครั้ง     

11. คัดกรอง incontinence 
12. คัดกรอง fall 
13. คัดกรอง malnutrition 
14. คัดกรอง depression 
15. มีแพทยรับผิดชอบ 
16. มีฐานขอมูลผูสูงอายุในเขต
รับผิดชอบ 

(เปนฐานขอมูลผูสูงอายุของ
โรงพยาบาล ไดแก ประชากร
ผูสูงอายุ UC / catch up area /
กลุมชมรมผูสูงอายุ) 

17. ความครอบคลุมของ vaccine 
ไขหวัดใหญในกลุมผูสูงอายุ 

18.  งานวิชาการ / วิจัยเก่ียวกับ
ผูสูงอายุ / นําเสนอ 
presentation (ทีมสหสาขา
วิชาชีพท่ีรวมดูแลงานคลินิก
ผูสูงอายุ เปน co) 

19. นวัตกรรมเก่ียวกับผูสูงอายุ 
20. สงปรึกษาภายในโรงพยาบาลกับ

ทีมคลินิกผูสูงอายุ 
ท้ังนี้ เกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุ  



28                                                   แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 
สํานักการแพทย 

ตองผานเกณฑการประเมินดังกลาวตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดอยางนอย 16 ขอใน  
20 ขอ และคะแนนรวมไมนอยกวา 17 
คะแนน 
 

วิธีการคํานวณ 
จํานวนโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑประเมิน
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทยตามเกณฑท่ี
กําหนด หารดวย จํานวน โรงพยาบาล
ท้ังหมด คูณดวย 100 
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มิติท่ี 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 

ตัวช้ีวัด 
นิยาม/คําอธิบาย

ตัวช้ีวัด 

 
โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 

 
มิติท่ี 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ 
 

  

20. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน ตามท่ี สงม. กําหนด 25. การกอหนี้ผูกพัน  (ทุกสวนราชการ) 
 

ผูรับผิดชอบ : ฝายพัสดุ  
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันแลวเสร็จทันตามกําหนดเวลา  
   และสํานักงานงบประมาณ กทม. จะตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS) 

21. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม 

ตามท่ี สงม. กําหนด 26. การเบิกจายงบประมาณตามแผน (ทุกสวนราชการ) 
 

ผูรับผิดชอบ : ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี   
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผน  
   และสํานักงานงบประมาณ กทม. จะตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS) 

22. รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลื่อมป ตามท่ี สงม. กําหนด 27. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมป (ทุกสวนราชการ) 
 

ผูรับผิดชอบ : ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี   
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปตามแผน   
   และสํานักงานงบประมาณ กทม. จะตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS) 
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มิติท่ี 2.2  
 

  

23. ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน ตามท่ี สนค. กําหนด 28. การจัดทํางบการเงิน (ทุกสวนราชการ) 
 

ผูรับผิดชอบ : ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี   
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดทํางบการเงินประจําปตามคูมือการบัญชีของ 
  กรุงเทพมหานคร และสามารถสงงบการเงินใหกองบัญชี สํานักการคลัง ภายในวันท่ี 
  30 พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว  

มิติท่ี 2.3 
24. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

 
ตามท่ี สตน. กําหนด 

 
29. การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ทุกสวนราชการ) 
 

ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดสงรายงาน SR1 , SR2 และรายงานตามแบบ  
  ปย.1 , ปย.2 แลวเสร็จตามกําหนดเวลา  
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มิติท่ี 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
 

25. รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ีไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ 

ตามท่ี สนป.กําหนด 30. การแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ ผูรับบริการ 
(ทุกสวนราชการ) 

 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารงานท่ัวไป   
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดรับเรื่องรองเรียน ท้ังหมด 33 เรื่อง 
  และดําเนินการชี้แจงทันภายในกําหนด 

26. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดี
ท่ีสุด (Best Service) 

 
**one stop service ฝากครรภคุณภาพครบวงจร**   
 

ตามท่ี สกก.กําหนด 
 
 

31. โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (รพก.)/(9 รพ.) 
 

ผูรับผิดชอบ : กง.สูตินรีเวชกรรม,ฝายการพยาบาล, 
                    กลุมงานเทคนิคการแพทย 
 

ผลงานป 2561 
- โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด ป 2561 “โครงการ กทม.   
ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง” ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 
- การรักษาหรือคงไว หรือพัฒนาโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด 
ท่ีหนวยงานนําเสนอเพ่ือขอรับการประเมินในปงบประมาณ
ท่ีผานมา (ปงบประมาณ 2557 – 2560) “โครงการ
พัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการดูแลรักษาผูปวย 
วัณโรคแบบบูรณาการ (STRONG TB network for   
STOP TB) ไดดําเนนิการตามแผนท่ีวางไว 
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ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
 

27. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามท่ี กงต. กําหนด 32. การสํารวจความพึงพอใจประชาชนผูมารับบริการ (10 รพ.) 
ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล 
 

ผลงานป 2561 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม เทากับ 3.811 โดยกองงานผูตรวจ 
  ราชการกรุงเทพมหานคร รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)  
   ไดกําหนดแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหนวยงานกรุงเทพมหานคร 
   และเชิญประชุมหนวยงานชี้แจงการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของ 
   ผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2561 
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มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ 
 

ตัวช้ีวัด นิยาม/คําอธิบายตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ 
 

มิติท่ี 4.1  
28. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ 
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาภาพลักษณและ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 
ตามท่ี สกก. กําหนด 

 
33. กิจกรรมการสรางเสริมธรรมาภิบาล (ทุกสวนราชการ/สก.) 

 

ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารงานท่ัวไป , ฝายพัสดุ , ฝายงบประมาณการเงิน ,  
ฝายวิชาการและแผนงาน,ฝายการพยาบาล 
 

ผลงานป 2561 
- สํานักการแพทยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
 2560 เพ่ือคนหาและระบุความเสี่ยงดานการทุจริตในกระบวนงานท่ีตองนํามา 
ขอรับการประเมิน จํานวน 3 หัวขอ ดังนี้ 
● การจัดซ้ือจัดจางท่ีไมถูกตองและเหมาะสม เขาขายการทุจริต ไดดําเนินการ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือการบริหารพัสดุโปรงใสตรวจสอบได ใหแก
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย จํานวน 515 คน เม่ือวันท่ี 
24 ธันวาคม 2560  

● การนํารถยนตสวนกลางไปใชอยางไมเหมาะสม ไดจัดการความเสี่ยงโดยจัด
ประชุมชี้แจงความเขาใจเก่ียวกับการใชรถราชการ เพ่ือใหแนวทางความรู
เก่ียวกับการใชรถราชการ ใหกับขาราชการและลูกจางในสังกัดสํานัก
การแพทย จํานวน 2 รุน เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 และ 29 มิถุนายน 
2561 

● การจัดฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติไมเหมาะสมและไมถูกตอง 
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จัดการความเสี่ยงโดยจัดทําทะเบียนขอมูลสถิติการฝกอบรมของบุคลากรใน
สังกัดสํานักการแพทย เพ่ือใชในการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมได
อยางเหมาะสม ตรงตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

มิติท่ี 4.2  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตในการทํางาน (Quality of work Life) 

  
 

29. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน 

ตามท่ี สนอ. กําหนด 34. การดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ 
สํานักการแพทย (ทุกสวนราชการ) 

 

ผูรับผิดชอบ : กง. อาชีวเวชกรรม 
 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยง 
เรื่องความรอนจากการประกอบอาหาร เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561 

30. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

ตามท่ี สกก. กําหนด 35. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากรในหนวยงาน (ทุกสวนราชการ) 
ผูรับผิดชอบ : กง. อาชีวเวชกรรม 

 

ผลงานป 2561 
- โรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสําหรับ 
ผูท่ีมีคาดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานปงบ 2561 มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจาย 
เงินเดือนท้ังหมด 781 ราย รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 571 ราย  
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 คิดเปนรอยละ 74.72  
** หมายเหตุ : บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา 
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