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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
โรงพยาบาลสิรินธร สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสิริน ธร ไดดําเนินการในการใหบริการประชาชนดวยดีมาตลอดตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ.
2545 และยังมีผลการปฏิบั ติงานในหลายๆ ดาน จนปจจุบัน ไดมีการขยายการให บริการเปนโรงพยาบาล
ทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 230 เตียง เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559 ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อตออายุ
การรับรองตามกระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ครั้งที่ 2
ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ไดรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง (Focus Survey) และไดผานการ
รั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพในโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ในวั น ที่ 16 กั น ยายน 2559 สํ านั ก การแพทย กรุ ง เทพมหานคร ร ว มมื อ กั บ สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในพิธีลงนาม MOU เตรียมเปดวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสรางแพทยนักวิจัย ยกระดับโรงพยาบาลสิรินธรเปนศูนย
การแพทยโซนกรุงเทพมหานครฝงตะวันออกแพทยหญิงสุภาพร กรลักษณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
นายแพทย อ ดิ ศ ร วิ ต ตางกู ร รองผู อํ านวยการโรงพยาบาล ฝ า ยการแพทย นางสาวชุ รี รั ต น ปาลกะวงศ
ณ อยุธยา รองผูอํานวยการฝายบริหารและตัวแทนจากโรงพยาบาลสิรินธร รวมพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในการผลิตแพทยของกรุงเทพมหานคร กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
โดยตระหนั ก และเห็ น พ อ งร ว มกั น ถึ งป ญ หาการขาดแคลนแพทย ป ญ หาด านการแพทย แ ละสาธารณสุ ข
โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะรวมมือกันพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อใหมีความ
พรอมในการทําหนาที่เปนสถาบันรวมผลิตแพทย รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก ของวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะรับ
นักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน และจะรับเพิ่มเปน 60 คน ในปการศึกษา 2566 เพื่อ
ใหบริการประชาชนอยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้นตอไป
โรงพยาบาลสิรินธร เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ที่มีหน าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการตรวจรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เปดใหบริการแก
ประชาชนครอบคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก โดยมีจํานวนเตียงใหบริการทั้งสิ้น 325 เตียง ผล
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีประชาชนมาใชบริการผูปวยนอกจํานวน 554,505 ครั้ง ผูปวย
ใน จํานวน 17,853 คนและมีอัตราครองเตียงรอยละ 79.56
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 - 2563 ของโรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการสํานั กการแพทย ซึ่งบู รณาการยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 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 เพื่อยกระดับบริการเปนโรงพยาบาลตติยภูมิ
๑.๒ เพื่ อ เป น สถาบั น ร ว มสอนนั ก ศึ ก ษาแพทย ร ว มกั บ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร น านาชาติ ส ถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังในป 2563
๑.๓ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยใหมีความพรอมใช
1.5 เพื่อการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
1.6 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการ
1.7 เพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน
2. เปาหมาย
๑. ดานคุณภาพชีวิต
๑.๑ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของโรงพยาบาล ในการรองรั บ ผู ป ว ยเป น โรงพยาบาลขนาด
400 เตียง เพื่อรองรับการรักษาที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
๑.๒ สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพของประชาชน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคสําคัญ
ที่ปองกันได ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะอวนลงพุง และการคัดกรองโรคที่สําคัญ
แกประชาชน
1.3 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑมาตรฐาน
2. สถาบันรวมสอน
2.1 จัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเตรียมพรอมผลิตบัณฑิต
แพทยใหไดมาตรฐานรวมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2.2 การพัฒนาอาจารยแพทย ทั้งดานวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา
2.3 จัด ตั้งศู นยแพทยศาสตรศึกษาชั้น คลินิ กและพัฒ นาบุ คลากรของศูน ยฯ ทุกระดับและ
บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการสรางนวัตกรรมหรือตอยอดนวัตกรรม เพื่อนําไปใช
ประโยชนไดจริง
2.5 สงเสริมการนําผลการ วิจัยหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน
2.6 เตรียมความพรอมในเรื่องอาคาร สถานที่ และสวัสดิการการรักษาของนักศึกษาแพทยที่
จะเขามาเรียนที่โรงพยาบาลสิรินธรในป 2563
3. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.๑ สร า งความสั ม พั น ธ กั บ ประชาชนด ว ยการให บ ริ ก ารที่ ดี เพื่ อ รั ก ษาภาพลั ก ษณ ข อง
โรงพยาบาลสิรินธรสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
3.๒ ขยายชองทางการใหบริการเพื่อใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว
3.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารยุทธศาสตรและงบประมาณ
3.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลการบริหารราชการ โดยเนนการบริหาร
แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
3.๕ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหไดมาตรฐานวิชาชีพและตามที่ ก.ก. กําหนด
3.๖ เสริมสรางใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และภาคภูมิใจในองคกร
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มุงสูโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

พันธกิจ

ใหบริการดานการแพทยในสาขาหลักทุกสาขา สาขารองบางสาขา และสาขายอยบางสาขา ที่จําเปน เพื่อรองรับ
ประชาชน ฝง กรุง เทพตะวัน ออกและสนามบิน สุว รรณภูมิ บริก ารตรวจรัก ษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคและฟ นฟู สุขภาพมีความพรอมด านการดูแลผูป วย อยางมีคุณภาพและคุณธรรมและรองรับการเป น
สถาบัน รวมสอนนั กศึกษาแพทยกับ สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบั ง การวิจัยและ
พัฒนาทางการแพทย และบูรณาการเครือขายการใหบริการทางการแพทย
คานิยม

SRT
S : Smart
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ รอบรูในสาขาวิชาชีพของตน
R : Reliability
เปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือ เปนที่ไววางใจตอผูรับบริการ
T : Teamwork
การทํางานเปนทีม
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เปาหมายดานที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานักการแพทย
1. ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน เปนปจจัยเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่จะ
นําไปสู 4 กลุมโรคหลัก NCDs อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ
ของประชาชน ลวนเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
จึงไดมีการดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ําหนักเกิน
เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
การพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคที่สําคัญใหกับประชาชน ดําเนินการตรวจคัดกรอง
โรคที่สําคัญใหกับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาและประกันสังคมของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย โดยมีโรคที่ดําเนินการ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ
และโรคมะเร็ง เพื่ อสรางความตระหนัก และให คําแนะนําเกี่ยวกับ สุขภาพ พรอมแจกแผนพั บ ความรูทําให
ประชาชนรับรูถึงอันตรายวิธีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดโรค โดยดําเนินการ คัดกรองโรคใหกับประชาชน
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และคัดกรองนอกสถานที่เมื่อมีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ตางๆ
เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี สวนใหญจะเนนที่การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม และ
มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากพบอุบัติการณของโรคสูงมากในปจจุบัน ซึ่งจะชวยใหสามารถตรวจหาเซลลที่เปน
ระยะเริ่มตนของมะเร็งในบริเวณอวัยวะดังกลาวไดกอนที่จะกลายเปนมะเร็ง เมื่อเซลลที่ผิดปกติไดรับการตรวจ
พบก็จะสามารถรักษาเซลลเหลานี้ได การเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งอยางสม่ําเสมอเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการปองกันมะเร็งทั้งสองชนิด
เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด
ผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม ในพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานครมี ไม น อ ยกว า ป ล ะ ๑๐,๐๐๐ ราย
กระจายไปรักษาในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนกวา ๑๑๕ แหง ซึ่งมีระบบในการดําเนินงานแตกตางกัน
ดังนั้นการจะดําเนินงานควบคุมวัณโรคใหมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัยความรวมมือสถานพยาบาลทุกแหงใน
การรักษาวัณโรคใหหายและติดตามผูปวยที่ขาดยามารับการรักษาใหครบทุกราย ผูปวยวัณโรครายใหมในพื้นที่
กรุ งเทพมหานครที่ ยู ในความดู แลของสํ านั กอนามั ย ประมาณรอ ยละ ๑๐ ส ว นโรงพยาบาลในสั งกั ดสํ านั ก
การแพทย ทุ กแห งได มีการดํ าเนิ นการพั ฒนาระบบเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการรั กษาวั ณโรคมาอยางตอ เนื่ อ ง
โดยกําหนดตัวชี้วัดอัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา ≥ รอยละ 85 ซึ่งผล
การดําเนินงานที่ผานมาในป พ.ศ.256 พบวามีผลลัพธอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและ
กลับเปนซ้ําของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แหง ในภาพรวมเทากับ รอยละ 87.97
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เปาประสงคที่ ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความ
เปนเลิศ
การพั ฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาลถือเป น การดําเนิ น งานที่ มีสําคัญ ตามยุทธศาสตรใน
แผนพัฒ นากรุงเทพมหานคร 12 ป ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒ นากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป โดยมีการ
กําหนดกลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อใหบริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ โดยมีสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) เปนหนวยงานผูประเมิน โดยในป 2561 ที่ผานมา
มีผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลผานตามเกณฑชี้วัด ไดแก โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ และโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นผูบริหารสํานักการแพทยยังใหความสําคัญกับการยกระดับศูนยความ
เปน เลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานั กการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ขึ้น ไป
การประเมิ น ความพึ งพอใจของผู ม ารั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาลของศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทางการแพทย ข อง
กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร การพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบ
บริการทางการแพทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดวยการขยายโรงพยาบาลใหครอบคลุมพื้นที่ สี่มุมเมืองอยาง
ตอเนื่ อง แตเนื่ องจากขอจํ ากัด ด านพื้ น ที่ และปจ จัย สนับ สนุน จึงดําเนิน การพัฒ นาและขยายศักยภาพของ
โรงพยาบาลที่ มี อ ยู ในป จ จุ บั น ให ส ามารถรองรั บ การให บ ริ ก ารทางการแพทย แ ก ป ระชาชนเช น กั น อาทิ
การกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและหนวยงานสนับสนุน โรงพยาบาลราชพิพัฒน การกอสรางศูนยเวชศาสตร
การกีฬาและเวชศาสตรฟนฟู ศูนยผูสูงอายุ และศูนยเด็กเล็กนาอยูคูนมแม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
การก อสรา งอาคารศู น ย สุ ขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณ ย รัศมิ์ การก อสรางอาคารผู ป ว ยนอกโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร การกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน การพบแพทยภายใน 60 นาที
ดวยการนัดหมายผานศูนย BFC โรงพยาบาลรวมถึงการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับ
ศูนยบริการสาธารณสุข และการสงตอผูปวยโรคสําคัญ เปนตน
เปาประสงคที่ ๑.๖.4.1เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
นอกเหนื อภารกิจทางดานการรักษาพยาบาลแลว ยังมีห นวยงานใหบริการทางการ
แพทยอีกหนวยงานหนึ่งคือ ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) ซึ่งบริหารจัดการ
ระบบ บริการการแพทยฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปนศูนยรับแจงเหตุและสั่งการใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน และใหบริการสายดวนทางการแพทย เปนศูนยกลางประสานงานและพัฒนา
เครื อข าย เพื่ อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติก ารทางการแพทยฉุ กเฉิน ทั้ งในสถานการณ ป กติและกรณี ส าธารณภั ย
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และวินาศกรรม ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมจํานวนผูรับบริการการแพทยฉุกเฉินมากขึ้น ในขณะที่
อัตรากําลังบุคลากรยังไมเพียงพอสําหรับการใหบริการทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับสถานการณ
การจราจรในกรุงเทพมหานครยังเปนป ญหาที่ ตองรอรับ การแกไข ซึ่งขณะนี้ สํานักการแพทยไดดําเนิ นการ
ภายใตรูปแบบการสรางเครือขายระบบริการการแพทยฉุกเฉิน
โดยในป ง บประมาณ 2561 ที่ ผ า นมามี ก ารพั ฒ นาการบริ ก ารในระบบบริ ก าร
การแพทย ฉุก เฉิ น โดยจั ด ให มี ชุ ด ปฏิ บั ติ งานการแพทย ฉุ ก เฉิ น ระดั บ สู ง (Advance Life Support) ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร 7 จุด ไดแก จุดจอดใตทางดวนขั้นที่ 2 (ดวนประชาชื่น) จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่ง
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ชัน จุดจอดศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก จุดจอดสํานักงานเขตลาดพราว จุดจอดสํานักงานเขตบางนา จุดจอดวัด
เทพลีลา จุดจอดสํานักงานเขตทุงครุ และเพิ่มขึ้น 1 จุด/ป โดยแต ละจุดมี บุคลากรประกอบด วย พยาบาล
วิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉินขั้นสูง 1 คน/ผลัด เจาหนาที่เวชกิจฉุกเฉินขั้นพื้นฐานหรือพนักงานชวยเหลือคนไข
หรือลูกจางที่ผานการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานจํานวน 1 คน/ผลัดพนักงานขับรถยนตหรือเวชกรฉุกเฉิน
ระดั บ พื้ น ฐานทํ าหน าที่ พนั กงานขับ รถยนต หรือพนักงานขั บ รถยนต ที่เป น บุ คคลภายนอกที่ ผานการอบรม
หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน จํานวน 1 คน/ผลัด โดยอยูปฏิบัติงานตลอด 24 ชม. เปนผลัดๆ ละ 8
ชม. โดยมีผูปวยที่ไดรับการบริการทางการแพทยขั้นสูง (Advance)ภายใน 10 นาที จํานวน 6,396 คน คิด
เปนรอยละ 30.69 ผูปวยที่ไดรับการบริการทางการแพทยขั้นพื้นฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จํานวน 14,051
คน คิดเปนรอยละ 63.84
2. ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร
สถานการณผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ประมาณปละ ๑.๑๙ ลานคน
หากเทียบกับเด็กเกิดใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเพียง ๗.๗ แสนคน ขณะที่จํานวนประชากรไทยกําลังเพิ่มชาลงนั้น
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรอยางใหญหลวง เมื่ออัตราเกิดลดต่ําลงอยางมากและผูคนมี
อายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว จากโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป
ทําใหปจจุบัน ผูสูงอายุทั่วประเทศมีประมาณ ๙.๙ ลานคน จากจํานวนประชากรประมาณ ๖๔.๘ ลานคน กรณี
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อีก ๑๐ ปขางหนาจะมีผูสูงอายุ ๑๕.๑ ลานคน นั่นหมายความวา คาใชจายของรัฐเพื่อ
สนั บ สนุ น สวั สดิ การให ผูสู งอายุ ตองเพิ่ มขึ้น ตามมา การดู แลผู สูงอายุ อาจได รับ บริการไมทั่ วถึงและสงผลให
คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นการเตรียมการจะตองเสริมสรางหลักประกันชีวิตของผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในเรื่อง
สุขภาพ รายได ที่อยูอาศัย ผูดูแล สภาพแวดลอมและความมั่นคง รวมทั้งความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
การจัดสวัสดิการตองเตรียมการระยะยาว โดยใหครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเกื้อกูล
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการจะตองขยายใหมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะ
หลักประกันความสูงวัยและความมั่นคงซึ่งตองทําในเชิงบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
และครอบคลุมการชวยเหลือทุกคนในสังคมใหไดรับการตอบสนองและพัฒนาศักยภาพใหสามารถพึ่งตนเองได
อยางยั่งยืนในขณะเดียวกันป ญหาคนพิการก็ไดรับความสนใจจากสังคมในวงกวางมาเปนเวลานาน สําหรับ
ประเทศไทยการดําเนินการดานสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูคนพิการ กลาวไดวา สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลและ
แรงผลักดันจากภายนอกประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ทิศทางและแนวโนมการจัดสวัสดิการสําหรับ
คนพิ ก ารในอนาคตจะต องเน น การกระจายบริการอย างทั่ ว ถึ งและได ม าตรฐาน มี ก ารพั ฒ นารูป แบบการ
จัดบริการใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนพิการและครอบครัว สงเสริมใหครอบครัวและ
ชุมชนมีบทบาทในการดูแลคนพิการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทรวม
ในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสรางเครือขายการดําเนินงานดานการสงเคราะห พัฒนา ฟนฟู
และคุมครองสิทธิคนพิการทุกระดับ เพื่ อให คนพิการไดรับ สิทธิและโอกาสอยางเปนธรรมเทาเทียมคนปกติ
กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของอาจตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน รวมถึงปญหาผูดอยโอกาสในสังคมปจจุบัน การถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมขาด
การยอมรับจากสังคม (ไมมีตัวตน อยูในภาวะยากลําบาก) สังคมมีทัศนคติเชิงลบ การใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐยังจํากัดและไมครอบคลุม ผูดอยโอกาสมีทัศนคติเชิงลบตอตนเอง และขาดโอกาสในการมีสวนรวมใน
การพัฒนาดานการจัดบริการสังคมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
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ดวยความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ดังนั้นในป 2561 ที่ผานมา
สํานักการแพทยไดจัดบริการสังคมดานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส และ
ตระหนั กในขอกฎหมายตามพระราชบัญ ญั ติสงเสริมและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 รวมถึง
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงกําหนดลักษณะหรือการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร
สถานที่ หรื อบริ การสาธารณะอื่ น ๆ เพื่ อ ใหค นพิ การสามารถเขาถึงและใชป ระโยชนได พ.ศ. ๒๕55 โดย
โรงพยาบาลในสั งกั ด สํ า นั ก การแพทย ทุ ก แห ง ได ดํ า เนิ น การจั ด บริ ก ารสิ่ งอํ า นวยความสะดวกในอาคาร
โรงพยาบาล อาทิ หองน้ํา ปาย สัญลักษณและทางลาด ลิฟท บันได ทางเขาสูอาคาร ทางเชื่อมระหวางอาคารและ
ทางเดินนอกอาคารและการจัดอุปกรณอํานวยความสะดวก ฯลฯ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส ผูปวยและญาติที่มารับบริการอยางเสร็จสมบูรณ ซึ่งในป 2562 ไดเนนพัฒนาอยางตอเนื่องใน
เรื่องการดูแลผูสูงอายุตามเปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
สํานักการแพทยยังมีความมุงมั่นพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลทุกแหง
เพื่ อ รองรั บ จํ านวนผู สู งอายุ ในเขตพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานคร เป น การให บ ริ ก ารแบบองค ร วมอย างเป น ระบบ
ผู สู งอายุ จ ะได รั บ การ คั ด กรองภาวะสุ ข ภาพและได รั บ การดู แ ลทางด า นเวชศาสตร ผู สู งอายุ ตามเกณฑ
มาตรฐานระดับประเทศที่ระบบบริการทางการแพทยทั่วไปไมสามารถดูแลไดอยางองครวม โดย ทีมสหสาขา
วิชาชีพ อาทิ แพทย พยาบาลที่ผานการอบรมดานเวชศาสตรผูสูงอายุ ทันตแพทย นักโภชนาการ นักจิตวิทยา
นักกายภาพบําบัด เภสัชกร ทันตแพทย เพื่อใหผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนการรองรับ
ประเทศไทยที่ ก า วเข า สู สั ง คมผู สู งอายุ อ ย า งสมบู ร ณ โดยป ง บประมาณ 2560 สํ า นั ก การแพทย ได ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย เพื่อดําเนินการตรวจ
ประเมิ นคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสํ านักการแพทย โดยกําหนดเกณฑ การประเมิน 20 ขอ
ซึ่งโรงพยาบาลทุกแหงจะตองผานเกณฑทั้งหมดไมต่ํากวา 15 ขอ และคะแนนรวมตองไดมากกวา 20 คะแนน
จากการตรวจประเมิน คลินิ กผู สูงอายุของโรงพยาบาลสั งกั ดสํานั กการแพทยทั้ง 9 แหงในป 2560 พบวา
โรงพยาบาลทั้ง 9 แหง ผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และในปงบประมาณ 2561 กรุงเทพมหานคร โดย
สํ านั กการแพทยร ว มกับ คณะแพทยศาสตร ศิร ิร าชพยาบาล และสมาคมพฤฒาวิท ยาและเวชศาสตร
ผู สู ง อายุ ไ ทย พั ฒ นาเกณฑ ก ารตรวจประเมิ น คลิ นิ ก ผู สู ง อายุ คุ ณ ภาพ เฉลิ ม พระเกี ย รติ 86 พรรษา
พระบรมราชินีนาถในโรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทยทุกแหง และจะขยายการดําเนินงานไปยังโรงพยาบาลทั้ง
ภาครั ฐและเอกชนทั่ วพื้ นที่ กรุ งเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร (สํ านั ก การแพทย ) จะให ก ารสนั บ สนุ น
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องในการจั ดตั้ งคลิ นิกผูสูงอายุคุณ ภาพตามเกณฑ ฯ ดังกลาว เพื่ อใหพ รอมรับ การตรวจ
ประเมิน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะชวยใหผูสูงอายุไดรับบริการที่มีคุณภาพ
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.2ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
เพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ สํานักการแพทยมีนโยบาย
ในการดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ ภายใตชื่อ “กทม. ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง” เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการอยาง
ครบวงจร ตั้งแตเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและความใสใจเปนพิเศษในการ
บริการทางการแพทยและสาธารณสุข สําหรับผูมีอายุ 80 ปขึ้นไป “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” เนื่องจากผูสูงอายุที่
อายุ 80 ปขึ้นเปน เปนวัยที่มีภาวะเปราะบางสูง และมีภาวะทุพพลภาพมากกวาปกติ สวนใหญตองใชรถเข็น
หรือเปลนอนและเจ็บ ป ว ยด วยโรคเรื้อรัง และจัด Fast Track สํ าหรับ ผูมีอายุ 60 ปขึ้น ไป ในชองทางการ
บริการ 5 ชองทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขารับบริการ รวมทั้งเมื่อผูสูงอายุเขารับบริการในคลินิก
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ผูสูงอายุคุณภาพ จะไดรับการประเมินความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน ชนิด Basic ADL (Barthel
ADL Index) หากคะแนนการประเมิ น เท ากั บ 0 – 11 คะแนน (ต อ งการพึ งพิ งผู อื่ น ปานกลาง) จะเข า สู
กระบวนการดูแลตอเนื่ องโดยทีมสหวิชาชีพตอไป รวมถึงการจัดกิจกรรมให แกผูสูงอายุ ที่เปน สมาชิกชมรม
ผูสูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยอยางตอเนื่อง อาทิ การตรวจสุขภาพประจําปใหแกสมาชิกใน
ชมรม ฯลฯ
3.ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความ
เปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม
สํา นั กการแพทยไดมุงเนน พัฒ นาคุณ ภาพของบุคลากรทุ กสายงานใหส อดคลองกับ
มาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ นอกจากนั้น สํานักการแพทยไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) ดวยการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน ความเชื่อมั่นในองคกร
พัฒนาขวัญและกําลังใจแกบุคลากร รวมถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร)
1. รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
2. ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
3. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
4. รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพ
ผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
5. รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยของกรุงเทพมหานคร
6. จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
7. รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ํา)
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง
9. ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข
10. จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น
11. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(รายงานผลการประเมินโครงการฯ)
12. รอยละความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการและสั่งการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน
13. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การประสานเครื อ ข า ยอาสาสมั ค รมู ล นิ ธิ ใ นระบบบริ ก ารแพทย ฉุ ก เฉิ น
กรุงเทพมหานคร
14. มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
15. รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือ
ตรวจสุขภาพประจําป
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รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณา
การระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามงานประจํา)
1. รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง
2. รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ.2562)
1. สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม
3. ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ
5. รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคที่สําคัญ
6. ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทยแผนไทย/แพทยทางเลือก
7. รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง (Advanced) สามารถไดรับ
บริการภายใน 10 นาที และสวนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที
8. ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย (ความรวมมือและขอคิดเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ)
9. จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”
ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามมิติที่ 2 - 4)
1. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
3. รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลือมป
4. ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
5. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
7. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
8. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
9. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
10. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
11. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ 1 การบริการสาธารณะ
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรค
ไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
รอยละของผูเขารวมโครงการอวน ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
รอยละ 80
มาตรการสนับสนุนประสงค
มาตรการที่ 2 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ําหนัก
เกินเกณฑมาตรฐาน

งบประมาณ
เงินบํารุงรพ.

สวนราชการ
8 รพ./รพจ.

มาตรการที่ 5 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแล
ผูปวยหรือตนเองไดถูกตอง

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
งบประมาณ
สวนราชการ
1. โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ (Well-being
ไมใชงบประมาณ
9 รพ./รพว.
Caring)
เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัดเปาประสงค
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ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรบั การคัดกรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง

คาเปาหมาย
80,000 ราย

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ ๑ เพิ่มจํานวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง

คาเปาหมาย
80,000 ราย

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการประชาชนที่เปนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
10 รพ.

เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
2
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คาเปาหมาย
5,000 คน/ป
15,000 คน

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 เพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีผูสูงอายุ 30 – 70 ป ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
2
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
เปาหมายที่ 1.6.2

คาเปาหมาย
5,000 คน/ป
15,000 คน

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
(10 รพ./รพจ.)

ไมใชงบประมาณ

8 รพ.

โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง
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เปาประสงคที่ 1.6.2.2 คนหาและรักษาวัณโรคใหหายขาด
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

คาเปาหมาย
รอยละ 85

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 คนหาผูปวยวัณโรค เชิงรุก เชิงรับ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

คาเปาหมาย
รอยละ 85

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
8 รพ./สพบ.

เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียมกันมี
คุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ
3 ขึ้นไป
2
รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร
3
จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย
4
รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซ้ํา)
5
ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
6
จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 85
≥รอยละ 85
2 เรื่อง
รอยละ 100
รอยละ 90
4 เรื่อง

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาและขยายศูนยการแพทยเฉพาะทางสูความเปนเลิศที่มีคุณภาพ (Excellent Centers)

13

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสํานักการแพทย ตั้งแตระดับ
3 ขึ้นไป
2
รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาล
ของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร
3
ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 85
≥รอยละ 85
รอยละ 90

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทย
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยเบาหวาน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการในศูนยเบาหวาน
4. โครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรยตรวจสวนหัวใจและ
หลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยวพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด
5. โครงการพัฒนาคลินิกนอนกรนและโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับ
6. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการศูนยสมองและหลอด
เลือดสมอง
7. โครงการเพิ่มศักยภาพหนวยหองปฏิบัติการสวนหัวใจ
และหลอดเลือดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
8. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
รพก.รพต.รพจ.

137,000.- บาท
278,000.- บาท
30,000,000.-บาท

รพต.
รพต.
รพต.

500,000.-บาท

รพต.

330,000.-บาท

รพต.

5,000,000.- บาท

รพจ.

ไมใชงบประมาณ

รพก.รพต.รพจ.

9. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ไมใชงบประมาณ

10 รพ.
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มาตรการที่ 2 ยกระดับการใหบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนเลิศโดยใชมาตรฐานเดียวกันทุกโรงพยาบาล (Best Practice)
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย

คาเปาหมาย
2 เรื่อง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
เพื่อการดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ.

มาตรการที่ 3 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการประยุกตใชมาตรฐาน HA Advance
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซ้ํา)

คาเปาหมาย
รอยละ 100

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2. ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาลคุณภาพ
สํานักการแพทย ครั้งที่ 13

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
200,000.- บาท

สวนราชการ
รพก./8 รพ.
รพว./รพล.

มาตรการที่ 5 สนับสนุนการศึกษา วิจัยและผลิตนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา 1 สวนราชการ

คาเปาหมาย
4 เรื่อง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ 17
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
2. โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562 (ครั้งที่ 16)
3. โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทยและ
สาธารณสุข

งบประมาณ
776,800.-บาท

สวนราชการ
สพบ.

102,200.-บาท
100,000.-บาท

รพต.
รพต.
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4. โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562
5. โครงการประชุมวิชาการประจําป
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งบประมาณ
40,400.-บาท
101,000.-บาท

สวนราชการ
รพร.
รพส.

เปาประสงคที่ ๑.๖.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง
และระดับตติยภูมิระดับสูง
2
ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข
3
รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคที่สําคัญ

คาเปาหมาย
รอยละ 50
รอยละ 90
รอยละ 93

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็กไปสูโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงขนาด 200 – 300 เตียง
และระดับตติยภูมิระดับสูงขนาด 500 เตียง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง
และระดับตติยภูมิระดับสูง

คาเปาหมาย
รอยละ 50

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคโรงพยาบาล
ตากสิน
2. โครงการกอสรางอาคารชั่วคราวโรงพยาบาล
ลาดกระกรุงเทพมหานคร
3. โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและ
หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน
4. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10 ชั้น
โรงพยาบาลสิรินธร
5. โครงการเปดใหบริการ OPD ชั่วคราวโรงพยาบาล
บางนา
6. โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา

งบประมาณ
2,113,500,000.-บาท

สวนราชการ
รพต.

9,200,000.-บาท

รพล.

34,875,000.- บาท

รพร.

17,000,000.- บาท

รพส

21,212,405.- บาท

สพบ.

80,000,000.- บาท

รพค.

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมพื้นที่บริการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
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ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาเปาหมาย
รอยละ 90

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
8 รพ./สพบ.

มาตรการสํานักการแพทย ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชในการสงตอผูปวย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรคที่สําคัญ

คาเปาหมาย
รอยละ 93

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคลากร
เพื่อการสงตอผูปวย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
10 รพ./ศบฉ./สพบ.

เปาหมายที่ 1.6.4 ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤติ
เปาประสงคที่ ๑.๖.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น
2
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (รายงานผลการประเมินโครงการฯ )
3
ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
(ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ)
4
5

คาเปาหมาย
1 จุด
รอยละ 75
รอยละ 80

รอยละความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการและสั่งการ
รอยละ 75
ทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน
รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง
ขัน้ สูง(Advanced)
(Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของขั้นพื้นฐาน
รอยละ 30
(Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที
ขั้นพื้นฐาน (Basic)
รอยละ 63
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 เพิ่มจุดจอดรถพยาบาลใหเขาถึงพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุบอยครั้ง
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทั้งสิ้น

คาเปาหมาย
1 จุด

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมประจํา
1. กิจกรรมหาพื้นที่จุดจอดในพื้นที่ที่มีสถิติเกิดเหตุ
บอยครั้ง

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
ศบฉ.

มาตรการที่ 2 พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (รายงานผลการประเมินโครงการฯ )
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉิน
การแพทย
2. โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพยาบาลกูชีพ
3. โครงการพัฒนาวิชาการพยาบาลจายงานศูนย
รับแจงเหตุ
4. การพัฒนากรอบอัตราบุคลากร

คาเปาหมาย
รอยละ 75

งบประมาณ
540,000.- บาท

สวนราชการ
ศบฉ.

110,000.- บาท
60,000.- บาท

ศบฉ.
ศบฉ.

ไมใชงบประมาณ

ศบฉ.

มาตรการที่ 3 ซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
(ความรวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ)

คาเปาหมาย
รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความ
พรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย

งบประมาณ
250,000.- บาท

สวนราชการ
ศบฉ.

18

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562

มาตรการที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการและสั่งการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการและสั่งการ
ทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน

คาเปาหมาย
รอยละ 75

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย
ประสานงานและสั่งการทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร
3. โครงการยกระดับดานการอํานวยการและสั่งการ
การแพทยฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบัญชาการทาง
การแพทยฉุกเฉิน
5. โครงการประชุมวิชาการทางการแพทยฉุกเฉิน

งบประมาณ
120,000.- บาท

สวนราชการ
ศบฉ.

2,350,000.บาท
120,000.- บาท

ศบฉ.

250,000.- บาท

ศบฉ.

ศบฉ.

มาตรการสํานักการแพทย เพิ่มประสิทธิภาพระบบใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉินขั้นสูง
(Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน 10 นาที และสวนของขั้น
พื้นฐาน (Basic) สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที

คาเปาหมาย
ขั้นสูง(Advanced)
รอยละ 30
ขั้นพื้นฐาน (Basic)
รอยละ 63

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือ
ผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
2. โครงการขับขี่ปลอดภัย
3. การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของศูนย
เอราวัณ

งบประมาณ
21,343,500.- บาท

สวนราชการ
ศบฉ.

486,280 .- บาท
13,670,660.- บาท

ศบฉ.
ศบฉ.

เปาประสงคที่ ๑.๖.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิ
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ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
มีระบบบริหารจัดการประสานงานเครือขาย อาสาสมัครมูลนิธิในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
2
มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวมในการ
พัฒนาฝกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
รอยละ 90
มีระบบ

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการเครือขายอาสาสมัครของมูลนิธิในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการประสานงาน
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
มีระบบบริหารจัดการประสานงานเครือขาย อาสาสมัครมูลนิธิในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
รอยละ 90

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

งบประมาณ
137,700.- บาท

สวนราชการ
ศบฉ.

มาตรการที่ 2 การผลั กดั น เครือขายในระบบฯ ใหมีการพัฒ นาศักยภาพใหกับ ผูป ฏิบัติงานเบื้องตนซึ่งเปน
อาสาสมัครของมูลนิธิใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวมในการ
พัฒนาฝกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
มีระบบ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน EMR 40 ชั่วโมงใน
การยกระดับบุคลากรปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครใน
สังกัดเครือขาย
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานผูปฏิบัติการเบื้องตนสังกัดเครือขายใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินหลักสูตร FR 2
24 ชั่วโมง

งบประมาณ
80,000.- บาท

สวนราชการ
ศบฉ.

90,000.- บาท

ศบฉ.
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ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”

คาเปาหมาย
9 แหง

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

คาเปาหมาย
9 แหง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ.

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑมาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”

คาเปาหมาย
9 แหง

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

คาเปาหมาย
9 แหง
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
2. กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ.

เปาประสงคที่ ๓.๑.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําปเพิ่มขึ้น
2
รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษา
ผูสูงอายุทอี่ ยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม (ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)
3
ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย
แผนไทย/แพทยทางเลือก

คาเปาหมาย
รอยละ 20
รอยละ 90

8 แหง

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 สงเสริมการเขาถึงบริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจําปอยางทั่วถึง
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ
รอยละ 20
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําป
2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย
โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย
โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ
สํานักการแพทย

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
9 รพ.

450,000.- บาท
600,000.- บาท

รพล.
รพจ.

200,000.- บาท
500,000.- บาท

สพบ./9 รพ.
รพจ.

มาตรการที่ 2 (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะ 2 (พ.ศ.2561 – 2564)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมอยางบูรณาการ ครบวงจรและมีคุณภาพ
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ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษา
ผูสูงอายุทอี่ ยูในภาวะพึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม (ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)
2
ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย
แผนไทย/แพทยทางเลือก

คาเปาหมาย
รอยละ 90

8 แหง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการ กทม.ใสใจผูส ูงวัย หัวใจแกรง
2. การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและ/หรือแพทย
ทางเลือก

งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

สวนราชการ
10 รพ./สพบ.
8 แหง
รพก./รพต./รพจ./
รพว./รพร./รพส./
รพข./รพท.

สวนที่ 2 การบริหารจัดการ
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนที่
เชื่อมั่นของประชาชน
เปาประสงคที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่
เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดเปาประสงค
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี

คาเปาหมาย
รอยละ 80
(ระดับดีขึ้นไป)

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการในแตละ
สายงานใหมุงสูความเปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปนมหานครแหงเอเชีย
ตัวชี้วัดมาตรการ
ลําดับที่
ตัวชี้วัด
1
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี

คาเปาหมาย
รอยละ 80
(ระดับดีขึ้นไป)
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy
Work Place)
2. โครงการประชุมใหญวิชาการการพยาบาลประจําป
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลการ
ชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการพยาบาล เรื่อง
การพยาบาลเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อดื้อยา
ในโรงพยาบาล
6. โครงการอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care)
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซอมแผน
ปองกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
8. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
9. โครงการประชุมวิชาการ การปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยแกบุคลากร
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง (ผูใหญ) แกบุคลากรใหมทางการพยาบาล
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิง
ไหมและอพยพหนีไฟ
13. โครงการอบรมฟนฟูการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแม
14. โครงการอบรมการพยาบาลผูสูงอายุดวย
หัวใจความเปนมนุษย
15. โครงการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็กสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิด – 3 ป)
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิง
ไหมและอพยพหนีไฟ
18. โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
19. โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน

งบประมาณ

สวนราชการ
สก./ทุกสวนราชการ

87,800.-บาท
99,400.-บาท

รพก.
รพก.

105,000.-บาท

รพก.

43,400.-บาท

รพก.

138,400.-บาท

รพก.

230,300.-บาท

รพต.

82,000.-บาท
61,300.-บาท

รพต.
รพต.

54,300.-บาท

รพจ.

12,100.-บาท

รพจ.

84,700.-บาท

รพจ.

161,600.-บาท

รพจ.

54,700.-บาท

รพจ.

153,000.- บาท

รพจ.

153,800.-บาท
34,700.-บาท

รพท.
รพท.

37,500.-บาท

รพท.

17,000.-บาท

รพท.

24
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
โรงพยาบาล
20. โครงการประชุมวิชาการประจําปโรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
21. โครงการอบรมการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
22. โครงการอบรมปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เวชการุณยรัศมิ์
23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ
พรอมอุบัติภัยกลุมชน
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐาน
27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง
28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงพยาบาล
29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผนดับเพลิง
และระงับอัคคีภัย
30. โครงการการพัฒนาเครือขายการดูแลแบบ
ประคับประคอง
31. โครงการอบรมวิชาการภาวะฉุกเฉินในผูสูงอายุ
Geriatrice Emergency ประจําป 2562
32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการกูชีพขั้น
สูงในเด็ก
33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
34. โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพในผูใหญ
35. โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงทางการ
พยาบาล
36. โครงการอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน
37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นสูง
38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายผูปวย
และชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล
40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการซอมแผนรับ

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562
งบประมาณ

สวนราชการ

35,000.-บาท

รพท.

26,800.-บาท
69,900.-บาท

รพว.
รพว.

110,000.-บาท

รพว.

42,400.-บาท

รพว.

31,000.-บาท
37,800.-บาท

รพว.
รพล.

41,200.-บาท

รพล.

103,000.-บาท

รพล.

43,400.-บาท

รพร.

23,000.-บาท

รพร.

28,700.-บาท

รพร.

44,000.-บาท

รพร.

19,600.-บาท
44,600.-บาท
66,000.-บาท

รพร.
รพร.
รพร.

144,000.-บาท
84,000.-บาท

รพส.
รพส.

67,300.-บาท

รพส.

126,200.-บาท

รพส.

14,000.-บาท

รพข.

25
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร
อุบัติภัยหมู
41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการ
ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดับเพลิง
และหนีไฟ

โครงการ/กิจกรรมยุทศาสตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562
งบประมาณ

สวนราชการ

14,500.-บาท

รพข.

9,600.-บาท

รพข.

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนา
ไมใชงบประมาณ
คุณภาพระบบบริการประชาชนที่เปน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ไมใชงบประมาณ
เตานมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความเปน ไมใชงบประมาณ
เลิศทางการแพทย
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย
137,000.- บาท
เบาหวาน
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการในศูนย
278,000.- บาท
เบาหวาน
โครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรยตรวจสวน
30,000,000.หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว
บาท
พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด
โครงการพัฒนาคลินิกนอนกรนและโรคหยุด 500,000.-บาท
หายใจขณะหลับ
โครงการปรับปรุงพืน้ ที่บริการศูนยสมอง
330,000.- บาท
และหลอดเลือดสมอง
โครงการเพิ่มศักยภาพหนวยหองปฏิบัติการ 5,000,000.สวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาล
บาท
เจริญกรุงประชารักษ
กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ไมใชงบประมาณ
ผูรับบริการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
เงินบํารุง รพ.

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
8 รพ./รพจ.

-

10รพ.

-

10 รพ./รพจ.

เงินบํารุงรพ.

รพก.รพต.
รพจ.
รพต.

เงินบํารุงรพ.

รพต.

กทม.

รพต.

เงินบํารุงรพ.

รพต.

เงินบํารุงรพ.

รพต.

กทม.

รพจ.

-

รพก.รพต.
รพจ.

26

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562

กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) เพื่อการดูแลรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ไมใชงบประมาณ

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
-

ไมใชงบประมาณ

-

รพก./8 รพ.

14

ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล
คุณภาพสํานักการแพทย ครั้งที่ 13

200,000.- บาท

เงินบํารุงสนพ.

รพว./รพล.

15

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
2,113,500,000.โรงพยาบาลตากสิน
บาท
โครงการกอสรางอาคารชั่วคราว
9,200,000.-บาท
โรงพยาบาลลาดกระกรุงเทพมหานคร
โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลางและ 34,875,000.หนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน
บาท
โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10
17,000,000.ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร
บาท
โครงการเปดใหบริการ OPD ชั่วคราว
21,212,405.โรงพยาบาลบางนา
บาท
โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา
80,000,000.บาท
กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวาง
ไมใชงบประมาณ
ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย
กิจกรรมหาพื้นที่จุดจอดในพื้นที่ที่มีสถิติเกิด ไมใชงบประมาณ
เหตุบอยครั้ง
โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉิน 540,000.- บาท
การแพทย
โครงการอบรมฟนฟูวิชาการพยาบาลกูชีพ
110,000.- บาท
โครงการพัฒนาวิชาการพยาบาลจายงาน
60,000.- บาท
ศูนยรับแจงเหตุ
การพัฒนากรอบอัตราบุคลากร
ไมใชงบประมาณ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 120,000.- บาท
ศูนยประสานงานและสั่งการทางการแพทย
ของกรุงเทพมหานคร
โครงการยกระดับดานการอํานวยการและ
2,350,000.สั่งการการแพทยฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร
บาท

กทม.

รพต.

บํารุง สนพ.

รพล.

กทม.

รพร.

กทม.

รพส.

เงินบํารุง สนพ.

สพบ.

กทม.

รพค.

-

8 รพ./สพบ.

-

ศบฉ.

เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.

เงินบํารุง สนพ.
เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.
ศบฉ.

เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.
ศบฉ.

เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.

ลําดับ
12
13

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
9 รพ.

27

120,000.- บาท

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
เงินบํารุง สนพ.

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
ศบฉ.

250,000.- บาท

เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.

137,700.- บาท

เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.

โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน EMR 40
80,000.- บาท
ชั่วโมงในการยกระดับบุคลากรปฏิบัติหนาที่
อาสาสมัครในสังกัดเครือขาย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
90,000.- บาท
ปฏิบัติงานผูปฏิบัติการเบื้องตน สังกัด
เครือขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
หลักสูตร FR 2 24 ชั่วโมง
โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ไมใชงบประมาณ
ประจําป 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
450,000.-บาท
โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
600,000.- บาท
โรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทย
โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ
200,000.-บาท
สํานักการแพทย
โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ 500,000.- บาท
สํานักการแพทย
โครงการ กทม.ใสใจ ผูสูงวัยหัวใจแกรง
ไมใชงบประมาณ

เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.

เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.

ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบัญชาการ
ทางการแพทยฉุกเฉิน
โครงการประชุมวิชาการทางการแพทย
ฉุกเฉิน
กิจกรรมการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพื้นฐาน

30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562

กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาวิชาการประจําป

-

9 รพ.

เงินบํารุงรพ.
เงินบํารุง สนพ.

รพล.
รพจ.

เงินบํารุง สนพ.

สพบ./9 รพ.

เงินบํารุง สนพ.

รพจ.

-

ไมใชงบประมาณ

-

10 รพ./
สพบ.
8 รพ.

ไมใชงบประมาณ

-

8 รพ./สพบ.

ไมใชงบประมาณ

-

10 รพ.

776,800.-บาท

กทม.

สพบ.

28
ลําดับ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ครั้งที่ 17 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562
(ครั้งที่ 16)
โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทย
และสาธารณสุข
โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562
โครงการประชุมวิชาการประจําป
กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อ
ชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
โครงการขับขี่ปลอดภัย

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562

งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ

102,200.-บาท

กทม.

รพต.

100,000.-บาท

กทม.

รพต.

40,400.-บาท

กทม.

รพร.

101,000.-บาท
ไมใชงบประมาณ

กทม.
-

รพส.
รพจ.

21,343,500.บาท

กทม.

ศบฉ.

486,280.- บาท

เงินบํารุง สนพ.

ศบฉ.

การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการของ 13,670,660.เงินบํารุง สนพ.
ศูนยเอราวัณ
บาท
โครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนา 250,000.- บาท
เงินบํารุง สนพ.
ความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุ
สาธารณภัย
กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ
ไมใชงบประมาณ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2,354,710,945.- กทม./เงินบํารุง สนพ./
บาท
เงินบํารุง รพ.

รวมโครงการ/กิจกรรม 53 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ 36 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 17 โครงการ/กิจกรรม

ศบฉ.
ศบฉ.
9 รพ.

29

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
สํานักการแพทย ประจําป พ.ศ.2562

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

ไมใชงบประมาณ

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
-

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
9 รพ./รพว.

-

เงินบํารุง รพ.

87,800.-บาท

กทม.

สก./ทุกสวน
ราชการ
รพก.

99,400.-บาท

กทม.

รพก.

105,000.-บาท

กทม.

รพก.

43,400.-บาท

กทม.

รพก.

138,400.-บาท

กทม.

รพก.

230,300.-บาท

กทม.

รพต.

82,000.-บาท

กทม.

รพต.

61,300.-บาท

กทม.

รพต.

54,300.-บาท

กทม.

รพจ.

12,100.-บาท

กทม.

รพจ.

84,700.-บาท

กทม.

รพจ.

161,600.-บาท

กทม.

รพจ.

54,700.-บาท

กทม.

รพจ.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการสรางเสริมพลังผูปวยและญาติ
(Well-being Caring)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
(Happy Work Place)
โครงการประชุมใหญวิชาการ การ
พยาบาลประจําป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พยาบาลการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการ
พยาบาล เรื่องการพยาบาลเพื่อปองกัน
การแพรกระจายเชื้อดือ้ ยาในโรงพยาบาล
โครงการอบรมดูแลผูปวยระยะสุดทาย
แบบประคับประคอง (Palliative Care)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ซอมแผนปองกันระงับอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟ
โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพขั้น
พื้นฐาน
โครงการประชุมวิชาการ การปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการวิจยั แกบุคลากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การชวย
ฟนคืนชีพขั้นสูง (ผูใหญ) แกบุคลากร
ใหมทางการพยาบาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับ
เหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมฟนฟูการสงเสริมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม
โครงการอบรมการพยาบาลผูสูงอายุดวย
หัวใจความเปนมนุษย

30
ลําดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงเด็ก
153,800.- บาท
สําหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 3 ป)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชวย
153,800.-บาท
ฟนคืนชีพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับ
34,700.-บาท
เหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ
โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับ
37,500.-บาท
อุบัติภัยหมู โรงพยาบาลหลวงพอ
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
โครงการอบรมปองกันและควบคุมการ
17,000.-บาท
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
โครงการประชุมวิชาการประจําป
35,000.- บาท
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร
อุทิศ
โครงการอบรมการดูแลผูปวยโรคหลอด
26,800.-บาท
เลือดสมอง
โครงการอบรมปองกันและควบคุมการ
69,900.-บาท
ติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
110,000.-บาท
ปองกันและระงับอัคคีภัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียม 42,400.-บาท
ความพรอมอุบัติภัยกลุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวย
31,000.-บาท
ฟนคืนชีพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟน 37,800.-บาท
คืนชีพขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟน 41,200.-บาท
คืนชีพขั้นสูง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
103,000.-บาท
ปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผน
43,400.-บาท
ดับเพลิงและระงับอัคคีภัย
โครงการการพัฒนาเครือขายการดูแล
23,000.-บาท
แบบประคับประคอง
โครงการอบรมวิชาการภาวะฉุกเฉินใน
28,700.-บาท
ผูสูงอายุ Geriatrice Emergency

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
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แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ
กทม.

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ
รพจ.

กทม.

รพท.

กทม.

รพท.

กทม.

รพท.

กทม.

รพท.

กทม.

รพท.

กทม.

รพว.

กทม.

รพว.

กทม.

รพว.

กทม.

รพว.

กทม.

รพว.

กทม.

รพล.

กทม.

รพล.

กทม.

รพล.

กทม.

รพร.

กทม.

รพร.

กทม.

รพร.

31
ลําดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประจําป 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการกูชีพขั้นสูงในเด็ก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซอมแผน
รับอุบัติภัยหมู
โครงการอบรมการชวยฟนคืนชีพใน
ผูใหญ
โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง
ทางการพยาบาล
โครงการอบรมซอมแผนรับอุบัติภัย
กลุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟน
คืนชีพขั้นสูง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เคลื่อนยายผูปวยและชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอม
แผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ดับเพลิงและหนีไฟ
การจัดตั้งหนวยแพทยแผนไทยและหรือ
แพทยทางเลือก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนปฏิบัตริ าชการโรงพยาบาลสิรินธร
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งบประมาณ

แหลงงบประมาณ
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ

สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ

44,000.-บาท

กทม.

รพร.

19,600.-บาท

กทม.

รพร.

44,600.-บาท

กทม.

รพร.

66,000.-บาท

กทม.

รพร.

144,000.-บาท

กทม.

รพส.

84,000.-บาท

กทม.

รพส.

67,300.-บาท

กทม.

รพส.

126,200.-บาท

กทม.

รพส.

14,000.-บาท

กทม.

รพข.

14,500.-บาท

กทม.

รพข.

9,600.-บาท

กทม.

รพข.

ไมใชงบประมาณ

-

2,837,800.บาท

กทม./เงินบํารุงรพ.

รวมโครงการ/กิจกรรม 44 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ 41 โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ 3 โครงการ/กิจกรรม

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

1

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตาราง ก. แสดงภารกิจเชิงยุทธศาสตร
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1
รอยละของผูเขารวมโครงการอวน ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ)
รอยละ 80
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน
(ม.1.6.1.1.2)

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
1. รอยละของผูเขารวมโครงการอวน นิยาม/คําอธิบาย
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม - ผูเ ขารวมโครงการอวน ลงพุง หมายถึง
(ผลลัพธ)
บุคลากรในสังกัดสํานักการแพทยและ
หรือประชาชนทั่วไป
- รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง
- กลุมเปาหมายตามเปาประสงคในแผน
ผูเขารวมโครงการที่วัดรอบเอวหรือ BMI
กทม.ป 2562 เนนประชาชน
หลังเขารวมโครงการลดลงจากกอนเขา
รวมโครงการ
คาเปาหมาย
รอยละ 80
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงที่มีรอบ
เอวหรือ BMI ลดลง หารดวยจํานวน
ผูเขารวมโครงการอวนลงพุงทั้งหมด
คูณดวย 100

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี
น้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
งบประมาณ (เงินบํารุง รพ.) (ดําเนินการ)
(8 รพ./รพจ.)
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรชุมชนฯ
ผลงานป 2561
- จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
สําหรับประชาชนที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
มีผูเขารวมโครงการจํานวน 50 คน มีดัชนีมวล
กายลดลง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 84.15

2

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1
ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มจํานวนการตรวจคัดกรองโดย
จัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก
(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)
ในกลุมเปาหมายที่ยังไมเคยไดรับ
การวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
2. ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป 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

คาเปาหมาย
80,000 ราย

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

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

2. กิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการประชาชนทีเ่ ปนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (10 รพ.)

คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์
80,000 ราย
วิธีการคํานวณ
นับจํานวน

ผูรับผิดชอบ
ฝายการพยาบาล, กง.อายุรกรรม,
กง.เวชศาสตรชุมชน
** ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดใหม **

3
- การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
หมายถึง การคัดกรองโดยการวัด
ความดันโลหิตในกลุมเปาหมายที่ไม
เคยถูกวินิจฉัยวาเปนโรคความดัน
โลหิตสูง

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

4

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

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

คาเปาหมาย
5,000 คน/ป
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

นิยาม/คําอธิบาย
- การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม หมายถึง
การตรวจคัดกรองโดยการสังเกตความ
ผิดปกติดวยการดูลักษณะภายนอกของ
เตานมและการคลํา (ไมรวมการตรวจ
mammogram และ u/s breast)
- สตรีที่ไดรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม หมายถึง สตรีไทยอายุ 30 - 70 ป
ไดรับบริการตรวจมะเร็งเตานมโดยไมเสีย
คาใชจาย (ไมรวมการตรวจ mammogram
และ u/s breast)
คาเปาหมาย
จํานวนผูรบั บริการ 5,000 คน/ป ใน
สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง
9 แหง
วิธีคํานวณ
นับจํานวน (ราย)

โครงการ/กิจกรรม
3. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (10 รพ./รพจ.)
ผูรับผิดชอบ : กง.ศัลยกรรม , ฝายการพยาบาล
ผลงานป 2561
- สตรีที่ไดรับการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
จํานวน 686 ราย ผิดปกติ 36 ราย

5

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียมกันมีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ลําดับ
4
5

ตัวชี้วัด
จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย (ผลผลิต)
รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล (ซ้ํา)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ยกระดับการใหบริการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครใหมีแนวทางปฏิบัติที่
เปนเลิศโดยใชมาตรฐานเดียวกันทุก
โรงพยาบาล (Best Practice)
(ม.1.6.3.1.2)
พิจารณาเรื่องที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
4. จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) ของโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทย (ผลผลิต)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
2 เรื่อง
รอยละ 100
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คําอธิบาย
4. กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
แนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
Practice) เพื่อการดูแลรักษาผูปวยของ
Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติที่เปนผลมา
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
จากการนํา ความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุป
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (9 รพ.)
ความรูหรือประสบการณนั้น เปนแนวทาง
ปฏิบัติของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล , คกก.best
การแพทย
practice
คาเปาหมาย
2 เรื่อง
วิธีการคํานวณ
นับจํานวน

ผลงานป 2561
1. การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา
(Medical Error)
2. การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง
(Palliative care)

6
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยการ
ประยุกตใชมาตรฐาน HA Advance
(ม.1.6.3.1.3)

5. รอยละความสําเร็จในการผานการ
ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล (ซ้ํา)

นิยาม/คําอธิบาย
ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล หมายถึง ผานการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และ
บริการสุขภาพ โดยรับการตรวจประเมิน
จากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล
(องคกรมหาชน) หรือพรอมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล โดยสงหนังสือ
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลไปยังสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคกรมหาชน) เพื่อ
กําหนด วันเขาตรวจประเมิน
คาเปาหมาย
รอยละ 100 (รพก.)
วิธีการคํานวณ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยที่
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ (ซ้ํา) ตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลฯ หารดวย
โรงพยาบาลที่ตองรับการตรวจประเมิน
(ซ้ํา) ในป 2562 คูณดวย 100

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
5. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(รพก./8 รพ.)
ผูรับผิดชอบ : กง.พัฒนาคุณภาพฯ ,
ทุกฝาย/กลุมงาน
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลใหรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาล มีระยะเวลาในการรับรอง
ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
12 มิถุนายน 2563

7
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลําดับ
1
2

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติย
ภูมิระดับสูง
ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก 6. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ไปสูโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง
ระดับทุติยภูมิระดับสูงและ
ขนาด 200 – 300 เตียง และระดับ
ระดับตติยภูมิระดับสูง
ตติยภูมิระดับสูงขนาด 500 เตียง
(ผลลัพธ)
(ม.1.6.3.2.1)

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
ความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาล หมายถึง ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2562
คาเปาหมาย
รอยละ 50
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด หารดวย
จํานวนโครงการทั้งหมด คูณดวย 100

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
คาเปาหมาย
รอยละ 50
รอยละ 90
โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต
10 ชัน้ โรงพยาบาลสิรินธร
งบประมาณ 17,000,000.- บาท
(ลงทุน) (รพส.)
ผูรับผิดชอบ : ฝายพัสดุ, ฝายงบฯ
** ตัวชี้วัดใหม **

8
พัฒนาระบบสงตอระหวางโรงพยาบาล 7. ความสําเร็จในการสงตอผูปวย
กับศูนยบริการสาธารณสุขให
ระหวางโรงพยาบาลกับ
ครอบคลุมพื้นที่บริการ (1.6.3.2.2)
ศูนยบริการสาธารณสุข
(ผลลัพธ)

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
7. กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวางศูนยบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินงาน) (8 รพ./สพบ.)

นิยาม/คําอธิบาย
ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวาง
โรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข
หมายถึง ศูนยบริการสาธารณสุขสามารถสง
ตัวผูปวยมารับบริการรักษาตอที่โรงพยาบาล ผูรับผิดชอบ : กง.ประกันสุขภาพ , กง.เวชศาสตรชุมชนฯ
ในสังกัดสํานักการแพทยไดแลวเสร็จ
ผลงานป 2561
คาเปาหมาย
- ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอผูปวยมายังโรงพยาบาล
รอยละ 90
จํานวน 85,628 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผูปวย
จากศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 85,628 ราย
วิธีการคํานวณ
คิดเปนรอยละ 100
จํานวนผูปวยที่สงตอสําเร็จจากศูนยบริการ
สาธารณสุขมารับบริการรักษาใน รพ.สังกัด
สํานักการแพทย หารดวย จํานวนผูปวยที่
สงตอทั้งหมดจากศูนยบริการสาธารณสุข
ทั้งหมด คูณดวย 100

9

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดุแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
ลําดับ
1
2

ตัวชีว้ ัด
รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัดกรองสุขภาพ
หรือตรวจสุขภาพประจําปเพิ่มขึ้น
รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม
(ผลลัพธ) ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
(พ.ศ.2561-2564)

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สงเสริมการเขาถึงบริการทางสุขภาพ 8. รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรม
และการตรวจสุขภาพประจําปอยาง
ผูสูงอายุของสํานักการแพทยไดรับ
ทั่วถึง
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
(ม.3.1.3.2.1)
ประจําปเพิ่มขึ้น(ผลลัพธ)
โครงการสัมมนาผูสูงอายุและ
โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพ
ผูสูงอายุ
ป 2558 รพก.
ป 2559 รพส.+รพว.(ประสานงาน)
ป 2560 รพต.
ป 2561 รพก.

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
- ผูสูงอายุ ที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
สํานักการแพทย หมายถึง สมาชิกชมรม
ผูสูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทยที่ยังมีการติดตอกับ
ชมรมฯ ในชวงเวลา 2 ป
- การคัดกรองสุขภาพ หรือ ตรวจสุขภาพ
ประจําป หมายถึง การคัดกรองสุขภาพ
หรือ ตรวจสุขภาพประจําปตามประเภท
สิทธิของผูสูงอายุ

คาเปาหมาย
รอยละ 20
รอยละ 90

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุประจําป 2562
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(9 รพ.)
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ
ผลงานป 2561
- สมาชิกชมรมผูสูงอายุทั้งหมด 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.

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ 9. รอยละของโรงพยาบาล
สังคมอยางบูรณาการ ครบวงจรและ
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการ
มีคุณภาพ
ดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
อยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพ
และสังคม (ผลลัพธ)
** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
(พ.ศ.2561-2564)

คาเปาหมาย
รอยละ 20

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
9. โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย
งบประมาณ 200,000.- บาท
(เงินบํารุงสนพ.) (ดําเนินการ)(สพบ.)/(9 รพ.)

วิธีการคํานวณ
- จํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่ไดรับการ
คัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป หาร
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ
ดวยจํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุทั้งหมด
ที่ยังมีการติดตอกับชมรมฯ ในชวงเวลา
ผลงานป 2561
2 ป คูณ 100
- สํานักการแพทย ไดดําเนินการจัดโครงการ
ประกวดสุขภาพผูสูงอายุ เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2561
ณ หองประชุมพี.เอ ไนติงเกล และหอง
ประชุม
เทเวศรวงศวิวัฒน ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง
นิยาม/คําอธิบาย
10. โครงการกทม.ใสใจผูสูงวัยหัวใจแกรง
- ระบบเชื่อมโยง หมายถึง ระบบตรวจ
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (10 รพ./สพบ.)
คัดกรองโรค ระบบสงตอ ระบบดูแล
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ,
ระยะกลาง ระบบดูแลระยะยาว ระบบ ฝายการพยาบาล, กง.เวชศาสตรชุมชน
ฐานขอมูลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
ผลงานป 2561
เปนตน
- ตัวชี้วัดนี้ป 2561 เริ่มนํารองใน 2 โรงพยาบาล
- ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง
คือ โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาล
ผูสูงอายุที่มีขอจํากัดในการทํากิจวัตร
ประจําวัน (ADLs) ในระดับพึ่งพิงทั้งหมด ราชพิพัฒน และมีโรงพยาบาลเขารวมดําเนินการ
อีก 2 แหง คือ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์
และพึ่งพิงเปนสวนมาก
ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลลาดกระบัง
- ระดับตติยภูมิและระดับทุติยภูมิ คือ
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร-
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อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น โรงพยาบาล
สิรินธร และโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน (เปดใหบริการป พ.ศ.2562)
- ระดับปฐมภูมิ คือศูนยบริการสาธารณสุข
68 แหงของกรุงเทพมหานคร
คาเปาหมาย
รอยละ 90
วิธีการคํานวณ
จํานวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยที่มีระบบเชื่อมโยงการดูและ
รักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงอยาง
บูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม หาร
จํานวนโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยทั้งหมด คูณดวย 100

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1
คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมที่ดี
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มีความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือตนเองได
ถูกตอง

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน
(1.6.1.1.5)

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

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
ความรูความเขาใจในการดูแล
หมายถึง การใหความรู ความเขาใจ
ในการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู
สมรรถนะเพื่อใหผูดูแลและ/หรือผูปวย
มีความรู ความเขาใจในการดูแลตนเอง
วัดความรู ความเขาใจ ในการ
สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสมรรถนะ
โดยใชแบบทดสอบกอน - หลังการ
อบรม (Pre - Post Test) หรือ
การถาม - ตอบ
คาเปาหมาย
รอยละ 80

คาเปาหมาย
รอยละ 80
โครงการ/กิจกรรม
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 ความเขาใจและทักษะที่ถูกตอง
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.66
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วิธีการคํานวณ
จํานวนผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวยที่มี
ความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวย
หรือตนเองถูกตอง หารดวยจํานวน
ผูดูแลผูปวย และ/หรือผูปวยที่ไดรับ
ความรูในการดูแลทั้งหมดคูณ 100

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

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

ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกรอยูในระดับดี

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

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
12. รอยละของบุคลากรมี
ความพึงพอใจตอองคกร
อยูในระดับดี (ผลลัพธ)
ผูรับผิดชอบ : ฝายวิชาการและ
แผนงาน

คาเปาหมาย
รอยละ 80 (ระดับดีขึ้นไป)
นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
นิยาม/คําอธิบาย
- ความพึงพอใจตอองคกร หมายถึง
ผลที่ไดจากการประเมินทัศนคติเชิง
บวกของบุคลากรที่แสดงใหเห็นถึง
ระดับความพึงพอใจและทัศนคติเชิง
ลบที่แสดงใหเห็นถึงระดับความไม
พึงพอใจ
- ระดับความพึงพอใจ คือ
9 - 10 เทากับ ดีมาก
7 - 8 เทากับ ดี
5 - 6 เทากับ ปานกลาง
2 - 4 เทากับ นอย
0- 1 เทากับ นอยที่สุด
- ระดับดี หมายถึง ความพึงพอใจที่มี

โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work
Place) งบประมาณ เงินบํารุงรพ.(ดําเนินการ)
(สก./ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารงานทั่วไป
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร รวมกับสํานักการแพทยไดมีการจัด
กิจกรรมแหงความสุขครอบคลุมทั้ง 9 ดาน คือ สุขภาพ
จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝรูดี การเงินดี และ
การงานดี และกิจกรรมอื่น ๆ ใหแกบุคลากรของ
หนวยงาน และไดทําแบบประเมินความพึงพอใจ ความรู
ความเขาใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของสวนราชการ
● ความเชื่อมั่นตอองคกรโดยรวม คิดเปนรอยละ 86.60
● ความพึงพอใจตอองคกรโดยรวม คิดเปนรอยละ 85.65
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คาน้ําหนักตั้งแต 7 ขึ้นไป
คาเปาหมาย
รอยละ 80 (ระดับดีขึ้นไป)
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับ
7 - 10 หารดวยจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด คูณ 100

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
13. โครงการอบรมซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน
งบประมาณ 144,000.-บาท (ดําเนินการ) (รพส.)
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่
12 – 13 กรกฎาคม 2561
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
งบประมาณ 84,000.-บาท (ดําเนินการ) (รพส.)
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่
21 – 25 พฤษภาคม 2561
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนยายผูปวย
และชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
งบประมาณ 67,300.-บาท (ดําเนินการ) (รพส.)
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่
6 – 9 มีนาคม 2561
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซอมแผนอัคคีภัย
ในโรงพยาบาล งบประมาณ 126,200.-บาท
(ดําเนินการ) (รพส.)
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
ผูรับผิดชอบ : กง.อาชีวเวชกรรม
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่
16 – 20 กรกฎาคม 2561
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ตัวชี้วัด
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

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

15,000 คน

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

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

เพิ่มการตรวจคัดกรอง 17. กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งสตรีผูสูงอายุ
มะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัด
30 – 70 ป ทั้งเชิงรับ
กรุงเทพมหานคร
และเชิงรุก
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (8 รพ.)
(ม.1.6.1.4.1)
ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล ,
กง. สูตินรีเวชกรรม
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกใหแกสตรีอายุ
30 – 60 ป จํานวน 2,307 ราย
ผิดปกติ 36 ราย

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
8 รพ.
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

เปาหมายที่ 1.6.2
โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง
เปาประสงคที่ 1.6.2.2 คนหาและรักษาวัณโรคใหหายขาด
ตัวชี้วัด
13.อัตราความสําเร็จการ
รักษาผูปวยวัณโรค
ปอดรายใหม (ผลลัพธ)

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงมาตรการ

รอยละ 85 นิยาม/คําอธิบาย
คนหาผูปวยวัณโรค
1. ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณ เชิงรุก เชิงรับ
โรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
(ม.1.6.2.2.1)
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวย
วัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อ วัณโรคทาง
หองปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และ
ตอมาตรวจไมพบเชื้อ วัณโรคทาง
หองปฏิบัติการ อยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุด
การรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment
Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคที่รักษา
ครบ กําหนดโดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาการ
รักษาลมเหลว ซึ่งผูปวยดังกลาวไมมีเอกสารที่
แสดงผล การตรวจเสมหะในเดือนสุดทายของ
การรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอย
หนึ่งครั้งกอน สิ้นสุดการรักษา เปนลบรวมทั้ง
ผูปวยที่ไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ
2. ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวย
ที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยที่
รักษา วัณโรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคย

โครงการ/กิจกรรม
18. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ)
(8 รพ./สพบ.)
ผูรับผิดชอบ : กง.อายุรกรรม,
ฝายการพยาบาล
ผลงานป 2561
- ผูปวยที่นํามาประเมิน
* ผูปวยรายใหม จํานวน 157 ราย
* ผูปวยกลับเปนซ้ํา จํานวน 3 ราย
- ผลการรักษา
* รักษาหายและครบ (Cure+Complete)
จํานวน 146 ราย
คิดเปนรอยละ 91.25

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
8 รพ.
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ขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติ
แบงเปน 2 กลุม คือ
2.1 ผูปวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ
(Bacteriologically confirmed: B+)
หมายถึง ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก
อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear
microscopy หรือ culture หรือวิธี
Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องคการ
อนามัยโลกรับรอง
2.2 ผูปวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทาง
คลินิก (Clinically diagnosed: B - )
หมายถึง ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบ
แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรย
รังสีทรวงอก หรือมี ลักษณะทางคลินิกเขาได
กับวัณโรค
วิธีการคํานวณ
อัตราผลสําเร็จในการรักษาเทากับจํานวน
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมท่ีขึ้นทะเบียนรักษา
และมีผลรักษาหายรวมกับรักษาครบ ที่ขึ้น
ทะเบียนรักษาตั้งแตรอบที่ 1 – 4 / 2561
หารดวยจํานวนผูปวยใหมที่ขึ้นทะเบียน
ทั้งหมดในรอบดังกลาว คูณดวย 100

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

20

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

เปาหมายที่ 1.6.3
คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูความเปนเลิศทางการแพทย
ตัวชี้วัด
14. ความพึงพอใจของ
ผูปวยตอการ
ใหบริการของ
โรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ)

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
10 รพ.
รอยละ 90 นิยาม/คําอธิบาย
พัฒนาและขยายศูนย 19. กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึง การแพทยเฉพาะทางสู
พอใจของผูปวยของโรงพยาบาลในสังกัด ความเปนเลิศที่มี
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (10 รพ.)
คุณภาพ (Excellent ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล
สํานักการแพทยตั้งแตระดับ “มาก”
ขึ้นไป ตามแบบประเมินความพึงพอใจ Centers)
ผลงานป 2561
ของสํานักการแพทย
(ม.1.6.3.1.1)
- รอยละความพึงพอใจผูปวยนอก 81.49
- ระดับความพึงพอใจ คือ
- รอยละความพึงพอใจผูปวยใน 92.03
9 - 10 เทากับ มากที่สุด
7 - 8 เทากับ มาก
4 - 6 เทากับ นอย
0 - 3 เทากับ นอยที่สุด
- ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจ
โดยรวมที่มีคาน้ําหนักตั้งแต 7 ขึ้นไป

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป หารดวย
จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจทั้งหมด คูณ 100

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

21

ตัวชี้วัด
15. จํานวนของนวัตกรรม ที
ถูกนํามาใชงานจริงมากกวา
1 สวนราชการ (ผลผลิต)
**ที่ประชุมวันที่ 7
พฤศจิกายน 2561มีมติเลือก
ผลงานวัตกรรมจํานวน 8
ผลงานทีเปนสวนกลางสํานัก
การแพทย สําหรับใหทุกสวน
ราชการนํานวัตกรรมจาก
สวนกลางไปใชในสวนราชการ
ในสังกัดสํานักการแพทย ดังนี้

ชื่อผลงาน
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

คาเปาหมาย
4 เรื่อง

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
20. โครงการประชุมวิชาการประจําป
นิยาม/คําอธิบาย
สนับสนุนการศึกษา
9 รพ./ศบฉ./
งบประมาณ 101,000.-บาท (ดําเนินการ)
- นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมที่ วิจัยและผลิตนวัตกรรม
สพบ.
(รพส.)
บุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย ดานการแพทยและ
ผูรับผิดชอบ : ฝายวิชาการและแผนงาน
เปนผูดําเนินการหรือรวม
สาธารณสุข
ดําเนินการ และผานการพิจารณา (ม.1.6.3.1.5)
ผลงานป 2561
จากคณะกรรมการเพื่อนําเสนอ
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดจัดโครงการเมื่อวันที่
ในการสัมมนาวิชาการประจําป
20 – 21 สิงหาคม 2561
สํานักการแพทยในรอบปที่ผาน
- โรงพยาบาลสิรินธรไดรับคัดเลือกผลงาน
มา
นวัตกรรม“กระเปาอเนกประสงค โรงพยาบาลสิ
- ใชงาน หมายถึง นวัตกรรมที่
รินธร”
ไปใชในสวนราชการของสํานัก
นําไปใชในการปฏิบัติงานของ
การแพทย
สวนราชการในสังกัด สํานัก
และไดรับความพึงพอใจของการใชผลงาน
การแพทย
นวัตกรรม โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นิยามและวิธีการคํานวณ

วิธีการคํานวณ
นับจํานวน

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

โรงพยาบาลสิรินธรไดความพึงพอใจรอยละ 3.67

22

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

16.รอยละความสําเร็จ
ของการสงตอผูปวย
โรคที่สําคัญ (ผลลัพธ)

รอยละ 93

นิยาม/คําอธิบาย
ระบบสงตอ หมายถึง การประสานงาน
สงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลทั้งใน
และนอกสังกัดสํานักการแพทย
ประกอบดวยโรคสําคัญ 4 โรค ไดแก
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง
ทารกเกิดกอนกําหนดและ
ออรโธปดิกส
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูปวยโรคสําคัญ 4 โรค ไดแก
อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง
ทารกเกิดกอนกําหนด และออรโธป
ดิกสที่สงตอสําเร็จทั้งในและนอก
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
หารดวย จํานวนผูปวย 4 โรคสําคัญที่
ตองการสงตอทั้งหมด คูณดวย100

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

21. กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธ
มาตรการสํานัก
ระหวางบุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย
การแพทยปรับปรุง
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (รพจ.)
เกณฑ มาตรฐานกลาง
และระบบเทคโนโลยี ผูรับผิดชอบ : หนวย Refer
สารสนเทศสําหรับใช
ผลงานป 2561
ในการสงตอผูปวย
- ภาพรวมของความสําเร็จของการสงตอผูปวย
ทั้ง 4 กลุมโรค คิดเปนรอยละ 98.24

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
10 รพ./ศบฉ./
สพบ.
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เปาหมายที่ 1.6.4
ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยขั้นวิกฤติ
เปาประสงคที่ 1.6.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
นิยามและวิธีการคํานวณ
เชื่อมโยงมาตรการ
17. รอยละของผูปวย
วิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการทางการแพทย
ฉุกเฉินขั้นสูง
(Advanced) สามารถ
ไดรับบริการภายใน
10 นาที และสวนของ
ขั้นพื้นฐาน (Basic)
สามารถไดรับบริการ
ภายใน 15 นาที
(ผลลัพธ)

ขั้นสูง
(Advanced)
รอยละ 30
ขั้นพื้นฐาน
(Basic)
รอยละ 63

นิยาม/คําอธิบาย
ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ที่ขอรับบริการศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่เปนบริการพื้นฐาน ไดรับบริการ
ภาย 15 นาที สวนที่เปนบริการขั้นสูง
ไดรับบริการภาย 10 นาที
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการขั้นพื้นฐาน
ภายใน 15 นาที หารดวย จํานวนผูปวย
ที่ขอรับบริการทั้งหมด คูณดวย 100
จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการขั้นสูงภายใน
10 นาที หารดวย จํานวนผูปว ยที่ขอรับ
บริการทั้งหมด คูณดวย 100

มาตรการสํานัก
การแพทย
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน

โครงการ/กิจกรรม
22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง
เพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 21,343,500.- บาท
(ดําเนินการ) (ศบฉ.)
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ
ผลงานป 2561
- ผูปวยที่ไดรับบริการทางการแพทยขั้นสูง
(Advance) ไดภายใน 10 นาที คิดเปน
รอยละ 30.69
- ผูปวยที่ไดรับบริการทางการแพทยขั้น
พื้นฐาน (Advance) ไดภายใน 15 นาที
คิดเปนรอยละ 63.84
** (ผลในภาพรวม ศบฉ. เปนผูรับผิดชอบ) **

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
ศบฉ.
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงมาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

18. ความสําเร็จของ
สถานพยาบาลใน
สังกัด
กรุงเทพมหานครที่มี
บริการแพทย
แผนไทย/แพทย
ทางเลือก (ผลผลิต)

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

นิยาม/คําอธิบาย
การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการ
ทางการแพทยเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย
บําบัด รักษา ปองกันโรค หรือการสงเสริม
และฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว
การผดุงครรภ การนวดไทย และให
หมายความรวมถึงการเตรียม การผลิตยา
แผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและ
เครื่องมือทางการแพทย ทั้งนี้ โดยอาศัย
ความรูหรือตําราที่ไดถายทอดและพัฒนา
สืบตอกันมา (ตาม พ.ร.บ. คุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.
2542)
การแพทยทางเลือก หมายถึง การแพทยที่
ไมใชการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผน
ไทยและการแพทยพื้นบานไทย โดยให
การแพทยอื่นๆ ที่เหลือถือเปนการแพทย
ทางเลือกทั้งหมด
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทยที่มี
บริการการแพทยแผนไทย/การแพทย
ทางเลือก หมายถึง โรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทยที่มีบริการการแพทย
แผนไทย หรือการแพทยทางเลือก
(ตาม พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพและสังคมอยาง
บูรณาการ ครบวงจร
และมีคุณภาพ
(ม.2 แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ
คุณภาพ
กรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 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 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2560 โดยใหบริการตรวจรางกาย นวด
ประคบ ประคบสมุนไพร แนะนํายา
สมุนไพร โภชนาการ และเปดบริการ
แพทยทางเลือก (ฝงเข็ม) เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 –
16.00 น.
มีสถิติผลการดําเนินงาน ดังนี้
● แพทยแผนไทย 1,442 ราย
● การฝงเข็ม 233 ราย

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
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

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
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ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงคที่ 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

นิยามและวิธีการคํานวณ

เชื่อมโยงมาตรการ

19. จํานวนคลินิก
ผูสูงอายุที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน“คลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ”
(ผลผลิต)

9 แหง

นิยาม/คําอธิบาย
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทย หมายถึง คลินิกที่
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. มีสถานที่ชัดเจนเปนสัดสวนในแบบ
การบริการผูปวยนอก
2. สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชน ปาย
ราวจับ ทางลาด หองน้ํา
3. เปดบริการอยางนอย 1 ครั้งตอ
สัปดาห
4. พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผานการ
ฝกอบรมเวชศาสตรผูสูงอายุ
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย
กายภาพบําบัด เภสัชกร
6. รวบรวมจํานวน case geriatric
syndrome ทุก 3 เดือน
7. Geriatric Assessment ; ADL
8. Geriatric Assessment ; cognitive
impairment

ตรวจประเมิน
ตามหลักเกณฑ
อยางตอเนื่อง
(ม.3.1.3.1.3)

โครงการ/กิจกรรม
24. กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
ไมใชงบประมาณ (ดําเนินการ) (9 รพ.)
ผูรับผิดชอบ : กง.เวชศาสตรผูสูงอายุ
ฝายการพยาบาล
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ผานการประเมินคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนอัตราความสําเร็จ
รอยละ 100 โดยผานคลินิกสุขภาพระดับเงิน (S)

สวนราชการ/
ฝายที่รับผิดชอบ
9 รพ./สพบ.
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9. ประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการที่คลินิกผูสูงอายุ
10.บุคลากรที่ใหการดูแลผูปวยในคลินิก
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 / วิจัยเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ / นําเสนอ
presentation (ทีมสหสาขา
วิชาชีพที่รวมดูแลงานคลินิก
ผูสูงอายุ เปน co)
19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ
20. สงปรึกษาภายในโรงพยาบาลกับ
ทีมคลินิกผูสูงอายุ
ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุ

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
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ตองผานเกณฑการประเมินดังกลาวตาม
มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย 16 ขอใน
20 ขอ และคะแนนรวมไมนอยกวา 17
คะแนน
วิธีการคํานวณ
จํานวนโรงพยาบาลที่ผานเกณฑประเมิน
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพโรงพยาบาล
สังกัดสํานักการแพทยตามเกณฑที่
กําหนด หารดวย จํานวน โรงพยาบาล
ทั้งหมด คูณดวย 100

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
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มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

นิยาม/คําอธิบาย
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ

มิติที่ 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
20. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

ตามที่ สงม. กําหนด

25. การกอหนี้ผูกพัน (ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : ฝายพัสดุ

21. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

22. รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหลื่อมป

ตามที่ สงม. กําหนด

ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันแลวเสร็จทันตามกําหนดเวลา
และสํานักงานงบประมาณ กทม. จะตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS)
26. การเบิกจายงบประมาณตามแผน (ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี

ตามที่ สงม. กําหนด

ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามแผน
และสํานักงานงบประมาณ กทม. จะตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS)
27. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมป (ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการกันเงินงบประมาณเหลื่อมปตามแผน
และสํานักงานงบประมาณ กทม. จะตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS)

30

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

มิติที่ 2.2
23. ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

ตามที่ สนค. กําหนด

28. การจัดทํางบการเงิน (ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : ฝายงบประมาณการเงินและบัญชี

มิติที่ 2.3
24. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการ ตามที่ สตน. กําหนด
ควบคุมภายใน

ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดทํางบการเงินประจําปตามคูมือการบัญชีของ
กรุงเทพมหานคร และสามารถสงงบการเงินใหกองบัญชี สํานักการคลัง ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว
29. การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดดําเนินการจัดสงรายงาน SR1 , SR2 และรายงานตามแบบ
ปย.1 , ปย.2 แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

มิติที่ 3 ดานคุณภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
25. รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สนป.กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ
30. การแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน/ ผูรับบริการ
(ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารงานทั่วไป

26. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดี ตามที่ สกก.กําหนด
ที่สุด (Best Service)
**one stop service ฝากครรภคุณภาพครบวงจร**

ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดรับเรื่องรองเรียน ทั้งหมด 33 เรื่อง
และดําเนินการชี้แจงทันภายในกําหนด
31. โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (รพก.)/(9 รพ.)
ผูรับผิดชอบ : กง.สูตินรีเวชกรรม,ฝายการพยาบาล,
กลุมงานเทคนิคการแพทย
ผลงานป 2561
- โครงการใหบริการที่ดีที่สุด ป 2561 “โครงการ กทม.
ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง” ดําเนินการตามแผนที่วางไว
- การรักษาหรือคงไว หรือพัฒนาโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ที่หนวยงานนําเสนอเพือ่ ขอรับการประเมินในปงบประมาณ
ที่ผานมา (ปงบประมาณ 2557 – 2560) “โครงการ
พัฒนาระบบเครือขายและการใหบริการดูแลรักษาผูปวย
วัณโรคแบบบูรณาการ (STRONG TB network for
STOP TB) ไดดําเนินการตามแผนที่วางไว
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ตัวชี้วัด
27. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ กงต. กําหนด

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ
32. การสํารวจความพึงพอใจประชาชนผูมารับบริการ (10 รพ.)
ผูรับผิดชอบ : ฝายการพยาบาล
ผลงานป 2561
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวม เทากับ 3.811 โดยกองงานผูตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร รวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ไดกําหนดแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหนวยงานกรุงเทพมหานคร
และเชิญประชุมหนวยงานชี้แจงการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
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แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัด
มิติที่ 4.1
28. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

นิยาม/คําอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สกก. กําหนด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการ
33. กิจกรรมการสรางเสริมธรรมาภิบาล (ทุกสวนราชการ/สก.)
ผูรับผิดชอบ : ฝายบริหารงานทั่วไป , ฝายพัสดุ , ฝายงบประมาณการเงิน ,
ฝายวิชาการและแผนงาน,ฝายการพยาบาล
ผลงานป 2561
- สํานักการแพทยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2560 เพื่อคนหาและระบุความเสี่ยงดานการทุจริตในกระบวนงานที่ตองนํามา
ขอรับการประเมิน จํานวน 3 หัวขอ ดังนี้
● การจัดซื้อจัดจางที่ไมถูกตองและเหมาะสม เขาขายการทุจริต ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือการบริหารพัสดุโปรงใสตรวจสอบได ใหแก
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย จํานวน 515 คน เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2560
● การนํารถยนตสวนกลางไปใชอยางไมเหมาะสม ไดจัดการความเสี่ยงโดยจัด
ประชุมชี้แจงความเขาใจเกี่ยวกับการใชรถราชการ เพื่อใหแนวทางความรู
เกี่ยวกับการใชรถราชการ ใหกับขาราชการและลูกจางในสังกัดสํานัก
การแพทย จํานวน 2 รุน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และ 29 มิถุนายน
2561
● การจัดฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานที่ปฏิบัติไมเหมาะสมและไมถูกตอง
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มิติที่ 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (Quality of work Life)
29. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความ
ตามที่ สนอ. กําหนด
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

30. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

ตามที่ สกก. กําหนด

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
สํานักการแพทย
จัดการความเสี่ยงโดยจัดทําทะเบียนขอมูลสถิติการฝกอบรมของบุคลากรใน
สังกัดสํานักการแพทย เพื่อใชในการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมได
อยางเหมาะสม ตรงตามตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ
34. การดําเนินกิจกรรมดานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักการแพทย (ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : กง. อาชีวเวชกรรม
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยง
เรื่องความรอนจากการประกอบอาหาร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
35. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพบุคลากรในหนวยงาน (ทุกสวนราชการ)
ผูรับผิดชอบ : กง. อาชีวเวชกรรม
ผลงานป 2561
- โรงพยาบาลสิรินธร ดําเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสําหรับ
ผูที่มีคาดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานปงบ 2561 มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจาย
เงินเดือนทั้งหมด 781 ราย รวมจํานวนบุคลากร จํานวน 571 ราย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 คิดเปนรอยละ 74.72
** หมายเหตุ : บุคลากรมีการโอนยาย ลาออก ตั้งครรภ และลาศึกษา

