สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กการแพทย (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

2

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของผูเขารวมโครงการอวน
ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจาก
เดิม
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป ไดรับการ
คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี  ไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

86.210
(รอยละ)

(1.1). โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ที่มีน้ํ าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
26/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

80,000.00
(คน/ปี )

97.000
(คน/ปี )

(2.1). กิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็ นโรคเบา
หวานและความดันโลหิตสูง

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย
5,000.00
(คน/ปี )

7.000
(คน/ปี )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100.00%
19/9/2562 :ดําเนินการตรวจคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงใหกับประชาชนที่มารับ
บริการเรียบรอยแลว

(3.1). กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง ความกาวหน าของงาน :100.00%
เตานมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
26/8/2562 : ไตรมาสที่ 4 มีจํานวนสตรีไดรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บริการตรวจมะเร็งเตานมในโรงพยาบาล
:: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
เจริญกรุงประชารักษ จํานวน 165 ราย ผิดปกติ
85 ราย รวม 4 ไตรมาส มีจํานวนสตรีไดรับ
บริการตรวจมะเร็งเตานมในโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ จํานวน 851 ราย ผิดปกติ
448 ราย ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงาน
ที่วางไวแลว

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

1

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(4.1). โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยเบา ความกาวหน าของงาน :100.00%
หวาน
30/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: โรงพยาบาลตากสิน
(4.2). โครงการพัฒนาระบบบริการในศูนยเบา
หวาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลตากสิน

(4.3). โครงการจัดซ้ อ
ื เครื่องเอ็กซเรยตรวจสวน
หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยวพรอมอุป
กรณ จํานวน 1 ชุด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลตากสิน

(4.4). โครงการคลินิกนอนกรนและโรคหยุด
หายใจขณะหลับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลตากสิน

(4.5). โครงการเพิ่มศักยภาพหนวยหองปฏิบัติ
การสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
(4.6). กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนยความ
เป็ นเลิศทางการแพทย

9/17/2019 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%
29/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :10.00%
9/20/2019 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก... รอ
เรียกบริษท
ั มาคุยรายละเอียดเรื่องแบบการ
ปรับปรุงหองตรวจนอนกรน
ความกาวหน าของงาน :60.00%

23/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการลงนาม
สัญญาภายในสน
ิ้ เดือนกันยายน 2562 โดยมี
ระยะเวลาในการดําเนินการ 180 วัน และผูขาย
ขออนุญาตเขาดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการ
เพื่อรองรับการติดตงั ้ เครื่องทันทีหลังจากการลง
นามสัญญา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

29/8/2562 : ผลการดําเนินงานศูนยความเป็ น
เลิศทางการแพทย (Excellent Center) สํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2562
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไดมีการ
พัฒนาศักยภาพการแพทยเฉพาะทางโดยการยก
ระดับศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทยดานโรค
เฉพาะทางที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาและขยาย
ศักยภาพศูนยความเป็ นเลิศ ทางการแพทยของ
กรุงเทพมหานคร ใหมีคุณภาพมาตรฐานดานการ
รักษาพยาบาลเทียบเทาโรงเรียนแพทยชน
ั้
นํ าภายใตมาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีศูนย
ความเป็ นเลิศทางการแพทย 9 แหง ซึ่งมี 2 แหง
เป็ นศูนยความเป็ นเลิศ ทางการแพทยแหงใหม ที่
เขารับการตรวจประเมินเป็ นปีแรก ประกอบดวย
1. ศูนยจักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง 2. ศูนย
ผาตัดกระดูกและขอ โรงพยาบาลกลาง 3. ศูนย
ศัลยกรรมโรคอวน โรงพยาบาลกลาง (ศูนยใหม)
4. ศูนยสองกลองและผาตัดผานกลองระบบทาง
เดินอาหาร โรงพยาบาลกลาง (ศูนยใหม) 5. ศูนย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน 6. ศูนย
เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ โรงพยาบาล
ตากสิน 7. ศูนยสมองและหลอดเลือดสมอง โรง
พยาบาลตากสิน 8. ศูนยตรวจรักษาและผาตัด
ผานกลอง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 9.
ศูนยเวชศาสตรการกีฬาและเวชศาสตรฟ้ ื นฟู โรง
พยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ทัง้ นี้ สํานักการ
แพทยไดมีการประเมินความพรอมในการจัดตงั ้
ศูนยความเป็ นเลิศทางดานการแพทยเพิ่มเติมอีก
จํานวน 1 แหง ประกอบดวย โครงการจัดตงั ้ ศูนย
โรคระบบทางเดินหายใจ (โรงพยาบาลสิรินธร)
คาดวาจะพรอมดําเนินการในปี 2563 ซึ่งคณะ
กรรมการจะไดมีการตรวจประเมินใหมีความ
พรอมและศักยภาพใน การใหบริการตอไป ใน
ปี งบประมาณ 2562 คณะกรรมการศูนยความ
เป็ นเลิศทางการแพทยของสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร ไดมีกําหนดการตรวจประเมิน
ศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทยทงั ้  9 แหง ให
ผานเกณฑมาตรฐานของสํานักการแพทย เพื่อให
เป็ นไปตามตัวชว
ี้ ัดการพัฒนาคุณภาพสถาน
พยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สูความเป็ นเลิศ
(ความสําเร็จในการยกระดับศูนยความเป็ นเลิศ
ทางการแพทยดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผาน
เกณฑของ สํานักการแพทย ตัง้ แตระดับ 3 ขึ้น
ไป) มีคณะกรรมการฯ มีกําหนดการตรวจประ
เมิน คือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00
– 16.00 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 2
ศูนย วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลตากสิน
3 ศูนย วันที่ 8 สิงหาคม 2562 4 ศูนย การ
ติดตามความกาวหน าของศูนยความเป็ นเลิศ
ทางการแพทย ในสังกัดสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร มีความตอเนื่องของการดําเนิน
งานและมีพัฒนาการเพิ่มข้ น
ึ จากเดิมทงั ้  9 แหง
ผลการดําเนินงานในภาพรวมการตรวจประเมิน
ศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทยของโรง
พยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ทัง้  9 ศูนย พ
บวา มีผลคะแนนรวมของการประเมิน ดังนี้ 1.
ศูนยจักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง คะแนน 3.79
(ระดับ 4 ) 2. ศูนยผาตัดกระดูกและขอ โรง
พยาบาลกลาง คะแนน 3.55 (ระดับ 4 ) 3. ศูนย
ศัลยกรรมโรคอวน โรงพยาบาลกลาง คะแนน 3.
20 (ระดับ 3 ) 4. ศูนยสองกลองและผาตัดผาน
กลองระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลกลาง
คะแนน 3.32 (ระดับ 3 ) 5. ศูนยโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลตากสิน คะแนน 3.63 (ระดับ 4 ) 6.
ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ โรง
พยาบาลตากสิน คะแนน 3.32 (ระดับ 3 ) 7.
ศูนยสมองและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลตาก
สิน คะแนน 3.66 (ระดับ 4 ) 8. ศูนยตรวจรักษา
และผาตัดผานกลอง โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ คะแนน 3.93 (ระดับ 4 ) 9. ศูนย
เวชศาสตรการกีฬาและเวชศาสตรฟ้ ื นฟู โรง
พยาบาลเจริญกรุงประชารักษ คะแนน 3.10 (ระ
ดับ 3) การประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 10 ดาน
มีผลภาพรวม ดังนี้ 1. ดานบุคลากร/ศักยภาพ ใน
แตละศูนยมีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมตอ
การใหบริการ และมีบางศูนยไดมีบุคลากรเฉพาะ
ทางเพิ่มเติม ทําใหการใหบริการครบวงจรมาก
ขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 2.
ดานสถานที่/คลินิกเฉพาะครบวงจร อยูระหวาง
การกอสราง ปรับปรุงและขยายสถานที่ ในสวน
การใหบริการศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทยใน
หลายศูนย และมีการปรับเปลี่ยนวัน เวลา เพื่อ
ความเหมาะสมและครอบคลุมในการใหบริการ 3.
ดานเครื่องมือ/ครุภัณฑทางการแพทย มีแผนการ
จัดซ้ อ
ื วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มเติม
และทดแทนในทุกศูนย ซึ่งเครื่องมือบางชน
ิ้ อยู
ระหวางการตรวจรับ การดําเนินการจัดซ้ อ
ื  และ
รอผลการอนุมัติ 4. ดานสหวิชาชีพในองคกร มี
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่รวมกันใหบริการผูปวยทงั ้
ภายในโรงพยาบาลและในเครือขายโรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีระบบและการวางแผน
ที่ชัดเจนในการทํางานรวมกัน 5. ดานศูนยกลาง
การใหบริการและเครือขายการสงตอ ศูนยความ
เป็ นเลิศทางดานการแพทยมีแนวทางรับการสง
ตอจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุก
ศูนย และในบางศูนยมีความโดดเดน เชน ศูนย
สมองและหลอดเลือดสมองเป็ นแมขายการรับ
การสงตอ Stroke Fast Track เขตธนบุรีใต 6.
ดานศูนยกลางการฝึกอบรม/หลักสูตรไดรับการ
ยอมรับ ปั จจุบันในทุกศูนยเป็ นสถานที่ฝึกอบรม
นักศึกษาแพทย นักศึกษาพยาบาล นักศึกษา
เภสัช จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล แพทย
ประจําบานจากคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ
มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ และศูนยรักษาและผาตัดผาน
กลอง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ไดรับ
การอนุมัติจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหง
ประเทศไทย ภายใตการควบคุมของแพทยสภา
ใหเปิ ดเป็ นสถาบันฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตร
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาการผาตัด
ผานกลองทางนรีเวช (หลักสูตร 1 ปี ) สามารถฝึก
อบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขาการผาตัด
ผานกลองทางนรีเวช ไดปีละ 3 ตําแหนง 7. ดาน
ความสําเร็จของการรักษา ความสําเร็จของการ
รักษาทุกศูนยมีผลสําเร็จ และมีสถิติการผาตัด
รักษาโรคที่ซับซอนมากข้ น
ึ  ความสําเร็จของการ
รักษาเทียบเคียงตัวชว
ี้ ัดกระทรวงสาธารณสุข
ระดับประเทศ และพัฒนาสมรรถนะการรักษา
เพื่อเทียบเคียงกับโรงเรียนแพทย เพื่อการพัฒนา
กระบวนการของศูนยฯ และมีผลการรักษาที่โดด
เดนและไดรับรางวัลระดับประเทศ เชน ศูนย
รักษาและผาตัดผานกลอง โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ ผานการตรวจประเมินและไดรับกิตติ
กรรมประกาศ "มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค หัตถการผาตัดผานกลองสําหรับการผาตัดมดลูก
การผาตัดเนื้องอกมดลูก และการผาตัดถุงน้ํ าที่รัง
ไข" ในการผานการประเมินการรับรองรายโรค
จากสถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
Disease Specific Certification (DSC) จํานวน
3 โรค 8. ดานศูนยกลางขอมูลผูปวย มีการ
รวบรวมจัดเก็บขอมูลการรักษาในระบบ E-PHIS
และ มีเชื่อมโยงขอมูล BMA Home ward และ
ในบางศูนยอยูระหวางการพัฒนาระบบการ
รายงานโรคเฉพาะทาง และการพัฒนาและติดตงั ้
ระบบการจัดเก็บขอมูลที่ใชในการจัดเก็บรูปภาพ
ทางการแพทย 9. ดานผลงานวิจัยที่ชน
ี้ ํ าสังคม
ในแตละศูนยมีการนํ าเสนอผลงานทางวิชาการทงั ้
ในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง และอยู
ระหวางการรวบรวมขอมูลและพัฒนางานวิจัย
และวิชาการ เพื่อนําไปตอยอดและพัฒนา
กระบวนการรักษา 10. ดานการแลกเปลี่ยนเรียน
รูในเครือขายกับองคกรวิชาชีพ มีการเขารวม
ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง เชน ศูนยผาตัดกระดูกและขอ โรง
พยาบาลกลางรวมเป็ นกรรมการ อนุสาขา Hip
knee, Foot ankle, Metabolic bone และเป็ น
วิทยากรบรรยาย การสอน และออกขอสอบของ
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปิ ดิกสแหงประเทศไทย
ศูนยรักษาและผาตัดผานกลอง โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ เป็ นวิทยากรบรรยาย
เทคนิคการผาตัดมดลูกผานกลองแบบไรแผล
(NOTES) ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ศูนย
เบาหวานรวมประชุมรางมาตรฐานคลินิกโรคเบา
หวานของสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย
ศูนยเวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ รวมจัด
ทํานวัตกรรมโมเดลมดลูกแบบมีเซนเซอรกับ
แบบไมมีเซนเซอรรวมกับผูเชี่ยวชาญทางดาน
วิศวกรรมชีวแพทยคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นตน

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

100.000
(≥ รอยละ)

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
85.00
(≥ รอยละ)

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของความสําเร็จในการยก
ระดับศูนยความเป็ นเลิศทางการ
แพทยดานโรคเฉพาะทางที่มี
คุณภาพผานเกณฑของสํานักการ
แพทย ตัง้ แตระดับ 3 ขึ้นไป

พ

4

ท

ลําดับ

(4.7). โครงการปรับปรุงพ้ น
ื ที่บริการศูนยสมอง
และหลอดเลือดสมอง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลตากสิน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละความสําเร็จในการผานการ
ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ โรง
พยาบาล

2.00
(เรื่อง)

2.000
(เรื่อง)

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
ระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง

20/9/2562 : สํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการในศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทย สํานัก
การแพทย เรียบรอยแลว

(6.1). กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็ นเลิศ (Best
Practice) เพื่อการดูแลรักษาผูปวยของโรง
พยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

โครงการ/กิจกรรม
(5.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทย

(7.1). การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

50.000
(รอยละ)

28/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.

(8.1). โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคโรง
พยาบาลตากสิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลตากสิน

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20/9/2562 : สํานักการแพทยไดจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็ นเลิศ ในปี 2562 จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติที่เป็ นเลิศ ดานอนามัยสิ่ง
แวดลอมในโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
ตามเกณฑ Bangkok GEEN & CLEAN
Hospital Plus เพื่อสงเสริมใหโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทยพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหสูงข้ น
ึ  เป็ น
ไปตามมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN
Hospital Plus (BKKGC+) 2. แนวทางปฏิบัติที่
เป็ นเลิศของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
เรื่องการวิเคราะหตนทุนตอหนวย บริการ (Unit
Cost) เป็ นการศึกษาขอมูลและวิเคราะหตนทุน
ทางบัญชี และตนทุนทางเศรษฐศาสตรในมิติของ
งานบริหาร งานบริการและงานวิชาการ เพื่อ
วางแผนและพัฒนาสวนราชการใหมีความหลาก
หลาย สามารถสรางความเป็ นเลิศบนฐานงบ
ประมาณที่จัดสรรตามเหตุผลความจําเป็ น และ
ขอมูลที่แทจริง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลกลาง

(7.2). ประชุมวิชาการเครือขายโรงพยาบาล
คุณภาพสํานักการแพทย ครัง้ ที่ 13

50.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(8.2). กอสรางอาคารชว
ั ่ คราวโรงพยาบาลลาด
กระกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :100.00%
29/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :80.00%
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดจัดจาง
กอสรางอาคารชว
ั ่ คราวโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีคัดเลือก กําหนดย่ น
ื
เอกสารการย่ น
ื ขอเสนอราคาภายในวันที่ 17
กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ผู
ประกอบการมาย่ น
ื ซองเสนอราคาภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ทัง้ หมด 2 ราย และวันที่ 18
กันยายน 2562 คณะกรรมการจางโดยวิธีคัด
เลือกไดพิจารณาแลว มีผูย่ น
ื เอกสารครบถวนถูก
ตอง จํานวน 1 ราย ขณะนี้อยูระหวางขออนุมัติ
จัดจางฯ และสงตรวจรางสัญญา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.

(8.3). โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑกลาง
และหนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน

ความกาวหน าของงาน :74.00%

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เดือน
กันยายน 2562 (1-13 กันยายน 2562) - งาน
โครงสรางพ้ น
ื ชน
ั ้  4 แลวเสร็จ100% - งาน
โครงสรางเสาชน
ั ้  4 แลวเสร็จ100% - งาน
โครงสรางผนังลิฟตชน
ั ้  4 แลวเสร็จ 100% -งาน
โครงสรางชน
ั ้  4 แลวเสร็จ 100% - งาน
โครงสรางพ้ น
ื ชน
ั ้  5 แลวเสร็จ 100% - งาน
โครงสรางเสาชน
ั ้  5 แลวเสร็จ100% - งาน
โครงสรางผนังลิฟตชน
ั ้  5 แลวเสร็จ 100% -งาน
โครงสรางชน
ั ้  5 แลวเสร็จ 100% - งานเดินทอ
ระบบสุขาภิบาลชน
ั ้  1 แลวเสร็จ 100% สรุปงาน
1. งานโครงสราง 74.4% 2. งานสถาปัตย 0.
00% 3. งานระบบ 34.09%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลราชพิพัฒน

(8.4). โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10
ชัน
้  โรงพยาบาลสิรินธร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ไดดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว ในปีงบประมาณ 2562

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลสิรินธร

(8.5). โครงการกอสรางโรงพยาบาล คลองสามวา ความกาวหน าของงาน :60.00%

ความสําเร็จในการสงตอผูปวย
ระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการ
สาธารณสุข

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

11

จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทงั ้
สิน
้ 
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ
พัฒนาบุคลากรในระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(รายงานผลการประเมินโครงการฯ )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

28/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
คณะกรรมการฯ กําหนดแบบรูปรายการ

(9.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบสงตอระหวาง
ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(8.6). โครงการเปิ ดใหบริการ OPD ชัว
่ คราวโรง ความกาวหน าของงาน :100.00%
พยาบาลบางนา
20/9/2562 : - รายการจัดซ้ อ
ื จัดจางของโรง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พยาบาล บางนากรุงเทพมหานคร มีทงั ้ สน
ิ้ จํานวน
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย
59 รายการ งบประมาณทงั ้ สน
ิ้  21,236,480.บาท โดยแบงเป็ นรายการดังตอไปนี้ - รายการ
ครุภัณฑทางการแพทย จํานวน 41 รายการ งบ
ประมาณ 15,464,885.- บาท ปั จจุบันบริษท
ั ไดสง
มอบครุภัณฑทางการแพทย ใหโรงพยาบาล
เรียบรอยแลว จํานวน 40 รายการ ยกเวน
เครื่องเอ็กซเรยพรอมอุปกรณแปลงสัญญาณภาพ
รังสีเป็ นระบบดิจิตอลและอุปกรณเชื่อมตอภาพ
ทางการแพทยกําหนดสงมอบวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562 - รายการครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน 13 รายการ งบประมาณ 314,500.- บาท
ปั จจุบันบริษท
ั ไดจัดสงครุภัณฑสํานักงานและเบิก
จายครบทุกรายการเรียบรอยแลว - งานจาง
จํานวน 5 รายการ งบประมาณ 5,457,095.-บาท
ปั จจุบันดําเนินการเรียบรอยแลว
29/8/2562 : มิติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่
2/2562 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้ 1.
ปรับปรุงคณะกรรมการฯ 2. มอบบริษท
ั  Abstract
Computer ปรับปรุงโปรแกรม ทํารายงานเพิ่ม
ดานสาเหตุการสงตอ โดยแยกเป็ นรายคณะ
ทํางานและแบบรวม พรอมวิธีการคิด ขอใหสงรูป
แบบการรายงานมายังสํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทยภายใน 1 เดือน 3. ขอให
คณะทํางานฯตรวจสอบขอมูลในคูมือระบบสงตอ
5 กลุมโรค หากมีการปรับปรุงแกไข ขอใหสง
ขอมูลมายังสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทยภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นัด
ประชุมครัง้ ถัดไปในเดือนตุลาคม 2562

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

1.00
(จุด)

1.000
(จุด)

75.00
(รอยละ)

78.290
(รอยละ)

(10.1). กิจกรรมหาพ้ น
ื ที่จุดจอดในพ้ น
ื ที่ที่มีสถิติ ความกาวหน าของงาน :100.00%
เกิดเหตุบอยครัง้
7/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว เปิ ดใหบริการจุดจอดที่ 8 จุด
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร คลองสามวาแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
(ศูนยเอราวัณ)
(11.1). โครงการอบรมฟ้ ื นฟูวิชาการพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(11.2). โครงการอบรมฟ้ ื นฟูวิชาการพยาบาลกู
ชีพ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

9

คร

98.190
(≥ รอยละ)

าน

จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เป็ นเลิศ
(Best Practice) ของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
85.00
(≥ รอยละ)

ม

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจ
ระดับ “มาก” ในบริการรักษา
พยาบาลของศูนยความเป็ นเลิศ
ทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร

พ

5

ท

ลําดับ

22/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)
(11.3). โครงการพัฒนาวิชาการพยาบาลจายงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศูนยรับแจงเหตุ
22/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)
(11.4). การพัฒนากรอบอัตราบุคลากร
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รอยละความสําเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอํานวยการและสงั ่
การทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน

75.00
(รอยละ)

75.000
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร งานที่วางไวแลว
(ศูนยเอราวัณ)
(12.1). โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานศูนยประสานงานและสงั ่ การทางการแพทย
ของกรุงเทพมหานคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)
(12.2). โครงการยกระดับดานการอํานวยการ
และสงั ่ การการแพทยฉุกเฉินของกรุงเทพมหา
นคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)
(12.3). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บัญชาการทางการแพทยฉุกเฉิน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

24/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ความกาวหน าของงาน :10.00%

18/9/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการและภารกิจเรงดวนอ่ น
ื ๆเป็ นจํานวนมาก
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)
(12.4). โครงการประชุมวิชาการทางการแพทย
ฉุกเฉิน

13

มีระบบการบริหารจัดการ ประสาน
งานเครือขาย อาสาสมัครมูลนิธิใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

90.00
(รอยละ)

91.660
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)
(13.1). กิจกรรมการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพ้ น
ื ฐาน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/5

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสา
สมัครมูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวม
ในการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ที่
ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(มีระบบ)

100.000
(มีระบบ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละของผูสูงอายุที่เป็ นสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุของสํานักการแพทย
ไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจําปี เพิ่มข้ น
ึ

20.00
(รอยละ)

52.820
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานผูปฏิบัติการเบื้องตน สังกัดเครือ
ขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน หลักสูตร
FR 2 24 ชัว
่ โมง

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(14.2). โครงการอบรมหลักสูตรพ้ น
ื ฐาน EMR
40 ชัว
่ โมงในการยกระดับบุคลากรปฏิบัติหน าที่
อาสาสมัคร ในสังกัดเครือขาย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

22/8/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มูลนิธิ
ป อเต็กจึ้ง และมูลนิธิรวมกตัญู เครือขายของ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เสนอใหปรับเปลี่ยนจากหลักสูตร FR 24 ช.ม. 3
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร วัน ซึ่งเป็ นหลักสูตรเกาของสถาบันการแพทย
(ศูนยเอราวัณ)
ฉุกเฉินแหงชาติ ใหจัดเป็ นโครงการอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย EMR 40 ชัว
่ โมง 5 วันซ่ งึ เป็ น
หลักสูตรใหมแทน ซึ่งจะไดรับใบประกาศนียบัตร
ผูปฏิบัติการระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย
และใหจัดในปีงบประมาณถัดไปเนื่องจากติด
ภารกิจงานประจํา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม.

17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(15.2). โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

23/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(15.1). โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

คร
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

(15.3). โครงการกีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูง
อายุสํานักการแพทย

ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รพจ. ไดดําเนินการโครงการ
กีฬาสัมพันธรักษสุขภาพผูสูงอายุ สํานักการ
แพทย ตามแผนของโครงการฯ ผูสูงอายุของ รพ
จ. ไดเขารวมโครงการรอยละ 20 ของสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ ของ รพจ . ที่ติดตอไดภายใน 1
ปี  (จํานวน 530 คน) ไดเขารวมกิจกรรมจํานวน
120 คน คิดเป็ นรอยละ 22.65 หมายเหตุ ตามที่
รพจ. ไดเป็ นเจาภาพดําเนินการจัดโครงการกีฬา
สรางสัมพันธสุขภาพ ผูสูงอายุ สนพ. วันที่ 12 มิ.
ย. 62 ณ ศูนยเยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุน) มีผูสูง
อายุเขารวมกิจกรรม ทัง้  9 รพ. ในการแขงขัน
กีฬา จํานวน 6 ประเภท ไดแก กีฬาเดินทน กีฬา
เปตอง กีฬาปาเป า กีฬาโยนหวงยาง กีฬา
ซัฟเฟิ ลลอรด และกีฬาโบวลิ่งสนาม พรอมทงั ้
ประกวดกองเชียรลีดเดอร จํานวนทงั ้ สน
ิ้  760
คน เพศชาย 19.1 % เพศหญิง 80.8 % สรุปผล
การดําเนินงานโครงการ ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ
ประเภทรวมคะแนนเหรียญกีฬา ไดแก รพร. 2.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรวมคะแนน
เหรียญกีฬา ไดแก รพจ. และ รพส. 3. รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรวมคะแนน
เหรียญกีฬา ไดแก รพก. 4. ความคิดเห็นเกี่ยว
กับการจัดกิจกรรมของการจัดโครงการฯ รอยละ
63.98 อยูในระดับมากที่สุด รอยละ 30.78 อยูใน
ระดับมาก รอยละ 4.94 อยูในระกับปานกลาง
และรอยละ 0.23 อยูในระดับนอย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

าน

ลําดับ

(15.4). โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูง ความกาวหน าของงาน :100.00%
อายุประจําปี  2562
29/8/2562 :.ดําเนินการตรวจสุขภาพสมาชิก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ชมรมผูสูงอายุประจําปี  2562 ของแตละโรง
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย
พยาบาลเรียบรอยแลว

สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี  ไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวย
วัณโรคปอดรายใหม

18

ความพึงพอใจของผูปวยตอการให
บริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใช
งานจริงมากกวา 1 สวนราชการ
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15,000.00
(คน/ปี )

16.000
(คน/ปี )

(16.1). กิจกรรมการใหบริการตรวจคัดกรอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
มะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
20/9/2562 : โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการ
แพทยดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เรียบรอยแลว
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

85.00
(รอยละ)

88.980
(รอยละ)

90.00
(รอยละ)

95.680
(รอยละ)

(17.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลใน
สังกัด สํานักการแพทย
20/9/2562 :สํานักการแพทยไดจัดทําแนวทาง
การสงตอผูปวยวัณโรค เพื่อใหการดําเนินการสง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตอผูปวยเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเรียบรอยและ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย
จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรง
พยาบาลในกรุงเทพมหานคร

4.00
(เรื่อง)

6.000
(เรื่อง)

(18.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
20/9/2562 : สวนราชการในสังกัดสํานักการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
แพทยดําเนินการทอดแบบสอบใหกับผูรับบริการ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย
ในโรงพยาบาลในสังกัดเรียบรอยแลว
(19.1). โครงการประชุมวิชาการประจําปี  2562
(ครัง้ ที่ 16)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลตากสิน

(19.2). โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการ
แพทยและสาธารณสุข
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลตากสิน

(19.3). โครงการประชุมวิชาการประจําปี  2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลราชพิพัฒน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(19.4). โครงการสัมมนาวิชาการประจําปี  ครัง้ ที่
17 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

1/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ห
ม

29/4/2562 : ไดจัดโครงการประกวดสุขภาพผูสูง
อายุ สํานักการแพทย เรียบรอยแลว ในวันที่ 3
เมษายน 2562 เวลา 8.00-16.00 ณ หองประชุม
เทศรวงศวิวัฒน ชัน
้  20 โรงพยาบาลกลาง
ภายในงานมีการแสดงสินคา/ผลิตภัณฑของ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย ทัง้  9 แหง การประกวดการแสดงของ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุในสังกัดสํานักการแพทย 9
แหง และชมรมผูสูงอายุวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมีการประกวด
สุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 37 ทาน โดยมีผลการ
ประกวด ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศการประกวด
สุขภาพผูสูงอายุระดับสํานักการแพทย จํานวน 4
ทาน - กลุมที่ 1 อายุ 65-75 ปี  1. นายฉลองไชย
รมโพธิ ์ อายุ 70 ปี  โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์
2. นางมุกดา เทียมถนอม อายุ 70 ปี  โรง
พยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์ - กลุมที่ 2 อายุ 75 ปี
ขึ้นไป 1. นายเดชสิทธิ ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ อายุ 77
ปี  โรงพยาบาลตากสิน 2. นางบุญนอย ทัศนศร
อายุ 77 ปี  โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 2. รางวัลขวัญใจคณะ
กรรมการประกวดสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 2 ทา
น 1. นายมุกดา เกิดทรัพย อายุ 93 ปี  วชิร
พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2. นาง
สายหยุด แสงธํารง อายุ 94 ปี  โรงพยาบาลราช
พิพัฒน 3. รางวัลจิตอาสาผูสูงอายุดีเดน จํานวน
10 ทาน 1. นางวรนุช บุญพารอต โรงพยาบาล
กลาง 2. นางสาวดวงพร ลีลาฤดี โรงพยาบาล
ตากสิน 3. นางนพรัตน กฤษดาธิการ โรง
พยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 4. นางระวีวรรรณ
แสงทอง โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิฯ์  5. นาง
วาสนา กลํ่ากลาย โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์ 6.
นางสุจิตรา สาดสิน โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 7. นางสุวพันธุ นักสอน โรง
พยาบาลราชพิพัฒน 8. นางเยาวลักษณ เรือนบุญ
โรงพยาบาลสิรินธร 9. นายประเสริฐ ถาวรเจริญ
วงศ โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 10.
นางสาวปราง ไสยวิริยะ วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิรา

กร
ุงเ

16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

ท

(15.5). โครงการประกวดสุขภาพผูสูงอายุสํานัก
การแพทย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

29/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

17/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ระหวางเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม
ท. ลดาวัลย ชัน
้  4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรง
พยาบาลราชพิพัฒน ประกอบดวยขาราชการ 54
คน บุคลากรกรุงเทพมหานคร 6 คน บุคคล
ภายนอกผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชพิพัฒน
1 คน รวม 61 คน 1. มีผูเขาประชุมมากกวา
รอยละ 80 ตอบ เขาประชุม 61 คน จากกลุมเป า
หมาย 62 คน คิดเป็ นรอยละ 98.38 2. รอยละ
80 ของผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูที่ได
มาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร ตอบ ผูเขารับ
การอบรมประเมินการนํ าความรูที่ไดมาใชใหเกิด
ประโยชนตอองคกร รอยละ 97.54 3. ผูเขารับ
การอบรมมีความรูในเรื่องที่ประชุม เพิ่มมากข้ น
ึ 
ตอบ ประเมินผูเขารับการอบรมมีคาคะแนน
ความรูและทักษะในการดูแลผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ กวา
กอนเขารับการอบรม ผูเขารวมโครงการ 61 คน
มีคะแนนความรูเพิ่มข้ น
ึ  61 คน คิดเป็ นรอยละ
100 4. ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจ ตอบ การประเมินความพึงพอใจตอการอบรม 97.13 การประเมินความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา
และการถายทอดของวิทยากร 97.86 - ความพึง
พอใจโดยรวม 97.49
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการ
ประจําปี  ครัง้ ที่ 17 สํานักการแพทย เรียบรอย
แลว ระหวางวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรง
แรม ปริน
้ ซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ผู
เขารวมโครงการ จํานวน 616 คน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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21

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

93.00
(รอยละ)

96.090
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่
ขอรับบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
ขัน
้ สูง (Advanced) สามารถไดรับ
บริการภายใน 10 นาที และสวน
ของขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (Basic) สามารถได
รับบริการภายใน 15 นาที

22

23

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

24

ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการ
ทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย
(ความรวมมือและขอคิดเห็นของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ)
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”

93.00
(รอยละ)

90.390
(รอยละ)

26/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ไตรมาสที่ 4 ขอมูลการสงตอใน
ไตรมาสที่ 4 ๑6 มิ.ย. – ๑๕ ส.ค. 62 เด็กแรก
เกิดและคลอดกอนกําหนดและมารดาเจ็บครรภ
กอนกําหนด จํานวน 1 ราย รับไวรักษา จํานวน
1 ราย คิดเป็ นรอยละ 100 ศัลยกรรมประสาท
และสมอง จํานวน 27 ราย รับไวรักษา จํานวน 2
7 ราย คิดเป็ นรอยละ 100 อุบัติเหตุ จํานวน 3
ราย รับไวรักษา จํานวน 3 ราย คิดเป็ นรอยละ
100 กระดูกและขอ จํานวน 3 ราย รับไวรักษา
จํานวน 3 ราย คิดเป็ นรอยละ 100 รวมไตรมาส
ที่ 4 จํานวน 34 ราย รับไวรักษา จํานวน 34 ราย
คิดเป็ นรอยละ 100 รวม 4 ไตรมาส เด็กแรกเกิด
และคลอดกอนกําหนดและมารดาเจ็บครรภกอน
กําหนด จํานวน 11 ราย รับไวรักษา จํานวน 11
ราย คิดเป็ นรอยละ 100 ศัลยกรรมประสาทและ
สมอง จํานวน 111 ราย รับไวรักษา จํานวน 111
ราย คิดเป็ นรอยละ 100 อุบัติเหตุ จํานวน 27
ราย รับไวรักษา จํานวน 27 ราย คิดเป็ นรอยละ
100 กระดูกและขอ จํานวน 57 ราย รับไวรักษา
จํานวน 57 ราย คิดเป็ นรอยละ 100 รวม จํานวน
206 ราย รับไวรักษา จํานวน 206 ราย คิดเป็ น
รอยละ 100

(21.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงเพื่อ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ชวยเหลือ ผูเจ็บปวยฉุกเฉินในระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)
(21.2). โครงการขับขี่ปลอดภัย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
15/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร งานที่วางไวแ
 ลว
(ศูนยเอราวัณ)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(21.3). การจางบุคลากรมาชวยปฏิบัติราชการ
ของศูนยเอราวัณ

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(22.1). โครงการระดมทรัพยากรในพ้ น
ื ที่เพื่อ
พัฒนาความพรอมทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุ
สาธารณภัย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนยเอราวัณ)
9.00
(แหง)

100.000
(แหง)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงพยาบาล
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยง
การดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงอยางบูรณาการระหวางระดับ
ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทัง้ ในมิติ
สุขภาพและสังคม (ผลลัพธ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

โครงการ/กิจกรรม
(20.1). กิจกรรมการสรางเสริมความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรเพื่อการสงตอผูปวย

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการสงตอผู
ป วยโรคที่สําคัญ

(23.1). กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(24.1). โครงการกทม.ใสใจผูสูงวัยหัวใจแกรง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%
26/6/2562 :คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู
สูงอายุคุณภาพไดมีประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาตรวจประเมินการดําเนินงานคลินิกผูสูง
อายุของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 พบวา รพ.ใน
สังกัดสํานักการแพทยไดผานการประเมินคลินิกผู
สูงอายุคุณภาพ ประจําปี  2562 ครบทงั ้  9 แหง
เรียบรอยแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

20/9/2562 : ดําเนินงานและสรุปผลการดําเนิน
งานตามโครงการเรียบรอยแลว ผลการดําเนิน
งานมีดังนี้ 1. รอยละของผูสูงอายุที่รับบริการใน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึง
พอใจในการรับบริการ มากกวาหรือเทากับรอยละ
80 ผลการดําเนินงาน เทากับ รอยละ 95.14 2.
บุคลากรทางการแพทยสหสาขาวิชาชีพ ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานในคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพไดรับการพัฒนาความรูดานผูสูงอายุ มาก
กวา 1 ครัง้ /ปี  มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ผล
การดําเนินงาน เทากับ รอยละ 80.91 3. ผูสูง
อายุที่ตองพ่ งึ พิงผูอ่ น
ื ปานกลางถึงพ่ งึ พิงผูอ่ น
ื ทงั ้
หมด ที่เขาเงื่อนไขในการสงตอไดรับการสงตอ
ขอมูลเพื่อการดูแลตอเนื่องที่บาน มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ผลการดําเนินงาน เทากับ รอย
ละ 99.43 4. รอยละของผูสูงอายุที่เขาเงื่อนไข
ในการสงตอ ไดรับบริการครบทุกดานตามบริการ
ที่จําเป็ น มากกวารอยละ 70 ผลการดําเนินงาน
เทากับ รอยละ 94.22

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 24 ตัวชว
ี้ ัด //

22/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

าน

20

ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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