แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการแพทย : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)
ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

86.210
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทยดําเนินการเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มี
นํ้ าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน โดยจัดโครง
การ/กิจกรรมตางๆเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนและบุคลากรที่มีภาวะ
อวนลงพุงเสี่ยงตอการเกิดโรค ดังนี้ 1. โรง
พยาบาลกลาง จัดโครงการ อวนจา พี่ลากอ
น (Bye Bye My Fat) โดยเน นกลุมเป า
หมายที่มีภาวะปวยเป็ นโรคอวนที่ไดรับการ
รักษาในคลินิกศัลยกรรมโรคอวนมีน้ํ าหนัก
และดัชนีมวลกายลดลง อยูระหวางดําเนิน
การ 2. โรงพยาบาลตากสิน จัดโครงการ
โรงพยาบาลหุนดี (You R what you E)
โดยกลุมเป าหมายเป็ นขาราชการ3. โรง
พยาบาลตากสิน สํานักการศึกษา และ
บุคคลภายนอก โดยจัดอบรมจํานวน 3
ครัง้  ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 1 วันที่ 16
พฤษภาคม 2562 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 12
มิถุนายน 2562 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 24
กรกฎาคม 2562 อยูระหวางดําเนินการ 4.
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ จัด
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูที่มี
นํ้ าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน โดยกลุมเป า
หมายเป็ นขาราชการ บุคลากร โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ และประชาชนทว
ั ่ ไป
โดยกําหนดจัดโครงการจํานวน 3 ครัง้  ดัง
นี้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ครัง้
ที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 วันที่ 3 วันที่
2 กรกฎาคม 2562 อยูระหวางดําเนินการ
5. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิฯ์  จัด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนผูที่มีน้ํ าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
กลุมเป าหมายมีดังนี้ - มีคาดัชนีมวลกาย
(Body Mass Index : BMI )≥ 23 - มีเสน
รอบเอว ≥ 36 นิ้ว (เพศชาย) และ ≥ 32
นิ้ว (เพศหญิง) กิจกรรมจัดระหวางเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 6. โรง
พยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์ อยูระหวางดําเนิน
การ 7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ
มหานคร อยูระหวางจัดโครงการ โดย
กําหนดจัดกิจกรรมระหวางเดือนพฤษภา
คม – กรกฎาคม 2562 8. โรงพยาบาลราช
พิพัฒน จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนที่มีน้ํ าหนักเกินเกณฑ
มาตรฐาน กลุมเป าหมายเป็ นประชาชนที่มี
คาดัชนีมวลกายมากกวา 25 กก/ตร.ม
จํานวน 20 คน ระหวางวันที่ 22 ก.พ. -31
พ.ค.62 จํานวน 4 ครัง้  ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 วันที่
22 กุมภาพันธ 2562 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 29
มีนาคม 2562 ครัง้ ที่ 3 วันที่ 26 เมษายน
2562 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
9. โรงพยาบาลสิรินธร จัดโครงการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ํ าหนักเกิน
เกณฑมาตรฐาน อยูระหวางดําเนินโครง
การ

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

3

ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป ไดรับการคัด
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี  ไดรับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

6.6.6

ผลผลิต 80,000.00
(Output)
(คน/ปี )

97.000
(คน/ปี )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.000
(คน/ปี )

5,000.00
(คน/ปี )

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4

รอยละของความสําเร็จในการยกระดับ
ศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทยดานโรค
เฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของ
สํานักการแพทย ตัง้ แตระดับ 3 ขึ้นไป

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

100.000
(≥ รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

รอยละของผูปวยที่มีความพึงพอใจระดับ
“มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย
ความเป็ นเลิศทางการแพทยของกรุงเทพ
มหานคร
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

98.190
(≥ รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). โครงการปรับเปลี่ยน
โรงพยาบาลเจริญกรุง
พฤติกรรมประชาชนที่มีน้ํ าหนักเกิน ประชารักษ
เกณฑมาตรฐาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

เป าหมาย

าน

ระดับ

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) -โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก (2.1). กิจกรรมตรวจคัดกรองและ
การแพทยดําเนินการคัดกรองโรคเบาหวาน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
และความดันโลหิตสูงใหกับประชาชนที่มี ประชาชนที่เป็ นโรคเบาหวานและ
อายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป จํานวน 41,408 ราย
ความดน
ั โลหิตสูง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

(ไตรมาส 3) -โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก (3.1). กิจกรรมการใหบริการตรวจ
การแพทย ดําเนินการประชาสัมพันธ เชิญ คัดกรองมะเร็งเตานมในสถาน
ชวนใหประชาชนทว
ั ่ ไปตรวจคัดกรอง
พยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
มะเร็งเตานม ณ บริเวณตางๆของโรง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
พยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย โดยมี
ประชาชนที่ไดรับการตรวจคัดกรองจํานวน
3,894 ราย ผิดปกติ จํานวน 455 ราย

โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ

(ไตรมาส 3) -1.ไดมีการประชุมคณะ
กรรมการศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทย
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย วันศุกร
ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.
00 น. ณ หองประชุมแพทยพัฒน ชัน
้ 5
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและความ
กาวหน าของศูนยความเป็ นเลิศทางการ
แพทย โรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพทย
ทัง้  9 ศูนย 2.กําหนด Action Plan การ
ออกตรวจประเมินศูนยความเป็ นเลิศ
ทางการแพทย โรงพยาบาลสังกัดสํานักการ
แพทย ทัง้  9 ศูนย ดังนี้ -วันที่ 24
กรกฎาคม 2562 โงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ 2 ศูนย -วันที่ 8
สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลกลาง 4 ศูนย วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลตากสิ
น 3 ศูนย 3.ดําเนินการปรับปรุงคําสัง่ แตง
ตัง้ คณะกรรมการศูนยความเป็ นเลิศ
ทางการแพทย สํานักการแพทย และคณะ
กรรมการตรวจประเมินศูนยความเป็ นเลิศ
ทางการแพทย สํานักการแพทยปี 2562
ตามมติคณะกรรมการฯ

(4.1). โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูปวยเบาหวาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลตากสิน

(4.3). โครงการจัดซ้ อ
ื เครื่อง
เอ็กซเรยตรวจสวนหัวใจและหลอด
เลือดชนิดร ะนาบเดีย
่ วพรอมอป
ุ ก
 รณ
จํานวน 1 ชุด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลตากสิน

(4.2). โครงการพัฒนาระบบบริการ
ในศูนยเบาหวาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลตากสิน

(4.4). โครงการคลินิกนอนกรนและ โรงพยาบาลตากสิน
โรคหยุดหายใจขณะหลับ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(4.5). โครงการเพิ่มศักยภาพหนวย โรงพยาบาลเจริญกรุง
หองปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอด ประชารักษ
เลือดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก
ษ
ความกาวหน าของงาน :60.00%

(4.6). กิจกรรมการพัฒนาและขยาย สํานักงานพัฒนาระบบ
ศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทย
บริการทางการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(4.7). โครงการปรับปรุงพ้ น
ื ที่บริการ โรงพยาบาลตากสิน
ศูนยสมองและหลอดเลือดสมอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

6.6.6

ม

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมี
รอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -การวัดระดับความพึงพอใจ (5.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ สํานักงานพัฒนาระบบ
ของผูปวยที่มารับบริการรักษาพยาบาล
ของผูรับบริการศูนยความเป็ นเลิศ บริการทางการแพทย
ของศูนยความเป็ นเลิศทางการแพทยของ ทางการแพทย
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ถือเป็ น ความกาวหน าของงาน :100.00%
ตัวชว
ี้ ัดที่มีคาเป็ นผลลัพธ (Out come) ที่
สะทอนถึงคุณภาพการรักษาและการให
บริการของบุคลากรประจําศูนยเป็ นอยางดี
ดังนัน
้  จึงมีการดําเนินการ มาอยางตอ
เนื่อง ทัง้  7 ศูนย โดยมีผลสรุป ดังนี้ โรง
พยาบาลกลาง ศูนยตรวจและรักษาสายตา
ผูตอบแบบสอบถามทงั ้ หมด จํานวน 348
ราย มีผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึง
พอใจระดับมาก จํานวน 337 ราย คิดเป็ น
รอยละ 96.84 ศูนยผาตัดกระดูกและขอ ผู
ตอบแบบสอบถามทงั ้ หมด จํานวน 180
ราย มีผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึง
พอใจระดับมาก จํานวน 175 ราย คิดเป็ น
รอยละ 97.22 โรงพยาบาลตากสิน ศูนย
เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ ผูตอบ
แบบสอบถามทงั ้ หมด จํานวน 100 ราย มี
ผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจ
ระดับมาก จํานวน 100 ราย คิดเป็ นรอยละ
100 ศูนยโรคหลอดเลือดสมองและสมอง
เสื่อม ผูตอบแบบสอบถามทงั ้ หมด จํานวน
191 ราย มีผูตอบแบบสอบถามที่มีความ
พึงพอใจระดับมากจํานวน 174 ราย คิด
เป็ นรอยละ 91.10 ศูนยโรคเบาหวาน ผู
ตอบแบบสอบถามทงั ้ หมด จํานวน 123
ราย มีผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึง
พอใจระดับมาก จํานวน 123 ราย คิดเป็ น
รอยละ 100 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ ศูนยตรวจรักษาและผาตัดผานกลอง
ผูตอบแบบสอบถามทงั ้ หมด จํานวน 280
ราย มีผูตอบแบบสอบถามที่มีความพึง
พอใจระดับมาก จํานวน 279 ราย คิดเป็ น
รอยละ 99.64 ศูนยเวชศาสตรการกีฬา
และเวชศาสตรฟ้ ื นฟู ผูตอบแบบสอบถาม
ทัง้ หมด จํานวน 176 ราย มีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก
จํานวน 176 ราย คิดเป็ นรอยละ 100 สรุป
ภาพรวมผูปวยมีความพึงพอใจระดับ “ม
าก” ในการบริการรักษาพยาบาลของศูนย
ความเป็ นเลิศทางการแพทยของกรุงเทพ
มหานคร คิดเป็ นรอยละ 97.57

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ผลการดําเนิ นงาน

2.000
(เรื่อง)

(ไตรมาส 3) -สํานักการแพทยไดกําหนด
หัวขอวิธีการปฏิบัติที่เป็ นเลิศ (Best
Practice) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.วิธีปฏิบัติที่เป็ นเลิศ
ในการดําเนินงานดานคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพสํานักการแพทยตามเกณฑคลินิก
ผุสูงอายุคุณภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 86
พรรษษ พระบรมราชินีนาถ 2.วิธีปฏิบัติที่
เป็ นเลิศ ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรง
พยาบาลสังกัดสํานักการแพทย ตามเกณฑ
Bangkok GREEN &CLEAN Hospital
Plus ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงาน

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

รอยละความสําเร็จในการผานการตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและ
ระดับตติยภูมิระดับสูง

6.6.6

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

50.000
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

10

ความสําเร็จในการสงตอผูปวยระหวางโรง
พยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนจุดจอดรถพยาบาลที่เพิ่มทงั ้ สน
ิ้ 
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

1.00
(จุด)

100.000
(รอยละ)

1.000
(จุด)

(ไตรมาส 3) -ไดสงหนังสือแสดงความ
จํานงเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณ
ภาพ สถานพยาบาลไปถึงสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
ตัง้ แตวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 - สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลไดเขาเยี่ยม
สํารวจ เพื่อตออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพซ้าํ (Re Accreditation) ครัง้ ที่ 4
ในวันที่ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ได
ปรับแกเอกสาร SAR 2018 part IV ผลลัพธทางคลินิก และกําหนดแผนการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะดานการบริหาร
ความเสี่ยง ดานระบบยา และดานสิ่ง
แวดลอมของกลุมงานพยาธิวิทยา สงให
สรพ.ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีผล
การประเมิน โดยมีผลผานการประเมิน
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
องคการมหาชน (สรพ.) มีระยะเวลาในการ
รับรอง ตัง้ แตวันที่ 23 เมษายน 2562 –
22 เมษายน 2565

(ไตรมาส 3) -1. โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน ขน
ั ้ ตอน
ที่ 2 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นาย
ทวีศักดิ ์ เลิศประพันธ รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) เห็นชอบ
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจาง
บริษท
ั  อีเอ็มซี จํากัด(มหาชน) ทําการ
กอสรางโครงการกอสรางอาคารอเนกประ
สงค โรงพยาบาลตากสิน เป็ นเงิน 2
,087,038,617.76 บาท รายละเอียดตาม
หนังสือสํานักการคลัง ที่ กท 1305/2373
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คิดเป็ นรอย
ละ 60 2. กอสรางอาคารชว
ั ่ คราวโรง
พยาบาลลาดกระกรุงเทพมหานคร ขัน
้ ตอน
ที่ 1 ไดรับการจัดสรรงบกลางเรียบรอย
แลว อยูระหวางสรรหาผูรับจางดําเนินการ
กอสรางอาคารชว
ั ่ คราวโรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร คิดเป็ นรอย
ละ 5 3. โครงการกอสรางอาคารเวชภัณฑ
กลางและหนวยงานสนับสนุนโรงพยาบาล
ราชพิพัฒน ขัน
้ ตอนที่ 4 งานเจาะเสาเข็ม
100%, งานขุดดิน ตัดเข็ม ผูกเหล็กฐาน
ราก+เทคอนกรีตฐานราก 61% - งานโครง
สราง 19.06% - ติดตงั ้ ทาวเวอรเครน
บริเวณพ้ น
ื ที่กอสราง เมื่อวันที่ 8-9
มิถุนายน 2562 คิดเป็ นรอยละ 35 4.
โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10
ชัน
้  โรงพยาบาลสิรินธร ขัน
้ ตอนที่ 2 อยู
ระหวางประกาศประกวดราคาจางกอสราง
โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต 10
ชัน
้  โรงพยาบาลสิรินธร ระหวางวันที่ 11 มิ
ถุนายน - 11 กรกฎาคม 2562 ยื่นเสนอรา
คา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คิดเป็ นรอย
ละ 60 5. โครงการเปิ ดใหบริการ OPD
ชัว
่ คราวโรงพยาบาลบางนา ขัน
้ ตอนที่ 3
การเตรียมการดานพัสดุ 2 รายการ ดําเนิน
การโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) อยู
ระหวางสงของโรงพยาบาล วงเงิน
8,045,000.- บาท ดังนี้ 1. เครื่องเอกซเรย
พรอมอุปกรณแปลงสัญญาณภาพรังสีเป็ น
ระบบดิจิตอลและอุปกรณเชื่อมตอภาพ
ทางการแพทย จํานวน 1 ชุด 7,500,000
บาท 2. เครื่องอบน่ ึงฆาเชื้อดวยระบบไอ
นํ้ าอัตโนมัติ ขนาดความจุไมนอยกวา 85
ลิตร จํานวน 1 เครื่อง วงเงิน 545,000
บาท ดําเนินการสงของเรียบรอยแลว
จํานวน 57 รายงาน วงเงิน 18,641,365
บาท รายละเอียดดังตอไปนี้ 1. รายการ
ครุภัณฑทางการแพทย 39 รายการ วงเงิน
7,419,885 บาท 2. ครุภัณฑสํานักงาน 13
รายการ วงเงิน 314,500 บาท 3.งานจาง
5 รายการ วงเงิน 5,457,095 บาท
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ไดเล็ง
เห็นความสําคัญของการจัดบริการทางการ
แพทยแกประชาชนในพ้ น
ื ที่ฝั่งใตของ
กรุงเทพมหานครใหไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทางไปรับบริการตรวจ
รักษา รวมถึงชวยลดคาใชจายในการเดิน
ทางใหประชาชนที่อยูหางไกลสถาน
พยาบาล โดยโรงพยาบาลดังกลาว
ครอบคลุมการใหบริการรักษาพยาบาลแก
ประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตบางนา เขตพระโข
นง เขตสวนหลวง เขตวัฒนา เขตประเวศ
เขตคลองเตย อ.สมุทรปราการ อ.บางพลี
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพ้ น
ื ที่
ใกลเคียง รวมประชากรที่จะไดรับ
ประโยชนจากการไดรับบริการทางการ
แพทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริ
มณฑล ประมาณ 1,124,530 คน โดยการ
เปิ ดใหบริการผูปวยนอก (OPD) โรง
พยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร จะเปิ ดให
บริการรักษาโรคทว
ั ่ ไป (ผูปวยนอก) และ
บริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกวัน ในวัน
และเวลาราชการ (จ-ศ เวลา 08.00-16.
00น.) ตรวจสุขภาพเด็กดี ในวันอังคาร
เวลา 13.00-16.00 6.โครงการกอสรางโรง
พยาบาลคลองสามวา ขัน
้ ตอนที่ 3 อยู
ระหวางคณะกรรมการกําหนดรูปแบบราย
การ คิดเป็ นรอยละ 30

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติที่
สํานักงานพัฒนาระบบ
เป็ นเลิศ (Best Practice) เพื่อการ บริการทางการแพทย
ดูแลรักษาผูปวยของโรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(7.1). การพัฒนาคุณภาพโรงพยา
บาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลกลาง

(7.2). ประชุมวิชาการเครือขายโรง
พยาบาลคุณภาพสํานักการแพทย
ครัง้ ที่ 13
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลลาดกระบัง
กทม.

(8.1). โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลตากสิน

(8.2). กอสรางอาคารชว
ั ่ คราวโรง
พยาบาลลาดกระกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80.00%

โรงพยาบาลลาดกระบัง
กทม.

(8.3). โครงการกอสรางอาคาร
เวชภัณฑกลางและหนวยงาน
สนับสนุนโรงพยาบาลราชพิพัฒน
ความกาวหน าของงาน :74.00%

โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

(8.4). โครงการกอสรางอาคารจอด โรงพยาบาลสิรินธร
รถยนต 10 ชัน
้  โรงพยาบาลสิรินธร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(8.5). โครงการกอสรางโรงพยาบาล สํานักงานเลขานุการ
คลองสามวา
ความกาวหน าของงาน :60.00%

(8.6). โครงการเปิ ดใหบริการ OPD สํานักงานพัฒนาระบบ
ชัว
่ คราวโรงพยาบาลบางนา
บริการทางการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ผลงานลาสุด

2.00
(เรื่อง)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

ระดับ

6.6.6

ม

กลยุทธ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนแนวทางการปฏิบัติที่เป็ นเลิศ (Best
Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย

ท

6

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -ศูนยบริการสาธารณสุขสงตอ
ผูปวยมายังโรงพยาบาล จํานวน 230,976
ราย และโรงพยาบาลสามารถรับผูปวยจาก
ศูนยบริการสาธารณสุขได จํานวน 2
30,949 ราย สรุปความสําเร็จของการสง
ตอผูปวย คิดรอยละ 99.99

(9.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบสง สํานักงานพัฒนาระบบ
ตอระหวางศูนยบริการสาธารณสุข บริการทางการแพทย
และโรงพยาบาลสังกัด สํานักการแพ
ทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -จุดจอดที่ 1 ใตทางดวน
(10.1). กิจกรรมหาพ้ น
ื ที่จุดจอดใน
ประชาช่ น
ื  เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 1
พื้นทีท
่ ี่มีสถิติเกิดเหตุบอยครัง้
ตุลาคม 2555 จุดจอดที่ 2 พุทธมณฑลสาย ความกาวหน าของงาน :100.00%
1 เขตตลิ่งชัน เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2556 จุกจอดที่ 3 ศูนยพัฒนา
กีฬากองทัพบก เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2557 จุดจอดที่ 4 สํานักงาน
เขตลาดพราวเปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2558 จุดจอดที่ 5 สํานักงานเขต
บางนา เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2559 จุดจอดที่ 6 จุดจอดวัด
เทพลีลา เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2560 จุดจอดที่ 7 จุดจอด ซอย
ประชาอุทิศ90 เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 2
เมษายน 2561 จุดจอดที่ 8 จุดจอดคลอง
สามวา เปิ ดใหบริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2
562

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

2/9

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

78.290
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) ใหความ
สําคัญตอการพัฒนาบุคลากรมาตลอด
เนื่องจากบุคลากรที่จะสามารถใหความชวย
เหลือแกประชาชนในยามเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉินตองมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการใหความชวยเหลือเป็ นอยางดี
จึงไดกําหนดใหมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุ
คลากร รวมทงั ้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
ดังนี้ โครงการหลักดานการพัฒนาบุคลากร
ประกอบดวยโครงการ จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการอบรมฟ้ ื นฟูวิชาการพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย ดําเนินการจัดอบรม รุน
ที่ 1 ในวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 เวลา
08.30 - 17.00 น. ณ หองประชุมชน
ั ้  2 - 3
อาคารศูนยเอราวัณ สํานักการแพทย
ดําเนินการจัดการอบรมในรุนที่ 2 ระหวาง
วันที่ 15 - 17 มกราคม 2562 เวลา 08.00
- 17.00 น. ณ ศูนยเอราวัณ สํานักการ
แพทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเก
ลา มีจํานวนผูเขารับการอบรมที่มีคะแนน
Posttest สูงกวา Pretest เทากับ 62 คน
และจํานวนผูเขารับการอบรมทงั ้ หมดจํานว
น 73 คน คิดเป็ นรอยละ 84.93 2.
โครงการอบรมฟ้ ื นฟูวิชาการพยาบาลกูชีพ
ดําเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 24-26
เมษายน 2562 ณ หองประชุมชน
ั ้  2 และ
ชัน
้  3 อาคารศูนยเอราวัณ มีจํานวนผูเขา
รับการอบรมที่มีคะแนน Posttest สูงกวา
Pretest เทากับ 22 คน และจํานวนผูเขา
รับการอบรมทงั ้ หมดจํานวน 31 คน คิด
เป็ นรอยละ 70.97 3. โครงการพัฒนา
วิชาการพยาบาลจายงานศูนยรับแจงเหตุ
อยูระหวาง 1.จัดทําโครงการ และปรับปรุง
หลักสูตร กําหนดจัดโครงการในเดือน
มิถุนายน 2562 2.จัดทําหนังสือขอรายช่ อ
ื
ผูเขารวมโครงการจากหนวยงานเครือขาย
ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 3.ขอราย
ชื่อผูเขารับการอบรมโครงการ จัดทําโครง
การ คําสัง่ คณะกรรมการและผูเขารับการ
อบรม การพัฒนากรอบอัตราบุคลากร อยู
ระหวาง จัดทําขอมูลเพิ่มเติมเสนอตามที่
สํานักงาน ก.ก. กําหนด มีจํานวนผูเขารับ
การอบรมที่มีคะแนน Posttest สูงกวา
Pretest เทากับ 84 คน และจํานวนผูเขา
รับการอบรมทงั ้ หมดจํานวน 104 คน คิด
เป็ นรอยละ 80.77

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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รอยละความสําเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอํานวยการและสงั ่ การ
ทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน

6.6.6

ผลลัพธ
75.00
(Outcome) (รอยละ)

75.000
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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มีระบบการบริหารจัดการ ประสานงาน
เครือขาย อาสาสมัครมูลนิธิในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

91.660
(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). โครงการอบรมฟ้ ื นฟูวิชาการ ศูนยบริการการแพทย
พนักงานฉุกเฉินการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :100.00% นคร (ศูนยเอราวัณ)

(11.2). โครงการอบรมฟ้ ื นฟูวิชาการ ศูนยบริการการแพทย
พยาบาลกูชีพ
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :100.00% นคร (ศูนยเอราวัณ)

(11.3). โครงการพัฒนาวิชาการ
พยาบาลจายงานศูนยรับแจงเหตุ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(11.4). การพัฒนากรอบอัตราบุคลา ศูนยบริการการแพทย
กร
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :100.00% นคร (ศูนยเอราวัณ)

(12.1). โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย
ประสานงานและสงั ่ การทางการ
แพทยของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(12.2). โครงการยกระดับดานการ
อํานวยการและสงั ่ การการแพทย
ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(12.3). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
ศูนยบริการการแพทย
การการบัญชาการทางการแพทยฉุก ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
เฉิน
นคร (ศูนยเอราวัณ)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(12.4). โครงการประชุมวิชาการ
ทางการแพทยฉุกเฉิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(ไตรมาส 3) --มีการจัดประชุมคณะ
(13.1). กิจกรรมการพัฒนาการ
กรรมการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ น
ื แพทยฉุกเฉินระดับพ้ น
ื ฐาน
ฐานกับเครือขายมูลนิธิของระบบบริการ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ครัง้ ที่ 1 จัดทําระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ น
ื
ฐาน และหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ฯ ประจําเดือนตุลาคม 2561 และดําเนิน
การจัดประชุมติดตามการพัฒนาการแพทย
ฉุกเฉินระดับพ้ น
ื ฐาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2
561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หอง
ประชุมชน
ั ้  2 อาคารศูนยเอราวัณ สํานัก
การแพทย 2. ครัง้ ที่ 2 จัดทําระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการการแพทย
ฉุกเฉินระดับพ้ น
ื ฐาน และหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการฯ ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561 และดําเนินการจัด
ประชุมติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพ้ น
ื ฐาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมชน
ั้ 
2 อาคารศูนยเอราวัณ สํานักการแพทย 3.
ครัง้ ที่ 3 จัดทําระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินระดับพ้ น
ื
ฐาน และหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 และ
ดําเนินการจัดประชุมติดตามการพัฒนาการ
แพทยฉุกเฉินระดับพ้ น
ื ฐาน เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ
หองประชุมชน
ั ้  2 อาคารศูนยเอราวัณ
สํานักการแพทย 4. ครัง้ ที่ 4 จัด
ทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
การแพทยฉุกเฉินระดับพ้ น
ื ฐาน และ
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
ประจําเดือนมกราคม 2562 และดําเนิน
การจัดประชุมติดตามการพัฒนาการแพทย
ฉุกเฉินระดับพ้ น
ื ฐาน เมื่อวันที่ 14
มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ
หองประชุมชน
ั ้  2 อาคารศูนยเอราวัณ
สํานักการแพทย 5. ครัง้ ที่ 5 ดําเนินการจัด
ประชุมติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพ้ น
ื ฐาน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2
562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หอง
ประชุมชน
ั ้  2 อาคารศูนยเอราวัณ สํานัก
การแพทย ครัง้ ที่ 6 ดําเนินการจัดประชุม
ติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับ
พื้นฐาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา
13.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมชน
ั้  3
อาคารศูนยเอราวัณ สํานักการแพทย เพื่อ
ติดตามการดําเนินงานระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉินขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน 6. ครัง้ ที่6 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.
00 น. ณ หองประชุมชน
ั ้  3 อาคารศูนยเอ
ราวัณ สํานักการแพทย เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ขัน
้ พ้ น
ื ฐาน 7.ครัง้ ที่ 7 ดําเนินการจัด
ประชุมติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉิน
ระดับพ้ น
ื ฐาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2
562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หอง
ประชุมชน
ั ้  2 อาคารศูนยเอราวัณ สํานัก
การแพทย เพื่อติดตามการดําเนินงาน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพ
มหานคร / 15/6/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... 8.ครัง้ ที่ 8 ดําเนินการจัดประชุม
ติดตามการพัฒนาการแพทยฉุกเฉินระดับ
พื้นฐาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา
13.30 - 16.00 น. ณ หองประชุมชน
ั ้  2
อาคารศูนยเอราวัณ สํานักการแพทย เพื่อ
ติดตามการดําเนินงานระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉินขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน ในระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

กร
ุงเ

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) -ประกอบดวยโครงการดังตอ
ไปนี้ 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานศูนยประสานงานและสงั ่ การ
ทางการแพทยของกรุงเทพมหานคร อยู
ระหวางดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ
จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 ในวันที่ 24
พฤษภาคม 2562 และรุนที่ 2 ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น.
ณ หองประชุมชน
ั ้  2 อาคารศูนยเอราวัณ
สํานักการแพทย 2. โครงการยกระดับดาน
การอํานวยการและสงั ่ การการแพทย
ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร 1. ดําเนิน
การเสนอขออนุมัติโครงการ อนุมัติใชเงิน
นอกงบประมาณ และจัดทําคําสัง่ ใหแพทย
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยมา
ประจําที่ศูนยเอราวัณเรียบรอยแลว โดยมี
แพทยมาประจําเพื่ออํานวยการสงั ่ การ
ระบบปฏิบัติการ การบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ตัง้ แตวันที่ 1 ต.
ค. 2561 2. จัดแพทยจากโรงพยาบาลใน
สังกัด ไดแก โรงพยาบาลกลาง โรง
พยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน
และศูนยเอราวัณมาประจําศูนยเอราวัณรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมกํากับ
อํานวยการและสงั ่ การ การใหบริการชวย
เหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินตามโครงการฯ ทัง้
วันราชการปกติ วันหยุด และวันหยุด
นักขัตฤกษ 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการบัญชาการทางการแพทยฉุกเฉิน
อยูระหวางศึกษาขอมูลโครงการ และ
ประสานติดตอผูเชี่ยวชาญมาเป็ นวิทยากร
4. โครงการประชุมวิชาการทางการแพทย
ฉุกเฉิน อยูระหวาง ขอรายช่ อ
ื ผูเขารวม
ประชุมโครงการประชุมวิชาการทางการ
แพทยฉุกเฉิน ประจําปี  2562 และจัด
ทําโครงการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

ระดับ

ผลลัพธ
75.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนา
บุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (รายงานผลการประเมิน
โครงการฯ )

พ

11

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/9

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

มีระบบการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัคร
มูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวมในการ
พัฒนาฝึกอบรมบุคลากร ที่ปฏิบัติงานใน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (มีระบบ)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(มีระบบ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการพัฒนาบุคลากร
อาสาสมัครมูลนิธิโดยเครือขายมีสวนรวม
ในการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพ
มหานคร ดังนี้ 1.โครงการอบรมหลักสูตร
พื้นฐาน EMR 40 ชัว
่ โมงในการยกระดับ
บุคลากรปฏิบัติหน าที่อาสาสมัคร ในสังกัด
เครือขาย - ดําเนินการจัดโครงการฝึก
อบรมระหวางวันที่ 20 - 22, 28 - 29
มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ
หองอบรมชน
ั ้  2 และ 3 อาคารศูนยเอรา
วัณ สํานักการแพทย เสร็จเรียบรอยแลว 2
.โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานผูปฏิบัติการเบื้องตน สังกัดเครือ
ขายในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน หลัก
สูตร FR 2 24 ชัว
่ โมง อยูระหวางเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินขน
ั้
พื้นฐาน ซึ่งประกอบไปดวยเครือขายมูลนิธิ
ตางๆในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหรวมจัดโครงการ
ในเดือนมิถุนายน 2562

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

15

รอยละของผูสูงอายุที่เป็ นสมาชิกชมรมผู
สูงอายุของสํานักการแพทยไดรับการคัด
กรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําปี
เพิ่มข้ น
ึ

6.6.6

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

52.820
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) -จํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ทัง้ หมดที่ยังมีการติดตอกับชมรมฯ ในชวง
เวลา 1 ปี  เทากับ 684 คน จํานวนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองหรือ
ตรวจสุขภาพประจําปี  เทากับ 359 คน คิด
เป็ นรอยละ 52.49

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(14.1). โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผู
ปฏิบัติการเบื้องตน สังกัดเครือขาย
ในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
หลักสูตร FR 2 24 ชัว
่ โมง
ความกาวหน าของงาน :20.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(14.2). โครงการอบรมหลักสูตรพ้ น
ื
ศูนยบริการการแพทย
ฐาน EMR 40 ชัว
่ โมงในการยก
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
ระดับบุคลากรปฏิบัติหน าที่อาสา
นคร (ศูนยเอราวัณ)
สมัคร ในสังกัดเครือขาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(15.1). โครงการพัฒนาศักยภาพผู
สูงอายุ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลลาดกระบัง
กทม.

(15.3). โครงการกีฬาสัมพันธรักษ
สุขภาพผูสูงอายุสํานักการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ

(15.5). โครงการประกวดสุขภาพผู
สูงอายุสํานักการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

(17.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
วัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

(18.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการของโรง
พยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

(19.1). โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี  2562 (ครัง้ ที่ 16)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลตากสิน

(15.2). โครงการสัมมนาสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ

(15.4). โครงการตรวจสุขภาพ
สํานักงานพัฒนาระบบ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุประจําปี  2562 บริการทางการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

20

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

21

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

22

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

23

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรค
ปอดรายใหม

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

88.980
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

95.680
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความพึงพอใจของผูปวยตอการใหบริการ
ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนของนวัตกรรมที่ถูกนํามาใชงานจริง
มากกวา 1 สวนราชการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(เรื่อง)

6.000
(เรื่อง)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการสงตอผูปวยโรค
ที่สําคัญ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

93.00
(รอยละ)

96.090
(รอยละ)

ผลลัพธ
93.00
(Outcome) (รอยละ)

90.390
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการทางการแพทยฉุกเฉินขน
ั ้ สูง
(Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน
10 นาที และสวนของขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (Basic)
สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที

6.6.6

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลสําเร็จในการซอมแผนปฏิบัติการ
ทางการแพทยในเหตุสาธารณภัย (ความ
รวมมือและขอคิดเห็นของหนวยงานที่
เกี่ยวของ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

100.000
(แหง)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนคลินิกผูสูงอายุที่ผานเกณฑมาตร
ฐาน“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9.00
(แหง)

(ไตรมาส 3) -อัตราผลสําเร็จในการรักษา
วัณโรคปอดรายใหม(Success Rate) ของ
โรงพยาบาลในสังกัด ทัง้  8 แหง ในภาพ
รวมเทากับรอยละ 85.68 ดังนี้ ผูปวยที่
นํ ามาประเมิน จํานวนผูปวยรายใหมที่ข้ น
ึ
ทะเบียนรักษา จํานวน 370 ราย ผลการ
รักษา รักษาหายและครบ
(Cure+Complete) จํานวน 317 ราย คิด
เป็ นรอยละ 85.68
(ไตรมาส 3) -สํานักการแพทยไดดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของ
โรงพยาบาลในสังกัดทุกแหง เพื่อใหผูรับ
บริการไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใหบริการของโรงพยาบาลในดานตางๆ
แลวนําผลสํารวจความพึงพอใจ ขอเสนอ
แนะ และความคิดเห็น มาพัฒนางานดาน
บริการตอไป ผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย ดังนี้ รอยละความพึงพอใจผู
ป วยนอก 94.12 รอยละความพึงพอใจผู
ป วยใน 95.63 คิดเป็ นรอยละ 94.87

(ไตรมาส 3) -1. Safety Restrain ผลงาน
ของโรงพยาบาลกลาง สวนราชการที่นําไป
ใช ดังนี้ 1.1 โรงพยาบาลตากสิน 1.2 โรง
พยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 1.3 โรง
พยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินธฺโร อุทิศ 1.
4 โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์ 1.5 โรง
พยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 1.6
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 1.7 โรงพยาบาลสิ
รินธร 1.8 โรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียน 2. ฉลากยาใชงายใสใจผูสูง
อายุ ผลงานของโรงพยาบาลสิรินธร สวน
ราชการที่นําไปใช ดังนี้ 2.1 โรงพยาบาล
กลาง 2.2 โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ 2.3 โรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินธฺโร อุทิศ 2.4 โรง
พยาบาลราชพิพัฒน 2.5 โรงพยาบาลผูสูง
อายุบางขุนเทียน 2.6 โรงพยาบาลคลอง
สามวา 3. อุปกรณชวยจัดทาถายภาพรังสี
ขอเขาหลังผาตัด ผลงานของโรงพยาบาล
เวชการุณยรัศมิ ์ สวนราชการที่นําไปใช ดัง
นี้ 3.1 โรงพยาบาลกลาง 4. อมแลวชาพาส
บาย ผลงานของโรงพยาบาลกลาง สวน
ราชการที่นําไปใช ดังนี้ 4.1 โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน 5. High Alert Drug Card ผล
งานของโรงพยาบาลสิรินธร สวนราชการที่
นํ าไปใช ดังนี้ 5.1 โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ 5.2 โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมิ ์ 5.3 โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 5.4 โรงพยาบาลราช
พิพัฒน 5.5 โรงพยาบาลคลองสามวา 6.
เงือกนอยปกป องลูกรัก ผลงานของโรง
พยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สวน
ราชการที่นําไปใช ดังนี้ 6.1 โรงพยาบาล
ตากสิน 6.2 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์
ชุตินธฺโร อุทิศ

(ไตรมาส 3) -ดานการสงตอผูปวยอุบัติเหตุ
จํานวน 110ราย สงตอสําเร็จ 109 ราย สง
ตอไมสําเร็จ 1 ราย คิดเป็ นรอยละของ
ความสําเร็จในการสงตอผูปวย เทากับ 99.
09 ดานการสงตอผูปวยศัลยกรรมประสาท
และสมอง จํานวน 360 ราย สงตอสําเร็จ
344 ราย สงตอไมสําเร็จ 26ราย คิดเป็ น
รอยละของความสําเร็จในการสงตอผูปวย
เทากับ 95.56 ดานการสงตอทารกคลอด
กอนกําหนด จํานวน 13 ราย สงตอสําเร็จ
11 ราย สงตอไมสําเร็จ 2ราย คิดเป็ นรอย
ละของความสําเร็จในการสงตอผูปวย เทา
กับ 84.62 ดานการสงตอออรโธปิ ดิกส
จํานวน 29 ราย สงตอสําเร็จ 92 ราย สง
ตอไมสําเร็จ 91 ราย สงตอไมสําเร็จ 1ราย
คิดเป็ นรอยละของความสําเร็จในการสงตอ
ผูปวย เทากับ 98.91 สรุปคิดเป็ นความ
สําเร็จของการสงตอผูปวยทงั ้  4 กลุมโรค
จํานวน 575 ราย สงตอสําเร็จ 555 ราย สง
ตอไมสําเร็จ 30 ราย คิดเป็ นรอยละ 96.52

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) -โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก (16.1). กิจกรรมการใหบริการตรวจ สํานักงานพัฒนาระบบ
การแพทย ดําเนินการประชาสัมพันธ เชิญ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถาน บริการทางการแพทย
ชวนใหประชาชนทว
ั ่ ไปตรวจคัดกรอง
พยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
มะเร็งปากมดลูก ณ บริเวณตางๆของโรง ความกาวหน าของงาน :100.00%
พยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย โดยมี
ประชาชนที่ไดรับการตรวจคัดกรองจํานวน
9,308 ราย ผิดปกติ จํานวน 188 ราย

ห

18

16.000
(คน/ปี )

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลผลิต 15,000.00
(Output)
(คน/ปี )

(19.2). โครงการทุนสงเสริมการวิจัย โรงพยาบาลตากสิน
ทางการแพทยและสาธารณสุข
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(19.3). โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี  2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

(19.4). โครงการสัมมนาวิชาการ
สํานักงานพัฒนาระบบ
ประจําปี  ครัง้ ที่ 17 สํานักการแพทย บริการทางการแพทย
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(20.1). กิจกรรมการสรางเสริมความ โรงพยาบาลเจริญกรุง
สัมพันธระหวางบุคลากรเพื่อการสง ประชารักษ
ตอผูปวย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ
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6.6.6

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

สตรีในชวงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี  ไดรับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

กร
ุงเ
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(ไตรมาส 3) -จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการ
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานภายใน 15 นาที จํานวน
11,496 ราย จํานวนผูปวยที่ขอรับบริการ
จํานวน17,354 ราย คิดเป็ นรอยละ 66.24
จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการขน
ั ้ ภายใน 10
นาที 4,181 ราย จํานวนผูปวยที่ขอรับ
บริการทงั ้ หมด จํานวน 17,261 ราย คิด
เป็ นรอยละ 24.22

(21.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเขาถึงเพื่อชวยเหลือ ผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(21.3). การจางบุคลากรมาชวย
ปฏิบัติราชการของศูนยเอราวัณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(21.2). โครงการขับขี่ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(ไตรมาส 3) -1.ติดตามและประสานงาน
(22.1). โครงการระดมทรัพยากรใน ศูนยบริการการแพทย
กับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
พื้นทีเ่ พื่อพัฒนาความพรอมทางการ ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการประชุม แพทยฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัย
นคร (ศูนยเอราวัณ)
คณะกรรมการดําเนินการระบบบริการการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
แพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเพื่อกําหนด
จัดการซอมแผนฯ ตามโครงการในชวง
เดือน สิงหาคม 2562 2.ประชุมหารือรวม
กับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการ
กําหนดการซอมแผนปฏิบัติการ โดย
กําหนดวันหารือในวันที่ 27 พฤษภาคม 2
562 ณ หองประชุมชน
ั ้  2 อาคารศูนยเอรา
วัณ สํานักการแพทย
(ไตรมาส 3) -คณะกรรมการตรวจประเมิน (23.1). กิจกรรมพัฒนาคลินิกผูสูง
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพไดมีประชุมคณะ
อายุคณ
ุ ภาพของโรงพยาบาลสังกัด
กรรมการเพื่อพิจารณาตรวจประเมินการ กรุงเทพมหานคร
ดําเนินงานคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาล ความกาวหน าของงาน :100.00%
ในสังกัดสํานักการแพทย เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2562 พบวา รพ.ในสังกัดสํานัก
การแพทยไดผานการประเมินคลินิกผูสูง
อายุคุณภาพ ประจําปี  2562 ครบทงั ้  9
แหง เรียบรอยแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักงานพัฒนาระบบ
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มิติท่ี
24

25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมี
ระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุที่อยู
ในภาวะพ่ งึ พิงอยางบูรณาการระหวางระดับ
ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทัง้ ในมิติ
สุขภาพและสังคม (ผลลัพธ)
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูดูแลผูปวยและ/หรือผูปวย มี
ความรู ความเขาใจในการดูแลผูปวยหรือ
ตนเองไดถูกตอง

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -จํานวนโรงพยาบาล
(24.1). โครงการกทม.ใสใจผูสูงวัย
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการฯ = หัวใจแกรง
9โรงพยาบาล จากทงั ้ หมด 10 โรงพยาบาล ความกา วหน าของงาน :100.00%
จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขสังกัด
กรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการฯ =
52 แหง จากทงั ้ หมด 68 แหง ดังนัน
้  ผล
การดําเนินงานทงั ้ หมดคิดเป็ น รอยละ 78.
21

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

94.710
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก (25.1). โครงการสรางเสริมพลังผู
โรงพยาบาลเวชการุ
การแพทยจัดโครงการสรา้งเสริมพลังผู
ป วยและญาติ (Well-being Caring) ณยรัศมี ์
ป วยและญาติ เพื่อใหความรู ความเขาใจ ความกา วหน าของงาน :100.00%
ในการดูแลสงเสริม ป องกัน รักษา ฟื้ นฟู
ในปีงบประมาณพ.ศ.2562 สํานักการ
แพทยทําในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ง
อยูระหวางดําเนินการ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
26

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของบุคลากรมีความพึงพอใจตอ
องคกรอยูในระดับดี
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
88.470
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางทอดแบบสอบถาม (26.1). โครงการประชุมใหญวิชา
ความพึงพอใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน การ การพยาบาลประจําปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.2). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่องการพยาบาลการชวยฟ้ ื น
คืนชีพ ขัน
้ สูง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง

(26.3). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
โรงพยาบาลกลาง
การ เรื่อง การปองกันและระงับอัคคี
ภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.5). โครงการอบรมดูแลผุปวย
ระยะสุดทายแบบประคับประคอง
(Palliative Care)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลกลาง

(26.7). โครงการอบรมการชวยฟ้ ื น
คืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลตากสิน

(26.9). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยแกบุ
คลากร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ

คร

(26.4). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
โรงพยาบาลกลาง
การดานการพยาบาล เรื่องการ
พยาบาลเพื่อปองกันการแพรกระจาย
เชื้อด้ อ
ื ยาในโรงพยาบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.8). โครงการประชุมวิชาการ
การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลตากสิน

(26.10). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ สูง (ผู
ใหญ) แกบุคลากรใหมทางการพยา
บาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ

าน

(26.6). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
โรงพยาบาลตากสิน
การ เรื่อง การซอมแผนปองกันระงับ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.11). โครงการอบรมการปองกัน โรงพยาบาลเจริญกรุง
และระงับอัคคีภัยและฝึกซอมดับ
ประชารักษ
เพลิงและหนีไฟ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.12). โครงการอบรมฟ้ ื นฟูการสง โรงพยาบาลเจริญกรุง
เสริมการเลีย
้ งลูกดวยนมแม
ประชารักษ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.13). โครงการอบรมการ
โรงพยาบาลเจริญกรุง
พยาบาลผูสูงอายุดวยหัวใจความเป็ น ประชารักษ
มนุษย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์

(26.16). โครงการอบรมและฝึกซอม โรงพยาบาลหลวงพอทวี
แผนรับอุบัติภัยหมู โรงพยาบาล
ศักดิ ์
หลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.17). โครงการอบรมปองกันและ โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ศักดิ ์
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.18). โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์

(26.19). โครงการอบรมการดูแลผู
ป วยโรคหลอดเลือดสมอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมี ์

(26.21). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการปองกันและระงับอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมี ์

(26.23). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การชวยฟ้ ื นคืนชีพ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมี ์

(26.25). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ สูง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลลาดกระบัง
กทม.

(26.20). โครงการอบรมปองกันและ โรงพยาบาลเวชการุ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ณยรัศมี ์
เวชการุณยรัศมิ ์
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมี ์

(26.24). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลลาดกระบัง
กทม.

ท

(26.22). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการเตรียมความพรอมอุบัติภัย
กลุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์

ม

(26.15). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการระงับเหตุเพลิงไหมและ
อพยพ หนีไฟ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(26.14). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การชวยฟ้ ื นคืนชีพ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.26). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ โรงพยาบาลลาดกระบัง
การการ ป องกันและระงับอัคคีภัยใน กทม.
โรงพยาบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.27). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 
การซอมแผนดับเพลิงและระงับอัคคี
ภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

(26.30). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การแนวทางการกูชีพขน
ั ้ สูงในเด็ก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

กร
ุงเ

(26.28). โครงการการพัฒนาเครือ
ขายการดูแลแบบประคับประคอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.29). โครงการอบรมวิชาการ
โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 
ภาวะฉุกเฉินในผูสูงอายุ Geriatrice
Emergency ประจําปี  2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.31). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

(26.32). โครงการอบรมการชวยฟ้ ื น โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 
คืนชีพในผูใหญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.33). โครงการอบรมการจัดการ โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 
ความเสี่ยงทางการพยาบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(26.34). โครงการอบรมซอมแผน
รับอุบัติภัยกลุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลสิรินธร

(26.36). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการเคลื่อนยายผูปวยและชวย
ฟื้ น คืนชีพเบื้องตน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลสิรินธร

(26.38). โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลสิรินธร

(26.40). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการ
ชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(26.42). โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร (Happy Work
Plance)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(26.35). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ สูง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลสิรินธร

(26.37). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ โรงพยาบาลสิรินธร
การและซอมแผนอัคคีภัยในโรงพยา
บาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(26.39). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่องการซอมแผนรับอุบัติภัย
หมู
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(26.41). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่องการดับเพลิงและหนีไฟ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของเงินงบประมาณกันไวเหล่ อ
ื มปี

8.000
(แหง)

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน

33

34

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

74.640
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
88.00
(Outcome) (รอยละ)

79.040
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

97.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -จํานวนเรื่องรองเรียนตงั ้ แต (33.1). การแกไขเรื่องรองเรียนจาก สํานักงานเลขานุการ
เมษยน - มิถุนายน 2562 มีจํานวน
ประชาชน/ ผูรับบริการ
19เรื่อง สามารถดําเนินการแกไขเรื่องรอง ความกา วหน าของงาน :100.00%
เรียนไดทันตามกําหนดเวลา

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

3.962
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ที่รักษาหรือคงไวในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โครงการ กทม.ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจ
แกรง โครงการ กทม.ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจ
แกรง ผลการดําเนินงานโครงการ กทม.ใส
ใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง (ตัง้ แตวันที่ 1
ตุลาคม 2561 – 31พฤษภาคม 2562) ตัว
ชีว
้ ัดที่ 1 รอยละของผูสูงอายุที่รับบริการใน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
ความพึงพอใจในการรับบริการ ≥ 80 ผล
การดําเนินงาน : รอยละ 97.39 ตัวชว
ี้ ัดที่
2 ผูสูงอายุที่ตองการพ่ งึ พิงผูอ่ น
ื ปานกลาง
ถึงพ่ งึ พิงทงั ้ หมดที่เขาเงื่อนไขในการสงตอ
ขอมูลเพื่อการดูแลตอเนื่องที่บาน ≥ รอย
ละ 80 ผลการดําเนินงาน : รอยละ 95.59
ตัวชว
ี้ ัดที่ 3 รอยละผูสูงอายุที่เขาเงื่อนไข
ในการสงตอไดรับบริการครบทุกดานตาม
บริการที่จําเป็ น ≥ รอยละ 70 ผลการ
ดําเนินงาน : รอยละ 94.1 2.โครงการให
บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562“โครงการ
ฝากครรภทันใจ ฉับไว BMA NOW” Best
service 2562 ความกาวหน าการดําเนิน
งานในปัจจุบัน (พ.ค.62) - ตัวชว
ี้ ัดที่ 1
จํานวนผูใชบริการฝากครรภรายใหมที่ได
รับการบริการตามข้ น
ึ ตอนที่กําหนด ตาม
มาตรฐานการฝากครรภภายใน 240 นาที
คิดเป็ นรอยละ 90.47 (เป าหมาย รอยละ
80) -ตัวชว
ี้ ัดที่ 2 ผูใชบริการฝากครรภราย
ใหมที่ไดรับการบริการมีความพึงพอใจตอ
การบริการ คิดเป็ นรอยละ 88.89 (เป า
หมาย รอยละ 90) - ตัวชว
ี้ ัดที่ 3 จํานวนผู
ใชบริการฝากครรภรายใหม = 6,664 ราย
(เป าหมาย 6,000 ราย)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

35

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
96.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

32

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

6.6.6

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

31

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) -สํานักการแพทยใหความ
(27.1). การจัดตงั ้ หนวยแพทยแผน โรงพยาบาลหลวงพอทวี
สําคัญกับการแพทยแผนไทยและการ
ไทยและ/หรือแพทยทางเลือก
ศักดิ ์
แพทยทางเลือก โดยสนับสนุนใหโรง
ความกา วหน าของงาน :100.00%
พยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทุกแหง
มีการพัฒนาการดําเนินงานดานการแพทย
แผนไทย โดยในปี 2562 เปิ ดใหบริการ
แลว จํานวน 8 แหง ไดแก โรงพยาบาล
กลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมิ ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน โรง
พยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผูสูงอายุบาง
ขุนเทียน และโรงพยาบาลหลวงพอทวี
์ ุตินฺธ โรอุทิศ อยูระหวางดําเนินการ
ศักดิช
(ไตรมาส 3) -.สํานักการแพทยดําเนินการ (28.1). การกอหนี้ผูกพัน
กอหนี้เทากับรอยละ 74.64
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

คร

29

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

ผลงานลาสุด

8.00
(แหง)

(ไตรมาส 3) -สํานักการแพทยเบิกจายงบ (29.1). การเบิกจายงบประมาณตาม สํานักงานเลขานุการ
ประมาณในภาพรวมเทากับรอยละ 61.13 แผน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -งบประมาณที่ไมสามารถกอ (30.1). การกันเงินงบประมาณเหล่ อ
ื สํานักงานเลขานุการ
หนี้ผูกพันไดภายในสน
ิ้ เดือนกันยายน 2
มปี
561 จํานวน 2 โครงการ เป็ นเงิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
154,340,000 บาทและไดรับอนุมัติใหกัน
เงินเหลื่อมปีแบบไมมีหนี้ผูกพัน อํานาจผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร มาดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 1.
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคโรง
พยาบาลตากสิน วงเงิน 54,340,000 บาท
กําหนดย่ น
ื เอกสารการประมูลฯ วันที่ 27
ธันวาคม 2561 ผลปรากฏวา มีผูย่ น
ื
เอกสารการประมูลฯ จํานวน 2 ราย
ประกอบดวย 1.บริษท
ั  อีเอ็มซี จํากัด(มหา
ชน) 2.บริษท
ั  อาคาร 33 จํากัด ปั จจุบันอยู
ระหวางคณะกรรมการพิจารณาผลการประ
มูลฯ ตรวจสอบรายละเอียดและความถูก
ตองของเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูย่ น
ื
ขอเสนอราคาต่าํ สุดซ่ งึ มีจํานวนมาก คือ
บริษท
ั  อีเอ็มซี จํากัด(มหาชน) เสนอราคา
รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้  2,109,888,000 -. บาท
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลฯ
ไดขอขยายเวลาการรายงานผลการ
พิจารณาตอผูวาฯ กทม. ถึงวันที่ 7 มี.ค.
2562 2.โครงการกอสรางอาคารหอผูปวย
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อยูระหวางดําเนินการหาตัวผูรับจางสน
ิ้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2562
(ไตรมาส 3) -สวนราชการในสังกัดสํานัก (31.1). การจัดทํางบการเงิน
การแพทยทุกแหง มีการจัดทํารายงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
บัญชีมูลคาทรัพยสินประจําปี  2561 โดย
สามารถจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําปี งบประมาณ 2561(แบบฟอรม
ของกองบัญชีเฉพาะเกณฑคงคาง) ไดถูก
ตองและสามารถสงรายงานใหกองบัญชี
สํานักการคลัง ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2561 สํานักการคลังตรวจ
สอบขอมูลเรียบรอยแลวไมมีแกไข
(ไตรมาส 3) อยูระหวางสํานักการแพทย
แกไข SR 1 SR 2

สํานักงานเลขานุการ

(32.1). การจัดทําระบบบริหารความ สํานักงานเลขานุการ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(34.1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(โครงการฝากครรภทันใจ ฉับไว
BMA NOW)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

28

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

โรงพยาบาลกลาง

ห

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

6.6.6

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กลยุทธ

พ

ความสําเร็จของสถานพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทยแผน
ไทย/แพทยทางเลือก

ท

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )
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กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -กองงานผูตรวจฯ ไดแจงผล (35.1). การสํารวจความพึงพอใจ
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประชาชนผูมารับบริการ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย ครัง้ ที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
1 มายังสํานักการแพทย โดยสามารถ
จําแนกคาเฉลี่ยในแตละดานดังนี้ 1) ดาน
กระบวนการและขน
ั ้ ตอนการใหบริการของ
รพ.ในสังกัด สนพ. ระดับความพึงพอใจ
มาก คาเฉลี่ย 3.854 2) ดานเจาหน าที่ผูให
บริการ ของรพ.ในสังกัด สนพ. ระดับความ
พึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.129 3) ดานการ
บริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของ รพ.ใน
สังกัด สนพ. ความพึงพอใจระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.809 4) ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกของ รพ.ในสังกัด สนพ.ระดับความ
พึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.915 5) ดานการ
แกไขปัญหาตางๆ ของ รพ.ในสังกัด สนพ.
ความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.
828 6) ดานกิจกรรมเสริมสรางและพัฒนา
หนวยงานของ รพ.ในสังกัด สนพ. ระดับ
ความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 3.913 ซึ่งผล
การสํารวจครัง้ ที่ 1 คาเฉลี่ยรวมทุกดาน
เทากับ 3.908 อยูในระดับความพึงพอใจ
มาก โดยดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือดานเจาหน าที่ ผูใหบริการ
(คําถามยอย คือ 1.เจาหน าที่ปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ อ
ื สัตยสุจริต ไมแสวงหาผล
ประโยชนในทางมิชอบ) ดานที่ผูรับบริการ
พึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานการบริการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาลใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (คําถามยอย คือ
สื่อสังคมออนไลนของโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครเขาถึงสะดวกใชงานงาย
ขอมูลชัดเจน และเป็ นปัจจุบัน) สวนขอ
คําถามยอยของ ทุกดานที่มีคะแนนนอย
ที่สุด 2 ลําดับ คือ 1.โรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ใหบริการดวยความ
สะดวกรวดเร็ว 2. ปั ญหา/ขอรองเรียน
/ขอคิดเห็น ไดรับการแกไขหรือตอบสนอง
อยางรวดเร็ว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย
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ผลงานลาสุด
100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

69.460
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

(ไตรมาส 3) -1. เขารวมประชุมคณะ
(37.1). การดําเนินกิจกรรมดาน
กรรมการและคณะทํางานความปลอดภัย อาชีวอ
 นามัยและสภาพแวดลอมใน
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
การทํางานของ สํานักการแพทย
ทํางานของสํานักการแพทย เพื่อรับทราบ ความกาวหน าของงาน :100.00%
แนวทางการดําเนินงาน และรายงานความ
กาวหน าในการดําเนินงาน ครัง้ ที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 2. อยูระหวาง
การดําเนินงานตามแผนโครงการ/ กิจกร
รม ดังนี้ 2.1 การจัดการความเสี่ยงในการ
ทํางานดานชีวภาพ -มีจัดอบรมใหความรู
ดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล และลงพื้นที่หน างานของผู
ปฏิบัติเพื่อรณรงคการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล ในหนวยงานที่พบ
บุคลากรที่เจ็บปวยและมีความเสี่ยงตอการ
แพรกระจายเชื้อโรค -สํารวจความจําเป็ น
ในการใหวัคซีน และใหบริการวัคซีนที่
จําเป็ นแกบุคลากร -ตรวจสุขภาพประจําปี 
2.2 การจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
ดานการยศาสตร -จัดประชุมกลุมยอย
รวมกับการลงเยี่ยมหนวยงานที่มีความ
เสี่ยงดานการยศาตร ในเดือนกุมภาพันธมีนาคม 2562 และสงเสริมเรื่องการปรับ
อิริยาบถ ออกกําลังกาย เพื่อลดการบาด
เจ็บ/เจ็บปวย จาการทํางานดานการยศ
าสตร -ปรับเปลี่ยนคุรุภัณฑสํานักงานบาง
สวน มีอุปกรณชวยเสริม ใหเหมาะสมกับ
การทํางาน ในหนวยงาน Back office ที่มี
ปั ญหาดานการยศาสตร อุปกรณชวยเสริม
/ป องกันการบาดเจ็บ เชน โตะ/เกาอี้
อุปกรณชวยในการยก/เคลื่อนยายผูปวย
เป็ นตน 2.3 การจัดการความเสี่ยงในการ
ทํางานดานความปลอดภัย(งานยานพาหนะ
) - จัดประชุม/อบรมใหความรู โครงการ
อบรมการขับขี่ปลอดภัย - ปรับปรุงใบ
ตรวจเช็คความพรอมของรถพยาบาลและ
รถยนตสวนกลาง - ตรวจสุขภาพประจําปี 
2.4 จัดทําขอปฏิบัติ แนวทาง คูมือ หรือ
มาตรการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยใน
การทํางาน ของบุคลากรในโรงพยาบาล
จํานวน 3 ดานตามสิ่งคุกคาม มีทงั ้ หมด
งานโดยเลือกงานที่มีคะแนนสูง 3 ลําดับ
แรกในแตละดานของสิ่งคุกคามมาดําเนิน
การจัดทําขอปฏิบัติ (แบบ OCC5 ) ไดแก
• สิ่งคุกคามดานชีวภาพ ไดแก งานให
บริการผูปวย ตัง้ แตการคัดกรอง ซักประ
วัติ ตรวจรักษาพยาบาล ทําหัตถการ
ชันสูตรโรค เอกซเรย การบริการดานยา
งานทันตกรรม งานเยี่ยมบาน • สิ่งคุกคาม
ดานกายรศาสตร ไดแก งานเปลกลาง งาน
คลังพัสดุ งานคลังยาและเวชภัณฑ งานซัก
ฟอก งานเวชภัณฑกลาง งานซอมบํารุง •
สิ่งคุกคามดานความปลอดภัย(อุบัติเหตุ)
ไดแก งานยานพาหนะ 2.5 สงขอปฏิบัติดัง
กลาวใหผูอํานวยการโรงพยาบาลของ
แตละสวนราชการลงนามและเวียนแจง ไป
ยังหนวยงานยอยตางๆที่เกี่ยวของรับทราบ
เพื่อใหบุคลากรถือปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 2.6 จัดทําแบบประเมินการกํากับ
ติดตาม แจกจายใหอาสาสมัครอาชีว
อนามัยแตละหนวยงานยอยประเมินผล
การปฏิบัติหลังนําคูมือไปใชงานมาแลว
อยางนอย 1 เดือน และรายงานหัวหน า
หนวยงานรับทราบผลการติดตาม สรุปผล
การดําเนินการตอ 2.7 จัดทําแบบรายงาน
การกํากับ ติดตามโครงการ (แบบ OCC3
) 2.8 นํ าผลการประเมินการติดตามการ
ปฏิบัติตามคูมือตางๆ ปั ญหาและอุปสรรค
ขอเสนอแนะ ของการปฏิบัติตามแนวทาง
ขอปฏิบัติ คูมือ มาตรการปฏิบัติงานตางๆ
มาสรุปผลการติดตาม ความคืบหน าการ
ปฏิบัติ/การนํ าขอปฏิบัติ แนวทางฯไปใช
งานในภาพรวม(แบบ OCC6 ) เพื่อ
นํ าขอมูลปรับปรุงขอปฏิบัติตางๆตอไป 2.9
มีการประชาสัมพันธการดําเนินงาน ดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ของโรงพยาบาลทงั ้
ภายในและภายนอกสวนราชการผานเสียง
ตามสาย โปสเตอรประชาสัมพันธ และ
ระบบสารสนเทศตางๆ เชน เว็ปไชด เฟส
บุค

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 38 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -ระหวางสวนราชการดําเนิน (38.1). กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
การจัดกิจกรรม/โครงการสรางเสริมสุข
บุคลากรในหนวยงาน
ภาพใหกับบุคลากรในสวนราชการ เพื่อ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
สรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใหเหมาะ
สมและสอดคลองกับเพศ อายุ ลักษณะงาน
ขอมูล สุขภาพและวิถีชีวิตของแตละคน
และเพื่อใหบุคลากรมีความใสใจสุขภาพ
และดูแลรักษาสุขภาพของตนอยางตอ
เนื่องไดทุกที่ทุกเวลา จนเป็ นลักษณะนิสัย

สํานักงานเลขานุการ

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

กร
ุงเ

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - สํานักงาน ก.ก. ไดเวียนแจง (36.1). กิจกรรมการสรางเสริมธรรม สํานักงานเลขานุการ
กําหนดเวลาใหหนวยงาน/สวนราชการ
าภิบาล
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
ความกา วหน าของงาน :100.00%
บริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของหนวย
งานภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งสํานัก
การแพทยไดดําเนินการจัดสงเอกสาร
/รายงานตามที่สํานักงาน ก.ก.กําหนด ไป
ยังสํานักงาน ก.ก. ทุกเดือน รายละเอียด
ดังนี้ 1.การใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางไมเหมาะสม อยูระหวางรอสวน
ราชการสงขอมูลการตรวจสอบใบขอ
อนุญาตการใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3)
และแบบรายงานการใชรถ (แบบ 4) 2.การ
เบิกคาอาหารทําการนอกเวลาอยางไมถูก
ตองและไมเหมาะสม เอกสารหลักฐาน
แนวทางการจัดทําตารางเวรการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรพยาบาล ตามคําสัง่ สํานักการ
แพทยที่ 1194/2561 เรื่องแนวทางการจัด
ตารางเวรการปฏิบัติงานของบุคลากร
พยาบาลในสังกัดและเวียนแจงไปยังสวน
ราชการในสังกัดฯ เรียบรอยแลว 3.การจัด
ซื้อจัดจางที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม และ
เขาขายการทุจริต อยูระหวางเสนอขอ
อนุมัติโครงการการบริหารสัญญาและพัสดุ

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

ระดับ

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

พ

36

ท

มิติท่ี

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร

............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

ห

าน

............................................................

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

9/9

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

