แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการแพทย : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

(ระดับ)

1.0.

ผลลัพธ
30.00
(Outcome) (มากกวา
หรือเทากับ
รอยละ)

5.00
(ระดับ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูปวยเบาหวานความดันโลหิต
สูงที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมี
ความเสี่ยงสูง
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนบูรณ
าการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
สถานการณการระบาดของ โรคอุบัติใหม
/อุบัติซ้าํ
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการรายงานผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

1.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมี
รอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม

(ระดับ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
40.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

รอยละของวัยรุนที่ตงั ้ ครรภตอไดรับการ
ฝากครรภและคลอดอยางมีคุณภาพ
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

ประชาชนอายุ 15 ปี ข้ น
ึ ไป ไดรับการคัด
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง

1.0.

ผลผลิต 80,000.00
(Output)
(ราย)

(ราย)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ํ าตาลได

1.0.

ผลลัพธ
36.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
36.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
88.00
(Outcome) (≥รอยละ)

(≥รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

รอยละของผูปวยโรคความโลหิตที่ควบคุม
ระดับความดันโลหิตได
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

อัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรค
รายใหม
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) รายงานผลตามแบบรายงาน (2.1). กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรง
ความกาวหน ารายโครงการ/กิจกรรมของ พยาบาลขน
ั ้ ที่ 1
สวนราชการ ไตรมาสที่ 3 มีผลการดําเนิน ความกาวหน าของงาน :100%
งาน ดังนี้ รพข. ผลการดําเนินงาน รพ.ได
ดําเนินการเตรียมความพรอมเขาสู
กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ขัน
้ ที่ 1 รวมทงั ้ สงเอกสารประกอบคําขอ
รับรองและหนังสือแสดงความจํานงเพื่อ
ขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขน
ั ้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แลว อยู
ระหวางการประสานจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
รพค. ผลการดําเนินงาน รพ.ไดดําเนิน
การเตรียมความพรอมเขาสูกระบวนการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลขน
ั ้ ที่ 1 รวม
ทัง้ สงเอกสารประกอบคําขอรับรองและ
หนังสือแสดงความจํานงเพื่อขอรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลขน
ั ้ ที่ 1 - 2 เมื่อวัน
ที่ 1 เมษายน 2564 แลว อยูระหวางการ
ประสานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องคการมหาชน) รพบ. ผลการ
ดําเนินงาน รพ.ไดดําเนินการเตรียมความ
พรอมเขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลขน
ั ้ ที่ 1 รวมทงั ้ สงเอกสาร
ประกอบคําขอรับรองและหนังสือแสดง
ความจํานงเพื่อขอรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาลขน
ั ้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2
564 แลว อยูระหวางการประสานจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) ผลการดําเนินงาน ผล
การดําเนินงานทงั ้  3 โรงพยาบาลมีความ
กาวหน าเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสู
กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ขัน
้ ที่ 1 อยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการ
ทบทวนผลงาน ความเสี่ยง และปัญหาเพื่อ
เตรียมการขอรับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพสถานพยาบาล ขัน
้ ที่ 1 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับเกณฑระดับความสําเร็จของตัวชี้
วัด ที่กําหนด อยูที่ระดับ 5 เกณฑรอยละ
ความสําเร็จ รอยละ 100

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

(ไตรมาส 3) จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน
(3.1). ดูแลผูปวยเบาหวานและความ โรงพยาบาลกลาง
(มากกวาหรือ (E10 - E14) และ/หรือความดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูงเพื่อปองกันภาวะแทรก
เทากับรอยละ) (I10 - I15) กลุมเสี่ยงสูง ที่ไดรับการปรับ ซอน
เปลี่ยนพฤติกรรมและ/หรือไดรับการรักษา ความกาวหน าของงาน :90%
ที่เหมาะสม และมีคา CVD Risk ลดลง
จํานวน 3,526 ราย จํานวนผูปวยโรคเบา
หวาน (E10 - E14) และ/หรือความดัน
โลหิตสูง (I10 - I15) กลุมเสี่ยงสูงที่ไดรับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหรือไดรับ
การรักษาที่เหมาะสมทงั ้ หมด จํานวน
1,192 ราย คิดเป็ นรอยละ 33.81

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) จํานวนผูสูงอายุที่พบปัญหา
(1.1). โครงการ กทม. ใสใจ ผูสูงวัย สํานักงานพัฒนาระบบ
จากการประเมินที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ หัวใจแกรง
บริการทางการแพทย
และไดรับการแกไขปัญหาที่คนพบไดสําเร็จ ความกาวหน าของงาน :80%
138 ราย จํานวน ผูสูงอายุที่พบปัญหาจาก
การประเมินที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ และ
ไดรับการสงตอทงั ้ หมด ในปีงบประมาณ
เดียวกัน 201 ราย คิดเป็ นรอยละ 68.66

คร

ผลงานลาสุด

าน

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการผานการรับรอง
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขน
ั ้ ที่ 1

เป าหมาย

ผลลัพธ
40.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักการแพทย ไดสงเลม
(4.1). กิจกรรมการจัดทําแผนบูรณ โรงพยาบาลตากสิน
แผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤติ
าการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับ
(Business Continuity Plan : BCP) ไป สถานการณการระบาดโรคอุบัติใหม
ยังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ /อุบัติซ้าํ
ภัย ตามบันทึกที่ กท 0602/4595 ลงวันที่ ความกาวหน าของงาน :80%
1 พฤษภาคม 2564 เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธืผาน
เวบไซดสํานักการแพทย

(ไตรมาส 3) การรายงานผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ประกอบ
ดวย กลุมอาการที่เกิดจากผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศ ไดแก โรคทางเดินหาย
ใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา โรค
ผิวหนัง โรคมะเร็ง ที่มารับบริการในคลินิก
โรคทางเดินหายใจหรือคลินิกอายุรกรรม
หรือคลินิกเวชกรรม ในโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย และมีการรายงาน
สถานการณผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศในชวงที่มีคาระดับฝุนละออง (PM
2.5 ) ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครเกินเกณฑ
มาตรฐาน และรายงานผูบริหาร โรง
พยาบาลและหรือผูบริหารสํานักการแพทย
เป็ นรายสัปดาห ตัง้ แตเดือนธันวาคม 2563
– 31 มีนาคม 2564 รวม 18 สัปดาห ใน
ไตรมาสที่ 1 สํานักการแพทยไดรายงาน
สถานการณฝุนฯ จํานวน 4 สัปดาห คิดเป็ น
22.22 ในไตรมาสที่ 2 โรงพยาบาลใน
สังกัดสํานักการแพทยไดรายงาน
สถานการณผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศในชวงที่มีคาระดับฝุนละออง (PM
2.5 ) ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครเกินเกณฑ
มาตรฐาน ตัง้ แตสัปดาหที่ 5 ถึง สัปดาหที่
18 จํานวน 14 สัปดาห คิดเป็ นรอยละ 100

(5.1). โครงการจัดตงั ้ คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลสิรินธร
เฝ าระวัง กลุมเสี่ยงจากมลพิษทางอา
กาศ
ความกาวหน าของงาน :100%

(5.2). โครงการพัฒนาระบบการเฝ า โรงพยาบาลสิรินธร
ระวังผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนที่ เกิดจากมลพิษทาง
อากาศในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดวยสถานการณการแพร
(6.1). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูที่ โรงพยาบาลเจริญกรุง
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีน้ํ าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
ประชารักษ
(COVID-19) สงผลตอการดําเนินงานของ ความกาวหน าของงาน :50%
สํานักการแพทย ซึ่งสํานักการแพทยมี
ภารกิจดานการบริหารจัดการการแพทย
และสาธารณสุขในเขตพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร โดยทําหน าที่บริหารจัดการเตียงและ
ทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ในเขตพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครและปริ
มณฑล ตลอดจนรวมบริหาร สัง่ การ และ
ประสานงานการสงตอทงั ้ ผูปวยยืนยันโรค
ติดเชื้อ COVID – 19 ผูปวยที่เขาขาย
สงสัยติดเชื้อ (PUI) รวมไปถึงการดูแล
รักษาผูปวยจากโรคดังกลาว จาก
สถานการณดังกลาวสงผลตอการดําเนิน
งานใน ตัวชว
ี้ ัด รอยละของผูเขารวม
โครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลด
ลงจากเดิม ซึ่งการดําเนินงานตัวชว
ี้ ัดดัง
กลาวตองมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม
ลักษณะของการเรียนรูแบบมีสวนรวมใน
การสรางแรงจูงใจ เสริมพลังและ ฝึ ก
ทักษะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความ
จําเป็ นตองมีการพบปะระหวางเจาหน าที่
และผูเขารวมโครงการฯอยางตอเนื่อง จึง
ทําใหตองชะลอโครงการดังกลาวออกไป
(ไตรมาส 3) จํานวนวัยรุนตงั ้ ครรภอายุ 10 (7.1). พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- 19 ปี  ที่ตงั ้ ครรภตอไดเขารับบริการฝาก ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ
ครรภและการคลอดอยางมีคุณภาพ เทากับ สําหรับวัยรุน
57 ราย จํานวนวัยรุนอายุ 10 – 19 ปี  ที่มา ความกาวหน าของงาน :10%
รับบริการคลอดบุตรทงั ้ หมดในชวงเวลา
เดียวกัน (เก็บขอมูลจาก หองคลอด)
เทากับ 213 ราย คิดเป็ นรอยละ 26.76
(ไตรมาส 3) โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
(8.1). กิจกรรมตรวจคัดกรองเบา
การแพทยทงั ้  11 แหง ไดดําเนินการตรวจ หวานและความดันโลหิตสูงใน
คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
ประชาชนอายุ 15 ปี  ขึ้นไป
โลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี  ขึ้นไป
ความกา วหน าของงาน :90%
โดยการตรวจน้ํ าตาลในเลือดดวยวิธีการ
เจาะจากปลายนิ้ว (DTX>200) และวัด
ความดันโลหิต ในกลุมเป าหมายที่ยังไม
เคยไดรับการวินิจฉัยวาเป็ นโรคเบาหวาน
และโรค ความดันโลหิตสูง พรอมให
คําแนะนํ าเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ โดย
การแจกแผนพับความรูใหประชาชนรับรูถึง
อันตรายของโรค และวิธีปฏิบัติตนเพื่อ
ป องกันโรค ผลการตรวจคัดกรองโรคเบา
หวานและโรคความดันโลหิตสูงใน
ประชาชนอายุ 15 ปี  ขึ้นไปทงั ้ หมด เทากับ
20,600 ราย

โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมี ์

โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

3.0.

ม

2

กลยุทธ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการแกไขปัญหาที่พบ
จากการประเมินผูสูงอายุที่คลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพแบบบูรณาการ

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
(9.1). พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
การแพทยทงั ้  8 แหง ไดดําเนินกิจกรรม
ประชาชนที่เป็ นโรคเบาหวาน
การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ทงั ้ ในสถานะผู ความกาวหน าของงาน :90%
ป วยในและผูปวยนอก ที่ไดรับการวินิจฉัย
โรคเบาหวาน และเป็ นผูปวยที่ข้ น
ึ ทะเบียน
รับการรักษากับโรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทยทงั ้  8 แหง ไดรับการติดตาม ให
สามารถควบคุมระดับน้ํ าตาลใหอยูตาม
เกณฑ ดังนี้ (1) คาระดับ HbA1c คาระดับ
ครัง้ สุดทาย น อยกวารอยละ 7 หรือ (2) คา
ระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG)
2 ครัง้ สุดทายติดตอกันอยูในระดับ 70
-130 มก./ดล. ซึ่งเป็ น คาระดับน้ํ าตาลของ
ผูปวยเบาหวานที่มารับการตรวจติดตาม
ในคลินิกเบาหวานตามนัด โดยมีผลการ
ดําเนินงานดังนี้ โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
การแพทย มีผูปวยโรคเบาหวานที่ข้ น
ึ
ทะเบียนและมารับบริการทงั ้ หมด จํานวน
9,209ราย และผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ํ าตาลไดตามเกณฑที่กําหน
ด จํานวน 19,584 ราย คิดเป็ นรอยละ 47.
02

โรงพยาบาลตากสิน

(ไตรมาส 3) อัตราผลสําเร็จในการรักษา
(Success Rate) ของโรงพยาบาลใน
สังกัด ทัง้  8 แหงในภาพรวมเทากับรอยละ
81.66 ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2563 –
มิถุนายน 2564 ดังนี้ ผูปวยที่นํามาประ
เมิน ผูปวยรายใหม จํานวน 616 ราย ผล
การรักษา รักษาหายและครบ
(Cure+Complete) จํานวน 503 ราย คิด
เป็ นรอยละ 81.66

โรงพยาบาลกลาง

(ไตรมาส 3) โรงพยาบาลในสังกัดสํานัก
(10.1). พัฒนาคุณภาพระบบบริการ โรงพยาบาลลาดกระบัง
การแพทยทงั ้  8 แหง ดําเนินการคัดกรองผู ประชาชนที่เป็ นโรคความดันโลหิต กทม.
ป วยโรคความดันโลหิตสูงทงั ้ ในสถานะผู
สูง
ป วยนอกและผูปวยใน โดยเฉพาะผูปวยที่ ความกาวหน าของงาน :45%
ไดรับการวินิฉัย โรคความดันโลหิตสูงและ
เป็ นผูปวยที่ข้ น
ึ ทะเบียนรับการรักษาใน
คลินิกอายุรกรรม ซึ่งมาตรวจติดตามใน
คลินิก ≥ 2 ครัง้ ใน 6 เดือนหรือ ≥ 3 ครัง้
ใน 1 ปี  โดยเป็ นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD
- 10 TM,ICD-10,ICD - 9 ดังที่ระบุ (E10,
E11, E12, E13, E14) ตามเกณฑดังนี้ 1)
ในผูปวยความดันโลหิตสูงทว
ั ่ ไปที่ไมมีเบา
หวานรวม มีระดับความดันโลหิต 2 ครัง้ 
สุดทายติดตอกัน < 140/90 มม.ปรอท. 2)
ในผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวาน
รวม มีระดับความดันโลหิต 2 ครัง้ สุดทาย
ติดตอกัน < 140/80 มม.ปรอท. มีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้ ผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงที่ข้ น
ึ ทะเบียนในโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทยและมารับบริการทงั ้ หมด จํานวน
26,503 คน และมีผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี
ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 15,055 คน
คิดเป็ นรอยละ 56.80
(11.1). พัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพ
ทย
ความกาวหน าของงาน :90%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

รอยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R
ที่นําไปใชในการปฏิบัติงาน

1.0.

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและ
ระดับตติยภูมิระดับสูง

1.0.

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) สํานักการแพทย ในฐานะ
หนวยงานดานการแพทยและสาธารณสุข
นอกจากดําเนินภารกิจดานการรักษา
พยาบาลแลว การพัฒนาองคความรู
ทางการแพทยและสาธารณสุขถือเป็ น
ภารกิจที่สํานักการแพทยใหความสําคัญ
ทัง้ การสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
R2R ที่จะสามารถนํามาพัฒนาการให
บริการประชาชนได และในปัจจุบันสํานัก
การแพทยเป็ นสถาบันรวมสอนเพื่อผลิต
แพทย ทัง้ ในระดับปริญญาและหลัง
ปริญญา ซึ่งบุคลากรของสํานักการแพทย
ตองถูกสงเสริมใหมีการพัฒนาทางวิชาการ
อยางตอเนื่องทงั ้ การสอน รักษา และ
คนควาวิจัย ซึ่งเป็ นสวนหนึ่งในการยก
ระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลา
การทางการแพทยใหเทียบเทาโรงเรียน
แพทย สํานักการแพทย ไดดําเนินการให
สวนราชการจัดทําผลงานวิจัย / นวัตกรรม
/ R2R เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน ซ่ งึ
ผลการดําเนินการมีดังนี้ 1. ผลงานวิจัย
จํานวน 0 ผลงาน 2. ผลงานนวัตกรรม
จํานวน 6 ผลงาน 3. ผลงาน R2R จํานวน
0 ผลงาน ซ่ งึ จากการผลิตผลงานดังกลาว
พบวามีการนํ าผลงานวิจัย/ นวัตกรรม
/R2R เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผลงานถูกนําไปใชในการปฏิบัติงาน
จํานวน 6 ผลงาน 2. ผลงานไมถูกนําไปใช
ในการปฏิบัติงาน จํานวน 0 ผลงาน คิด
เป็ นรอยละ 100

(ไตรมาส 3) โครงการปรับปรุงหองผาตัด
โรงพยาบาลกลาง (รพก.) อยูระหวาง
ดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 2 รางขอบเขตของ
งาน/รายละเอียดพัสดุและรางเอกสารเชิญ
ชวน คิดเป็ นรอยละ 25 ผลการดําเนินงาน
มีดังนี้ 1. แกไขเปลี่ยนรายช่ อ
ื คณะ
กรรมการกําหนดรูปแบบรายการสําหรับ
ประกวดราคาจางเหมาและราคากลาง
เนื่องจากคณะกรรมการเดิมลาออกจาก
ราชการ 2. คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ไดตรวจสอบความถูกตอง และลง
นามเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการการ
กําหนดรูปแบบรายการสําหรับประกวด
ราคาจางเหมาปรับปรุงหองผาตัด อยู
ระหวางการพิจารณาลงนาม 3. อยูระหวาง
กําลังดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ อ
ื
จัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 (ว.89)
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรง
พยาบาลตากสิน (รพต.) ผลการดําเนินงาน
มีดังนี้ ขัน
้ ตอนที่ 1 งานร้ อ
ื ถอนอาคารเดิม
จํานวน 5 หลัง 1. งานร้ อ
ื ถอนอาคารเดิม
จํานวน 5 หลัง ทําได 100 % ขัน
้ ตอนที่ 2
งานทดสอบเสาเข็ม 2. งานทดสอบเสาเข็ม
ทําได 20 จุด ขัน
้ ตอนที่ 3 งานเสาเข็มอา
คาร จํานวน 100 ตน 3. งานเสาเข็มอาคาร
จํานวน 100 ตน ทําได 272 ตน (โดยงาน
เสาเข็มอาคาร มีทงั ้ หมด 272 ตน) ขัน
้
ตอนที่ 4 งาน Pile Wall Dia 1.00x20 ม.
จํานวน 200 ตน 4. งาน Pile Wall Dia
1.00 x 20 ม. จํานวน 200 ตน ทําได 250
ตน (โดยงาน Pile Wall Dia 1.00 x 20
ม. มีทงั ้ หมด 250 ตน) โครงการเปิ ดให
บริการทางการแพทยโรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียนขนาด 100 เตียง ปี  2564
ชะลอโครงการ เนื่องจาก มีการขยายการ
บริการโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผูปวย
โควิด จํานวน 1000 เตียง ทําใหตองหยุด
การใหบริการผูปวยในและหองฉุกเฉิน
ตัง้ แตวันที่ 16 เมษายน และหยุดใหบริการ
ผูปวยนอกตงั ้ แตวันที่ 22 เมษายน ทําให
ตองชะลอโครงการไวกอนจนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย โดยดําเนินการ
ตามขน
ั ้ ตอนการปฏิบัติงานไดทงั ้ หมด 3
ขัน
้ ตอน คิดเป็ นรอยละ 50 ผลการดําเนิน
งานมี ดังนี้ ขัน
้ ตอนที่ 1 จัดทําแผนงาน
เพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร ขัน
้ ตอนที่ 2
แตงตงั ้ คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อมอบ
หมายงาน ขน
ั ้ ตอนที่ 3 จัดซ้ อ
ื วัสดุและ
ครุภัณฑเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
เตรียมความพรอมดานบุคลากรและเอก
สาร ตาง ๆ 1. ติตตามการขอซ้ อ
ื ครุภัณฑ
เพื่อขยายบริการจํานวนผูปวยในเพิ่ม ตัง้
คณะกรรมการในการจัดซ้ อ
ื ยาและวัสดุครุ
ภัณฑ ประชาสัมพันธทางเฟสบุคของโรง
พยาบาลเพื่อใหประชาชนเขามารับบริการ
เพิ่ม และมีการเปิ ดศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ
เพื่อขยายบริการของโรงพยาบาล 2. จัดซ้ อ
ื
วัสดุและครุภัณฑเครื่องมืออุปกรณทางการ
แพทยและสาธารณสุขโรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียน • กําลังดําเนินการจัดซ้ อ
ื
ครุภัณฑทางการแพทย และเตรียมสถานที่
เพื่อขยายการใหบริการผูปวยในเพิ่มจาก
จํานวนเตียง 30 เตียง กําหนดจะขยาย
เป็ น 60 เตียง • มีการใหเปิ ดใหบริการหอง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชัว
่ โมง มีการให
บริการคลินิกผูปวยเฉพาะทาง เชน คลินิก
เบาหวาน ศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ คลินิก
กระดูกและขอ และมีแพทยเฉพาะทาง
เชน อายุรแพทยทว
ั ่ ไป อายุรแพทยทาง
ระบบประสาท อายุรแพทยดานผูสูงอายุ
ศัลยแพทยกระดูก ทําใหโรงพยาบาลผูสูง
อายุบางขุนเทียนใหบริการผูปวยไดจํานวน
มากขน
ี้ มีผลทําใหจํานวนผูปวยที่ตอง
นอนโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ น
ึ  • มีการ
จัดตงั ้ กรรมการพัฒนาบริการทางการ
แพทย กรรมการสิ่งแวดลอม เพื่อติดตาม
การขยายการใหบริการจากจํานวน 30
เตียง เป็ น 60 เตียง มีการติดตามครุภัณฑ
ทางการแพทยและบุคลากรทางการแพทย
ที่จะเขามาใหบริการในสวนที่ขยายการให
บริการ แตเนื่องจากกรุงเทพมหานคร
กําหนดใหโรงพยาบาลผูสูงอายุ
บางขุนเทียนเป็ นโรงพยาบาลสนาม ทําให
การขยายการใหบริการผูปวยจากจํานวน
30 เตียงเป็ นจํานวน 60 เตียง ตองชะลอ
ไวกอน • มีการประชุมคณะกรรมการ
บริการทางการแพทย เพื่อขยายการให
บริการหองตรวจ การขยายบริการการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ การขยายบริการ
ทางรังสีแกประชาชนที่มารับบริการ มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโดยมีสวนที่
ติดตามการจัดซ้ อ
ื จัดจางครุภัณฑทางการ
แพทยประจําทุกเดือน • มีการตงั ้ คณะ
กรรมการพัฒนาบริการทางการแพทย และ
มีคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ประชุมเพื่อ
พิจารณาการเปิ ดบริการ ติดตามการจัดซ้ อ
ื
จัดจางครุภัณฑทางการแพทย ที่เกี่ยวกับ
การใหบริการผูปวยเชน ระบบคอมพิวเตอร
ระบบงานหองคลอด ระบบงานหองผาตัด
มีการสงหลักฐานเขารับการประเมินจาก
สปสช.เพื่อเป็ นโรงพยาบาลรับสงตอและ
หนวยปฐมภูมิ มีการเปิ ดรับบุคลากร
ทางการแพทยเพิ่มเพื่อทํางานในหนวยให
บริการผูปวยเพิ่ม

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(12.1). โครงการพัฒนาคุณภาพโรง โรงพยาบาลหลวงพอทวี
พยาบาลสํากัดสํานักการแพทย
ศักดิ ์
ความกาวหน าของงาน :100%

(12.2). โครงการพัฒนาคุณภาพโรง โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 
พยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100%

(13.1). โครงการทุนสงเสริมการวิจัย สํานักงานพัฒนาระบบ
ทางการแพทยและสาธารณสุข
บริการทางการแพทย
ความกาวหน าของงาน :10%
(13.2). โครงการสัมมนาวิชาการ
ประจําปี ครัง้ ที่ 18 สํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

(13.3). ทุนสงเสริมการวิจัยทางการ โรงพยาบาลตากสิน
แพทยและสาธารณสุข
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.4). โครงการสงเสริมสรางผล
โรงพยาบาลหลวงพอทวี
งานนวัตกรรม ผลงานวิชาการ และ ศักดิ ์
ผลงานการทํางานวิจัยจากงาน
ประจําสูงานวิจัย (R2R)
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.5). โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี  2564
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

(13.6). โครงการประชุมวิชาการประ โรงพยาบาลสิรินธร
จําปี
ความกาวหน าของงาน :10%

(14.1). โครงการปรับปรุงหองผาตัด โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง
ความกาวหน าของงาน :40%

กร
ุงเ

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โรง
พยาบาลในสังกัดที่ผานมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ซํ้าจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) ตองมีการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลอยางตอเนื่อง และเป็ นการ
เพิ่มขีดความสามารถใหแกองคกรในการ
ดําเนินงานอันจะเอื้อประโยชนตอผูใช
บริการของโรงพยาบาล และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลที่ครบวง
รอบของการตออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพ (Re Accreditation) ในปีนี้ มี 2
แหง คือ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิฯ์ 
และโรงพยาบาลสิราชพิพัฒน โดยโรง
พยาบาลหลวงพอทวีศักดิไ์ ดสงหนังสือ
แสดงความจํานงเพื่อขอรับการรับรอง
กระบวนการพยาบาลสถานพยาบาล
เรียบรอยแลว ผลการดําเนินงานดาน
คุณภาพโรงพยาบาล มีดังนี้ โรงพยาบาล
หลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดําเนิน
การดังนี้ 1. จัดทําหนังสือแสดงความจํานง
เพื่อขอรับการรับรองกระบวนการพยาบาล
สถานพยาบาล เลขที่หนังสือ กท
0608/1781ในวันที 12 พฤษภาคม 2564
2.รวมประชุมคณะทํางานจัดทําเกณฑและ
ตรวจประเมินมาตรฐานตามแนวทางการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวช กรรมสิ่ง
แวดลอม สําหรับสถานพยาบาลพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร (Bangkok
Environmemtal and Occupational
Health BEOH) 3. ดําเนินการสงบุคลากร
เขารับการฝึกอบรมหลักสูตรดานการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องคการมหาชน) เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนการ
พัมนาบุคลากรประจําปี  จํานวน2 หลักสูตร
ดังนี้ 3.1 หลักสูตร HA 401 การเยี่ยม
สํารวจภายในและการสรางโคชเพื่อขับ
เคลื่อนคุณภาพอยางตอเนื่อง (Internal
Survey & Coaching for Continuous
Quality Journey) รุนที่ 3 จํานวน 2 ราย
ระหวางวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 3.2
หลักสูตร HA 602 คุณภาพและความ
ปลอดภัยทางคลินิก รุนที่ 3 จํานวน 3 ราย
ระหวางวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 4.
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ทางคลินิก ดานสูติกรรม – นรีเวชกรรม ,
ออรโธปิ ดิกส, ศัลยกรรม 5. ประชุมคณะ
กรรมการรับฟังความคิดเห็นและขอรอง
เรียน โรงพยาบาลหลวงพี่อทวีศักดิ ์ ชุติ
นฺธโร อุทิศ 6.จัดประชุมคณะกรรมการสิ่ง
แวดลอมและความปลอดภัย ในวันที่ 29
เมษายน 2564 7.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพสูติ-นรีเวชกรรม จัดซอมแผนการ
ดูแลผูปวยโควิด 19 กรณีเจ็บครรภคลอดที่
ตองผาตัดคลอด เพื่อรองรับสถานการณ
การดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ในวัน
ที่ 5 พฤษภาคม 2564 8.ไดรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการใหบริการของกรุงเทพ
มหานคร ในโครงการ “สงยาถึงรถ(Drive
Thru)” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 9.ฝาย
โภชนาการไดรับการตรวจประเมินเพื่อ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตาม
นโยบายกรุงเทพมหานครเมือง อาหาร
ปลอดภัย จากฝายสิ่งแวดลอมและสุขา
ภิบาล สํานักงานเขตหนองแขม ในวันที่ 9
มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลราชพิพัฒน
ดําเนินการดังนี้ 1. ประสาน สรพ. เรื่องการ
ตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการประเมินตออายุ
การรับรองคุณภาพ และตารางกําหนดการ
เยี่ยม 2. จัดทีมเยี่ยมสํารวจภายใน
Internal Survey (IS) 3. ทีมนําระบบและ
ทีมนําทางคลินิก นํ าเสนอผลงานพัฒนาคุณ
ภาพ

คร

ระดับ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

1.0.

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของความสําเร็จในการ ผานการ
ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรง
พยาบาล (Re- Accreditation)

พ

12

ท

มิติท่ี

(14.2). โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงคโรงพยาบาลตากสิน
ความกาวหน าของงาน :91%

โรงพยาบาลตากสิน

(14.3). โครงการเปิ ดใหบริการ
โรงพยาบาลบางขุนเที
ทางการแพทยโรงพยาบาลผูสูงอายุ ยน
บางขุนเทียน ขนาด 100 เตียง ปี  2
564
ความกาวหน าของงาน :30%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (≥รอยละ)

(≥รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (≥ รอยละ)

(≥ รอยละ)

3.0.

ผลลัพธ
40.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

รอยละของผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับ
บริการทางการแพทยฉุกเฉินขน
ั ้ สูง
(Advanced) สามารถไดรับบริการภายใน
10 นาที และสวนของขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (Basic)
สามารถไดรับบริการภายใน 15 นาที
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

รอยละของโรงพยาบาลที่ผานเกณฑการ
ประเมิน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ระดับ
ทองข้ น
ึ ไป
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองกลุม
อาการที่มีในผูสูงอายุ

3.0.

ผลผลิต
(Output)

5,000.00
(ราย)

(ราย)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 1.จํานวนผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (16.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
(สีแดง) ที่ไดรับบริการขน
ั ้ สูงภายใน 10 นา การเขาถึงเพื่อชวยเหลือผูเจ็บปวย
ที ภายในระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 10 กิโล ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย
เมตร จํานวน 3,462 ราย จํานวนผูปวย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
วิกฤตฉุกเฉิน (สีแดง) ที่ไดรับบริการขน
ั ้ สูง ความกา วหน าของงาน :85%
ทัง้ หมดภายในระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 10
กิโลเมตร จํานวน 14,658 ราย คิดเป็ น
รอยละ 23.62 2.จํานวนผูปวยฉุกเฉิน (สี
เหลืองและสีเขียว) ที่ไดรับบริการขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานภายใน 15 นาที ภายในระยะทางถึง
จุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร จํานวน 10,247
ราย จํานวนผูปวยฉุกเฉิน (สีเหลืองและสี
เขียว) ที่ไดรับบริการขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานทงั ้ หมดใน
ระยะทางถึงจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร
14,464 ราย คิดเป็ นรอยละ 70.84
(ไตรมาส 3) กรุงเทพมหานครมีนโยบาย (17.1). พัฒนาคลินิกผูสูงอายุ
ในการดูแลผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร ให คุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสํานัก
ไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพื่อ การแพทย
คุณภาพชีวิตที่ดี สํานักการแพทยจึงไดจัด ความกา วหน าของงาน :75%
ตัง้ และพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพข้ น
ึ 
ตัง้ แตปี 2557 โดยมุงหวังที่จะพัฒนาระบบ
บริการแกผูสูงอายุ ใหครอบคลุมบริการ
แบบองครวมอยางเป็ นระบบ เพื่อใหผูสูง
อายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้สํานักการ
แพทย รวมกับคณะแพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล จัดทําเกณฑการประเมินคลินิกผู
สูงอายุคุณภาพเฉลิมพระเกียรติ 86
พรรษา พระบรมราชินีนาถ เพื่อพัฒนา
มาตรฐานคลินิกผูสูงอายุคุณภาพและ
สนับสนุนการจัดตงั ้ คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ในสถานพยาบาลทงั ้ ภาครัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยเกณฑ
การประเมิน 20 ขอ ดังนี้ 1. มีสถานที่
ชัดเจนเป็ นสัดสวนในแบบการบริการผูปวย
นอก 2. สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชน ป าย
ราวจับ ทางลาด หองน้ํ า 3. เปิ ดบริการ
อยางนอย 1 ครัง้ ตอสัปดาห 4. พยาบาลที่
ดําเนินงานเคยผานการฝึกอบรมเวชศาสตร
ผูสูงอายุ 5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน
แพทย กายภาพบําบัด เภสัชกร 6.
รวบรวมจํานวน case geriatric
syndrome ทุก 3 เดือน 7. Geriatric
Assessment ; ADL 8. Geriatric
Assessment ; cognitive impairment 9.
ประเมินความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มารับ
บริการที่คลินิกผูสูงอายุ 10.บุคลากรที่
ใหการดูแลผูปวยในคลินิกผูสูงอายุ ไดรับ
การฝึกอบรมอยางนอย ปี ละ 1 ครัง้  11.
คัดกรอง incontinence 12. คัดกรอง fall
13. คัดกรอง malnutrition 14. คัดกรอง
depression 15. มีแพทยรับผิดชอบ 16.
มีฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบ
(เป็ นฐานขอมูลผูสูงอายุของโรงพยาบาล
ไดแก ประชากรผูสูงอายุ UC / catch up
area /กลุมชมรมผูสูงอายุ) 17. ความ
ครอบคลุมของ vaccine ไขหวัดใหญใน
กลุมผูสูงอายุ 18. งานวิชาการ /วิจัยเกี่ยว
กับผูสูงอายุ /นํ าเสนอ presentation (ทีม
สหสาขาวิชาชีพที่รวมดูแลงานคลินิกผูสูง
อายุ เป็ น co) 19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผูสูง
อายุ 20. สงปรึกษาภายในโรงพยาบาลกับ
ทีมคลินิกผูสูงอายุ ทัง้ นี้ เกณฑการ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุ ตองผานเกณฑการ
ประเมินระดับเงินและระดับทอง 16 ขอ
ใน 20 ขอและตองไดคะแนนตงั ้ แต 35
คะแนนข้ น
ึ ไป โดยในปี 2564 โรงพยาบาล
ที่ตองผานการประเมินคลินิกผูสูงอายุผุสูง
อายุระดับทองข้ น
ึ ไป จํานวน 4 แหง ไดแก
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรง
พยาบาลเจริญกรุงฯ โรงพยาบาลสิรินธร
และโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโค
วิด -19 ทําใหโรงพยาบาลที่ตองเขารับการ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพไมสามารถ
ดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดได

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ

(ไตรมาส 3) สํานักการแพทยไดดําเนินการ (18.1). โครงการตรวจคัดกรองกลุม โรงพยาบาลเจริญกรุง
ตรวจคัดกรองกลุมโรคที่พบในผูสูงอายุ
โรคท่พ
ี บในผูสูงอายุ (Geriatric
ประชารักษ
(Geriatric Syndrome) รวมถึงสงเสริม
Syndrome)
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :85%
กรุงเทพมหานคร และเป็ นการเพิ่มการคน
พบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรกของผูสูงอายุ
โดยมีเป าหมายเทากับ จํานวน 5,000 ราย
โดยมีบริการตรวจคัดกรองกลุมอาการที่
เกิดในผูสูงอายุ (Geriatric Syndrome) ดัง
นี้ 1. ซักประวัติ ตรวจรางกายโดยแพทย
เพื่อคนหาความผิดปกติ 2. ประเมินความ
เสี่ยงดานสุขภาพ 2.1 คัดกรองความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันใน
ผูสูงอายุตามแบบประเมิน Barthel
Activities of Daily Living : ADL 2.2 คัด
กรองความบกพรองทางสายตาโรคตอกระ
จก ตรวจวัดสายตา (Visual Acuity Test)
2.3 ประเมินภาวะซึมเศรา 2 คําถาม 2.4
ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนดวย
OSTA index 2.5 ประเมินสมรรถภาพสม
อง ดวย Modified IQ CODE และแบบทด
สอบ TMSE 2.6 ประเมินภาวะโภชนาการ
ดวย Mini Nutritional Assessment;
MNA® (เปลี่ยนBMI เป็ น
MINDEX/Demiquet) 2.7 คัดกรองภาวะ
กลัน
้ ปัสสาวะ ไมอยู (Incontinence) 2.8
คัดกรองภาวะหกลม TUGT 2.9 การ
ประเมินการไดยิน 2.10 ประเมินความ
แข็งแรงของกลามเนื้อมือ 3. ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ไดแก 3.1 ตรวจปัสสาวะ
(UA) 3.2 ตรวจหาระดับน้ํ าตาลในเลือด
(FBS) 3.3 ตรวจความสมบูรณของเม็ด
เลือดแดง (CBC) 3.4 ตรวจระดับไขมันใน
เลือด (Lipid Profile) 3.5 ตรวจการทํางาน
ของไต (eGFR) 4. ประเมินซึมเศราดวย
แบบประเมิน 9 คําถาม (9Q) 5. ประเมิน
ภาวะสมองเสื่อม MOCA 6. การให
คําปรึกษากับผูสูงอายุ ที่คลินิกผูสูงอายุครบ
วงจร ไดแก ดานยา ดานทันตกรรม ดาน
อาหาร ดานกายภาพบําบัด จํานวนผูสูงอายุ
ไดรับการตรวจคัดกรองเทากับ 1,506 ราย

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) - ศูนยบริการสาธารณสุขสง (15.1). โครงการพัฒนาระบบสงตอ สํานักงานพัฒนาระบบ
ตอผูปวยมายังโรงพยาบาล จํานวน
ระหวางศูนยบริการสาธารณสุขและ บริการทางการแพทย
67,720 ราย และโรงพยาบาลสามารถรับผู โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
ป วยจากศูนยบริการสาธารณสุขได จํานวน ความกาวหน าของงาน :90%
67,346 รายคิดเป็ น รอยละ 99.45 - ผู
ป วยสงตอ 4 โรคสําคัญที่ตองการสงตอ
ทัง้ หมดจํานวน 168 ราย สงตอสําเร็จจํานว
น 167 ราย สงตอไมสําเร็จ จํานวน 1 ราย
คิดเป็ นรอยละ 99.40 - สรุปในภาพรวม
ความสําเร็จในการสงตอระหวางโรง
พยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ศูนย
บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอก
สังกัดสํานักการแพทย คิดเป็ นรอยละ 99.
45

คร

ระดับ

1.0.

าน

กลยุทธ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการสงตอระหวางโรง
พยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย ศูนย
บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ม

15

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ
7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) สํานักการแพทยดําเนิน
โครงการตามตัวชว
ี้ ัดงานประจําทัง้ หมด 57
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน
14 โครงการ ชะลอ จํานวน 5 โครงการ
ยกเลิก จํานวน 31 โครงการ แลวเสร็จ
จํานวน 7 โครงการ คิดเป็ นรอยละ12.28

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(19.1). โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักงานเลขานุการ
บุคลากร (Happy Work Place)
ความกาวหน าของงาน :20%
(19.2). โครงการประกวดสุขภาพผู
สูงอายุสํานักการแพทย
ความกาวหน าของงาน :5%

สํานักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย

(19.4). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพยาบาลผูปวยวิกฤต
ความกาวหน าของงาน :100%

โรงพยาบาลกลาง

(19.6). อบรมปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจําปี 
2564
ความกาวหน าของงาน :50%

โรงพยาบาลกลาง

(19.3). ประชุมใ หญว
 ช
ิ าการประจําปี โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลกลาง ครัง้ ที่ 3
ความกาวหน าของงาน :50%

(19.5). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การปองกันและระงับอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :45%

โรงพยาบาลกลาง

คร

(19.7). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โรงพยาบาลกลาง
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ
ในการดูแล ผูสูงอายุอยางครอบคลุม
(Geri-Link Nurse Education
Program)
ความกาวหน าของงาน :40%
(19.8). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โรงพยาบาลกลาง
การประยุกตใชแบบประเมินตนเอง
SAR 2020
ความกาวหน าของงาน :70%
(19.9). อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ป องกันและซอมแผนอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :35%

โรงพยาบาลตากสิน

(19.11). อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ชวยฟ้ ื นคืนชีพ
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมี ์

(19.10). อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ป องกันและระงับอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลเวชการุ
ณยรัศมี ์

(19.12). อบรมเชิงปฏิบัติการการ
โรงพยาบาลลาดกระบัง
ป องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยา กทม.
บาล
ความกาวหน าของงาน :20%
(19.13). โครงการอบรมการชวยฟ้ ื น โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 
คืนชีพในผูใหญ
ความกาวหน าของงาน :6%
(19.14). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 
การซอมแผนดับเพลิงและระงับอัคคี
ภัย
ความกาวหน าของงาน :16%

(19.16). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
คุณภาพและความปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :6%

าน

(19.15). โครงการสรางพลังใจ ปลุก โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 
ไฟในการทํางาน
ความกาวหน าของงาน :10%
โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

(19.17). โครงการกฬ
ี าสม
ั พันธร ก
ั ษ
สุขภาพผูสูงอายุ
ความกาวหน าของงาน :6%

โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

(19.19). โครงการฝึกอบรมซอม
แผนรับอุบัติภัยกลุมชน
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลสิรินธร

(19.21). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการเคลื่อนยายผูปวยและชวย
ฟื้ นคืนชีพเบื้องตน
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลสิรินธร

(19.18). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ โรงพยาบาลสิรินธร
การและการซอมแผนอัคคีภัยในโรง
พยาบาล
ความกาวหน าของงาน :10%

(19.24). โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานความรูทางการแพทยฉุกเฉิน
ดวยระบบการเรียนการสอน
ออนไลน (e-Learning)
ความกาวหน าของงาน :96%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(19.26). โครงการอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย
ความกาวหน าของงาน :48%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(19.28). โครงการประชุมวิชาการ
การแพทยฉุกเฉิน
ความกาวหน าของงาน :12%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(19.25). โครงการตรวจรับรองรถ
บริการการแพทยฉุกเฉินในระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :83%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(19.27). โครงการสัมมนาพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :7%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(19.29). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการชวยฟ้ ื นคืนชีพเบื้องตนและ
มาตรฐานการเคลื่อนยาย
ความกาวหน าของงาน :100%

โรงพยาบาลบางนา

(19.30). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ โรงพยาบาลบางนา
การการซอมแผนรับอุบัติภัยกลุมชน
ความกาวหน าของงาน :0%
(19.31). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ โรงพยาบาลบางนา
การซอ
 มแผนอค
ั คีภ
 ย
ั แ
 ละอพยพหนี
ไฟ
ความกาวหน าของงาน :0%
(19.32). โครงการอบรมพ้ น
ื ฐานการ โรงพยาบาลบางนา
ควบคุมและปองกันการติดเชื้อ
ความกาวหน าของงาน :100%
(19.33). อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ความกาวหน าของงาน :35%

โรงพยาบาลตากสิน

(19.35). สัมมนาวิชาการดานการ
ผาตัดผานกลองประจําปี  2564
(Bangkok Annual Congress in
Minimally Invasive Surgery :
BMIS 2021)
ความกาวหน าของงาน :100%

โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ

(19.34). อบรมการปองกันและระงับ โรงพยาบาลเจริญกรุง
อัคคีภ
 ย
ั แ
 ละฝึกซ
 อ
 มดบ
ั เ พลิงแ
 ละหนี ประชารักษ
ไฟ
ความกาวหน าของงาน :15%

(19.36). อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โรงพยาบาลเจริญกรุง
ศักยภาพการวิจัยแกบุคลากร
ประชารักษ
ความกาวหน าของงาน :5%
(19.37). อบรมฟ้ ื นฟูการสงเสริมการ โรงพยาบาลเจริญกรุง
เลีย
้ งลูกดวยนมแม
ประชารักษ
ความกาวหน าของงาน :50%
(19.38). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การชวยฟ้ ื นคืนชีพ
ความกาวหน าของงาน :100%

โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์

กร
ุงเ

(19.39). โครงการอบรมและฝึกซอม โรงพยาบาลหลวงพอทวี
แผนรับอุบัติภัยหมู โรงพยาบาล
ศักดิ ์
หลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ความกาวหน าของงาน :0%

ม

(19.23). โครงการอบรมขับขี่ปลอด ศูนยบริการการแพทย
ภัย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :10%
นคร (ศูนยเอราวัณ)

พ

(19.22). โครงการยกระดับดานการ ศูนยบริการการแพทย
อํานวยการและสงั ่ การการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร
นคร (ศูนยเอราวัณ)
ความกาวหน าของงาน :85%

ห

โรงพยาบาลสิรินธร

ท

(19.20). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการชวยฟ้ ื นคืนชีพขน
ั ้ สูง
ความกาวหน าของงาน :10%

(19.40). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การระงับเหตุเพลิงไหมและ
อพยพหนีไฟ
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์

(19.42). โครงการกิจกรรม
นันทนาการสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพ
ทย
ความกาวหน าของงาน :0%

โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์

(19.41). โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี  โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลหลวงพอทวี
ศักดิ ์

(19.43). โครงการอบรมสุขาภิบาล
และความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ความกาวหน าของงาน :6%

โรงพยาบาลราชพพ
ิ ฒ
ั น
 

(19.45). โครงการอบรมฟ้ ื นฟู
วิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย
ความกาวหน าของงาน :100%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(19.44). โครงการฟ้ ื นฟูวิชาการและ ศูนยบริการการแพทย
ทักษะการขับขี่ปลอดภัย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :10%
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(19.46). โครงการระดมทรัพยากร
ในพ้ น
ื ที่เพื่อพัฒนาความพรอม
ทางการแพทยฉุกเฉินในเหตุสา
ธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :13%

ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
นคร (ศูนยเอราวัณ)

(19.47). โครงการประเมินศักยภาพ ศูนยบริการการแพทย
ผูปฏิบัติการในระบบบริการการ
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
แพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
นคร (ศูนยเอราวัณ)
ความกาวหน าของงาน :10%
(19.48). โครงการฝึกอบรมพนักงาน ศูนยบริการการแพทย
ฉุกเฉินการแพทย
ฉุกเฉินกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :17%
นคร (ศูนยเอราวัณ)
(19.49). การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปฏิบัติการชวยฟ้ ื นคืนชีพ
ขัน
้ สูง
ความกาวหน าของงาน :25%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(19.50). การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การซอมแผนรับอุบัติภัยหมู
ความกาวหน าของงาน :30%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(19.52). การอบรมการพัฒนา
คุณภาพสําหรับโรงพยาบาล
ความกาวหน าของงาน :25%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(19.54). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง การระงับเหตุเพลิงไหม
และอพยพหนีไฟ
ความกาวหน าของงาน :20%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(19.56). อบรมเชิงปฏิบัติการแผน
เผชิญเหตุการระงับอัคคีภัย
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลคลองสาม
วา

(19.51). การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงพยาบาลบางขุนเที
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ยน
ป องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรง
พยาบาล
ความกาวหน าของงาน :25%

(19.53). โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง การปฏิบัติการชวยฟ้ ื น
คืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ความกาวหน าของงาน :100%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(19.55). การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการพยาบาลเรื่อง การปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยา
บาล
ความกาวหน าของงาน :25%

โรงพยาบาลคลองสาม
วา

(19.57). อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
มาตรฐานการปฏิบัติการชวยฟ้ ื น
คืนชีพขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ความกาวหน าของงาน :100%

โรงพยาบาลคลองสาม
วา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการใหบริการดาน
การรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

22

23

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
(สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการ
แพทย )
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

7.0.

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) สํานักการแพทยใหบริการดาน (20.1). กิจกรรมการรักษาพยาบาล
การรักษาผูปวย และใหคําปรึกษาดานการ ดวยระบบโทรเวชกรรม
รักษาผูปวยผานระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine)
(Telemedicine) ของโรงพยาบาลในสังกัด ความกาวหน าของงาน :25%
สํานักการแพทยโดยมีกลุมเป าหมาย
ประกอบดวย 1. ผูปวยโรคเรื้อรังที่ควบคุม
ได ไดแก กลุมโรคเบาหวานโรคความดัน
โลหิตสูงและ โรคไขมันในเลือดสูง เป็ นตน
2. ผูปวยกลุมที่มีความเหมาะสมกับการ
รักษาดวยระบบโทรเวชกรรม ไดแก ผูปวย
โรคผิวหนังเรื้อรัง ผูปวย ARV และผูปวย
จิตเวชเรื้อรัง เป็ นตน 3. ผูปวยติดเตียงที่
เป็ นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และโรคไขมันในเลือดสูงเป็ นตน โดยใช
ฐานขอมูลผูปวยที่มารับบริการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกลุมเป า
หมายที่กําหนดและมารับบริการมากกวา 1
ครัง้  (ผูปวยเกา) ในผูปวยสิทธิประกัน
สังคมและผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพ
และแพทยพิจารณาแลวเห็นวาสามารถรับ
บริการทางระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) ไดการใหบริการดานการ
รักษาผูปวย และใหคําปรึกษาดานการ
รักษาผูปวยผานระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) ของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักการแพทย จํานวน 8 แหง ดังนี้ 1.
โรงพยาบาลกลาง 2. โรงพยาบาลตากสิน
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 4.
โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์ ชุตินธฺโร อุ
ทิศ 5. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ ์ 6. โรง
พยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 7.
โรงพยาบาลราชพิพัฒน 8. โรงพยาบาลสิ
รินธร โดยมีผูรับบริการระหวางวันที่ 1
เมษายน - 20 มิถุนายน 2564 จํานวน
14,391 ครัง้  คิดเป็ นรอยละ 13.59 ของผู
ป วยกลุมเป าหมาย ระดับความสําเร็จ
ระดับที่ 5 เกณฑรอยละความสําเร็จ รอย
ละ 100

(ไตรมาส 3) มีการใชระบบการบริการแบบ
New normal โดยมีผลการดําเนินงาน
ตัง้ แตวันที่ 1 – 31 พ.ค.2564 ดังนี้ 1)
การใหบริการเจาะเลือดผูปวยถึงบาน
(Mobile lab) จํานวน 928 ครัง้  2) การให
บริการรักษาพยาบาลดวยระบบโทรเวชกร
รม (Telemedicine) จํานวน 6,745 คน
6,749 ครัง้  3) การรับยาทางไปรษณีย
จํานวน 4,651 ครัง้  4) การับยาผานระบบ
Drive thru จํานวน 360 ครัง้  5) การรับยา
รานขายยา จํานวน 1 คน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลสิรินธร

คร
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(21.1). โครงการพัฒนานวัตกรรม สํานักงานพัฒนาระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บริการทางการแพทย
ของสํานักการแพทย
ความกาวหน าของงาน :90%
(21.2). ประชุมวิชาการประจําปี โรง
พยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
ความกาวหน าของงาน :10%

โรงพยาบาลบางขุนเที
ยน

(ไตรมาส 3) สํานักการแพทยไดสงหนังสือ (22.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด สํานักงานพัฒนาระบบ
ไปยังสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ บริการทางการแพทย
เรื่องการนํ าขอมูลไปใชประโยชนในการ
ปฏิบต
ั ิงานหรือการใหบริการของ
ปฏิบัติงาน ตามบันทึกที่ กท 0602/6064 สํานักการแพทย
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
ความกาวหน าของงาน :80%

าน

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) สรุปการใชจายเงินงบ
(23.1). การเบิกจายงบประมาณตาม สํานักงานเลขานุการ
ประมาณรายจาย ระดับหนวยงาน ดังนี้ 1. แผน
เงินเดือนฯ 63.88 2.คาจางชว
ั ่ คราว 60.62 ความกาวหน าของงาน :45%
3.คาตอบแทนฯ 59.24 4.คาสาธารณูปโภค
73.63 5.คาครุภัณฑ 8.83 6.รายจายอ่ น
ื 
37.07 รวมเบิก 57.04
-

กร
ุงเ

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

ท

ตําแหนง ............................................................

พ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

ม

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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