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บทที่ 1
สภาพทั่วไป การวิเคราะหประเมินสถานการณ

สภาพทั่วไป
โรงพยาบาลตากสิน เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร มีอำนาจ
หนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ บำบัดรักษาผูปวย การสงเสริมสุขภาพอนามัยและปองกันโรค สงเสริมสนับสนุน
คน ควา และวิจั ย ทางการแพทย และปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของสว นราชการอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีจำนวนเตียง 473 เตียง โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ ผ า นมามี ป ระชาชนมารั บ บริ ก ารทั้ งผู ป ว ยนอกและผู ป ว ยในรวมทั้ งสิ้ น 767,159 ราย
โดยเปนผูปวยนอกที่มารับบริการมากที่สุด มีจำนวน 749,907 ครั้ง ไดแก อันดับที่ 1 ผูปวยกลุมงานอายุรกรรม
306,521 ครั้ง อันดับที่ 2 ผูปวยนอกเวลาราชการ 79,704 ครั้ง และอันดับที่ 3 ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
39,072 ครั้ง และผู ป วยในที่ มารั บบริการ มี จำนวน 17,252 ราย โดยผูปวยที่ มารับบริการมากที่สุด ได แก
อันดับที่ 1 ผูปวยกลุมงานอายุรกรรม 5,745 ราย คิดเปนรอยละ 33.30 อันดับที่ 2 ผูปวยกลุมงานศัลยกรรม
จำนวน 3,036 ราย คิดเปนรอยละ 17.60 และอันดับที่ 3 เปนผูปวยกลุมงานกุมารเวชกรรม จำนวน 2,886 ราย
คิดเปนรอยละ 16.73
นอกจากการจัดระบบบริการผูปวยโรคทั่วไปแลว ผูบริหารสำนักการแพทยไดมีนโยบายสนับสนุน
การพั ฒนาโรงพยาบาลตากสิ นเพื่อให สามารถบริการทางการแพทย เฉพาะทางได โดยในป จจุ บันมี การพั ฒนา
ศักยภาพศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (Excellent center) จำนวน 2 ศูนย ประกอบดวย ศูนยโรคเบาหวาน
และเมตาบอลิ สม และศู นย สมองและหลอดเลื อดสมอง และโรงพยาบาลตากสิ นยังไดรับมอบหมายให บริการ
ทางการแพทยนอกสถานที่
ปจจุบั น โรงพยาบาลตากสิน เปนสถาบันสมทบฝกอบรมแพทย ประจำบ าน สาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉินรวมกับภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และในป พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมีแผนที่
จะเป นสถาบั นสมทบ ฝกอบรมแพทยประจำบ าน สาขาอายุรกรรม รวมกับโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
นอกจากนี้ยังเปนที่ฝกงาน ศึกษาดูงาน ของเหลานิสิต นักศึกษา จากคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะกายภาพบำบัด และคณะอื่น ๆ ทางการแพทยและสาธารณสุข และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี สาขาอื่น ๆ อีกเปนจำนวนมาก จาก
หลายสถาบันในประเทศ อีกทั้งเปนสถานที่ดูงานสำหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจากตางประเทศ และยังมี
หนาที่ สงเสริม สนับสนุน คนควาและวิจัยทางการแพทย ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ผลของการปฏิบัติงานในหลายปที่ผานมา โรงพยาบาลตากสินไดรับรางวัลที่เปนเกียรติและ
ภาคภูมิใจ ดังตอไปนี้
1. โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวระดับทอง
2. โล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ สถานพยาบาลพั ฒ นางานประกั น สั ง คมดี เ ด น (อั น ดั บ 1)
ประจำป 2539 โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
3. โรงพยาบาลที่ ไ ด รั บ การต อ อายุ ก ารรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re-Accreditation Survey) 24 มกราคม 2560 ถึง 23 มกราคม 2563
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4. ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเดน 1 ใน 5 ระดับประเทศ ประจำป

5. ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลที่ทำคุณประโยชนใหแกประเทศที่รับรักษาพยาบาล
แกผูบาดเจ็บในเหตุการณชุมนุมชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
6. รางวัล Thailand Energy Awards 2011 (โดยกรมอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทน) จาก ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร ประเภทผูบริหารดีเดน อาคารควบคุมดีเดนและ
ทีมงานพลังงานดีเดน
7. เกียรติบัตรโรงพยาบาลที่มีคุณภาพการดูแลรักษาดีเยี่ยม ดานเอชไอวี/เอดส ในเขต
กรุ ง เทพมหานครประจำป ง บประมาณ 2554 โดยสำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร
8. รางวัล TB Free Excellence Awards 2011
9. ประกาศนี ยบั ตรโรงพยาบาลที่ผานการรับ รองคุณ ภาพ ดานการจัดตั้งหออภิบ าล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ภายใตโครงการศูนยโรคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
10. ประกาศนี ย บั ต รต อ อายุ ก ารรั บ รองโรงพยาบาลส งเสริม สุ ขภาพจากกรมอนามั ย
ประจำป 2555
11. ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ศู น ย เด็ ก เล็ ก น า อยู คู น มแม กรุ ง เทพมหานคร ระดั บ ดี เลิ ศ
ประจำป 2555
12. รางวั ล ชนะเลิ ศ สุ ด ยอดส ว มแห งป ข องกรุ ง เทพมหานครประจำป 2555 กลุ ม
โรงพยาบาล ประเภทโรงพยาบาลรัฐบาล
13. รางวัลโรงพยาบาลภาครัฐในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีผลการดำเนินงานวัณโรคดีเดน
โครงการกองทุนวัณโรค SSF ปที่ 1 ปงบประมาณ 2555 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
14. รางวั ล ที่ 3 “หน ว ยบริ ก ารส ง ข อ มู ล ผู ป ว ยนอกรายบุ ค คลยอดเยี่ ย มป 2555”
ประเภทโรงพยาบาลภาครัฐ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
15. ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลที่มีผลลัพธการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูติดเชื้อ
เอชไอวี / เอดส ดี เด น ระดั บ เขต จากสำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห งชาติ เขต 13 กรุ ง เทพมหานคร
ปงบประมาณ 2555
16. โลประกาศเกียรติคุณหนวยงานและบุคคลตน แบบของการกระทำความดี เพื่อยุติ
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจำป
2555
17. รางวัล TB Excellent Award จากกระทรวงสาธารณสุข ป 2556
18. ประกาศเกี ย รติ คุ ณ โรงพยาบาลตากสิ น ที่ ได รั บ การยกย อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ในการ
ให บริการรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี อยางมีป ระสิทธิภ าพ โดยผานเกณฑ มาตรฐานการรักษาที่สามารถควบคุ ม
ปริมาณไวรัส ประจำปงบประมาณ 2556
19. โล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ หน ว ยงานที่ ด ำเนิ น งานเอดส ในอนามั ย แม แ ละเด็ ก ดี เด น
ประจำป 2556
20. รางวัลชนะเลิศคุณภาพการใหบริการของกรุงเทพมหานคร ป 2557 ประเภทราย
กระบวนงานเรื่อง Stroke เสนทางลัดที่ไรรอยตอ
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21. รางวัลหองปฏิบัติการมีผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหระดับดียอดเยี่ยม
อยางตอเนื่องตลอดปงบประมาณ 2554 - 2556
22. รางวัลชนะเลิศสุดยอดสวมแหงป 2555 ระดับประเทศ จากกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
23. การรับรองระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการดานการแพทยรังสีวินิจฉัย และ
หนวยบริการปฐมภูมิ ประจำป 2557
24. ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพลังงานเปนโรงพยาบาลตนแบบที่มีสวนรวมใหเกิด
การอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม
25. รางวัล APSIC CSSD Center of Excellence Gold Award (2013-2014)
26. รางวัล Best care outcome Award โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
27. รางวัล ระดั บ ดี เดน ประเภทรางวัล นวัตกรรมการให บ ริการของกรุงเทพมหานคร
โครงการ “คืนความสุขใหเทาเธอ” ประจำป 2558
28. รางวัลโรงพยาบาลตนแบบที่มีสวนรวมใหเกิดการอนุรักษาพลังงานอยางเปนรูปธรรม
และใหการสนับสนุนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ป 2558 จากกระทรวงพลังงาน
29. โลเกียรติยศแกโรงพยาบาลตากสินชนะการประกวดเปนโรงพยาบาลแมขายที่มีผล
การดำเนินงานดีเดน ตามโครงการพัฒ นาระบบบริการฝากครรภ เพื่อครรภคุณภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ป 2558
30. รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำป 2559 ของสำนักงานประกันสังคม
31. รางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ประจำป 2559
32. รางวัล Thailand Getting to Zero National Strategy on HIV/AIDS 2012 - 2016
จากองคการอนามัยโลก
33. รางวั ล โรงพยาบาลดู แ ลรั ก ษาผู ติ ด เชื้ อ HIV ดี เด น ระดั บ ประเทศ ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจำป 2559
34. รางวัลระดับดีเดน ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน การใหคำปรึกษาเปนคู มุงสูลูก
น อ ย ป ล อ ด เอ ด ส “ The Couple HIV Testing and Counseling to Achieve Getting to Zero HIV
Transmission to Children” ประจำป 2559
35. ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย โดย
สภาเทคนิคการแพทย ประจำป 2560
36. ผานการตรวจ Re-Accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่24 มกราคม 2560 ถึง 23
มกราคม 2563
37. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน มอบโลประกาศ
แกโรงพยาบาลตากสิน ดานการอนุรักษพลังงานในโครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนหมอไอน้ำเครื่องทำน้ำเย็น
และหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ ในวันที่ 27 กันยายน 2561
38. หนวยแพทยกูชีวิต (EMS) โรงพยาบาลตากสิน รับเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ
ชั้น 4 ในการประชุ มวิช าการระดั บ ชาติ 12th National EMS Forum 2018 & 2nd ATCEP (7th ACTEP)
วันที่ 11 - 13 มี.ค. 61 ECS 4.0
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39. โรงพยาบาลตากสิน เขารับรางวัลจาก นายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการ
แพทย สำหรับโรงพยาบาลที่ผานการตออายุการรับรองคุณภาพ ศูนยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน ป 2561
และ รางวัล STROKE READY HOSPITAL STATUS
40. โรงพยาบาลตากสิ น รั บ กิ ต ติ ก รรมประกาศด าน นโยบาย 2P Safety Hospital
ประจำป 2561 จาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในงาน การประชุม "วันแหงความปลอดภัยของ
ผู ป ว ยโลก และวั น แห ง ความปลอดภั ย ของผู ป ว ยและบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ของประเทศไทย" จั ด โดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยในวันนี้ผูอำนวยการโรงพยาบาลตากสินและทีมงานคุณภาพของ
โรงพยาบาลไดรับเกียรติใหเขารับรางวัลและรวมงานดังกลาว ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
41. ผานการต ออายุการรับ รองคุณ ภาพศูน ยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวง
สาธารณ สุ ข (Standard Stroke Center Certification : SSCC) ระดั บ 5 ดาว Re-Accredit ครั้ ง ที่ 1
ประจำป พ.ศ. 2561 – 2564
42. รางวั ล GOLD STATUS AWARD TO TAKSIN HOSPITAL (THAILAND ANGELS
AWARDS 2018) โดยสถาบันประสาทวิทยารวมกับมูลนิธิประสาทวิทยา
43. ได รั บ การรั บ รองเป น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย ที่ มี ร ะบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
หองปฏิบัติการ ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการรังสีวินจิ ฉัย กระทรวงสาธารณสุข และขอกำหนดและเงื่อนไขการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
44. ประกาศนี ย บั ต ร ผ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ตามเกณฑ แ ละ
ขอกำหนดของ โครงการประกันคุณภาพภายนอกดานเซลลวิทยานรีเวช โดยสมาคมเซลลวิทยาแหงประเทศ
ไทยและราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
45. โลประกาศเกียรติคุณผูทำประโยชนตอสำนักงานประกันสังคมและสถานพยาบาลใน
ดวงใจ ประจำป พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานประกันสังคม
46. รางวัลการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน โดยสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
47. วุ ฒิ บั ต ร กลุ ม คุ ณ ภาพ เรื่ อ ง Discharge Planning ในคลิ นิ ก ผู สู งอายุ ร ว มเสนอ
ผลงานในงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาลประจำป 2562
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โดยโรงพยาบาลตากสิน ไดรับงบประมาณกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ทั้งในดานแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริการดานการแพทย และแผนงานพัฒนาดานการแพทยและอนามัย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 750,961,700 บาท (เจ็ดรอยหาสิบลานเกาแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
เจ็ดรอยบาทถวน) มีอัตรากำลังขาราชการ ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 1,715 คน ดังนี้
ตารางที่ 1

อัตรากำลังบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร (อัตราเต็ม)
ปงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงพยาบาลตากสิน

สังกัด
รวม

ขาราชการ
1,075

ขอมูล : กลุมงานการเจาหนาที่ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย
สำรวจ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว
399
216
1,690

ทั้ ง นี้ ในการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำป พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลตากสิ น
สำนักการแพทย กรุงเทพมหานครนั้น ดำเนินการโดยการมีสวนรวมจากบุคลากรในสังกัดและหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการสนับสนุนวิสัยทัศนกรุงเทพฯ คือ กาวสูการเปน “มหานครแหงเอเชีย ในป
พ.ศ. 2575” ครอบคลุมยุทธศาสตรตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 –
2565) แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย 4 ป (พ.ศ.2564 – 2567) และแผนปฏิบัติราชการของสำนัก
การแพทย แ ละกรุ ง เทพมหานครประจำป พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาล รวมถึ ง นโยบายผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานคร และภารกิจหลักของสำนักการแพทยและโรงพยาบาลตากสิน มาเปนแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปของโรงพยาบาลตากสิน โดยคำนึงถึงความจำเปน ความเหมาะสม สภาพแวดลอม
ตลอดจนงบประมาณที่จะใชเพื่อนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
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การวิเคราะหประเมินสถานการณ

จากการให บ ริก ารทางการแพทย ของโรงพยาบาล ในช ว งระยะเวลา 5 ป ที่ ผานมา (พ.ศ.
2559 – 2563) จำนวนผู ม ารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลตากสิ น มี จ ำนวนเพิ่ ม มากขึ้ น เป น ลำดั บ โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผานมา ประชาชนที่มารับการรักษาประเภทผูปวยนอกสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคเบาหวาน
3. โรคไตวายเรื้อรัง
4. โรคไขมันในเสนเลือดสูง
5. โรคที่เกิดจากภาวะการใชสารเสพติด
สวนโรคที่เขารับการรักษาประเภทผูปวยในสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. โรคตอกระจก
2. การคลอดบุตรเองแบบปกติ
3. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ
4. ทารกแรกคลอดตัวเหลือง
5. โรคเนื้อสมองตายจากขาดเลือด
สวนโรคที่มีอัตราการตายสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก
1. โรคไตวายเฉียบพลัน
2. โรคมะเร็งปอด
3. โรคปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
4. โรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
5. โรคปอดบวม
จะเห็นไดวาภาวะสุขภาพที่เปนปญหาสำคัญในปจจุบัน ยังคงเปนโรคที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
สุขภาพและเวชศาสตรเขตเมือง ซึ่งหมายถึงการแพทยที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมือง หรือ
ชุมชนเมือง ไดแก โรคอวน โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับ
ความขัดแยงในสังคม ความขัดแยงในครอบครัว ความแออัดของประชากร ความเสี่ยงจากสถานประกอบการ ที่
พักอาศัย ภาวะมลพิษทางอากาศ เด็ก วัยรุน และผูสูงอายุ
นอกเหนือจากโรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเวชศาสตรเขตเมืองแลว การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรของประเทศ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ควรใหความสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยอยูในระยะที่โครงสราง
ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยประชากรผูสูงอายุ (อายุ 60 ปหรือมากกวา) มีจำนวนเพิ่มขึ้น
จาก 1.21 ลา นคนในป พ.ศ.2503 ไปเป น 4.5 – 5.7 ล า นคนในป พ.ศ.2543 โดยในป พ.ศ.2552
ประเทศไทยมี จ ำนวนประชากรทั้ งสิ้ น 63,389,730 คน มี ป ระชากรผู สู งอายุ 6,904,598 คน ในเขต
กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากร 5,710,883 คน มีประชากรผูสูงอายุ 629,497 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2552) ประมาณการผูสู งอายุคิ ด เป น รอยละ 11.00 และในป พ.ศ.2563 คาดว า
จำนวนประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 11 ลานคนตามลำดับ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังนำประเทศไทย
ไปสูส ภาวะที่ เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ” (population aging) โดยสัด สวนของบุคคลในวัยทำงาน
ลดลง ซึ่งการเปลี่ย นแปลงดังกล าวสงผลกระทบตอการใชท รัพ ยากรตาง ๆ ทั้งในดา นสุขภาพและสังคม
จึง จำเป น ต องมี การเตรียมการในการจั ดบริการทางการแพทยส ำหรับ ผู สู งอายุที่ครบวงจร ทั้งทางดานการ
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ป อ งกั น โรค การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ การรั ก ษาพยาบาล และการฟ น ฟู สุ ข ภาพ ซึ่ งการให บ ริ ก ารดั งกล า ว
นอกเหนือจากบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุแลว ยังเนนเรื่องการเตรียมความพรอมสูการเปนผูสูงอายุ การฟนฟู
และสงเสริมสมรรถภาพผูสูงอายุ การเปนสถาบันฝกอบรมทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ และการพัฒนาผูดูแล
ผูสูงอายุ ใหสามารถดูแลและใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การเปดเสรีการคาตามกรอบ "ประชาคมอาเซียน" หรือเออีซี ตั้งแต 2558 จะทำ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอระบบการใหบริการทางการแพทยในประเทศไทยอยางมาก ทั้งทางดานบุคลากร การ
จัดระบบบริการทางการแพทย การแพรระบาดมากขึ้นของโรคติดตอ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่แฝงมากับการ
พั ฒ นา และการเคลื่ อนย ายระหวางประเทศ การลงทุ น ทางด านสุ ขภาพ ฯลฯ จะต องมี การวิ เคราะห และ
ประเมิน ผลกระทบทางดานสุขภาพอยางรอบคอบ ทั้ งนี้ การเปด เสรีของประชาคมอาเซียนอาจทำใหความ
ตองการของผูเขารับบริการทางการแพทยจากตางชาติขยายตัว เกิดการแยงทรัพยากรสาธารณสุขระหวางคนไทย
และตางชาติ ดังนั้น โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร จึงควรเรียนรู เตรียมการรองรับ
และปองกัน รวมถึงการพิจารณาผลกระทบในเชิงลบไวดวย
อยางไรก็ตาม จากสถานการณอุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได เปนภาวะวิกฤติ
ฉุกเฉิน ที่ ส ำนักการแพทย จำเป น ต องมี การเตรียมการเพื่อรองรับ ภัยพิบัติดังกลาว รวมถึงการซอมแผนเพื่ อ
รองรับการเกิด สถานการณ อยางจริงจัง เป น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิ น เพื่ อ
ชวยเหลือผูเจ็บปวยฉุกเฉินและสถานการณวิกฤตหรือภัยพิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาระบบการ
บริห ารจัดการในการให ความชวยเหลือ และการใหบริการทางดานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหผู เจ็บป วยหรือ
ผูประสบภัย ไดรับความปลอดภัยสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วตามมาตรฐานทางการแพทย
ในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย ไดดำเนินการ
ภายใต ก รอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรุ งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ.2564 และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ สำนั ก
การแพทย ประจำป 2564 ที่ใหความสำคัญกับภารกิจซึ่งตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้
1. แผนพั ฒ นากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ป ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร มหานครแห งความ
ปลอดภัย และมหานครแหงความสุข
2. นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
3. ยุทธศาสตรของสำนักการแพทย
4. แผนพัฒนาสวนราชการระยะ 4 ป ประจำปงบประมาณ 2564
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บทที่ 2
การขับเคลื่อนสูเปาหมาย
การพัฒ นาบริการดานการแพทยและสาธารณสุขเพื่อใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนกรุงเทพฯ
2575 : กรุงเทพฯ มหานครแหงเอเชีย (Bangkok : Vibrant of Asia) เพื่อสรางความมั่นใจใหแกประชาชนใน
การไดรับบริการดานการแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับนั้น การศึกษาและ
ทำความเขาใจถึงสถานการณและแนวโนมทางดานสุขภาพ นับเปนเรื่องที่มีความสำคัญและจำเปนเปนอยางยิ่ง
องคประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในการชวยขับเคลื่อนใหกรุงเทพมหานครบรรลุตามเปาหมายดังกลาว จึง
จำเปนตองมีการดำเนินการอยางจริงจัง ครอบคลุมตั้งแตเกิดจนถึงวัยสูงอายุ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพรายกาย
ที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สมบูรณ อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงความ
ปลอดภัยและมหานครแหงความสุขนั้น จำเปนตองดำเนินการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม
รวมถึงสวนราชการในสังกัดสำนักการแพทยทุกแหง ที่ตองรวมกันขับเคลื่อนเพื่อนำไปสูการมีระดับสังคมสุข
ภาวะที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศนของโรงพยาบาลตากสิน
วิสัยทัศน

พันธกิจ

โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ใหบริการทางการแพทยที่กาวหนา
สงางามอยางมืออาชีพ ในป 2567
TAKSIN Smart Hospital in 2024

โรงพยาบาลตากสิ น ให บ ริก ารทางการแพทย ที่ มีคุ ณ ภาพระดับ มาตรฐานสากลทุ ก สาขา
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งดานการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ เปนสถาบันผลิตแพทย และ
แพทยประจำบาน สงเสริมการวิจัย การเรียนรู ดานการแพทยและสาธารณสุขอยางตอเนื่อง มีการประสาน
เครือขายและระบบสงตอ เนนการสรางเสริมใหบุคลากรมีความพรอมทั้งดานศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความ
ภาคภูมิใจในองคกร ที่มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล

คานิยมองคกร
We’re “TAKSIN” เรา “ชาวตากสิน”
Team การทำงานเปนทีม
Attitude เรามีทัศนคติที่ดีในทุก ๆ ดาน (คิดบวก)
Knowledge Management เราจะพัฒนาตนเอง ใฝหาความรูอยางสม่ำเสมอ
Service Mind ยิ้มแยมแจมใส ใหบริการดวยความเห็นอกเห็นใจ
Integrity เรามีความซื่อสัตยในการทำงาน ตอตนเอง ตอผูอื่น และตอองคกร
Natural เรารักธรรมชาติ ชวยกันลดภาวะโลกรอน และสรางเสริมสุขภาพ
จุดเนนพัฒนา สู TAKSIN Smart Hospital
1. พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพระดับตติยภูมิและระดับตติยภูมิระดับสูง ในกลุมผูปวยซับซอนเสี่ยงสูง
2. พัฒนาสูความเปนเลิศดานการบริการ
3. พัฒนาศักยภาพสูสถาบันผลิตแพทยคุณภาพ
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เปาหมายดานที่เกี่ยวของกับภารกิจของโรงพยาบาลตากสิน
1. ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปาประสงคที่ 2 เฝ าระวังและลดผลกระทบจากมลพิ ษทางอากาศ (ตามข อเสนอ
มาตรการป อ งกั น และแก ไขป ญ หาฝุ น ละอองขนาดไม เกิ น 2.5
ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครเป น ศูน ย กลางทางด านเศรษฐกิจ และการคมนาคมของ
ประเทศไทย รวมถึงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะบนทองถนนที่เพิ่มปริมาณอยางรวดเร็ว สภาพ
ป ญ หาการจราจรที่ คั บ คั่ ง ในป จ จุ บั น ทำให เ กิ ด ป ญ หามลพิ ษ ทางอากาศที่ เ ป น ป ญ หาหลั ก สำคั ญ ของ
กรุงเทพมหานครในขณะนี้คือการเพิ่มขึ้นของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคปอดติดเชื้อ โรคปอดอุดกันเรื้อรัง เป นตน โรงพยาบาลตากสิน จึงจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
เพื่อใหการดูแลรักษา เฝาระวังและใหความรู เกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดินหายใจที่มีผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศแกประชาชนกลุมเสี่ยงที่มารับบริการในโรงพยาบาลตากสิน
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน เปนปจจัยเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่จะ
นำไปสู 4 กลุมโรคหลัก NCDs อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ
ของประชาชน ลวนเปนปจจัยที่ สงผลใหเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน โรงพยาบาลตากสิน จึงไดมีการ
ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑมาตรฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคและปจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกิน
เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
การพัฒนาบริการตรวจคัดกรองโรคที่สำคัญใหกับประชาชน ดำเนินการตรวจคัดกรอง
โรคที่สำคัญใหกับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาและประกันสังคมของโรงพยาบาล
ตากสิน โดยมีโรคที่ดำเนินการ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ และโรคมะเร็ง
เพื่อสรางความตระหนัก และใหคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ พรอมแจกแผนพับความรูทำใหประชาชนรับรูถึง
อันตรายวิธีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการเกิดโรค โดยดำเนินการ คัดกรองโรคใหกับประชาชนที่มารับบริการที่
โรงพยาบาล และคัดกรองนอกสถานที่เมื่อมีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ตางๆ
เปาประสงคที่ ๑.๖.๒.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด
ผู ป ว ยวั ณ โรครายใหม ในพื้ น ที่ ก รุ งเทพมหานครมี ไม น อ ยกว า ป ล ะ ๑๐,๐๐๐ ราย
กระจายไปรักษาในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนกวา ๑๑๕ แหง ซึ่งมีระบบในการดำเนินงานแตกตางกัน
ดังนั้นการจะดำเนินงานควบคุมวัณโรคใหมีประสิทธิภาพ จึงตองอาศัยความรวมมือสถานพยาบาลทุกแหงใน
การรักษาวัณโรคใหหายและติดตามผูปวยที่ขาดยามารับการรักษาใหครบทุกราย ผูปวยวัณโรครายใหมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครที่ อยู ในความดู แลของสำนักอนามัย ประมาณรอ ยละ ๑๐ ส วนโรงพยาบาลในสั งกั ดสำนั ก
การแพทย ทุ กแห งได มี การดำเนิ นการพั ฒนาระบบเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการรั กษาวั ณโรคมาอย างต อ เนื่ อ ง
โดยกำหนดตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำ ≥ รอยละ 85 ซึ่งผล
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การดำเนินงานที่ผานมาในป พ.ศ.2563 พบวามีผลลัพธอัตราความสำเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม
และกลับเปนซ้ำของโรงพยาบาลตากสิน ในภาพรวมเทากับ รอยละ 84.51
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความ
เปนเลิศ
การพั ฒ นาคุณ ภาพโรงพยาบาลถือเป น การดำเนิ น งานที่ มีส ำคัญ ตามยุ ทธศาสตรใน
แผนพัฒ นากรุงเทพมหานคร 12 ป ตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒ นากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป โดยมีการ
กำหนดกลยุทธเรงรัดการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อใหบริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบไดกับ
มาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะตองผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ โดยมีสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.) เปนหนวยงานผูประเมิน โดยในป 2560 ที่ผานมา
โรงพยาบาลตากสิน ผานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล Re-Accreditation ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลตากสินจะ
เข า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพโรงพยาบาล Re-Accreditation ครั้ ง ที่ 4 ในวั น ที่ 23 มกราคม 2563 แต
เนื่ อ งจากสถานการณ แ พร ร ะบาดของเชื้ อ โคโรนาไวรั ส (Covid – 19) เพื่ อ ความปลอดภั ย และเป น การ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณดังกลาว ทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคการมหาชน (สรพ.)
จึงได เลื่ อนการประเมิ น ออกไป 1 ป เป น กรณี พิเศษ โดยคาดวาจะเขารับ การประเมิ น ในชวงตน ป 2564
นอกจากนั้นผูบริหารโรงพยาบาลตากสิน ยังใหความสำคัญกับการยกระดับศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผานเกณฑของสำนักการแพทย ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป การประเมินความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการรักษาพยาบาลของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของโรงพยาบาลตากสิน ความพึงพอใจ
ของผูปวยตอการใหบริการของโรงพยาบาลตากสิน การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
ของโรงพยาบาลตากสิน
เปาประสงคที่ ๑.๖.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบ
บริการทางการแพทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดวยการขยายโรงพยาบาลใหครอบคลุมพื้นที่ สี่มุมเมืองอยาง
ตอเนื่ อง แตเนื่ องจากขอจำกัดด านพื้ น ที่และปจ จัย สนับ สนุน จึงดำเนิน การพัฒ นาและขยายศักยภาพของ
โรงพยาบาลที่ มีอยูในป จจุบั น ให สามารถรองรับ การใหบ ริการทางการแพทยแกป ระชาชนเชน กัน เชน การ
กอสรางอาคารอเนกประสงค 23 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแตป 2561 และคาดวาจะแลว
เสร็จในป 2566 การพบแพทยภายใน 60 นาทีดวยการนัดหมายผานศูนย BFC โรงพยาบาลตากสิน รวมถึงการ
พัฒนาระบบการสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับศูนยบริการสาธารณสุข และการสงตอผูปวยโรคสำคัญ
เปนตน
2. ดานที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร
สถานการณผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ประมาณปละ ๑.๑๙ ลานคน
หากเทียบกับเด็กเกิดใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีเพียง ๗.๗ แสนคน ขณะที่จำนวนประชากรไทยกำลังเพิ่มชาลงนั้น
ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรอยางใหญหลวง เมื่ออัตราเกิดลดต่ำลงอยางมากและผูคนมี
อายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงกำลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว จากโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำใหปจจุบัน ผูสูงอายุทั่วประเทศมีประมาณ ๙.๙ ลานคน จากจำนวนประชากรประมาณ ๖๔.๘ ลานคน กรณี
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อีก ๑๐ ปขางหนาจะมีผูสูงอายุ ๑๕.๑ ลานคน นั่นหมายความวา คาใชจายของรัฐเพื่อ
สนั บ สนุน สวัส ดิการให ผู สูงอายุ ตองเพิ่ มขึ้น ตามมา การดู แลผู สูงอายุ อาจได รับ บริการไม ทั่วถึ งและสงผลให
คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นการเตรียมการจะตองเสริมสรางหลักประกันชีวิตของผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในเรื่อง
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สุขภาพ รายได ที่อยูอาศัย ผูดูแล สภาพแวดลอมและความมั่นคง รวมทั้งความรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
การจัดสวัสดิการตองเตรียมการระยะยาว โดยใหครอบครัวและชุมชนเปนองคกรหลักในการดูแลและเกื้อกูล
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการจะตองขยายใหมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะ
หลักประกันความสูงวัยและความมั่นคงซึ่งตองทำในเชิงบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
และครอบคลุมการชวยเหลือทุกคนในสังคมใหไดรับการตอบสนองและพัฒนาศักยภาพใหสามารถพึ่งตนเองได
อยางยั่งยืนในขณะเดียวกันปญหาคนพิ การก็ไดรับความสนใจจากสังคมในวงกวางมาเปนเวลานาน สำหรับ
ประเทศไทยการดำเนินการดานสงเคราะห พัฒนา และฟนฟูคนพิการ กลาวไดวา สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลและ
แรงผลักดันจากภายนอกประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค ทิศทางและแนวโนมการจัดสวัสดิการสำหรับ
คนพิ ก ารในอนาคตจะต องเน น การกระจายบริการอย างทั่ ว ถึ งและได ม าตรฐาน มี ก ารพั ฒ นารูป แบบการ
จัดบริการใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนพิการและครอบครัว สงเสริมใหครอบครัวและ
ชุมชนมีบทบาทในการดูแลคนพิการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทรวม
ในการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนสรางเครือขายการดำเนินงานดานการสงเคราะห พัฒนา ฟนฟู
และคุมครองสิทธิคนพิ การทุ กระดับ เพื่ อใหคนพิ การไดรับ สิทธิและโอกาสอยางเปน ธรรมเทาเทียมคนปกติ
กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของอาจตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน รวมถึงปญหาผูดอยโอกาสในสังคมปจจุบัน การถูกกีดกัน ถูกเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมขาด
การยอมรับจากสังคม (ไมมีตัวตน อยูในภาวะยากลำบาก) สังคมมีทัศนคติเชิงลบ การใหบริการของหนวยงาน
ภาครัฐยังจำกัดและไมครอบคลุม ผูดอยโอกาสมีทัศนคติเชิงลบตอตนเอง และขาดโอกาสในการมีสวนรวมใน
การพัฒนาดานการจัดบริการสังคมดานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ดวยความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ดังนั้น
ในป 2563 ที่ผานมา โรงพยาบาลตากสิน ไดจัดบริการสังคมดานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส และตระหนักในขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 รวมถึงกฎกระทรวงวาดวยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดใหมีอุปกรณสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
พ.ศ. ๒๕55 โดยโรงพยาบาลตากสิน ไดดำเนินการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารโรงพยาบาล อาทิ
หองน้ำ ปาย สัญลักษณและทางลาด ลิฟท บันได ทางเขาสูอาคาร ทางเชื่อมระหวางอาคารและทางเดินนอกอาคาร
และการจัดอุปกรณอำนวยความสะดวก ฯลฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวย
และญาติที่มารับบริการอยางเสร็จสมบูรณ ซึ่งในป 2564 ไดเนนพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องการดูแลผูสูงอายุ
ตามเปาประสงค ดังนี้
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
โรงพยาบาลตากสินยังมีความมุงมั่นพัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล เพื่อ
รองรับจำนวนผูสูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนการใหบริการแบบองครวมอยางเปนระบบ ผูสูงอายุจะ
ได รั บ การคั ด กรองภาวะสุ ข ภาพและได รั บ การดู แ ลทางด า นเวชศาสตร ผู สู ง อายุ ตามเกณฑ ม าตรฐาน
ระดับประเทศที่ระบบบริการทางการแพทยทั่วไปไมสามารถดูแลไดอยางองครวม โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ
แพทย พยาบาลที่ ผ านการอบรมด า นเวชศาสตร ผู สู ง อายุ ทั น ตแพทย นั ก โภชนาการ นั ก จิ ต วิ ท ยา นั ก
กายภาพบำบัด เภสัชกร ทันตแพทย เพื่อใหผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนการรองรับ
ประเทศไทยที่ ก า วเข า สู สั ง คมผู สู งอายุ อ ย า งสมบู ร ณ โดยป ง บประมาณ 2560 สำนั ก การแพทย ได ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย เพื่อดำเนินการตรวจ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย โดยกำหนดเกณฑการประเมิน 20 ขอ ซึ่ง
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โรงพยาบาลทุกแหงจะตองผานเกณฑทั้งหมดไมต่ำกวา 15 ขอ และคะแนนรวมตองไดมากกวา 20 คะแนน
จากการตรวจเยี่ยมประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพประจำปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
โรงพยาบาลตากสิน ไดรับการตรวจประเมิน และผานตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด ไดรับ คะแนนประเมิ น
ระดับเงิน
เปาประสงคที่ ๓.๑.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
เพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ โรงพยาบาลตากสิน ได
ดำเนินการตามนโยบายของสำนักการแพทย ในการดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ ภายใตชื่อ “กทม. ใสใจ ผูสูงวัย
หัวใจแกรง” เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการอยางครบวงจร ตั้งแตเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเพิ่มความ
สะดวก รวดเร็วและความใสใจเปนพิเศษในการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข สำหรับผูมีอายุ 80 ปขึ้น
ไป “กทม.ใสใจ วัย 80 ป” เนื่องจากผูสูงอายุที่อายุ 80 ปขึ้นเปน เปนวัยที่มีภาวะเปราะบางสูง และมีภาวะ
ทุพพลภาพมากกวาปกติ สวนใหญตองใชรถเข็นหรือเปลนอนและเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง และจัด Fast Track
สำหรับผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป ในชองทางการบริการ 5 ชองทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขารับบริการ
รวมทั้งเมื่อผูสูงอายุเขารับบริการในคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ จะไดรับการประเมินความสามารถในการดำเนิน
กิจวัตรประจำวัน ชนิด Basic ADL (Barthel ADL Index) หากคะแนนการประเมินเทากับ 0 – 11 คะแนน
(ตองการพึงพิงผูอื่นปานกลาง) จะเขาสูกระบวนการดูแลตอเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพตอไป รวมถึงการจัดกิจกรรม
ใหแกผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทยอยางตอเนื่อง อาทิ การตรวจ
สุขภาพประจำปใหแกสมาชิกในชมรม ฯลฯ
3. ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร
มิติที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความ
เปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม
โรงพยาบาลตากสินไดมุงเนนพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับ
มาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ นอกจากนั้น โรงพยาบาลตากสินไดดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) ดวยการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน ความเชื่อมั่นใน
องคกร พั ฒ นาขวัญและกำลังใจแกบุ คลากร รวมถึงการเสริมสรางคุ ณ ธรรม จริยธรรมให แก บุคลากรอย าง
ตอเนื่อง
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก
- ตัวชี้วัดเจรจาตกลง
1. รอยละความสำเร็จในการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมผูป วยเบาหวานความดัน โลหิต สูงที่ได รับการ
ประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง
2. รอยละความสำเร็จในการแกไขปญหาที่พบจากการประเมินผูสูงอายุที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพแบบ
บูรณาการ
3. ระดับความสำเร็จในการผานการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 1
4. รอยละความสำเร็จของการใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
5. ระดับ ความสำเร็จของการจัดทำแผนบู รณาการเพื่ อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ การ
ระบาดของโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ (ผลลัพธ)
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- ตัวชี้วัดภารกิจตามยุทธศาสตรของหนวยงาน
1. รอยละของการรายงานผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
2. รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม
3. รอยละของวัยรุนที่ตั้งครรภตอไดรับการฝากครรภและคลอดอยางมีคุณภาพ
4. ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
5. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได
6. รอยละของผูปวยโรคความโลหิตที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได
7. อัตราความสำเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม
8. รอยละของความสำเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
(Re- Accreditation)
9. รอยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน
10. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูงและระดับตติยภูมิระดับสูง
11. ร อ ยละความสำเร็ จ ในการส งต อ ระหว า งโรงพยาบาลในสั งกั ด สำนั ก การแพทย ศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขและโรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
12. รอยละของโรงพยาบาลที่ผานเกณฑการประเมิน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ระดับทองขึ้นไป
13. จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองกลุมอาการที่มีในผูสูงอายุ
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การวิเคราะหสถานการณที่มีผลกระทบ
การวิเคราะหปจจัยภายใน (2 S 4 M)
S1.

S2.
S3.
S4.
S5.
S6.
S7.

จุดแข็ง Strength : S
โรงพยาบาลมีทุนสนั บสนุน บุคลากรในการศึกษา
อยางตอเนื่อง ทำใหบุคลากรมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิ บั ติ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน มี
ความกาวหนาในวิชาชีพ
โรงพยาบาลมี เ กณฑ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข า
ทำงานมีความชัดเจน ทำใหมีการคัดสรรบุคลากร
ตรงตามตำแหนงที่ตองการ
ผู บ ริ ห ารมุ ง มั่ น สนั บ สนุ น เป น ตั ว อย า ง ทำให
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจและผูปฏิบัติไดรับการ
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลมีแพทย พยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทาง ทำใหมีการขยายบริการดูแลผูปวยกลุม
โรคซับซอน การบริการผูปวยดีขึ้น
ระบบการดูแลผูปวยโดยยึดผูปวยเปนศูนยกลางทำ
ให ผู ป ว ยได รั บ การดู แ ลแบบองค ร วมทั้ งร างกาย
และจิตใจ
โรงพยาบาลมีพันธกิจ วิสัยทัศน ที่ชัดเจน ทำใหมี
การปฏิ บั ติเป น แนวทางเดี ย วกั น การดำเนิ น การ
บรรลุเปาหมาย
โรงพยาบาลมี โ ครงสร า งการบริ ก ารชั ด เจนไม
ซ้ ำ ซ อ น ทุ ก คนปฏิ บั ติ ง านตามบทบาท หน า ที่
รับผิดชอบ ทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

จุดออน Weakness : W
W1. ขาดการสื่ อ สารที่ ชั ด เจน / การสื่ อ สารที่ ไม
ทั่วถึง
W2. การเปลี่ยนผูบริหารบอย ทำใหนโยบายเปลี่ยน
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาไมตอเนื่อง
W3. การเชื่อมโยงประสานงานกระบวนการทำงาน
การดู แ ลผู ป ว ยยั ง ไม ป ระสานกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ
W4. ระบบ IT ไม ทั น สมั ย ไม ร องรั บ การใช งาน ไม
เชื่อมโยง
W5. ระบบการจัดซื้อจัดจางมีความซับซอนยุงยาก
ลาชา และยังมีขอจำกัดดานระเบียบพัสดุ
W6. ระเบียบในการใชเงินในการพัฒนาบุคลากรยัง
มีขอจำกัด
W7. การพั ฒ นาบุ ค ลากรไม เ ป น ไปในแนวทาง
เดียวกันกับการพัฒนางานและการดูแลผูปวย
W8. บุคลากรใชประโยชนจากสารสนเทศนอยทั้งใน
เรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นา
คุณภาพการบริการ
W9. บุคลากรไดรับการปลูกฝง คานิยม วัฒนธรรม
ขององค ก รไม ต อ เนื่ อ งและขาดการประเมิ น
ติดตาม ทำใหสงผลตอพฤติกรรมบริการและ
การมีสวนรวมขององคกร

การวิเคราะหปจจัยภายนอก (PETS analysis)
โอกาส Opportunity : O
อุปสรรค Threat : T
O1. นโยบายการขนสง (รถไฟฟา สายสีทอง) ผาน
T1. คาครองชีพที่สูงขึ้น สงผลใหตนทุนการบริการ
หนาโรงพยาบาล ทำใหผูปวยมีเศรษฐานะดี
ของโรงพยาบาลสูงขึ้นแตงบประมาณที่ไดรับไม
ขึ้นมาใชบริการ รวมถึงนักทองเที่ยวตางชาติ, นัก
เพียงพอ และไมสอดคลองกับเทคโนโลยีทางการ
ธุรกิจ ใชบริการเพิ่มมากขึ้น
แพทยที่มีตนทุนสูงขึ้น
O2. นโยบายสำนักการแพทยสนับสนุนใหเปน
T2. นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามนักการเมืองที่
โรงเรียนแพทย นำมาสูจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
บริหารและไมเปนไปในทิศทางเดิม
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โอกาส Opportunity : O
รวมถึงการรักษาพยาบาลและมีผลตอการพัฒนา
ความกาวหนา เทคโนโลยีในการรักษาใหเพิ่มมาก
ขึ้นและดียิ่งขึ้น
O3. นโยบายในการรับแรงงานตางดาว สงผลให
โรงพยาบาลมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
O4. ธุรกิจประกันชีวิตขยายตัว ทำใหผูปวยสามารถใช
จายดานการรักษาพยาบาลไดเพิ่มขึ้น
O5. การสนับสนุนงบประมาณการประกันสุขภาพ
แรงงานตางดาว ทำใหโรงพยาบาลมีรายได
เพิ่มขึ้น
O6. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม
รอบโรงพยาบาลที่เจริญยิ่งขึ้น ทำใหผูรับบริการ
สิทธิ์เงินสดมาใชบริการเพิ่มขึ้น
O7. อัตราคาแรงงานเพิ่มขึ้น ลดภาระจากการ
สงเคราะห
O8. สังคมรอบๆ โรงพยาบาล เชน Icon Siam,
รถไฟฟาสายสีทอง กอใหเกิดการปรับตัวของ
ชุมชน เพื่อรองรับความเจริญ(ขยายการบริการ)
O9. จาก AEC ทำใหเกิดการเรียนรูดานภาษา
วัฒนธรรม
O10. การเปนโรงพยาบาลรวมสอนแพทยศาสตร
บัณฑิตรวมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
O11. เปนสถาบันสมทบฝกอบรมแพทยประจำบาน
สาขาเวชศาสตรฉุกเฉินรวมกับภาควิชาเวชศาสตร
ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
O12. BMA Health Card ทำใหมีขอมูลพื้นฐาน และ
ขอมูลสุขภาพประชาชน ใชสงตอเครือขายการ
รักษาพยาบาล(สื่อสารทั่วไทย โยงใยสุขภาพ)
O13. เครื่องมือทางการแพทยมีความทันสมัยมากขึ้น
เชน การใช Telemedicine, นวัตกรรมทาง
การแพทย เชน หุนยนต ฯลฯ
O14. นโยบายการใชยาสมเหตุสมผลมุนเนนในการใช
ยาราคาถูกทำใหคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ลดลง
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อุปสรรค Threat : T
T3. นโยบายประกันสุขภาพ ทำใหประชาชนไมดูแล
สุขภาพตนเองในเบื้องตน
T4. การเขาสูประชาคมอาเซียนทำใหเกิดโรค
อุบัติการณใหมและโรคติดตอ สงผลใหเพิ่มภาระ
คาใชจายของโรงพยาบาล
T5. แพทยบางสวนไมพรอมทำงานดานแพทยศาสตร
ศึกษายังไมชัดเจน และเพิ่มภาระงาน
T6. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน เชน
พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการทำงาน
พฤติกรรมการออกกำลังกาย เปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสนิยมและเศรษฐกิจ ทำใหเกิดโรคใน
กลุม NCD ที่เพิ่มขึ้นปญหาเศรษฐกิจ สงผลตอ
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน
T7. มีการยายถิ่นฐานของแรงงานตางชาติ ทำใหเกิด
โรคระบาด โรคอุบัติใหม โรคตามฤดูกาล
ปญหาเรื่องสิทธิการรักษา
T8. สังคมผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ทำใหเกิดโรคเรื้อรัง ขาด
ผูดูแล มีการทิ้งผูปวยไวที่โรงพยาบาล ทำให
LOS ยาวขึ้น เสียทรัพยากรในการรักษาพยาบาล
T9. การแพรระบาดของยาเสพติด ทำใหผูปวยขาด
การดูแลสุขภาพตอใหเกิดอาชญากรรม อุบัติเหตุ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
T10. พรบ. สิทธิผูปวย / การเขาถึงขอมูล Social
Media งายและไมไดรับการกลั่นกรองขอมูล
ทำใหผูบริโภคเขาใจผิดสงผลเสียตอสุขภาพ
และภาพลักษณขององคกรการปองกันขอมูล
ความลับผูปวยในระบบสารสนเทศทำไดยาก
มากขึ้นทำใหเกิดการฟองรองทางการแพทย
มากขึ้น
T11. การเชื่อมตอขอมูลในระดับ สนพ. และ
ประเทศไมดี ทำใหผูรับบริการเสียประโยชน
T12. คาใชจายของการบริหารจัดการ IT สูง
เนื่องจากตองจางบริษัทเอกชนในการบริหาร
จัดการขอมูลของหนวยงาน
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บทที่ 3
การบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
การบริ ห ารจั ด การแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำป พ.ศ.2564 โรงพยาบาลตากสิน สำนั ก
การแพทย กรุงเทพมหานคร ไดเนนการมีสวนรวมของทุกกลุมงาน ฝาย และคณะกรรมการตางๆ ทุกระดับ
และทุกภาคสวนราชการในสังกัด ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการมอบหมายความรับผิดชอบ
แกกลุมงาน ฝาย และคณะกรรมการตางๆ และดำเนินการในลักษณะเครือขายประสานความรวมมือทั้งองคกร
การเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนิ นการตามแผนปฏิบัติราชการ และการนำแผนไปสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด โดยครอบคลุมทั้งทางดานสุขภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนการสอนในระดับตาง ๆ รวมถึงการเรงรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตากสิน
ใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการไดอยางเหมาะสม มีการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักการแพทย และของโรงพยาบาลตากสิน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลตากสิน สำนัก
การแพทย ไดบรรลุตามวัตถุประสงค จึงกำหนดใหมีการประชุมติดตามความคืบหนา ปญหา อุปสรรค และผล
การปฏิบัติราชการโดยคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย และการประชุมคณะผูบริหาร
สำนักการแพทยเปนระยะ ๆ รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให
สามารถหาแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปไปสูการปฏิบัติ
1. การสรางความรูความเขาใจแก บุคลากรของโรงพยาบาลตากสิน ในการนำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป พ.ศ.2564 ของโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย ไปสูการปฏิบัติ โดยการเชิญประชุมผูที่
รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ โดยสรุ ป ผลการดำเนิ น งานของ
แผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย ป 2563 และทำความเขาใจในแผนปฏิบัติราชการสำนักการแพทย 4 ป
(พ.ศ.2564-2567) เพื่อนำมาเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลตากสิน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการวิเคราะหความ
เสี่ยงของกลยุทธและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตากสิน เพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
และมีการติดตามผลแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของโรงพยาบาลตากสินและสำนักการแพทย รวมถึงการ
ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธของโรงพยาบาลตากสินและ
สำนักการแพทย
3. จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ร าชการตาม 3 เสาหลั ก คื อ 1. Smart Health Care Service and
Network 2. Smart Administration and Management แ ล ะ 3. Smart Information Technology โด ย
จัดทำแผนงาน แผนคน และแผนเงินไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
4. สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการนำแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
โดยผูบริหารโรงพยาบาลตากสินและบุคลากรในสังกัด มีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง
พรอมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนิ นการตามแผนใหเปน ไปในทิศทางเดี ยวกัน รวมทั้งการกำกับ ติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานแกสวนราชการเปน
ระยะ ๆ

17

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตากสิน สำนัก
การแพทยประจำป พ.ศ.2564 โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมในภาพรวมของ
สำนักการแพทย จากโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลโครงการ (Daily plan) และรายงานผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส เสนอตอผูบริหารโรงพยาบาลตากสินและสำนักการแพทย

18

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

แนว

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร

ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวย จากโรคไมติดตอเรื้องรังและโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
จัดบริการดูแลผูปวยความดัน
โลหิตสูงและผูปวยเบาหวาน
ตามเกณฑเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอน (ม.5)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
1. รอยละความสำเร็จในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่
ไดรับการประเมิน CVD Risk
และมีความเสี่ยงสูง (ผลลัพธ)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 80

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
1. โครงการดูแลผูปวยเบาหวาน
1. ความสำเร็จของการปรับเปลี่ยน
และ ความดันโลหิตสูงเพื่อ
พฤติกรรม หมายถึง ผูปวยเบาหวาน
ปองกันภาวะแทรกซอน
และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่ไดรับ
ไมใชงบประมาณ
การประเมิน Thai CVD Risk และมี
(ดำเนินการ)
(8 รพ./สพบ.)
ความเสี่ยงสูง ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและ/หรือไดรับการรักษาที่
เหมาะสม อาทิ การไดรับยาลดไขมัน
การควบคุมระดับน้ำตาล และความ

ผูรับผิดชอบ
ศูนยเบาหวาน
คุณสุมิตรา ชูแกว
โทร. 3615
กลุมงานอายุรกรรม
คุณเดือนรุง จินดาศรี
โทร. 1243

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
ดันโลหิตได ฯลฯ แลวมีคา CVD Risk
ลดลง
2. ผูที่ไดรับการประเมิน CVD
Risk และมีความเสี่ยงสูง หมายถึง
ผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14)
และ/หรือ ความดันโลหิตสูง (I10 I15) ในคลินิกเบาหวาน และ/หรือ
คลินิกอายุรกรรม ทุกคนไดรับบริการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
และมีความเสี่ยงสูงใน 10 ปขางหนา
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการประเมิน
Thai CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง
ไดเขารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
สอดคลองกับความเสี่ยง เชน การให
คำปรึกษาเรื่องงดบุหรี่ การปรับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลด
ไขมัน ลดเกลือ เปนตน
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ที่จะนำมา
ประเมิน CVD Risk ไดแก
1. รหัสโรคเบาหวาน E10. E14. (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
ยกเวน รหัส E10. - E14. รวมกับ
I60 - I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย
(Dx type) รหัสโรคความดันโลหิตสูง
I10 - I15 ยกเวนรหัส
I11.0,I11.9, I13.0,I13.1, I13.2,
I13.9 และรหัส I10 - I15
รวมกับ I60 - I69 ในทุกประเภท
การวินิจฉัย (Dx type)
1. กลุมเปาหมาย ไดแก ผูที่ไดรับ
การประเมิน Thai CVD Risk และมี
ความเสี่ยงสูง (โดยใชผลเลือดในการ
คำนวณ) ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2563 -31 มีนาคม 2564
(เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการ
ประเมินหลังการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และ/หรือไดรับการรักษา
ที่เหมาะสม 6 เดือน)
คาเปาหมาย
≥ รอยละ 30
วิธีการคำนวณ
จำนวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10 E14) และ/หรือความดันโลหิตสูง (I10

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
- I15) กลุมเสี่ยงสูง ที่ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ/หรือไดรับ
การรักษาที่เหมาะสม และมีคา CVD
Risk ลดลง หารดวย จำนวนผูป วย
โรคเบาหวาน (E10 - E14) และ/หรือ
ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) กลุม
เสี่ยงสูงที่ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและหรือไดรับการรักษาที่
เหมาะสมทั้งหมด คูณดวย 100
วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน
แบบรายงานผลการดำเนินงานราย
ไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด “รอยละความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง”
ระดับความสำเร็จ

เกณฑรอยละความสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่จะไดรับ

5

รอยละ ๑๐๐

ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดสำเร็จ มากกวาหรือเทากับ รอยละ 30

20 คะแนน

4

รอยละ ๙๐

ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดสำเร็จ รอยละ 25 – 29.99

18 คะแนน

3

รอยละ ๘๐

ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดสำเร็จ รอยละ 20 – 24.99

16 คะแนน

2

รอยละ ๗๐

ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดสำเร็จ รอยละ 15 – 19.99

14 คะแนน

1

รอยละ ๖๐

ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดสำเร็จ นอยกวา รอยละ 15

12 คะแนน

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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ดานที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร
เปาประสงคที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละความสำเร็จในการแกไขปญหาที่พบจากการประเมินผูสูงอายุที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
แบบบูรณาการ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สงเสริมการคนพบโรคเรื้อรัง
ของผูสูงอายุ (ม.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
2. รอยละความสำเร็จในการ
แกไขปญหาที่พบจากการ
ประเมินผูสูงอายุที่คลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพแบบบูรณา
การ (ผลลัพธ)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
รอยละ 40

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

นิยาม
2. โครงการ กทม. ใสใจ ผูสูงวัย กลุมงานเวชศาสตรผูสูงอายุ
1. ความสำเร็จในการแกไขปญหา
หัวใจแกรง
คุณชูขวัญ รูขายสิรนนท
หมายถึง ผูสูงอายุที่เขาเงื่อนไขในการ
ไมใชงบประมาณ
โทร. 4807
สงตอเพื่อดูแลตอเนื่องที่บาน ไดรับ
(ดำเนินการ) (10 รพ.)
การดูแล แกไขปญหา ตามสิ่งที่
คนพบทั้งทางดานสุขภาพและสังคม
อยางบูรณาการ จากหนวยงาน
ไตรภาคี ประกอบดวย โรงพยาบาล
ในสังกัดสำนักการแพทย ศูนยบริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย และ
สำนักงานเขตและมีความพึงพอใจใน
การแกไขปญหามากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

25
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
2. การประเมินผูสูงอายุที่คลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ หมายถึง ผูสูงอายุที่
เขารับบริการในคลินิกผูสูงอายุ
คุณภาพไดรับการประเมิน
ความสามารถในการดำเนินกิจวัตร
ประจำวัน ชนิด Basic ADL (Barthel
ADL index) ไดคะแนนเทากับ ๐ –
๑๑ คะแนน และไดรับการคัดกรอง
Geriatric Assessment แลว
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เห็นวาสมควรสง
ตอเพื่อการดูแลตอเนื่องที่บาน
คาเปาหมาย
รอยละ 40
วิธีคำนวณ
จำนวนผูสูงอายุที่พบปญหาจากการ
ประเมินที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
และไดรับการแกไขปญหาที่คนพบได
สำเร็จ หารดวย จำนวนผูสูงอายุที่พบ
ปญหาจากการประเมินที่คลินิก
ผูสูงอายุคุณภาพ และไดรับการสงตอ
ทั้งหมด ในปงบประมาณเดียวกัน
คูณดวย 100

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

26
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน
- แบบรายงานผลการดำเนินงานราย
ไตรมาส
- แบบบันทึกการสงเยี่ยมบานคลินิก
ผูสูงอายุ
เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด “รอยละความสำเร็จในการแกไขปญหาที่พบจากการประเมินผูสูงอายุที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพแบบบูรณาการ”
ระดับความสำเร็จ

เกณฑรอยละความสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่จะไดรับ

5

รอยละ ๑๐๐

ผูสูงอายุที่พบปญหาจากการประเมินที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพไดรับการแกไขปญหา
ที่คนพบไดสำเร็จ มากกวาหรือเทากับ รอยละ 40

20 คะแนน

4

รอยละ ๙๐

ผูสูงอายุที่พบปญหาจากการประเมินที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพไดรับการแกไขปญหา
ที่คนพบไดสำเร็จ รอยละ 35 – 39.99

18 คะแนน

3

รอยละ ๘๐

ผูสูงอายุที่พบปญหาจากการประเมินที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพไดรับการแกไขปญหา
ที่คนพบไดสำเร็จ รอยละ 30 – 34.99

16 คะแนน

2

รอยละ ๗๐

ผูสูงอายุที่พบปญหาจากการประเมินที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพไดรับการแกไขปญหา
ที่คนพบไดสำเร็จ รอยละ 25 – 29.99

14 คะแนน

1

รอยละ ๖๐

ผูสูงอายุที่พบปญหาจากการประเมินที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพไดรับการแกไขปญหา
ที่คนพบไดสำเร็จ นอยกวา รอยละ 25

12 คะแนน

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผูบริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารสุขที่เทาเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละความสำเร็จของการใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ผลักดันและพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลในการใหบริการ
รูปแบบใหมทันตอกระแส
โลกาภิวัตน และการเชื่อมตอ
อยางไรพรมแดน (มน.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
4. รอยละความสำเร็จของการ
ใหบริการดานการรักษาผูปวย
ดวยระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) (ผลลัพธ)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
รอยละ 5 ของผูปวยกลุมเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
4. กิจกรรมการรักษาพยาบาล
การใหบริการดานการรักษาผูปวย
ดวยระบบโทรเวชกรรม
ระบบโทรเวชกรรม หมายถึง
(Telemedicine)
โรงพยาบาลมีการใหบริการและให
ไมใชงบประมาณ
คำปรึกษาดานการรักษาผูปวยผาน
(ดำเนินการ)
ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
(8 รพ.)
ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทยโดยมีกลุมเปาหมาย
ประกอบดวย
1. ผูปวยโรคเรื้อรังที่ควบคุมได
ไดแก กลุมโรคเบาหวานโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง เปนตน

ผูรับผิดชอบ
คลินิกประกันสังคม
คุณขนิษฐา หาประเสริฐ
โทร 1128

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
2. ผูปวยกลุมที่มีความเหมาะสม
กับการรักษาดวยระบบโทรเวชกรรม
ไดแก ผูปวยโรคผิวหนังเรื้อรังผูปวย
ARV และผูปวยจิตเวชเรื้อรัง เปนตน
3. ผูปวยติดเตียงที่เปน
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
และโรคไขมันในเลือดสูง เปนตน
โดยใชฐานขอมูลผูปวยที่มารับบริการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563ตาม
กลุมเปาหมายที่กำหนดและมารับ
บริการมากกวา 1 ครั้ง (ผูปวยเกา)
ในผูปวยสิทธิประกันสังคมและผูปวย
สิทธิหลักประกันสุขภาพ และแพทย
พิจารณาแลวเห็นวาสามารถรับ
บริการทางระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) ได
เปาหมาย
รอยละ 5 ของผูปวยกลุมเปาหมาย
วิธีคำนวณ
จำนวนครั้งของผูปวยกลุมเปาหมายที่
มีความพรอมและยินยอมรับบริการ
(Consent Form) ผานระบบโทรเวช

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

29
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
กรรม (Telemedicine) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หารดวย
จำนวนกลุมเปาหมายทั้งหมดคูณดวย
100
วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน
- ระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine)
- แบบแสดงความยินยอมเขารับ
บริการ (Consent Form) ระบบโทร
เวชกรรม (Telemedicine)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

30
เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด “รอยละความสำเร็จของการใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)”
ระดับความสำเร็จ

เกณฑรอยละความสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่จะไดรับ

5

รอยละ ๑๐๐

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย 8 แหง สามารถใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) และรอยละ 5 ของผูปวยกลุมเปาหมาย ไดรับบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบ
โทรเวชกรรม (Telemedicine)

10 คะแนน

4

รอยละ ๙๐

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย 8 แหง สามารถใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) และรอยละ 4 ของผูปวยกลุมเปาหมาย ไดรับบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบ
โทรเวชกรรม (Telemedicine)

9 คะแนน

3

รอยละ ๘๐

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย 8 แหง สามารถใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) และรอยละ 3 ของผูปวยกลุมเปาหมาย ไดรับบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบ
โทรเวชกรรม (Telemedicine)

8 คะแนน

2

รอยละ ๗๐

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย 8 แหง สามารถใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) และรอยละ 2 ของผูปวยกลุมเปาหมาย ไดรับบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบ
โทรเวชกรรม (Telemedicine)

7 คะแนน

1

รอยละ ๖๐

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย 8 แหง สามารถใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม
(Telemedicine) และรอยละ 1 ของผูปวยกลุมเปาหมาย ไดรับบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบ
โทรเวชกรรม (Telemedicine)

6 คะแนน

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

31
เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สำคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง
เปาหมายที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ
การระบาดของโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
จัดทำแผนเตรียมความพรอม 5. ระดับความสำเร็จของการ
และพัฒนาระบบบริหารความ
จัดทำแผนบูรณาการเพื่อ
ตอเนื่องของภารกิจใหสามารถ
เตรียมความพรอมรองรับ
สนับสนุนบุคลากรทรัพยากร
สถานการณการระบาดของ
และภาคเครือขายในการ
โรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ
(ผลลัพธ)
จัดการภาวะฉุกฉินทาง
การแพทยและสาธารณสุข
(มน.2)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
5 ระดับ

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
5. กิจกรรมการจัดทำแผน
ความสำเร็จของการจัดทำแผน
บูรณาการ
บูรณาการเพื่อเตรียมความพรอม
เพือ่ เตรียมความพรอม
รองรับสถานการณการระบาดโรค
รองรับสถานการณการ
อุบัติใหม/อุบัติซ้ำ หมายถึง
ระบาดโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ
หนวยงานมีการจัดทำแผนเตรียม
ไมใชงบประมาณ
ความพรอมรองรับสถานการณการ
(ดำเนินการ)
ระบาดโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ เชน
(รพต./ศบฉ.)
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
เปนตน รวมถึงการซอมแผนเพื่อ
เตรียมความพรอม โดยมีหนวยงาน
ในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
เขารวมดวย เชน สำนักอนามัย
สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สวนราชการในสังกัดสำนักปลัด

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
คุณดวงฤทัย จันเขียว
โทร. 1669
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
กรุงเทพมหานคร เชน สำนักงาน
ประชาสัมพันธ สำนักงานการ
ตางประเทศ โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เปนตน
เปาหมาย
5 ระดับ
วิธีคำนวณ
เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑที่
กำหนด
วิธีเก็บขอมูล/หลักฐาน
- เลมแผนบูรณาการเพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับสถานการณการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ
- ภาพถายการซอมแผนหรือเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวของกับการซอมแผน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

33

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ”
ระดับความสำเร็จ

เกณฑรอยละความสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่จะไดรับ

5

รอยละ ๑๐๐

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
และนำเสนอผูบริหารเพื่อทราบ

10 คะแนน

4

รอยละ ๙๐

มีการประชาสัมพันธแผนฯ เนนการสรางการรับรูความเขาใจ และการซอมแผนฯ
พรอมทั้งรายงานผูบริหารเพื่อทราบ

9 คะแนน

3

รอยละ ๘๐

มีแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม/อุบัติซ้ำ ฉบับสมบูรณ โดยไดมีการสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนแลว

8 คะแนน

2

รอยละ ๗๐

มีการกำหนดกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวางมาตรการแกไข
ปญหาความเสี่ยง

7 คะแนน

1

รอยละ ๖๐

ทบทวนบทบาทอำนาจหนาที่ภารกิจของแตละองคกรวิเคราะหความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน

6 คะแนน

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
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ตารางข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตรของหนวยงาน
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปาหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.1.3.2 เฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละของการรายงานผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เฝาระวังกลุมเสี่ยงจากมลพิษ
ทางอากาศ (ม.2)

คาเปาหมาย
รอยละ 50

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
6. รอยละของการรายงาน
นิยาม
6. โครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝา
ผลกระทบตอสุขภาพจาก ผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษ
ระวังกลุมเสี่ยงจากมลพิษทาง
มลพิษทางอากาศ (ผลลัพธ) ทางอากาศ หมายถึง กลุมอาการ
อากาศ
ที่เกิดจากผลกระทบจากมลพิษทาง
ไมใชงบประมาณ
อากาศ ไดแก โรคทางเดินหายใจ
(ดำเนินการ) (11 รพ.)
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา 7. โครงการพัฒนาระบบการเฝา
โรคผิวหนัง โรคมะเร็ง
ระวังผลกระทบตอสุขภาพของ
การรายงาน หมายถึง การ
ประชาชนที่เกิดจากมลพิษทาง
รายงานสถานการณผลกระทบจาก
อากาศในโรงพยาบาลสังกัด
มลพิษทางอากาศในชวงที่มีคา
กรุงเทพมหานคร
ระดับฝุนละออง (PM 2.5 ) ในพื้นที่
ไมใชงบประมาณ (ดำเนินการ)
(11 รพ.)
กรุงเทพมหานครเกินเกณฑ
มาตรฐาน และรายงานผูบริหาร

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานอาชีวเวชกรรม
คุณอารยา ดอกเข็ม
โทร. 3602
กลุมงานอาชีวเวชกรรม
คุณกัลยาณี งาสลัก
โทร. 3602
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
โรงพยาบาลและหรือผูบริหาร
สำนักการแพทย เปนรายสัปดาห
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 – 31
มีนาคม 2564
คาเปาหมาย
รอยละ 50
วิธีการคำนวณ
จำนวนรายงานรายสัปดาหที่
หนวยงานรายงานผูบริหาร คูณ
ดวย 100 หารดวย 18

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ลำดับ
1
2

ตัวชี้วัด
รอยละของผูเขารวมโครงการอวน ลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ)
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ป

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค
อวน (ม.2)

คาเปาหมาย
รอยละ 90
ไมเกิน 36 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป
1,000 คน

ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
นิยาม
7. รอยละของผูเขารวม
8. โครงการปรับเปลี่ยน
โครงการอวนลงพุงมีรอบ - ผูเ ขารวมโครงการอวน ลงพุง
พฤติกรรมประชาชนที่มี
หมายถึง บุคลากรในสังกัดสำนัก
เอวหรือ BMI ลดลงจาก
น้ำหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
การแพทยและหรือประชาชนทั่วไป
เดิม (ผลลัพธ)
งบประมาณ 368,000.- รอบเอว หรือ BMI ลดลง หมายถึง
บาท (ดำเนินการ) (8 รพ./
ผูเขารวมโครงการที่วัดรอบเอวหรือ
รพจ.)
BMI หลังเขารวมโครงการลดลง
จากกอนเขารวมโครงการ
คาเปาหมาย
รอยละ 90
วิธีการคำนวณ
จำนวนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงที่
มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง หารดวย

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานอาชีวเวชกรรม
คุณขวัญฤดี ลีลาสงาวุฒิ
โทร. 3602
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน
(ม.4)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

จำนวนผูเขารวมโครงการอวนลงพุง
ทั้งหมดคูณดวย 100
8. รอยละของวัยรุนที่ตั้งครรภ นิยาม
9. โครงการพัฒนาระบบบริการ
ตอไดรับการฝากครรภและ วัยรุนที่ตั้งครรภตอไดรับการฝาก
ทางการเพศและอนามัย
ครรภและคลอดอยางมีคุณภาพ
คลอดอยางมีคุณภาพ
เจริญสำหรับวัยรุน
หมายถึง วัยรุนอายุ 10 – 19 ป ที่
(ผลลัพธ)
ไมใชงบประมาณ
ตั้งครรภตอไดรับการสงตอเขารับ
(ดำเนินการ) (8 รพ.)
บริการฝากครรภในอายุครรภที่ไมเกิน
12 สัปดาห และมาฝากครรภอยาง
นอย 3 ครั้ง ไตรมาสละอยางนอย 1
ครั้ง (ตรวจสอบจากสมุดฝากครรภ
จากโรงพยาบาล คลินิก หรือสถาน
บริการสุขภาพนอกสังกัดฯ ได)
ตลอดจนไดรับการคลอดอยางมี
คุณภาพตามระบบ ANC
คาเปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์
รอยละ 40
วิธีการคำนวณ
จำนวนวัยรุนตั้งครรภอายุ 10 - 19 ป
ที่ตั้งครรภตอไดเขารับบริการฝาก
ครรภและการคลอดอยางมีคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ

กลุมงานสูติ - นรีเวชกรรม
คุณกอบกุล สุตันติราษฎร
โทร. 1210
หอผูปวยหองคลอด
คุณสุนิดา ชัยติกุล
โทร. 1906
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

หารดวย จำนวนวัยรุนอายุ 10 – 19 ป
ที่มารับบริการคลอดบุตรทั้งหมดใน
ชวงเวลาเดียวกัน (เก็บขอมูลจากหอง
คลอด) คูณดวย 100

เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ลำดับ
1
2
3

ตัวชี้วัด
ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมได
รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
เพิ่มจำนวนการตรวจคัดกรอง 9. ประชาชนอายุ 15 ปขึ้น
โดยจัดบริการ ทั้งเชิงรับและ
ไป ไดรับการคัดกรอง
เชิงรุก (ม.1)
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
(ผลผลิต)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
300,000 ราย
รอยละ 36
รอยละ 36
โครงการ/กิจกรรม

นิยาม/คำอธิบาย
10. กิจกรรมตรวจคัดกรอง
การคัดกรองโรคเบาหวาน
เบาหวานและความดัน
หมายถึง การตรวจน้ำตาลในเลือด
โลหิตสูงในประชาชนอายุ
โดยวิธีเจาะเลือดจากปลายนิ้ว (DTX
15 ป ขึ้นไป
› 200) ในกลุมเปาหมายที่ยังไมเคย
ไมใชงบประมาณ
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน
(ดำเนินการ) (11 รพ.)
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
หมายถึง การคัดกรองโดยการวัด
ความดันโลหิตในกลุมเปาหมายที่ไม

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานเวชศาสตรชุมชน
คุณชวนพิศ จักขุจันทร
โทร. 1242
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

เคยถูกวินิจฉัยวาเปนโรคความดัน
โลหิตสูง
คาเปาหมาย
≥ 80,000 ราย

การควบคุมโรคในผูปวยที่
ไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง (ม.3)

วิธีการคำนวณ
นับจำนวน
10. รอยละของผูปวย
นิยาม
11. โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรคเบาหวานที่สามารถ ผูปวยเบาหวาน หมายถึง ผูปวยทั้ง
ระบบบริการประชาชนที่
ควบคุมระดับน้ำตาลได ในสถานะผูปวยในและผูปวยนอก ที่
เปนโรคเบาหวาน
(ผลลัพธ)
ไดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และ
ไมใชงบประมาณ
เปนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรับการ
(ดำเนินการ) (8 รพ.)
รักษากับโรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทย 8 แหง ซึ่งมารับการ
ตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน
6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ป โดย
เปนโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD - 10
TM,ICD-10,ICD - 9 ดังที่ระบุไวนี้
(E10, E11, E12, E13, E14)
2.เบาหวานที่สามารถควบคุมได
หมายถึง ผูปวยเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลใหอยูในเกณฑ

ศูนยเบาหวาน
คุณสุมิตรา ชูแกว
โทร. 3615
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
ดังนี้ (1) คาระดับ HbA1c คา
ระดับครั้งสุดทาย นอยกวารอยละ
7 หรือ (2) คาระดับ Fasting
Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้ง
สุดทายติดตอกัน 70-130 มก./
ดล. โดยเปนคาระดับน้ำตาลของ
ผูปวยเบาหวานที่มารับการตรวจ
ติดตามในคลินิกเบาหวานตามนัด
หมายเหตุ ในการตรวจติดตาม อาจ
ใช Fasting Capillary Glucose
แทน FPG ได
คาเปาหมาย
รอยละ 36
วิธีการคำนวณ
จำนวนผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ำตาลไดตามเกณฑที่กำหนด
ในปงบประมาณ หารดวยจำนวน
ผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและ
มารับบริการทั้งหมดในโรงพยาบาล
สังกัดสำนักการแพทย 8 แหง ใน
ปงบประมาณเดียวกัน คูณดวย 100

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
การควบคุมโรคในผูปวยที่
ไดรับการการวินิจฉัยวาเปน
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง (ม.3)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
11. รอยละของผูปวยโรค
ความโลหิตที่ควบคุม
ระดับความดันโลหิตได
(ผลลัพธ)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
12. โครงการพัฒนาคุณภาพ
1. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ระบบบริการประชาชนที่
หมายถึง ผูปวยทั้งในสถานะผูปวย
เปนโรคความดันโลหิตสูง
ในและผูป วยนอกที่ไดรับการ
ไมใชงบประมาณ
วินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงและ
(ดำเนินการ) (8 รพ.)
เปนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรับการ
รักษากับโรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทย 8 แหง ซึ่งมารับการ
ตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน
6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ป โดย
มีรหัสโรคตาม ICD - 10 TM, ICD
- 10, ICD - 9 ดังที่ระบุไวนี้ (I 10,
I 11, I 12, I 13, I 14, I 15)
2.ความดันโลหิตสามารถควบคุม
ได หมายถึง ผูปวยความดันโลหิต
สูงสามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตใหอยูตามเกณฑดังนี้
2.1 ในผูปวยความดันโลหิตสูง
ทั่วไปที่ไมมีเบาหวานรวม มีระดับ
ความดันโลหิต 2 ครั้ง สุดทาย
ติดตอกัน < 140/90 มม.ปรอท.
2.2 ในผูปวยความดันโลหิตสูงที่มี
เบาหวานรวม มีระดับความดัน

ผูรับผิดชอบ
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
คุณเดือนรุง จินดาศรี
โทร. 1165
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
โลหิต 2 ครั้งสุดทายติดตอกัน
< 140/80 มม.ปรอท.
คาเปาหมาย
รอยละ 36
วิธีการคำนวณ
จำนวนผูปวยความดันโลหิตสูง
ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี
ตามเกณฑที่กำหนดใน
ปงบประมาณ หารดวย จำนวน
ผูปวยความดันโลหิตที่ขึ้นทะเบียน
และมารับบริการในโรงพยาบาล
สังกัดสำนักการแพทยทั้งหมด 8
แหง ในปงบประมาณเดียวกัน คูณ
ดวย 100

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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โรงพยาบาลตากสิน

เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สำคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง
เปาประสงคที่ 1.6.2.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด
ลำดับ
1

รอยละผลสำเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค

ตัวชี้วัด

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
คนหาผูปวยวัณโรคผูปวยใน 12. อัตราความสำเร็จใน
นิยาม
13. โครงการพัฒนาระบบเพื่อ
กลุมเสี่ยงกลุมตางๆ ทั้งเชิงรุก
การรักษาผูปวยวัณโรค 1. ความสำเร็จการรักษา
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
เชิงรับ (ม.1)
รายใหม (ผลลัพธ)
หมายถึง ผูปวย วัณโรคที่มี
วัณโรคของการของ
ผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ
โรงพยาบาลในสังกัด
สำนักการแพทย
1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง
ไมใชงบประมาณ
ผูปวย
(ดำเนินการ) (8 รพ.)
วัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเชื้อวัณ
โรคทางหองปฏิบัติการยืนยันเมื่อ
เริ่มการรักษาและตอมาตรวจไมพบ
เชื้อวัณโรคทางหองปฏิบัติการ
อยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการ
รักษาและในเดือนสุดทายของ
การรักษา
1.2 รักษาครบ (Treatment
Completed) หมายถึง ผูปวยวัณ
โรคที่รักษาครบกำหนดโดยไมมี
หลักฐานที่แสดงวาการรักษา

คาเปาหมาย
≥ รอยละ 88
ผูรับผิดชอบ
คลินิกวัณโรค
คุณสธัญรัชต กนกดีสีหรัต
โทร. 1140
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
ลมเหลว ซึ่งผูปวยดังกลาวไมมี
เอกสารที่แสดงผล การตรวจ
เสมหะในเดือนสุดทายของการ
รักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะอยาง
นอยหนึ่งครั้งกอน สิ้นสุดการ
รักษา เปนลบรวมทั้งผูปวยที่ไมได
ตรวจหรือไมมีผลตรวจ
2. ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม
หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณ
โรคมากอนและผูปวยที่รักษา วัณ
โรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคย
ขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรค
แหงชาติแบงเปน 2 กลุม คือ
2.1 ผูปวยที่มีผลตรวจยืนยันพบ
เชื้อ (Bacteriologically
confirmed: B+) หมายถึง ผูปวย
ที่มีผลตรวจเสมหะเปนบวก
อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี
Smear microscopy หรือ
culture หรือวิธี Molecular หรือ
วิธีการอื่นๆที่องคการอนามัยโลก
รับรอง
2.2 ผูปว ยที่วินิจฉัยดวยลักษณะ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
ทางคลินิก (Clinically
diagnosed: B - ) หมายถึง
ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบ
แตทำการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจ
เอ็กซเรยรังสี ทรวงอก หรือมี
ลักษณะทางคลินิกเขาไดกับวัณโรค
คาเปาหมาย
≥ รอยละ 88
วิธีการคำนวณ
อัตราผลสำเร็จในการรักษา
เทากับจำนวนผูปวยที่รักษาหาย
(ผูปวยใหมเสมหะบวก) รวมกับ
จำนวนผูปวยที่รักษาครบ (ผูปวย
ใหมเสมหะบวก) ที่ขึ้นทะเบียน
รักษาตั้งแตรอบที่ 1-4 /2563 ใน
โรงพยาบาล 8 แหง หารดวย
จำนวนผูปวยใหมเสมหะบวกที่
ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในโรงพยาบาล
8 แหง ในรอบดังกลาว คูณดวย
100

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ
ลำดับ
1
2

ตัวชี้วัด
รอยละของความสำเร็จในการผานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation)
รอยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 13. รอยละของความสำเร็จ
(ม.1)
ในการ ผานการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาล
(Re- Accreditation)
(ผลลัพธ)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
14. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาลสังกัดสำนัก
โรงพยาบาล หมายถึง ผานการ
การแพทย
รับรอง คุณภาพตามมาตรฐาน
งบประมาณ 324,000.โรงพยาบาล และบริการสุขภาพ
บาท(ดำเนินการ)
โดยรับการตรวจประเมินจาก
(รพท./รพร./8 รพ.)
สถาบันรับรอง คุณภาพ
สถานพยาบาล (องคกรมหาชน)
หรือพรอมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล โดยสงหนังสือ
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลไปยังสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคกร
มหาชน) เพื่อกำหนด วันเขาตรวจ
ประเมิน

คาเปาหมาย
รอยละ 100
รอยละ 50
ผูรับผิดชอบ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
คุณสิริพร สุขโข
โทร. 1658
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คาเปาหมาย
รอยละ 100

วิธีการคำนวณ
โรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทยที่ขอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลฯ หารดวย โรงพยาบาล
ที่ตองรับการตรวจประเมิน (ซ้ำ) ในป
2564 คูณดวย 100
สนับสนุนการศึกษาวิจัยและ 14. รอยละของผลงานวิจัย/ นิยาม
16. โครงการสงเสริมสรางผลงาน
1. ความสำเร็จของงานวิจัย /
ผลิตนวัตกรรมดานการแพทย
Innovation/R2R ที่
นวัตกรรม ผลงานวิชาการ
และสาธารณสุข (ม.3)
นำไปใชในการปฏิบัติงาน นวัตกรรม / R2R ที่สรางใหมแลว
และผลงานการทำวิจัยจาก
นำไปใชประโยชน หมายถึง การ
งานประจำสูงานวิจัย (R2R)
(ผลลัพธ)
นำงานวิจัย/นวัตกรรม/R2R ที่ได
ไมใชงบประมาณ
(ดำเนินการ)
ดำเนินการ หรือจัดทำขึ้นใหม
(ทุกสวนราชการ)
หรือมีการนำผลงานเดิมที่มีอยูมา
พัฒนาตอยอดใหเกิดเปนสิ่งใหม 17. โครงการทุนสงเสริมการวิจัย
ทางการแพทยและ
เพื่อนำไปใชในการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข
หรือทำประโยชนใหกับ
งบประมาณ 200,000.กลุมเปาหมายหรือประชาชน
บาท (ดำเนินการ) (รพต.)
โดยทั่วไปในการนั้นๆ เพื่อการ
แกปญหาหรือปรับปรุง/พัฒนา

กลุมงานสงเสริมการวิจัย
คุณศิริรัตน กะการดี
โทร. 3810

กลุมงานสงเสริมการวิจัย
คุณภิรชา สวนบอแร
โทร. 3810

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
งาน หรือ กลยุทธ นโยบาย การ
เรียนการสอนของนักศึกษาแพทย
ฯลฯ
2. นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง ผลิตภัณฑที่สนับสนุน
สงเสริม หรือสงผลตอการ
ดำเนินงานดานการแพทยและ
สาธารณสุขไมวาจะทางตรงหรือ
ทางออม ชวยใหการทำงานนั้น
ไดผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม หรือ
นำไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อ
แกปญหาหรือปรับปรุง/พัฒนา
งาน หรือเพื่อการพัฒนาบุคลากร
3. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่
เปนงานศึกษาหรืองานคนควา
อยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรับ และมี
วัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลคำตอบหรือขอสรุปรวมที่
เปนประโยชนและนำไปสูการ
ปรับปรุงพัฒนาหรือแกไขปญหา
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

4. R2R หมายถึง การพัฒนางาน
ประจำสูงานวิจัย การใชงานวิจัย
เปนเครื่องมือสรางความรูเพื่อ
นำมาพัฒนางานประจำ
คาเปาหมาย
รอยละ 50
วิธีการคำนวณ
จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรม /
R2R ที่หนวยงานสรางใหมและ
นำไปใชประโยชน หารดวย
จำนวนผลงานวิจัย /นวัตกรรม /
R2R ทั้งหมดในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คูณดวย 100

เปาประสงคที่ 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลำดับ
1
2

ตัวชี้วัด
รอยละความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิระดับสูง
เพื่อรองรับการใหบริการผูปวย
รอยละความสำเร็จในการสงตอระหวางโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย ศูนยบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

คาเปาหมาย
รอยละ 70
≥ รอยละ 95

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
สังกัด สำนักการแพทยไปสู
ระดับทุติยภูมิระดับสูงขนาด
200 - 300 เตียง และ
ระดับตติยภูมิระดับสูงขนาด
500 เตียง (ม.1)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
15. ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลระดับทุติย
ภูมิระดับสูงและระดับ
ตติยภูมิระดับสูง
(ผลลัพธ)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

นิยาม
25. โครงการกอสรางอาคาร
ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพ
อเนกประสงค โรงพยาบาล
ตากสิน
โรงพยาบาล หมายถึง ผลสำเร็จ
งบประมาณ 169,164,100.ของการดำเนินงานตามขั้นตอนการ
บาท (ลงทุน) (รพต.)
ปฏิบัติงานของโครงการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564

ผูรับผิดชอบ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลตากสิน
โทร. 1613
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ฝายพัสดุ
คุณกรณกาญจน เพ็ชรพันธ
โทร. 1410

คาเปาหมาย
รอยละ 70
วิธีการคำนวณ
จำนวนโครงการที่สามารถ
ดำเนินการตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่กำหนด หารดวย
จำนวนโครงการทั้งหมด คูณดวย
100
พัฒนาระบบสงตอระหวาง 16. รอยละความสำเร็จในการ นิยาม
30. โครงการพัฒนาระบบสงตอ
โรงพยาบาลกับศูนยบริการ
สงตอระหวางโรงพยาบาล ความสำเร็จในการสงตอระหวาง
ระหวางศูนยบริการ
สาธารณสุขใหครอบคลุมพื้นที่
ในสังกัดสำนักการแพทย โรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
สาธารณสุขและโรงพยาบาล
บริการ (ม.2)
ศูนยบริการสาธารณสุข การแพทยและศูนยบริการ
สังกัดสำนักการแพทย
และโรงพยาบาลนอก
สาธารณสุข หมายถึง ศูนยบริการ
ไมใชงบประมาณ
สังกัดกรุงเทพมหานคร สาธารณสุขสามารถ สงตัวผูปวย
(ดำเนินการ) (11 รพ.)
(ผลลัพธ)
มารับบริการรักษาตอที่

ศูนยประสานรับสงตอผูปวย
คุณสุชญา ชินชัยพงษ
โทร. 1133
- ฝายวิชาการ
คุณทัศนีย พูลสวัสดิ์
โทร. 3513
- ศูนยประกันสุขภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
โรงพยาบาลในสังกัดสำนัก
การแพทยไดแลวเสร็จ
ความสำเร็จของการสงตอ
ระหวางโรงพยาบาลในสังกัด
สำนักการแพทยและโรงพยาบาล
นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
หมายถึง การประสานงานสงตอ
ผูปวยระหวางโรงพยาบาลทั้งใน
และนอกสังกัดสำนักการแพทย
ประกอบดวยโรคสำคัญ 4 โรค
ไดแก อุบัติเหตุ ศัลยกรรม
ประสาทและสมอง ทารกเกิดกอน
กำหนดและออรโธปดิกส
คาเปาหมาย
≥ รอยละ 95
วิธีการคำนวณ
A = จำนวนผูปวยที่สงตอสำเร็จ
จากศูนยบริการสาธารณสุขมารับ
บริการรักษาใน รพ.สังกัดสำนัก
การแพทย หารดวย จำนวนผูปวย
ที่สงตอทั้งหมดจากศูนยบริการ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
คุณศิริรัตน ชูชวย
โทร. 1651

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
สาธารณสุขทั้งหมด คูณดวย 100
B = จำนวนผูปวยโรคสำคัญ 4
โรค ไดแก อุบัติเหตุ ศัลยกรรม
ประสาทและสมอง ทารกเกิดกอน
กำหนด และออรโธปดิกสที่ สงตอ
สำเร็จทั้งในและนอกโรงพยาบาล
สังกัดสำนักการแพทยหารดวย
จำนวนผูปวย 4 โรคสำคัญที่
ตองการสงตอทั้งหมด คูณ 100
A บวก B หารดวยจำนวนผูปวยที่
สงตอทั้งหมดจากศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้งหมดบวกจำนวน
ผูปวย 4 โรคสำคัญที่ตองการสง
ตอทั้งหมด คูณดวย 100

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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ดานที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะหและการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร
เปาประสงคที่ 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละของโรงพยาบาลที่ผานเกณฑการประเมิน “คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ” ระดับทองขึ้นไป

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ 18. รอยละของโรงพยาบาลที่
อยางตอเนื่อง (ม.1)
ผานเกณฑการประเมิน
“คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ”
ระดับทองขึ้นไป (ผลลัพธ)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย
รอยละ 40
ผูรับผิดชอบ

นิยาม
32. โครงการการพัฒนาคลินิก
กลุมงานเวชศาสตรผูสูงอายุ
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ผูสูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล คุณชูขวัญ รูขายสิรนนท
โรงพยาบาลสังกัดสำนัก
สังกัดสำนักการแพทย
โทร. 4807
ไมใชงบประมาณ (ดำเนินการ)
การแพทย หมายถึง คลินิกที่
(รพก./รพต./รพจ./รพส./รพข./
ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
9 รพ.)
1. มีสถานที่ชัดเจนเปนสัดสวนใน
แบบการบริการผูปวยนอก
2. สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เชน
ปาย ราวจับ ทางลาด หองน้ำ
3. เปดบริการอยางนอย 1 ครั้งตอ
สัปดาห
4. พยาบาลที่ดำเนินงานเคยผาน
การฝกอบรมเวชศาสตร
ผูสูงอายุ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย
กายภาพบำบัด เภสัชกร
6. รวบรวมจำนวน case
geriatric syndrome ทุก 3
เดือน
7. Geriatric Assessment ; ADL
8. Geriatric Assessment ;
cognitive impairment
9. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุที่มารับบริการที่คลินิก
ผูสูงอายุ
10.บุคลากรที่ใหการดูแลผูปวยใน
คลินิกผูสูงอายุ ไดรับการ
ฝกอบรมอยางนอย ปละ 1
ครั้ง
11. คัดกรอง incontinence
12. คัดกรอง fall
13. คัดกรอง malnutrition
14. คัดกรอง depression
15. มีแพทยรับผิดชอบ
16. มีฐานขอมูลผูสูงอายุในเขต
รับผิดชอบ
(เปนฐานขอมูลผูสูงอายุของ

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
โรงพยาบาล ไดแก ประชากร
ผูสูงอายุ UC / catch up
area /กลุมชมรมผูสูงอายุ)
17. ความครอบคลุมของ
vaccine ไขหวัดใหญในกลุม
ผูสูงอายุ
18. งานวิชาการ / วิจัยเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ / นำเสนอ
presentation (ทีมสหสาขา
วิชาชีพที่รวมดูแลงานคลินิก
ผูสูงอายุ เปน co)
19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ
20. สงปรึกษาภายใน
โรงพยาบาลกับทีมคลินิก
ผูสูงอายุ
ทั้งนี้ เกณฑการประเมินคลินิก
ผูสูงอายุ ตองผานเกณฑการ
ประเมินระดับเงินและระดับทอง
16 ขอ ใน 20 ขอและตองได
คะแนนตั้งแต 35 คะแนนขึ้นไป
คาเปาหมาย
รอยละ 40

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

56
มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
วิธีการคำนวณ
จำนวนโรงพยาบาลที่ผานเกณฑ
ประเมินคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ระดับทองตามเกณฑ ที่กำหนด หาร
ดวย จำนวน โรงพยาบาลทั้งหมด
คูณดวย 100

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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เปาประสงคที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับการคัดกรองกลุมอาการที่มีในผูสูงอายุ

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
สงเสริมการคนพบโรคเรื้อรัง 19. จำนวนผูส ูงอายุที่ไดรับการ นิยาม
33. โครงการตรวจคัดกรองกลุม
ของผูสูงอายุในระยะแรก (ม.1)
คัดกรองกลุมอาการที่มีใน ผูสงู อายุที่ไดรับการคัดกรองกลุม
โรคที่พบในผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ (ผลผลิต)
อาการที่มีในผูสูงอายุ หมายถึง
(Geriatric Syndrome)
ผูสูงอายุที่มารับบริการกับ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลทั้งในและนอกพื้นที่
ไมใชงบประมาณ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย
(ดำเนินการ)
9 แหง และไดรับการตรวจคัดกรอง
(9 รพ.)
กลุมอาการที่มีในผูสูงอายุ
การคัดกรองกลุมอาการที่มีใน
ผูสูงอายุ หมายถึง การบริการตรวจ
คัดกรอง ดังนี้
1. ซักประวัติ ตรวจรางกายโดย
แพทยเพื่อคนหาความปกติ
2. ประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ
- คัดกรองความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจำวันใน
ผูสูงอายุตามแบบประเมิน Barthel

คาเปาหมาย
5,000 ราย
ผูรับผิดชอบ
กลุมงานเวชศาสตรผูสูงอายุ
คุณชูขวัญ รูขายสิรนนท
โทร. 4807

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
Activities of Daily Living : ADL
- ประเมินภาวะซึมเศรา 2
คำถาม (2Q)
- คัดกรองความบกพรองทาง
สายตา: ตรวจวัดสายตา (Visual
Acuity Test)
- ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูก
พรุน ดวย OSTA index
- ประเมินสมรรถภาพสมอง
(TMSE)
- ประเมินภาวะโภชนาการ
3. ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีด
โรคเบาหวาน ระดับไขมันในเลือด
และการทำงานของไต (CBC ,FBS
,Lipid profile, Creatinine)
4. คัดกรองภาวะกลั้นปสสาวะไม
อยู (Incontinence)
5. คัดกรองภาวะหกลม (Fall)
6. การใหคำปรึกษากับผูสูงอายุ
เฉพาะทีค่ ลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
ไดแก ดานยา ดานทันตกรรม
ดานอาหาร ดานกายภาพบำบัด

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
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มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

ตัวชี้วัดมาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
5,000 ราย
วิธีการคำนวณ
นับจำนวน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองคประกอบที่ 4 และ 5
องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานของรัฐเพื่อนำไปสูระบบราชการ 4.0

ตัวชี้วัด
20. ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด
ตามที่ สกก. กำหนด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

34. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม กลุมงานสงเสริมการวิจัย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คุณศิริรัตน กะการดี
สำนักการแพทย (ทุกสวนราชการ) โทร. 3810

องคประกอบที่ 5 ศักยภาพการดำเนินการของหนวยงาน

ตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมและสวนราชการที่
รับผิดชอบ

21. (5.1) ความสำเร็จของการเบิกจาย ตามที่ สงม.กำหนด
งบประมาณในภาพรวม

35. การเบิกจายงบประมาณตามแผน
(ทุกสวนราชการ)

22. (5.2) ความสำเร็จในการพัฒนา
ตามที่ สยป.กำหนด
และจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสำคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ

36. กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสำคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
สำนักการแพทย (11 รพ./สพบ.)

ผูรับผิดชอบ
ฝายงบประมาณการเงินฯ
คุณณัฐชา ปฐมพงศธร
โทร. 1615
-
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน)
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ไดรับการประเมิน CVD Risk และมีความเสี่ยงสูง (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 1 โครงการดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน (8 รพ./สพบ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

เนื้องาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ความกาวหนา
ของ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ของโครงการ
ขั้นตอน
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(รอยละ)
10
10

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อ
มอบหมายงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

10

20

10

30

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำตามแนวทางการดำเนินงาน

30

60

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามการทำตามแผนงาน

20

80

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการทำงานตามโครงการ

10

90

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลโครงการเสนอผูบริหาร

10

100

100

100

รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100
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ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความสำเร็จในการแกไขปญหาที่พบจากการประเมินผูสูงอายุที่คลินิกผูสูงอายุคุณภาพแบบบูรณาการ (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 2 โครงการ กทม. ใสใจ ผูสูงวัย หัวใจแกรง (10 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการดำเนินงานในป 2564
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ สำนักการแพทย
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตามโครงการ กทม.ใสใจ ผูสูงวัย
หัวใจแกรง
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน นำปญหา อุปสรรค และ
หาแนวทางการแกไขเพื่อใหการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพรวมกันในที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สำนักการแพทย
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกราย
ไตรมาส
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานนำเรียนผูบริหาร
รวม ...7.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
10
20
60

80

10

90

5

95

5
100

100
100
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ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสำเร็จของการใหบริการดานการรักษาผูปวยดวยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการรักษาพยาบาลดวยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งคณะทำงานและกำหนด
รูปแบบการดำเนินงาน
Telemedicine
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
และกลุมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาโปรแกรม/ แอพพลิเคชั่น
Telemedicine
ขั้นตอนที่ 4 การอบรมการใชงานโปรแกรม/
แอพพลิเคชั่น Telemedicine
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและแกไขโปรแกรม/
แอพพลิเคชั่น
ขั้นตอนที่ 6 การนำโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น
Telemedicine ไปใชงานจริง
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการใชงาน
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการดำเนินงาน
Telemedicine
รวม ...8.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

เนื้องานของ ความกาวหนา
ระยะเวลาดำเนินการ
ขั้นตอน ของโครงการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
10

20

15

35

10

45

10

55

25

80

10
10

90
100

100

100

64

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณการระบาดของ โรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมรองรับสถานการณการระบาดโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ (รพต./ศบฉ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ฯ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำรางแผนปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมรองรับสถานการณการระบาดของ โรคอุบัติ
ใหม/ อุบัติซ้ำ เสนอที่ประชุม และเชิญหนวยงาน
รวมถึง ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของเขารวมวิพากษและให
ขอเสนอแนะ 'ในการปรับแผนปฏิบัติการใหเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมซอมแผนบนโตะ
ขั้นตอนที่ 4 ฝกซอมแผนเสมือนเหตุการณจริง
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมถอดบทเรียนจาการซอม
แผนปฏิบัติการฯเสมือนเหตุการณจริง
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการฯ
ภายหลังการประชุม และถอดบทเรียนจากการซอม
แผนปฏิบัติการฯ เสมือนเหตุการณจริง
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำรูปเลมแผนปฏิบัติการฯ และ
ประชาสัมพันธ เวียนแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
รวม 7 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

เนื้องาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ความกาวหนา
ของ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ของโครงการ
ขั้นตอน
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(รอยละ)
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการรายงานผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 6 โครงการจัดตั้งคลินิกมลพิษเฝาระวังกลุมเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศ (11 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ติดตามสถานการณคาระดับฝุนละออง PM2.5
ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2 เปดใหบริการคลินิกมลพิษทางอากาศ
ขั้นตอนที่ 3 รายงานสถานการณผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศใหผูบริหารทราบเปนรายสัปดาห
ขั้นตอนที่ 4 รายงานสถานการณผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศใหผูบริหารทราบ รายไตรมาส
ขั้นตอนที่ 5 รวบรวมขอมูล นำมาวิเคราะห และสรุปผลการ
ดำเนินโครงการฯ ใหผูบริหารทราบ
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการรายงานผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 7 โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (11 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำรายละเอียดโครงการและแผนการ
ดำเนินงานนำเสนอตอผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปรึกษาหารือผูเกี่ยวของเพื่อหาแนว
ทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแบบฟอรมการ
คัดกรองสุขภาพ และระบบรายงานขอมูล
สุขภาพจากปญหามลพิษ
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการประชาสัมพันธและรายงานขอมูล
สถานการณคุณภาพอากาศประจำวันผาน
ชองทางตางๆ ที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการเปดใหบริการคลินิกมลพิษทาง
อากาศ คลินิกโรคอายุรกรรม และคลินิกอื่นๆ
ที่เกี่ยวของแกผูมารับบริการที่มีปญหาสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศ พรอมเก็บรวบรวมสถิติ
ขอมูล
ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปขอมูลผูมีปญหา
สุขภาพจากมลพิษอากาศ (ในวันที่มีความเสี่ยง
สูงคา PM 2.5 > 50 มก./ลบม.) พรอม

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
รายงานผูบริหารและหนวยงานเกี่ยวของทราบ
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการประชาสัมพันธและรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล
สุขภาพ จากการเฝาระวังผลกระทบมลพิษทาง
อากาศ อาทิ แจกหนากากปองกัน PM 2.5
หรือประชาสัมพันธขอมูลผานสื่อตางๆ เชน
เสียงตามสาย Website Facebook เปนตน
ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินการรายงานผลความคืบหนาในการ
ดำเนินงานโครงการทุกๆ ไตรมาส
ขั้นตอนที่ 9 ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และสรุปผล
โครงการ พรอมนำเสนอที่ประชุมคณะทำงาน
และคณะผูบริหาร
รวม ...9.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 8 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑมาตรฐาน (8 รพ./รพจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติตอ
ผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 เปดรับสมัครผูเขารวมโครงการฯ และจัดทำ
หนังสือขอความรวมมือใหบุคลากรใน
โรงพยาบาลและ/หรือ บุคคลภายนอกเขารวม
โครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ติดตอประสานงานวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญ
วิทยากร ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทำ
คูมือการจัดกิจกรรมตาง ๆ และการประเมินผล
เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกลาว
ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มอบหมาย
หนาที่เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดโครงการ
ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการจัดโครงการตามกำหนดการ
ขั้นตอนที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานทุกรายไตรมาส
ขั้นตอนที่ 8 สรุป และประเมินผลโครงการเสนอผูบริหาร
รวม ....8... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของวัยรุนที่ตั้งครรภตอไดรับการฝากครรภและคลอดอยางมีคุณภาพ (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 9 โครงการพัฒนาระบบบริการทางการเพศและอนามัยเจริญสำหรับวัยรุน (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ เพื่อใหความรูและ
ความสำคัญของการมาฝากครรภ
ขั้นตอนที่ 2 จัดอบรบโรงเรียนพอแมวัยรุน เพื่อใหตระหนัก
และเห็นความสำคัญของการมาฝากครรภ
ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนและแบบบันทึกหญิงตั้งครรภสตรี
วัยรุน
ขั้นตอนที่ 4 ใหความรูและสอนการปฏิบัติตัวตามกิจกรรม
โรงเรียนพอแม
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินปญหาที่พบ และใหการดูแลชวยเหลือ
ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและลงบันทึกทุกครั้งที่มาฝากครรภของ
สตรีตั้งครรภวัยรุน
ขั้นตอนที่ 7 โทรติดตามในกรณีที่ไมมาตามนัดฝากครรภ
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการดำเนินงาน
รวม ...6.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 9 ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป (11 รพ.)

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชี้แจงขั้นตอนการคัดกรอง ขอบงชี้โรคที่คัดกรอง
20
20
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหหนวยงานและ
หอผูปวยตางๆในโรงพยาบาลทราบ
ประชาสัมพันธในชุมชนและโรงพยาบาลถึง
20
40
โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง ใหประชาชนรับทราบ
รวบรวมฐานขอมูลของกลุมเปาหมาย และ
20
60
คนหากลุมเปาหมายเพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอ
สุขภาพตามแบบคัดกรองความเสี่ยง
บันทึกขอมูลการคัดกรองความเสี่ยงเขาสู
20
80
โปรแกรมการคัดกรองของโรงพยาบาล (ระบบ
phis/e-phis) หรือระบบรายงานการใหบริการ
P&P ของ สปสช.
ประเมินผลการจัดกิจกรรมคัดกรอง และสรุป
20
100
ประเมินผลเสนอผูบริหารสำนักการแพทย
กรุงเทพมหานคร
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
100
100
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 11 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เปนโรคเบาหวาน (11 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ขออนุมัติจากผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางการ
ดำเนินงาน และมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว

- คัดกรองผูปวยที่มารับบริการในคลินิก
เบาหวานหรือคลินิกอายุกรรมทีเ่ ขาเกณฑเขารวม
กิจกรรมพรอมนัดหมาย
- ใหคำปรึกษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ใหความรู
- ประเมินผลหลังทำกิจกรรม ทุก 3 เดือน
- ปรับปรุงระบบ หรือแนวทางการดำเนิน
กิจกรรม ทุก 3 เดือน

ขั้นตอนที่ 4 สรุป ประเมินผล และติดตามตัวชี้วัดของการ
ดำเนินงาน ปญหา และอุปสรรคเปนระยะ ๆ
และประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไข
ตลอดจนประเมินผลในภาพรวม และสรุปผล
การดำเนินงาน ทุกรายไตรมาส
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมนำเรียนผูบริหาร
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของผูปวยโรคความโลหิตที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 12 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ขออนุมัติจากผูบริหาร
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะทำงานเพื่อหาแนวทางการ
ดำเนินงาน และมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว
- คัดกรองผูปวยที่มารับบริการในคลินิก
ความดันโลหิตสูงหรือคลินิกอายุกรรมที่
เขาเกณฑเขารวมกิจกรรมพรอม นัดหมาย
- ใหความรูในการดูแลตนเองในผูปวย
- ประเมินผลหลังทำกิจกรรม ทุก 3 เดือน
- ปรับปรุงระบบ หรือแนวทางการดำเนิน
กิจกรรม ทุก 3 เดือน

ขั้นตอนที่ 4 สรุป ประเมินผล และติดตามตัวชี้วัดของการ
ดำเนินงาน ปญหา และอุปสรรคเปนระยะ ๆ
และประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไข
ตลอดจนประเมินผลในภาพรวม และสรุปผล
การดำเนินงาน ทุกรายไตรมาส
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมนำเรียนผูบริหาร
รวม ...5.... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 12 อัตราความสำเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 13 โครงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย (8 รพ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาล
สังกัดสำนักการแพทย ทุก ๆ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ทุกๆ รายไตรมาส
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานนำเรียนผูบริหาร
รวม .....4..... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของความสำเร็จในการผานการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Re- Accreditation) (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 14 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย (รพต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำกิจกรรมเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร และประชุมวางแผน
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ. ตามแผน อาทิ
⋅ ทุกทีมนำมีการประชุมติดตามงาน
⋅ ทีมนำชุดตางๆ เยี่ยมสำรวจคุณภาพภายใน Internal
Survey
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำ และรวบรวมเอกสารขอรับการประเมิน Reac #4
ขั้นตอนที่ 4 ประสานงาน สรพ. เพื่อขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 5 ขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมทีมนำชุดตางๆ ติดตามความกาวหนาผลการ
ดำเนินงาน ผลสำเร็จของทีมนำ และทุกหนวยงาน
ขั้นตอนที่ 7 รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.
โรงพยาบาลระดับสำนักการแพทย เพื่อเตรียมความพรอม
ขั้นตอนที่ 8 รับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพจาก สรพ.
ขั้นตอนที่ 9 นำผลที่ไดรับมาปรับปรุงพัฒนาระบบงาน ทั้งระดับ
หนวยงาน/ทีม และระบบงานภาพรวมของ รพ.
ขั้นตอนที่ 10 รับแจงผลผานการประเมิน Reac #4
รวม 10 ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

เนื้องาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ความกาวหนา
ของ
ของโครงการ
ขั้นตอน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
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10

10
10
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10
10
10
10

10

10

10
10

10
10

10
100

10
100
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 16 โครงการสงเสริมสรางผลงานนวัตกรรม ผลงานวิชาการ และผลงานการทำวิจัยจากงานประจำสูงานวิจัย (R2R) (ทุกสวนราชการ)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตริ าชการ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10

10
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20

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวางแผนแนวทางการ

10

30

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
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กรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ.2564
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานดานการสรางผลงาน

นวัตกรรม ผลงานวิชาการ และผลงานการทำ
วิจัยจากงานประจำสูงานวิจัย (R2R)

ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9

ดำเนินงาน
ประสานงานวิทยากรพรอมจัดทำหนังสือเชิญ
จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
จัดทำกำหนดการและเตรียมการจัดประชุม
ขออนุมัติโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสงเสริม
การสรางนวัตกรรม ผลงานวิชาการ และผลงานการ
ทำงานวิจัยจากงานประจำสูงานวิจัย (R2R)
สรุปผลการดำเนินโครงการ
ติดตามผลการดำเนินโครงการ

รวม ….9…. ขั้นตอน คิดเปนรอยละ
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 17 โครงการทุนสงเสริมการวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข (รพต.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน
สงเสริมการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 บุคลากรโรงพยาบาลตากสินที่ผานการรับรอง
โครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแจง
ความจำนงขอรับทุน
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมพิจารณาอนุมัติทุน โดยคณะกรรมการ
พิจารณาทุนสงเสริมการวิจัย
ขั้นตอนที่ 5 แจงผลการพิจารณาขออนุมัติหรือไมอนุมัติการ
ขอรับทุนตอนักวิจัย
ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการขออนุมัติตั้งเบิกคาใชจายโครงการ
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการขอเบิกจายเงินโครงการใหแกนักวิจัย
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลโครงการและจัดทำรูปเลมรายงาน
สรุปผลโครงการเสนอผูบริหาร
รวม ...8... ขั้นตอน คิดเปนรอยละ

ระยะเวลาดำเนินการ
เนื้องานของ ความกาวหนา
ขั้นตอน ของโครงการ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(รอยละ)
(รอยละ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตากสิน พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 มุงสูความเปนเลิศดานการดูแลรักษา ดานบริการ ใหมีศักยภาพระดับตติยภูมิและสูงกวา และสรางเครือขายความรวมมือทางการแพทย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการบริการสูความเปนเลิศ (Smart Health Care Service and Network)
เปาประสงค

กลยุทธ

1. มีการบริการที่มี
1. พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพระดับตติยภูมิ ยกระดับศูนยความเปน
และการแพทยเฉพาะ เลิศทางการแพทย
ทางอยางครอบคลุม
และทั่วถึง

2. โรงพยาบาลมี
ภาพลักษณที่ดีเปนที่
ไววางใจของ
ผูใชบริการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

1. อัตราการRefer out ใน
กลุมผูปวยที่ RW<2
2. คา RW
3. จำนวนเทคโนโลยี /
เครื่องมือแพทยที่ทันสมัย

รอยละ
50

1. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
1.1 Robotic Surgery
1.2 ศูนยเบาหวานครบวงจร
1.3 ศูนยสมองและหลอดเลือดสมอง
- Hybrid OR
1.4 ศูนยหัวใจครบวงจร
- CVT

2. ขยายการบริการสู
ความเปนเลิศในกลุม
โรคสำคัญ

1. จำนวนคลินิก /การบริการ
เฉพาะทางที่เพิ่มขึ้น

3. พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับการใหบริการสู
ความเปนเลิศ
(Service)

1. ระยะเวลารอคอยในการ
รับบริการ
2. อัตราความพึงพอใจของ
ผูปวย

2 คลินิก 2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยในกลุมโรค
สำคัญ
3. พัฒนาการลงบันทึกรหัสโรค
4. ขยาย/เพิ่ม คลินิก หรือการดูแลผูปวย
90 นาที 3. โครงการ TAKSIN Premium Clinic
- อายุรกรรมเฉพาะทาง
รอยละ - แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
80
- ออรโธปดิกสเฉพาะทาง
- กุมารเวชกรรมเฉพาะทาง
- ศัลยกรรมเฉพาะทาง

ผูรับผิดชอบ
ก.ศัลยกรรม
ก.อายุรกรรม
ก.อายุรกรรม /ก.
ศัลยกรรม
ก.อายุรกรรม /ก.
ศัลยกรรม /
ก.กุมารเวชกรรม /ก.เวช
กรรมฟนฟู /ก.วิสัญญี
วิทยา
ก.ภารกิจดานบริการ
ตติยภูมิ/ฝายการ
พยาบาล
ก.อายุรกรรม
ก.แพทยแผนไทย
ก.ออรโธปดิกส
ก.กุมารเวชกรรม
ก.ศัลยกรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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เปาประสงค

3. เปนสถาบันผลิต
แพทยที่มีคุณภาพ

4. ผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลอยางมีคุณภาพ
เขาถึงบริการ ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
5. ผูปวยไดรับการ
ดูแลที่มีคุณภาพได
มาตรฐานและ
ปลอดภัย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

1. รอยละความสำเร็จของ
การดำเนินศูนยแพทยศาสตร
ตามแผน

รอยละ
70

5. พัฒนาศักยภาพการ 1. รอยละความพึงพอใจของ
ดูแลผูสูงอายุ
ผูปว ยคลินิกผูสูงอายุ

รอยละ
90

6. ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง

รอยละ
80
รอยละ
70

4. พัฒนาศักยภาพสู
การเปนสถาบันผลิต
แพทย และแพทย
ประจำบาน

1. รอยละตัวชี้วัดคุณภาพ 7
ดานผานเกณฑที่กำหนด
2. รอยละการทบทวน
อุบัติการณความเสี่ยง ระดับ
E ขึ้นไป
3. ผานการตรวจประเมินและ
ไดการรับรองตามมาตรฐาน
ขององคกรวิชาชีพ

ผาน

แผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

- ทันตกรรมเฉพาะทาง
- คลินิกตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป
- Traveler Medicine
4. โครงการสถาบันรวมสอนแพทยประจำบานอายุรก
รรม (Affiliate Hospital) กับ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา
5. โครงการสถาบันหลักแพทยประจำบานเวชศาสตร
ฉุกเฉิน
6. โครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุแบบ
one stop service
7. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุแบบไร
รอยตอ
8. โครงการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน HA
9. โครงการการประเมินเฉพาะโรค (Disease Specific
Certification - DSC)
9.1 Stroke
9.2 DM
9.3 Cath Lab
9.4 New-Born
- pre-term
- birth asphyxia
10. โครงการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐานของ
องคกรวิชาชีพ

ก.ทันตกรรม
ก.เวชศาสตรชุมชน
ก.เวชศาสตรชุมชน
ก.แพทยศาสตรศึกษา
ก.เวชศาสตรฉุกเฉินฯ/
ก.บริการแพทยฉุกเฉินฯ
ก.เวชศาสตรผูสูงอายุ
ก.เวชศาสตรผูสูงอายุ
ก.พัฒนาคุณภาพ
ก.อายุรกรรม
ก.กุมารเวชกรรม/
ก.สูติ-นรีเวชกรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน
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เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1. รอยละความสำเร็จในการ
7. เพิ่มศักยภาพการ
ใหบริการทางคลินิกและ เพิม่ คลินิกเฉพาะทางตาม
แผน
สนับสนุนทางคลินิก

เปาหมาย

รอยละ
60

แผนงาน/โครงการ
10.1 พยาธิวิทยา
10.2 กายภาพบำบัด
10.3 เทคนิคการแพทย
10.4 เภสัชกรรม
11. โครงการเพิ่มคลินิกเฉพาะทาง
11.1 คลินิกจัดฟน
11.2 คลินิกรากฟนเทียม
11.3 โครงการ MRI Installation
11.4 โครงการเปดคลินิกเฉพาะทาง Psychosocial
oncology Clinic
11.5 จัดตั้ง Palliative Care/IMC Unit
12. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสนับสนุน
ทางคลินิก
12.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
12.1.1 Special Lab
12.1.2 Special Test
12.1.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช
ระบบอัตโนมัติในหองเจาะเลือด
12.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการดานเภสัช
กรรม
12.2.1 โครงการจายยาดวยเครื่องจัดยาอัตโนมัติใน
ผูปวยใน

ผูรับผิดชอบ
ก.พยาธิวิทยา
ก.เวชกรรมฟนฟู
ก.เทคนิคการแพทย
ก.เภสัชกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.ทันตกรรม
ก.รังสีวิทยา
ก.จิตเวช
ก.อายุรกรรม/ก.จิตเวช

ก.เทคนิคการแพทย

ก.เภสัชกรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
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เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1. รอยละของผูปวยวิกฤติ
ฉุกเฉินที่ขอรับบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินขั้นสูง
(Advanced) สามารถไดรับ
บริการภายใน 10 นาที และ
สวนของขั้นพื้นฐาน (Basic)
สามารถไดรับบริการภายใน
15 นาที
1. มีการจัดทำแผน/ซอมแผน
9. พัฒนาศักยภาพ
ระบบการบริหารจัดการ เพื่อรองรับตอโรคอุบัติใหม/
เพื่อรองรับตอโรคอุบัติ อุบัติซ้ำ
ใหม/อุบัติซ้ำ

6. ผูปวยฉุกเฉินเขาถึง 8. พัฒนาศักยภาพ
บริการการแพทยได ระบบการแพทยฉุกเฉิน
อยางมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

7. โรงพยาบาลมี
ระบบในการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับตอ
โรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ
ที่มีประสิทธิภาพ
8. โรงพยาบาลมี
เครือขายความรวมมือ
ในการดูแลผูปวยที่มี
ประสิทธิภาพ
9. มีการขยายพื้นที่
การใหบริการที่

1. จำนวนเครือขายที่เพิ่มขึ้น
10. ขยายเครือขาย
ความรวมมือในการดูแล
รักษาผูปวย
11. ขยายพื้นที่การ
ใหบริการเพื่อรองรับ

เปาหมาย

15
นาที

1 ฉบับ

แผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

12.2.2 โครงการ TDM (Therapeutic Drug
Monitoring) การติดตามระดับยาในเลือด
12.2.3 โครงการการเตรียม Antibiotic Injection
สำหรับผูปวยเด็กแรกเกิด
13. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทยฉุกเฉิน ก.บริการแพทยฉุกเฉินฯ
13.1 telemedicine smart ambulance
13.2 CT ambulance

14. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อ
รองรับตอโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ำ

ฝายการพยาบาล

2
15. โครงการ Well being together
เครือขาย

ก.เวชศาสตรชุมชน

16. โครงการเพิ่มหอบำบัดผูปวยวิกฤต

ก.อายุรกรรม
/ฝายการพยาบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
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เปาประสงค
สอดคลองกับความ
ตองการเพื่อใหผูปวย
เขาถึงบริการไดอยาง
ทั่วถึง

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผูปวยวิกฤต

แผนงาน/โครงการ
17. โครงการขยายหอบำบัดผูปวยสมอง

ผูรับผิดชอบ
ก.อายุรกรรม
/ฝายการพยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มุงสูความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Smart Administration and Management)
เปาประสงค

กลยุทธ

10. มีอัตรากำลังที่
เหมาะสมสอดคลอง
กับภารกิจและทิศทาง
องคกร รวมทั้ง
บุคลากรไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ความเชี่ยวชาญอยาง
มีประสิทธิภาพกาว
ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

12. วางแผน
อัตรากำลังและพัฒนา
บุคลากรใหมีสมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจและรองรับการ
เติบโตขององคกร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

รอยละ
1. อัตราบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
50
ตามแผนอัตรากำลัง
รอยละ
2. อัตราการพัฒนาบุคลากร
80
ตรงความเชี่ยวชาญ (ตอคนตอ
ป)
รอยละ 2
3. อัตรางบประมาณการ
พัฒนาบุคลากร

แผนงาน/โครงการ
18. โครงการเพิ่มอัตรากำลังฝายการพยาบาล ระยะที่
2
19. โครงการ Residency Training การพยาบาล
เฉพาะทางทางคลินิก
20. โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูตำแหนง
ทางการบริหาร
21. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนของศูนยแพทยศาสตรศึกษา
22. โครงการฝกอบรมแพทยศาสตรศึกษาใหกับ
บุคลากรทางดานคลินิกและดานสนับสนุน
23. โครงการสงเสริมความกาวหนาตำแหนงทาง
วิชาการ/ทางคลินิกของอาจารยแพทย

ผูรับผิดชอบ
ฝายการพยาบาล
ฝายการพยาบาล
ฝายวิชาการฯ
ก.แพทยศาสตรศึกษา
ก.แพทยศาสตรศึกษา
/ก.จิตเวช
ก.แพทยศาสตรศึกษา
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เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

11. ขับเคลื่อน
โรงพยาบาลตากสินสู
โรงพยาบาลคุณธรรม
ประชาชนเขาถึง
บริการไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
12. โรงพยาบาลมี
การบริหารจัดการ
ดานการเงิน การคลัง
และการจัดซื้อจัดจาง
ที่มีประสิทธิภาพ
13. โรงพยาบาลมี
การบริหารจัดการ
ดานสถานที่
สิ่งแวดลอม และ
ระบบสาธารณูปโภค
ที่ไดมาตรฐาน
เพียงพอ และ
ปลอดภัย
14. มีการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ
ทั่วทั้งองคกร

13. สงเสริมและ
สนับสนุนใหโรงพยาบาล
มุงสูการเปนโรงพยาบาล
คุณธรรม ภายใตอัต
ลักษณ “รับผิดชอบ
โปรงใส ใสใจบริการ”
14. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลัง
และการจัดซื้อจัดจาง

1. จำนวนกิจกรรมทางสังคม

4

1. รอยละความสำเร็จในการ
จัดซื้อจัดจางตามแผน
2. อัตราวัสดุคงคลัง

รอยละ
100
1.5
เดือน

15. ปรับปรุงสถานที่
สิ่งแวดลอม ระบบ
สนับสนุนและภูมิทัศน
ทางกายภาพ เอื้อตอ
การเยียวยาและความ
ปลอดภัย

1. ผานการประเมินดาน
สิ่งแวดลอมตามเกณฑที่
กำหนดของสถานพยาบาล

16. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองคกร

ผาน

แผนงาน/โครงการ
24. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
25. โครงการจิตอาสา โรงพยาบาลตากสิน

ผูรับผิดชอบ
ทุกกลุม/ฝาย
ทุกกลุม/ฝาย

26. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการเงินการคลัง ฝายงบประมาณฯ
/ก.ประกันสุขภาพ
27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน ฝายพัสดุ /ฝายการ
การจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑทางการแพทย และเวชภัณฑ พยาบาล /ก.เภสัชกรรม
ทั่วไป
28. โครงการปรับปรุงระบบโครงสรางกายภาพ ระบบ ฝายซอมบำรุงฯ
อำนวยความสะดวก
/ฝายบริหารงานทั่วไป
และระบบสนับสนุนฉุกเฉิน
29. โครงการปรับปรุงสถานที่สำหรับบุคลากร
ฝายซอมบำรุงฯ
30. โครงการสรางทางเชื่อมอาคาร 23 ชั้น กับสถานี /ฝายบริหารงานทั่วไป
รถไฟฟาสายสีทอง
ฝายซอมบำรุงฯ
31. โครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน /ฝายบริหารงานทั่วไป
แพทยศาสตรศึกษา
ก.แพทยศาสตรศึกษา
32. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน ฝายวิชาการฯ
องคกร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มุงสูความเปนเลิศดานระบบสารสนเทศ (Smart Information Technology)
เปาประสงค

กลยุทธ

15. มีระบบ
17. พัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยนำมาใช
ประโยชนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการและ
คุณภาพการบริการ
18. พัฒนาศักยภาพ
การบริการดาน
การแพทยและการ
บริการดานสนับสนุน
ดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

1. รอยละของความสำเร็จการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

รอยละ
60

33. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน Hardware
Software
33.1 ปรับปรุงหอง server
33.2 ปรับปรุงระบบเชื่อมตอไรสายเพื่อรองรับ
อุปกรณการแพทยชนิด Mobile

1. อัตราความพึงพอใจตอ
ระบบสารสนเทศ

รอยละ
70

34. พัฒนาศักยภาพการบริการดานการแพทย
34.1 TAKSIN Telemedicine
34.2 โครงการเฝาระวังการระบาดของโรคอุบัติใหม
อุบัติซ้ำผาน Application
34.3 โครงการพัฒนาระบบ software ของ PACs
34.4 โครงการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลทางรังสี (RIS)
35. พัฒนาศักยภาพการบริการดานสนับสนุน
35.1 โครงการพัฒนาระบบนัดและระบบคิว
35.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ
ออนไลนของฝายสนับสนุน
35.2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ
ออนไลนฝายงบประมาณการเงินฯ
35.2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ

ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการฯ
ฝายวิชาการฯ
ฝายวิชาการฯ

ทุกกลุม/ฝาย
ฝายการพยาบาล
ก.รังสีวิทยา
ก.รังสีวิทยา
ก.ภารกิจดานบริการ
ตติยภูมิ/ฝายการพยาบาล
ฝายงบประมาณฯ
ฝายโภชนาการ
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16. โรงพยาบาลมี
การพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการบริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุข

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

ออนไลนฝายโภชนาการ
35.2.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ
ฝายบริหารงานทั่วไป
ออนไลนฝายบริหารงานทั่วไป
19. สนับสนุนการวิจัย 1. จำนวนผลงานการวิจัย/
5 ผลงาน 36. โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือดานวิจัย ก.สงเสริมการวิจัย
และนวัตกรรม
R2R/นวัตกรรมที่เผยแพรและ
และนวัตกรรมกับหนวยงานภายนอก (Research and
นำไปใชประโยชน
Innovation)
37. E-Learning Center
ฝายวิชาการฯ
37.1 E - Library
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บทที่ 4
แผนความรวมมือในการจัดการศึกษาและการฝกอบรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ โรงพยาบาลตากสิน
1. หลักการและเหตุผล
เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2559 กรุ ง เทพมหานคร และ มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช
ดำเนินการทำขอตกลงความรวมมือในการจัดการศึกษา และวิชาการทางดานการแพทย
โดยกรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไดตระหนักและเล็งเห็นรวมกันถึง
การผลิตนักศึกษาแพทย แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอด ใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมเพื่อสามารถใหบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพแกประชาชน รวมไปถึงความรวมมือในดานวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในดานตาง ๆ จึงไดกำหนดขอตกลงที่จะรวมมือกันอยางใกลชิดในการจัดการศึกษา
และวิชาการ โดยมีขอบเขตของความรวมมือ ดังนี้
1. ความรวมมือในการจัดการศึกษาและการฝกอบรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะรวมมือ
กับโรงพยาบาลตากสิน โดยระยะแรกในป 2559 – 2560 เปนโรงพยาบาลสมทบ(Affiliated Hospital) ใน
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล และพัฒนา
โรงพยาบาลตากสิ น สู ก ารเป น โรงพยาบาลหลัก (Teaching Hospital) ในป 2561 และร ว มกั น ในการจั ด
การศึกษาและการฝกอบรมแกแพทยประจำบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
และพัฒนาใหโรงพยาบาลตากสินเปดอบรมแพทยประจำบานในสาขาที่พรอม
2. ความรวมมือในพัฒนาการใชประโยชนดานอาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
และวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะอนุญาตใหโรงพยาบาลตากสิน ใชที่ดินรวมกันพัฒนาสำหรับการ
จัดการศึกษาและบริการดานการแพทย ใรบริเวณที่ดินตามโฉนดเลขที่ 898 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 48 ตารางวา
3. ความรวมมือทางวิชาการอื่น ๆ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะใหการสนับสนุนการเขาถึง
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic database) สำหรับหนังสือและวารสารที่มหาวิทยาลัยบอกรับสมาชิกแก
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งของโรงพยาบาลตากสิ น มหาวิ ท ยาลั ย ร ว มมื อ กั น ผลั ก ดั น และพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
โรงพยาบาลตากสิน ใหมีความสามารถดานแพทยศาสตรศึกษาและเขาสูตำแหนงทางวิชาการตามระเบี ยบ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนการศึกษาแพทยศาสตรศึกษา รวมถึงทุนการศึกษาและสนับสนุนทางดานงานวิจัยแก
บุคลากรของโรงพยาบาลตากสิน โดยผานทาง Scientific research center
สำนัก การแพทยไ ดด ำเนิน การตามนโยบายจากกรุง เทพมหานคร ยกระดับ การ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดสำนัก การแพทยให ทัดเทีย มกับ โรงพยาบาลรัฐ อื่น ๆ การมีสว น
รว มกับ สถาบัน อุด มศึก ษาในการผลิต แพทย ทั้ง ในระดับ ปริญ ญาและหลัง ปริญ ญา จะชว ยสง เสริม ให
บุค ลากรทางการแพทยมีค วามตื่น ตัว และคน ควาหาความรูใหมๆ อยางสม่ำ เสมอ ทำใหโ รงพยาบาลของ
กรุงเทพมหานครเปนที่ยอมรับ สามารถดึงดูดและรักษาไวซึ่งบุคลากรทางแพทยที่มีความรู ความสามารถ
ในขณะเดีย วกัน การมีน ัก เรีย นแพทยรุ น ใหมๆ เขา มาหมุน เวีย นยัง จะชว ยใหเ กิด ความยืด หยุ น ในการ
จัดบริการภายใตอัตรากำลังที่มีอยูอยางจำกัด
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วิสัยทัศนโรงพยาบาลตากสิน
“โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ใหบริการทางการแพทยที่กาวหนา
สงางามอยางมืออาชีพ ในป 2567”
พันธกิจโรงพยาบาลตากสิน “โรงพยาบาลตากสินใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากลทุกสาขาทั้งดานการสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพ เปนสถาบันผลิตแพทย และแพทย
ประจำบาน สงเสริมการวิจัย การเรียนรู ดานการแพทยและสาธารณสุขอยางตอเนื่อง มีการประสานเครือขาย
และระบบสงตอ เนนการสรางเสริมใหบุคลากรมีความพรอมทั้งดานศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ
ในองคกร ที่มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล พรอมทั้งมีจิตสำนึกดานการอนุรักษพลังงาน
นโยบายของการศึกษาของโรงพยาบาลตากสิน
๑. กำหนดหลั กเกณฑ และวิธีการคั ดเลือกบุคคลเข าศึ กษาตอในหลักสู ตรดวยวิธีการที่ เป น
มาตรฐาน โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได มีความเสมอภาค ปราศจากอคติดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
และเศรษฐสถานะ
๒. กำหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยให สมดุล เหมาะสมกับ ภาระงานตาม
ภารกิจการสอน การวิจัย และการบริการ
๓. กำหนดภารกิ จ ด านการศึ ก ษาเป น คุ ณ สมบั ติ ห นึ่ งในการรั บ อาจารย เข าปฏิ บั ติ งานใน
โรงพยาบาลตากสิน
๔. กำหนดสัดสวนภาระงานของอาจารยดานการสอน การวิจัย การบริการที่เหมาะสมและสมดุล
๕. กำหนดใหอาจารยทุกคนยึดถือภารกิจดานการศึกษาเปนภารกิจหลัก
๖. กำหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมดานแพทยศาสตรศึกษา วิธีการสอน
ภายในระยะเวลา ๑ ปหลังจากเริ่มปฏิบัติงาน
๗. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนตองไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและวิชาชีพไมนอยกวา
๑๕ ชั่วโมงตอป
๘. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนตองไดรับการพัฒนาในดานแพทยศาสตรศึกษาไมนอยกวา
๑๐ ชั่วโมงตอป
๙. กำหนดใหมีระบบใหคาตอบแทนเพิ่มเติม สนับสนุน สงเสริม ยกยอง ชมเชย และใหรางวัล
แกบุคลากรทุกระดับอยางเหมาะสม
๑๐. ให อาจารยผูรับ ผิด ชอบรายวิช าจั ดการเรียนการสอนใหเชื่อมโยงกับ การวิจัย และการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพ
๑๑. ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดการประเมินผลการศึกษาและการตัดสินผลการศึกษา
อยางมีมาตรฐาน ยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได ปราศจากผลประโยชนทับซอน โดยการตรวจสอบการ
เกิดผลประโยชนทับซอนในแตละปการศึกษาหรือปการฝกอบรม กรณีมีอาจารยของกลุมงานมีผลประโยชนทับ
ซอนกับนักศึกษาใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ของอาจารยทานนี้จนกวาจะไมมี
ผลประโยชนทับซอน
๑๒. กำหนดใหมีผูแทนนักศึกษาเปนกรรมการดานการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๑๓. สงเสริมใหนักศึกษาจัดตั้งองคกรนักศึกษา ตลอดจนชมรมตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาพัฒนา
ตนเองไปสู การบรรลุ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู และคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค ทั้ งนี้ จ ะต อ งไม มี
วัต ถุ ป ระสงค ที่ ขัดต อกฎระเบี ย บของมหาวิทยาลัย และกฎหมาย รวมทั้ งไมขัดตอ ความสงบเรีย บรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
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๑๔. กำหนดให ทุ ก หลั กสู ต รเป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาสามารถโอนย ายทั้ งระหว างหลั กสู ต ร
ระหวางคณะ หรือหนวยงานเทียบเทา และระหวางสถาบันไดตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 เพื่อเปนโรงพยาบาลขนาดใหญที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนสถาบันหลักเพื่อผลิตแพทย
ทั้งใน ระดับปริญญาและหลังปริญญา
2.2 เพื่อรวมมือในการผลิตแพทย โดยตระหนักและเห็นพองรวมกันถึงปญหาการขาดแคลน
แพทย และปญหาดานการแพทยและสาธารณสุข
2.3 เพื่อสงเสริมการผลิตแพทยรองรับการจัดบริการดานสุขภาพของสังคมไทยในอนาคต
3. เปาหมายของโครงการ
3.1 เพื่อเปนหนวยงานสนับสนุนในการพัฒนาโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทยใหเปน
โรงพยาบาลที่ มี ก ารเรี ย นการสอนแพทยศาสตรศึ ก ษา โดยการเข าเป น สถาบั น ร ว มสอนกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อผลิตแพทยทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา
3.2 เพื่อหนวยงานที่มีสวนรวมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงพยาบาลตากสิน
3.3 เพื่อพัฒนาใหมีทิศทางที่ชัดเจนสอดคลองกับศูนยความเปนเลิศ การเปนโรงเรียนแพทย
เวชศาสตรเขตเมือง หรือปญหารวมกัน ตามเปาประสงคของสำนักการแพทย
3.4 เพื่อเปนหนวยงานในการประสานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ของโรงพยาบาลตากสิน
4. แนวทางดำเนินการ
เอกสารแนบโครงสรางกลุมงานแพทยศาสตรศึกษา (หนา 111)
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2559 จนปจจุบัน
6. งบประมาณ
7. ปญหาและอุปสรรค
1. ไมไดรับการอนุมัติโครงการจากผูบริหารสำนักการแพทยและผูบริหารกรุงเทพมหานคร
2. ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำปของกรุงเทพมหานคร
3. ขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตแพทย
4. ขาดการสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตแพทย
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เป นสถาบั นหลักในการผลิ ตแพทย ทั้ งในระดับ ปริญ ญาและหลังปริญญา สังกัดสำนั ก
การแพทย กรุงเทพมหานคร
8.2 เปนสถาบันในการผลิตแพทยเพื่อปญหาการขาดแคลนแพทย และปญหาดานการแพทย
และสาธารณสุข
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คืบหนาในการดำเนินการงานแพทยศาสตรศึกษา
ลำดับ ปที่ดำเนินการ
การดำเนินการงานกลุมงานแพทยศาสตรศึกษา
1
ป 2559
ทำขอตกลงความรวมมือในการจัดการศึกษา และวิชาการทางดานการแพทยกรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยนวมินราธิราช
แตงตั้งรักษาการหัวกลุมงานแพทยศาสตรศึกษา จัดเตรียมหองพักนักศึกษาแพทย ขอสนับสนุนครุภัณฑจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2
ป 2560
รับแพทยฝกหัดปแรก จำนวน 4 คน ประชุมประจำ 2 เดือน ระหวาง โรงพยาบาลตากสินกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3
ป 2561
รับแพทยฝกหัด จำนวน 8 คน ประชุมประจำ 2 เดือน ระหวาง โรงพยาบาลตากสินกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับนักศึกษาแพทยตางประเทศ
ป 4 – 6 มาเพิ่มพูนทักษะของแตละกลุมงานที่นักศึกษาระบุมา
4
ป 2562
รับแพทยฝกหัด จำนวน 8 คน ประชุมประจำ 2 เดือน ระหวาง โรงพยาบาลตากสินกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับนักศึกษาแพทยตางประเทศ
ป 4 – 6 มาเพิ่มพูนทักษะของแตละกลุมงานที่นักศึกษาระบุมา ประกาศนโยบายการศึกษาของโรงพยาบาลตากสิน
แตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ จัดทำใบประกาศนียบัตร ใหนักศึกษาแพทยที่จบ รับการประเมินจากคณะกรรมการจากแพทยสภา (สมพ.)
5
ป 2563
ประชาสัมพันธ Open House ของโรงพยาบาลตากสิน รับสมัครนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 จำนวน 20 คน พิจารณาอนุมัติใหโรงพยาบาลตากสิน
เปนสถาบันรวมสอนรวมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
6
ป 2564
รับสมัครนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 จำนวน 20 คน และประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการจัดการเรียนการการสอน
7
ป 2565
รับสมัครนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 จำนวน 20 คน และประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการจัดการเรียนการการสอน
8
ป 2566
รับสมัครนักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 1 จำนวน 20 คน และตอนรับนักศึกษาแพทย ป 4 จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
9
ป 2567
รับสมัครนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 จำนวน 20 คน และตอนรับนักศึกษาแพทย ป 4 จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
10
ป 2568
รับสมัครนักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 1 จำนวน 20 คน และตอนรับนักศึกษาแพทย ป 4 จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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โครงสรางกลุมงานแพทยศาสตรศึกษา
ผูอำนวยการโรงพยาบาลตากสิน (ที่ปรึกษา)

รองผูอำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ฝายการแพทย

คณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลตากสิน

คณะอนุกรรมการพัฒนาดานการศึกษารวมโรงพยาบาลตากสิน
สำนักการแพทยกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หัวหนากลุมงานแพทยศาสตรศึกษา

งานบริหารงานทัว่ ไป
(หนก.แพทยศาสตรศกึ ษา)

1.งานธุรการ
2.งานสารบรรณ
3.งานการเงินและบัญชี
4.งานพัสดุ
5.งานบริหารบุคคล
6.งานยานพาหนะ
7.งานอาคารสถานที่
8.งานการบริหาร
งบประมาณ
9.งานอื่นๆที่เห็นสมควร

งานพัฒนาอาจารย
(หนก.แพทยศาสตรศกึ ษา)
1.จัดใหมีการอบรมเพิ่มพูนความรูในดานแพทยศาสตร
ศึกษา การวิจยั ระบาดวิทยาคลินิก ฯลฯ
2.จัดปฐมนิเทศอาจารยแพทยใหม
3.จัดหาทุนแกอาจารยแพทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สำหรับการประชุมสัมมนาฝกอบรมศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
4.จัดใหมีการอบรมหลักสูตรหลังปริญญาสำหรับ
แพทยศาสตรบัณฑิตในทุกสาขาวิชาใหมีความพรอม
5.รวมวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพและขีดความสามารถ
ของโรงพยาบาลในการใหบริการและจัดการเรียนการสอน
6.รวมพิจารณาแนวทางเพิ่มจำนวนและคัดเลือกอาจารย
แพทยเพือ่ ใหมีอาจารยแพทยครบทุกสาขาและสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดเอง
7.สรางแรงจูงใจใหแกอาจารยแพทยในการปฏิบัติหนาที่ครู
แพทย ทั้งในรูปคาตอบแทนหรือความกาวหนาในตำแหนง
ทางราชการและทางวิชาการอันเปนผลสืบเนื่องจากการ
เรียนการสอน
8.ประสานกับเจาหนาทีท่ ุกระดับในโรงพยาบาลเชนทันต
แพทย เภสัชกร เจาหนาที่ เทคนิดการแพทย ฯลฯ เพื่อ
ความเขาใจและความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย

งานประเมินผล
(หนก.แพทยศาสตรศกึ ษา)
1.จัดทำทะเบียนประวัตแิ ละขอมูลของ
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนบัตร
ประจำตัวนักศึกษา ใบแสดงการศึกษา
ออกหนังสือรับรองตางโดยประสานกับ
หนวยทะเบียนและประเมินผลของคณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาล
2.วางแผนการสอบและประเมินนักศึกษา
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
โดยประสานกับงานพัฒนาหลักสูตร
3.จัดทำขอสอบและประเมินมาตรฐาน
ขอสอบรวมกับอาจารยแพทยในแตละ
ภาควิชาและประสานกับหนวยทะเบียน
และประเมินผลของคณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาล
4.ดำเนินการจัดสอบและควบคุมการ
สอบ/การสอบซอม
5.จัดทำคะแนนวิเคราะหและรวบรวมผล
6.แจงผลการสอบการประเมินแก
นักศึกษาพรอมขอแนะนำการปรับปรุง
7.จัดทำคลังขอสอบ
8.ประเมินโครงการ วิจยั การศึกษา
เพื่อประเมินหลักสูตร
งานอืน่ ๆที่เห็นสมควร

งานพัฒนาเทคโนโลยี
และสื่อการเรียนการสอน
(หนก.แพทยศาสตรศกึ ษา)

1.จัดทำสื่อการสอนทุกประเภทตาม
ความประสงคของอาจารยผูสอน
2.ดูแลจัดเตรียมสถานที่อุปกรณและสื่อ
การสอนใหพรอมทุกชั่วโมงการสอน
3.จัดClinical skill lap และ Surgical
skill lap
4.พัฒนาสื่อการเรียนเพื่อสงเสริมให
นักศึกษากระตือรือรนที่จะศึกษาดวย
ตนเอง
5.ดูแลงานทางดาน Telemedicine ให
เกิดประโยชนสูงสุดในดานการเรียนการ
สอนและชวยใหนักศึกษาคุนเคยกับการ
เรียนการสอนและปรึกษาผูปวยทางไกล
6.อำนวยความสะดวกแกนักศึกษาที่
ตองการทำสื่อเพื่อนำเสนอ
7.ประสานงานกับบรรณารักษหองสมุด
เพื่อใหมีตำราวารสารและสื่อตางๆที่
ทันสมัยตามาตรฐานของโรงเรียนแพทย
8.งานอื่นๆที่เห็นสมควร

งานกิจการนักศึกษา
(พญ.วรรณิกา)
1.งานอนุศาสก
2.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3.ใหคำแนะนำปรึกษาทั้งในดาน
การเรียนและปญหาสวนตัวแก
นักศึกษา โดยประสานอาจารย
ที่ปรึกษา
4.ดูแลกิจการหอพักและความ
เปนอยูของนักศึกษา
5.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก
นักศึกษาเพือ่ ใหมีทกั ษะและเจต
คติที่เหมาะสมสองคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
6.ดูแลกิจการของนักศึกษา
ไดแกงานไหวครู งานรับนอง
ใหม งานแขงกีฬาสีระหวาง
สถาบันฯลฯ
7.ดูแลสวัสดิการนักศึกษา การ
รักษาพยาบาลจัดหาอุปกรณ
นันทนาการและกีฬา
8.งานอืน่ ๆที่เห็นสมควร

งานประกันคุณภาพการศึกษา
(พญ.พนิดา)

1.จัดทำรายงานประเมินผล
รายงานประเมินตนเอง
ระดับภาควิชา
2.จัดการประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
3.ดูแลระบบและกลไกของ
การประกันคุณภาพศึกษา
ของทุกภาควิชา
4.จัดตั้งคณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 5
แผนการกอสรางอาคารอเนกประสงค
โรงพยาบาลตากสิน
1. หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร เปนโรงพยาบาลตติยภูมิ ตั้งอยูใน
พื้นที่เขตคลองสาน มีพื้นที่ 11 ไร 2 งาน 48 ตารางวา เปดใหบริการรักษาพยาบาล ทั้งดานการรักษา สงเสริม
ปองกัน และฟนฟูสุขภาพ มีศูนยความเปนเลิศ ไดแก ศูนยเบาหวาน และศูนยหลอดเลือดสมอง ใหบริการดูแล
รักษาแกประชาชน ครอบคลุมพื้นที่ฝงธนบุรี และบริเวณใกลเคียง โดยเปนโรงพยาบาลภาครัฐแหงเดียวในพื้นที่
นอกเหนือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลาที่ดูแลเฉพาะทหารเรือและครอบครัว และโรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งเปนโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูง (Supertertiary) รับสงตอโรคซับซอน ดังนั้นโรงพยาบาลตากสินจึงตองดูแล
ประชาชนฝงธนบุรีทั้งหมด ทำใหเกิดความแออัดในการรับบริการเปนอยางมาก เมื่อรวมญาติที่มาพรอมผูปวย
อีก 1 – 2 คน ทำใหผูปวยนอกตองรองรับประชาชนถึงวันละเฉลี่ย 3 – 4 พันคนตอวัน สถิติผูปวยที่มารับ
บริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เฉลี่ยผูปวยนอกปจจุบัน 1,900 – 2,000 ตอวัน (ดังตารางสถิติการรับบริการ
ผูปวย)
ปงบประมาณ
ผูปวยนอก (ราย)
ผูปวยใน (ราย)
2557
707,005
19,492
2558
713,909
19,811
2559
755,730
20,147
2560
734,525
19,653
อีกทั้งพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกลเคียงโรงพยาบาลตากสิน กำลังพัฒนาเติบโตอยางกาวกระโดด โดยจะเปน
Landmark แห งใหมของกรุงเทพมหานคร ได แก ICONSIAM ศูน ยการคา ที่พั กอาศัย พิ พิธภัณ ฑ ริมแมน้ ำ
เจาพระยาและการเติบโตของชุมชนฝงธนบุรี เกิดคอนโดมิเนียมขนาดใหญ หลายแหงรอบโรงพยาบาล อนึ่ง
กรุงเทพมหานครมีนโยบายขยายการขนสงมวลชน ไดแก โครงการรถไฟฟาโมโนเรล สายสีทอง เปนโครงการ
รถไฟฟาระยะสั้นบนถนนเจริญนคร และถนนสมเด็จเจาพระยา ซึ่งดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครรวมกับกลุม
บริการศูนยการคาไอคอนสยาม และบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด มีเสนทางสถานีธนบุรีของรถไฟฟาบีทีเอส
สายสีสม วิ่งไปตามแนวถนนเจริญนคร รถไฟฟาชานเมืองสายสีแดงเขม เขาสูถนนประชาธิปก เพื่อเชื่อมตอ
รถไฟฟ า มหานครสายสี ม ว ง ซึ่ ง บริ เ วณดั ง กล า วจะเป น ศู น ย ก ลางการเดิ น ทางทำให ค าดการณ ว า จะมี
นักทองเที่ยวและประชาชนเดินทางเขามาในพื้นที่จำนวนมาก โรงพยาบาลตากสินจึงตองมีแผนรองรับและ
ขยายศักยภาพในการใหบริการ เพื่อรองรับประชาชนจำนวนมากในดานการดูแลสุขภาวะของคนเมืองในแถบฝง
ธนบุรี และบริเวณใกลเคียงที่เขามาในพื้นที่
อนึ่ งโรงพยาบาลตากสิ น มี การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริก ารทั้ งด านบุ ค ลากรและเทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย อย า งต อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ นโยบายภาครั ฐ ด า นโครงการประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ โครงการ
ประกันสังคม การรักษาแรงงานตางดาว ตลอดจนสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร มีน โยบายการพัฒ นา
ระบบสงตอ ทำใหมีการรับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลใกลเคียง ทั้งในและนอกเครือขาย รวมทั้งศูนยบริการ
สาธารณสุข และโรงพยาบาลตากสินไดจัดตั้งและพัฒนาศูนยแพทยศาสตรศึกษา มีระบบการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย รวมกับคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช เป นสถาบั นในการผลิตแพทยป ระจำบานสาขาศัลยกรรม
รวมกับกรุงเทพมหานคร มีแผนรับแพทยประจำบาน (Resident Training) สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน ในป 2561
ปจจุบันระบบอาคารที่ใชในการใหบริการผูปวยนอกเปนอาคารสูงเพียง 6 ชั้น กอสรางมานาน
กวา 40 ป สภาพพื้นที่แออัด คับแคบ ไมไดรับความสะดวกและไมสอดคลองกับปริมาณผูใชบริการที่เพิ่มขึ้น
สภาพโครงสรางชำรุด มีความเสื่อมสภาพของระบบสาธารณูปโภคในอาคาร ทั้งยังไมไดออกแบบเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานสมัยใหม และการใหความสำคัญกับคุณภาพอากาศ (Indoor Air Quality :
IAQ) ตลอดจนระบบการระบายอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะการแพรกระจายเชื้อทางอากาศ เปนตน ซึ่ง
เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเจาหนาที่และบุคลากรทางการแพทยไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ส งผลให การบริก ารมี ขีดจำกั ด เกิ ด การชะลอตั วและไม ลื่น ไหล ผู ใชบ ริการไม ไดรับ ความพึ งพอใจ เกิ ดข อ
รองเรียนเกี่ยวกับสถานที่เสมอ ทำใหผูใชบริการและบุคลากรขาดความเชื่อมั่นตอศักยภาพโรงพยาบาลดวย
เหตุผลความจำเปนดังกลาว โรงพยาบาลตากสินจึงไดวางแผนกอสรางอาคารผูปวยนอกหลังใหม สูง 23 ชั้นพรอม
ชั้นจอดรถใต ดิ น 3 ชั้ น บริเวณอาคาร 6 ชั้น เดิม และพื้น ที่โดยรอบ เพื่ อรองรับ การให บ ริการที่ครอบคลุม
สามารถขยายงานบริการและพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการและการตรวจรักษาไดอยางมีมาตรฐาน
และเพียงพอตอความตองการของประชาชน อาคารมีความมั่นคงปลอดภัยไดมาตรฐาน สะดวกทั้งดานการใช
สอยและรวมไปถึงสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและมีความถูกตอง ตามสุขลักษณะซึ่งจะเปนแรงจูงใจหนึ่งที่ชวย
สรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนใหมาใชบริการเพิ่มขึ้น บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจตอการ
พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลที่กาวหนา ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพและประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
และเปนไปตามเปาหมายของกรุงเทพมหานครที่มุงสูการพัฒนาเปนมหานครแหงเอเซีย
2. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลใหมีศักยภาพในการใหการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขแก
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกลเคียงใหทันสมัยและเพียงพอกับจำนวนผูมารับบริการ
2. เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและ
พื้นที่ใกลเคียง โดยการเพิ่มศักยภาพในหนวยงานตาง ๆ เชนหองตรวจผูปวยนอกแยกตามสาขาตาง ๆ เปน
สัดสวนและมีสถานที่นั่งรอตรวจที่เหมาะสมและเพียงพอ เปนตน
3. เพื่ อ ลดความแออั ด ของสถานที่ ให บ ริ ก ารผู ป ว ยและสามารถจั ด การสิ่ ง แวดล อ มให
เอื้ออำนวยตอการสงเสริมสุขภาพ (Healing Environment)
4. เพื่อพัฒนาการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนของโรงพยาบาลใหไดอยางครบวงจรทั้ง
ดานการปองกันโรค การสงเสริม การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมที่ดี
เหมาะสม เอื้อตอการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดขวัญและกำลังใจ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความยึดมั่นผูกพันและ
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงพยาบาล
3. เปาหมายของโครงการ
1. เพื่ อขยายการให บ ริ การด านสุ ขภาพแก ป ระชาชนครอบคลุมพื้ น ที่ ดานฝ งธนบุ รีได เต็ ม
ศักยภาพ สามารถรองรับจำนวนผูปวยได 600 เตียง
2. เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบไดรับการบริการทางการแพทยที่สะดวก รวดเร็วใน
พื้นที่ใกลบาน ลดคาใชจายในการเดินทาง และลดการสงตอผูปวยหนัก
3. เพื่อใหประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. แนวทางดำเนินการ
1. รื้อถอนและเตรียมงาน
2. ปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวสวนผูปวยนอกเพื่อรองรับการยายหนวยงานจากอาคารที่รื้นถอน
3. กอสรางอาคารอเนกประสงค สูง 23 ชั้น พรอมชั้นจอดรถใตดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
4. ปรับปรุงภูมิทัศน ผังบริเวณและสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ
5. จัดการครุภณ
ั ฑ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน ใช
เวลา 6 ป โดยเริ่มดำเนินการในปงบประมาณ 2561 และสิ้นสุดในปงบประมาณ 2566
6. งบประมาณ

ค า ใช จ า ยของโครงการก อ สร า งเบิ ก จ า ยจากเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจำป ข อง
กรุงเทพมหานครตลอดโครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,113,500,000.00 บาท (สองพันหนึ่งรอยสิบสามลาน
หาแสนบาทถวน) ประกอบดวย
(1) งานรื้อถอนและเตรียมงาน
9,774,382.92 บาท
(2) งานวิศวกรรมโครงสราง
655,582,908.75 บาท
(3) งานสถาปตยกรรม
581,964,934.70 บาท
(4) งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย
165,346,684.13 บาท
(5) งานระบบไฟฟาและสื่อสาร
133,161,145.75 บาท
(6) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
197,532,222.50 บาท
(7) งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน
93,654,701.25 บาท
(8) งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ
76,968,325.00 บาท
(9) งานครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทำและงานตกแตกภายในอาคาร 28,439,350.33 บาท
(10) งานภูมิทัศน งานผังบริเวณและสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ
29,969,504.40 บาท
(11) งานครุภัณฑจัดซื้อหรือสั่งซื้อ
60,697,890.00 บาท
(12) งานคาใชจายพิเศษตามขอกำหนดและคาใชจายอื่นที่จำเปน 80,507,500.00 บาท
รวมคากอสราง
2,113,599,549.73 บาท
คากอสราง
2,113,500,000.00 บาท
ปงบประมาณ 2561 - 2562
ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2565
ปงบประมาณ 2566

วงเงิน 54,340,000.00 บาท
วงเงิน 75,947,000.00 บาท
วงเงิน 480,000,000.00 บาท
วงเงิน 756,000,000.00 บาท
วงเงิน 747,213,000.00 บาท
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ประมาณการคาใชจายของโครงการ
ปงบประมาณ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินการ
งบลงทุน
งบดำเนินการ งบลงทุน
2561 - 2562
54,340,000
2563
75,947,000
2564
480,000,000
2565
756,000,000
2566
747,213,000
รวม
2,113,500,000
-

รวมทั้งสิ้น
54,340,000
75,947,000
480,000,000
756,000,000
747,213,000
2,113,500,000

7. ปญหาและอุปสรรค
1. ไมไดรับการอนุมัติโครงการจากผูบริหารสำนักการแพทยและผูบริหารกรุงเทพมหานคร
2. ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำปของกรุงเทพมหานคร
3. ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง มีผลกระทบตอระยะเวลาการกอสราง
4. ดำเนินการจัดจางเพื่อหาตัวผูรับจางกอสรางไมเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว
5. ดำเนินการจัดจางเอกชนเปนผูควบคุมงานกอสรางเพื่อหาตัวผูรับจางไมเปนไปตามแผนงาน
ที่กำหนดไว
6. ผูรับจางกอสรางอาจไมสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว
7. ผูรับจางเปนผูควบคุมงานไมสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร สามารถขยายการใหบริการดาน
สุขภาพแกประชาชนครอบคลุมพื้นที่ดานฝงธนบุรีไดเต็มศักยภาพ สามารถรองรับจำนวนผูปวยได 600 เตียง
2. ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบไดรับการบริการทางการแพทยที่สะดวก รวดเร็วในพื้นที่
ใกลบาน ลดคาใชจายในการเดินทาง และลดการสงตอผูปวยหนัก
3. ประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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บทที่ 6
แผนการพัฒนาขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ 2564
TN 1 โครงการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน หนวยงานภายในเปนผูจัด
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงการ

จำนวน
รวมผูเขา

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ การปองกันและซอมแผนอัคคีภัย

2

อบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

3
4
5
6

ประชุมวิชาการประจำป 2564 (ครั้งที่ 18)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Trauma Care
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝากครรภคุณภาพ”
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แพทยศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน (Basic Medication Education)
ความรูดานการยศาสตรเพื่อปองกันการบาดเจ็บจาก
การทำงาน
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อความผูกพันของ
บุคลากร (SHE Management for 2P Safety and
Employee Engagement)
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สำหรับ อาชีวอนามัยประจำ
หนวยงาน
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพยาบาล
อบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา (Post
Baccalaureate Residency Training)
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานโรคเอดสของ
โรงพยาบาลตากสิน
อบรมเชิงปฏิบัติการการใหการปรึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง
โรคเอดส (Basic HIV Counseling)
อบรมเชิงปฏิบัติการการใหการปรึกษาขั้นสูงเรื่องโรค
เอดส (Advance HIV Counseling)
ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผูปวยแบบประคับ
ประคองและผูปวยระยะสุดทาย
โครงการอบรม Critical Care Nurses 2021

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

งบประมาณ
ที่ขอเสนอ

หมายเหตุ

300

45,800.-

เงินบำรุง รพ.

180

51,000.-

เงินงบประมาณ

300
60
51
180

549,000.35,200.15,820.207,370.-

เงินบำรุง รพ.
เงินบำรุง รพ.
เงินบำรุง รพ.
เงินบำรุง รพ.

300

9,500.-

เงินบำรุง รพ.

520

154,040.-

เงินบำรุง รพ.

120

515,140.-

เงินบำรุง รพ.

270

72,000.-

เงินบำรุง รพ.

25

113,600.-

เงินบำรุง รพ.

100

32,000.-

เงินบำรุง รพ.

50

60,600.-

เงินบำรุง รพ.

50

89,600.-

เงินบำรุง รพ.

80

85,170.-

เงินบำรุง รพ.

40

56,535.-

เงินบำรุง รพ.
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ลำดับ
ที่
17

ชื่อโครงการ

จำนวน
รวมผูเขา

งบประมาณ
ที่ขอเสนอ

หมายเหตุ

อบรม เรื่อง การอานและแปลผลคลื่นไฟฟาสำหรับ
80
59,400.เงินบำรุง รพ.
พยาบาล
18 อบรม เรื่อง การปองกันความเสี่ยงทางกฎหมาย และ
90
60,600.เงินบำรุง รพ.
จริยธรรมทางการพยาบาล
19 ประชุมวิชาการศูนยความเปนเลิศโรงพยาบาลตากสิน
120
112,200.เงินบำรุง รพ.
20 ประชุมวิชาการประจำป เรื่องการปองกันการ
80
47,700.เงินบำรุง รพ.
แพรกระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
21 อบรมเชิงปฏิบัติการ safety workshop in
50
13,400.เงินบำรุง รพ.
chemotherapy
22 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงพยาบาล
40
62,100.เงินบำรุง รพ.
หุนดี” (You R What You E)
23 อบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมปองกันโรคธาลัสซีเมีย
85
24,810.เงินบำรุง รพ.
และการแปลผล
24 อบรมความรูดานการดูแลผูปวยสูงอายุ
50
18,490.เงินบำรุง รพ.
25 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะบุคลากร
80
39,000.เงินบำรุง รพ.
ดานงานนวัตกรรม
26 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสาธารณสุข
60
93,040.เงินบำรุง รพ.
27 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู
30
130,200.เงินบำรุง รพ.
งานวิจัย “R2R”
รวม
3,391
2,922,405 .(สองลานเกาแสนสองหมื่นสองพันสี่รอยหาบาทถวน)
*ทุนสงเสริมการวิจัย เงินงบประมาณ 200,000 บาท มีการเสนอเพื่อของบประมาณแตไมไดบรรจุไวใน TN 1
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TN 2 การฝกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ในประเทศ ระยะเวลา ไมเกิน 90 วัน
ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำป 2564 เปนจำนวนเงิน 260,000.-บาท
และเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลตากสิน เปนจำนวนเงิน 3,637,100.-บาท
TN 2 โครงการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ในประเทศ ระยะเวลาเกิน 90 วัน
บุคลากรศึกษาในประเทศ ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
โดยหนวยงานภายนอกเปนผูจัด
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตร / สาขาวิชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลผดุงครรภ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการการบริหารการพยาบาล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาที่เกี่ยวของดานเภสัชกรรม
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมสงเคราะห
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเวชระเบียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลศาสตร
รวม

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน (บาท)

ผูเขาศึกษา
พยาบาล
พยาบาล

1

600,000.-บาท
180,000.-/คน
รวม 360,000.-บาท
180,000.-

พยาบาล

1

180,000.-

พยาบาล

1

180,000.-

1

180,000.-

นักเวชศาสตร
สื่อความหมาย
เภสัชกร

1

135,000.-

นักสังคมสงเคราะห

1

90,000.-

เจาพนักงานเวชสถิติ

3

90,000.-/คน
รวม 270,000.-บาท
2,175,000.-บาท

พยาบาล

1
2

12
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บุคลากรศึกษาในประเทศ ระดับสูงกวาปริญญาตรี

ลำดับ
ที่

หลักสูตร / สาขาวิชา

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน (บาท)

ผูเขาศึกษา

1

แพทยประจำบานตอยอด
อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท
แพทยประจำบาน
สาขาศัลยศาสตรลำไสใหญและทวารหนัก
แพทยประจำบานตอยอด
อนุสาขาอายุรศาสตรโครคระบบหายใจ
และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ฝกอบรมเพื่อเปนแพทยผูมีความรูความ
ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาโสตวิทยา และโสตประสาทวิทยา
แพทยประจำบานตอยอด
สาขาศัลยศาสตรศีรษะ คอ และเตานม
ฝกอบรมผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานคลินิก
อนุสาขาโรคหู คอ จมูก ดานการนอนหลับ
แพทยประจำบานตอยอด
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
สาขาการผาตัดผานกลองทางนรีเวช
แพทยประจำบาน
สาขาเวชศาสตรครอบครัว
แพทยประจำบาน
สาขาอายุรศาสตร
ทันตแพทยประจำบาน/
ประกาศนัยบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
แขนงวิชาจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม
รวม

1

ทุนสวนตัว

นายแพทย

1

ทุนสวนตัว

นายแพทย

1

ทุนสวนตัว

นายแพทย

1

ทุนสวนตัว

นายแพทย

1

ทุนสวนตัว

นายแพทย

1

ทุนสวนตัว

นายแพทย

1

430,000.-

นายแพทย

1

ทุนสวนตัว

นายแพทย

1

ทุนสวนตัว

นายแพทย

1

550,000.-

ทันตแพทย

1

92,000.-

นักจิตวิทยา

11

1,072,000.-บาท

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

98
ทุนฝกอบรมในประเทศ 90 วันขึ้นไป
ลำดับ
ที่
1

หลักสูตร / สาขาวิชา
วิจัยวิทยาศาสตรและสุขภาพ
รวม

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน (บาท)

ผูเขาศึกษา

1
1

60,000.60,000.-บาท

นายแพทย

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาตางๆ
ลำดับ
ที่

หลักสูตร / สาขาวิชา

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน (บาท)

ผูเขาศึกษา

1

วุฒิบัตรเฉพาะทางพยาบาลขั้นสูง

1

300,000.-

พยาบาล

2

การฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล

3

พยาบาล

3

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาตาง ๆ

15

4

ประกาศนียบัตรผูใหความรูดานเบาหวาน
รวม

1
33

50,000.-/คน =
150,000.-บาท
40,000.-/คน
600,000.-บาท
28,000
1,078,000.-บาท

พยาบาล
พยาบาล

หลักสูตรเทคนิคทางการแพทยเฉพาะทาง สาขาตางๆ
ลำดับ
ที่
1

หลักสูตร / สาขาวิชา
ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย
เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก
แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา
รวม

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน (บาท)

ผูเขาศึกษา

1

40,000.-

นักเทคนิค
การแพทย

1

40,000.-บาท
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หลักสูตรเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาตางๆ
ลำดับ
ที่
1

หลักสูตร / สาขาวิชา
ประกาศนียบัตร
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
สาขาตรวจติดตามระดับยาในเลือด
รวม

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน (บาท)

ผูเขาศึกษา

1

30,000.-

เภสัชกร

33

30,000.-บาท

TN 3 โครงการศึกษา ฝกอบรม ประชุม ณ ตางประเทศ
ลำดับ
จำนวน จำนวน
ชื่อโครงการ
เงินงบประมาณ
ที่
(คน) (วัน)
1. ฝกอบรมดานการบริการ
1
1 ป
800,000.การแพทยฉุกเฉิน
(Emergency
MedicinePreHospital/
Transport Medicine)
ณ ประเทศแคนาดา
2. นำเสนอผลงานและเขา
2
8 วัน
รวมประชุมวิชาการ FDI
World Dental
Congress
ณ ประเทศออสเตรเลีย
รวม
3
800,000.-

เงินบำรุงฯ

หมายเหตุ

-

นายแพทย
ปฏิบัติการขึ้นไป
(กลุมงานเวช
ศาสตรฉุกเฉิน
และนิติเวชวิทยา)

ทันตแพทย
2 คน
130,000/คน ชำนาญการขึ้นไป
รวม 260,000.- (กลุมงานทันตกรรม)
260,000.-

**หลักสูตรการดูแลผูปวยระยะฟนฟู (Intermediate Care) และ ศึกษาดูงาน การปองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ไมไดรับการอนุมัติ

100
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บทที่ 7
แผนการเงินประจำปงบประมาณ 2564
ปงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลตากสิน ไดงบประมาณเพื่อการรักษาพยาบาลจากกรุงเทพมหานคร (รวมงบเพิ่มเติม)
เปนเงินทั้งสิ้น 792,123,900 บาท (เจ็ดรอยเกาสิบสองลานหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเการอยบาทถวน)
สวนในปงบประมาณ 2564 ไดรับการจัดสรรเปนเงินทั้งสิ้น 750,961,700 บาท (เจ็ดรอยหาสิบลานเกา
แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)
โดยใหเปนไปตามวัตถุประสงค คือ
1. เพื่อบริการประชาชนในดานการักษาพยาบาล
2. จัดหาเครื่องมือแพทยที่มีประสิทธิภาพมาใชกับระบบงานในโรงพยาบาล เพื่อความ
ปลอดภัยรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
งานที่ดำเนินการ คือ
1. อำนวยการและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานดานธุรการ การเจาหนาที่ การคลัง งบประมาณ
และพัสดุ การอำนวยความสะดวกทั่วไป และการประสานงานกับสวนราชการอื่นในสังกัด โดยมีขาราชการ และ
ลูกจาง ประมาณ 1,717 คน
2. ใหการบำบัดรักษาผูปวยทั้งสิ้นประมาณ 802,326 คน โดยแยกเปน
- ผูปวยนอก ประมาณ
782,923 คน
- ผูปวยใน
ประมาณ
19,403 คน
- จำนวนเตียง
452 เตียง
แบงเปน
1. เงินเดือนและคาจางประจำ
456,463,800 บาท
1.1 เงินเดือน
374,796,400 บาท
- อัตราเดิม 1,102 อัตรา
337,275,600 บาท
- เงินเลื่อนขั้น
19,944,600 บาท
- เงินเพิ่มคาวิชา
11,997,600 บาท
- เงินประจำตำแหนง
187,200 บาท
- เงินคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ
5,035,200 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
321,800 บาท
- เงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการ
34,400 บาท
1.2 คาจางประจำ
81,667,400 บาท
- อัตราเดิม 399 อัตรา
76,075,400 บาท
- เงินเพิ่มคาจางประจำ
4,455,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจำ
685,900 บาท
- เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางประจำ
450,500 บาท
2. คาจางชั่วคราว
29,304,000 บาท
- คาจางชั่วคราว 216 อัตรา
21,255,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางชั่วคราว
3,165,000 บาท
- เงินชวยเหลือคาครองชีพของลูกจางชั่วคราว
4,884,000 บาท

101

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
192,732,800 บาท
3.1 คาตอบแทน
89,260,500 บาท
- สวนใหญเปนคาตอบแทนบุคลากรดานการแพทย และสาธารณสุข คาอาหารทำ
การนอกเวลา คาพยาบาลเวรยามวิกาล คาตอบแทนแพทย ทันตแพทย เภสัชกรฯ หวงเวลา ฯลฯ
3.2 คาใชสอย
34,328,600 บาท
- สวนใหญเปนคาจางเหมาดูแลทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย คาจางทำความ
สะอาดอาคาร คาซักฟอก คาบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณทางการแพทย ฯลฯ
3.3 คาวัสดุ
69,143,700 บาท
- สวนใหญเปนคายาและเวชภัณฑ คาวัสดุเครื่องบริโภค คาฟลมเอกซเรย น้ำยาและ
อุปกรณ คาวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุเคมี ฯลฯ
4. คาสาธารณูปโภค
36,245,200 บาท
- คาไฟฟา คาน้ำประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย
5. คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
35,750,000 บาท
5.1 คาครุภัณฑ
35,750,000 บาท
- กลุมงานรังสีวิทยา
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรความเร็วสูง
ชนิด 128 สไลด พรอมอุปกรณ 1 ชุด
20,000,000 บาท
- กลุมงานศัลยกรรม
ชุดศูนยกลางติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ
พรอมเครื่องติดตามสัญญาณชีพขางเตียง มีระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในการรักษาและเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ สำหรับเคลื่อนยายผูปวย 1 ชุด 10 จุด 1 ชุด
10,000,000 บาท
- กลุมงานออรโธปดิกส
เตียงผาตัดศัลยกรรมกระดูก 1 ชุด
2,950,000 บาท
- กลุมงานทันตกรรม
เครื่องเอกซเรยฟนทั้งปากและกะโหลกศีรษะ
ระบบดิจิตอล ชนิดสามมิติ 1 ชุด
2,800,000 บาท
6. รายจายอื่น
465,900 บาท
(1) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปองกัน
และซอมแผนอัคคีภัย
(2) คาใชจายในการอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน
(3) คาใชจายทุนสงเสริมงานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข

214,900 บาท
51,000 บาท
200,000 บาท
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โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน
วัตถุประสงคของโครงการ
(1) เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลใหมีศักยภาพในการใหการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกลเคียงใหทันสมัยและเพียงพอกับจำนวนผูมารับบริการ
(2) เพื่ อลดความแออัดของสถานที่ ให บ ริการผู ปว ยและสามารถจัด การสิ่งแวดล อมให
เอื้ออำนวยตอการสงเสริมสุขภาพ (Healing Environment)
(3) เพื่อพัฒนาการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนของโรงพยาบาลใหไดอยางครบวงจร
ทั้งดานการปองกันโรค การสงเสริม การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ
(4) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมที่
ดีเหมาะสม เอื้อตอการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดขวัญและกำลังใจ เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความยึดมั่นผูกพัน
และความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงพยาบาล
ระยะเวลาดำเนินการ 6 ป (2561 – 2566)
เปาหมายของโครงการ
(1) เพื่อขยายการให บ ริการดานสุขภาพแกป ระชาชนครอบคลุมพื้น ที่ ดานฝงธนบุรีไดเต็ม
ศักยภาพ สามารถรองรับจำนวนผูปวยได 600 เตียง
(2) เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบไดรับการบริการทางการแพทยที่สะดวก รวดเร็ว
ในพื้นที่ใกลบาน ลดคาใชจายในการเดินทาง และลดการสงตอผูปวยหนัก
(3) เพื่อใหประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางดำเนินการ
(1) รื้อถอนและเตรียมงาน
(2) ปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวสวนผูปวยนอกเพื่อรองรับการยายหนวยงานจากอาคารที่รื้นถอน
(3) กอสรางอาคารอเนกประสงค สูง 23 ชั้น พรอมชั้นจอดรถใตดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน ผังบริเวณและสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ
(5) จัดการครุภัณฑ
ประมาณการคาใชจายของโครงการ
ปงบประมาณ

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
งบดำเนินการ
งบลงทุน
งบดำเนินการ งบลงทุน
2561 - 2562
2563
75,947,000
2564
169,164,100
2565
754,198,700
2566
1,087,728,818
รวม
2,087,038,618
-

รวมทั้งสิ้น
75,947,000
169,164,100
754,198,700
1,087,728,818
2,087,038,618
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รายละเอียดรายจายของโครงการปงบประมาณ 2564
1. เงินงบประมาณ
169,164,100 บาท
2. เงินนอกงบประมาณ
บาท
เงินงบประมาณ
169,164,100 บาท
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
169,164,100 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
169,164,100 บาท
กอสรางอาคารอเนกประสงค โรงพยาบาลตากสิน
169,164,100 บาท
(1) งานรื้อถอนและเตรียมงาน
(2) งานปรับปรุงบริเวณลานจอดรถ ชั้น 2 – ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
(อาคาร 17 ชั้น) เปนพื้นที่ชั่วคราวสวนผูปวยนอก พื้นที่ประมาณ 4,300 ตารางเมตร
(3) กอสรางอาคารอเนกประสงค 23 ชั้น พรอมชั้นจอดรถใตดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
พื้นที่ใชสอยประมาณ 63,030 ตารางเมตร
(4) งานภูมิทัศน งานผังบริเวณและสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ
(5) งานจัดหาครุภัณฑ
(งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น
2,087,038,618 บาท
ป 2561 – 2562 ตั้งไว
บาท
ป 2563
ตั้งไว
75,947,000 บาท
ป 2564
ตั้งไว
169,164,100 บาท
สวนที่เหลือผูกพันงบประมาณปตอไป)
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โรงพยาบาลตากสิน สํานักการแพทย
รายงานการประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ประเภทเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ ตั้งไว
เปรียบเทียบรายรับ - รายจาย - รายรับจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ
เงินงบประมาณ
(1)

เงินบํารุง
(2)

เงินกองทุนหลัก ฯ
(3)

รายรับ
เงินทุนหมุนเวียน
ประกันสังคม
(4)
(5)

แรงงานตางดาว
(6)

รวมเงินนอกงบ

รวมเงินงบ/นอกงบทั้งสิ้น

(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

(8)=(1)+(7)

รายรับตั้งไว ป 2563

759,323,000.00

282,000,000.00

298,000,000.00

154,000,000.00

198,000,000.00

18,000,000.00

รายรับจริง ป 2563

748,226,625.00

280,081,131.49

357,264,625.37

133,137,870.28

217,339,516.68

25,830,220.44 1,013,653,364.26 1,761,879,989.26

-1.46

-0.68

19.89

-13.55

9.77

43.50

750,961,700.00

291,000,000.00

316,000,000.00

140,000,000.00

200,000,000.00

26,000,000.00

% สูง/ต่ํา กวาที่ตั้งไว ป 2563
รายรับตั้งไว ป 2564
รายการ

ตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมตั้งไวทั้งสิ้น
(ตามขอบัญญัติ ฯ) (บร/กปภ/ทว./ปกส./ตด.) เงินงบ/เงินนอกงบ
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)

เงินเดือนและคาจางประจํา

เงินบํารุง
(5)

เงินงบ/นอกงบ
(11)=(4)+(10)

-

458,464,400.00

389,721,321.56

-

-

-

-

-

-

389,721,321.56

456,463,800.00

-

456,463,800.00

32,292,000.00

25,038,426.17

-

-

-

-

-

-

25,038,426.17

29,304,000.00

-

29,304,000.00

178,738,800.00 1,128,125,000.00 1,306,863,800.00

155,558,836.04

350,810,386.84

329,689,682.17

1,071,951,317.86

192,732,800.00

19,622,000.00

58,930,000.00

48,860,000.00

107,790,000.00

40,114,800.00

17,852,900.00

30,300,600.00

10,000,000.00

40,300,600.00

30,300,600.00

4,116,354.77

597,200.00
-

99,771,000.00
-

100,368,200.00
-

1,826,808.00

4,101,693.14

รายจายอื่น
เงินอุดหนุน

8,358,377.12

759,323,000.00 1,286,756,000.00 2,046,079,000.00 642,560,791.77 376,881,334.75 357,670,059.29

ปรับโอน (เพิ่ม/ลด)

114,688,999.96

98,124,665.80

23,078,747.05

922,309,500.00 1,115,042,300.00

-

-

-

37,474,900.00

77,589,700.00

35,750,000.00

44,075,000.00

79,825,000.00

-

-

4,116,354.77

34,416,954.77

36,245,200.00

8,000,000.00

44,245,200.00

95,325,684.65

97,152,492.65

465,900.00
-

121,155,600.00
-

121,621,500.00
-

114,688,999.96

78,562,090.65

4,303,523.74

176,686,756.45 27,382,270.79 1,053,309,421.24 1,695,870,213.01 750,961,700.00 1,095,540,100.00 1,846,501,800.00

11,096,375.00
748,226,625.00
642,560,791.77

รายจายอื่น -

916,392,481.82

-

คงเหลืองบประมาณไมไดเบิกจาย 105,665,833.23

หมายเหตุ

รวมจายจริงนอกงบ
(10)=(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

ตั้งประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2564
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รวมตั้งไวทั้งสิ้น
(ตามขอบัญญัติ ฯ) (บร/กปภ/ทว./ปกส./ตด.) เงินงบ/เงินนอกงบ
(10)
(11)
(12)

-

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณหลังปรับโอน
หัก เบิกจายจริง

รวมเบิกจายจริงทั้งสิ้น

32,292,000.00

คาสาธารณูปโภค

รวม

3.07

458,464,400.00

คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

6.70

973,000,000.00 1,723,961,700.00

รายจาย
เบิกจายจริง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินนอกงบประมาณ
เงินกองทุนหลัก ฯ เงินทุนหมุนเวียน
ประกันสังคม
แรงงานตางดาว
(6)
(7)
(8)
(9)

เงินงบประมาณ
(4)

950,000,000.00 1,709,323,000.00

เงินทุนหมุนเวียน ไดแก รายจายผลกําไร เงินทุนหมุนเวียน ป 2560 , คารักษาพยาบาลขอคืน , คารักษาพยาบาลสงตอ , คารักษาพยาบาลนอกสถานที่ , คาอบรม/คาลงทะเบียน , รายการปรับปรุง
เงินบํารุง ไดแก คารักษาพยาบาลถอนคืน , คารักษาพยาบาลนอกสถานที่ , คาอบรม/คาลงทะเบียน , ลูกหนี้เงินยืมเงินบํารุง , รายการปรับปรุง
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไดแก คารักษาพยาบาลสงตอ , คารักษาพยาบาลนอกสถานที่ , คารักษาพยาบาลถอนคืน (อปท) , รายการปรับปรุง
เงินตางดาว ไดแก คาบัตรประกันถอนคืน , คารักษาพยาบาลสงตอ , คารักษาพยาบาลนอกสถานที่ , รายการปรับปรุง
เงินประกันสังคม ไดแก คาใชจายใหกับสถานบริการสาธารณสุขอื่น , คาชดเชยเงินบํารุง รพ. 20% , คาชดเชยเงินทุนหมุนเวียน รพ. 5% , สงคืนคารักษพยาบาล

รายจายตั้งไวสูงกวารายรับ
อัตรา % รายจายตั้งไวสูงกวารายรับ

-122,540,100.00
-6.64
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ตารางการกระจายตัวชี้วัดของสวนราชการลงสูระดับฝาย/กลุมงาน แผนปฏิบัติราชการป 2564
โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร
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หมายเหตุ
การกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ไดกำหนดสัญลักษณ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility (R))
2. ความรับผิดชอบยอย (Sub Responsibility (SR))
3. ความรับผิดชอบรวม (Joint Responsibility (JR))
4. สนับสนุน (Support (S))

ตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจำป พ.ศ.2564
องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมภี าวะเจ็บปวย จากโรคไมตดิ ตอเรื้องรังและโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงพฤติกรรมที่มผี ลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด
1. รอยละความสำเร็จ
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ที่ไดรับ
การประเมิน CVD
Risk และมีความ
เสี่ยงสูง (ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

JR

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

SR

R

คุณ
สุมิตรา
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ดานที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร
เปาประสงคที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
ตัวชี้วัด
2. รอยละความสำเร็จ
ในการแกไขปญหา
ที่พบจากการ
ประเมินผูส ูงอายุที่
คลินิกผูส ูงอายุ
คุณภาพแบบบูรณา
การ (ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

JR

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
ชูขวัญ

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพของการดำเนินงานภารกิจตามนโยบายผูบริหารหรือภารกิจพิเศษ (Agenda Base)
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารสุขที่เทาเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
4. รอยละความสำเร็จ
ของการใหบริการ
ดานการรักษา
ผูปวยดวยระบบ
โทรเวชกรรม
(Telemedicine)
(ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

JR JR

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

JR

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
ขนิษฐา

S
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เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สำคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง
เปาหมายที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตัวชี้วัด
5. ระดับความสำเร็จ
ของการจัดทำแผน
บูรณาการเพื่อ
เตรียมความพรอม
รองรับสถานการณ
การระบาดของ
โรคอุบัติใหม/อุบัติ
ซ้ำ (ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ

ดวงฤทัย

(IC)

เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสีย่ งพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด
6. ประชาชน
อายุ 15 ปขึ้นไป
ไดรับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูง
7. รอยละของผูปวย
เบาหวานที่ไดรับ
การดูแลตามเกณฑ

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

R

คุณ
ชวนพิศ

SR

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

SR

SR S

S

JR

R

คุณ
สุมิตรา
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ภารกิจตามยุทธศาสตรของหนวยงาน
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย
มิติที่ 1.1 ปลอดมลพิษ
เปาหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคณ
ุ ภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.1.3.2 เฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
ตัวชี้วัด
6. รอยละของการ
รายงาน
ผลกระทบตอ
สุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ
(ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
อารยา
/
คุณ
กัลยาณี

มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมภี าวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ
เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี
ตัวชี้วัด
7. รอยละของ
ผูเขารวมโครงการ
อวนลงพุงมีรอบเอว
หรือ BMI ลดลง
จากเดิม (ผลลัพธ)

สูติ

8. รอยละของวัยรุนที่ R
ตั้งครรภตอไดรับ คุณ
สุนิดา
การฝากครรภและ /
คุณ
คลอดอยางมี
กอบกุล
คุณภาพ (ผลลัพธ)

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
ขวัญฤดี

110
เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสีย่ งพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด
9. ประชาชนอายุ 15
ปขึ้นไปไดรับการคัด
กรองโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูง (ผลผลิต)
10. รอยละของผูปวย
โรคเบาหวานที่
สามารถควบคุม
ระดับน้ำตาลได
(ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

R

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
โรงพยาบาลตากสิน

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

คุณ
ชวนพิศ

R

คุณ
สุมิตรา

11. รอยละของผูปวย
โรคความโลหิตที่
ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได
(ผลลัพธ)

R

คุณ
เดือนรุง

เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สำคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง
เปาประสงคที่ 1.6.2.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด
ตัวชี้วัด
12. อัตราความสำเร็จ
ในการรักษาผูปวย
วัณโรครายใหม
(ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
สธัญ
รัชต
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เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียมกัน มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ

อาชีว

ผูปวย ฝาย
คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
สูติ ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา โสต ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
ตัวชี้วัด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา
13. รอยละของ
JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR R
ความสำเร็จในการ
คุณ
ผานการตรวจ
สิริพร
ประเมินมาตรฐาน
คุณภาพโรงพยาบาล
(Re- Accreditation)
(ผลลัพธ)
14. รอยละของ
R
คุณ
ผลงานวิจัย/
ภิรชา
Innovation/R2R
/
ที่นำไปใชในการ
คุณ
ศิริรัตน
ปฏิบัติงาน
(ผลลัพธ)

เปาประสงคที่ 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัด
15. ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนา
ศักยภาพ
โรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมริ ะดับสูง
และระดับตติยภูมิ
ระดับสูง (ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
กรณ
กาญจน

JR

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564
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อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา
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ตัวชี้วัด
16. รอยละความสำเร็จใน
การสงตอระหวาง
โรงพยาบาลในสังกัด
สำนักการแพทย
ศูนยบริการ
สาธารณสุขและ
โรงพยาบาลนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

S

R

คุณ
ศิริรัตน

ดานที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะหและการดูแลสุขภาพใหกับผูส งู อายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรบั การดูแลสุขภาพอยางครบวงจร
เปาประสงคที่ 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผูส ูงอายุคุณภาพ
ตัวชี้วัด
18. รอยละของ
โรงพยาบาลทีผ่ าน
เกณฑการประเมิน
“คลินิกผูส ูงอายุ
คุณภาพ” ระดับ
ทองขึ้นไป
(ผลลัพธ)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
ชูขวัญ
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เปาประสงคที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร
ตัวชี้วัด
19. จำนวนผูสูงอายุที่
ไดรับการคัดกรอง
กลุมอาการทีม่ ีใน
ผูสูงอายุ (ผลผลิต)

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
ชูขวัญ

ตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองคประกอบที่ 4 และ 5
องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐเพื่อนำไปสูระบบราชการ 4.0
ตัวชี้วัด
20. ความสำเร็จในการ
เสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

สูติ

ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา

โสต

ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
ผูปวย ฝาย
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ วิจัย เวชกรรม ปอด
นอก การ
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา

R

คุณ
ศิริรัตน

องคประกอบที่ 5 ศักยภาพการดำเนินการของหนวยงาน
ผูปวย ฝาย

สูติ ศัลย อายุร กุมาร กระดูก ตา โสต ER วิสัญญี จิตเวช ทันต เภสัช ชันสูตร พยาธิ ธ.เลือด วชช. ฟนฟู รังสี
โภชนา พัสดุ ซอม การเงิน บริหาร วิชาการ
ตัวชี้วัด
นอก การ
21. (5.1) ความสำเร็จ
R
คุณ
ของการเบิกจาย
ณั
ฐชา
งบประมาณใน
ภาพรวม
หมายเหตุ
การกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ไดกำหนดสัญลักษณ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility (R)) เปนกรณีที่เจาหนาที่สามารถรับผิดชอบในผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดแตเพียงผูเ ดียว
2. ความรับผิดชอบยอย (Sub Responsibility (SR)) เปนกรณีที่เจาหนาที่รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดแตเพียงบางสวน โดยตองระบุขอบเขตของงานไวดวย
3. ความรับผิดชอบรวม (Joint Responsibility (JR)) เปนกรณีที่เจาหนาที่หลายคนรวมกันรับผิดชอบตัวชี้วัด โดยที่ไมสามารถระบุขอบเขตของงานที่รับผิดชอบได
4. สนับสนุน (Support (S)) เปนกรณีทรี่ ับผิดชอบในการชวยเหลือสนับสนุน แตไมไดดำเนินการ

อาชีว คลินิก ศ.เบา ผูสูง กง. กง. กง.
วิจัย เวชกรรม ปอด
หวาน อายุ แพทย ประกัน พัฒนา
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โรงพยาบาลตากสิน

