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วิสัยทัศน์
“เรามุ ่ง ม่ันท่ีจะทำาให ้ระบบการให ้บริการ
ทางการแพทย์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
มีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน 
เข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ท่ีดแีละคุม้ค่าท่ีสุด”

พันธกิจ
เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับการช่วยเหลือและ 
เข้าถงึบรกิารตรวจรกัษาพยาบาล ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค 
และฟื้นฟูสุขภาพท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันการณ์ โดยจัดให้มี
เครอืข่ายโรงพยาบาล การบรหิารจดัการระบบบรกิารการแพทย์ 
ฉุกเฉิน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา 
ทางการแพทย์ ตลอดจนการประสานนโยบาย กำาหนด 
ทิศทาง และบูรณาการเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์  
ท้ังภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ ซ่ึงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนเป็นหนึ่งนโยบายที่ผมและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความ
ส�าคัญโดยตลอด ด้วยตระหนักดีว่าการมีสุขภาพที่ดีนับเป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การด�ารงชีวติอย่างมคีวามสุข โดยได้มีการขับเคล่ือนงานเพ่ือพัฒนาระบบการ
บริการทางการแพทย์ภายใต้นโยบาย “NOW Moving Forward : ท�ำจริง 
เห็นผลจริง” มาอย่างต่อเนื่อง

ส�านักการแพทย์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ใน
การให้บริการทางการแพทย์ โดยที่ผ่านมาได้ที่การด�าเนินการเพื่อขยายขีด
ความสามารถในการให้บริการของสถานพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมและ
พฒันาบคุลากรทางการแพทย์และการพยาบาลให้มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง 
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลสังกัด
กรงุเทพมหานคร ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ตลอดจนสามารถ
รองรับความต้องการของประชาชนทุกกลุ ่มทุกวัยในทุกพื้นที่ได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนั้นยังได้พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์อย่าง 
ครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความพร้อมส�าหรับให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาล การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคและส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

การจัดท�าหนังสือ “รำยงำนประจ�ำปีส�ำนักกำรแพทย์ พ.ศ. 2562”  
ฉบับน้ี เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลบริการ
ทางการแพทย์และโครงการส�าคัญต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งจะอ�านวยความ
สะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการ ตลอดจนเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจในการดูแลสขุภาพและป้องกนัโรคทีถ่กูต้องและเหมาะสม อันเป็น
รากฐานส�าคญัของการพฒันาสขุภาพท้ังในระดับบคุคล ครอบครัว และชมุชน 
ซึง่จะส่งผลให้ประชาชนมีสขุภาพร่างกายและจิตใจทีด่ ี มคีวามสขุ และน�าไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป

สารผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง

         พลต�ารวจเอก 

    (อัศวิน ขวัญเมือง)
        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการดูแลประชาชน ตลอดจนพัฒนา
เมอืงในทกุ ๆ ด้าน เพ่ือให้ประชาชนมคีณุภาพชวิีตทีดี่ ซ่ึงภารกจิด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุขเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความ
เกีย่วข้องโดยตรงกับสุขภาพอนัเป็นปัจจัยส�าคญัของการมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีอง
ประชาชน คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแล
ส่งเสริมสุขภาพของพี่น้องประชาชน และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
ทีม่ปีระสิทธภิาพ รวมถงึการขยายศกัยภาพของโรงพยาบาล ให้มคีวามพร้อม
ท้ังด้านกายภาพ วิชาการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สามารถรองรับ
ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นท่ีใกล้เคียง เพ่ือ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ใน
ด้านการพัฒนาเป็นมหานครปลอดภัย กรุงเทพมหานครปลอดโรคคนเมือง 
และมหานครส�าหรับทุกคน ไม่ว่าจะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดแูลอย่างครบวงจร ประกอบกบันโยบาย “NOW Moving Forward : ท�ำจรงิ 
เห็นผลจริง” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครได้ให้ความส�าคัญในด้านการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นพิเศษ เพื่อรองรับสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

           พลต�ารวจโท 

(โสภณ พิสุทธิวงษ์)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สารรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลต�ารวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์
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วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานคร
แห่งเอเชยี ภายในปี 2575 ซึง่ขบัเคลือ่นตามแผนพฒันากรงุเทพมหานครระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ มหานครปลอดภัย 
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครส�าหรับทุกคน มหานครกระชับ 
มหานครประชาธิปไตย และมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการเมืองมหานคร

ส�าหรับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี แบ่งช่วงการพัฒนา 
ออกเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามแผน
พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งการ 
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย โดยก�าหนด
เป้าหมายคนกรงุเทพมหานคร มีสขุภาวะทางกายและจติ มพีฤติกรรมสุขภาพ
ทีด่ ีไม่มภีาวะเจบ็ป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั และโรคจากการประกอบอาชพี 
ประชาชนเห็นความส�าคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม มีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มี
คุณภาพ และมาตรฐาน รวมถึงการได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิด
อบุตัเิหตแุละเจ็บป่วยขัน้วกิฤติ พร้อมตอบสนอง และยทุธศาสตร์ที ่3 มหานคร
ส�าหรับทุกคน มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล 
อย่างครบวงจร สามารถท่ีจะเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
และทัดเทียมเหมือนคนทั่วไป ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

การขบัเคลือ่นภารกจิข้างต้นให้เป็นไปตามแผนพฒันากรงุเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล กลไกขบัเคลือ่นทีส่�าคัญ คอื 
ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะ 
ผลกัดันให้เกดิการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับแนวทางการด�าเนนิ
งานใหม่ ๆ โดยน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้มากยิง่ขึน้ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมอื
กบัเครอืข่ายทกุภาคส่วนในการพัฒนาคณุภาพชวีติทีดี่ของประชาชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร

สารปลัดกรุงเทพมหานคร
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
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ในปัจจุบันกรุงเทพมหานคร เป็น “มหำนคร” ท่ีเป็นศูนย์กลางความ
เจริญทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การศึกษา และทาง 
การแพทย์ ประกอบกับแนวนโยบายการพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐ  
มุ ่ งเน ้นขยายการพัฒนาด ้านต ่าง ๆ การขับเคลื่อนการท�างานของ
กรุงเทพมหานครจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีความพร้อมและ 
มีศักยภาพในการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ส�านักการแพทย์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ี
เป็นก�าลังส�าคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
ปัจจุบันนี้ วิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครได้เปล่ียนไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง 
ประชาชนในเขตเมืองต้องประสบกับสภาวการณ์ต่าง ๆ อันส่งผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพจากความเร่งรีบในการประกอบอาชีพ ภาวะเครียดจากการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงปัจจัยเหล่านี ้
ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเป็นส�าคัญ จึงได้มีการพัฒนารอบด้านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น 
ด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านโครงสร้างกายภาพ  
ด้านเทคโนโลยทีางการแพทย์ และด้านบรกิารทางวชิาการ ตลอดจนสนบัสนนุ 
ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันทั้งร่างกาย
และจิตใจให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริการแก่ประชาชนในพื้นที่
กรงุเทพมหานครและพืน้ทีใ่กล้เคยีงให้ครอบคลมุและทัว่ถงึมากยิง่ข้ึน ส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน 
การเข้ารับบริการ และเพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหำนครแห่งสุขภำพ”

ภารกจิในการขับเคล่ือนการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสขุอย่าง 
เป็นระบบและต่อเนื่องเป็นเร่ืองที่ท้าทายและไม่อาจส�าเร็จได้ในระยะเวลา 
อันสั้น แต่จากองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสม ตลอดจนความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จะสามารถผลักดันให้กรุงเทพมหานครเกิดการ
เปลีย่นแปลง ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติของ
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

สารรองปลัดกรุงเทพมหานคร
นายพิชญา นาควัชระ

 (นายพิชญา นาควัชระ)
  รองปลัดกรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานคร ภายใต ้การบริหารจัดการของผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (พลต�ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ให้ความส�าคัญกับ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสขุเป็นอย่างมาก ซ่ึงประชาชนชาวกรงุเทพมหานคร 
จะได้รับการดูแลสุขภาพและการบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการท่ีประชาชนมี “สุขภำพดี” และ
สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ภายใต้
นโยบาย “MSD Moving Forward Together” โดยขับเคลื่อนเป็นองค์กร
คณุธรรมและองค์กรแห่งความสุข พร้อมมุง่สู่ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และพัฒนาศักยภาพการให้
บรกิารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ ในด้านสิง่แวดล้อม 
สภาพการจราจรที่ติดขัด ความเครียด สุขภาพจิต ภาวะโภชนาการเกินจาก
การบรโิภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสม สถานการณ์ของโรคอบุตัใิหม่/อบุตัซิ�า้ ฯลฯ  
ล้วนส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น และนอกเหนือจากการรักษาพยาบาลแล้ว  
การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงและสามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน และมีการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มุ่งสู่การเป็น  
Smart Digital Hospital และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการแพทย ์
ของกรุงเทพมหานครด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย 
ให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

ดงัน้ัน ส�านักการแพทย์ กรงุเทพมหานคร จงึได้ตอบสนองความคาดหวงั 
ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยการยกระดับโรงพยาบาลในสังกัด 
ส�านักการแพทย์ ทั้ง 11 แห่ง ที่ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ให้มี
มาตรฐานท่ีสูงขึ้นจากเดิมเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้รับความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบาย “NOW Moving Forward :  
ท�ำจริง เห็นผลจริง”

สารผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร

 (นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)
 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
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คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายข้าราชการการเมือง)

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นำยศักดิ์ชัย บุญมำ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นำยสกลธี ภัททิยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นำยเกรียงยศ สุดลำภำ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
(ฝ่ายข้าราชการประจ�า)

นำงศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร

นำงวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นำยพิชญำ นำควัชระ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นำงวิภำรัตน์ ไชยำนุกิจ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นำยขจิต ชัชวำนิชย์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นำยสมภำคย์ สุขอนันต์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นำงวัลยำ วัฒนรัตน์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
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คณะผู้บริหารส�านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร

นำยสุขสันต์ กิตติศุภกร
ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

นำงสำวสุภำพร กรลักษณ์
รองผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

นำยสุกิจ ศรีทิพยวรรณ
รองผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์

ว่ำง 
รองผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
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นำยเพชรพงษ์ ก�ำจรกิจกำร
ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลกลาง

นำงอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ
เลขานุการ

ส�านักการแพทย์

นำยขจร อินทรบุหรั่น
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

นำงคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์
ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลสิรินธร

นำยชำติชำย วงษ์อำรี
ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

นำงอัมพร เกียรติปำนอภิกุล
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน

นำยชัยยศ เด่นอริยะกูล
ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

นำงปนัดดำ ลีลำอุดมลิปิ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบางนา

กรุงเทพมหานคร

นำงสิรินำถ เวทยะเวทิน
ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลตากสิน

ว่ำง
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์

นำงเลิศลักษณ์ ลีลำเรืองแสง
ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

นำยเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดำ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

นำยสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล
ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลคลองสามวา

คณะผู้บริหารส่วนราชการ
ในสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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นำยเสนอ ตัณฑเศรษฐี
(1 มกราคม 2517 - 30 กันยายน 2520)

นำยอุดม เทียนจวง
(1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529)

นำยชยันต์ สุนทรนนท์
(1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2534)

นำยประเสริฐ นุตกุล
(1 ตุลาคม 2520 - 16 พฤศจิกายน 2523)

นำยกมล กวยำวงศ์
(1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2531)

นำยสุวัฒน์ จันทรจ�ำนง
(1 ตุลาคม 2534 - 1 ตุลาคม 2535)

นำยวิวัฒน์ กรีพำนิช
(17 พฤศจิกายน 2523 - 30 กันยายน 2527)

นำยปรีชำ ตำปสนันทน์
(1 ตุลาคม 2531 - 30 กันยายน 2532)

นำยสุดชำย ปันยำรชุน
(2 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2536)

ท�าเนียบผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
(ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน)
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นำยธรรมนูญ วำนิยะพงศ์
(1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2537)

นำยวันชำติ ศุภจัตุรัส
(1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540)

นำยถำวร ตันติกุล
(1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545)

นำยวีรศักดิ์ วัชรำติทย์
(1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538)

นำยปิยเมธิ ยอดเณร
(1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2543)

นำยปิตินันท์ ณัฐรุจิโรจน์
(1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)

นำยวีระ แสงรุจิ
(1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539)

นำยอุดมศักดิ์ สังฆ์คุ้ม
(1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544)

นำยประวิทย์ ภัทรวิชำ
(1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2548)

ท�าเนียบผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
(ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน)
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นำยมำโนชญ์ ลีโทชวลิต
(1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)

นำยพีระพงษ์ สำยเชื้อ
(26 พฤศจิกายน 2551 - 30 กนัยายน 2552)

นำยสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์
(26 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 กันยายน 2559)

นำงสำวศิริวัฒน์ มโนธรรม
(1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550)

นำยสรำวุฒิ สนธิแก้ว
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2555)

นำยพิชญำ นำควัชระ
(1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)

นำยไกรจักร แก้วนิล
(1 ตุลาคม 2550 - 26 พฤศจิกายน 2551)

นำยสำมำรถ ตันอริยกุล
(6 ธันวาคมา 2555 - 30 กันยายน 2558)

นำยชำลี วชิรศรีสุนทรำ
(1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560)

นำยสมชำย จึงมีโชค
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ท�าเนียบผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
(ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน)

นำยสุขสันต์ กิตติศุภกร
(16 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน)



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒16

โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

โรงพยาบาลคลองสามวา โรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างการบริหารราชการส�านักการแพทย์



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 17

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร  (ศูนย์เอราวัณ)

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สำานักงานเลขานุการ
สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สำานักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์

การแบ่งส่วนราชการของส�านักการแพทย์



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

18 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

โครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เรำท�ำควำม ดี ด ้วยหัวใจ” เป ็นโครงการพระราชทานจากสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนโยบายให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ ท�าความดีเพ่ือส่วนรวมโดยไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนและสิง่ตอบแทน เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มี 

ส่วนร่วมในการท�างานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานชุมชน สังคม ตลอดจนท�าให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

ความหมายของ “จิตอำสำ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
ฉบับ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ “จิตอำสำ” ดังนี้

“จิต” เป็นค�านาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึก
“อำสำ” เป็นค�ากริยาหมายถึง เสนอตัวเข้ารับท�า

“ “

ดังนั้น “จิตอำสำ” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงาม
ทัง้ปวงแก่เพือ่นมนษุย์โดยเตม็ใจสมคัรใจอิม่ใจ ซาบซึง้ใจ ปีตสิขุ 
ที่พร ้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติป ัญญา เพื่อ
สาธารณประโยชน์ในการท�ากิจกรรมหรือสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิด
ขึ้นกับผู้คน เป็นจิตท่ีมีความสุขเมื่อได้ท�าความดีและเห็นน�้าตา
เปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตท่ีเปี่ยมด้วย “บุญ” คือความ
สงบเยือกเย็น และพลังแห่งความดีอีกท้ังยังช่วยลด “อัตตำ” 
หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 19

“เราท�าความ ด ีด้วยหัวใจ”



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

20 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

ส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร ได้จดัตัง้ชมรม
จิตอาสาส�านักการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนบัสนนุโครงการองค์กรแห่งความสขุ (Happy Work 
Place) ของส�านกัการแพทย์การรวมตวัและเสรมิสร้าง
ความเป็นอันเดียวกันของบุคลากรส�านักการแพทย์ ใน
การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
ส่งเสรมิกิจกรรมด้านการเรยีนรู ้ศาสนา วฒันธรรม กฬีา 
และนันทนาการ เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรอย่างมีความสุข และมีผู ้อ�านวยการ 
ส�านักการแพทย์ เป็นที่ปรึกษาชมรมซึ่งการด�าเนินการ
ของชมรมฯ จะขับเคลือ่นกิจกรรมโครงการให้เป็นไปตาม 
นโยบายการบรหิารงานส�านกัการแพทย์ ปี 2560 ข้อ 8 
เป็นองค์กรแห่งความสขุ บุคลากรทกุคนมสีขุภาวะทีดี่  
มีขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานภายในหลักเศรษฐกิจ 
พอเพยีง การพ่ึงตนเอง และได้รบัการดูแลจากผูบ้รหิาร
ทุกระดับอย่างดียิ่ง ภายใต้บริบทที่เหมาะสม

“เราท�าความ ด ีด้วยหัวใจ”

วัตถุประสงค์

20 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 21รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 21



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

22 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒22 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 23รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 23



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

24 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 25



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

26 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 27



PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

28 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒28 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

ข้อมูลทั่วไป

1ส่วนที่



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 29

ข้อ
มูล
ทั่ว
ไป

PB PBรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 29

	 สำ�นักก�รแพทย์	กรุงเทพมห�นคร	เป็นหน่วยง�นหนึ่งในสังกัด

กรุง เทพมห�นคร	(ต�มประก�ศคณะปฏิวัติ ให้ปฏิรูปก�รปกครองของ

กรุงเทพมห�นคร	เมื่อวันที่	22	มีน�คม	พ.ศ.	2517	และจัดส่วนร�ชก�ร)	 

ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รให้บริก�รตรวจรักษ�พย�บ�ล	 

ก�รส่งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค	บริห�รจัดก�รระบบบริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน	 

ก�รจัดก�รศึกษ�	ฝึกอบรม	และพัฒน�ท�งวิช�ก�รท�งก�รแพทย์และ

ก�รพย�บ�ล	โดยมีโรงพย�บ�ลในสังกัดท้ังสิ้น	11	แห่ง	ประกอบด้วย	 

1)	โรงพย�บ�ลกล�ง	2)	โรงพย�บ�ลต�กสิน	3)	โรงพย�บ�ลเจริญกรุงประช�รักษ์	 

4)	โรงพย�บ�ลหลวงพ่อทวีศักดิ์	ชุตินฺธโร	อุทิศ	5)	โรงพย�บ�ลเวชก�รุณย์รัศมิ์ 

6)	โรงพย�บ�ลล�ดกระบังกรุงเทพมห�นคร	7)	โรงพย�บ�ลร�ชพิพัฒน์	 

8)	โรงพย�บ�ลสิรินธร	9)	โรงพย�บ�ลผู้สูงอ�ยุบ�งขุนเทียน	10)	โรงพย�บ�ล 

คลองส�มว�	11)	โรงพย�บ�ลบ�งน�กรุงเทพมห�นคร	ซึ่งมีจำ�นวนเตียงผู้ป่วย 

ที่ให้บริก�รกว่�สองพันเตียง

	 นอกเหนือภ�รกิจท�งด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลแล้ว	ยังมีหน่วยง�นที่

ให้บริก�รท�งก�รแพทย์อีกหน่วยง�นหนึ่งคือ	ศูนย์บริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน

กรุงเทพมห�นคร	หรือ	ศูนย์เอร�วัณ	มีอำ�น�จหน้�ท่ีเก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�ร

ระบบบริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมห�นคร	เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สั่งก�ร	ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ด้�นปฏิบัติก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน	โทร.1669	เป็น

ศูนย์กล�งประส�นง�นและพัฒน�เครือข่�ยเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติก�รท�งก�ร

แพทย์ฉุกเฉิน	ทั้งในสถ�นก�รณ์ปกติและกรณีส�ธ�รณภัย	อุบัติเหตุ	อุบัติภัย	

และวิน�ศกรรม	ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย	 

รวมถึงภัยจ�กก�รก่อก�รร้�ย	ศึกษ�	วิจัย	จัดทำ�สถิติข้อมูลและส�รสนเทศ	 

เผยแพร่ประช�สัมพันธ์	พัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นระบบบริก�รก�รแพทย์

ฉุกเฉิน	ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงินในระบบก�รให้บริก�รก�รแพทย์

ฉุกเฉิน	และเปิดให้บริก�ร	Hotline	1646	ส�ยด่วนสุขภ�พสำ�นักก�รแพทย์	

กรุงเทพมห�นคร	บริก�รตลอด	24	ช่ัวโมง	รับตอบปัญห�และให้คำ�ปรึกษ�	 

ห�กต้องก�รพบแพทย์จะเชื่อมต่อส�ยไปยังศูนย์	BFC	:	Bangkok	Fast	&	Clear	 

ศูนย์บริห�รร�ชก�รฉับไว	ใสสะอ�ด	ของแต่ละโรงพย�บ�ลในสั งกัด

กรุงเทพมห�นครต่อไป

ความเป็นมาส�านักการแพทย์



30 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒30 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

	 นอกจ�กนี้	ยังมีหน่วยง�นสนับสนุนอีกสองหน่วยง�นคือ	1)	สำ�นักง�น

เลข�นุก�รสำ�นักก�รแพทย์	มีหน้�ที่เกี่ยวกับง�นส�รบรรณและธุรก�รทั่วไป	 

ง�นช่วยอำ�นวยก�รและเลข�นุก�ร	 ง�นคลัง	 ก�รเงินและบัญชี	 ก�รงบประม�ณ	

ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	ก�รบริห�รง�นบุคคล	ง�นนิติก�รของสำ�นักก�รแพทย์	และ

ง�นอื่นๆ	2)	สำ�นักง�นพัฒน�ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์	ซึ่งมีหน้�ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับก�รว�งแผน	 จัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักก�รแพทย์	 และควบคุม	

กำ�กับ	ติดต�มก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ระบบส�ธ�รณสุข	กำ�หนดนโยบ�ยและ

บริห�รจัดก�รเกี่ยวกับหลักประกันสุขภ�พของประช�ชนในเขตกรุงเทพมห�นคร	

พัฒน�บุคล�กรทั้งในและนอกสังกัดสำ�นักก�รแพทย์	 โดยมีศูนย์วิจัยและแพทย

ศ�สตรศึกษ�	ในก�รขับเคลื่อนท�งก�รพัฒน�	ค้นคว้�	วิจัย	สร้�งระบบเครือข่�ย

ส�ธ�รณสุขให้บริก�รท�งวิช�ก�ร	 ตรวจสอบ	 วิเคร�ะห์	 พิจ�รณ�โครงก�รและ

ผลง�นท�งวิช�ก�ร	 ค้นคว้�เผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�ร	 โดยเฉพ�ะก�รส่งเสริม 

ก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�	ก�รศึกษ�ต่อเน่ือง	และก�รศึกษ�หลังปริญญ�	

(Post	Graduate)	ร่วมกับสถ�บันก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�ท้ังในกรุงเทพมห�นคร	 

และหน่วยง�นภ�ยนอก	เพ่ือเป็นก�รสนับสนุนก�รพัฒน�องค์กรให้ก้�วไป 

อย่�งต่อเน่ือง	และก�รส่งเสริมคว�มรู้	คว�มเข้�ใจด้�นสุขภ�พคนเมือง	โดยมี

ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รคว�มรอบรู้ด้�นสุขภ�พสำ�นักก�รแพทย์	กรุงเทพห�นคร	 หรือ	

MSD	Information	Literacy	Center	ทำ�หน้�ที่ผลิตสื่อประช�สัมพันธ์	เผยแพร่

คว�มรู้ด้�นสุขภ�พ	 รวบรวมข้อมูลท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	 ทำ�ให้ปัจจุบัน

สำ�นักก�รแพทย์มีส่วนร�ชก�รในสังกัดทั้งสิ้น	14	ส่วนร�ชก�ร	ประกอบด้วย	 

โรงพย�บ�ล	11	แห่ง 	 ศูนย์บริก�รก�รแพทย์ ฉุกเฉินกรุง เทพมห�นคร	 

(ศูนย์เอร�วัณ)	สำ�นักง�นเลข�นุก�รสำ�นักก�รแพทย์	 และสำ�นักง�นพัฒน�ระบบ

บริก�รท�งก�รแพทย์
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ข้อ
มูล
ทั่ว
ไป

	 จ�กก�รให้บริก�รแก่ประช�ชนทั่วไป	ที่เน้นก�รพัฒน�ระบบก�รบริก�ร

ผู้ป่วยแบบองค์รวม	โดยก�รส่งเสริมสุขภ�พอน�มัย	ป้องกัน	รักษ�	และฟ้ืนฟู

สมรรถภ�พ	รวมถึงก�รติดต�มก�รรักษ�อย่�งต่อเนื่องแล้ว	กลุ่มผู้ท่ีสังคมควร

ช่วยเหลือเกื้อกูล	ได้แก่	เด็ก	ผู้สูงอ�ยุ	ผู้พิก�ร	ผู้ด้อยโอก�สเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้อง

มีก�รจัดบริก�รให้อย่�งเหม�ะสม	ได้แก่	ก�รจัดให้มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ 

ผู้สูงอ�ยุ	ผู้พิก�ร	ที่ม�รับบริก�รในโรงพย�บ�ล	ก�รพัฒน�ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

และสตรีให้ส�ม�รถให้บริก�รผู้ถูกกระทำ�ได้อย่�งครบวงจร	โดยทีมสหส�ข�

วิช�ชีพ	พร้อมเครือข่�ยรองรับในก�รประส�นก�รให้บริก�ร	ก�รจัดตั้งศูนย์เด็ก

เล็กน่�อยู่คู่นมแม่ในโรงพย�บ�ลสังกัดสำ�นักก�รแพทย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 

1
ประชาชนคนกรุงเทพฯ คาดหวังที่จะได้รับบริการท่ีดีและคุ้มค่าจากสถานพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครจึงต้อง

พฒันาระบบบริการและจดัรปูแบบบรกิารให้ครอบคลมุความต้องการของประชาชนทกุกลุม่เป้าหมาย ส�าหรบัประชาชนทัว่ไป
กรงุเทพมหาควรจะจดัให้มรีะบบบรกิารบ�าบดัรกัษาโรคเฉพาะทางหรอืโรคทีม่คีวามซบัซ้อนสูงได้จนถงึระดบัตตยิภมูริะดบัสูง 
ในขณะเดียวกันก็ควรจะเพิ่มทางเลือกส�าหรับประชาชนที่ต้องการบริการที่สะดวกและรวดเร็วในช่วงนอกเวลาราชการ และ
ท้ายที่สุดควรจะพัฒนาให้มีบริการที่เทียบเท่ากับเอกชนส�าหรับประชาชนที่มีความสามารถในการจ่ายค่าบริการได้ 

1.1 เพิ่มศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ให้มีศักยภาพในการรักษาโรคเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการหรือ
 แนวโน้มการเจ็บป่วยของประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มีความยั่งยืนและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ
 และสากล
1.3 เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการรองรับโรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ
1.4 พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชน

1.1 ก�าหนดทิศทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความชัดเจน
1.2 เน้นขยายศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพและเวชศาสตร์เขตเมือง
1.3 เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลยกระดับหน่วยบรกิารท่ีมศีกัยภาพและความพร้อมให้เป็นศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
1.4 ก�าหนดแนวทางและติดตามการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ
1.5 ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล
1.6 พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุและการดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์
1.7 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ
1.8 เพิ่มบริการโรคเฉพาะทางของผู้สูงอายุ
1.9 ขยายศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยใน
1.10 อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
1.11 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ
1.12 พัฒนาคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการให้เป็นทางเลือกส�าหรับประชาชนที่ต้องการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว
1.13 พัฒนาคลินิกรูปแบบพิเศษ (หนึ่งโรงพยาบาลสองระบบ) ที่ให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
1.14 ร่วมมือกับหน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐ และเอกชนในการจัดบริการ

ประชาชนมีความเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ
ในโรคเฉพาะทางหรือโรคที่มีความซับซ้อนสูง (Service  Excellence)

ความสำาคัญ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส�านักการแพทย์ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2560- 2563)



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 33

ข้อ
มูล
ทั่ว
ไป

ยุทธศาสตร์ที่ 

2
ส�านักการแพทย์จะต้องยกระดบัการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ให้ทดัเทยีมกบัโรงพยาบาลรฐั

อื่นๆ การมีส่วนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการแพทย์มคีวามตืน่ตวัและค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆ อย่างสม�า่เสมอ ท�าให้โรงพยาบาลของกรงุเทพมหานครเป็นทีย่อมรบั 
สามารถดึงดดูและรักษาไว้ซ่ึงบุคลากรทางแพทย์ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ ในขณะเดยีวกนัการมนีกัเรยีนแพทย์รุน่ใหม่ๆ เข้ามา 
หมุนเวียนยังจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดบริการภายใต้อัตราก�าลังที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

2.1 พัฒนาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของส�านักการแพทย์ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา
 โดยการเข้าเป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตแพทย์ทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา 
2.2 เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กทุกโรงพยาบาลมีส่วนร่วมตามศักยภาพในการจัดการศึกษา
2.3 สนบัสนุนการวจัิยและพฒันาให้มทีศิทางทีช่ดัเจนสอดคล้องกบัศนูย์ความเป็นเลศิ การเป็นโรงเรยีนแพทย์ เวชศาสตร์
 เขตเมือง หรือปัญหาร่วมกัน
2.4 เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาลในโรคส�าคัญอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2.5 เปิดโอกาสให้บคุลากรสามารถน�านวตักรรมทีไ่ด้จากคดิค้นหรอืการปฏบิตัไิด้รบัการพฒันาต่อยอดและจดสทิธบิตัร

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 ขยายความร่วมมือให้เข้าเป็นสถาบันร่วมสอนแพทยศาสตร์ศึกษา 
2.3 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นที่ฝึกงาน 
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในระดับส�านักให้มีความเข้มแข็ง
2.5 เพิ่มสัดส่วนงานวิจัยเวชศาสตร์เขตเมือง
2.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับส�านักการแพทย์
2.7 ต่อยอดการจัดการความรู้ (KM) ให้มีความยั่งยืน
2.8 รวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
2.9 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการออกแบบและร่วมผลิตนวัตกรรม

ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์
ให้เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ (Learning Organization)

ความสำาคัญ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 

3
จดุแขง็ประการหนึง่ของส�านกัการแพทย์ คอื การให้บรกิารโรงพยาบาลในลกัษณะเครอืข่าย โดยมโีรงพยาบาลในสงักดั 

ทั้งสิ้น 9 โรงพยาบาล แบ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 4 แห่ง และขนาดกลาง 5 แห่ง ส�านักการแพทย์จะต้องท�าให้ประชาชน
รู้สึกถึงความเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตลักษณ์ร่วมกัน ทั้งโครงสร้างทางกายภาพ ระบบและมาตรฐานการให้
บริการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ประชาชนจะมีความรู้สึกมั่นใจเมื่อมาใช้บริการไม่ว่าจากโรงพยาบาลใดๆ 
ของกรุงเทพมหานคร

3.1 คงไว้ซึง่มาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาล (HA) และพยายามยกระดบัการประกนัคณุภาพโรงพยาบาลไปสูก่ารรบัรอง
 กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)
3.2 สร้างมาตรฐานกลางในการดูแลผู้ป่วย
3.3 พัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan: Rational Drug Use)
3.4 สร้างเอกลกัษณ์ของโรงพยาบาลให้เป็นหนึง่เดยีว (Unified Branding) ซึง่สะท้อนถงึความเป็นโรงพยาบาลในสงักดั
 กรุงเทพมหานคร
3.5 แสดงความเป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

3.1 สร้างระบบสนับสนุนกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลในสังกัด
3.2 เตรียมความพร้อมสู่การรับรอง HA Advance
3.3 ศึกษาแนวทางและน�าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย (Best Practices) 
3.4 จัดท�ามาตรฐานและแนวทางให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3.5 สร้างระบบติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งในระดับโรงพยาบาลและในระดับส�านัก
3.6 พัฒนาภาพลักษณ์การให้บริการในระบบก่อนน�าส่งโรงพยาบาล (Pre Hospital Care) และระบบบริการ
 ในโรงพยาบาล (Hospital Care) ภายใต้แนวคิด BMA Fast and Clear Moving towards Smart and Smile Bangkok
3.7 สนับสนุนให้โรงพยาบาลเข้าร่วมประกวดแข่งขันรางวัลคุณภาพประเภทต่างๆ

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในบริการของโรงพยาบาลทุกแห่ง
(Branding)

ความสำาคัญ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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มูล
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ยุทธศาสตร์ที่ 

4
แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีโรงพยาบาลถึง 9 แห่ง แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

เพียงพอ ปริมาณผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องพัฒนา 
โรงพยาบาลหลักให้เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง เพ่ือให้สามารถรับท้ังผู้ป่วยในพื้นท่ีช้ันในและการส่งต่อจากเครือข่าย 
โรงพยาบาลในพืน้ทีช่ัน้นอก ขณะเดียวกนักจ็�าเป็นต้องพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลในพืน้ท่ีช้ันนอกให้เป็นโรงพยาบาลในระดบั
ไม่น้อยไปกว่าทุติยภมูริะดับสงู และอาจจะต้องถงึระดบัตตยิภูมใินบางพืน้ท่ี ส�าหรบัพืน้ท่ีๆ ยงัไม่มโีรงพยาบาลของรฐัให้บริการ 
กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ครอบคลุมทั้ง 4 มุมเมือง

4.1 ด�าเนินการสานต่อนโยบายการสร้างโรงพยาบาล 4 มุมเมือง อย่างต่อเนื่อง 
4.2 เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง
4.3 เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลในสังกัด ส�านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ ช้ันนอกและชานเมืองให้เป็นโรงพยาบาล 

 ระดับทุติยภูมิระดับสูง 
4.4 เพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลสิรินธร ให้เป็นระดับตติยภูมิเพื่อรองรับประชาชนจากพื้นที่รอยต่อและสนามบิน
 สุวรรณภูมิ

4.1 ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และจัดซื้อครุภัณฑ์ 
4.2 พัฒนาศักยภาพทางกายภาพโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในเป็นโรงพยาบาลระดับ 

 ตติยภูมิระดับสูง
4.3 พฒันาศกัยภาพในการรกัษาโรคโรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ในเขตกรงุเทพฯ ชัน้ในเป็นโรงพยาบาลระดับ
 ตติยภูมิระดับสูง
4.4 พัฒนาศักยภาพทางกายภาพโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอกและชานเมืองให้เป็น
 โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง
4.5 พัฒนาศกัยภาพในการรกัษาโรคโรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ในเขตกรงุเทพฯ ชัน้นอกและชานเมอืงให้เป็น
 โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิระดับสูง
4.6 พัฒนาศักยภาพทางกายภาพโรงพยาบาลสิรินธร ให้เป็นระดับตติยภูมิเพื่อรองรับประชาชนจากพื้นท่ีรอยต่อและ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ
4.7 พัฒนาศกัยภาพในการรกัษาโรคโรงพยาบาลสรินิธร ให้เป็นระดบัตตยิภมูเิพือ่รองรบัประชาชนจากพืน้ทีร่อยต่อและ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ

พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
(Expansion Capacity)

ความสำาคัญ
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กรุงเทพมหานครเป็นเขตพืน้ทีท่ีม่สีถานพยาบาลจ�านวนมากทัง้ทีเ่ป็นของภาครฐัและเอกชน ท�าให้เกดิความยากล�าบาก

ในการบริหารระบบการจดับรกิารสาธารณสขุในพืน้ที ่กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าของพืน้ทีค่วรจะมบีทบาท
ในการประสานการจัดบริการรักษาพยาบาลระหว่างสถานพยาบาลในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ระบบข้อมูลโรค  
ความเจ็บป่วยและเสียชีวิต ความต้องการในการรักษาโรค ศักยภาพของสถานพยาบาลในการจัดบริการ การพัฒนาระบบ
บรกิารสขุภาพ เป็นต้น เพือ่เป็นหลกัประกนัให้ประชาชนได้รบัการดแูลอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่เริม่เข้าสูก่ระบวนการบ�าบดัรกัษา
จนถึงสิ้นสุดการให้บริการ

5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
5.2 พัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.3 พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการน�าส่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน บาดเจ็บ และบาดเจ็บทางสมอง
5.2 ลดระยะเวลาในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในสาขาโรคหลอดเลือดสมอง
5.3 สร้างระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.4 ปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานกลาง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย 
5.5 ปรับปรุงระบบส่งต่อของกลุ่มโรงพยาบาลโซนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
5.6 สร้างและเชื่อมโยงระบบรายงานผลการรักษา (Feedback) ในระบบการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน

บูรณาการระบบการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(Service  Plan)

ยุทธศาสตร์ที่ 

6 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) บริหารระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่
กรงุเทพมหานครในรปูแบบของเครอืข่าย การให้ความช่วยเหลอืผูเ้จบ็ป่วยหรอืประสบภยัในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็
และทันการณ์ ต้องอาศัยการวางแผน การเตรียมความพร้อม การประสานงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องจ�านวนมาก นบัตัง้แต่ผูท้�าหน้าทีป่ฏบิตักิารฉกุเฉนิเบือ้งต้น (ซึง่มทีัง้อาสาสมคัรและบคุลากรในสงักัดเครอืข่ายต่างๆ) 
หน่วยงานเครือข่ายที่จัดรถพยาบาลรับและส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล (ซึ่งมีทั้งของกรุงเทพมหานคร ภาครัฐอื่นๆ  

ความสำาคัญ
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ข้อ
มูล
ทั่ว
ไป

6.1 เครือข่ายผู้ท�าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Responder) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
 ทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นอย่างดี

6.2 ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
6.3 รถพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของส�านักการแพทย์มีเพียงพอที่จะสนับสนุน (Back up) เครือข่ายการให้บริการ 

 ทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง
6.4 การปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ มีความชัดเจนท้ังในเชิงโครงสร้างและระบบการบังคับ
 บัญชาสั่งการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (Consolidate all emergency planning and executing) 
6.5 การเพิม่ศกัยภาพการแพทย์ฉกุเฉินในการรองรบัรปูแบบของสาธารณภยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ระดบัความรนุแรง
 และประเภทที่หลากหลายมากขึ้น (Flexible responsiveness)

6.1 ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายมีระบบและได้รับการสนับสนุน Agreement Map ในการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ
 และทักษะแก่ผู้ปฏิบัติเบื้องต้น
6.2 พฒันาความรู ้ความเข้าใจและทกัษะในการปฏบิตักิารทางการแพทย์ฉกุเฉนิแก่บคุลากรผูเ้ข้าร่วมเครอืข่ายรายใหม่ 
6.3 เสริมสร้างศักยภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการในสังกัดเครือข่ายให้สามารถถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ และ
 ประสบการณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
6.4 เสริมสร้างศักยภาพผู้แทนชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถดูแลตนเองและให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน
 ในภาวะฉุกเฉิน
6.5 สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขยายการด�าเนินการเผยแพร่ความรู้ 
 ความเข้าใจการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
6.6 เพิ่มรถพยาบาลและชุดปฏิบัติการในสังกัดส�านักการแพทย์
6.7 เพิ่มจุดจอดนอกสถานพยาบาลในพื้นที่ที่ระยะเวลาการให้บริการ (Response Time) ไม่เป็นไปตามที่แผนงาน
 ก�าหนด
6.8 การปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ มีโครงสร้างปฏิบัติการรองรับภัยเฉพาะด้านอย่างชัดเจน
 และครอบคลุม
6.9 บคุลากรทีเ่กีย่วข้องในการปฏบิติัการทางการแพทย์มีความรู ้ความเข้าใจและเพิม่ทักษะเรือ่งการบัญชาการเหตกุารณ์ 
 ณ จุดเกิดเหตุ (Incident Command System) ในภัย 5 ประเภท
6.10 พฒันาความพร้อมปฏิบติัการทางการแพทย์ฉกุเฉนิของกรงุเทพมหานครให้สามารถรองรบัรูปแบบของสาธารณภยั
6.11 เพิ่มศักยภาพการอ�านวยการสั่งการของศูนย์บัญชาการรับแจ้งเหตุ
6.12 พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ ตลอดจนมีบริการวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ 
6.13 น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยิ่งขึ้น 
6.14 บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดฯ มีความพร้อมในการรับเหตุสาธารณภัย

และเอกชน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ�านวยการและสัง่การในพืน้ทีเ่มือ่มเีหตกุารณ์เกดิขึน้ (ซึง่แต่ละหน่วยงานมอี�านาจ
หน้าทีต่ามระเบยีบ ค�าสัง่ และกฎหมายหลายฉบบั) ไปจนถึงสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยหรือประสบภัยเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน  
การเสริมสร้างศักยภาพให้ศูนย์เอราวัณเป็นที่ยอมรับและสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารระบบได้อย่างเบ็ดเสร็จถือเป็น 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร
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ส�านักการแพทย์มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดด�าเนินการสร้างเสริมวัฒนธรรมขององค์กรท่ีดี ด้วยการเน้นระบบ

คณุธรรมและจรยิธรรม การบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล และน้อมน�าศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 มาสู่การปฏิบัติ และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สร้างจิตส�านึกท่ีดีให้กับ
บคุลากรทางการแพทย์ และมคีวามสขุในการท�างาน มคีวามรกัความผกูพนัในองค์กร ก่อให้เกดิภาพสะท้อนถงึอตัลกัษณ์ของ
องค์กรที่ว่า “รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริกำร” ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการบริการที่ดีในอนาคต

7.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานและได้รับการพัฒนาตามแผนหรือเป้าหมายอย่างชัดเจนและ 
        เสมอภาค

7.2  บุคลากรได้รับการยอมรับ เปิดโอกาสให้แสดงออก และรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
7.3  มีระบบการประเมินบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงคนเก่ง คนดี ได้รับการยกย่อง ชมเชย
7.4  สภาพแวดล้อมการท�างานการท�างานท่ีปลอดภยัและเอ้ืออ�านวยให้ท�างานประสบความส�าเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
7.5  ขบัเคลือ่นส�านกัการแพทย์ สู่องค์กรคณุธรรม ด้วยอตัลกัษณ์ “รบัผดิชอบ โปร่งใส ใส่ใจบรกิำร” พร้อมทัง้ สบืสาน 

  ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
7.6    สนบัสนนุระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการทีมี่ความเหมาะสมกับภาระงานและกลุม่อาชีพของบุคลากรประเภทต่างๆ

7.1  จัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าให้ครบทุกสายงาน
7.2  จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ
7.3  ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้แทนในองค์กรวิชาชีพ
7.4  พัฒนากระบวนการประเมินบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
7.5  ประกาศบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
7.6  การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท�างาน
7.7  สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการท�างาน เพื่อน�าไปสู่ความพึงพอใจต่อองค์กรในระดับดี
7.8  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริกำร”
7.9 ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวคิด 23 ข้อ ตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

  ภูมิพลอดุลยเดช
7.10 พัฒนากระบวนการสร้างราชการใสสะอาด
7.11 ปรับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและกลุ่มอาชีพของบุคลากรประเภทต่างๆ

พฒันาบุคลากรและสร้างอตัลักษณ์องค์กรเพ่ือมุ่งสู่โรงพยาบาลคณุธรรม
และองค์กรแห่งความสุข (Moral Hospital and Happy Work Place)

เป้าประสงค์

ความสำาคัญ

กลยุทธ์
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ทั่ว
ไป

ยุทธศาสตร์ที่ 

8
กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานมีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับให้บริการประชาชน มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงาน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับการบริการประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และสนับสนุนการบริหารงาน
และตดัสนิใจส�าหรบัผูบ้รหิารในทกุระดบั การประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั (SMART SERVICE) 
จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

8.1 ปรับ Platform และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดรวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 
8.2 พัฒนาระบบข้อมูลรายงานสถิติให้มีความถูกต้องน่าเช่ือถือและสามารถน�ามาใช้สนับสนุนการบริหารงานและ 

  การตัดสินใจของผู้บริหาร 
8.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างส�านักการแพทย์กับส�านักอนามัย
8.4 พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
8.5 น�าเทคโนโลยีมาช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (Smart IT)

ความสำาคัญ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
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40 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

2
ภารกิจการดำาเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่
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07 08

การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ในสังกัดฯ ไปสู่ระดับทุติยภูมิระดับสูง

การแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร BEOH Forum  

ครั้งที่ 1

พบหมอภายใน 60 นาที เพียงนัด
หมายผ่านศูนย์ BFC โรงพยาบาล

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
ส�านักการแพทย์ (Excellent Center)

Bangkok GREEN & CLEAN  
Hospital Plus (BKKGC+)

โครงการฝากครรภ์ทันใจ ฉับไว  
BMA NOW

การพัฒนาโรงพยาบาล 
ด้วยมาตรฐาน HA

01 02 03

04 05 06

ภารกิจด้านสนับสนุนงานด้านการแพทย์

09

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย  
หัวใจแกร่ง

1211

การด�าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ

10

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร  

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)

13

โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ 
ส�านักการแพทย์ 2562

15

โครงการสัมมนาสมาชิกผู้สูงอายุ  
ปีงบประมาณ 2562

14

โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพ
ผู้สูงอายุ ส�านักการแพทย์  

ประจ�าปี 2562



42 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน

งบประมาณทั้งโครงการ 
2,113,500,000 บาท 

ระยะเวลาการดำาเนินการ 
4 ปี (2562 – 2566) 

42 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์01

 โรงพยาบาลตากสิน ต้ังอยูใ่นเขตคลองสาน มีพืน้ 11 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา เปิดให้บรกิารรกัษาพยาบาลครอบคลมุ
พืน้ทีฝ่ั่งธนบรีุ และบริเวณใกล้เคียง เฉล่ียผูป่้วยนอกปัจจบัุน 1,700-1,900 รายต่อวนั ท�าให้เกดิความแออดัในการรบับรกิารเป็น
อย่างมาก ดงันัน้เพ่ือเพ่ือลดความแออัดของสถานท่ีให้บริการผูป่้วยและสามารถจดัการสิง่แวดล้อมให้เอือ้อ�านวยต่อการส่งเสรมิ 
สขุภาพ (Healing Environment) จึงขยายการให้บริการด้านสขุภาพแก่ประชาชน สามารถรองรบัจ�านวนผูป่้วยได้ 600 เตยีง 
ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็วในพื้นท่ีใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการส่งต่อ 
ผูป่้วยหนกั โดยจะเร่ิมด�าเนินการก่อสร้าง วนัที ่27 สงิหาคม 2562 และครบก�าหนด วันท่ี 26 สงิหาคม 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 
1,460 วนั
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โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบงักรงุเทพมหานคร

งบประมาณทั้งโครงการ 
640,000,000 บาท 

ระยะเวลาการดำาเนินการ 
2564-2567

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 43

 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครให้บริการทางการแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ส่งเสริม
สุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รองรับประชาชนในเขตพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือบริเวณฝั่งตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่รอยต่อ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 15,576 ตารางกิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีประชาชนมา
รับการรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถปรับปรุงและขยายสถานท่ีบริการเพ่ือรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอ  
ถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการเพิ่มจ�านวนเตียงรับผู้ป่วยในเป็น 60 เตียง จึงได้รับอนุมัติการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยที่
สามารถรองรบัได้ 200 เตียง เพือ่ยกระดับมาตรฐานคณุภาพชีวติของประชาชนในเขตชานเมือง รอบเมอืงของกรงุเทพมหานคร
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะเริ่มด�าเนินการในปี 2564 คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี 2567



44 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุน  
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

งบประมาณทั้งโครงการ 
34,875,000 บาท 

ระยะเวลาการดำาเนินการ 
3 ปี (2561-2563)

44 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2542 ตั้งอยู่ในเขตบางแค มีพื้นที่ 7 ไร่ เปิดให้บริการรักษาพยาบาล
ครอบคลุมเขตบางแค เขตทวีวัฒนา และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันโรงพยาบาลราชพิพัฒน์รับผู้ป่วยได้ 155 เตียง ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ และด้วยจ�านวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจ�านวนมากถึงวันละกว่า 1,000 คน ส่งผลให้พ้ืนท่ีคับแคบ 
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่จะขยายศักยภาพเป็น 
โรงพยาบาล 400 เตียง เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563
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โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร

งบประมาณทั้งโครงการ 
176,000,000 บาท 

ระยะเวลาการดำาเนินการ 
2 ปี (2562-2563)

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 45

โรงพยาบาลสิรินธร ให้บริการตรวจรักษาประชาชนในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และสนามบินสุวรรณภูมิ 
ประกอบกับการที่โรงพยาบาลมุ่งสู่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1,286 ราย
ต่อวนั จึงท�าให้พืน้ท่ีจอดรถของผูม้าใช้บรกิารไม่เพียงพอต่อการใช้บรกิาร จงึเลง็เห็นถงึความส�าคัญของประชาชนท่ีมาใช้บริการ
ให้เกิดความสะดวก จึงได้ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น เพื่อรองรับระบบการให้บริการประชาชนและเพิ่มโอกาสการให้
บริการประชาชนที่มารับบริการ โดยคาดว่าจะเสร็จประมาณ 2563



46 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

46 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

 ปัจจุบันโรงพยาบาลบางนาเปิดให้บริการทางการแพทย์ท่ีอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ช่ัวคราว โรงพยาบาลดังกล่าว
ครอบคลุมการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นท่ีเขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตวัฒนา  
เขตคลองเตย อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมประชากรที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ประมาณ 1,124,530 คน  
ทางกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านสุขภาพของประชาชน จึงได้อนุมัติก่อสร้างโรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบ
เพ่ือรองรบัการให้บรกิารทางการแพทย์แก่ประชาชนในพืน้ทีซ่ึง่มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้
เต็มรูปแบบภายในปี 2566

งบประมาณทั้งโครงการ 
2,900,000,000 บาท 

ระยะเวลาการดำาเนินการ 
2563-2566



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 47

ภา
รก

ิจก
าร

ด�า
เน

ินง
าน

 
ปีง

บป
ระ

มา
ณ

 พ
.ศ

. 2
56

2

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา

งบประมาณทั้งโครงการ 
2,994,000,000 บาท 

ระยะเวลาการดำาเนินการ 
3 ปี (2561-2563)
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 พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังไม่มีสถานพยาบาลภาครัฐในการให้บริการ
ประชาชนอย่างทัว่ถงึ ส�านักการแพทย์จงึได้ด�าเนนิการส�ารวจพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการจดัตัง้โรงพยาบาล โดยได้รบับรจิาคพืน้ที่ 
จ�านวน 2 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ เพื่อสร้างโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตคลองสามวา เขตหนองจอก  
เขตคันนายาว เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตสายไหม และ อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมประชากรที่จะได้รับประโยชน์
จากการได้รับบริการทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 1,124,530 คน โดยได้เปิดให้บริการ 
ผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราว เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ในระหว่างการก่อสร้าง 
โรงพยาบาล คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบภายในปี 2566
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โครงการ “พบหมอภำยใน 60 นำที เพียงนัดหมำย
ผ่ำนศูนย์ BFC โรงพยำบำล” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร ช่วยให้
ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีคุณภาพ อีกท้ังเป็นการแก้ไขปัญหาความแออัดของ 
ผู้ป่วยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ตามนโยบายของ 
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครทีมุ่ง่หวงัให้ประชาชนมคีณุภาพ
ชีวิตท่ีดี ตามประกาศวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ภายใต้นโยบาย“NOW Moving 
Forward : ท�ำจรงิ เห็นผลจริง” กรอบนโยบาย 100 วัน 
เพิ่มการบริการฉับไว ใกล้ชิดชุมชน ประชาชนปลอดภัย เมื่อ
วันที่ 21 มกราคม 2561 โดยส�านักการแพทย์ได้ด�าเนินการ
จดัท�าระบบนดัหมายล่วงหน้าและเริม่เปิดให้บรกิารประชาชน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็น 
กรอบในมุ่งหมายบริหารราชการให้มีระบบบริหารจัดการ 
การให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบ ลดระยะ
เวลาในการรอคอยการรบับรกิาร และอ�านวยความสะดวกแก่
ผู ้เข้ารับบริการ อีกท้ังเป็นการประกันระยะเวลาในการ 
พบแพทย ์  สร ้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความพึงพอใจ 
ในการให้บริการของโรงพยาบาล สังกัดส�านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง

พบหมอภายใน 60 นาที เพียงนัดหมายผ่านศูนย์ BFC โรงพยาบาล02
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จากการด�าเนินการตามโครงการพบหมอใน 60 นาที 
เพียงโทรนัดผ่านศูนย์ BFC ของโรงพยาบาลพบว่า สถิติ 
การให้บรกิารต้ังแต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กนัยายน 
2562 มีสายท่ีโทรเข้าท้ังส้ิน 9,836 สาย สามารถรับนัดได้ 
8,571 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.14 โทรเพื่อสอบถามการให้
บรกิาร 1,265 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.86 เวลานดัเฉลีย่ 1 วนั 
มผีูป่้วยทีน่ดัทัง้สิน้ 9,065 ราย มาตามนดั 8,301 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 91.57 ไม่มาตามนัด 764 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.43 
โดยผูป่้วยได้พบแพทย์ภายในเวลา 60 นาที จ�านวน 8,293 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ด้านความพึงพอใจการให้บริการนั้น ผู ้ป่วยมีความ 
พึงพอใจการในการบริการนัดหมายของผู ้ รับบริการ 
ในระดับ “พึงพอใจมำกที่สุด” โดยมีคะแนนความ 
พึงพอใจ 4.68 และผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการบริการ
ทางการแพทย์ในระดบั “พงึพอใจมำกทีส่ดุ” โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจ คือ 4.64
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ปัจจบุนัได้เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้ในสงัคมอย่างต่อเนือ่ง
และรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลยี 
การสือ่สาร ตลอดจนการศกึษา ประชาชนมคีวามรูด้้านสุขภาพ 
และรู้จักการรักษาสิทธิของตนเองมาขึ้น องค์กรต่าง ๆ ได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงด้านสุขภาพ ได้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การบริการมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร “5 นโยบำยทันใจ NOW” 

ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เห็นถึงความส�าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับนโยบายของ 
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครทีใ่ห้ความส�าคัญต่อคุณภาพชีวติ
ที่ดีของประชาชน และความสะดวกสบายในการรับบริการ 
การวิเคราะห์ของหน่วยงานพบว่า การรับบริการฝากครรภ์
ของหญงิตัง้ครรภ์บางรายไม่เสรจ็ภายใน 1 วนั ซึง่การบรกิาร
หญงิตัง้ครรภ์ตามมาตรฐานน้ัน หญิงต้ังครรภ์ต้องได้รบับรกิาร
แบบหลายชั้นตอน เช่น เริ่มฝากครรภ์ ซักประวัติ (เอกสาร
แจ้งเกิด) การท�าหัตถการต่าง ๆ การให้ค�าแนะน�า ฯลฯ  
ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
บางคร้ังหญิงตั้งครรภ์ไม่เข้าใจขั้นตอนท�าให้ไม่กลับมาพบ
แพทย์อาจจะท�าให้ได้รับการบริการไม่ครบถ้วน ท�าให้ส่งผล
ต่อการรักษา

02

03

01
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โครงการฝากครรภ์ทันใจ ฉับไว BMA NOW03
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04 05

06 07

08 09

10
จากสภาพดังกล่าวส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

จึงได้พัฒนาคุณภาพการบริการในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ด้วย
การจดัโครงการ “ฝำกครรภ์ทนัใจ ฉบัไว BMA NOW” เพือ่
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทุก ๆ ด้านของหญิงตั้งครรภ์ 
และจัดท�าช่องพิเศษ (Fast Track) ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
รายใหม่ เพือ่เป็นการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร 
ซ่ึงจะท�าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และมีผลอย่างยิ่ง 
ต่อการกลับมาใช้บริการที่มีคุณภาพต่อไป

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 51
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ปัจจุบันส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายผลักดันการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก ให้เป็นระบบบรกิารสขุภาพคูข่นานกบัการแพทย์แผนปัจจบุนัทีใ่ห้บรกิารทางการแพทย์ เพือ่เป็นทางเลอืกแก่ผูท้ีม่า
รับบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน 

 โดยปี 2562 โรงพยาบาลในสงักดัส�านกัการแพทย์ได้มกีารให้บรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก จ�านวน 
8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์  
ชุตนฺิธโร อทุศิ โรงพยาบาลเวชการณุย์รศัมิ ์โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ โรงพยาบาลสรินิธร และโรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน 
และในปี 2563 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก04
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  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัด์ิ  
  ชุตินฺธโร อุทิศ

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เว้นวันหยุดราชการ 

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  โรงพยาบาลตากสิน
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร. 0-2437-0123 
ต่อ 1670,1671 

  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 

เว้นวันหยุดราชการ 
เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร. 0-2988-4100, 0-2543-1307, 
0-2988-4101 ต่อ 279

  โรงพยาบาลสิรินธร
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 

เว้นวันหยุดราชการ 
เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร. 0-2328-6900 
ต่อ 11424-11425

  โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
  บางขุนเทียน

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เว้นวันหยุดราชการ 

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  โรงพยาบาลเจริญกรุง
  ประชารักษ์

เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เว้นวันหยุดราชการ 

เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร. 0-2289-7844

  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 

เว้นวันหยุดราชการ 
เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร. 0-2444-0163 
ต่อ 8913,8828

  โรงพยาบาลกลาง
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 

เว้นวันหยุดราชการ 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โทร. 0-2220-8000 ต่อ 22120,
22121 หรือ 063-759-8061

การให้บริการ

โทร. 0-2405-0901 
ต่อ 121,122

โทร. 0-2429-3575-81

 ต่อ 2001
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ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ส�านักการแพทย์ (Excellent Center) ได้ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์เก่ียวกับ 
การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยได้ก�าหนดให้มี
ความชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคและปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีอัตราตายหรืออัตราป่วยสูง 
ในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทย เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อนของผู้ป่วยผ่านการ
พัฒนาความสามารถด้านการรักษาโรคในระดับสูงของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ ซึ่งมุ ่งเน้นความเป็นเลิศ 
ด้านวชิาการ การบ�าบดัรักษา และการฟ้ืนฟู โดยอาศัยการศกึษา วเิคราะห์ วิจยั ประเมิน และถ่ายทอดเทคโนโลยี การรบัและ
ส่งต่อผู้ป่วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ส�านักการแพทย์ มีการกระจายตัวและสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิของส�านักการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจน
ศนูย์บริการสาธารณสขุ เข้าร่วมเป็นเครอืข่าย เพือ่ให้มกีารใช้ประโยชน์ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ ได้อย่างเตม็ศักยภาพ 
น�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้าทางด้านศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ เสริมสร้างระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานคร 
และประเทศให้มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ซี่งมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ของส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ศูนย์จักษุวิทยา  
โรงพยาบาลกลาง

ศูนย์เบาหวาน 
โรงพยาบาลตากสิน

ศูนย์เวชศาสตร์การกฬีาและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ 
โรงพยาบาลกลาง

ศนูย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
โรงพยาบาลตากสิน

ศูนย์ศัลยกรรมโรคอ้วน 
โรงพยาบาลกลาง

ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลตากสิน

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้อง
ระบบทางเดนิอาหาร โรงพยาบาลกลาง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ส�านักการแพทย์ (Excellent Center)05
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ศูนย์จักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง1
ศูนย์จักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง ประกอบด้วย 

1

หน่วยตรวจโรคตา ชั้น 3 

2

ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา 
(LASIK CENTER) ชั้น 16

ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางและเป็นศนูย์รกัษาด้านโรคตาระดบัชัน้น�าของประเทศอกีแห่งหนึง่ ได้รับความสนใจ
และให้การยอมรับในคุณภาพการรักษาจากผู้มีช่ือเสียง ผู้ป่วยท้ังในและต่างประเทศ มีเครื่องมือท่ีทันสมัย เพื่อการเข้าถึง
บริการที่ดีและมีคุณภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการให้บริการทางการแพทย์ในสาขาหลักเฉพาะด้านที่มี
ความพร้อม อีกทั้งยังสามารถให้บริการรักษาพยาบาลได้ในทุกโรคส�าคัญ เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา
และน�้าวุ้น และโรคกล้ามเนื้อตาเด็ก 

ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา (LASIK CENTER) ได้ปรับรูปแบบการให้บริการในระบบ One Day Surgery เพื่อตอบ
สนองความต้องการของคนไข้และคุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายในการรกัษาอย่างสมเหตสุมผลและด�าเนนิการสร้างระบบเครอืข่าย AEC 
เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้คนไข้ต่างชาติรับรู้และเข้าถึงบริการการรักษา
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ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกลาง2
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกลาง กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ จัดเป็นศูนย์ให้บริการรักษาโรคกระดูกและข้อ  

มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในการเป็นสถาบันการแพทย์ระดับชั้นน�าของประเทศ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 100 ปี เฉลิมพระเกียรติ 
ชั้น 10 โรงพยาบาลกลาง ด�าเนินการให้บริการครบวงจรในสาขาต่างๆ เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ ได้แก่ 1.Arthroplasty  
2.Spine Surgery 3.Sport and Arthroscopic Surgery 4.Hand and Trauma Surgery 5.Ankle and Foot ซ่ึงในปัจจบุนั
ได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ Bone Tumor โดยมีการพัฒนาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้มีจ�านวนเพียง
พอและสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาในศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ อีกท้ังยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
เครือข่ายขององค์กรวชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มคีวามพร้อมในการจดัเครอืข่ายฝึกสอนและอบรมศลัยแพทย์กระดกูเพิม่เตมิ 
ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ โรงเรียนแพทย์ ราชวิทยาลัย และอนุสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
พร้อมกันน้ียงัเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนนกัศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 อนัได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล และมหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง อีกทั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี  
แบบเลือกฝึกอบรม (Elective Training) และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วชิรพยาบาล และจากโรงพยาบาลพระมงกุฎ 
และมแีพทย์ศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ (Fellow) จากโรงพยาบาลพระมงกฎุฯ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์, 
โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลสมิติเวช มาศึกษาดูงานด้านการผ่าตัด Sport Medicine และ Foot Ankle
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ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลตากสิน3
ศนูย์สมองและหลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาลตากสนิตัง้อยู ่ณ อาคารสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ช้ัน 12 โรงพยาบาล

ตากสิน ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม ดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสมาธิสั้น ผู้ป่วยจิตเวช และบริการแก่
ผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นแม่ข่ายหลักของส�านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระบบ Stroke Fast Track ให้กับโรงพยาบาล 
ในสังกัดรัฐบาลและเอกชน ภายในเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนินการพัฒนารวมศูนย์สมอง
และหลอดเลือดสมอง และแผนก ICU neurosurgery เข้าท�างานร่วมกัน จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์สมองและสมองเสื่อม” 
เป็น “ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง” มีการให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม โรคหลอดเลือดมากขึ้น ทั้งชนิดตีบและ
ชนดิแตก รวมถงึการผ่าตดัทางสมองต่าง ๆ  ด้านการด�าเนนิงาน นอกจากการท�ากายภาพบ�าบดัและกจิกรรมบ�าบดั ยงัมุง่เน้น
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเอง และป้องการเกิดโรคซ�้าของหลอดเลือดสมอง ทั้งนี้ ได้เริ่มปฏิบัติตามนโยบาย 
“เร็วท่ีสุด ดีที่สุด หยุดอัมพำต” เพื่อใช้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินด้านหลอดเลือดสมองและปรับปรุงขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉิน จึงถือเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมในระดับสูง ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนินการพัฒนารวมศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง 
และแผนก ICU Neurosurgery เข้าท�างานร่วมกัน มีอัตราการผ่าตัดในโรคซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับอัตราการผ่าตัดของ
โรงเรียนแพทย์
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ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน4
ศนูย์เบาหวาน โรงพยาบาลตากสนิ เป็นศนูย์เบาหวานชัน้น�าทีใ่ห้บรกิารรกัษาผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยมกีารจัดการแบบ

รายกรณี เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเองได้ และชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาล รวมถึงบริการให้ค�าปรึกษา การป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีระบบคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
ผ่านระบบ IT เพือ่ให้แพทย์ส่งตรวจเป็นราย ๆ  ในผูป่้วยทีเ่ข้าเกณฑ์การคดักรองโรค มคีวามโดดเด่นและเชือ่มโยงกบัศนูย์ดแูล
สขุภาพเท้าในด้านการดูแลแผลเท้าเบาหวาน และบริการตดัรองเท้าส�าหรบัผูป่้วยเบาหวาน นอกจากนัน้ ยงัเป็นสถานทีส่�าหรับ
การศึกษาดูงานของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมสหสาขาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และ
มีการด�าเนินกระบวนการรักษาตั้งแต่ขั้นตอนการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู รวมท้ังการท�างานร่วมกับ
อนามัยชุมชน และมีชมรมเบาหวาน “ฟ้ำใส ใส่ใจเบำหวำน” เป็นชมรมเครือข่ายทั้งยังด�าเนินการ โดยกลุ่มคนไข้เบาหวาน
ของโรงพยาบาลตากสิน
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ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลตากสิน5
ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลตากสิน ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2549 ซึ่งได้มีการพัฒนา 

ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น�ำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนเวชศำสตร์มำรดำและทำรกในครรภ ์
ในเครือโรงพยำบำลส�ำนักกำรแพทย์” มีภารกิจ การเป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจรักษาด้วยคลื่นความถี่สูงด้าน 
สูติ-นรีเวชวิทยา การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ การตรวจคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรมและการตรวจวินิฉัยโรคธาลัสซีเมีย 
ของทารกในครรภ์ มกีารให้ค�าปรกึษากบัผูป่้วยในรายทีม่คีวามผดิปกตแิละมคีวามเสีย่งสงูในขณะครรภ์ รวมถึงการท�าหตัถการ
ต่าง ๆ การรับดูแลและส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนการติดตามหลังคลอดด้วยบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เป็นศูนย์กลางการให้
บริการและเครือข่ายการรับ ส่งต่อผู้ป่วยกับศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกเครือข่าย
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ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์6
	 ศูนย์รักษ�และผ่�ตัดผ่�นกล้อง	(Bangkok	Metropolitan	Excellence	Endoscopic	Center	:	BMEC)	เริ่มต้น

จ�กปี	พ.ศ.	2537	โรงพย�บ�ลเจริญกรุงประช�รักษ์	ได้ริเริ่มก�รผ่�ตัดผ่�นกล้อง	ต่อม�ในปีพ.ศ.	2548	ได้ดำ�เนินก�รจัดตั้ง	 

“ศูนย์ตรวจรักษ�และผ่�ตัดส่องกล้องสหส�ข�”	เร่ิมต้นดำ�เนินก�รจ�กก�รผ่�ตัดผ่�นกล้อง	ชนิด	3	port	ไปสู่	รูปแบบ	Single	 

Port	 Surgery	 และพัฒน�สู่ก�รผ่�ตัดผ่�นกล้องแบบไร้แผล	 (NOTES)	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 ร�งวัลที่ได้รับในปี	 พ.ศ.	 2561	 

ศูนย์รักษ�และผ่�ตัดผ่�นกล้องได้รับร�งวัลคุณภ�พก�รให้บริก�รของกรุงเทพมห�นคร	ประจำ�งบประม�ณ	พ.ศ.	2561	

ร�งวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมก�รให้บริก�ร	“ก�รให้บริก�รผ่�ตัดผ่�นกล้องแบบไร้แผลท�งนรีเวชกรรม”	จ�กผู้ว่�ร�ชก�ร

กรุงเทพมห�นคร	และผ่�นก�รรับรองหลักสูตร	BCAT	เปิดเป็นสถ�บันฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้�นต่อยอดส�ข�ก�รผ่�ตัด

ผ่�นกล้องท�งนรีเวช	เพ่ือประก�ศนียบัตรในก�รประกอบวิช�ชีพเวชกรรม	ด้�นก�รผ่�ตัดผ่�นกล้องท�งนรีเวช	(หลักสูตร	1	ปี)	

ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ฯในปัจจุบัน	แสดงให้เห็นถึงก�รพัฒน�ศักยภ�พอย่�งโดดเด่นและต่อเนื่อง	และเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	อีกทั้งได้คิดค้นนวัตกรรม	WAVE	sign	ในก�รผ่�ตัด	NOTES	เป็นแห่งแรกของโลก
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 ศูนย์เวชศาสตร์กีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์7
	 ศูนย์เวชศ�สตร์กีฬ�และเวชศ�สตร์ฟื้นฟู	โรงพย�บ�ลเจริญกรุงประช�รักษ์	ดำ�เนินก�รเพื่อให้ก�รดูแล	รักษ�	ฟื้นฟู	

นักกีฬ�ที่ได้รับบ�ดเจ็บจ�กก�รเล่นกีฬ�	 ดำ�เนินก�รฟื้นฟูผู้ป่วยหลังจ�กก�รผ่�ตัดส่องกล้องในข้อเข่�หรือข้อไหล่	และให้ 

คำ�แนะนำ�แก่บุคคลทั่วไปในก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อส่งเสริมสุขภ�พของประช�ชน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	ดำ�เนินก�รพัฒน�ก�ร

อย่�งต่อเนื่องเรื่อยม�	 รวมถึงก�รก่อสร้�งอ�ค�รศูนย์เวชศ�สตร์ก�รกีฬ�และอ�ค�รหอพัก	 และก�รจัดซื้อจัดจ้�งเครื่องมือ

อุปกรณ์ในก�รฟื้นฟูร่�งก�ย	 และก�รก�ยภ�พบำ�บัด	 ทั้งก�รจัดทำ�หัตถก�ร	 เช่น	 ก�รรักษ�ด้วยเครื่องมือก�ยภ�พบำ�บัด 

ร่วมกับก�รออกกำ�ลังก�ย	เพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พของก�รฟ้ืนฟูที่ดีขึ้น	มีก�รออกภ�คสน�มเพื่อดูแลสมรรถภ�พของ

นักกีฬ�	เช่น	ก�รยืดเหยียดกล้�มเนื้อ	ก�รWarm	Upร่�งก�ย	และก�รดูแลรักษ�นักกีฬ�ที่ได้รับก�รบ�ดในภ�คสน�ม	มีก�ร

ทดสอบสมรรถภ�พให้แก่บุคล�กรในสังกัดและบุคคลภ�ยนอก	 เช่น	 คว�มจุปอด	 ร้อยละของไขมัน	 และก�รทดสอบกำ�ลัง

กล้�มเน้ือด้วยเครื่อง	Isokinetic	เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภ�พก�รฟื้นฟูก่อนและหลังก�รผ่�ตัด	และใช้ในก�รออกกำ�ลัง

ก�ยเพื่อเสริมสร้�งประสิทธิภ�พของกล้�มเนื้อ	 ทั้งนี้	 จำ�นวนของผู้ป่วยที่เข้�รับบริก�รมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 และก�รรักษ�ด้วย

วิธีก�รแนวใหม่โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือท�งก�ยภ�พบำ�บัด	อ�ทิ	ก�รติดเทป	Kinesio	Tape	 ในก�รช่วยลดอ�ก�รช้ำ�ภ�ยใน	 

5	วัน	ทำ�ให้ลดระยะเวล�ในก�รรักษ�	และใช้ป้องกันก�รบ�ดเจ็บได้
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ศูนย์ศัลยกรรมโรคอ้วน โรงพยาบาลกลาง8
ศูนย์ศัลยกรรมโรคอ้วน โรงพยาบาลกลาง (OBESITY CLINIC) ด�าเนินการ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกลุ่มงานศัลยกรรม 

ช้ัน 2 โรงพยาบาลกลาง เป็นคลนิกิใหม่ท่ีเข้าร่วมศนูย์ความเป็นเลศิในสงักดัส�านกัการแพทย์ในปีทีผ่่านมา ซึง่ได้ขยายขอบเขต
และพัฒนาการด�าเนินงานเรื่อยมา เพื่อเป็นคลินิกที่ท�าให้คนไข้มีสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากภาวะอ้วนในปัจจุบัน จัดเป็นโรค 
ชนิดหน่ึงทีส่่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติของคนในสงัคม และอตัราของผูป่้วยภาวะโรคอ้วน ในระดบัร้อยละ 95 ทีไ่ม่สามารถ
ลดน�้าหนักได้ โดยหลังจากผ่านกระบวนการรักษาภายในศูนย์โรคอ้วนท�าให้คนไข้สามารถหายขาดจากโรคแทรกซ้อน ท้ังน้ี 
การรักษาโรคอ้วน ไม่รวมถึงการผ่าตัดอย่างเดียว จ�าเป็นต้องมีทีมแพทย์ และบุคลากรด้านต่าง ๆ ประกอบการดูแลคนไข้
ควบคู่ในกระบวนการรักษา ท�าให้มีระบบการออกตรวจ OPD ท่ีครบวงจรในการรักษาทุก ๆ ครั้ง (ออกตรวจท่ี OPD  
พร้อมกัน) ซึ่งคนไข้จะได้ตรวจกับศัลยแพทย์ อายุรแพทย์นักก�าหนดอาหาร พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบ�าบัด และ 
ได้ขยายการรักษาจนถึงการตรวจเยี่ยมคนไข้ที่บ้าน โดยนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและพยายามเพ่ือ
วเิคราะห์ปัญหา อาการและพฤติกรรมการใช้ชวีติประจ�าวนั ทีน่�าไปสูก่ารวางแผนแก้ไขปัญหาของคนไข้ โดยในคนไข้ทีม่ปัีญหา
ความเส่ียง OSA ที่จ�าเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP โดยได้พัฒนาระบบการยืมหรือธนาคารเครื่อง CPAP ให้คนไข้น�าไปใช้ได้  
รวมถึงการน�าส่ือออนไลน์เพื่อใช้ติดต่อคนไข้และได้รับข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็วข้ึน เช่น โปรแกรม LINE และ  
FACEBOOK
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ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลกลาง9
ศนูย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดนิอาหาร (Gastrointestinal Endoscopic and Laparoscopic surgery 

center) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลกลาง ตั้งอยู่ ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลกลาง ให้
บรกิารตรวจวนิจิฉยัโรคและการรกัษาด้วยการส่องกล้องระบบทางเดนิอาหาร ทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกในเวลาราชการ อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เริ่มต้นมาจากห้องผ่าตัดใหญ่ กลุ่มงานศัลยกรรม จนพัฒนาเป็น 
ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหารในปัจจุบัน รวมทั้งศูนย์ส่องกล้องสามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 
ชั่วโมง ด้านสถานที่รองรับการด�าเนินการ ประกอบด้วยห้อง ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ห้องล้างกล้องส่องตรวจและ
อุปกรณ์ และห้องพักฟื้น อีกทั้งได้พัฒนานวัตกรรมผ้ากอซ (Gauze) ชุบ 10% xylocaine ในรูปแบบ ยาอมแช่แข็งแทนการ
พ่นยาชาบริเวณคอหอย เป็นอีกผลงานที่ภาคภูมิใจ เนื่องจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทั้งสองรายการที่เข้าร่วม
ประกวด ทั้งยังได้ปรับปรุงให้มีรสชาติหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ เก๊กฮวย อัญชัน ใบเตย กาแฟ เพื่อลดอาการขย้อน ขณะใส่
กล้องส่องตรวจของคนไข้ยังวางแผนการพัฒนารปูแบบยาเยลลีต่่อไป และวางแนวทางในการปฏิบตังิานระยะ เตรยีมการเปิด
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์ผ่าตัดผ่านกล้อง (minimally invasive surgery) และการ
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลในทุกระดับ และทุกสิทธิ์การรักษา เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะโรคและ
สถานที่ปฏิบัติงานที่ครบวงจรในทุกสาขาที่จ�า
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การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลถอืเป็นการด�าเนนิงานทีม่สี�าคญัตามยทุธศาสตร์การพฒันากรงุเทพมหานคร ตัง้แต่อดตี
ที่ผ่านมาโดยก�าหนดกลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เป็นหน่วยงานผู้ประเมิน 

ต่อมาได้มีการปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556–2575)  ได้ก�าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการเข้า
ถงึระบบบรกิารและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร ไว้ในประเดน็ยทุธศาสตร์ ท่ี 1 “มหำนครปลอดภยั” 
โดยในปี 2562 ผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แห่ง ตามตัวชี้วัดที่สถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ 
ราชสมบัติครบ 60 ปี (ฉบับที่ 3) เพื่อการประเมินและรับรองโรงพยาบาล มาตั้งแต่ปี 2549 และยังคงใช้ต่อมา เมื่อ พรพ. 
ปรับเป็นสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในปี 2552 มาตรฐานฉบับดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
องค์กรสากลคือ The International Society for Quality in Health Care (ISQua) มาต้ังแต่เดือนมีนาคม 2553 และมี
การปรับปรุงมาเป็นล�าดับ

เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งแนวคิดในการบริหารองค์กร  
การบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สถาบันจึงปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขึ้นเป็นมาตรฐาน 
ฉบับที่ 4 มีการเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความกระชับโดยยังคงสาระหลักเดิมไว้ ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการยกร่างเนื้อหาใหม่ขึ้นอีก
จ�านวนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน

การพัฒนาโรงพยาบาลด้วยมาตรฐาน HA06
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66 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

สถานการณ์ทางด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหาส�าคัญท่ีส่งผลกระทบและ 
มีความเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในเขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร  
การจัดบริการอาชีวอนามัยเป็นการจัดบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเน้นการส่งเสริม
 สุขภาพและป้องกันโรค โดยมีประชากรกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่  
กลุ่มแรงงานในระบบ กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มให้บริการสุขภาพ และมีโรงพยาบาลเป็นหน่วย
ให้บริการ

ส�านักการแพทย์ จึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม
ส�าหรับสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (Bangkok Environmental and Occupational 
Health (BEOH)) โดยมีแนวคิดท�าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมควบคุมโรค โดย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดโครงการประชมุวิชาการอาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
 (BEOH Forum) คร้ังท่ี 1 ภายใต้หัวข้อเร่ือง “Change & Collaboration for Smart Healthcare” เพ่ือให้สถาน
พยาบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครด�าเนินงานสู่ BEOH Best Practices และเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

ประชมุวิชาการอาชวีอนามยัและสิ�งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (BEOH Forum) ครัง้ที� 107
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68 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

ส�านักการแพทย์ มีโรงพยาบาลในสังกัด จ�านวน 11  
โรงพยาบาล เป็นหน่วยบริการทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข มีบทบาทครอบคลุมท้ังในด้านการรักษาพยาบาล
 การป้องกันควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยัส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน และยงัได้ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อ สุขภาพจากการด�า เ นิน กิจกรรมของ 
สถานพยาบาล

ส�านักการแพทย์ มุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยัง่ยืน
 และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองภายใต้การขับเคล่ือน
 ให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN  
Hospital ซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข แต่เน่ืองจากโรงพยาบาลในสังกัดส�านัก
การแพทย์และในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมีบริบทท่ีแตกต่างกัน
 จึงเห็นควรมีเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้สูงข้ึน
 ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลในเขตเมือง

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)08
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ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมมือกับ 
กรมอนามัย โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในการส่งเสริม

การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาวะประชาชน 
ในเขตเมือง โดยร่วมกันจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัย 
ส่ิงแวดล้อมของสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็น 
GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) โดยท�าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมระหว่าง
 กรุงเทพมหานครโดยส�านักการแพทย์ และกรมอนามัย โดย
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2561 

และกรุงเทพมหานครมีค�าส่ังท่ี 2810/2561 ลงวันท่ี 13 
กันยายน 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
อนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & 
CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประกอบด้วย 
คณะกรรมการอ�านวยการ และคณะท�างานพัฒนาเกณฑ์ และ
ตรวจประเมิน

ในการด�าเนนิการใช้กลยทุธ์หลัก CLEAN และกจิกรรม
 GREEN ซ่ึงกลยุทธ์ CLEAN เป็นหลักในการด�าเนินการอย่าง
มีส่วนร่วม ซ่ึงจะประสบความส�าเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
 จากทุกคนในองค์กร
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กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในการบริการด้านสาธารณสุขของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีนโยบายท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึนท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้แข็งแรง
สมบูรณ์ เกิดการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active Ageing) 

ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพข้ึน ซ่ึงเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบบการดูแล
รักษาผู้สงูอายใุนโรงพยาบาล โดยอาศยัการประเมนิสุขภาพผู้สงูอายแุบบองคร์วม (Comprehensive Geriatric Assessment) 
จากทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครบทุกมิติสุขภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุฟ้ืนคืนสภาพ 
ได้รวดเร็วข้ึน และน�าผู้สูงอายุกลับเข้าสู่สังคมได้อีกคร้ัง และได้ขยายการด�าเนินงานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด 
ส�านักอนามัย รวมถึงโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเพ่ิมการค้นพบโรคเร้ือรังในระยะเร่ิมแรกของผู้สูงอายุ โดยตรวจ 
คัดกรองกลุ่มอาการท่ีเกิดในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) จ�านวน 10,000 ราย และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2562 - 30 เมษายน 2563 (ระยะเวลา 
1 ปี) ณ โรงพยาบาลในสังกัดส�านัก 
การแพทย ์กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 รวมถึงโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

70 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรต ิ
เนื�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก09

70 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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ในปี 2562 ได้มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ�านวนท้ังส้ิน 61 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ 10 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสขุสังกัดส�านักอนามัย 41 แห่ง และโรงพยาบาลภาครฐัและเอกชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 10 แหง่ โดย
มีผลการด�าเนินการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - 14 พฤศจิกายน 2562 จ�านวน 13,705 ราย เม่ือ
คัดกรองแล้วพบว่าผู้สูงอายุมีความผิดปกติในเร่ืองใด และมีการให้ค�าปรึกษาในการแก้ไขและรักษาต่อไป

ผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 71
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กรุงเทพมหานครได้จัดท�าแผนพฒันาคณุภาพชวิีตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือเป็น 
กรอบในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม 
และเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการท�างานจากแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2557 - 2560) 
การจัดท�าแผนคร้ังน้ีใช้ข้อมูลจากผลการประเมินแผนฯ ระยะท่ี 1 
มาเป็นข้อมูลป้อนกลับ ร่วมกับการพิจารณาบริบททางสังคม 
ภาวะทางเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้สูงอายแุละผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายขุองกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี แผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 ยัง
น�ายุทธศาสตร์และแผนท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุในระดับชาติ 
ซ่ึงได้แก่ ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนผู้สูงอายแุห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง
 คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2562 ฯลฯ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
 

การเตรียมความพร้อม
ทุกช่วงวัยเพ่่อวัยสูงอายุ

ที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
 

การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย 
ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมและการติดตาม

ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
 

การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพ่่อพัฒนางาน

ด้านผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
 

ระบบคุ้มครอง
สำาหรับผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
 

การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ

การขับเคลืื�อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร  
ระยะที� 2 (พ.ศ. 2561-2564)10

ส�านักการแพทย์เป็นเจ้าภาพในการด�าเนินงานใน
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ระบบคุ้มครองส�าหรบัผู้สูงอาย ุประกอบ
ด้วย 4 มาตรการ และดัชนีเพ่ือวัดสัมฤทธ์ิในการด�าเนิน
งานตามมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์น้ี จ�านวน 6 ดัชนี 
ได้แก่
 มำตรกำรท่ี 1 การคุ้มครองด้านรายได้
 มำตรกำรท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และสังคมอย่างบูรณาการ ครบวงจรและมีคุณภาพ
 มำตรกำรท่ี 3 การส่งเสริมศักยภาพครอบครัว 
ผู้ดูแล และชุมชน ในการดูแลเก้ือหนุนผู้สูงอายุ
 มำตรกำรท่ี 4  การพัฒนาระบบ การคุ้มครอง
ผู้สูงอายุ

ส�า นั ก ก า ร แ พ ท ย์ ซ่ึ ง เ ป็น เ จ้ า ภ า พ ห ลั ก ใ น 
ยุทธศาสตร์น้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เชิญ 
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบคุ้มครองส�าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือพิจารณานโยบาย 
แนวทางในการด�าเนนิงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การด�าเนินการ และได้ด�าเนินการโครงการ กทม. ใส่ใจ 
ผู้สูงวัย หัวใจแกร่งเพ่ือเป็นการขยายการด�าเนินงาน
โครงการให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท้ังหมด 
ดังท่ีกล่าวมาแล้ว

72 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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ส�านักการแพทย์เป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีใน
การดแูลรักษาสขุภาพของประชาชนทกุกลุ่มวัย รวมถึงวัยผู้สูงอาย ุ โดยมีการด�าเนนิงาน
ด้านผู้สูงอายุ ดังน้ี

1. การให้บริการช่องทางด่วน ส�าหรับผู้สูงอายท่ีุมารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอย 
ในโรงพยาบาล ดังน้ี

การด�าเนินงาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”11

 1.1 การให้บริการช่องทางด่วน (Fast Track) ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมารับบริการ อายุ 60 ปีข้ึนไป
 1.2 การใหบ้ริการชอ่งทางดว่น (Super-Fast Track) ส�าหรบัผู้สูงอายท่ีุมารบับริการ อาย ุ80 ปีข้ึนไป ตามโครงการ

 กทม. ใส่ใจ วัย 80 ปี
2 .  คลิ นิก ผู้ สูงอายุ คุณภาพ ส�า นักการแพทย์ ไ ด้ จัด ต้ังคลิ นิก ผู้ สูงอายุ คุณภาพข้ึนในโรงพยาบาลสังกัด  

ส�านักการแพทย ์ท้ัง 9 แห่ง และเปดิคลินิกผู้สูงอายคุรบวงจร ส�าหรับโรงพยาบาลคลองสามวา เพ่ือดูแลทุกมิติทางด้านสุขภาพ
ส�าหรับผู้สูงอายุ โดยการประเมินภาวะสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือช่วยในการค้นพบโรคเร้ือรังในระยะเร่ิมแรก 
ซ่ึงมีการประเมินภาวะต่างๆ ดังน้ี

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 
เวลา 08.00 - 12.00 น.

(ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี)

โดยสามารถมารับบริการได้ที�โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลกลาง 
วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
(ชั้น 16 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี)

โรงพยาบาลตากสิน 
วันจันทร์ วันอังคาร และวันศุกร์

เวลา 13.00 - 16.00 น.
(ชั้น 1 อาคารอำานวยการ)

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี 

เวลา เวลา 08.00 - 12.00 น.
(ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก)

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 
ชุตินฺธโรอุทิศ 

วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี 
เวลา เวลา 08.00 - 12.00 น.
(ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์)

โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 

วันอังคาร และ วันศุกร์ 
เวลา 08.00 - 12.00 น.
(ตึกอำานวยการ ชั้น 1)

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 
เวลา 08.00 - 12.00 น.

(คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง)

โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขุนเทียน
วันอังคาร และ วันศุกร์ 

เวลา 08.00 - 16.00 น.

โรงพยาบาลสิรินธร 
วันพุธ และ วันศุกร์ 

เวลา 08.00 - 12.00 น.
(ชั้น 2 อาคารบริการ 
โรงพยาบาลสิรินธร)
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ส�านักการแพทย์ได้จัดท�าโครงการ “กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” เป็นโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ รับคัดเลือกให้เป็นโครงการให้บริการท่ีดี ท่ี สุดท่ีมีความโดดเด่นฯ ประจ�าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับโล่เกียรติคุณผลงานโดดเด่นโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุด 2561 ซ่ึงโครงการน้ีเป็นโครงการท่ี
ดูแลผู้สูงอายุแบบเป็นองค์รวมครบทุกมิติ ท้ังมิติสุขภาพและสังคม โดยได้รับการดูแล ต้ังแต่เข้ารับการรักษาท่ีคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพของโรงพยาบาลในสงักัดส�านักการแพทย ์ได้รับการดแูล คัดกรองสขุภาพท่ีพบบ่อยในผู้สูงอาย ุ(Geriatric Syndrome) 
รวมถึงการรักษาแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันของ 3 หน่วยงาน (ไตรภาคี) 
ในการดูแลผู้สูงอายุต่อเน่ืองท่ีบ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดส�านักอนามัย 
และส�านักงานเขต ในการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุท่ีมารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดส�านัก
การแพทย์ โดยเป็นผู้สูงอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงระดับปานกลางถึงภาวะพ่ึงพิงระดับมาก (ADL < 11) เพ่ือเป็นการดูแลผู้สูงอายุท่ีครบ
ทุกมิติ ท้ังมิติสุขภาพและสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลต่อเน่ืองจนถึงบ้าน

โครงการน้ีได้เร่ิมด�าเนนิการในป ี2561 และในป ี2562 ไดข้ยายการด�าเนนิงานโครงการฯ ดังกล่าว ในโรงพยาบาลสงักัด
ส�านักการแพทย์ท้ัง 10 แห่ง และโรงพยาบาลราชวิถี เรียบร้อยแล้ว และจะขยายการด�าเนินงานไปยังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 และโรงพยาบาลในสงักัดกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ อีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ีและโรงพยาบาล
เลิดสิน เพ่ือให้การด�าเนินงานครอบคลมุพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท้ังหมด และบรูณาการร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสขุ 68 แห่ง
 และส�านักงานเขตท้ังหมด 50 แห่ง

โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง12
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ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมในการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร และสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร ซ่ึงให้ความส�าคัญ เก่ียวกับการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ จึงได้จัดท�า
โครงการประกวดสขุภาพผู้สงูอายสุ�านักการแพทย์ข้ึน เพ่ือให้ผู้สูงอายใุนชมรมผู้สงูอายขุองโรงพยาบาลในสงักัดส�านักการแพทย์ 
ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอ่ืน ๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย  
นวมินทราธิราช เพ่ือเป็นการสร้างพลังกลุ่มในหมู่ผู้สูงอายุ และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุตระหนักในความส�าคัญของการ
ดูแลสุขภาพอีกทางหน่ึง

การจัดประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับส�านักการแพทย์ จัดข้ึนในวันท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.  
ณ ห้องประชุม พี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ช้ัน 20 โรงพยาบาลกลาง โดยเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ 
ส่งผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรงเข้าประกวดแห่งละ 4 คน การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ซ่ึงในปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้าประกวดสุขภาพผู้สูงอายรุะดับส�านักการแพทย ์ท้ังส้ิน 37 คน โดยมีผู้ชนะเลิศจากการ
ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับส�านักการแพทย์ ได้แก่ ประเภทท่ี 1 กลุ่มอำยุ 65-75 ปี ประเภทชายและหญิง  
ประเภทท่ี 2 กลุ่มอำยุ 75 ปีข้ีนไป ประเภทชายและหญิง 

โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส�านัการแพทย์ 256213

นายเดชสิทธิ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ 
โรงพยาบาลตากสิน

นางบุญน้อย ทัศนศร
โรงพยาบาลลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร

นางสายหยุด แสงธำารง 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

นายมุกดา เกิดทรัพย์ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ประเภท 65 - 75 ปี ได้แก่ ประเภท 75 ปี ข้้นไป ได้แก่ รางวัลขวัญใจผู้สูงอายุ ได้แก่

นายฉลองไชย ร่มโพธิ์ 
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

นางมุกดา เทียมถนอม
 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
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ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายในการด�าเนินโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์ 
รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ ประจ�าปี 2562 โดยเจ้าภาพการจัดโครงการกีฬารักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ
 คือ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญ่ีปุ่น) ดินแดง มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 900 ราย โดยประกอบ

ด้วย สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ คณะกรรมการด�าเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินกีฬา ซ่ึงประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท และแบ่งการแข่งขัน 

ได้แก่ กีฬาเดินทน กีฬาเปตอง กีฬาปาเป้า กีฬาโยนห่วง กีฬาโบล่ิงสนาม กีฬาซัฟเฟิลบอร์ด

- เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาผู้สูงอายุท้ังด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม ภูมิปัญญา 
- เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพ ช่วยให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี 
- เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กัน ตระหนักถึงความส�าคัญในการอยู่ร่วมกัน
  ภายใต้สังคมผู้สูงอายุ และเกิด ความสามัคคีกันในหมู่คณะ 
- เพ่ือให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านสุขภาพ เกิดความสัมพันธ์   

 ท่ีดีระหว่างโรงพยาบาล
 

โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ  
ส�านักการแพทย์ ประจ�าปี 256214

วัตถุประสงค์

ผลกำรแข่งขันกีฬำ
  - รางวัลถ้วยรวมกีฬาชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
  - รางวัลถ้วยรวมกีฬารองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
       และโรงพยาบาลสิรินธร
  - รางวัลถ้วยรวมกีฬารองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง
รำงวัลกองเชียร์
  - Best of the best โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ
  - Best of cheer โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
  - Best of team work โรงพยาบาลตากสิน
  - Best of creative โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
  - Best of spirit โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ
  - Best of beautiful โรงพยาบาลกลาง
  - Best of smart โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
  - Best of entertain โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
  - Best of action โรงพยาบาลสิรินธร
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ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการจัด
โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจ�าต้ังแต่ปีงบประมาณ 2557 ซ่ึงมีการผลัดเปล่ียน 
ผู้รับผิดชอบหลักในการด�าเนินโครงการโดยโรงพยาบาล 
ในสังกัดส�านักการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2562 เจ้าภาพ 
การจัดโครงการสัมมนาสมาชิกผู้สูงอายุ คือ โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ ได้ด�าเนินกิจกรรมในวันท่ี 20-21 
มิถุนายน 2562 ณ ราชบุรี โดยได้การศึกษาดูงานในสถานท่ี
ดังน้ี

- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านตากะยาย ซ่ึง
จัดต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2555 โดยมูลนิธิเพ่ือการบรหิารสังคม เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรทางสังคม  
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
ทรงมีพระราชด�าริช้ีแนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรไทย
 ซ่ึงเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ
ตนได้ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 
รวมถึงองค์กร 

- บริษัท ณ สัทธา จ�ากัด ซ่ึงเป็นอุทยานไทย ต้ังอยู่ท่ี
อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บนพ้ืนท่ี 42 ไร่ โดยมีจุดเด่น 
ซ่ึงเป็นจุดเยี่ยมชมท่ีน่าสนใจ วิหารสมัยสุโขทัย โดยใช้เทคนิค
 Mapping แสง สี เสียง เล่าเร่ืองราวการเดนิทางของพระพทุธ
ศาสนาสู่ประเทศไทยในสมัยอาณาจักรสุโขทัย เป็นต้น 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
เพ่ือส่งออก จังหวัดราชบุรี โดยสร้างข้ึนจากงบประมาณของ
องค์กรการบริหารจังหวัดราชบุรี เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจ�าหน่าย
สินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก สินค้า OTOP ของจังหวัดราชบุรี 
นอกจากน้ียังส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรด�าเนินกิจกรรมรวม
กลุ่มเพ่ือน�าผลผลิตท่ีเป็นผลไม้มาส่งออกไปยังต่างประเทศ 

- โรงเรียนผู้สูงอายุ ต�าบลท่าชุมพล จังหวัดราชบุรี เร่ิม
จัดต้ังและเปิดเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการด�าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาผู้สูงอายุแบบ
องค์รวม และเป็นต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุของจังหวัดราชบุรี 
      ผู้เข้าร่วมคือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัด
ส�านักการแพทย์ 9 โรงพยาบาล จ�านวน 180 คน และ 
ผู้เก่ียวข้อง จ�านวน 44 คน มีผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 224 คน

โครงการสัมมนาสมาชิกผู้สูงอายุ งบประมาณ 256215
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07 08

โครงก�รระดมทรัพย�กรในพ้ืนท่ี 
เพ่ือพัฒน�คว�มพร้อม

ท�งก�รแพทย์ในเหตุส�ธ�รณภัย

โครงก�ร	กทม.	อ�ส�ฝ่�วิกฤติ
ช่วยชีวิตด้วย	CPR	&	AED

โครงก�รอบรมอ�ส�สมัครฉุกเฉิน 
ก�รแพทย์	(EMR)

โครงก�รตรวจรับรองรถบริก�ร
ก�รแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริก�ร
ก�รแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมห�นคร

โครงก�รประชุมวิช�ก�รท�ง
ก�รแพทย์ฉุกเฉินประจำ�ปี	2562

โครงก�รพัฒน�วิช�ก�รพย�บ�ลจ่�ย
ง�นศูนย์รับแจ้งเหตุ	

(Emergency	Medical	Dispatcher	:	
EMD)

พัฒน�ศักยภ�พผู้ปฏิบัติก�ร
ในระบบบริก�ร

ก�รแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมห�นคร

โครงก�รอบรมหลักสูตรพนักง�นฉุกเฉิน
ก�รแพทย์	(EMT	-	Basic)

ร�งวัลคุณภ�พก�รให้บริก�รของ
กรุงเทพมห�นคร	ประจำ�ปี	2562

01 02 03

04 05 06

09

ภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMS
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ในระบบบริก�ร

ก�รแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมห�นคร

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ในฐานะโรงพยาบาลแม่โซนท่ี 1 และหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
จัดโครงการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย (การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจ�าลองสถานการณ์ “กำรชุมนุมเรียกร้องรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตร
ตกต�่ำของเกษตรกร” ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเกียกกาย เขตดุสิต ซ่ึงเป็นโครงการฯ ท่ีจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นการ 
ซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีน�าระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) มาใช้ 
ได้แก่ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การส่ังการ การปฏิบัติการช่วยเหลือ การคัดแยก การปฐมพยาบาล การส่งต่อเพ่ือ
รักษา ฟ้ืนฟูในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักเทศกิจ 
ส�านักอนามัย ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว ส�านักงานเขตดุสิต มณฑลทหารบกท่ี 11 สถานีต�ารวจนครบาลบางโพ
 และโรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิสาธารณกุศลรวม 20 หน่วยงาน จ�านวนกว่า 300 คน และมี 
การประเมินการฝึกซ้อมจากผู้เช่ียวชาญ เพ่ือน�าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ถือเป็น 
การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการรับมือกับสาธารณภัยทุกรูปแบบ เสริมสร้างความม่ันใจให้กับประชาชน 
ในกรุงเทพมหานครในศักยภาพของบุคลากรเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

โครงการระดมทรัพยากรในพ้้นที�เพ้�อพัฒนาความพร้อม
ทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย01
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ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้ด�าเนินการจัดโครงการตรวจรับรองรถบริการ 
การแพทยฉุ์กเฉินในระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นโครงการตอ่เน่ืองท่ีจัดเป็นประจ�าทุกปี โดยก�าหนด
ให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบฯ ต้องจดทะเบียน ตรวจสภาพ ต่อใบอนุญาตประจ�าปีของ
กรมการขนส่งทางบก และขออนุญาตใช้สญัญานไฟวับวาบและเสียงสัญญาณจากกองบังคับการต�ารวจจราจร รวมถึงต้องผ่าน
การตรวจรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครน้ัน  
ส�านักการแพทย ์กรุงเทพมหานครท�าหนา้ท่ี เป็นหน่วยงานตรวจรบัรองรถบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน โดยศูนยเ์อราวณั ในฐานะ
เป็นหน่วยงานบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดต้ังคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพ
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินข้ึน เพ่ือด�าเนินการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีเข้า
ร่วมปฏิบัติการในระบบท้ัง 2 ระดับ ได้แก่ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการการแพทย์ข้ันสูง รถบริการการแพทย์
ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับชุดปฏิบัติการเบ้ืองต้น ซ่ึงในปัจจุบันระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร มีรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีผ่านการตรวจรับรองรวมท้ังส้ิน 843 คัน ซ่ึงแบ่งเป็น
 รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการการแพทย์ข้ันสูง จ�านวน 144 คัน รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการ
แพทย์ข้ันพ้ืนฐาน ประเภทรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น จ�านวน 66 คัน และประเภท 
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับชุดปฏิบัติการเบ้ืองต้น จ�านวน 633 คัน ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการก�ากับ ติดตาม และรับรองคุณภาพ
ของรถบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินซ่ึงเปน็เครอืข่ายในระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินให้สามารถปฏบัิติงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ
 เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด และเพ่ือประโยชน์แก่ผู้รับบริการซ่ึงก็คือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครให้ได้รับ 
การบริการท่ีได้มาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน

โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร02
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คณะกรรมการด�าเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้ก�าหนดให้มีการประเมินศักยภาพผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Technician : EMT - B) ท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ
แพทย์ พยาบาล ท่ีข้ึนทะเบียนอยูใ่นระบบ จ�านวน 490 คน โดยกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
ผู้ปฏิบัติการจะต้องเข้าสอบประเมินภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) หรือการสอบผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  
(e-learning) เม่ือสอบผ่านแล้วจะต้องเข้าสอบประเมินภาคทักษะ (ฝึกปฏิบัติ) โดยทีมวิทยากรและอาจารย์จากโรงพยาบาล
แม่โซนในเครือข่ายระบบฯ ท้ัง 9 โซน ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 ฐานย่อย ได้แก่

ฐานที� 5

การดูแลบาดแผล บาดแผลอวัยวะ
ตัดขาด และการห้ามเลือด 

(Wound Management, Stump & 
Splint, Stop Bleeding)

ฐานที� 6

การบูรณาการปฏิิบัติการอุบัติภัยหมู่ 
(Trauma Patient)

ฐานที� 4

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ่้นฐาน 
(Basic life Support)

ฐานที� 3 

การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ใช้
อุปกรณ์ การอุ้มแบบท่อนซุง (Lock roll)

และการถอดหมวกนิรภัยผู้ได้รับ
บาดเจ็บ (Helmet Removal)

ฐานที� 2 

การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
โดยใช้อุปกรณ์ (Kendrick Extrication 

Device (KED))

ฐานที� 1 

การช่วยคลอดฉุกเฉิน

ซ่ึงพนักงานฉุกเฉินการแพทยท่ี์เข้ารับการทดสอบภาคทกัษะจะต้องผ่านการประเมนิทุกฐาน และจะไดรั้บการข้ึนทะเบยีน
เครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร พร้อมท้ังได้รับบัตรประจ�าตัวเครือข่าย มีอายุ 2 ปี เพ่ือเป็น 
การควบคุม ติดตาม และก�ากับดูแลคุณภาพของผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานตามท่ีกรุงเทพมหานครก�าหนด 
และคงไว้ซ่ึงบริการท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
กรุงเทพมหานคร03
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ส�านักการแพทย์ร่วมกับส�านักการศึกษา ด�าเนินการจัดโครงการ กทม. อาสา ฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตด้วย CPR & AED เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบ้ืองต้นให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สามารถน�าความรู้ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และการใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้สามารถมีชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัย พร้อมท้ังเป็นการช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสร้างการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือม่ันในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครให้ประชาชน 
มีความรู้และสามารถดูแลตัวเองได้เบ้ืองต้น เม่ือประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และขยายผลไปสู่การเรียนการสอนในนักเรียน
โดยด�าเนินการจัดโครงการเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2562 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จ�านวน 216 คน อีกท้ังยังวางแผนจัดท�าโครงการกทม.อาสาฝ่าวิกฤติช่วยชีวิตด้วย CPR & AED ในปี 2563 โดยจัดการอบรม
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดส�านักการศึกษาจ�านวน 109 โรงเรียน จ�านวนนักเรียนท้ังส้ิน 13,333 คน

โครงการ กทม. อาสาฝ่าวิกฤติช่วยชีวิตด้วย CPR & AED04
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ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ด�าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการทางการแพทย์
ฉุกเฉินประจ�าปี 2562 ให้แก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานครไดต้ระหนกัถึงความส�าคญัใน
การดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีโอกาส
พบปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยด�าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ  
“กำรแพทย์ฉุกเฉินฉับไว สู่สังคมสูงวัยอย่ำงย่ังยืน” (Fast & Sustainable EMS in Aging Society) ณ ห้องประชุมเทเวศ
รวงศ์วิวัฒน์ ช้ัน 20 โรงพยาบาลกลาง จ�านวนผู้เข้าร่วมท้ังส้ิน 152 คน จาก 49 หน่วยงาน ภายในงานประกอบด้วยการ
บรรยายในหัวข้อการแพทย์ฉุกเฉินของสังคมผู้สูงอายุในเขตเมือง การบรรยายในหัวข้อ แนวคิดและการพัฒนาการแพทย์
ฉุกเฉินในผู้สูงอายุ โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้เข้าร่วมน�าเสนองานวิจัยของศูนย์ฯ 
เร่ือง “ระยะเวลำของกำรให้บริกำรและควำมพร้อมของชุดปฏิิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินส�ำหรับผู้เจ็บป่วยสูงอำยุในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำ ศูนย์บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหำนคร (ศูนย์เอรำวัณ)” และการเสวนาในหัวข้อ “
กำรแพทย์ฉุกเฉินกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ (EMS in Aged Society)”

โครงการประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉินประจ�าปี 256205
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ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยก�าหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT - Basic) 
ปีงบประมาณ 2562 ให้แก่บุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และน�าความรู้และทักษะ
ในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกท้ังสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 
ทีมปฏิบัติการในเครือข่ายได้ โดยหลักสูตรดังกล่าวน้ีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้รับ 
การรับรองจากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตร
หรือเคร่ืองหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นสถานฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT - Basic) โดยมีการอบรมจ�านวน 115 ช่ัวโมง 10 หน่วยการเรียน ได้แก่ 

1. ความรู้พ้ืนฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
2. การดูแลระบบหายใจ 
3. การประเมินสถานการณ์และประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน
4. การช่วยฟ้ืนคืนชีพ
5. การดูแลเบ้ืองต้นในผู้ป่วยฉุกเฉิน
6. การดูแลเบ้ืองต้นในผู้บาดเจ็บ
7. ทารกและเด็ก
8. การเคล่ือนย้ายและการล�าเลียง
9. การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
10. ปฏิบัติการฉุกเฉิน

โดยในปีงบประมาณ 2562 ด�าเนินการฝึกอบรมต้ังแต่วันท่ี 23 มกราคม - 15 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอบรมช้ัน 2 และช้ัน 3 อาคารศนูย์บริการการแพทยฉุ์กเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ส�านักการแพทย์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า
ผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน 36 คน

โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT - Basic)06
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ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครมูลนิธิ
ท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครโดยให้มูลนิธิในเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากร เน่ืองจากบคุลากรท่ีจะสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ประชาชนในยามเจ็บป่วยวิกฤตฉกุเฉินต้องมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จึงได้ก�าหนดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบบริการ 
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยด�าเนินการจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานในระบบโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาสมัครให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  
ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 20 - 22, 28 - 29 มีนาคม 
2562 ณ ห้องอบรมช้ัน 2 และ 3 อาคารศูนย์เอราวัณ ส�านักการแพทย์ จ�านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน 34 คน

โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)07 ภา
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ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรมาตลอด นอกจาก
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในยามเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ต้องมีการประสานงานและส่ังการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับ
หน่วยปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ในการประสานความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จึงได้ก�าหนดให้มีการฝึกอบรมโครงการพฒันาวิชาการพยาบาลจ่ายงานศนูย์รับแจ้งเหตุ 
(Emergency Medical Dispatcher : EMD) ให้แก่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการอ�านวยการ ประสานงาน และส่ังการใน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยด�าเนินการจัดการอบรมจ�านวน 1 รุ่น  
เม่ือวันท่ี 5 - 9 สิงหาคม 2562 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้ท�าหน้าท่ีอ�านวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ในเร่ืองของการประสานงาน 
ส่ังการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จ�านวนผู้เข้าร่วมการอบรมท้ังส้ิน 25 คน

โครงการพัฒนาวิชาการพยาบาลจ่ายงานศูนย์รับแจ้งเหต ุ
(Emergency Medical Dispatcher : EMD)08
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ง�นด้�นแพทยศ�สตรศึกษ� 
สำ�นักก�รแพทย์

อบรมหลักจริยธรรมพ้ืนฐ�น	 
ก�รทบทวนพิจ�รณ�	โครงก�รวิจัยด้�น
วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	วิทย�ศ�สตร์

สุขภ�พ	สังคมศ�สตร์	และ	Introduction	
to	Good	Clinical	Practice	(GCP)

แพทย์ประจำ�บ้�น ผลง�นท่ีผ่�นม�ของ 
ศูนย์แพทยศ�สตรศึกษ�ช้ันคลินิก

01 02 03

04

ก�รอบรมก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์
สุขภ�พ

05

ภารกิจด้านการศึกษาทางการแพทย์ 
วิจัย และพัฒนาบุคลาการ

หลักสูตรก�รพัฒน�ผู้บริห�ร
ก�รเปล่ียนแปลงท�งก�รแพทย์และ 

ส�ธ�รณสุข	รุ่นท่ี	2	(บปส.	2)

หลักสูตรก�รบริห�รก�รพย�บ�ล	 
(ด้�นก�รแพทย์)	รุ่นท่ี	14

โครงก�รสัมมน�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ก�รประช�สัมพันธ์เชิงรุก	และเสริม

สร้�งก�รทำ�ง�นเป็นทีม

06 07 08
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กลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษาอยูภ่ายใต้การดูแลของส�านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย ์สังกัดส�านักการแพทย์
 มีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตรศึกษาท้ังในระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญา  
โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีมีข้อตกลง 
 ในการร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์

2. วางแผน ก�ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก ท้ังการศึกษาก่อนปริญญาและ 
 หลังปริญญา

3. จัดท�าและด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
4. จัดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้าน
5. บริหารจัดการงานด้านแพทยศาสตรศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
7. สนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกสาขา
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
การศึกษาก่อนปริญญา กลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษาได้ด�าเนินการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังน้ี
1.  วันท่ี 13 มิถุนายน 2555 ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. วันท่ี 16 กันยายน 2559 ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3. วันท่ี 16 กันยายน 2559 ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
4. วันท่ี 24 ตุลาคม 2561 ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
5. วันท่ี 15 มีนาคม 2562 ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 4

งานด้านแพทยศาสตร์ศึกษาส�านักการแพทย์01
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การศึกษาหลังปริญญา แพทยสภาได้อนุมัติให้ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ 
ประจ�าบ้านสาขาต่าง ๆ ดังน้ี

1. แพทย์ประจ�าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ จ�านวนช้ันปีละ 4 ต�าแหน่ง โดยมี โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และ  
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกอบรม

2. แพทยป์ระจ�าบา้นสาขาสติูศาสตรแ์ละนรเีวชวิทยา จ�านวนช้ันปีละ 3 ต�าแหนง่ โดยมี โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์
  เป็นสถาบันฝึกอบรม 

3. แพทย์ประจ�าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ จ�านวนช้ันปีละ 3 ต�าแหน่ง โดยมี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 เป็นสถาบันฝึกอบรม 

4. แพทย์ประจ�าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จ�านวนช้ันปีละ 8 ต�าแหน่ง โดยมี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นสถาบัน  
 ร่วมฝึกอบรม 

5. แพทย์ประจ�าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จ�านวนช้ันปีละ 12 ต�าแหน่ง โดยมี โรงพยาบาลตากสิน เป็นสถาบันสมทบ
           ฝึกอบรม 

6. แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (หลักสูตร 1 ปี) จ�านวนช้ันปีละ 3 ต�าแหน่ง โดยมี  
 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสถาบันฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

90 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

แพทย์ประจ�าบ้าน02

90 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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ด้ำนควำมร่วมมือในกำรผลิตแพทย์กับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาส�านักการแพทย์ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์โดยการเป็นสถาบัน 

ร่วมสอน ท้ังสถาบันหลักและสถาบันสมทบของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ ์โดยล่าสุดได้ท�าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

นอกจากน้ีโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ยังได้ร่วมฝึกอบรมและผลิตแพทย์ประจ�าบ้านในหลายสาขา ได้แก่ 
ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม
ระดับก่อนปริญญำ
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นอกจากมีการเรียนการสอนในช้ันคลินิกแล้วยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ดังน้ี 

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู ฯลฯ
ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจบเป็นบัณฑิตแพทย์แล้ว 1 รุ่น จ�านวน 30 คน
ระดับหลังปริญญำ
ในปีการฝึกอบรม 2561 มีแพทย์ประจ�าบ้านจบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านไปเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้ว 

จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย สาขาศัลยศาสตร์ จ�านวน 1 คน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จ�านวน 2 คน และสาขากุมาร
เวชศาสตร์ จ�านวน 2 คน

 ผลงานที�ผ่านมาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก03



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 93

ภา
รก

ิจก
าร

ด�า
เน

ินง
าน

 
ปีง

บป
ระ

มา
ณ

 พ
.ศ

. 2
56

2



94 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีหลักในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือให้ได้ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้บริการ
ด้านการรักษาผู้ป่วย การวิจัยส่วนหน่ึงจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนินการในคน เน่ืองจากคนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความซับซ้อน 
แตกต่างจากส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ไม่อาจจะน�าข้อมูลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือจากการศึกษาทดลองมาทดแทนได้ เพ่ือ
ให้อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยได้รับการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ ซ่ึงแสดงถึงความเคารพในความเป็นมนุษย ์ด้วยการวางแผน
การวิจัยอย่างรัดกุม เพ่ือให้การวิจัยน้ันมีความเส่ียงน้อยท่ีสุด และให้ความช่วยเหลือดูแลแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัย หน้าท่ีเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนักวิจัยจะต้องตระหนักและปฏิบัติ เพ่ือให้สังคมม่ันใจว่าอาสาสมัครท่ีเข้าร่วม 
การวิจัย จะได้รับการพิทักษ์สิทธ์ิและสวัสดิภาพตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในคนการวิจัยทางชีวการแพทย์ โดยเฉพาะ
การวิจัยยาและเวชภัณฑ์ชนิดใหม่ จัดเป็นการวิจัยท่ีมีความเส่ียงสูง หากเทียบกับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  
จึงมีการวางหลักปฏิบัติท่ีเรียกว่า “Good Clinical Practice” (GCP) ส�าหรับการวิจัยทางคลินิก นักวิจัยท่ีจะด�าเนินการ
วิจัยประเภทน้ี คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในคนและผู้ท่ีเก่ียวข้องจะตอ้งไดรั้บการอบรมจรยิธรรมการวจัิยในคนและการ
ปฎิบัติทางคลินิกท่ีดี ก่อนด�าเนินการวิจัยทางคลินิก

94 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

อบรมหลักจริยธรรมพ้้นฐาน การทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และ  

Introduction to Good Clinical Practice (GCP)04

94 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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96 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีหลักในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ  
ซ่ึงปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเกิดจากงานวิจัย เป็น 
การพัฒนาความรู้ท้ังการอ่านวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณ ระเบียบวิธีวิจัย สถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจน
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบ้ืองต้น การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสุขภาพเป็นการน�าความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสุขภาพ  
การรักษาโรค งานวิจัยด้านน้ีวางอยู่บนฐานของชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ รวมไปถึงความรู้ด้านสังคมศาสตร์ 

ส�านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส�าคัญจึงมีแผนด�าเนินการท่ีจะจัดการอบรมเร่ือง “กำรวิจัยทำง
วิทยำศำสตร์สุขภำพ” โดยปีน้ีได้ก�าหนด หัวข้อเร่ืองคือ “กำรวิจัยเชิงสังคม พฤติกรรมศำสตร์ และเชิงคุณภำพ” ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีจะด�าเนินโครงการวิจัยในคนในสังกัดส�านักการแพทย์ เพ่ือเป็นมาตรฐานส�าหรับ 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการให้การสนับสนุนด้านการท�าวิจัยในคนของ
บุคลากรส�านักการแพทย์ ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการท�าวิจัยท่ีดี โดย 
ค�านึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับค�าประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 
โดยใช้หลักสูตรการอบรมท่ีเป็นมาตรฐาน

การอบรมการวิจัยทางวิทยศาสตร์สุขภาพ05

96 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒
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การอบรมการวิจยัทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ
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98 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

ส�านักการแพทย์ เล็งเห็นความส�าคัญของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือมุ่งม่ันพัฒนาความรู้  
ความสามารถ สมรรถนะทางการบรหิารการเปล่ียนแปลงด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุท่ีเหมาะสมกบับริบทและสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง ได้พัฒนาทักษะ แนวคิด สามารถบริหารจัดการ ก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ การด�าเนินงาน และ
ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุขในองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจ�าปี 2562

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นท่ีเช่ือม่ันของประชาชน 
ส�านักการแพทย์จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปล่ียนแปลงทางการแพทย์และสาธารณสุข  
รุ่นท่ี 2 (บปส.2) จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 5 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลาด�าเนินโครงการท้ังส้ิน 59 วัน ซ่ึงก�าหนด
กลุ่มเป้าหมายสายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ�านวน 30 คน จ�าแนกเป็น ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
ระดับช�านาญการ – เช่ียวชาญ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีทางการบริหาร สังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน 27 คน และบุคคลภายนอก 
ระดับช�านาญการ – เช่ียวชาญ หรือระดับอาจารย์ – รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ 
คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จ�านวน 3 คน

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการเปลี�ยนแปลงทางการแพทย์และ
สาธารณสุข รุ่นที� 2 (บปส.2)06
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ส�านักการแพทย ์มุ่งเน้นให้บุคลากรสายการพยาบาลไดพั้ฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และแนวคดิในระดบับริหาร
 พร้อมก้าวสู่ต�าแหน่งผู้บริหารในอนาคต ให้ทันต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะทางด้าน
คุณภาพชีวิตท้ังในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาทักษะทางด้านการบริหารและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักการด้าน
พยาบาล เพ่ือให้สามารถบริหารงานและจัดการงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างดี สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร การบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักความพอเพียง เพ่ือ 
เป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาวะท่ีดีของประชาชน

ซ่ึงโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นท่ี 14 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลาด�าเนินโครงการท้ังส้ิน 60 วัน ซ่ึงก�าหนดกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 30 คน จ�าแนก
เป็น ข้าราชการกรงุเทพมหานคร ระดบัช�านาญการ – ช�านาญการพเิศษ สายงานการพยาบาล สังกัดส�านักการแพทย ์จ�านวน
 26 คน และบุคคลภายนอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลเก้ือการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 จ�านวน 4 คน

หลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) 
รุ่นที� 14 (บพ.14)07
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100 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

ส�านักการแพทย์ เล็งเห็นความส�าคัญของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ และสมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro 21st Competency Model) เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล สร้างเครือข่าย ส่งเสริมให้เกิดการ 
เรียนรู้แลกเปล่ียนการท�างานระหว่างซ่ึงกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นภายในและนอกองค์กร เพ่ือการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย สามารถส่ือสารสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร และโครงการสัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเสริมสร้างการท�างานเป็นทีม ซ่ึงมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน - ช�านาญงาน ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องด้านการประชาสัมพันธ์ บุคลากร
กรุงเทพมหานคร พนักงานประกันสังคม และบุคคลภายนอกท่ีช่วยปฏิบัติราชการภายในสังกัดส�านักการแพทย์

พัฒนาทักษะเพิ�มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์องค์กร08
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สถิติปี 2562

ส่วนที่



102 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 103

ปีี 2558
จ�านวนผู้ป่วยนอก 

3,468,508

ผู้ป่วยใน 
96,038

ปีี 2559
จ�านวนผู้ป่วยนอก 

3,837,108

ผู้ป่วยใน 
97,237

102 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

จ�านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการ 
ในโรงพยาบาล สังกัดส�านักการแพทย์ ปี 2558-2562
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สถิ
ิติิปี
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56

2

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 103

ปีี 2560
จ�านวนผู้ป่วยนอก 

3,820,811

ผู้ป่วยใน 94,785

ปีี 2562
จ�านวนผู้ป่วยนอก 

4,074,331

ผู้ป่วยใน 
102,283

ปีี 2561
จ�านวนผู้ป่วยนอก 

4,003,944

ผู้ป่วยใน 
100,763

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สถิ

ิติิปี
ี 2

56
2



104 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 105

01

04

02

03

05

ความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ
และเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ 826,887 ราย

โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 340,031 
ราย

โรคระบบกล้ามเน้ือรวมโครงร่างและเน้ือยึดเสริม 
499,570 ราย

โรคระบบไหลเวียนเลือด 729,420 ราย

โรคระบบสืบพันธ์ุร่วมปัสสาวะ 341,523 ราย

(ข้้อมููล ณ 30 กัันยายน 2562)

10 อนัดับของโรค ของผู้ป่วยนอก (ราย) ในโรงพยาบาล
สงักดัส�านักการแพทย์ ปี 2562



104 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 105

สถิ
ิติิปี

ี 2
56

2

06

09

07

08

10

โรคระบบหายใจ 297,981 ราย

เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 113,337 ราย

โรคติดเช้ือและปรสิต 185,020 ราย

โรคตารวมส่วนประกอบของตา 205,7981 ราย

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต้ผิวหนัง 108,635 ราย



106 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 107

04

02

03

05

ความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการ
และเมตะบอลิสัมอ่ืนๆ 33,597 ราย

โรคเบาหวาน 17,718 ราย

โรคแทรกซ้อนในการต้ังครรภ์การเจ็บครรภ์
การคลอดระยะหลังคลอด 12,231 ราย

โรคความดันโลหิตสูง 29,515 ราย

โรคอ่ืนของระบบย่อยอาหาร 7,194 ราย

(ข้้อมููล ณ 30 กัันยายน 2562)

10 อนัดับของโรค ของผู้ป่วยใน (ราย) ในโรงพยาบาล
สงักดัส�านักการแพทย์ ปี 2562

01
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สถิ
ิติิปี

ี 2
56

2

06

09

07

08

10

ความผิดปกติอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะปริก�าเนิด 
7,351 ราย

ปอดอักเสบ 5,444 ราย

โรคตาและส่วนผนวก 6,740 ราย

ไตวายเร้ือรัง 7,194 ราย

โรคติดเช้ืออ่ืนๆ ของล�าไส้ 454 ราย
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ความดันโลหิตสูง 192,401 ราย

โรคข้อเข่าเส่ือม 43,445ราย

โรคไขมันในเลือดสูง 94,764 ราย

โรคเบาหวาน 100,488 ราย

ภาวะไตวายเร้ือรัง 30,269 ราย

10 อนัดับของโรคผู้สงูอาย ุของผู้ป่วยนอก (ราย) 
ในโรงพยาบาล สงักดัส�านักการแพทย์ ปี 2562

(ข้้อมููล ณ 30 กัันยายน 2562)
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ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน
และภาวะไขมันในเลือดอ่ืนๆ 27,285 ราย

โรคต่อมลูกหมากโต 13,275 ราย

ต้อกระจก 14,563 ราย

โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง 15,234 ราย

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 8,466 ราย
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01

04

02

03

05

โรคความดันโลหิตสูง 5,267 ราย

โรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 1,639 ราย

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่า 1,679 ราย

โรคเบาหวาน 2,244 ราย

ต้อกระจก 1,573 ราย

(ข้้อมููล ณ 30 กัันยายน 2562)

10 อนัดับของโรคผู้สงูอาย ุของผู้ป่วยใน (ราย) 
ในโรงพยาบาล สงักดัส�านักการแพทย์ ปี 2562
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โรคไขมันในเลือดสูง 1,542 ราย

ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไลโปโปรตีน
และภาวะไขมันในเลือดอ่ืนๆ 808 ราย

ภาวะสารไขมันสูงในเลือด 973 ราย

โรคปอดอัดเสบ 1,264 ราย

ภาวะโซเดียมในเลือดต�่า 720 ราย
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4
ผลงาน ข้าราชการ 
และบุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2562

ส่วนที่
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จุดเด่น
ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดท่ีดีกว่าการผ่าตัดแบบด้ังเดิม นอกจาก เจ็บน้อย หายเร็ว ภาวะแทรกซ้อนน้อยยังมีความพึงพอใจ

ด้านความสวยงามเน่ืองจากไม่มีแผลอีกด้วย ท�าให้เป็นผู้น�าด้านผ่าตัดผ่านกล้องในประเทศและภูมิภาครวมท้ังของโลก ท�าให้
ประเทศไทยไดรั้บการยอมรบัด้านการแพทยแ์ละส่งเสริมการเปน็ Medical Hub ของภมิูภาค และราคาผา่ตัดผ่านกล้องแบบ
ไร้แผลยังมีราคาใกล้เคียงกับกับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบท่ัวไปอีกด้วย

รางวลัเลศิรฐัระดบัดี
ผลงาน “การให้บริการผ่าตดัผ่านกล้องแบบไร้แผลทางนรีเวชกรรม”
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จุดเด่น
- เป็นกระบวนงานเชิงรุกท่ีมุ่งเน้นให้บริการประชาชนเป็นหลัก เพ่ือตอบสนองความต้องการการขอรับบริการทางด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
- การบริหารจัดการระบบท่ีมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือผ่านเครือข่ายทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นต้นแบบของการบริหาร

จัดการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ

รางวัลคณุภาพการให้บริการของกรงุเทพมหานคร รางวลัระดบัดเีด่น
ผลงาน “โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการเข้าถึงเพ่่อช่วยเหลอื

ผู้เจบ็ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉนิกรงุเทพมหานคร”
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เป็นโครงการท่ีบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกัน 3 หน่วยงาน (ไตรภาคี) ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดฯ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข และส�านักงานเขต ในการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุท่ีมารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาล 
ในสังกัดส�านักการแพทย์ โดยเป็นผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงระดับปานกลางถึงภาวะพ่ึงพิงระดับมาก เพ่ือเป็นการดูแลผู้สูงอายุ
ท่ีครบทุกมิติ ท้ังมิติสุขภาพและสังคม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลต่อเน่ืองจนถึงบ้าน

โครงการให้บริการท่ีดท่ีีสดุ (Best service)  
ท่ีมคีวามโดดเด่นประจ�าปี 2561

ผลงาน “โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง”
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ผ่านการประเมินการรับรองรายโรค “กำรดูแลรักษำผู้ติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน”   
“หัตถกำรผ่ำตัดผ่ำนกล้องส�ำหรับกำรผ่ำตัดมดลูก กำรผ่ำตัดเน้ืองอกมดลูก และกำรผ่ำตัดถุงน�้ำ ท่ี รังไข่  
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์” จากสถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล Disease Specific Certification (DSC)  
โดยมี นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในงาน HA National Forum คร้ังท่ี 20  
เป็นประธานซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 12 - 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

รับรางวัลกิตติกรรมประกาศมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค
จากสถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
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พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ
สดุดีหน่วยงานดีเด่น “โรงพยำบำลเจรญิกรุงประชำรกัษ์ เป็นเครือข่ำยโรงพยำบำลคณุธรรมดีเด่น” จากสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ
 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ใน “โครงกำรประชุมสัมมนำพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสำธำรณสุข” คร้ังท่ี 14 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นเครือข่ายโรงพยาบาล
คุณธรรมดีเด่น
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โรงพยาบาลในสังกัดฯ เข้ารับรางวัลความส�าเร็จด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร Bangkok GREEN & 
CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี 
พล.ต.อ.อศัวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร เปน็ประธานพธีิมอบโล่รางวัล
 ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
(เสาชิงช้า)

 
ระดับทอง (Gold) ได้แก่
 1. โรงพยาบาลกลาง
 2. โรงพยาบาลตากสิน
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ
 5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 6. โรงพยาบาลสิรินธร
ระดับเงิน (Silver) ได้แก่
 1. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus 
(BKKGC+)
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วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ารับรางวัล  
“สุดยอดห้องน�้ำแห่งปีของกรุงเทพมหำนคร ประจ�ำปี 2562” จาก พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีฯ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

รับรางวัล “สุดยอดห้องน�้าแห่งปีของกรุงเทพมหานคร 
ประจ�าปี 2562”
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ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) เป็นหน่วย/จุดบริการท่ีท�าหน้าท่ีเก่ียวกับการให้
ค�าแนะน�า และการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความเช่ือม่ัน ประทับใจให้แก่ประชาชน 
ท่ีเดินทางมาติดต่อราชการ 

รูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก เป็นการบริการท่ีสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ราชการ โดยอาจจัดต้ัง 
ศูนย์ราชการสะดวกข้ึนมาใหม่หรือพัฒนาการบริการของศูนย์บริการประชาชนท่ีทุกหน่วยงานมีการจัดต้ังไว้อยูแ่ล้ว โดยการ
เพ่ิมคุณลักษณะของศูนย์ราชการสะดวกในการให้ประชาชนท่ีไปขอรับบริการจากรัฐได้รับความสะดวกมากข้ึน

โดยในปีน้ีมีศูนย์ราชการสะดวกท่ีผ่านการตรวจประเมินและให้รับรองมาตรฐานดังกล่าว ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จ�านวน
 340 ศูนย์ ซ่ึงโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 2 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย  
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ท่ีผ่านการรับรอง โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี มอบโล่และตรารับรองสัญลักษณ์ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ�าปี 2562 วันอังคารท่ี 
24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ� และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
ผ่านรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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1. นำงหัทยำ ธัญจรูญ

ต�ำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการพิเศษ 

(ด้านบริการทางวิชาการ)

สังกัด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 

โรงพยาบาลตากสิน ส�านักการแพทย์

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

สังกัดส�านักการแพทย์

ข้าราชการ

2. นำยวรมันต์ ไวดำบ

ต�ำแหน่ง นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ 

(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)

สังกัด กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส�านักการแพทย์

3. นำงสำวบรรจง นิธิปรีชำนนท์

ต�ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ 

(ด้านการพยาบาล) หัวหน้าพยาบาล

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

โรงพยาบาลสิรินธร ส�านักการแพทย์

4. นำยคมสันต์ โสตำงกูร

ต�ำแหน่ง เภสัชกรช�านาญการ  

(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

สังกัด กลุ่มงานเภสัชกรรม  

กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส�านักการแพทย์

5. นำยทะเนตร์ สำยมัน

ต�ำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ 

สังกัด กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) 

ส�านักการแพทย์
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1. นำยสมนึก วิจิตรกูล

ด�ำรงต�ำแหน่ง พนักงานสถานท่ี บ 2 

สังกัด ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยการ  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส�านักการแพทย์

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2562

สังกัดส�านักการแพทย์

ลูกจ้าง

2. นำงสมร หนูแดง

ต�ำแหน่ง พนักงานท่ัวไป บ 2 

สังกัด ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยการ  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส�านักการแพทย์

3. นำงฟำตีมะ และมำ

ต�ำแหน่ง พนักงานท่ัวไป บ 2 

สังกัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ส�านักการแพทย์

4. นำงจ�ำเรียง รอดนุช

ต�ำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 

สังกัด ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยการ  

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุติน̣ธโร อุทิศ ส�านักการแพทย์

5. นำยสุปรีชำ สิงห์โต

ต�ำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 1 

สังกัด ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กลุ่มภารกิจด้านอ�านวยการ  

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ส�านักการแพทย์



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 123

ภา
รก

ิจก
าร

ด�า
เน

ินง
าน

 
ปีง

บป
ระ

มา
ณ

 พ
.ศ

. 2
56

2

122 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 123

5
สรุปโครงการเด่น
ประจำาปี 2562

ส่วนที่
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กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการแพทย์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ  
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณฯ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ให้บริการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และรับบริจาคโลหิต กระตุ้นให้เกิดการท�าความดีโดยไม่
หวังผลตอบแทนของประชาชน ซ่ึงมีพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน 2562  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคารไอราวัตพัฒนา (อาคารสภา) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและ 
รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ 
ส�านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร เป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการ จัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย 

กทม. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 ให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการท่ีเกิดในผู้สูงอายุ (Geriatric Syndrome) ท้ังส้ิน 10,000 ราย ด�าเนินการโดยโรงพยาบาล
ในสังกัดส�านักการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น 

2. โครงการกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บริการจัด
หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีรับบริจาคโลหิต ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
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กทม. ผสานภาคีเครือข่ายออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่
รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

กรุงเทพมหานคร โดยส�านักการแพทย์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ  
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณฯ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ให้บริการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และรับบริจาคโลหิต กระตุ้นให้เกิดการท�าความดีโดยไม่
หวังผลตอบแทนของประชาชน ซ่ึงมีพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน 2562  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคารไอราวัตพัฒนา (อาคารสภา) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและ 
รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ 
ส�านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร เป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการ จัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ือง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย 



126 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 127

สรุ
ุปโ

ครุ
งก

ารุ
เด่

่น 
ปี 

25
62

สร
ุปโ

คร
งก

าร
เด

่น 
ปี 

25
62



128 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 129

นายพิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก “ถวำยชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์
ป้องกันโรคตับอักเสบ” เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว รัชกาลท่ี 10 ครบรอบ 67 พรรษา ในวันท่ี 28 กรกฏาคมน้ี  
ซ่ึงตรงกับวันตับอักเสบโลก เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันโรคตับอักเสบ และป้องกัน
การเกิดโรค ลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยการตรวจคดักรองโรคตบัอักเสบ
ให้แก่ประชาชน ซ่ึงภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการและให้ความรู้เก่ียวกับภัยจากโรคตับอักเสบ ปัจจัยเส่ียง และ 
การรักษาท่ีถูกวิธีจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ บริการตรวจผังผืดตับด้วยเคร่ือง Fibroscan ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์  
ช้ัน 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

กทม. ชวนตรวจตับฟรี “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกัน
โรคตับอักเสบ”รณรงค์ตับอักเสบโลก ชวนคนไทยตรวจคัดกรอง

โรคไวรสัตบัอกัเสบบีและซีี ได้ฟรี ระหว่างวนัท่ี 22 - 26 กรกฎาคม 2562 
ใน 5 โรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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กรุงเทพมหานคร โดย ส�านักการแพทย์ (สนพ.) และ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วม 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงกำรขยำย 
ผลงำนเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำมมิติทำงทันตกรรม 
(DentiiScan) และกำรใช้งำนแพลตฟอร์มดิจิทัลทำง 
ทันตกรรม (Digital Dentistry Platform)” เพ่ือส่งเสริม
และผลักดันนวัตกรรมไทย สู่การใช้งานเคร่ืองเดนตีสแกน 
รุ่น 2.0 ในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ จ�านวน  
2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ
โรงพยาบาลสิรินธร เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ประชาชน
 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กทม.จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ใช้เครื่องเอกซีเรย์
คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม “เดนตีสแกน”
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วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน 
เปิดการประชุมช้ีแจงสถานการณ์ฝุ่นละอองกับการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมี  
นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส�านักการแพทย์ ส�านักอนามัย  
ส�านักการศึกษา ส�านักส่ิงแวดล้อม และส�านักงานเขต เข้าร่วมรับฟังร่วมฟังการบรรยาย เร่ือง “รู้เท่ำทัน PM 2.5”  
โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อ�านวยการศูนยวิ์จัยและพัฒนาการป้องกันและการจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและส่ิง
แวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และเร่ือง “กำรดูแลรักษำสุขภำพของประชำชนในสถำนกำรณ์ 
ฝุ่นละออง” โดย พญ.ชุลีกร โสอุดร นายแพทย์ช�านาญการ โรงพยาบาลสิรินธร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับกับ
สถานการณ์ได้อย่างเข้าใจมากยิง่ข้ึน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ช้ัน 20 โรงพยาบาลกลาง ส�านักการแพทย์

กทม. แนะวิธีรับมือ PM 2.5 ดูแลสุขภาพ
ด้วยความเข้าใจ
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วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ประธาน) เปิดงานสัมมนาวิชาการ
ประจ�าปี คร้ังท่ี 17 ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Healthcare System Transformation :  
ส�ำนักกำรแพทย์มิติใหม่ สู่กำรเปล่ียนผ่ำนควำมรู้ด้ำนสุขภำพ” ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

การสัมมนาวิชาการประจ�าปี คร้ังท่ี 17 ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Healthcare System 
Transformation : ส�ำนักกำรแพทย์มิติใหม่ สู่กำรเปล่ียนผ่ำนควำมรู้ด้ำนสุขภำพ” ปัจจุบันมีการน�าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่มาใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชน เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ 
ส�านักการแพทย ์ในด้านความกา้วหน้าและการรกัษาพยาบาลในปจัจุบันพร้อมท้ังเป็นเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวจัิย แลก
เปล่ียนเรียนรู้ ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการ ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม โดยแบ่งการประกวด ออกเป็น 3 รูป
แบบ คือ แบบ Oral Presentation ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบ Poster Presentation และแบบประดิษฐกรรม
หรือนวัตกรรม ท้ังน้ี เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเชิญ
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ รวมถงึบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ท้ังจากภาครฐัและภาคเอกชนเข้าร่วมประกวดและสมัมนา
 ซ่ึงจะน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนต่อไป

134 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

ส�านักการแพทย์มิติใหม่ 
สู่การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านสุขภาพ
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6
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy)

ส่วนที่



138 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒138



139

กา
รส
ร้า
งค
วา
มร
อบ
ร้้ด้
้าน
สุข
ภา
พ

 
 H

ea
lth

 L
ite

ra
cy

139

กา
รส

ร้า
งค

วา
มร

อบ
รู้ด

้าน
สุข

ภา
พ

 
 H

ea
lth

 L
ite

ra
cy



140 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒140



141

กา
รส
ร้า
งค
วา
มร
อบ
ร้้ด้
้าน
สุข
ภา
พ

 
 H

ea
lth

 L
ite

ra
cy

141

กา
รส

ร้า
งค

วา
มร

อบ
รู้ด

้าน
สุข

ภา
พ

 
 H

ea
lth

 L
ite

ra
cy



142 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒142



143

กา
รส
ร้า
งค
วา
มร
อบ
ร้้ด้
้าน
สุข
ภา
พ

 
 H

ea
lth

 L
ite

ra
cy

143

กา
รส

ร้า
งค

วา
มร

อบ
รู้ด

้าน
สุข

ภา
พ

 
 H

ea
lth

 L
ite

ra
cy



144 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒144 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒144



145

กา
รส
ร้า
งค
วา
มร
อบ
ร้้ด้
้าน
สุข
ภา
พ

 
 H

ea
lth

 L
ite

ra
cy

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 145



146 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

สํานักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
Medical Service Department

เลขท่ี 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954

ครบรอบ 45 ป� แห�งการสถาปนาสำนักการแพทย�:
Professional Collaboration 

ด�วยการเป�นองค�กรที่มีเครือข�ายบริการด�านการแพทย�และสาธารณสุข
แบบมืออาชีพ ได�มาตรฐาน เป�นที่ยอมรับระดับประเทศ


