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ดวยพระมหากรุณาธิคุณ

“น้ำพระทัย”“น้ำพระทัย”
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พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว 
และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิินี เสด็็จออก ณ พระที�นั�งอัมพร
สถาน พระราชิวังด็ุสิต พระราชิทาน
พระบรมราชิว โ รกาส ใ ห้ั  ผู้่้ แทน 
เจ้าหัน้าที�สาธารณสุขของโรงพยู่าบาล
แม�ข�ายู่และโรงพยู่าบาลสนาม ที�เปิิด็ใหั้
บรกิารรักษาผู้่้ติด็เช้ิ�อ ในสถานการณ์
การแพร�ระบาด็ของโรคติด็เชิ้�อไวรัสโคโรนา 2019  
เฝ้้าท่ลละอองธุลีพระบาท รับพระราชิทานถุงพระราชิทาน 
กำาลังใจและบัตรพระราชิทานกำาลังใจเพ้�อเป็ินกำาลังใจแก�
เจ้าหัน้าที�สาธารณสุขในการปิฏิิบัติงานในสถานการณ์
การแพร�ระบาด็ของโรคติด็เชิ้�อไวรัสโคโรนา 2019  
ทรงเข้าพระทัยู่และทรงรับร่้ถึงความเหัน็ด็เหัน้�อยู่และ
ความอ�อนล้าจากการทุ�มเทกำาลังกายู่และกำาลังใจในการ
รักษาพยู่าบาลผู้่้ป่ิวยู่โรคโควดิ็-19 นอกจากเคร ่�องอุปิโภค
บรโิภคต�าง ๆ แล้ว ยู่ังมีเข็มกลัด็ “พระราชทานกำำาลัังใจ” 
ซึ่ึ�งสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิินี ทรงออกแบบ

ในหลวง-ราชิินี พระราชทาน 
“ถุุงพระราชิทานกำำาลังใจ และบััตรพระราชิทานกำำาลังใจ” 
มอบแก่่บุคลาก่รทางก่ารแพทย์์

ด็้วยู่พระองค์เอง เป็ินร่ปิล่กโป่ิงร่ปิหััวใจ สีเหัล้องและ 
สีม�วง และมีข้อความ “พระราชทานกำำาลัังใจ” โด็ยู่ทรงใหั้
ความหัมายู่ในบัตรพระราชิทานกำาลังใจว�า “ลัูกำโป่่ง เป็่น
สััญลัักำษณ์์ของความเป่็นสัิรมิงคลั แลัะความสัุข ลัูกำโป่่ง
รูป่หััวใจ สัีเหัลัืองแลัะสัีม่วง อัดเต็็มไป่ด้วยกำำาลัังใจจากำ
เราทั�งสัอง สั่งลัอยไป่พระราชทานกำำาลัังใจ ด้วยความ
รักำแลัะความห่ัวงใยต่็อทุกำ ๆ ท่านใหั้มีกำำาลัังกำาย กำำาลััง
ใจ ที�จะเผชิญแลัะผ่านพ้นวกิำฤต็ต่็าง ๆ ที�เกำิดข้�นเหัล่ัานี� 
ไป่ด้วยกำัน ขอให้ัทุกำท่านรักำษาสุัขภาพ แลัะป่ลัอดภัยจากำ
โรคภัยไข้เจ็บใด ๆ ทุกำป่ระกำารเทอญ”
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จากสถานการณ์การแพร�ระบาด็ของโรคติด็เช้ิ�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หัรอ่โควดิ็-19 เป็ินวงกว้างในขณะนี�  
ทำาให้ัมีผู้่้ ป่ิวยู่จำานวนมากขึ�นและพบภาวะปิอด็อักเสบ 
เป็ินจำานวนมาก จึงมีความจำาเป็ินต้องได็้รับการรักษา 
ใหั้ทันท�วงทีเพ้�อคัด็แยู่กผู้่้ป่ิวยู่ให้ัได้็เร็วขึ�น ลด็ระยู่ะเวลา 
ในการรักษาพยู่าบาลและลด็อัตราการเสียู่ชิีวติจาก 
โรคโควดิ็-19

ในการนี� พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว และสมเด็็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิินี ทรงพระกรุณาโปิรด็เกล้า
โปิรด็กระหัม�อมพระราชิทาน เคร ่�องช่วยหัายใจชนิดอัต็รา
ไหัลัสัูง Hi flow จำานวน 33 เคร ่�อง เคร ่�องเอกำซเรย์แบบ
เคลัื�อนที� (Portable X-ray Digital) พร้อมระบบ AI 
จำานวน 6 เคร ่�อง เคร ่�องหัายู่ใจ Hamilton C1 จำานวน 
3 เคร ่�อง เคร ่�องต็รวจติ็ดต็ามกำารทำางานของหััวใจแลัะ 
สััญญาณ์ชีพ จำานวน 20 เคร ่�อง เคร ่�องใหั้สัารทางหัลัอด
เลัือดดำา จำานวน 70 เคร ่�อง เคร ่�องวัดความดันโลัหัิต็
อัต็โนมัต็ิแบบสัอดแขน จำานวน 10 เคร ่�อง เคร ่�องกำระต็ุกำ
หััวใจไฟฟ้า ชินิด็ 2 เฟส จำานวน 5 เคร ่�อง เคร ่�องช่วย
หัายใจด้วยระบบป่รมิาต็รแลัะความดัน ยี�หั้อ Hamilton  
รุ่น G5 จำานวน 8 เคร ่�อง และเคร ่�องต็รวจต็ิดต็าม

ในหลวง-ราชิินี
พระราชทานเคร่�องมื่อทางการแพทย์์ 

แก่สำำานักการแพทย์์ กรุงเทพมืหานคร

กำารทำางานของหััวใจแลัะสััญญาณ์ชีพระบบรวมศููนย์  
(Central Monitor) จำานวน 10 เคร ่�อง เพ้�อใช้ิปิฏิบัิตงิาน
ในชิ�วงการแพร�ระบาด็โควดิ็-19

การ ได็้ รับพระราชิทานพระมหัาก รุณาธิคุณ 
ในครั�งนี�ยู่ังสร้างความปิล้�มปีิติในพระมหัากรุณาธิคุณ
เป็ินล้นพ้นที�พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หััว และสมเด็็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิินีทรงมีต�อ สัำานักำกำารแพทย์ 
กำรุงเทพมหัานคร ตลอด็จนเป็ินการสร้างขวัญและกำาลังใจ 
ใหั้แก�เจ้าหัน้าที�บุคลากรทางการแพทย์ู่ในการด็่แลรักษา 
ผู้่้ป่ิวยู่อยู่�างเต็มกำาลังความสามารถ
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จากสถานการณ์การแพร�ระบาด็ของโรคโควดิ็-19 
ระลอกใหัม�ในปิระเทศไทยู่ ซึ่ึ�งส�งผู้ลเป็ินวงกว้าง ทำาใหั้มี 
ผู้่้ป่ิวยู่เป็ินจำานวนมาก หัลายู่โรงพยู่าบาลขาด็แคลนอุปิกรณ์
ทางการแพทย์ู่ สมเด็็จพระกนิษฐาธิราชิเจ้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรัตนราชิสุด็าฯ สยู่ามบรมราชิกุมาร ี องค์นายู่ก
กิตติมศักด็ิ�และองค์ปิระธานกรรมการม่ลนิธิชัิยู่พัฒนา  
จึงพระราชิทานงบปิระมาณจากกองทุนชิัยู่พัฒนาส่้ภัยู่ 
โควดิ็-19 (และโรคระบาด็ต�างๆ) จัด็ซ้ึ่�อ "เคร ่�องออกำซิเจน 
ไฮ โฟลัว์" (Oxygen High Flow) พระราชิทานแก� 
โรงพยู่าบาลต�าง ๆ

โด็ยู่ สัำานักำกำารแพทย์ กำรุงเทพมหัานคร ได็้รับมอบ 
"เคร ่�องออกำซิเจน ไฮ โฟลัว์" (Oxygen High Flow) จำานวน 
75 เคร ่�อง สำาหัรับเคร ่�องออกซึ่ิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen 
High Flow) ซึึ่�งถ้อเป็ินอุปิกรณ์ที�มีความจำาเป็ินในการ 
ชิ�วยู่ชีิวติผู้่้ป่ิวยู่ภาวะหัายู่ใจล้มเหัลว หัรอ่มีภาวะพร�อง
ออกซึ่ิเจน และเพิ�มโอกาสในการรอด็ชีิวติ โด็ยู่เคร ่�อง 
ออกซึ่ิเจนส�วนหันึ�งได็้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชิน  
ที�ได็้น้อมเกล้าน้อมกระหัม�อมถวายู่ผู้�านกองทุนชิัยู่พัฒนา 
ส่้ภัยู่โควดิ็-19

การได้็รับพระราชิทานพระมหัากรุณาธิคุณในครั�งนี�  
ทางสำานักการแพทยู่์ กรุงเทพมหัานครมีความปิล้�มปีิติ
และสำานึกในพระมหัากรุณาธิคุณแก�ปิระชิาชินทุกหัม่�เหัล�า  
ตลอด็จนเป็ินการสร้างขวัญและกำาลังใจใหั้แก�เจ้าหัน้าที�
บุคลากรทางการแพทยู่์ในการด่็แลรักษาผู้่้ ป่ิวยู่อยู่�าง 
เต็มกำาลังความสามารถ เม้�อสถานการณ์การแพร�ระบาด็ 
ของโควดิ็-19 ลด็ลง จะนำาเคร ่�อง Oxygen High Flow 
นี�ไปิใชิ้ปิระโยู่ชิน์ และนำาออกมาใชิ้งานในภาคสนามเม้�อมี
ภารกิจใหัม�ต�อไปิ

กรมืสำมืเด็็จพระเทพฯ 
พระราชทานเคร่�อง Oxygen High Flow 
แก่สำำานักการแพทย์์ กรุงเทพมืหานคร 
เพ่�อใช้ในการรักษาผู้้้ป่่วย์โควิด็-19
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สำารผู้้้อำานวย์การสำำานักการแพทย์์
(นาย์แพทย์์สำุขสำันต์์ กิต์ต์ิศุุภกร)

ปัิจจุบนัสถานการณโ์ลกและสถานการณ์
ของปิระเทศในด็้านต�าง ๆ เปิลี�ยู่นแปิลงไปิ
อยู่�างรวด็เร็ว โด็ยู่เฉพาะด็้านสุขภาพของ
คนไทยู่และระบบบรกิารด็้ านการแพทย์ู่ 
และสาธารณสุข จากสถานการณ์ด็ังกล�าว  
สำา นั ก ก า ร แ พ ท ยู่์ จึ ง ไ ด้็ จั ด็ ทำา แ ผู้ น 
แผู้นยูุ่ทธศาสตร์การพัฒนาสำานักการแพทยู่์ 
ระยู่ะ 4 ปีิ (พ.ศ. 2564 - 2567) ขึ�น เพ้�อเป็ินทิศทาง 
ในการ พัฒนาอง ค์กร ใ ห้ัมี ค ว าม ชัิด็ เจน 
สอด็คล้อง เชิ้�อมโยู่งกับแผู้นยูุ่ทธศาสตร์ชิาติ 
20 ปีิ (พ.ศ. 2560 - 2575) โด็ยู่กำาหันด็ 
วสิัยู่ทัศน์การเป็ิน “องค์กำรให้ับรกิำารแลัะดูแลั
ระบบบรกิำารทางกำารแพทย์ในพื�นที� กำทม. 
ด้วยเทคโนโลัยีที�ชาญฉลัาด เพื�อใหั้ป่ระชาชน
มีสัุขภาพดีอย่างยั�งยืน” และกำาหันด็พันธกิจ
ของหัน�วยู่งานในการทำางานเพ้�อใหั้ปิระชิาชิน 
ในกรุงเทพมหัานครได็้รับความชิ�วยู่เหัล้อและ
เข้าถึงบรกิารตรวจรักษาพยู่าบาล ส�งเสรมิ 
สุขภาพ ป้ิองกันโรคและฟ่� นฟ่สุขภาพอยู่�าง 
มีคุณภาพ นอกจากนี� ยู่ังมีการผู้ลักดั็นสำานัก 
การแพทยู่์ใหั้เป็ินองค์กรด็ิจิทัล (Digital 
Organization) เต็มร่ปิแบบโด็ยู่การนำา
เทคโนโลยู่ีต�าง ๆ  มาบรหิัารจัด็การด็้านสุขภาพ 
นอกจากนี� ยู่ังได็้มีการบ่รณาการกับหัน�วยู่งาน 
ต�าง ๆ ในความร�วมม้อการป้ิองกันการแพร�
ระบาด็ของโรคติด็เชิ้�อไวรัสโคโรนา 2019  
ไม�ว�าจะเป็ินการจัด็ตั�งโรงพยู่าบาลสนาม  
ศ่นย์ู่พักคอยู่เพ้�อการส�งต�อ ระบบส�งต�อผู้่้ป่ิวยู่ 
และระบบด็่แลผู้่้ป่ิวยู่ที�บ้าน นับเป็ินภารกิจ
ทางการแพทยู่์และสาธารณสุขที�สำาคัญของ
สำานักการแพทย์ู่ ที�ทำาหัน้าที�ชิ�วยู่เหัล้อด่็แล
ปิระชิาชินในเขตกรุงเทพมหัานครใหั้มีสุขภาพ
ร�างกายู่ที�แข็งแรง ทำาใหั้กรุงเทพมหัานครเป็ิน
เม้องสุขภาพด็ี Healthy city ภายู่ใต้คำาขวัญ 
“คิดถ้ึงสุัขภาพ เ ชื�อมั�นสัำานักำกำารแพทย์ 
กำรุงเทพมหัานคร”

นายแพทย์สุุขสุันต์์ กิิต์ต์ิศุุภกิร
(ผู้่้อำานวยู่การสำานักการแพทยู่์)
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 2.  นางสัาวสัุภาพร กำรลัักำษณ์์ 	 รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักก�รแพทย์

 3.  นางเลัิศูลัักำษณ์์ ลัีลัาเรอ่งแสัง 	 รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักก�รแพทย์

 4.  นายเพชรพงษ์ กำำาจรกำิจกำาร	 รอำงผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักก�รแพทย์

1

2 3 4

ผู้้้บริหารสำำานักการแพทย์์



สำำ�นัักก�รแพทย์์ กรุงเทพมห�นัคร8

 1. นางคัชรนิทร์ เจียมศูรพีงษ์   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลกลาง
 2. นางสัิรนิาถึ เวทยะเวทิน   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลตากสิน
 3. นายเกำรยีงไกำร ต็ั�งจิต็รมณ์ีศูักำดา  ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลเจรญิกรุงปิระชิารักษ์
 4. นายขจร อินทรบุหัรั�น   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลหัลวงพ�อทวศีักด็ิ� ชิุตินฺธโร อุทิศ
 5. นายสัุรชัย ภูพิพัฒน์ผลั   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลเวชิการุณยู่์รัศมิ�
 6. นายศูุภรัช สัุวัฒนพิมพ์   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลลาด็กระบังกรุงเทพมหัานคร
 7. นายชัยยศู เด่นอรยิะกำูลั   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลราชิพิพัฒน์
 8. นางอัมพร เกำียรต็ิป่านอภิกำุลั   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลสิรนิธร
 9. นางป่นัดดา ลัีลัาอุดมลัิป่ิ   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลผู้่้ส่งอายูุ่บางขุนเทียู่น
 10. นายสัุรนิทร์ นัมคณ์ิสัรณ์์   ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลคลองสามวา
 11. ว�าง     ผู้่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลบางนากรุงเทพมหัานคร
 12. นางวราภรณ์์ สัุขสัอาด   เลขานุการสำานักการแพทยู่์
 13. นายอดิศูร วติ็ต็างกำูร    ผู้่้อำานวยู่การสำานักงานพัฒนาระบบบรกิารทางการแพทยู่์
 14. นายพรเทพ แซ่เฮ้ง    ผู้่้อำานวยู่การศ่นยู่์บรกิารการแพทยู่์ฉุกเฉินกรุงเทพมหัานคร (ศ่นยู่์เอราวัณ)

ผู้้้บริหารสำ่วนราชการ
ในสำังกัด็สำำานักการแพทย์์

1 2 3 4 5

9 8 76 

10 11 12 13 14 
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โครงสำร้างสำ่วนราชการ

โรงพย์าบาลก่ลาง โรงพย์าบาลตาก่สิิน โรงพย์าบาลเจริญก่รุงประชารัก่ษ์์

โรงพย์าบาล
หลวงพ่อทวีศััก่ดิ์ิ� ชุตินฺธโร อุทิศั

โรงพย์าบาล
เวชก่ารุณย์์รัศัมิ�

โรงพย์าบาลลาดิ์ก่ระบัง
ก่รุงเทพมหานคร

โรงพย์าบาลราชพิพัฒน์ โรงพย์าบาลสิิรินธร โรงพย์าบาลผู้้�ส้ิงอาย์ุบางขุุนเทีย์น

 โรงพย์าบาลคลองสิามวา  โรงพย์าบาลบางนา
ก่รุงเทพมหานคร

ศั้นย์์บริก่ารก่ารแพทย์์ฉุุก่เฉุิน
ก่รุงเทพมหานคร (ศั้นย์์เอราวัณ)

 สิำานัก่งานเลขุานุก่าร  สิำานัก่งานพัฒนาระบบบริก่าร
ทางก่ารแพทย์์

1.

4.

7.

10.

13.

2.

5.

8.

11.

14.

3.

6.

9.

12.
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 2  ในหลวง-ราชิินี พระราชิทาน “ถุุงพระราชิทานกำำาลังใจ และบััตรพระราชิทานกำำาลังใจ” 
  มอบัแกำ่บัุคลากำรทางกำารแพทย์์
 3 ในหลวง-ราชิินี พระราชิทานเคร่�องม่อทางกำารแพทย์์ 
  แกำ่สำำานักำกำารแพทย์์ กำรุงเทพมหานคร 
 4 - 5  กำรมสำมเด็็จพระเทพฯ พระราชิทานเคร่�อง Oxygen High Flow 
  แกำ่สำำานักำกำารแพทย์์ กำรุงเทพมหานคร เพ่�อใชิ้ในกำารรักำษาผู้้้ป่่วย์โควิด็-19 

 6  สำารผู้้้อำานวย์กำารสำำานักำกำารแพทย์์
 7 ผู้้้บัริหารสำำานักำกำารแพทย์์
 8 ผู้้้บัริหารสำ่วนราชิกำารในสำังกำัด็สำำานักำกำารแพทย์์
 9 โครงสำร้างสำ่วนราชิกำาร

 12  วิสำัย์ทัศน์ (Vision) พันธกำิจ (Mission) ค่านิย์มองค์กำร (Core Value) :TRUST
 13 แผู้นย์ุทธศาสำตร์กำารพัฒนาสำำานักำกำารแพทย์์

 22 กำทม. จับัม่อ สำป่สำชิ. บัริกำารสำุขภาพเชิิงรุกำ New Normal 3 บัริกำาร
 23 บั้รณากำารความร่วมม่อระหว่าง สำำานักำกำารแพทย์์และโรงพย์าบัาล
  ในกำรุงเทพมหานคร ในกำารป่้องกำันกำารติด็เชิ่�อ และกำารฉีีด็วัคซีีนในสำถุานกำารณ์
  กำารแพร่ระบัาด็ของโรคติด็เชิ่�อไวรัสำโคโรนา 2019 (COVID-19)
 24 ภาคเอกำชินร่วมสำนับัสำนุนภารกำิจ ต้านภัย์โควิด็-19
 25 - 26 บั้รณากำารป่ระสำานความร่วมม่อเพ่�อชิ่วย์เหล่อผู้้้ป่่วย์ COVID-19

 28 - 29 กำทม. ฉีีด็วัคซีีนให้บัุคลากำรทางกำารแพทย์์ สำร้างความมั�นใจในความป่ลอด็ภัย์
 30 กำทม. ซี้อมแผู้นรับัม่อโควิด็-19 พร้อมจัด็ตั�งโรงพย์าบัาลสำนาม
 31 - 32 กำทม. สำานพลัง สำ้้ภัย์ โควิด็-19

 34 สำถุิติผู้้้ป่่วย์โรคติด็เชิ่�อไวรัสำโคโรนา (COVID-19) ป่ระจำาป่ีงบัป่ระมาณ 2564
 35 สำถุิติ Community Isolation Plus, Community Isolation, Home Isolation
 36 สำถุิติ 10 โรคผู้้้ป่่วย์นอกำ - ผู้้้ป่่วย์ใน ของโรงพย์าบัาลในสำังกำัด็สำำานักำกำารแพทย์์
 37 - 39 สำถุิติกำารออกำป่ฏิิบััติกำารกำารแพทย์์ฉีุกำเฉีิน ป่ระจำาป่ีงบัป่ระมาณ 2564 
 40 สำถุิติกำารตอบัป่ระเด็็นข่าว

 42 รางวัลเลิศรัฐป่ระจำาป่ี 2564
 43 รพ.สำังกำัด็สำำานักำกำารแพทย์์ ได็้รับัมาตรฐาน GECC ป่ระจำาป่ี 2564
 44 สำำานักำกำารแพทย์์ รับัรางวัล “คลิป่เด็็ด็” กำทม

 46 QR Code โป่สำเตอร์
 47 QR Code VDO
 48 จิตอาสำาสำ้้ภัย์โควิด็-19

สำารบัญ

“นำ�าพระทัย์” ด็้วย์พระมืหากรุณาธิิคุณ

แผู้นย์ุทธิศุาสำต์ร์

บ้รณาการความืร่วมืมื่อ

แผู้นรับมื่อโควิด็-19

สำถิิต์ิ

ผู้ลงานข้าราชการ และบุคลากรด็ีเด็่น 2564

ศุ้นย์์ข้อมื้ลข่าวสำาร



แผนยุทธศาสตร์



วิสัยทัศน์
(Vision)

“เป็นองค์กรให้บริการและดูแลระบบบริการ
ทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.
ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”

“เป็นองค์กรให้บริการและดูแลระบบบริการ
ทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.
ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”

   =  Transformation    
  การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

 =  Research and Innovation 
  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

   =  Unity     
  มีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อ

     =  Service intelligent   
  ระบบบริการทางการแพทย์อัจฉริยะ

 =  Training professional   
  การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการ

   =  Transformation    
  การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

 =  Research and Innovation 
  สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

   =  Unity     
  มีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อ

     =  Service intelligent   
  ระบบบริการทางการแพทย์อัจฉริยะ

 =  Training professional   
  การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการ

พันธกิจ 
(Mission)

1.  บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
2.  บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.  จัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาทางการแพทย์
4.  บูรณาการเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5.  บริหารจัดการเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
6.  สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

1.  บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
2.  บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.  จัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาทางการแพทย์
4.  บูรณาการเครือข่ายการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5.  บริหารจัดการเทคโนโลยีที่สนับสนุนบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
6.  สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

ค่านิยมองค์กร
(Core Value) : TRUST

S

U

R

T

T
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แผนยุทธศูาสัต็ร์กำารพัฒนาสัำานักำกำารแพทย์ 4 ป่ี ได็้แสด็งถึงความเชิ้�อหัรอ่
ความคาด็หัวังของคนกรุงเทพฯ ที�มีต�อระบบการให้ับรกิารทางการแพทย์ู่ในเขตพ้�นที�
กรุงเทพมหัานคร การกำาหันด็ยูุ่ทธศาสตร์ ทิศทาง ผู้ลสำาเร็จ และมาตรการในแผู้น
ยูุ่ทธศาสตร์ทั�งระด็ับสำานักและหัน�วยู่งาน ตั�งอยู่่�บนหัลักการพ้�นฐาน 5 ข้อ ด็ังนี�

 1. คำาน้งถึ้งบทบาทสัำาคัญของสัำานักำกำารแพทย์ ในการผู้ลักดั็นใหั้การจัด็บรกิาร
ทางการแพทยู่์ในเขตพ้�นที�กรุงเทพมหัานครมีความเป็ินเอกภาพ และเกิด็ปิระโยู่ชิน์ส่งสุด็
แก�ปิระชิาชิน

 2. ความเสัมอภาคของป่ระชาชนทุกำคนในพ้�นที�กรุงเทพมหัานครในการเข้าถึง
บรกิารทางการแพทยู่์ที�มีคุณภาพ

 3. ระบบบรกิำารทางกำารแพทย์ที�มีป่ระสัิทธิภาพแลัะป่ระสัิทธิผลั ซึึ่�งปิระชิาชิน 
มีความเชิ้�อถ้อและมั�นใจ

 4. ความจำาเป่็นในกำารบูรณ์ากำารระบบบรกิำารสัุขภาพต็ั�งแต็่ระดับป่ฐมภูมิ  
ทุต็ิยภูมิ จนถึ้งต็ต็ิยภูมิ ระหัว�างหัน�วยู่งานบรกิารทางการแพทยู่์ภาครัฐหัลากหัลายู่สังกัด็
ในเขตพ้�นที�กรุงเทพมหัานคร

 5. กำารคิดนอกำกำรอบในกำารสัร้างภาคีเครอ่ข่ายและทำางานร�วมกันระหัว�าง 
หัน�วยู่งานที�มหีันา้ที�ในการจดั็บรกิารทางการแพทย์ู่เพ้�อใหัป้ิระชิาชินได้็รบับรกิารอยู่�างทั�วถงึ

 นำาไปิส่�การเชิ้�อมโยู่ง วสิัยัทัศูน ์พนัธกำจิ แลัะโครงกำารสัำาคญั (Flagship project) 
ที�สร้างคุณปิระโยู่ชิน์และสะท้อนความคุ้มค�าที�ผู้่้รับบรกิาร บุคลากร สำานักการแพทยู่์ และ
กรุงเทพมหัานครจะได้็รับ ซึึ่�งผู้ลลัพธ์สุด็ท้ายู่ ค้อ คุณ์ภาพชีวติ็ที�ดีของป่ระชาชนแลัะ
บุคลัากำรของกำรุงเทพมหัานคร ด็ังที�ปิรากฏิตามแนวคิด็การเชิ้�อมโยู่งแผู้นยุู่ทธศาสตร์ 
และผู้่้ได้็รับผู้ลปิระโยู่ชิน์ โด็ยู่มีสำานักการแพทย์ู่และส�วนราชิการในสังกัด็เป็ินผู้่้ผู้ลิต  
(Supply Side) ทั�งในระดั็บ Macro และ Micro ซึึ่�งจะส�งมอบบรกิารให้ัแก�สังคม 
และปิระชิาชินหัรอ่ผู้่้รับบรกิาร (Demand Side) 

 กระบวนการส�งมอบบรกิารทางด็้ านการแพทยู่์และสาธารณสุข ค้อ  
สัำานักำกำารแพทย์เป่็นผู้กำำาหันดนโยบาย บรหิัารทรัพยากำรระหัว่างหัน่วยงาน  
จัด็หัาและสนับสนุนส�วนราชิการในสังกัด็เพ้�อใหั้เกิด็บรกิารทางการแพทยู่์และสาธารณสุข 
ที�มีคุณภาพ เข้าถึงได็้สะด็วก รวด็เร็ว และมีความหัลากหัลายู่ ส�งมอบใหั้ปิระชิาชิน  
และเม้�อปิระชิาชินได้็รับบรกิารทางการแพทยู่์และสาธารณสุขที�มีคุณภาพ มีศักยู่ภาพ 
ในการด่็แลตัวเองได้็มากขึ�น มีความรอบร่้ด้็านสุขภาพ ก็จะสามารถด็่แลครอบครัว 
หัรอ่ชิุมชินและส�งผู้ลต�อสภาพสังคมโด็ยู่รวม ลด็ภาระค�าใช้ิจ�ายู่ที�จะเกิด็ขึ�นจากปัิญหัา
สุขภาพได็้ต�อไปิ

แผู้นย์ุทธิศุาสำต์ร์
การพัฒนาสำำานักการแพทย์์
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แนวคิดการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
และผู้ได้รับผลประโยชน์

Supply Side 
กทม. (สำนักงาน)

Demand Side
สาธารณชน (ในภาพรวม)

โรงพยาบาล ประชาชน/ชุมชน
ผู้รับบริการ

M
ic

ro Internal Operations
Efficiency

(คุณภาพการให้บริการที่รวดเร็ว
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้)

Service Enhancement
for Citizens

(ได้รับบริการ "On Spot"
ที่มีคุณภาพและศักยภาพ

ในการดูแลตัวเองได้มากขึ้น)

Trust & Confidence
ของผู้รับบริการ

(เพิ่มขึ้น)

Social Benefit
(ประโยชน์ต่อสังคมที่เพิ่มขึ้น)

Social Risk Reduction
(ความเสี่ยงของสังคมที่ลดลง)

Social Cost Reduction
(Cost ของสังคมที่ลดลง)

Public Trust &
Confidence Enhancement
(ความเชื่อมั่น และมั่นใจในระบบ

การบริการทางการแพทย์ 
ที่เพิ่มขึ้น)

Sustainable Society
(สังคมที่มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน)

Intelligent 
ในการ Manage Risk,

Cost และสร้าง 
Health Benefit 

เพิ่มมากขึ้น 

Benefit และ/หรือโอกาส
ในการสร้าง 

Benefit per Head
เพิ่มมากขึ้น

Cost และภาระ
ในการดำรงชีวิต

และการดูแลสุขภาพลดลง
(per Head)

Citizen's Accessibility
(เข้าถึงบริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพได้สะดวกรวดเร็ว

และหลากหลายมากขึ้น)

การเป็น Role Model
ของการให้บริการ
พัฒนาความรู้ และ

บริหารจัดการ

Intellectual
Information Capital
(การมีฐานข้อมูล และ

ความก้าวหน้าทางความรู้)

M
ac

ro

■  สามารถสร้างองค์กร เพื่อการพัฒนาและต่อยอดในระยะยาว
 (การเก็บและใช้ข้อมูลร่วมกัน, Career Path และ 
 HR Development., Common Infrastructure)
■  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
 (ควบคุม ติดตาม ประเมินผล Sharing Goals &
 Contribution และ QA-QC)
■ สามารถเพิ่ม Compatibility และ Coordination 
 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 (Data, Doctor, Patients และ Resource Transfer,    
 และ Logistics
■ ร่วมสร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่เป็น "จุดขาย" รวมกัน
 (Brand Building, Promotion, กิจกรรม CSR 
 และ Advertising Campaign)
■  ร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 และประเพณีที่ดีงาม
 (Code of Ethics, Environmental Protection, 
 Core Value, และ Energy Conservation)

เชื่อมโยง Mission, Vision, 
และแนวทางการบูรณาการโครงการ Flagship

Accessible, SMART, Shared Value, คุ้มค่า และ ยั่งยืน

Public Trust &
Confidence Enhancement
(ความเชื่อมั่น และ มั่นใจในระบบ
การบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

Social Cost Reduction
(Cost ของสังคมที่ลดลง)

Cost และ ภาระ
ในการดำรงชีวิต และ
การดูแลสุขภาพลดลง

(per Head)

Trust &
Confidence
ของผู้รับบริการ

(เพิ่มขึ้น)

Macro
(Supply)

Micro
(Supply)

Micro
(Demand)

Macro
(Demand)

สำนักการแพทย์

Internal operations
Efficiency

(คุณภาพการให้บริการ
ที่รวดเร็ว หลากหลาย 
และมีประสิทธิภาพ 

และ Manage Cost ได้ดี)

Social Benefit
(Benefit ต่อสาธารณะที่เพิ่มขึ้น)

Benefit และ/หรือ โอกาส
ในการสร้าง Benefit

per Head เพิ่มมากขึ้น

Service Enhancement 
for Citizens

(ได้รับบริการ “On Spot” 
ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
ในการดูแลตัวเอง ได้มากขึ้น)

การเป็น Role Model 
ของการให้บริการ,

พัฒนาความรู้ 
และบริหารจัดการ

Intellectual/Information Capital
(การมีฐานข้อมูล และ

Knowledge Advancement)

Citizen's Accessibility
(เข้าถึงบริการทางการแพทย์

ที่มีคุณภาพได้สะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย)

Intelligent และ
การ Manage Risk, Cost, 

และสร้าง Health Benefit เพิ่มมากขึ้น

Social Risk Reduction
(ความเสี่ยงของสังคมที่ลดลง)

Sustainable Society
(สังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

"เป็นองค์กรให้บริการและดูแลระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.
ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”
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แนวคิดการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
และผู้ได้รับผลประโยชน์

Supply Side 
กทม. (สำนักงาน)

Demand Side
สาธารณชน (ในภาพรวม)

โรงพยาบาล ประชาชน/ชุมชน
ผู้รับบริการ

M
ic

ro Internal Operations
Efficiency

(คุณภาพการให้บริการที่รวดเร็ว
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้)

Service Enhancement
for Citizens

(ได้รับบริการ "On Spot"
ที่มีคุณภาพและศักยภาพ

ในการดูแลตัวเองได้มากขึ้น)

Trust & Confidence
ของผู้รับบริการ

(เพิ่มขึ้น)

Social Benefit
(ประโยชน์ต่อสังคมที่เพิ่มขึ้น)

Social Risk Reduction
(ความเสี่ยงของสังคมที่ลดลง)

Social Cost Reduction
(Cost ของสังคมที่ลดลง)

Public Trust &
Confidence Enhancement
(ความเชื่อมั่น และมั่นใจในระบบ

การบริการทางการแพทย์ 
ที่เพิ่มขึ้น)

Sustainable Society
(สังคมที่มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน)

Intelligent 
ในการ Manage Risk,

Cost และสร้าง 
Health Benefit 

เพิ่มมากขึ้น 

Benefit และ/หรือโอกาส
ในการสร้าง 

Benefit per Head
เพิ่มมากขึ้น

Cost และภาระ
ในการดำรงชีวิต

และการดูแลสุขภาพลดลง
(per Head)

Citizen's Accessibility
(เข้าถึงบริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพได้สะดวกรวดเร็ว

และหลากหลายมากขึ้น)

การเป็น Role Model
ของการให้บริการ
พัฒนาความรู้ และ

บริหารจัดการ

Intellectual
Information Capital
(การมีฐานข้อมูล และ

ความก้าวหน้าทางความรู้)

M
ac

ro

■  สามารถสร้างองค์กร เพื่อการพัฒนาและต่อยอดในระยะยาว
 (การเก็บและใช้ข้อมูลร่วมกัน, Career Path และ 
 HR Development., Common Infrastructure)
■  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี
 (ควบคุม ติดตาม ประเมินผล Sharing Goals &
 Contribution และ QA-QC)
■ สามารถเพิ่ม Compatibility และ Coordination 
 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 (Data, Doctor, Patients และ Resource Transfer,    
 และ Logistics
■ ร่วมสร้างภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่เป็น "จุดขาย" รวมกัน
 (Brand Building, Promotion, กิจกรรม CSR 
 และ Advertising Campaign)
■  ร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 และประเพณีที่ดีงาม
 (Code of Ethics, Environmental Protection, 
 Core Value, และ Energy Conservation)

เชื่อมโยง Mission, Vision, 
และแนวทางการบูรณาการโครงการ Flagship

Accessible, SMART, Shared Value, คุ้มค่า และ ยั่งยืน

Public Trust &
Confidence Enhancement
(ความเชื่อมั่น และ มั่นใจในระบบ
การบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

Social Cost Reduction
(Cost ของสังคมที่ลดลง)

Cost และ ภาระ
ในการดำรงชีวิต และ
การดูแลสุขภาพลดลง

(per Head)

Trust &
Confidence
ของผู้รับบริการ

(เพิ่มขึ้น)

Macro
(Supply)

Micro
(Supply)

Micro
(Demand)

Macro
(Demand)

สำนักการแพทย์

Internal operations
Efficiency

(คุณภาพการให้บริการ
ที่รวดเร็ว หลากหลาย 
และมีประสิทธิภาพ 

และ Manage Cost ได้ดี)

Social Benefit
(Benefit ต่อสาธารณะที่เพิ่มขึ้น)

Benefit และ/หรือ โอกาส
ในการสร้าง Benefit

per Head เพิ่มมากขึ้น

Service Enhancement 
for Citizens

(ได้รับบริการ “On Spot” 
ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพ
ในการดูแลตัวเอง ได้มากขึ้น)

การเป็น Role Model 
ของการให้บริการ,

พัฒนาความรู้ 
และบริหารจัดการ

Intellectual/Information Capital
(การมีฐานข้อมูล และ

Knowledge Advancement)

Citizen's Accessibility
(เข้าถึงบริการทางการแพทย์

ที่มีคุณภาพได้สะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย)

Intelligent และ
การ Manage Risk, Cost, 

และสร้าง Health Benefit เพิ่มมากขึ้น

Social Risk Reduction
(ความเสี่ยงของสังคมที่ลดลง)

Sustainable Society
(สังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

"เป็นองค์กรให้บริการและดูแลระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.
ด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”
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ยุุทธศาสตร์์ท่� 1
บร์หิาร์งานอยุ่างมี่ปร์ะสิทธิภาพ มีุ่งส่่องค์์กร์ค์ุณภาพค์่่ค์ุณธร์ร์มี 
(Moral Management)

สำานักการแพทยู่์มีนโยู่บายู่ใหั้ส�วนราชิการในสังกัด็ด็ำาเนินการสร้างเสรมิวัฒนธรรมขององค์กร 
ที�ด็ี (Moral Organization) ด็้วยู่การเน้นระบบคุณธรรมและจรยิู่ธรรม โด็ยู่มีการปิระเมินคุณธรรม 
และความโปิร�งใสในการด็ำาเนนิงานของหัน�วยู่งานภาครฐั (ITA) มกีารบรหิัารจดั็การที�ด็ ี(Management) 
ตามหัลักธรรมาภิบาล น้อมนำาศาสตร์พระราชิาของพระบาทสมเด็็จพระบรมชินกาธิเบศร มหัาภ่มิพล 
อด็ุลยู่เด็ชิมหัาราชิ บรมนาถบพิตร ในรัชิกาลที� 9 และจิตอาสาของพระบาทสมเด็็จพระปิรเมนทร
รามาธิบด็ีศรสีินทร มหัาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หััว รัชิกาลที� 10 มาส่�การปิฏิิบัติ อีกทั�ง 
ยู่ังใหั้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยู่ภาพบุคลากรทุกระด็ับตามสายู่งานอยู่�างเหัมาะสมและเท�าเทียู่ม  
รวมถงึส�งเสรมิด็า้นคณุธรรมและจรยิู่ธรรม พฤตกิรรมบรกิาร และการจดั็สวสัด็กิารต�าง ๆ  เพ้�อใหับุ้คลากร
สามารถปิฏิิบัติงานร�วมกันได็้อยู่�างมีมาตรฐานและมีปิระสิทธิภาพ สร้างจิตสำานึกที�ด็ีใหั้กับบุคลากรและ 
มคีวามสุขในการทำางาน มคีวามรกัความผู่้กพันในองค์กร รวมทั�งยัู่งคำานงึถงึการสรา้งสมดุ็ลระหัว�างชิวีติ
และการทำางาน (Happy Work Life) ก�อใหั้เกิด็ภาพสะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที�ว�า “รับผิดชอบ 
โป่ร่งใสั ใสั่ใจบรกิำารแลัะจิต็อาสัา” ซึ่ึ�งจะส�งผู้ลต�อคุณภาพการบรกิารที�ด็ีในอนาคต

กล�าวโด็ยู่สรุปิ ยุทธศูาสัต็ร์ที� 1 จะมุ่งเน้นกำารพัฒนาเพื�อมุ่งสัู่องค์กำรที�มีคุณ์ภาพคู่คุณ์ธรรม 
(Moral) แลัะกำารบรหิัารจัดกำารองค์กำรอย่างโป่ร่งใสัแลัะมีป่ระสัิทธิภาพ (Management) แลัะ
บุคลัากำรมีความสัุขในกำารทำางาน (Happy Work Life)

เป้าปร์ะสงค์์

 1. เปิิด็โอกาสใหั้บุคลากรมีความก้าวหัน้าตามสายู่งานอยู่�างเสมอภาค มีสมด็ุลระหัว�างชิีวติและ 
การทำางาน อยู่่�ในสภาพแวด็ล้อมที�ปิลอด็ภัยู่และเอ้�อต�อการทำางานอยู่�างมีปิระสิทธิภาพ

 2. ขับเคล้�อนส่�องคก์รคณุธรรม ด็ว้ยู่อตัลกัษณ ์“รับผดิชอบ โป่ร่งใสั ใสัใ่จบรกิำารแลัะจติ็อาสัา” 
พร้อมทั�งส้บสานศาสตร์พระราชิา

 3. เพิ�มปิระสิทธิภาพการบรหิัารจัด็การเพ้�อสนับสนุนการปิฏิิบัติงานตามภารกิจหัลักและภารกิจ
พิเศษ

กลยุุทธ์

 1. ปิรับ/ขยู่ายู่โครงสร้างส�วนราชิการให้ัมีความยู่้ด็หัยูุ่�นต�อการเปิลี�ยู่นแปิลงพร้อมรับภารกิจ 
ในอนาคตและสอด็คล้องกับภารกิจที�ซึ่ับซึ่้อนและเพิ�มขึ�น

 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยู่ภาพบุคลากรตามสายู่วชิิาชีิพ/สายู่งานให้ัสอด็คล้องกับยูุ่ทธศาสตร์ 
การพัฒนาสำานักการแพทยู่์และร่ปิแบบบรกิาร

 3.  พัฒนาร่ปิแบบการทำางานเพ้�อสร้างสมด็ุลระหัว�างชิีวติและการทำางาน

 4.  พัฒนาสภาพแวด็ล้อมการทำางานที�ปิลอด็ภัยู่และเหัมาะสม

 5.  น้อมนำาศาสตร์พระราชิาและจิตอาสามาใช้ิในการปิฏิบัิตงิานและการบรหิัารจัด็การองค์กร และ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรส่�องค์กรคุณธรรม

 6. พัฒนาระบบบรหิัารจดั็การที�มปีิระสทิธภิาพ ลด็กระบวนงานที�ซึ่บัซึ่อ้น ลด็ตน้ทนุ ตรวจสอบได็้ 
และทันต�อสถานการณ์ที�มีความจำาเป็ินเร�งด็�วน
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ยุุทธศาสตร์์ท่� 2
บร์กิาร์สุขภาพด้้วยุมีาตร์ฐานค์ุณภาพ พัฒนาด้้านโร์ค์เฉพาะทาง 
และมี่เค์ร์อืข่ายุบร์กิาร์สุขภาพท่�เข้มีแข็ง (Service Special)

ปิระชิาชินคนกรุงเทพฯ คาด็หัวังที�จะได็้รับบรกิารที�ด็ีและคุ้มค�าจากสถานพยู่าบาลของรัฐ 
กรุงเทพมหัานครจึงต้องพัฒนาและจัด็ระบบบรกิารใหั้มีมาตรฐานครอบคลุม เพ้�อส�งมอบบรกิารที�เกิน
ความคาด็หัมายู่และตอบสนองกับความต้องการของปิระชิาชินทุกกลุ�มเป้ิาหัมายู่ มุ�งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการและความคาด็หัวังของปิระชิาชินในพ้�นที�กรุงเทพมหัานคร ด็้วยู่การพัฒนาและจัด็ระบบ
บรกิารใหัม้มีาตรฐาน ครอบคลุม และการสร้างปิระสบการณใ์นการรับบรกิารร่ปิแบบใหัม� Post COVID -19 
New Normal ด็ังนั�น การจัด็ใหั้มีระบบบรกิารบำาบัด็รักษาโรคเฉพาะทางหัรอ่โรคที�มีความซึ่ับซึ่้อนส่ง 
ได็้จนถึงระดั็บตติยู่ภ่มิระดั็บส่ง และการพัฒนา 4P Medicine (Predictive, Preventive,  
Personalized, Paticipatory) เสรมิให้ัเกิด็พฤติกรรมสุขภาพที�ด็ี เพ้�อใหั้เกิด็สังคมแหั�งสุขภาวะ  
การเพิ�มทางเล้อกสำาหัรับปิระชิาชินที�ต้องการบรกิารที�สะด็วกและรวด็เร็วในชิ�วงนอกเวลาราชิการ  
การพัฒนาใหั้มีบรกิารที�เทียู่บเท�ากับเอกชินสำาหัรับปิระชิาชินที�มีความสามารถในการจ�ายู่ค�าบรกิารได้็  
รวมถึงการสร้างเครอ่ข�ายู่การใหั้บรกิารด็้านการแพทยู่์และสาธารณสุข จึงเป็ินยูุ่ทธศาสตร์สำาคัญ 
ในการสร้างคุณค�าใหั้กับบรกิารด็้านสุขภาพที�มีคุณภาพที�ส�งมอบใหั้กับผู้่้รับบรกิาร ทั�งนี� การยู่กระด็ับ/
พัฒนาบรกิารของโรงพยู่าบาลในสังกัด็สำานักการแพทยู่์ใหั้สำาเร็จตามยูุ่ทธศาสตร์ที�กำาหันด็ มีปัิจจัยู่ 
ส�งเสรมิที�สำาคัญหัลายู่ปิระการ อาทิ การร�วมลงทุนระหัว�างภาครัฐและเอกชิน (Public Private  
Partnership : PPP) การพัฒนาโรงพยู่าบาลเข้าส่�กระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยู่าบาลขั�นก้าวหัน้า 
(Advanced HA) โด็ยู่การสร้างเครอ่ข�ายู่การพัฒนาคุณภาพสถานพยู่าบาลให้ัเข้มแข็งโด็ยู่ใช้ิระบบ 
พี�เลี�ยู่ง (Quality Learning Network : QLN) การมีส�วนร�วมกับสถาบันอุด็มศึกษาในการผู้ลิต
แพทย์ู่ทั�งในระดั็บปิรญิญาและหัลังปิรญิญา ซึึ่�งจะชิ�วยู่ส�งเสรมิให้ับุคลากรทางการแพทย์ู่มีความต้�นตัว 
และค้นคว้าหัาความร่้ใหัม� ๆ อยู่�างสมำ�าเสมอ ทำาใหั้โรงพยู่าบาลในสังกัด็สำานักการแพทยู่์เป็ินที�ยู่อมรับ 
สามารถด็ึงด็่ด็และรักษาไว้ซึ่ึ�งบุคลากรทางการแพทยู่์ที�มีความร่้ความสามารถ ในขณะเด็ียู่วกัน  
สำานักการแพทยู่์ยู่ังมีนโยู่บายู่ใหั้โรงพยู่าบาลในสังกัด็ทุกแหั�งเป็ินสถาบันร�วมสอน/สถาบันสมทบ 
ในการผู้ลิตแพทยู่์ทั�งในระด็ับปิรญิญาและหัลังปิรญิญา ซึึ่�งการมีแพทยู่์ปิระจำาบ้านเข้ามาหัมุนเวยีู่น 
ยู่ังชิ�วยู่ใหั้เกิด็ความยู่้ด็หัยูุ่�นในการจัด็บรกิารทางการแพทยู่์ภายู่ใต้อัตรากำาลังที�มีอยู่่�อยู่�างจำากัด็

โด็ยู่ยูุ่ทธศาสตร์ที� 2 จะมุ�งเน้นในเร ่�องของมาต็รฐานคุณ์ภาพ (Standard) ความเชี�ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Service Special) แลัะระบบบรกิำารสัุขภาพ (Service Plan) ทั�งในส�วนของบรกิาร
สุขภาพ การศึกษา และการร�วมลงทุนระหัว�างภาครัฐและเอกชิน

เป้าปร์ะสงค์์

 1. พัฒนาศักยู่ภาพและยู่กระดั็บศ่นย์ู่ความเป็ินเลิศทางการแพทย์ู่ด็้านโรคเฉพาะทางส่�การ
ปิระเมินเฉพาะโรคหัรอ่ระบบ (Disease Specific Certification : DSC) รวมถึงเพิ�มศ่นยู่์ 
ความเป็ินเลิศทางการแพทย์ู่ที�สอด็คล้องกับความต้องการและแนวโน้มการเจ็บป่ิวยู่ 
ของปิระชิาชิน ตลอด็จนการรองรับโรคเฉพาะทางของผู้่้ส่งอายุู่ ให้ัเป็ินที�ยู่อมรับทั�งในระดั็บ
ปิระเทศและนานาชิาติ

 2.  เสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) ในเขตกรุงเทพมหัานคร

 3. พัฒนาบรกิารและการรักษาพยู่าบาลร่ปิแบบใหัม� ใหั้ทันต�อกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยู่ี
สุขภาพ

 4.  พัฒนาระบบบรหิัารจัด็การและระบบบรกิารการแพทยู่์ฉุกเฉินในพ้�นที�กรุงเทพมหัานคร
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 5.  พัฒนาเครอ่ข�ายู่ความร�วมม้อด็้านการแพทยู่์และสาธารณสุขหัรอ่ด็้านอ้�น ๆ ที�เกี�ยู่วข้อง

 6.  พัฒนาโรงพยู่าบาลทุกระด็ับของสำานักการแพทยู่์ เป็ินสถาบันร�วมสอนกับมหัาวทิยู่าลัยู่ หัรอ่
มีส�วนร�วมในการจัด็การเรยีู่นการสอน เพ้�อผู้ลิตแพทยู่์ทั�งในระด็ับปิรญิญาและหัลังปิรญิญา

กลยุุทธ์

 1.  พัฒนาศ่นยู่์ความเป็ินเลิศทางการแพทยู่์ด็้านโรคเฉพาะทางผู้�าน DSC และการรับรอง
มาตรฐานโรงพยู่าบาล

 2.  พัฒนาบรกิารทางการแพทยู่์สาขาหัลักและรองรับโรคสำาคัญที�เป็ินปัิญหัาด็้านสุขภาพของ
ปิระชิาชินและโรคคนเม้อง

 3.  ผู้ลักด็ันและพัฒนาศักยู่ภาพโรงพยู่าบาลในสังกัด็ใหั้มีความพร้อมรองรับโรคเฉพาะทาง 
ของผู้่้ส่งอายูุ่ หัรอ่เป็ินศ่นยู่์เวชิศาสตร์ผู้่้ส่งอายูุ่

 4.   สนับสนุนการด็ำาเนินงาน (Service Plan)

 5.   ผู้ลักดั็นและพัฒนาศักยู่ภาพโรงพยู่าบาลที�มีความพร้อมรองรับ (Precision Medicine, 
Medical robotics) การใหั้บรกิารร่ปิแบบใหัม� และเทคโนโลยู่ีด็้านสุขภาพ

 6.  ผู้ลักดั็นและพัฒนาให้ัมีการบรกิารแพทยู่์แผู้นไทยู่และการแพทยู่์ทางเล้อกเชิิงบ่รณาการ  
ร�วมกับการแพทยู่์แผู้นปัิจจุบัน

 7. พัฒนาบรกิารการแพทยู่์ฉุกเฉินใหั้รองรับร่ปิแบบของสาธารณภัยู่ที�มีการเปิลี�ยู่นแปิลง 
ทั�งระด็ับความรุนแรงและปิระเภทที�หัลากหัลายู่

 8. สร้างเครอ่ข�ายู่ความร�วมม้อกับหัน�วยู่งานทั�งภาครัฐและเอกชินในการพัฒนา/เพิ�มศักยู่ภาพ
บรกิาร ด็้านการแพทยู่์และสาธารณสุข

 9. พัฒนาและผู้ลักด็ันให้ัโรงพยู่าบาลในสังกัด็สำานักการแพทย์ู่ เป็ินสถาบันร�วมสอนกับ
มหัาวทิยู่าลัยู่ หัรอ่มสี�วนร�วมในการจดั็การเรยีู่นการสอนแพทยู่ศาสตรศึกษา แพทย์ู่ปิระจำาบา้น 
หัรอ่เป็ินสถาบันร�วมสอนการศึกษาหัลังปิรญิญา (Postgraduate)
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ยุุทธศาสตร์์ท่� 3 
พัฒนาบร์กิาร์ งานวจิััยุ นวัตกร์ร์มี ยุกร์ะด้ับโร์งพยุาบาล
และส่วนร์าชการ์ในสังกัด้สำานักการ์แพทยุ์ 
เพ่�อมีุ่งส่่องค์์กร์ด้ิจัิทัล (Digital and Development)

การวจิัยู่และการพัฒนานวัตกรรมถ้อเปิ็นปัิจจัยู่สำาคัญในการขับเคล้�อนการพัฒนาองค์กร 
ใหั้ก้าวหัน้าอยู่�างมีคุณภาพ อีกทั�งการที�สำานักการแพทย์ู่มีนโยู่บายู่ให้ัโรงพยู่าบาลในสังกัด็ทุกแหั�งเป็ิน
สถาบันร�วมสอน/สถาบันสมทบ ในการผู้ลิตแพทย์ู่ทั�งในระดั็บปิรญิญาและหัลังปิรญิญา เป็ินการกระตุ้น
ใหั้บุคลากรในสังกัด็สำานักการแพทยู่์จะต้องได็้รับการส�งเสรมิใหั้มีการพัฒนาทางวชิิาการอยู่�างต�อเน้�อง 
ทั�งด็้านการเรยีู่นการสอน การรักษา และการค้นคว้าวจิัยู่ นำาไปิส่�การพัฒนาการให้ับรกิารที�ด็ีที�สุด็/
บรกิารที�เป็ินเลิศ ซึ่ึ�งสามารถนำามาพัฒนาหัรอ่ยู่กระด็ับคุณภาพการรักษาพยู่าบาลและการใหั้บรกิาร
ปิระชิาชินได็้

สำานกัการแพทย์ู่มโีรงพยู่าบาลในสงักดั็ จำานวน 11 แหั�ง แต�ยัู่งไม�สามารถตอบสนองความต้องการ
ของปิระชิาชินได้็อยู่�างเพียู่งพอ ปิรมิาณผู้่้ป่ิวยู่นอกและผู้่้ป่ิวยู่ในที�เพิ�มขึ�นอยู่�างต�อเน้�องในชิ�วง 10 ปีิ 
ที�ผู้�านมา ทำาใหั้มีความจำาเป็ินต้องพัฒนาโครงสร้างทางกายู่ภาพรวมถึงกระบวนการใหั้บรกิารของ 
โรงพยู่าบาลหัลักใหั้สามารถใหั้บรกิารในระด็ับตติยู่ภ่มิระด็ับส่ง เพ้�อใหั้สามารถรองรับทั�งผู้่้ป่ิวยู่ในพ้�นที�
ชิั�นในและการส�งต�อจากเครอ่ข�ายู่โรงพยู่าบาลในพ้�นที�ชิั�นนอก ขณะเด็ียู่วกันยู่ังมีความจำาเป็ินต้องพัฒนา
โรงพยู่าบาลในพ้�นที�ชิั�นนอกให้ัสามารถให้ับรกิารในระดั็บไม�น้อยู่ไปิกว�าทุติยู่ภ่มิระดั็บส่งหัรอ่ระดั็บ 
ตติยู่ภ่มิในบางพ้�นที�

นอกจากนี� การเขา้ส่�ยู่คุไทยู่แลนด็ ์4.0 และนโยู่บายู่ของกรุงเทพมหัานครในการเป็ินเมอ้งอจัฉรยิู่ะ 
(Smart City) โด็ยู่มีเป้ิาหัมายู่ใหั้หัน�วยู่งานมีระบบบรกิารอิเล็กทรอนิกส์สำาหัรับใหั้บรกิารปิระชิาชิน 
มีการเชิ้�อมโยู่งข้อม่ลเพ้�อการให้ับรกิารปิระชิาชินระหัว�างหัน�วยู่งาน มีโครงสร้างพ้�นฐานด้็านเทคโนโลยีู่
สารสนเทศและการส้�อสารที�มปีิระสิทธภิาพ มุ�งส่�การเป็ินองค์กรด็จิิทลั (Digital Health Organization) 
สามารถรองรับการใหั้บรกิารปิระชิาชินสนับสนุนการปิฏิิบัติงานของหัน�วยู่งาน การบรหิัารงาน  
และการตัด็สนิใจสำาหัรบัผู้่บ้รหิัารในทุกระด็บั รวมถึงการปิระยุู่กตใ์ชิเ้ทคโนโลยีู่สารสนเทศและการส้�อสาร
ที�ทันสมัยู่ (Smart Service) และการส�งเสรมิให้ับุคลากรมีความรอบร่้ด้็านสุขภาพผู้�านเทคโนโลยีู่ 
ด็จิทิลั (Digital Health Literacy) จะชิ�วยู่ให้ัปิระชิาชินเข้าถึงบรกิารด็ว้ยู่ความสะด็วก รวด็เรว็ ถก่ต้อง 
และโปิร�งใส
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โด็ยู่สรุปิ ยุทธศูาสัต็ร์ที� 3 มุ่งเน้นกำารพัฒนางานวจิัยแลัะนวัต็กำรรม กำารพัฒนาโครงสัร้าง
พื�นฐานแลัะกำระบวนกำารบรกิำาร (Development) รวมถ้ึงกำารพัฒนาด้านเทคโนโลัยีสัารสันเทศู 
(Digital) เพื�อสันับสันุนงานบรกิำารทางกำารแพทย์แลัะสัาธารณ์สัุขแลัะกำระบวนกำารบรกิำารแลัะ
กำารบรหิัารงาน

เป้าปร์ะสงค์์

 1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยู่ีสารสนเทศเพ้�อสนับสนุนการใหั้บรกิารและการบรหิัารงาน 
ที�มีปิระสิทธิภาพ

 2. สนับสนุนการวจิยัู่และนวัตกรรมที�สอด็คล้องกับศน่ย์ู่ความเป็ินเลิศ การเป็ินโรงเรยีู่นแพทย์ู่
เวชิศาสตร์เขตเม้อง รวมถึงพัฒนาต�อยู่อด็และจด็สิทธิบัตรตลอด็จนพัฒนาเครอ่ข�ายู่ 
ความร�วมม้อการวจิัยู่/ปิระเมินเทคโนโลยู่ีและนโยู่บายู่ด็้านสุขภาพ

 3.  พัฒนาโครงสร้างพ้�นฐานเพ้�อยู่กระด็ับโรงพยู่าบาลส่�ระด็ับที�ส่งขึ�น

กลยุุทธ์

 1. พัฒนาเทคโนโลยู่ีสารสนเทศสนับสนุนระบบฐานข้อม่ลด็้านสุขภาพ

 2. พัฒนาเทคโนโลยู่ีสารสนเทศสนับสนุนระบบบรกิารสุขภาพ

 3. พัฒนากลุ�มงานวจิัยู่และศ่นยู่์วจิัยู่ เพ้�อสนับสนุนการสร้างงานวจิัยู่ใหั้เกิด็ขึ�น

 4. พัฒนา/ปิรับปิรุงโครงสร้างพ้�นฐาน เพ้�อสนับสนุนการยู่กระด็ับโรงพยู่าบาล 
ส่�ระด็ับที�ส่งขึ�น



บููรณาการความรว่มมือ
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วันที� 23 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 11.00 น. กรุงเทพมหัานคร 
(กทม.) และสำานักงานหัลักปิระกัน
สุขภาพแหั�งชิาติ (สปิสชิ.) แถลงข�าว 
เ ป่ิ ด  3  บร กิำ า รสัุ ขภาพว ถิึี ใ หัม่  
(New Normal) ป้ิองกันโควดิ็-19 
ในหัน�วยู่บรกิารสังกัด็ กทม. เร ิ�มต้น 
ที�โรงพยู่าบาลในสังกัด็ทั�ง 9 แหั�ง ซึ่ึ�งได็้เร ิ�มเปิิด็ใหั้บรกิาร 
ไปิแล้ว โด็ยู่ 3 บรกิารดั็งกล�าวปิระกอบด้็วยู่ บรกิารเจาะเลอ้ด็ 
ถึงบ้าน บรกิารรักษาทางไกลผู้�านระบบ Telemedicine 
และบรกิารรับยู่าที�ร้านยู่าใกล้บ้านหัรอ่ทางไปิรษณียู่์ ทั�งนี�
เพ้�อเป็ินการลด็ความแออัด็และลด็ความเสี�ยู่งของผู้่้ป่ิวยู่ 
ที�อาจสัมผู้ัสเชิ้�อในพ้�นที�โรงพยู่าบาล

กทม. จึงได็้พัฒนาร่ปิแบบบรกิารในเชิิงรุก ลงไปิใหั้ 
บรกิารผู้่้ป่ิวยู่ถึงบ้านและในชุิมชิน เพ้�ออำานวยู่ความสะด็วก 
แก�ผู้่้ที�มีความลำาบากในการเดิ็นทาง ลด็การมารอพบแพทย์ู่
จนเกิด็ความแออัด็ที�โรงพยู่าบาล อีกทั�งเป็ินบรกิำารสัุขภาพ
แบบ New Normal ซึึ่�งจะชิ�วยู่ลด็ความเสี�ยู่งที�ผู้่้ป่ิวยู่ 
ซึ่ึ�งมีความอ�อนไหัวทางสุขภาพอยู่่�แล้วอาจสัมผัู้สกับเชิ้�อ 
โควดิ็-19 ได้็ ทั�งในระหัว�างเด็นิทางหัรอ่ในโรงพยู่าบาลก็ตาม 

ขณะเดี็ยู่วกัน ก็ยู่ัง ไ ด้็รับคุณภาพ
มาตรฐานการรักษาเทียู่บเท�าการมาพบ 
แพทยู่ท์ี�โรงพยู่าบาลเชิ�นกนั และในส�วน
ของโครงการเจาะเล้อด็ถึงบ้าน จะเน้น
ไปิที�กลุ�มผู้่้ป่ิวยู่ที�ต้องได็้รับการรักษา
อยู่�างต�อเน้�องหัรอ่จำาเป็ินต้องได็้รับ 
ความชิ�วยู่เหัล้อ ปิระกอบด็้วยู่กลุ�ม 

ผู้่้ส่งอายุู่ ผู้่้ป่ิวยู่โรคเร ่�อรัง ผู้่้พิการและทุพพลภาพ และ 
ผู้่้ที�มีภาวะเสี�ยู่งโรคอ้วน และในกรณีที�ผู้่้ป่ิวยู่มีผู้ลตรวจทาง 
หั้องปิฏิิบัติการปิกติและแพทย์ู่เหั็นสมควร ก็สามารถ 
รับบรกิารรักษาทางไกลหัรอ่ Telemedicine ได้็ข้อม่ล
ผู้ลตรวจทางหั้องปิฏิิบัติการจะถ่กส�งต�อให้ัแพทยู่์เพ้�อใชิ้ 
ในการวนิิจฉัยู่ และติด็ต�อส้�อสารกับผู้่้ป่ิวยู่ผู้�านระบบ Video 
Call นอกจากนี� ยู่ังมีบรกิารรับยู่าที�ร้านยู่าใกล้บ้านหัรอ่ 
ทางไปิรษณยีู่ ์ในกรณทีี�ผู้่ป่้ิวยู่เขา้ร�วมโครงการรบัยู่าที�รา้นยู่า 
ใกล้บ้าน ข้อม่ลการสั�งจ�ายู่ยู่าของแพทยู่์จะถ่กส�งไปิที�หั้อง
ยู่าของโรงพยู่าบาล ทางเภสัชิกรจะจัด็ยู่าแล้วส�งไปิยู่ัง
ร้านยู่าที�อยู่่�ใกล้บ้านผู้่้ป่ิวยู่หัรอ่ที�บ้านผู้่้ป่ิวยู่ทางไปิรษณียู่์
ทำาให้ัผู้่้ป่ิวยู่สามารถเด็ินทางไปิรับยู่าที�ร้านยู่าหัรอ่รอรับยู่า 
ที�บ้านได็้เลยู่โด็ยู่ไม�ต้องมาโรงพยู่าบาล 

กทมื. จับมื่อ สำป่สำช.
บริการสำุขภาพเชิงรุก 
New Normal 3 บริการ

กำทม. จับมือ สัป่สัช. เดิินหน้าให้บรกิิารสุุขภาพแบบ New Normal  
เปิิดิ 3 บรกิิารสุุขภาพวิถิีีใหม่่ (New Normal) ป้ิองกิันโควิดิิ-19  
เจาะเลืือดิผู้้้ป่ิวิยถีึงบ้าน พบแพทย์ผู้่าน Telemedicine แลื้วิไปิรับยา 
ที�ร้านยาใกิล้ืบ้านไดิ้เลืยโดิยไม่่ต์้องเดิินทางม่าถีึงโรงพยาบาลื ไม่่เสุียเวิลืา
รอคอย ไม่่เสุี�ยงโควิดิิ-19 เบื�องต้์นเน้นกิลืุ่ม่ผู้้้ป่ิวิยเบาหวิาน ควิาม่ดิัน  
ผู้้้สุ้งอายุ ผู้้้พิกิารแลืะทุพพลืภาพ
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สุำานักิกิารแพทย์ กิรุงเทพม่หานคร จัดิกิารอบรม่ทางวิชิากิาร  
ควิาม่ร่วิม่ม่ือระหวิ่างสุำานักิกิารแพทย์แลืะโรงพยาบาลืในกิรุงเทพม่หานคร
เร ่�อง กิารป้ิองกิันกิารต์ิดิเชื�อในสุถีานกิารณ์์กิารแพร่ระบาดิของโรค 
ต์ิดิเชื�อไวิรัสุโคโรนา 2019 (COVID-19) สุำาหรับบุคลืากิรทางกิารแพทย์ 
ในพื�นที�กิรุงเทพม่หานคร

เน้�องจากการพบบุคลากรทางการแพทยู่์ในสถานที�กักกันโรคแหั�งรัฐ
ทางเล้อก หัรอ่ ASQ ในพ้�นที�กรุงเทพมหัานคร ติด็เช้ิ�อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ทำาใหั้ทางกรุงเทพมหัานครมีความจำาเป็ินต้องกลับมาทบทวน 
มาตรการ การปิฏิิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยู่์ ใหั้มีมาตรฐานตาม 
หัลักเกณฑ์์และแนวทางการควบคุมป้ิองกันโรคตามที�กระทรวงสาธารณสุข
กำาหันด็ ไม�ว�าจะเป็ินด้็านบุคลากร เวชิภัณฑ์์ และอุปิกรณ์ป้ิองกันอันตรายู่ 
ส�วนบุคคลต�าง ๆ ซึ่ึ�งบุคลากรทางการแพทยู่์จะต้องมีความตระหันักและปิฏิิบัติ 
ตามอยู่�างเคร�งครดั็ ไม�ว�าจะเป็ินการเขา้ไปิตรวจปิระเมนิ คดั็กรองหัรอ่รกัษาผู้่ป่้ิวยู่
จะต้องมีความเข้มงวด็เร ่�องการสวมใส�อุปิกรณ์ป้ิองกันร�างกายู่ก�อนเข้าไปิตรวจ
เยู่ี�ยู่มหัรอ่ทำาหััตถการ รวมถึงกระบวนการเคล้�อนยู้่ายู่ผู้่้ป่ิวยู่และวธิีการให้ับรกิาร 
ผู้่้ป่ิวยู่ โด็ยู่ใหั้เจ้าหัน้าที�เข้าไปิสัมผัู้สกับผู้่้ป่ิวยู่น้อยู่ที�สุด็ รวมถึงแนวทางการ 
ใหั้บรกิารวัคซึ่ีนป้ิองกันโรคติด็เชิ้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 
การเชิ้�อมโยู่งขอ้มล่การใหับ้รกิารวคัซึ่นีฯ ในพ้�นที�กรุงเทพมหัานคร เพ้�อใหัส้ามารถ
บรกิารฉีด็วัคซึ่ีนได้็อยู่�างมีปิระสิทธิภาพและเกิด็ปิระโยู่ชิน์ส่งสุด็กับปิระชิาชิน 
ที�มารับบรกิารทางการแพทยู่์ในพ้�นที�กรุงเทพมหัานคร

บ้รณาการความืร่วมืมื่อระหว่าง สำำานักการแพทย์์และ
โรงพย์าบาลในกรุงเทพมืหานคร ในการป่้องกันการต์ิด็เช่�อ 

และการฉีีด็วัคซีีนในสำถิานการณ์การแพร่ระบาด็ 
ของโรคต์ิด็เช่�อไวรัสำโคโรนา 2019 (COVID-19)
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บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิั จำากัำด (มหัาชน) หัรอ่ เอไอเอสั (AIS) ร�วมเป็ินส�วนหันึ�งในการสนับสนุนเทคโนโลยีู่
ด็ิจิทัล และระบบส้�อสารพร้อมชิ�วยู่เหัล้อและด็่แลคนไทยู่ ฝ่้าวกิฤตไวรัสโควดิ็-19 ของบุคลากรทางการแพทยู่์ และผู้่้ป่ิวยู่ 
โควดิ็-19 สามารถส้�อสารกันได็้อยู่�างมีปิระสิทธิภาพ โดยมอบอุป่กำรณ์์ Home WiFi พร้อม ซิมกำาร์ด จำานวน 11 ชุด แลัะ 
โทรศูัพท์มือถึือพร้อมซิมกำาร์ดแลัะแพ็กำเกำจโทรฟร ีจำานวน 50 ชุด ใหั้สัำานักำกำารแพทย์ กำรุงเทพมหัานคร ในการปิฏิิบัติงาน
ด็้านการป้ิองกันการแพร�ระบาด็ของโรคติด็เชิ้�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ็-19)

ภาคเอกชนร่วมืสำนับสำนุนภารกิจ 
ต์้านภัย์โควิด็-19

บรษิัท บ้านปู่ เน็กำซ์ จำากำัด บรษิัทลัูกำของบรษิัท บ้านปู่ จำากัำด (มหัาชน) จัด็โครงการ “มูฟมี อาสัาขนสั่ง”  
นำารถตุ�กตุ�กไฟฟ้า (รถม่ฟมี) ใหั้บรกิารรับผู้่้ป่ิวยู่โควดิ็-19 ที�รักษาหัายู่แล้ว พาส�งกลับบ้านอยู่�างปิลอด็ภัยู่ ซึ่ึ�งได็้ใหั้บรกิาร 
กับโรงพยู่าบาลในสังกัด็สำานักการแพทยู่์ กรุงเทพมหัานคร 3 แหั�ง ได็้แก� โรงพยู่าบาลกลาง โรงพยู่าบาลตากสิน 
โรงพยู่าบาลเจรญิกรุงปิระชิารักษ์ เพ้�อส�งผู้่้ที�หัายู่ป่ิวยู่เด็ินทางกลับบ้านที�อยู่่�ในเส้นทางเด็ินรถของรถม่ฟมี และมีระยู่ะทาง
จากต้นทาง (โรงพยู่าบาล หัรอ่ Hospitel) ถึงปิลายู่ทาง (ที�พัก) ในรัศมี 15 กิโลเมตร โด็ยู่ไม�เสียู่ค�าใชิ้จ�ายู่
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บ้รณาการป่ระสำานความืร่วมืมื่อ
เพ่�อช่วย์เหล่อผู้้้ป่่วย์ COVID-19

ศ่น ย์ู่บรหิัารสถานการณ์การแพร�ระบาด็ของ
โรคติด็เชิ้�อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และผู้่้บรหิัาร
กรุงเทพมหัานคร ได็้มอบหัมายู่ใหั้ศ่นยู่์บรกิารการแพทยู่์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหัานคร (ศ่นยู่์เอราวัณ) สัำานักำกำารแพทย์ 
เป่็นศููนย์บรหิัารจัดกำารข้อมูลัแลัะส่ังต็่อผู้ป่่วยโรคติ็ดเชื�อ
ไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ด็้วยู่ภารกิจเร�งด็�วน 
ที�ได้็รับมอบหัมายู่ และภารกิจหัลักในการบรหิัารจัด็การ
ระบบบรกิารการแพทยู่์ฉุกเฉินในเขตพ้�นที�กรุงเทพมหัานคร

ซึ่ึ�งศ่นยู่์เอราวัณได็้มีการบ่รณาการและปิระสาน
ความร�วมม้อกับทุกภาคส�วนทั�งภายู่ในและภายู่นอกสังกัด็
กรุงเทพมหัานครในการรับแจ้งเหัตุ ปิระสานข้อม่ล และ 
ส�งต�อลำาเลียู่งผู้่้ป่ิวยู่ติด็เชิ้�อไปิยู่ังสถานพยู่าบาล ผู้�านศ่นยู่์รับ
แจง้เหัตแุละสั�งการ สัายด่วน หัมายเลัข 1669, 1646,  1555  
กำด 4 ซึ่ึ�งศ่นยู่์เอราวัณได็้ด็ำาเนินการเพิ�มปิระสิทธิภาพของ 
การใหับ้รกิารผู้่้ป่ิวยู่ โด็ยู่จำาลองศ่นยู่์ Call Center 2 ขึ�นอีก 
1 หั้อง เพ้�อแยู่กการใหั้บรกิารแก�ผู้่้ป่ิวยู่ที�ติด็เชิ้�อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ออกจากผู้่ป่้ิวยู่วกิฤตฉกุเฉนิทั�วไปิ พรอ้มทั�ง 
ระด็มทรัพยู่ากรทั�งบุคลากรและระบบ โด็ยู่มีการเพิ�ม
จำานวนผู้่้ปิฏิิบัติงานซึ่ึ�งเป็ินพยู่าบาลวชิิาชิีพ หัรอ่นักปิฏิิบัติ
การฉุกเฉินการแพทย์ู่ (Paramedic) ทำาหัน้าที�คัด็กรอง 
ผู้่้ป่ิวยู่ตามระด็ับอาการและความรุนแรงของโรค (สีเขียู่ว  
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สีเหัล้อง และสีแด็ง) ผู้่้ปิระสานงานการนำาส�งผู้่้ป่ิวยู่ซึ่ึ�งได็้รับ 
ความร�วมม้ออยู่�างด็ียู่ิ�งจากสัำานักำเทศูกำิจ แลัะกำองขนสั่ง  
กำรมยุทธบรกิำารทหัาร-1 กำองบัญชากำารกำองทัพไทย แลัะ
สัถึาบันกำารแพทย์ฉุกำเฉินแหั่งชาต็ิ สัำานักำงานเขต็ 50 เขต็ 
กำระทรวงสัาธารณ์สุัข ในการจัด็ส�งเจ้าหัน้าที� รวมถึง
รถขนส�งผู้่้ป่ิวยู่ติด็เช้ิ�อไปิยัู่งสถานพยู่าบาลทั�วทั�งพ้�นที�
กรุงเทพมหัานคร รวมไปิถึงได้็รับการสนับสนุนจาก 
ภาคปิระชิาชินจิตอาสาที�เป็ินบุคลากรภายู่ในสำานกัการแพทย์ู่ 
นักศึกษาจากมหัาวทิยู่าลัยู่เกษมบัณฑ์ิต และปิระชิาชิน
ทั�ว ไปิ ปิระกอบกับมีการเพิ�มจำานวนค่�สายู่โทรศัพท์
สำาหัรับใหั้บรกิารเพิ�มเติม รวมถ้ึงได้รับกำารสันับสันุน
ระบบสัารสันเทศูจากำบรษิัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิั 
จำากำัด (AIS) แลัะบรษิัททรู คอร์ป่อเรชั�น จำากำัด แลัะ 
โรงพยาบาลัราชพิพัฒน์ เพ้�อรองรับการติด็ต�อปิระสานงาน 
และบรหิัารจดั็การเตยีู่งและนำาส�งผู้่ป่้ิวยู่ตามระด็บัอาการต�าง ๆ  
ด็้วยู่สถานการณ์ที�หันักหัน�วงและเร�งด็�วนที�ส�งผู้ลกระทบ 
ต�อชีิวติของปิระชิาชิน ยู่ิ�งเป็ินแรงผู้ลักดั็นให้ับุคลากร 
ผู้่้ปิฏิิบัติงาน หัน�วยู่งาน และผู้่้บรหิัารทุกภาคส�วนภายู่ใต้ 
การบ่รณาการความร�วมม้อ มีความมุ�งมั�นที�จะแก้ไขปัิญหัา
และพร้อมที�จะต�อส้่เพ้�อให้ัเราทุกคนได้็ผู้�านพ้นวกิฤตนี� 
ไปิด็้วยู่กัน

ผู้ลการด็ำา เนินงานภายู่ใต้การบรหิัารจัด็การ 
บ่รณาการความร�วมม้อ มจีำานวนผู้่้ป่ิวยู่ที�เขา้ส่�ระบบ จำานวน
ทั�งสิ�น 55,592 รายู่ สามารถนำาส�งผู้่้ป่ิวยู่ไปิยู่ังสถาน
พยู่าบาล (Admit) จำานวน 40,205 รายู่ (โรงพยู่าบาล 
ในสังกัด็กรุงเทพมหัานคร 14,530 รายู่ โรงพยู่าบาลนอก
สังกัด็ 25,675 รายู่ และศ่นยู่์พักคอยู่ 3,314 รายู่) ผู้่้ป่ิวยู่
ปิฏิิเสธการรกัษา 1,634 รายู่ กกัตัวรกัษาที�บ้าน 11,280 รายู่ 
และติด็ต�อผู้่้ป่ิวยู่ไม�ได็้ จำานวน 2,453 รายู่



แผนรบัูมือโควิด-19
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กทมื. ฉีีด็วัคซีีนให้บุคลากรทางการแพทย์์
สำร้างความืมืั�นใจในความืป่ลอด็ภัย์

พลั .ต็ . อ . อั ศู ว นิ  ข วัญ เ มื อง  ผู้่้ ว� า ร า ชิ ก า ร
กรุงเทพมหัานคร ตรวจเยู่ี�ยู่มการฉีด็วัคซึ่ีนป้ิองกัน 
โควดิ็-19 ใหั้แก�ผู้่้บรหิัารกรุงเทพมหัานคร และบุคลากร
ทางการแพทยู่์ เพ้�อสร้างความมั�นใจด้็านความปิลอด็ภัยู่
แก�ปิระชิาชิน โด็ยู่ผู้่้บรหิัารกรุงเทพมหัานครที�เข้ารับ 
การฉีด็วัคซึ่ีน ปิระกอบด็้วยู่ พญ.วันทนี ย์ วัฒนะ  
รองปิลัด็กรุงเทพมหัานคร นพ.สัุขสัันต็์ กำิต็ต็ิศูุภกำร  
ผู้่อ้ำานวยู่การสำานกัการแพทยู่ ์พญ.เลิัศูลักัำษณ์ ์ลัลีัาเรอ่งแสัง 
รองผู้่้อำานวยู่การสำานักการแพทยู่์ นพ.ศูุภรัช สัุวัฒนพิมพ์ 
ผู้่้ อำา น วยู่การ โ รงพยู่าบาล ผู้่้ ส่ ง อ า ยุู่บาง ขุน เ ที ยู่น  
ณ บรเิวณโถงชิั�น 1 อาคารผู้่ป่้ิวยู่นอก โรงพยู่าบาลผู้่ส้ง่อายูุ่ 
บางขุนเทียู่น เขตบางขุนเทียู่น
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ผู้่้ ว� า ร าชิการก รุ ง เทพมหัานคร  เ ปิิ ด็ เผู้ยู่ว� า 
กำรุงเทพมหัานครเร ิ�มฉีดวัคซีนป่้องกำัน COVID–19 ให้ั
แกำ่บุคลัากำรทางกำารแพทย์กำรุงเทพมหัานคร จำานวน 3  
โรงพยาบาลั ปิระกอบด้็วยู่ โรงพยู่าบาล ผู้่้ส่ งอา ยุู่
บางขุนเทียู่น จำานวน 30 รายู่ โรงพยู่าบาลหัลวงพ�อ 
ทวศีักด็ิ� ชิุตินฺธโร อุทิศ จำานวน 50 รายู่ และโรงพยู่าบาล
ราชิพิพัฒน์ จำานวน 50 รายู่ รวมจำานวน 130 รายู่ รวมทั�ง 
โรงพยู่าบาลเอกชินอีกจำานวน 13 แหั�ง เพ้�อเฝ้้าสังเกต
อาการ หัากมอีาการที�ไม�พึงปิระสงคจ์ะสามารถใหัก้ารด็แ่ลได็้ 
อยู่�างทันท�วงที ต�อจากนั�นจะให้ับรกิารฉีด็วัคซีึ่นแก�กลุ�ม
เป้ิาหัมายู่อ้�น ๆ ในสัปิด็าหั์ต�อ ๆ ไปิ โด็ยู่สัปิด็าหั์แรก 
จะฉีด็วัคซึ่ีนใหั้แก�บุคลากรทางการแพทยู่์ที�อยู่่�ใน 6 พ้�นที�
เขตที�เชิ้�อมต�อจังหัวัด็สมุทรสาครใหั้ครบถ้วนรวมจำานวน 
3,700 รายู่ สำาหัรับสปัิด็าหัท์ี� 2 จะฉีด็วคัซึ่นีใหัแ้ก�อาสาสมัคร 
สาธารณสุขกรุงเทพมหัานคร (อสส.) และเจ้าหัน้าที� 
ที�เกี�ยู่วข้องกับการควบคุมโรคโควดิ็-19 ที�มีโอกาสสัมผัู้ส 
ผู้่้ป่ิวยู่ ส�วนสัปิด็าหั์ที� 3 จะฉีด็วัคซึ่ีนใหั้แก�กลุ�มผู้่้ป่ิวยู่เร ่�อรัง 
7 กลุ�มโรคเสี�ยู่ง ค้อ 1. โรคทางเด็ินหัายู่ใจเร ่�อรังรุนแรง  
2. โรคหัวัใจและหัลอด็เลอ้ด็ 3. โรคหัลอด็เลอ้ด็สมอง 4. โรคไต 

เร ่�อรัง 5. โรคมะเร็งทุกชินิด็ที�อยู่่�ระหัว�างเคมีบำาบัด็ รังสี
บำาบัด็และภ่มิคุ้มกันบำาบัด็ 6. โรคเบาหัวาน 7. โรคอ้วน  
ที�มอีายู่ ุ18 - 59 ปีิ และสปัิด็าหัท์ี� 4 จะฉดี็วคัซึ่นีใหัแ้ก�ปิระชิาชิน
ทั�วไปิและแรงงานที�มอีายู่ ุ18 - 59 ปีิ โด็ยู่สามารถลงทะเบียู่น
ผู้�านแอปิพลิเคชัิน “หัมอพร้อม” ทั�งนี�รัฐบาลได้็จัด็สรร
วัคซึ่ีนป้ิองกัน COVID-19 ให้ักรุงเทพมหัานครในเบ้�องต้น 
ซึ่ึ�งเป็ินวัคซึ่ีนของบรษิัท SINOVAC จำานวน 66,000 โด็ส 
สามารถฉีด็ได็้จำานวน 33,000 รายู่ โด็ยู่จะทำาการฉีด็
ใหั้แล้วเสร็จปิระมาณสัปิด็าห์ัที� 3 ของเด้็อน มี.ค. 64 
จากนั�นปิระมาณสัปิด็าหั์ที� 4 ของเด็้อน รัฐบาลจะได็้รับ
วัคซึ่ีนเพิ�มอีก 800,000 โด็ส กรุงเทพมหัานครจะได็้รับ
วัคซีึ่นเพิ�มเติมอีก 30% จากจำานวนด็ังกล�าว เพ้�อนำามา 
บรกิารฉีด็แก�บุคลากรและปิระชิาชิน กทม. ขอให้ัปิระชิาชิน
ทุกคนมั�นใจในความปิลอด็ภัยู่ และปิระสิทธิภาพของวัคซึ่ีน
โด็ยู่คาด็หัวังว�าพี�น้องปิระชิาชินจะได็้รับบรกิารฉีด็วัคซีึ่น 
ด็้วยู่ความสะด็วก รวด็เร็ว ปิลอด็ภัยู่ มีปิระสิทธิภาพ  
และเป็ินไปิตามมาตรฐานทางการแพทย์ู่ ปิลอด็ภัยู่จาก 
โรคติด็เชิ้�อ COVID–19 ต�อไปิ
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กทม. เตรยีู่มพร้อมซึ่้อมแผู้นรับม้อโควดิ็-19 ร่ปิแบบ 
การฝึ้กซึ่้อมแผนชนิดบนโต็๊ะ (Tabletop Exercise) ผู้�าน
ระบบวดี็ิทัศน์ทางไกล ร�วมกับหัน�วยู่งานที�เกี�ยู่วข้อง พร้อม
เตรยีู่มการจัด็ตั�งโรงพยู่าบาลสนามเพ้�อรองรับการด็่แล 
ผู้่้ป่ิวยู่โควดิ็-19 สำาหัรับการสังเกตอาการผู้่้ติด็เช้ิ�อที�ไม�มี
อาการหัรอ่อาการเล็กน้อยู่ในพ้�นที�ที�มีการควบคุมโด็ยู่เฉพาะ
พ้�นที�ควบคุมส่งสุด็ ในวันศุกร์ที� 8 มกราคม 2564 เวลา 
09.00 – 14.00 น. ณ หั้องปิระชิุมพิทยู่รักษ์ ชิั�น 4 อาคาร
สำานักการแพทยู่์

เน้�องจากสถานการณ์การแพร�ระบาด็ของโรคติด็เชิ้�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้็เกิด็การระบาด็ระลอกใหัม�  
ซึ่ึ�งมีความรุนแรงมากกว�าเด็ิม มีอัตราผู้่้ติด็เชิ้�อเพิ�มส่งขึ�น 
และมีการกระจายู่ไปิหัลายู่จังหัวัด็ในปิระเทศไทยู่ รวมถึง
กรุงเทพมหัานคร ซึ่ึ�งการซ้ึ่อมแผู้นเพ้�อเตรยีู่มความพร้อม
การระบาด็ของโรคติด็เช้ิ�อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความ
จำาเป็ินอยู่�างยิู่�ง เพื�อให้ับุคลัากำรได้มีทักำษะแลัะความพร้อม

ในกำารป่ฏิิบัติ็งาน เป่็นกำารทดสัอบแนวทางกำารป่ฏิิบัต็ิ  
ให้ัป่ระสัานสัอดคลั้องกำันอย่างมีระบบ และมีปิระสิทธิภาพ 
ขณะเด็ียู่วกันยู่ังทำาใหั้ทราบถึงจุด็บกพร�อง และชิ�องว�าง 
ในการปิฏิิบัติงานใหั้มีความสมบ่รณ์ยู่ิ�งขึ�น โด็ยู่ที�การ
ปิฏิิบัติงานจรงินั�นบุคลากรต้องด็ำาเนินการตามมาตรฐาน 
ความปิลอด็ภัยู่เพ้�อป้ิองกันการติด็เชิ้�อ เน้�องจากบุคลากร
ทางการแพทยู่์และบุคลากรที�เกี�ยู่วข้องนั�น ถ้อว�าเป็ินกำาลัง
สำาคัญของกรุงเทพมหัานครในการทำาหัน้าที�ตอบโต้กับ 
การระบาด็ การรักษาพยู่าบาล การสอบสวนโรค ซึึ่�งต้อง
เผู้ชิิญความเสี�ยู่งต�อการติด็เชิ้�อ และเกิด็ความเหัน้�อยู่ล้า 
จากการปิฏิิบัติงาน ซึึ่�งการจัด็ปิระชุิมซ้ึ่อมแผู้นในครั�งนี�  
ถ้อเป็ินโอกาสอันด็ีที�สำานักการแพทยู่์ ได็้ด็ำาเนินการร�วมกับ
สำานกัอนามยัู่และสำานกังานเขต ซึ่ึ�งเป็ินหัน�วยู่งานที�เกี�ยู่วขอ้ง
ในการบ่รณาการทำางานร�วมกันเพ้�อรักษา ป้ิองกันและ
ควบคุมโรคในกรุงเทพมหัานคร

กทมื. ซี้อมืแผู้นรับมื่อโควิด็-19 
พร้อมืจัด็ต์ั�งโรงพย์าบาลสำนามื
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กทมื. สำานพลัง 
สำ้้ภัย์ โควิด็-19

ปัิจจุบันสถานการณ์การแพร�ระบาด็ของโรคติด็เชิ้�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิด็การแพร�กระจายู่
เพิ�มมากขึ�นทั�งในกลุ�มคนไทยู่และแรงงานต�างชิาติ ซึ่ึ�งมี
ความรุนแรงส่งขึ�นอยู่�างต�อเน้�อง ผู้่้ป่ิวยู่ติด็เช้ิ�อหัลายู่คน 
ไม�สามารถกักตัวอยู่่�ที�บ้านได็้ เพ้�อเป็ินการป้ิองกันและ
ควบคุมการแพร�ระบาด็ของโรค กรุงเทพมหัานคร จึงได้็
ด็ำาเนินการจัด็ตั�งโรงพยาบาลัสันาม (Field Hospital)  
หัอผู้ป่่วยเฉพาะกำิจ (Hospitel) และ ศููนย์พักำคอย  
(Community Isolation) เพ้�อรองรับการด็่แลผู้่้ป่ิวยู่ 
โควดิ็-19 สำาหัรับการสังเกตอาการผู้่้ติด็เชิ้�อที�ไม�มีอาการ
หัรอ่อาการเล็กน้อยู่ในพ้�นที�ที�มีการควบคุมโด็ยู่เฉพาะพ้�นที� 
ควบคุมส่งสุด็ และรับผู้่้ ป่ิวยู่ติด็เชิ้�อใหั้มาพักรักษาตัว 
แยู่กออกมาจากบา้นระหัว�างรอส�งต�อรกัษาในโรงพยู่าบาล ใหั้
ครอบคลุมทั�งพ้�นที�กรุงเทพมหัานคร โด็ยู่ได็้รับความร�วมม้อ 
จากทุกภาคส�วน หัน�วยู่งานภาครัฐ ภาคเอกชิน ร�วมจัด็ตั�ง 
ใหั้ครอบคลุมทุกพ้�นที�ทั�วกรุงเทพมหัานคร 

สำาหัรับ โรงพยาบาลัสันาม/Hospitel จะรองรับ 
ผู้่้ติด็เชิ้�อโควดิ็-19 ที� ไม�มีอาการหัรอ่มีอาการเล็กน้อยู่ 
เน้�องจากโรงพยู่าบาลต้องใช้ิเตียู่งสำาหัรับผู้่้ป่ิวยู่โควดิ็-19  
ที�มีอาการหันักและผู้่้ป่ิวยู่โรคอ้�น ๆ ด็้วยู่ อยู่�างไรก็ดี็ โรง
พยู่าบาลสนามทุกแหั�งมีแนวทางการจัด็การความปิลอด็ภัยู่ 
การป้ิองกันการแพร�เชิ้�อมาตรฐานเด็ียู่วกับโรงพยู่าบาลหัลัก 
โด็ยู่จะรับด็่แลผู้่้ติด็เช้ิ�อที�ไม�มีอาการหัรอ่มีอาการเล็กน้อยู่  
หัากมีอาการเปิลี� ยู่นแปิลงรุนแรงขึ�นจะส�ง ไปิรักษา 
ในโรงพยู่าบาลหัลัก
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ส�วน ศููนย์พักำคอย (Community Isolation)  
เป็ินวธิีเพ้�อด็่แลผู้่้ป่ิวยู่โควดิ็-19 ที�อาการอยู่่�ในระด็ับสี
เขียู่วหัรอ่อาการไม�รุนแรงในชิุมชิน โด็ยู่ระบบนี�เกิด็ขึ�น  
เพ้�อแก้ปัิญหัาเตียู่งไม�เพียู่งพอ และลด็ความรุนแรงจาก 
การแพร�ระบาด็ของโรค เชิ�นเด็ียู่วกับ Home Isolation  
ซึ่ึ�งการทำา Community Isolation จะใช้ิพ้�นที�ของชุิมชิน  
โด็ยู่ได็ร้บัความยู่นิยู่อม เชิ�น บา้น วดั็ โรงเรยีู่น มาจดั็ตั�งเป็ิน
ลกัษณะโรงพยู่าบาลสนามขนาด็ยู่�อม โด็ยู่แนวทางการรองรบั 
ผู้่ป่้ิวยู่เข้าศน่ย์ู่พกัคอยู่ฯ กค้็อ เม้�อทำาการตรวจหัาเชิ้�อโควดิ็-19  
ด็ว้ยู่ชุิด็ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แล้วมีผู้ลเป็ินบวก 
หัรอ่ติด็เชิ้�อ สามารถส�งตัวเข้าศ่นยู่์พักคอยู่ฯ ได็้ทันที 
โด็ยู่ไม�ต้องรอผู้ลตรวจ RT-PCR ซึ่ึ�งต้องใชิ้เวลารอผู้ลนาน
ปิระมาณ 3 วัน เพ้�อให้ัผู้่้ป่ิวยู่เข้ามาอยู่่�ในความด็่แลและ 
รบัยู่าได็ท้นัท ีโด็ยู่ที�ศน่ยู่ฯ์ จะมใีบยู่นิยู่อม (Consent Form)  
ใหั้ผู้่้ป่ิวยู่บันทึกข้อม่ลก�อนเข้ารับการรักษาภายู่ในศ่นยู่์ฯ

ปัิจจุบัน สำานักการแพทยู่์ กทม. ได็้มีการบรหิัาร
จัด็การด็่แลผู้่้ป่ิวยู่โควดิ็-19 แบ�งออกเป็ิน โรงพยู่าบาล
หัลัก (Hospital) จำานวน 9 แหั�ง รองรับได็้ 1,068 เตียู่ง  

โรงพยู่าบาลสนาม จำานวน 5 แหั�ง รองรับได็้ 1,431 เตียู่ง 
โรงพยู่าบาลสนามระด็ับกลุ�มเขต จำานวน 4 แหั�ง รองรับได็้ 
670 เตียู่ง โรงแรม (Hospitel) จำานวน 4 แหั�ง รองรับ
ได็้ 1,040 เตียู่ง ศ่นยู่์พักคอยู่ (Community Isolation) 
จำานวน 14 แหั�ง รองรับได็้ 2,205 เตียู่ง และ Home  
Isolation จำานวน 9 แหั�ง รองรับได็้ 4,250 เตียู่ง (ข้อม่ล 
ณ วันที� 27 ก.ยู่. 64)



สถิิติ
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ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 

ประจำปีงบประมาณ 2564
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Community Isolation Plus
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามตามกลุ่มเขต
กรุงเทพมหานคร ที่สำนักการแพทย์ดูแล
เดือนสิงหาคม 14,291 คน
เดือนกันยายน 9,731 คน

Community Isolation
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 
ที่สำนักการแพทย์ดูแล
เดือนสิงหาคม 40,059 คน
เดือนกันยายน 13,699 คน

Home Isolation
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ที่สำนักการแพทย์ดูแล
เดือนสิงหาคม 10,072 คน
เดือนกันยายน 1,675 คน

Community Isolation Plus,
Community Isolation, Home Isolation 

 เดือนตุลาคม
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 เดือนมีนาคม
 2564  330
 เดือนเมษายน
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 เดือนพฤษภาคม
 2564  6,210
 เดือนมิถุนายน
 2564  7,173
 เดือนกรกฎาคม
 2564  10,884
 เดือนสิงหาคม
 2564  12,535
 เดือนกันยายน
 2564  6,447
     จำนวน(คน)

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 

ประจำปีงบประมาณ 2564
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สำถิิต์ิ 10 โรคผู้้้ป่่วย์นอก - ผู้้้ป่่วย์ใน 
ของโรงพย์าบาลในสำังกัด็สำำานักการแพทย์์

จัำานวนผู้่้ป่วยุนอก ตามสาเหัตุการป่ิวยู่ 10 ลำาด็ับแรก ของโรงพยู่าบาลในสังกัด็สำานักการแพทยู่์ 
กรุงเทพมหัานคร ปีิงบปิระมาณ 2564 (ต.ค. 63 – ก.ยู่. 64)

1. ความผู้ิด็ปิกติเกี�ยู่วกับต�อมไร้ท�อ โภชินาการและเมแทบอลิซึ่ึมอ้�นๆ 38,066

2. โรคความด็ันโลหัิตส่ง 32,533

3. ปิอด็อักเสบ (ปิอด็บวม) 25,360

4. โรคเบาหัวาน 19,889

5. การอักเสบทางเด็ินหัายู่ใจส�วนบนจากการติด็เชิ้�อแบบเฉียู่บพลัน 
และโรคอ้�นของทางเด็ินหัายู่ใจส�วนบน 16,594

6. โรคเล้อด็, อวัยู่วะสร้างเล้อด็ และความผู้ิด็ปิกติบางชินิด็
ที�เกี�ยู่วกับระบบภ่มิคุ้มกัน 13,718

7. โรคอ้�นๆ ของระบบการยู่�อยู่อาหัาร 10,463

8. โรคหััวใจและโรคการไหัลเวยีู่นเล้อด็ผู้�านปิอด็อ้�นๆ 9,608

9. ไตวายู่เร ่�อรัง 9,345

10. โรคติด็เชิ้�อและปิรสิตอ้�นๆ 9,061

จัำานวนผู้่้ป่วยุใน ตามสาเหัตุการป่ิวยู่ 10 ลำาด็ับแรก ของโรงพยู่าบาลในสังกัด็สำานักการแพทยู่์ 
กรุงเทพมหัานคร ปีิงบปิระมาณ 2564 (ต.ค. 63 – ก.ยู่. 64)

1. โรคระบบไหัลเวยีู่นเล้อด็ 611,568

2. โรคเกี�ยู่วกับต�อมไร้ท�อ โภชินาการ และเมแทบอลิซึ่ึม 581,438

3. โรคระบบกล้ามเน้�อ รวมโครงร�าง และเน้�อยู่ึด็เสรมิ 309,337

4. โรคระบบส้บพันธุ์ร�วมปัิสสาวะ 296,982

5. โรคระบบยู่�อยู่อาหัาร รวมโรคในชิ�องปิาก 186,450

6. โรคระบบหัายู่ใจ 176,623

7. โรคติด็เชิ้�อและปิรสิต 145,948

8. โรคตารวมส�วนปิระกอบของตา 130,278

9. เน้�องอก (รวมมะเร็ง) 99,572

10. โรคผู้ิวหันังและเน้�อเยู่้�อใต้ผู้ิวหันัง 82,753
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สำถิิต์ิการออกป่ฏิิบัต์ิการการแพทย์์ฉีุกเฉีิน 
ป่ระจำาป่ีงบป่ระมืาณ 2564

กรุงเทพมหัานคร ได้็ให้ัการสนับสนุนการด็ำาเนินงาน
ด็้านการแพทย์ู่ฉุกเฉิน โด็ยู่ผู้่้ว�าราชิการกรุงเทพมหัานคร 
ได็้เปิิด็ระบบบรกิารการแพทย์ู่ฉุกเฉินกรุงเทพมหัานคร 
เม้�อวันที� 30 สิงหัาคม 2548 ซึึ่�งต�อมาในปีิ พ.ศ. 2552 
กรุงเทพมหัานคร โด็ยู่สำานกัการแพทยู่ ์ได็จ้ดั็ตั�ง ศูนูยบ์รกิำาร
กำารแพทย์ฉุกำเฉินกำรุงเทพมหัานคร (ศููนย์เอราวัณ์) โด็ยู่มี 
อำานาจหัน้าที� รับผู้ิด็ชิอบบรหิัารจัด็การระบบบรกิาร 
การแพทยู่์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหัานคร เปิ็นศ่นยู่์รับแจ้ง
เหัตุและสั�งการใหัค้ำาปิรกึษาแนะนำาด็า้นปิฏิิบตักิารการแพทยู่์
ฉุกเฉินและใหั้บรกิารสายู่ด็�วนทางการแพทยู่์ เป็ินศ่นยู่์กลาง
ปิระสานงานและพัฒนาเครอ่ข�ายู่เพ้�อสนับสนุนการปิฏิิบัติ
การทางการแพทยู่์ฉุกเฉิน ทั�งในสถานการณ์ปิกติและกรณี
เกิด็สาธารณภัยู่ จัด็ให้ับรกิารการแพทย์ู่ฉุกเฉินในโซึ่นพ้�นที�
รับผิู้ด็ชิอบ โด็ยู่ชุิด็ปิฏิิบัติการที�มีความพร้อมตลอด็ 24 
ชิั�วโมง เพ้�อให้ัการชิ�วยู่เหัล้อผู้่้ปิระสบอุบัติเหัตุหัรอ่เจ็บป่ิวยู่
ฉุกเฉินตามมาตรฐานวชิิาชิีพ จัด็ใหั้บรกิารการแพทยู่์ฉุกเฉิน
ในสถานการณพ์เิศษ เชิ�น เหัตสุาธารณภยัู่ อบุตัภิยัู่ วนิาศภยัู่ 
ภัยู่จากสารเคมี โรคอุบัติใหัม� โรคอุบัติซึ่ำ�า รวมถึงภารกิจ

พเิศษ จดั็ทำาแผู้นยู่ทุธศาสตร ์พฒันาระบบบรกิารการแพทยู่์
ฉกุเฉนิ ควบคุม กำากบั ตดิ็ตามและปิระเมินผู้ลตามมาตรฐาน
ของปิระเทศ พัฒนาบุคลากรในเครอ่ข�ายู่การแพทยู่์ฉุกเฉิน
ทกุระด็บั และด็ำาเนนิการวจิยัู่ ส�งเสรมิความร่ ้และบรกิารทาง
วชิิาการด็้านการแพทยู่์ฉุกเฉิน เป็ินศ่นยู่์ข้อม่ลสารสนเทศ 
การส้�อสาร งานทะเบยีู่น และสถติดิ็า้นการแพทยู่ฉุ์กเฉนิของ
กรุงเทพมหัานคร บรหิัารจัด็การงบปิระมาณและการเงิน
ในระบบบรกิารการแพทย์ู่ฉุกเฉิน รวมถึงปิฏิิบัติหัน้าที�อ้�น 
ที�เกี�ยู่วข้องโด็ยู่การปิฏิิบัติการด็้านการแพทยู่์ฉุกเฉินของ
ระบบบรกิารการแพทย์ู่ฉุกเฉินกรุงเทพมหัานคร ปัิจจุบัน
ปิระกอบด้็วยู่เครอ่ข�ายู่โรงพยู่าบาลทั�งภาครัฐ 20 แหั�ง  
โรงพยู่าบาลเอกชิน 33 แหั�ง รวมจำานวน 53 แหั�ง 
ม่ลนิธิต�าง ๆ 8 แหั�ง และศ่นยู่์บรกิารการแพทยู่์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหัานคร (ศ่นยู่์เอราวัณ) 1 แหั�ง รวมเครอ่ข�ายู่ 
ในระบบฯ ทั�งสิ�น 62 แหั�ง แบ�งพ้�นที�ด็่แลรับผู้ิด็ชิอบเป็ิน  
9 โซึ่นพ้�นที� โด็ยู่มีโรงพยู่าบาลภาครัฐขนาด็ใหัญ�ด่็แล 
ในฐานะแม�โซึ่น ด็ังภาพ
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สถิติการออกปิฏิิบัติการการแพทยู่์ฉุกเฉินที�จำาแนก
ตามสาเหัตุการเจ็บป่ิวยู่ยู้่อนหัลัง 5 ปีิ (ตั�งแต�ปีิ 2560 
- 2564) สาเหัตุการเจ็บป่ิวยู่ 5 กลุ�มอาการที�พบบ�อยู่ ได็้แก� 
สาเหัตุของอุบัติเหัตุยู่านยู่นต์ ป่ิวยู่/อ�อนเพลียู่ ซึ่ึ�ง 2 ลำาด็ับ
สดุ็ท้ายู่อาจจะมีการสลับกันบ้างในบางปีิ แต�สำาหัรับปีิ 2564 
สาเหัตุป่ิวยู่/อ�อนเพลียู่มีสถิติที�เพิ�มขึ�นมาเป็ินอันด็ับแรก  
รองลงมาเป็ินสาเหัตุอุบัติเหัตุยู่านยู่นต์ หัายู่ใจยู่ากลำาบาก 
หัมด็สติและพลัด็ตกหักล้ม ตามลำาด็ับ 

ร้อยู่ละของระยู่ะเวลาที�ใชิ้ในการออกปิฏิิบัติการ  
(Response Time) ในภาพรวมของปีิงบปิระมาณ 2564  
พบว�า Response Time ภายู่ใน 8 นาที คดิ็เป็ินรอ้ยู่ละ 17.11 
ภายู่ใน 10 นาท ีคดิ็เป็ินร้อยู่ละ 8.01 ภายู่ใน 12 นาท ีคดิ็เป็ิน 
ร้อยู่ละ 7.70 ภายู่ใน 15 นาที คิด็เป็ินร้อยู่ละ 10.27 และ
มากกว�า 15 นาที คิด็เป็ินร้อยู่ละ 56.91 

ในปัิจจุบันสถานการณ์ความต้องการการขอรับ 
บ ร ิก า ร ก า ร แพท ย์ู่ ฉุ ก เ ฉิ น ข อ งปิ ร ะ ชิ า ชิน ใ น พ้� น ที�
กรุงเทพมหัานคร มีจำานวนเพิ�มส่งขึ�นอยู่�างต�อเน้�อง ด็ังเหั็น
ได็จ้ากสถิตกิารออกปิฏิิบัตกิารการแพทย์ู่ฉกุเฉิน ในรอบ 5 ปีิ 
ที�ผู้�านมา ปีิงบปิระมาณ 2559 จำานวน 62,249 ครั�ง 
ปีิงบปิระมาณ 2560 จำานวน 72,011 ครั�ง ปีิงบปิระมาณ 
2561 จำานวน 78,534 ครั�ง ปีิงบปิระมาณ 2562 จำานวน 
80,247 ครั�ง ปีิงบปิระมาณ 2563 จำานวน 90,186 ครั�ง 
และปีิงบปิระมาณ 2564 จำานวน 97,732 ครั�ง คิด็เป็ิน 
ร้อยู่ละ 7.72 %

สถิติการออกปิฏิิบัติการจำาแนกตาม 25 กลุ�มอาการ 
(CBD) พบว�า 5 อันด็ับแรก ได็้แก� ป่ิวยู่/อ�อนเพลียู่ มีสถิติ 
การออกปิฏิิบัติการส่งสุด็ จำานวน 36,032 ครั�ง คิด็
เป็ินร้อยู่ละ 36.87 อุบัติเหัตุยู่านยู่นต์ จำานวน 16,548 
ครั� ง  คิ ด็ เ ป็ินร้ อยู่ล ะ  16 .93  หัายู่ ใจยู่ากลำาบาก 
จำานวน 9,454 ครั�ง คิด็เป็ินร้อยู่ละ 9.67 หัมด็สติ 
จำานวน 8,311 ครั�ง คิด็เป็ินร้อยู่ละ 8.50 และพลัด็ตก 
หักล้ม จำานวน 6,791 ครั�ง คิด็เป็ินร้อยู่ละ 6.95 ตามลำาด็ับ 
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Response Time ระดั็บ ALS ภายู่ใน 8 นาที พบว�า 
โซึ่น 2 สามารถทำาเวลาได็ด้็ทีี�สดุ็ คดิ็เป็ินร้อยู่ละ 16.79 โซึ่น 4 
คิด็เป็ินร้อยู่ละ 16.66 โซึ่น 7 คิด็เป็ินร้อยู่ละ 14.08 โซึ่น 3 
คิด็เป็ินร้อยู่ละ 13.60 โซึ่น 6 คิด็เป็ินร้อยู่ละ 10.35 โซึ่น 8 
คดิ็เป็ินร้อยู่ละ 9.46 โซึ่น 9 คดิ็เป็ินร้อยู่ละ 9.30 โซึ่น 5 คดิ็
เป็ินรอ้ยู่ละ 9.19 และโซึ่น 1 คดิ็เป็ินรอ้ยู่ละ 8.99 ตามลำาด็บั 
เน้�องจากสถานการณ์การแพร�ระบาด็ของโรคติด็เชิ้�อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–19) ส�งผู้ลใหั้ Response Time  
ของแต�ละ โซึ่นมีสัด็ส� วนที� ลด็ลงจากปีิที� ผู้� านมาโด็ยู่  
Response Time ในภาพรวมคิด็เป็ินร้อยู่ละ 17.13  
ซึ่ึ�งตามเป้ิาหัมายู่ที�กำาหันด็ต้องไม�น้อยู่กว�าร้อยู่ละ 30

Response Time ระด็บั BLS ภายู่ใน 15 นาท ีพบว�า
โซึ่น 6 สามารถทำาเวลาได้็ด็ทีี�สดุ็ คดิ็เป็ินรอ้ยู่ละ 80.26 โซึ่น 5  
คดิ็เป็ินร้อยู่ละ 62.49 โซึ่น 7 คดิ็เป็ินร้อยู่ละ 60.22 โซึ่น 9 คดิ็เป็ิน 
ร้อยู่ละ 57.84 โซึ่น 2 คิด็เป็ินร้อยู่ละ 18.01 โซึ่น 8 คิด็เป็ิน
ร้อยู่ละ 14.47 โซึ่น 4 คิด็เป็ินร้อยู่ละ 10.30 โซึ่น 3 คิด็เป็ิน
รอ้ยู่ละ 6.21 และโซึ่น 1 คดิ็เป็ินรอ้ยู่ละ 5.96 ตามลำาด็บั โด็ยู่ 
Response Time ในภาพรวมคิด็เป็ินร้อยู่ละ 57.53 ซึึ่�งตาม
เป้ิาหัมายู่กำาหันด็ไว้ต้องไม�น้อยู่กว�าร้อยู่ละ 65

สถิติปิระเภทรถบรกิารการแพทยู่์ฉุกเฉินที�ใชิ้ในการ 
ออกปิฏิิบัติการในภาพรวมพบว�าปิระเภทรถระดั็บ ALS  
มสีถิตกิารออกปิฏิบัิตกิารที�ส่งกว�าระดั็บ BLS ซึึ่�งในปีิ 2564 
ปิระเภทรถระด็ับ ALS มีสถิติการออกปิฏิิบัติการ จำานวน 
ทั�งสิ�น 47,528 ครั�ง และปิระเภทรถระด็ับ BLS มีสถิติ 
การออกปิฏิิบัติการ จำานวนทั�งสิ�น 41,622 ครั�ง 

หัากจำาแนกสถิติของปิระเภทรถระดั็บ ALS ที�ใช้ิ 
ในการออกปิฏิิบัติการตามโซึ่นพ้�นที�พบว�า โซึ่น 1 มีสัด็ส�วน
การออกปิฏิิบัติการด้็วยู่รถระดั็บ ALS ส่งที�สุด็ จำานวน 
7,838 ครั�ง โซึ่น 6 จำานวน 7,022 ครั�ง โซึ่น 4 จำานวน 6,283 
ครั�ง โซึ่น 7 จำานวน 5,866 ครั�ง โซึ่น 3 จำานวน 5,547 ครั�ง 
โซึ่น 8 จำานวน 5,427 ครั�ง โซึ่น 5 จำานวน 4,249 ครั�ง 
โซึ่น 9 จำานวน 3,628 ครั�ง และโซึ่น 2 จำานวน 1,668 ครั�ง 
ตามลำาด็บั และปิระเภทรถระด็บั BLS ที�ใชิใ้นการออกปิฏิบิตัิ
การตามโซึ่นพ้�นที�พบว�า โซึ่น 6 มีสัด็ส�วนการออกปิฏิิบัติ
การด็้วยู่รถระด็ับ BLS ส่งที�สุด็ จำานวน 13,684 ครั�ง โซึ่น 5 
จำานวน 5,612 ครั�ง โซึ่น 1 จำานวน 4,597 ครั�ง โซึ่น 7 
จำานวน 3,841 ครั�ง โซึ่น 8 จำานวน 3,531 ครั�ง โซึ่น 4 
จำานวน 3,466 ครั�ง โซึ่น 3 จำานวน 3,244 ครั�ง โซึ่น 9 
จำานวน 2,697 ครั�ง และโซึ่น 2 จำานวน 950 ครั�ง ตาม
ลำาด็ับ
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ผู้ลความสำาเร็จของการจัด็ส�งและชิี�แจงปิระเด็น็สำาคัญที�ทนัต�อสถานการณ์ของกรุงเทพมหัานคร ผา่นแอป่พลัเิคชนัไลัน์ 
“BMA ต็อบป่ระเด็น” ปิระจำาปีิงบปิระมาณ 2564

สำถิิต์ิการต์อบป่ระเด็็นข่าว

ไตร์มีาสท่� 1  (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63)

ต์อบปิระเดิ็น 14 ปิระเดิ็น

ภายใน 24 ชั�วโมง หัลััง 24 ชั�วโมง ไม่ได้ต็อบป่ระเด็น

11 3 0

ไตร์มีาสท่� 2  (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64)

ต์อบปิระเดิ็น 12 ปิระเดิ็น

ภายใน 24 ชั�วโมง หัลััง 24 ชั�วโมง ไม่ได้ต็อบป่ระเด็น

11 1 0

ไตร์มีาสท่� 3  (1 เม.ยู่.  - 30 มิ.ยู่. 64)

ต์อบปิระเดิ็น 41 ปิระเดิ็น

ภายใน 24 ชั�วโมง หัลััง 24 ชั�วโมง ไม่ได้ต็อบป่ระเด็น

32 9 0

ไตร์มีาสท่� 4  (1 ก.ค.  – 30 ก.ยู่. 64)

ต์อบปิระเดิ็น 26 ปิระเดิ็น

ภายใน 24 ชั�วโมง หัลััง 24 ชั�วโมง ไม่ได้ต็อบป่ระเด็น

23 3 0

สรุ์ป
ภายใน 24 ชั�วโมง หัลััง 24 ชั�วโมง ไม่ได้ต็อบป่ระเด็น

77 16 0

สถิติโด็ยู่ 
ศ่นยู่์ข้อม่ลข�าวสารเพ้�อความรอบร่้ด็้านสุขภาพสำานักการแพทยู่์ (MIL Center)



ผลงานข้้าราชการ
และบุูคลากรดีเด่น 2564
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชิการ 
(ก.พ.ร.) ได็้จัด็งานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ปิระจำาปีิ 2564 
ซึ่ึ�งเป็ินรางวัลที�มอบให้ัแก�หัน�วยู่งานที�พัฒนาคุณภาพ 
การใหับ้รกิาร ระบบการบรหิัารงาน และสร้างการมีส�วนร�วม
ในการพฒันาระบบราชิการ ได็อ้ยู่�างมปีิระสทิธภิาพและยู่ั�งยู่น้ 
โด็ยู่สำานักการแพทย์ู่ กรุงเทพมหัานคร ได้็รับรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบรกิารภาครัฐ ปิระเภทพัฒนาการบรกิาร ปิระจำา
ปีิ 2564 “ระดับดี” จากผู้ลงาน “โครงกำาร กำทม. ใส่ัใจ  
ผู้สัูงวัย หััวใจแกำร่ง” เม้�อวันที� 16 กันยู่ายู่น 2564 เวลา 
09.30 - 15.30 น. ผู้�านส้�ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
โด็ยู่ม ีรองนายกำรัฐมนต็ร ี(นายวษิณุ์ เครอ่งาม) เป็ินปิระธาน
ในพธิี

การได็้รับรางวัลถ้อเป็ินความภาคภ่มิใจ สร้างขวัญ 
กำาลังใจ อีกทั�งยู่ังสร้างแรงจ่งใจใหั้กับข้าราชิการและ
บุคลากรทางการแพทยู่์ในการใหั้บรกิารปิระชิาชิน และ
เป็ินการเปิิด็ระบบราชิการใหั้ปิระชิาชินและภาคส�วนอ้�น
ที�เกี�ยู่วข้อง เข้ามามีส�วนร�วมในการบรหิัารราชิการ และ
ทำางานร�วมกันอยู่�างเป็ินร่ปิธรรมโด็ยู่ส�งเสรมิสนับสนุน 
ใหั้เกิด็กระบวนการ ตั�งแต�การให้ัข้อม่ลข�าวสาร การรับฟัง
ความคิด็เหั็น การเข้ามาเกี�ยู่วข้อง ไปิจนถึงการสร้างความ
ร�วมม้อ เพ้�อเพิ�มปิระสิทธิภาพการบรหิัารจัด็การภาครัฐ 
ในการตอบสนองความตอ้งการของปิระชิาชินและการพฒันา
ปิระเทศได็้อยู่�างยู่ั�งยู่้นต�อไปิ

สำาหัรับ "รางวัลัเลัิศูรัฐ" นั�นถ้อเป็ินรางวัลแหั�ง
เกียู่รติยู่ศที�คณะกรรมการพัฒนาระบบราชิการ (ก.พ.ร.)  
มอบใหัห้ัน�วยู่งานภาครฐัเพ้�อเป็ินการยู่กยู่�องเชิดิ็ชิห่ัน�วยู่งาน
ที�ได้็มุ�งมั�นปิฏิิบัติราชิการจนปิระสบความสำาเร็จ มีความ 
เป็ินเลิศแหั�งหัน�วยู่งานภาครัฐ โด็ยู่แบ�งรางวัลออกเป็ิน  
3 สาขา ได็แ้ก� สาขาคณุภาพการบรหิัารจดั็การภาครฐั สาขา
การบรหิัารราชิการแบบมีส�วนร�วม และสาขาบรกิารภาครัฐ

รางวัลเลิศุรัฐป่ระจำาป่ี 2564
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วนัที� 30 กนัยู่ายู่น 2564 เวลา 09.30 น. นายอนชุา 
นาคาศูัย รัฐมนตรปีิระจำาสำานักนายู่กรัฐมนตร ีเป่็นป่ระธาน
ในพิธีมอบโล่ัแลัะต็รารับรองมาต็รฐานกำารใหั้บรกิำารของ
ศููนย์ราชกำารสัะดวกำ (Government Easy Contact 
Center : GECC) ป่ระจำาป่ี 2564 โด็ยู่มีผู้่้แทนหัน�วยู่งาน 
ที�ผู้�านการรบัรองมาตรฐานจำานวนทั�งสิ�น 888 แหั�ง เขา้ร�วม
พิธี ผู้�านระบบ VDO Conference : Zoom Meeting  
ซึ่ึ�งปีินี� สำานักการแพทยู่์ กรุงเทพมหัานคร ผู้�านการรับรอง
ทั�งสิ�นจำานวน 6 แหั�ง

ตามที� มติคณะกรรมการอำานวยู่การศ่นยู่์ราชิการ
สะด็วก ได็้มีมติในคราวการปิระชิุมครั�งที� 1/2564 เม้�อวันที� 
16 สิงหัาคม 2564 ให้ัผู้�านเกณฑ์์มาตรฐานศ่นย์ู่ราชิการ
สะด็วกทั�ง 3 ลักษณะ ได้็แก� 1. เกำณ์ฑ์์ด้านกำายภาพ Self 
Checklist (ด้็านกายู่ภาพและด้็านสถานที�) 2. เกำณ์ฑ์์เชิง
คุณ์ภาพ และ 3. เกำณ์ฑ์์ด้านผลัลััพธ์ของหัน่วยงานที�เหั็นได้
ในเชิงป่ระจักำษ์ ซึึ่�งหัน�วยู่งานที�ได้็รับการรับรองมาตรฐาน
การให้ับรกิารของศ่นย์ู่ราชิการสะด็วก (GECC) ปิระจำาปีิ 
2564 เพ้�อใหั้การบรกิารปิระชิาชินของทุกหัน�วยู่งานของรัฐ 
มีความสะด็วก รวด็เร็ว เข้าถึงง�ายู่ จนปิระชิาชินมีความ
พึงพอใจในบรกิารเวลาเดิ็นทางมาใช้ิบรกิารของหัน�วยู่งาน
โด็ยู่สำานักการแพทย์ู่ กรุงเทพมหัานคร ได้็รับการรับรอง

มาตรฐานการใหั้บรกิาร GECC รวมจำานวน 6 โรงพยู่าบาล 
แบ�งเป็ิน ระด็ับปิานกลาง (เงิน) ได็้แก� โรงพยู่าบาลกลาง 
และระดั็บต้น (ฟ้า) 5 โรงพยู่าบาล ได้็แก� 1. โรงพยู่าบาล
เจรญิกรุงปิระชิารักษ์ 2. โรงพยู่าบาลผู้่้ส่งอายูุ่บางขุนเทียู่น 
3. โรงพยู่าบาลลาด็กระบงักรุงเทพมหัานคร 4. โรงพยู่าบาล 
สิรนิธร 5. โรงพยู่าบาลหัลวงพ�อทวศีักด็ิ� ชิุตินฺธโร อุทิศ  
ซึ่ึ�งเป็ินรางวลัที�สรา้งความภาคภม่ใิจใหัแ้ก�ผู้่บ้รหิัาร พนกังาน 
และผู้่้ปิฏิิบัติงานเป็ินอยู่�างมาก

สำาหัรับการให้ับรกิารของศ่นย์ู่ราชิการสะด็วก  
(Government Easy Contact Center : GECC) 
ถ้อว�าเป็ินนโยู่บายู่ของนายู่กรัฐมนตร ีพลัเอกำ ป่ระยุทธ์  
จันทร์โอชา ได้็มอบนโยู่บายู่ในการปิระชิุมคณะรัฐมนตร ี 
เม้�อวนัที� 1 กนัยู่ายู่น 2558 ใหัท้กุกระทรวง กรม และจงัหัวดั็ 
รวมทั�ง รฐัวสิาหักจิที�เกี�ยู่วขอ้ง จดั็ใหัม้ ี“ศูนูยร์าชกำารสัะดวกำ 
(Government Easy Contact Center : GECC)”  
เพ้�อเป็ินหัน�วยู่งานที�ทำาหัน้าที� ใหั้คำาแนะนำาและอำานวยู่ 
ความสะด็วกแก�ปิระชิาชิน ใหั้ เกิด็การใหั้บรกิารที�มี
ปิระสิทธิภาพและสร้างความเชิ้�อมั�นใหั้แก�ปิระชิาชิน 
ที� เ ดิ็นทางมาติด็ต�อราชิการกับหัน�วยู่งานของรัฐ ซึ่ึ�ง 
การรับรองมาตรฐานครั�งหันึ�งจะมีอายูุ่การรับรอง 3 ปีิ

รพ.สำังกัด็สำำานักการแพทย์์ 
ได็้รับมืาต์รฐาน GECC ป่ระจำาป่ี 2564
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นพ.สัขุสันัต็ ์กำติ็ต็ศิูภุกำร ผู้่้อำานวยู่การสำานักการแพทยู่์ 
พญ.สัุภาพร กำรลัักำษณ์์ พญ.เลัิศูลัักำษณ์์ ลัีลัาเรอ่งแสัง แลัะ 
นพ.เพชรพงษ ์กำำาจรกำจิกำาร รองผู้่อ้ำานวยู่การสำานกัการแพทยู่์ 
แสด็งความยู่ินด็ีกับรางวัล “คลัิป่เด็ด” ศ่นยู่์ MIL

วันที� 16 กันยู่ายู่น 2564 เวลา 13.30 น. ณ หั้อง
รัตนโกสินทร์ ศาลาว�าการกรุงเทพมหัานคร (เสาชิิงช้ิา)  
นางวัลัยา วัฒนรัต็น ์รองปิลัด็กรุงเทพมหัานคร เป็ินปิระธาน
พิธีเปิิด็การปิระชุิมแนวด็ิ�งด็้านการปิระชิาสัมพันธ์ และมอบ
รางวัลการด็ำาเนินการปิระชิาสัมพันธ์แนวใหัม�ของหัน�วยู่
งานในสังกัด็กรุงเทพมหัานคร จำานวน 6 รางวัล แบ�งเป็ิน 

3 ปิระเภท ปิระเภทละ 2 รางวัล สำาหัรับหัน�วยู่งานปิระเภท 
สำานกั 1 รางวลั และสำานกังานเขต 1 รางวลั ซึ่ึ�งสำานกัการแพทยู่์
ได็้รับรางวัล “คลัิป่เด็ด” จากคลิปิ “กำทม.รับยาไม่ต้็องรอ!  
วถิึ ีNew Normal” ผู้ลติโด็ยู่ ศน่ยู่ข์อ้มล่ข�าวสารด็า้นความรอบร่ ้
ด็า้นสุขภาพสำานกัการแพทยู่ ์(MSD Information Literacy 
Center : MIL Center) โด็ยู่มี พญ.เลัศิูลักัำษณ์์ ลัลีัาเรอ่งแสัง 
รองผู้่้อำานวยู่การสำานักการแพทย์ู่เข้ารับมอบรางวัลพร้อม 
ใบปิระกาศ ซึ่ึ�งเป็ินรางวัลที�สร้างความภาคภ่มิใจใหั้แก� 
ผู้่้บรหิัาร พนักงาน และผู้่้ปิฏิิบัติงานเป็ินอยู่�างมาก

สำำานักการแพทย์์ 
รับรางวัล “คลิป่เด็็ด็” กทมื.



ศูนยข์้้อมูลข้่าวสาร
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QR Code โป่สำเต์อร์

สำ�ม�รถรับชมเพ่�มเติ่มได้�ท่�	Facebook Fanpage 
สัำานักำกำารแพทย์ กำรุงเทพมหัานคร

2.  ดูแลัหัลัังฉีดวัคซีน

3.  เชื�อโควดิ-19 อยู่ได้กำี�วัน 4.  เคร ่�องวัดออกำซิเจน
 ในเลัือด

5.  กำลัับจากำต็่างจังหัวัด
6.  วธิีป่ฏิิบัต็ิต็ัวของ
 ผู้ป่่วยโควดิ-19 
 เมื�อจำาเป่็นต็้องอยู่บ้าน

7.  ฟ่� นฟูหัลัังป่่วยโควดิ 8.  วธิีทิ�งหัน้ากำากำอนามัย

  โควดิ-19 
 กำับ ไข้เลัือดออกำ 
 ต็่างกำันอย่างไร
1.
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สำ�ม�รถรับชมเพ่�มเติ่มได้�ท่�	Youtube Channel 
สัำานักำกำารแพทย์ กำรุงเทพมหัานคร

1.  กำทม.รับยาไม่ต็้องรอ! 
 วถิึี New Normal

QR Code VDO

2.  Telemedicine

3. ขั�นต็อนกำารลัา้งมอือย่างถึกูำวธิี 4.  เพชฌฆาต็ เชื�อดื�อยา

6.  Community Isolation5.  คำาแนะนำาในโรงพยาบาลัสันาม
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สำนักการแพทย์

ส ำ นั ก ก า ร แ พ ท ย์   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Mil Center

ก  รุ  ง  เ  ท  พ  ม  ห  า  น  ค  ร
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