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ในปี พ.ศ. 2441 เรือนโรงพยาบาลส าหรับรักษาหญิงโสเภณี อยู่ในสังกัดกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล  
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 กรมพลตระเวนมาเช่าที่ เรือนโรงพยาบาลส าหรับรักษาหญิงโสเภณี  จึงเปลี่ยนเป็นชื่อ
โรงพยาบาลกรมพลตระเวน  แพทย์ใหญ่กรมสุขาภิบาล ซึ่งรับผิดชอบหลายโรงพยาบาลที่ อยู่ในสังกัดกรมสุขาภิบาล
กระทรวงนครบาล เช่นโรงพยาบาลกรมพลตระเวน  โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลสามเสน โรงพยาบาลโรคติดต่อ 
และโรงพยาบาลคนเสียจริต (โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา)  แต่พนักงานในโรงพยาบาลกรมพลตระเวนอยู่ในสังกัด
กรมพลตระเวน กระทรวงนครบาล  

เมื่อประชาชนมาใช้บริการในโรงพยาบาลกรมพลตระเวนมากกว่าพลตระเวนมาก  จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก
โรงพยาบาลกรมพลตระเวนมาเป็นโรงพยาบาลกลาง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458  และอยู่ในสังกัด กองแพทย์
สุขาภิบาล กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล โรงพยาบาลกลางในปี พ.ศ. 2458 ได้เปิดแผนกบริการประชาชน 5 
แผนก  คือ แผนกกลาง  แผนกคนไข้นอก  แผนกคนไข้ใน  แผนกเภสัชกรรม  และ แผนกเอ็กซเรย์และตรวจสายตา 

สิบปีต่อมากระทรวงนครบาล ได้ถูกยุบรวมกับกระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลกลางจึงถูกโอนมาอยู่ใน
สังกัดกองแพทย์สุขาภิบาล  กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2468 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2476  พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทยโรงพยาบาลกลาง 
ได้ถูกยกฐานะข้ึนเป็นกองๆ หนึ๋งเรียกว่า “กองโรงพยาบาลกลาง”ของกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย   

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และเป็นหลักในการจัดระเบียบแห่งอ านาจ
สูงสุดของรัฐ และก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจอธิปไตย ภายใต้รูปแบบ การปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ระบบรัฐสภา โดยมีหลักการส าคัญว่า “อ านาจอธิปไตย มาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้อ านาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อ านาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และอ านาจตุลา การทางศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ”และรัฐบาลได้กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น คือจัดให้มีการปกครองระบบเทศบาลขึ้น โดย พ .ร.บ. 
จัดตั้งระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476  และต่อมาได้ตั้งเทศบาลนครกรุงเทพ  ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพ  
พ.ศ. 2479    ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480  รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนดมอบสิทธิกิจการบางส่วนในกรม
สาธารณสุข  กรมต ารวจ  กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยให้เทศบาลนครกรุงเทพจัดท า   จึง ได้โอน
โรงพยาบาลกลางให้แก่เทศบาลนครกรุงเทพ ในวันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2480   

เมื่อกรมสาธารณสุขของกระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2485  มีกรมการแพทย์ท าหน้าที่อ านวยการรักษาโรคภัยแก่ประชาชน มีหน้าที่จัดตั้งและควบคุมโรงพยาบาล  
เมื่อมีการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว   โรงพยาบาลกลางซึ่งมีฐานะเป็นกองโรงพยาบาลกลาง จึง
ขึ้นอยู่กับกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข เพียงแต่ในส่วนด้านวิชาการเท่านั้น ส่วนกิจการทางด้านธุรการนั้น
ยังคงอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพ จนถึงปี พ.ศ. 2498 กรมการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุขจึงมอบกิจการทั้งหมดให้เทศบาลนครกรุงเทพ เป็นผู้ด าเนินการ  ถึงกระนั้นก็ตามแพทย์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็น
ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ยังคงช่วยท างานให้กับโรงพยาบาลกลางเรื่อยมา จนถึงปี 
พ.ศ. 2503 จึงได้มีการโอนกิจการทั้งหมด ในด้านการปกครอง บังคับบัญชาในด้านวิชาการให้แก่แพทย์  พยาบาล  
ตลอดจนพนักงานทั้งหมดของโรงพยาบาลกลาง  ให้สังกัดโดยตรงต่อเทศบาลนครกรุงเทพ เด็ดขาด   กิจการต่างๆจึง
ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตามล าดับ ในเรื่องอาคารสถานที่ มีการดัดแปลงต่อเติมและก่อสร้างตึกคนไข้  ตึกที่อยู่ของ
แพทย์ พยาบาล ตลอดจนคนงาน เพ่ือให้อยู่เวร และจัดท างบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จ าเป็นในการ
พัฒนาการวินิจฉัย และการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น  
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โรงพยาบาลกลางในปัจจุบัน 

ปัจจุบันโรงพยาบาลกลางมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วย  การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและป้องกันโรค  ส่งเสริม  สนับสนุน  ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์   และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายอยู่   โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาด้าน
การบริการให้ทันสมัยเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 20 ชั้น เพ่ือทดแทนอาคารเก่าและให้บริการด้วย
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้ดีขึ้น โดยให้ชื่ออาคารแห่งนี้ว่า ...
อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลกลาง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระดับตติยภูมิ มีเตียง

ให้บริการทั้งสามัญ และห้องพิเศษ จ านวน 475 เตียง ให้บริการสุขภาพในสาขาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง โดย
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและได้รับการสนับสนุนจากส านักการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิชั้นสูง (Center 
of Excellence) ได้แก่ ศูนย์จักษุวิทยา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โดยมีการให้บริการดังนี้ 

 
1. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ โรคทางอายุรกรรม  ศัลยกรรม   

สูตินรีเวชกรรมศัลยกรรมกระดูก  กุมารเวชกรรม จักษุวิทยา  โสตศอนาสิก  เวชกรรมฟ้ืนฟูและทันตกรรม 

2. ให้บริการด้วยเทคโนโลยีระดับสูง เช่น  การรักษาสายตาด้วย Lasik การผ่าตัดศัลยกรรมโดยวิธ ี
ผ่านกล้อง  การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกโดยวิธีผ่านกล้อง  การผ่าตัดสูติ-นรีเวชกรรมโดยวธิีผ่านกล้อง  การสลายนิ่ว
ด้วยคลื่น shock waveการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีรังสวีิทยาระดับสูงด้วยเครื่อง MRI/ Computer Scan 

3. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ 
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4. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาแพทย์นักศึกษา
พยาบาล และนักศึกษาด้านสาธารณสุขสาขาต่างๆ เช่น ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด เป็นต้น 

 
วิสัยทัศน์ (vision): โรงพยาบาลคุณภาพเพ่ือประชาชน ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ 
 
ค่านิยม (values): 

K Keen & Loyalty คนเก่ง  ทีมเป็นเลิศ รักองค์กร คนท างาน 
L Living Organization  ร่วมเรียนรู้ เอื้ออาทร องค์กรมีชีวิต พาเรียนรู้ 
A Attention ใส่ใจสุขภาพผู้รับผลและคนท างาน ผู้รับผล 
N Novelty สร้างสรรค์และพัฒนาต่อเนื่อง การพัฒนา 
G Good Governance เป็นระบบ  โปร่งใส  เป็นธรรม ทิศทางน า 

 
 พันธกิจ (mission):  

โรงพยาบาลกลางมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ พร้อมประสานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  
โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง เครื่องมือทันสมัย ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
 
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency): 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและได้รับการสนับสนุนจากส านักการแพทย์  กรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิขั้นสูง (Excellent Center) ทางด้านจักษุวิทยา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางทุกปี มีการตรวจรักษาสายตาด้วยเครื่อง Femtolaserที่มีประสิทธิภาพสูงใน
ปี 2560 มีผู้มารับบริการ Lasikจ านวน 1,189 ราย ค่าความชัดของสายตาหลังการรักษา VA 20/20 =95.98% 
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานมากกว่า 91%)  และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา  ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจมากกว่า 90% และมีความสุขกับภาพลักษณ์หลังการรักษา นอกจากนี้ยังมีการตรวจรักษาโรคทางจอ
ประสาทตาและน้ าวุ้นตาการผ่าตัด Retinaanatomical Overall success rate มากกว่า 98.70% อัตราการผ่าตัด
แก้ไขตาเหล่ส าเร็จมากกว่า 80% เทียบเท่ามาตรฐานต่างประเทศ ผลส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยต้อหินโดยการผ่าตัด
Trabeculectomyโดยวัดจากการลดลงของความดันตาและผลการตรวจวัด ลานสายตา (Computer Visual Field)  
92.70 % มีการรับ refer โรคทางจักษุวิทยาจากโรงพยาบาลอื่นๆในปีงบ 2560   จ านวน 10,219 ราย 
 
 
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร 

1. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยการน าระบบที่ชัดเจนลงสู่การ
ปฏิบัติได้ทั่วทุกพ้ืนที่  ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ  จนเป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและสถาบันต่างๆให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เช่น  ชมรมพยาบาล
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแห่งประเทศไทย สถาบัน ASIAN healthcare Practitioners และหน่วยงาน
ภาคเอกชนฯลฯ 

2. ระบบงาน CSSD  ระบบงานในหน่วยเวชภัณฑ์กลางของโรงพยาบาลกลางได้รับการยอมรับว่า  มีระบบ
การบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีการปรับกระบวนท างานและพัฒนา
คุณภาพของการท าให้ปราศจากเชื้อ ร่วมกับทีมงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ท าให้ผู้ป่วยได้รับ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สามารถม่ันใจได้ว่าสะอาดปราศจากเชื้อ จนเป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาลในสังกัด



9 

 

กระทรวงสาธารณสุขและโรงเรียนแพทย์ เช่น โรงพยาบาลศิริราช รามาธิบดี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3. การท าผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้ส าเร็จ โดยแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก สามารถท าผ่าตัดฝังประสาทหู
เทียมให้กับผู้ที่หูหนวกได้ส าเร็จ  เป็นโรงพยาบาลแรกในสังกัดส านักการแพทย์  ซึ่งเป็นการผ่าตัดรักษาเทียบเท่า
โรงเรียนแพทย์   

4. การผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์โดยทีมงานท่ีได้รับการฝึกฝนและมีทักษะความช านาญสูง เช่น 
 ยึดตรึงกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อระหว่างผ่าตัด ท าให้อาการปวด

แผลภายหลังการผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดปกติ 
 การผ่าตัด Bilateral Total Knee Arthroplasty เปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบ 2 ข้างพร้อมกันใน

หัตถการครั้งเดียวซึ่งแพทย์ต้องมีความช านาญสูง 
 การผ่าตัดAnterier Approach Total Hip Arthroplasty เปลี่ยนข้อสะโพกแนวใหม่แบบไม่ตัด

กล้ามเนื้อ ท าให้ผู้ป่วยฟื้นสภาพได้เร็วขึ้น ลดปวด ลดความเสี่ยงของข้อสะโพกเทียมเคลื่อนหลุดหลังผ่าตัด 
 การผ่าตัดข้อเท้าเทียม Ankle Arthroplastyได้ส าเร็จเป็นโรงแรกของส านักการแพทย์ เทียบเท่ากับ

โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลชั้นน าของประเทศไทย 
5. ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจร  และมีการผ่าตัดกระเพาะ

อาหารในผู้ป่วยที่ไม่สามารถลด BMI ได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือภาวะโรคอ้วนที่มีดัชนีมวลกายสูงมาก 
หรือมีภาวะแทรกซ้อนจากความอ้วน  โดยมีการท าผ่าตัดเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของส านักการแพทย์  และมีการ
เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพของผู้ป่วยโรคอ้วนที่รักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขใน
พ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมก าลังใจในการรักษา รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมจนผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
ใช้ชีวิตประจ าวันได้ปกติ 
 

  
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile): 

มีกรอบอัตราก าลังข้าราชการรวมทั้งสิ้น  860 อัตรา มีอัตราครอง 811อัตรา  โดย 90.75%  มีระดับ
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  มีกรอบอัตราลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างประกันสังคม 780 อัตรา มี
อัตราครอง 721อัตรา  กรอบอัตราจ้างห้วงเวลาและบุคคลภายนอก (รายวัน) 358 อัตรา  มีการจ้าง 339 อัตรารวม
จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น  1,871 อัตรา ท าหน้าที่ให้บริการในระดับตติยภูมิขั้นสูง สนับสนุนและประสาน
การท างานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี  ประกอบด้วยบุคลากรเพศหญิง 73.74  เพศชาย 26.26  กลุ่ม
บุคลากรส่วนใหญ่เป็น Generation Y 44.57%  รองลงมาคือ Generation X 27.90%  บุคลากรของโรงพยาบาล 
48.51%  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนานกว่า 10 ปี 

  
 โดยมีจ านวนเตียงรวมทั้งสิ้น 475 เตียงเปิดให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมจ านวนเตียงในเขต
กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้ให้บริการตรวจ
วินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 681,995 ครั้ง  คิดเป็นผู้ป่วยชายร้อยละ 39.20 ผู้ป่วย
หญิง ร้อยละ 60.80  จ าแนกเป็นผู้ป่วยเก่าร้อยละ 84.75  ผู้ป่วยใหม่ร้อยละ 15.25  โรงพยาบาลกลางให้บริการผู้ป่วย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 79.94  และอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 20.06  โดยเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเขต
ป้อมปราบฯ  มีจ านวนมากท่ีสุด  ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลกลาง ในปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 
30 กันยายน 2561 )  มีจ านวนผู้ป่วยรับไว้ 16,661 ราย  และผู้ป่วยจ าหน่าย 16,635 ราย 
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แผนที่ต้ังโรงพยาบาลกลาง สังกัดส านักการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลกลาง  เป็นโรงพยาบาลในสังกดั ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  

ตั้งอยู่เลขที5่14 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตปอ้มปราบศตัรูพ่ายกรุงเทพฯ  10110   
โทรศัพท์ 0-2220 – 8000  E –mail address : www.klanghospital.go.th มีถนนเข้าออกสะดวก 
ถนนเสือป่า และเสน้ถนนหลวง รถประทางทีว่ิ่งผ่านเสน้ถนนหลวง มีสาย 15 , 35 ,47 , 48 49 ,508 
,21 รถประจ าทางที่วิง่ผ่านถนนเสือป่า มีสาย 7 , 204  
 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl
http://www.klanghospital.go.th/
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ผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง 

 

         

    

 

นายแพทย์เพชรพงษ์ ก าจรกิจการ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง 
 
 
 
 

 

    

   

 

นายแพทย์อดิศร วิตตางกูร 

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง 

ฝ่ายการแพทย์ 
 

นายธนกร   สงวนสัตย ์

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง 

ฝ่ายบริหาร 

 

  

 
 

http://www.klanghospital.go.th/index.php/2008-11-25-17-19-31/2009-05-21-17-25-43/102-2009-05-20-07-24-43.html


12 

 

 



13 

 

 
สรุป โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

สรุปภาพรวมของการด าเนิน 

จ านวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบทั้งหมดตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา 34 ตัว 

จ านวนตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 34 ตัว 

จ านวนโครงการที่ต้องด าเนินการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา 48 โครงการ 

จ านวนโครงการจากแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมาที่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 48 โครงการ 

โครงการเพิ่มเติมที่ด าเนินการระหว่างปีที่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 0 โครงการ 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลกลาง 

ตัวช้ีวัดของโรงพยาบาลกลาง 
ระดับความส าเร็จ  

(ผลผลิต/
ผลลัพธ์) 

เป้าหมาย ผลงานที่ท าได้ 

1. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ผู้ป่วย
เบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart 
, CKD , Stroke)   ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสังกัด ส านักการแพทย์ 

ผลลัพธ์ < ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 0.004 

2. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
(ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย 
Intracerebral   Hemorrhage หรือ 
Hemorrhagic Stroke)  

ผลลัพธ์ < ร้อยละ 3.3 
 

ร้อยละ 0.070 

3. สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านม  

ผลผลิต 5,000 คน/ปี 
(9 รพ.) 

638 คน 

4. สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก 

ผลผลิต 12,000 คน/ปี 
(9 รพ.) 

3,738 คน 

5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบ
เอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 75 
 

ร้อยละ 100 
 

6. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
ได้รับการดูแลรักษาตามนโยบายป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

7. ร้อยละของความส าเร็จในการยกระดับศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่
มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของส านักการแพทย์ ตั้งแต่
ระดับ 3  ขึ้นไป  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 100 
1. ศูนย์กระดูกและข้อ  

ระดับ 4  (3.75) 
2. ศูนย์จักษุวิทยา  
ระดับ 4 (3.58) 

 
8. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจระดับ 
“มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร  

ผลลัพธ์ ≥ร้อยละ 85 
 

1. ศูนย์กระดูกและข้อ  
ร้อยละ 100 

2. ศูนย์จักษุวิทยา  
ร้อยละ 96.59 

9. ร้อยละของความส าเร็จในการผ่านการตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ า)  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

10.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปสู่โรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิระดับสูง 
ขนาด ๕๐๐ เตียง 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

11. ความส าเร็จในการส่งต่อระหว่าง    
โรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดของโรงพยาบาลกลาง 
ระดับความส าเร็จ  

(ผลผลิต/
ผลลัพธ์) 

เป้าหมาย ผลงานที่ท าได้ 

12. จ านวนช่องทางด่วน (Fast Track)   ที่
โรงพยาบาลจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ  

ผลผลิต 3 ช่องทาง 5 ช่องทาง 
 

13. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 5 
 

จ านวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
1,017 ราย  

ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน 51 ราย 

14. ร้อยละของผู้ดูแลผู้ป่วยและ/หรือผู้ป่วย มี
ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยหรือตนเอง
ได้ถูกต้อง  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 97.5 
 

15. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ
องค์กรอยู่ในระดับดี  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 91.67 

16. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ า  

ผลลัพธ์ ≥ ร้อยละ 85 ร้อยละ 84.81 

17. ความส าเร็จของสถานพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์
ทางเลือก  

ผลผลิต นับจ านวน 
ผู้มารับบริการ 

- แพทย์แผนไทย 2,015 ราย 
- การฝังเข็ม 628 ราย  

18.จ านวนของนวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้งานจริง
มากกว่า1 ส่วนราชการ  

ผลผลิต 4 เรื่อง 
(9 รพ.) 

6 เรื่อง 
(9 รพ.) 

19.ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของ 
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 
 

- ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก 
 ร้อยละ 96.43 
- ความพึงพอใจผู้ป่วยใน 
 ร้อยละ 94.51 

20. จ านวนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดส านัก
การแพทย์  

ผลผลิต 2 เรื่อง 
(9 รพ.) 

2 เรื่อง 
(9 รพ.) 

21.ร้อยละความส าเร็จของการส่งต่อผู้ป่วย 
โรคที่ส าคัญ  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 93 
 

ร้อยละ 98.24 

22. จ านวนคลินิกผู้สูงอายุ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
“คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ”  

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

23. ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
24. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย

งบประมาณในภาพรวม 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

25. ร้อยละของเงินงบประมาณกันไว้เหลื่อมปี ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
26. คะแนนความส าเร็จในการจัดท างบการเงิน 
ทันเวลาและถูกต้อง 

ผลลัพธ์ ภายในเวลาที่
ก าหนดและถูกต้อง 

ภายในเวลาที่ก าหนดและ
ถูกต้อง 

27. คะแนนความส าเร็จของการจัดท ารายงาน ผลลัพธ์ ภายในเวลาที่ ภายในเวลาที่ก าหนดและ
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ตัวช้ีวัดของโรงพยาบาลกลาง 
ระดับความส าเร็จ  

(ผลผลิต/
ผลลัพธ์) 

เป้าหมาย ผลงานที่ท าได้ 

บัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจ าปี 2560 ทันเวลา 
และถูกต้อง 

ก าหนดและถูกต้อง ถูกต้อง 

28. ร้อยละความส าเร็จของการบริหารความ 
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

29. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับ 
แจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

30. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

31. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ 5 3.811 
32. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม 
มาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา 
ภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

33. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างานของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

34. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้าง 
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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กิจกรรมโรงพยาบาลกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เร่ิม 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 

 

กิจกรรมโรงพยาบาลกลาง 

1. ร่วมแสดงความยินดีแด่ นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต ส านักงานเขตราชเทวี (2ต.ค.60) 
2. นายธนากร สงวนสัตย์ รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร รพ.กลาง เข้ารายงานตัวพร้อมรับมอบนโยบายจาก  
แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ ผอ.รพ.กลาง (2ต.ค.60) 
3. ประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 (3ต.ค.60) 
4. สัปดาห์เวชศาสตร์นิวเคลียร์โลก ประจ าปี 2560 (3ต.ค.60) 
5. ลงตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพฯ ณ วัดชัยชนะสงคราม วัดตึก (4ต.ค.60) 
6. ยินดีต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี  นายธนากร สงวนสัตย์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร 
รพ.กลาง (6ต.ค.61) 
7. รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานในโรงพยาบาลกลาง (9ต.ค.60) 
8. ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (12ต.ค.60) 
9. รับบริจาคเงิน จากคุณพเยาว์  ไทยวัชรามาศ (16ต.ค.60) 
10. โรงพยาบาลกลางจัดกิจกรรมท าความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561 (20ต.ค.61) 
11. ทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ (20ต.ค.60) 
12. พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องใน “วันปิยมหาราช”ประจ าปี 2560 ณ โรงพยาบาลกลาง (23ต.ค.60)  
13. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง แสดงความยินดีกับ นพ.พิสิฐ บูรณวโรดมกุล (30ต.ค.60) 
14. นิทรรศการ “โรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์” (2พ.ย.60) 
15. รับบริจาคเครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ จ านวน 2 เครื่อง (6พ.ย.60)  
16. ให้การต้อนรับ คณาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (10พ.ย.60) 
17. รณรงค์การใช้กระดาษทิชชู่ "ดึงแต่น้อย แค่พอใช้" สร้างจิตส านึก ลดปริมาณการใช้ ช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อม (11พ.ย.60) 
18. 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14พ.ย.60)  
19. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต โรงพยาบาลกลาง เป็นวิทยากรและผู้ช่วยสอน ให้กับนักเรียนในโครงการฝึกอบรมการ
ช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) (14พ.ย.60)  
20. วันเบาหวานโลก World Diabetes Day 2017 (14พ.ย.60) 
21. โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2559 (17พ.ย.60) 
22. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณ “ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน” 
แด่ ผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการรักษาความสะอาดของห้องส้วมที่ได้มาตรฐาน (21พ.ย.60) 
23. การกายภาพในผู้ป่วยติดเตียง (23พ.ย.60) 
24. วันครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (23พ.ย.60) 
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กิจกรรมโรงพยาบาลกลาง 

25. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต รพก. ร่วมกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” (26พ.ย.60) 
26. วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล (24พ.ย.60) 
27. 27 พฤศจิกายน “วันสาธารณสุขแห่งชาติ” (27พ.ย.60)  
28. ประชุมคณะกรรมการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (27พ.ย.60) 
29. กิจกรรมค่ายเบาหวาน “Type – One – Der – Ful” การดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1  
(30พ.ย.60) 
30. อ. ศกุนิชญ์ แวอุมา เข้าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (1ธ.ค.60)  
31. เลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในส านักการแพทย์ (1ธ.ค.60) 
32. วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) (1ธ.ค.60) 
33. ท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 (9ธ.ค.60) 
34. เตรียมความพร้อมในการเยี่ยมส ารวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) (21ธ.ค.60) 
35. วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ครบรอบ 5 ปี (7ธ.ค.60) 
36. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตราฐานปฏิบัติการพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันสูง (12ธ.ค.60) 
37. ว่ิงเพื่อสุขภาพกับอันตรายท่ีแอบแฝง และรักษ์เท้า (12ธ.ค.60) 
38. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน “สถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 45 ปี (13ธ.ค.60) 
39. กิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 45 ปี (14ธ.ค.60) 
40. ประชุมก่อนเข้ารับการประเมินผล การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (19ธ.ค.60) 
41. ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจาก นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
(19ธ.ค.60) 
42. เปิดคลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง (19ธ.ค.60) 
43. “ เฮลตี้ เถียนมี๋ม่ี ช่วยได้ ”  โครงการความรู้สู่ประชาชน ครั้งท่ี 149 – 150 (19ธ.ค.60) 
44. เปิดงานการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (20ธ.ค.60) 
45. บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จากคุณแม่แน่งน้อย บูรณะโอสถ  
มารดาของนายแพทย์สมพล บูรณะโอสถ (20ธ.ค.60) 
46. เปิดงาน  คนภาคกลางรักตับ (22ธ.ค.60)  
47. โรงพยาบาลกลางจัดเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือ่งเทคนิคการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายให้พบความ
สงบ (22ธ.ค.60) 
48. ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องสีฟ้า (22ธ.ค.60) 
49. น าเสนอแผนการพัฒนาต่อ Surveillance Survey (25ธ.ค.60) 
50. ได้รับบริจาคเงินจากคุณปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ และครอบครัวหล่อเลิศวิทย์ (26ธ.ค.60) 
51. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง แสดงความยินดีกับ พญ.ฐิรดา ทองใบ (26ธ.ค.60) 
52. ได้รับบริจาคเงินจากแพทย์หญิงส าราญ กลิ่นแพทย์กิจ (27ธ.ค.60) 
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