










































22 I

1. กลุมงานเภสัชกรรม

ใหบรกิารทางเภสัชกรรมแกผูปวยและญาติ บุคลากร
ทางการแพทยและประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบดวย การคัดเลือกยาที่มีคุณภาพเขามาจําหนาย
ในโรงพยาบาล การจัดซือ้จดัหาสาํรองยาใหมเีพียงพอและ
พรอมใช การผลิตยา การจัดจายยาตามใบสั ่งแพทย 
การบริบาลทางเภสัชกรรม การบริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับยา
และการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลตามหลกัฐานทาง
วิชาการ โดยมีสถิติการใหบริการในปงบประมาณ 2564 ดังน้ี

1. จํานวนรายการยาในบัญชีโรงพยาบาล
    ท้ังหมด                            2,109    รายการ

   -  ยาในบัญชียาหลักแหงชาต ิ    1,152    รายการ
   -  ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ      957     รายการ
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เงินทุนหมุนเวียน เงินงบประมาณ

จํานวนใบสั่งซ้ือ 8,350                              193 ใบ

จํานวนรายการยา 19,119 รายการ 467 รายการ

มูลคา 3,170,825,611.98 บาท            15,086,540.35 บาท

คลังยาทุนหมุนเวียน

    

-  จำนวนรายการยาสำรองคลัง                          2,439   รายการ
-  จำนวนใบฎกีาจายยา               66,792   ฎีกา
-  จำนวนรายการจายยา             256,924   รายการ
-  มูลคาจายยา                             3,405,869,562.38   บาท

1.  ผลิตยา/เตรียมยาประเภทตางๆ ไดแก

   -  ยาทั่วไป 156 รายการ 653,292 ชิ้น

   -  ยาเตรียมสำหรับผูปวยเด็กเฉพาะราย (Small dose)   20 รายการ 1,4007 ชิ้น

   -  ยาปราศจากเชื้อ 31 รายการ 14,837 ขวด

   -  สารอาหารทางหลอดเลือดดำ 1,329 ขวด 599,431 ซี.ซี.

   -  ยาเคมีบำบัด ผูปวยใน 25,668 โดส

   -  ยาเคมีบำบัดผูปวยนอก Day Care 26,730 โดส

2.  บริหารคลังยา

   2.1. คลังยาผลิตท่ัวไป
        -  จำนวนใบฎีกาจายยา                                                                  4,198    ฎีกา
        -  จำนวนรายการจายยา                                                       15,839    รายการ
        -  มูลคายา                                                                       40,369,326.81    บาท

   2.2. คลังยาเคมีบำบัด
        -  มูลคายาเคมีบำบัดท่ีนำมาหมุนเวียนใช (Recycle)                            6,262,050    บาท

   2.3. คลังเคมีภณัฑ
        -  จำนวนใบฎีกา                                                                            3,165    ฎีกา
        -  จำนวนรายการ                                                         5,488    รายการ
        -  มูลคายา                                                                       15,035,106.06    บาท

2. งานจัดซื้อยา

3. งานบริหารคลังยา 

4. งานผลิตยา
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จำนวนใบสั่งยา จำนวนรายการยา มูลคา (บาท)

ชวงเวลาทำการปกติ (จำนวน 15 หนวย)

หองยา ภปร ชั้น 1 99,008 386,085 290,871,891

หองยา ภปร ชั้น 2 17,429 35,405 12,747,716
หองยา ภปร ชั้น 3 85,045 317,098 640,870,212

หองยา ภปร ชั้น 5 70,834 210,317 242,309,130
หองยา ภปร ชั้น 7 (ปดปรับปรุงสถานที่) - - -

หองยา ภปร ชั้น 9 39,565 104,246 117,910,558
หองยา ภปร ชั้น 11 41,183 103,969 181,111,452

หองยา ภปร ชั้น 13 95,670 308,450 238,477,741

หองยาตึกจุมภฏ ชั้น 1 47,570 147,975 179,779,034

หองยาตึก สธ. ชั้น 3 70,665 155,749 200,278,065
หองยาตึกวองวานิช ชั้น 4  50,188 185,187 315,643,001

หองยาตึก 14 ชั้น 2,078 4,853 4,681,139
หองยาตึกภูมิสิริฯ ชั้น 1 25,264 8,1150 280,569,804

หองยาตึกภูมิสิริฯ ชั้น M 42,534 130,228 149,416,801
หองยาตึกจงกลนีฯ ชั้น 3 2,064 5,549 871,246

รวม 689,097 2,176,261 2,855,537,790

ชวงนอกเวลาราชการ และคลินิกพิเศษ (จำนวน 13 หนวย)

หองยา ภปร ชั้น 1 9 28 628,600
หองยา ภปร ชั้น 2 19 59 15,771

หองยา ภปร ชั้น 3 43,192 157,731 102,422,558
หองยา ภปร ชั้น 5 32,115 88,103 66,739,799

หองยา ภปร ชั้น 7 (ปดปรับปรุงสถานที่) - - -
หองยา ภปร ชั้น 9 1,329 3,276 1,963,538

หองยา ภปร ชั้น 11 56,630 179,247 58,701,129
หองยา ภปร ชั้น 13 42,113 133,328 69,349,099

หองยาตึกจุมภฏ ชั้น 1 492 1,566 13,193,231
หองยาตึก สธ. ชั้น 3 20,151 36,187 35,097,622

หองยาตึกภูมิสิริฯ ชั้น 1 8,963 25,682 124,129,011
หองยาตึกภูมิสิริฯ ชั้น M 4,047 14,604 26,256,566

หองยาตึกวองวานิช ชั้น 4  7,510 28,982 106,284,383
รวม 216,570 668,793 604,781,307

รวมทั้งหมด 905,667 2,845,054 3,460,319,097

5. งานบริการจายยาผูปวยตามใบสั่งแพทย
• ผูปวยนอก
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จำนวนใบสั่งยา จำนวนรายการยา มูลคา (บาท)

หองยาตึกภูมิสิริฯ ชั้น B1 597,942 1,497,497 555,750,893

หองยาตึก สก. 13 34,919 77,813 29,975,213

หองยาตึก 14 ชั้น 35,936 73,593 53,245,253

รวม 668,797 1,648,903 638,971,359

• ผูปวยใน จํานวน 3 หนวย

1. บริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน
   และฉุกเฉิน (Acute Care)
    

มีเภสัชกรดูแลติดตามการใชยาในหอผูปวย  ไดแก 
หอศัลยกรรม :   ภูมิสิริฯ 15C1 (จก. 3)                      244     ครั้ง

                         ภูมิสิริฯ 16C1 (อล.)                          245     คร้ัง
    หออายุรกรรม :  ภูมิสิริฯ 25C (วส. 5)                        897     ครั้ง
                         ภูมิสิริฯ 4 (CCU, ICCU)                  1,320     ครั้ง
    หอศัลยศาสตรออรโธปดิกส : ภูมิสิริฯ 19A (จส. 4)         228     คร้ัง
    หอกุมารเวชกรรม : ICU กุมาร สก.8                            40     คร้ัง
    หองฉุกเฉิน Non-trauma และ Observe ward             221     ครั้ง
    หออื่นๆ                                                             621     ครั้ง
    รวม                                                               3,816     ครั้ง

2. บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 
   (Ambulatory Care)

    

มีเภสัชกรดูแลติดตามการใชยาผูปวยนอกรวมกับทีมสหสาขา จำนวน 9 คลินิก 
ไดแก 

คลินิกโรคปอด (Asthma & COPD)                             951     คร้ัง
คลินิกลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis)    235     ครั้ง
คลินิกโรคหัวใจลมเหลว (Advance Heart Failure)   685     ครั้ง
คลินกิผูปวยหลงัปลกูถายหวัใจ (Post-Heart Transplant)   150     ครั้ง
คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy)                                    1,254     ครั้ง
คลินิกวอรฟาริน (Warfarin)                                       621     คร้ัง
คลินิกใหคำปรึกษาเร่ืองยาตานไวรัส (ARV)                     56     คร้ัง
คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี (Comprehensive Geriatric)       442      ครั้ง
คลินิกเตรยีมผาตัดและวิสัญญี (COACH)                    1,260     ครั้ง
ที่ Pre-admission Center ภปร ช้ัน 11
รวม                                                               5,654     ครั้ง

3. บริการสอนและใหคำแนะนำการใชยา
   ผูปวยในกลุมเสี่ยง      
   (Inpatient Education) 

    

ผูปวยในโรงพยาบาลท่ีไดรับการสอน/ใหคำแนะนำการใชยา และประเมิน
ความรูความเขาใจการใชยาโดยเภสัชกร จำนวน 3 กลุม ไดแก  

ผูปวยท่ีไดรับยาวอรฟาริน (Warfarin)                           66      ครั้ง
ผูปวยผาตดัหัวใจที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน                        28      คร้ัง
(Immunosuppressants)    
รวม                                                                   94      ครั้ง

4. การรายงาน และประเมินติดตามอาการ
   ไมพึงประสงคจากยา 
    (Adverse Drug 
    Reaction Monitoring)

เภสัชกรประจำศูนย ADR รับแจงรายงานอาการไมพึงประสงคจากยา รวมกับ
การบันทึกรายงาน และประเมินติดตามอุบัติการณที่เกิดขึ้นกับผูปวยภายใน
โรงพยาบาล

จำนวนรายงาน ADR ที่ไดรับแจง ประเมิน และ          10,552      ครั้ง
บันทึกขอมูลเขาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
จำนวนคร้ังของการประเมินและดูแลติดตาม                  968      ครั้ง
Active ADR/แพยา    
จำนวนคร้ังของการสงรายงาน ADR ไปยัง                     805      คร้ัง
กระทรวงสาธารณสุขผานระบบออนไลน 

6. งานบริบาลเภสัชกรรม
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5. บริการใหคำแนะนำการ ตรวจวัด     
    และตดิตามระดับยาในเลอืด 
    (Therapeutic Drug Monitoring ;  
    TDM)    

ดำเนินการรวมกับอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตดิตามผลการตรวจวดัระดบัยาในเลอืด สำหรบัผูปวยทีไ่ดรบัยาฉดีแวนโคมยัซนิ 
(Vancomycin) ภายในโรงพยาบาล 

-  จำนวนผูปวยที่ไดรับการติดตาม                                349    ราย
-  จำนวนครั้งของการใหคำแนะนำการปรับขนาดยา           558    ครั้ง

6. งานดานการควบคุมกำกับดูแล
    การใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม 

    

รวมดำเนินโครงการ Antimicrobial Stewardship Program (ASP) กับ
อาจารยแพทยหนวยโรคติดเชื้อ ภาควชิาอายุรศาสตร และอาจารยจาก
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามและสงเสริม
การใชยาตานจุลชพีอยางเหมาะสมภายในโรงพยาบาล โดยขยายการปฏบิตังิาน
จากเดิมเฉพาะในหอผูปวยอายุรกรรม 6 หอ ไปยังหอผูปวยวิกฤติอายุรกรรม 
2 หอ

-  จำนวนผูปวยที่ไดรับการติดตาม                              1,243   ราย
-  จำนวนครั้งของคำสั่งใชยาที่ข้ึนไปติดตาม                   1,786   คร้ัง

1. บริการตอบขอสนเทศทางยา จำนวนคำถาม ทั้งหมด 963  คร้ัง โดยจำแนกผูถาม ดังน้ี 
- บุคลากรในโรงพยาบาล (แพทย เภสัชกร พยาบาล)   รอยละ   96.47
- บุคคลภายนอก (ผูปวยและญาติ ประชาชนทั่วไป)     รอยละ    3.53

2. การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล    - กำหนดและจัดทำแนวทางการใชยา (สำหรับยาใหมและ/หรือ 
   ยาที่มีคาใชจายสูง)                                      จำนวน   3  รายการ
- ปรับปรุงแนวทางการใชยาจากเดิมที่มีอยู             จำนวน   4  รายการ 

3. การใหความรูดานยาแกบุคลากร
    ในโรงพยาบาล

- จัดทำและเผยแพรวารสาร “บอกกลาวเลาเร่ืองยา”  จำนวน   3  ฉบบั

7. งานบริการตอบขอสนเทศทางยา/ บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยา และงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

8. งานสอนนิสิต/นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร และรับเปนแหลงฝกอบรม/ศึกษาดูงานดานเภสัชกรรม 
    - นิสิตเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 6  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 64 คน

ฝายบริหารงานขนสงกลาง

ฝายบรหิารงานขนสงกลางมพีันธกิจในการใหบริการ
งานขนสงภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร ทีไ่ดมาตรฐาน
ดวยบุคลากรทีม่ทัีกษะ ความรู และความชำนาญ ปรบัปรงุ
กระบวนการทำงานอยางตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการดูแล
รักษาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2564
ไดมีการเพิ่มบริการขนสงครอบคลุมทุกงานและทุกพื้นที่
ภายในโรงพยาบาลแลว ประกอบดวย งานขนสงสิ่งของ 
งานรบัสงผูปวย ยานยนต และงานโยธา และงานรบัสงเอกสาร
โดยมีขอบเขตงานของแตละงาน ดังน้ี

งานขนสงสิ่งของ บริการขนสง อาหาร เวชภัณฑ
ปลอดเช้ือ ผา เวชภณัฑ ยา สิง่สงตรวจ พัสดเุครือ่งมอืแพทย
น้ำเกลือ ใบฏีกา ทอออกซิเจน เลือด เวชระเบียน โดย
จัดงานเปนงาน On schedule และ งาน On demand 
ตลอด 24 ชั่วโมง

งานโยธา บริการขนยายสิ่งของกรณียายหนวยงาน/
ยายตึก ขนยายส่ิงของชำรุดหมดความจำเปนเพ่ือสงคืน
ฝายพัสดุ และจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานตางๆ ของ
โรงพยาบาล
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ปริมาณงานหลักป 2564

เดือน

ปริมาณงาน (คร้ัง/เดือน)

งานขนสงสิ่งของ งานรับสงผูปวย
(ผูปวยนอกและฉุกเฉิน) 
งานรับสงผูปวย(ผูปวย

นอกและฉุกเฉนิ)

งานรับสงผูปวย
(ผูปวยใน)

งานรถพยาบาลรับสง
ผูปวยใน 

(ภายในโรงพยาบาล)

ต.ค.63 14,213 32,786 20,513 630

พ.ย.63 13,882 30,409 16,554 572

ธ.ค.63 14,517 32,309 17,962 557

ม.ค.64 13,488 28,569 16,336 623

ก.พ.64 14,757 30,591 17,908 494

มี.ค.64 19,200 38,767 23,419 660

เม.ย.64 15,857 26,944 16,492 375

พ.ค.64 17,693 22,928 13,291 337

มิ.ย.64 19,941 32,308 17,726 435

ก.ค.64 20,222 23,458 14,339 342

ส.ค.64 19,301 23,880 12,599 323

ก.ย.64 18,606 28,459 16,254 441

รวม 201,677 351,408 203,393 5,789

ประเภทและชนิด
อาหารและชั้นท่ีบรรจุ

ปริมาณงาน (คร้ัง/เดือน) อาหารเฉพาะโรค

ชั้นพิเศษ 2-10 ชั้นสามัญ รวม ชั้นพิเศษ 2-10 ชั้นสามัญ รวม

อาหารธรรมดา 170,606 102,120 272,726 77,448 75,638 153,086

อาหารออน 40,561 38,451 79,012 53,482 47,988 101,470

อ่ืน ๆ ไดแก เหลวใส เหลวขน โจก 20,097 19,609 39,706 7,725 7,563 15,288

รวม 231,264 160,180 391,444 138,655 131,189 269,844

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด มีหนาท่ีในการให
บริการอาหารแกผูที่เขาพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  ใหไดรบัอาหารที่สะอาด ปลอดภยั ปราศจาก
สิ่งปนเปอน ถูกตองตามคำสั่งแพทย และหลักโภชนบำบัด 
โดยกลุ มผูปวยโรคสำคัญจะไดรับการประเมินคัดกรอง
ภาวะโภชนาการ และไดรบัการวางแผนทางดานโภชนาการ

และโภชนบำบัดอยางถูกตองเหมาะสม รวมถึงการให
โภชนศึกษาแกผูปวย และญาติในการดูแลตนเองอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสภาวะโรค เพื่อมุงสูการเปนผูนำใน
การบริหารจัดการอาหารผูปวยเฉพาะโรคในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ภายในป 2568  

งานดานโภชนบริการ
การบริการอาหารผูปวยจำแนกตามชนิดอาหาร ประเภทอาหาร และชั้นที่บรรจุ (จำนวนถาดอาหาร)
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ประเภทบุคคล จำนวน (ราย)

อาหาร Low Bacteria 23,885

อาหารทางสายใหอาหาร 66,144

รวม 90,029

ประเภทบุคคล จำนวน (ท่ี)

นักศึกษาพยาบาล (มื้อเชา กลางวัน และเย็น) 382,725     

เจาหนาที่ท่ีอยูเวร (มื้อกลางวัน เย็น และดึก) 221,058     

อาหารเจาหนาที่เบิกเพิ่มพิเศษ EID 139,318     

รวม 743,101     

อาหารเฉพาะโรค
ชั้นท่ีบรรจุ (จำนวนคน)

ชั้นพิเศษ 2-10 ช้ันสามัญ รวม

อาหารเบาหวาน 20,851 19,921 40,772

อาหารจำกัดโซเดียม 13,099 16,196 29,295

อาหารไขมันต่ำ 516 1,094 1,610   

อาหารงดไขมัน 99 517 616

อาหารเพิ่มโปรตีน 0 4,974 4,974  

อาหารลดโปรตีน 21 487 508

อาหารจำกัดคอเลสเตอรอล 4,265 5,113 9,378  

อาหารจำกัดโปแตสเซียม และ/หรือ 
จำกัดฟอสฟอรัส

2,806 4,449 7,255

อาหารจำกัดพลังงาน 915 2,177 3,092

อาหารกากนอย 2,702 1,975 4,677

อิสลาม 913 1,324 2,237

อ่ืนๆ 425 2,789 3,214

รวม 46,612  61,016 107,628

การบริการอาหารผูปวยท่ีมีความตองการเฉพาะ

การบริการอาหารนักศึกษาพยาบาล และเจาหนาที่ที่อยูเวร

การบริการอาหารเฉพาะโรคจำแนกตามช้ันที่บรรจุ
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รายการ จำนวน (ราย)

การใหคำแนะนำและสาธิตวิธีทำอาหารทางสายใหอาหาร 1,427

การประเมินภาวะโภชนาการเชิงลึกและการวางแผนการใหโภชบําบัด
แกผูปวยในและผูปวยนอกที่ภาวะทุพโภชนาการ

1,856

นักศึกษาและเจาหนาที่ทั้งในและนอกสถาบันดูงาน 33

นักศึกษาฝกงาน 12

รวม 3,328

งานดานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา

ผลงานความกาวหนางานโภชนบริการของฝาย
โภชนวิทยาและโภชนบำบัด

ในขณะนี้ฝายโภชนวิทยา และโภชนบำบัด ไดผาน
การตรวจรับรองมาตรฐาน / ระบบประกันคุณภาพ เรื่อง
การจัดการดานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร GMP in
Mass Catering  ในระดบั Excellent และระบบวเิคราะห
อันตรายและควบคมุจดุวกิฤต (HACCP ) สำหรบัหองอาหาร
ทางสายใหอาหาร จากทางสถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสหกรรม
และดำเนนิการตามมาตรฐานในทุกๆขัน้ตอน  ทำใหผูปวย
ที่มาพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลสามารถมั่นใจไดวา
อาหารทกุถาดทีอ่อกจากฝายโภชนวทิยาและโภชนบำบัดน้ัน
มคีวามสะอาด ปลอดภยั ปราศจากสิง่แปลกปลอมปนเปอน
มีกระบวนการผลิต และการควบคุมการผลิตท่ีเป น
มาตรฐานสากล

ในสวนของการบริการอาหาร ไดมีการจัดทำคูมือ
มาตรฐานใหม ทัง้หมดจำนวน 4 เรือ่ง ไดแก คูมอืการเตรยีม
วตัถุดิบและการปรงุประกอบอาหาร ตำรบัมาตรฐานอาหาร
ทั่วไป ตำรับมาตรฐานอาหารเฉพาะโรค และ มาตรฐาน
การจัดอาหารผูปวย ซึ่งคูมือมาตรฐานทั้งหมดจะใชในการ
ควบคมุการปฏบัิตงิานภายใน ฝายโภชนวทิยาและโภชนบำบดั
รวมถึงให เจ าหนาที่ ท่ีเข าปฏิบัติงานใหมศึกษากอน
ปฏิบัติงานจริง
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ผลงานความกาวหนางานโภชนบำบดั และโภชนศกึษา 
ของฝายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด

ทางฝายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ไดดำเนินการ
ประเมนิภาวะโภชนาการของผูปวยทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล
จำนวน 5 หอผูปวยนำรอง ไดแก หอผูปวย ICU อายรุกรรม
จำนวน 1 หอ, หอผูปวยมะเรง็ จำนวน 2 หอ และหอผูปวย
อายุรกรรมจำนวน  2 หอ มาอยางตอเนื่องตั้งแตเดือน
ตุลาคม ป 2563 จนถึงปจจุบัน โดยพยาบาลประจำแตละ
หอผูปวยเปนผูคัดกรองภาวะโภชนาการเบ่ืองตนโดยใช
แบบคัดกรองภาวะโภชนาการ ของสมาคมผูใหอาหารทาง
หลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย (SPENT
Nutrition Screening Tool) หากคัดกรองแลวไดคะแนน
ตั้งแต 2 คะแนนข้ึนไป พยาบาลจะสงตอขอมูลมาใหแก
นักโภชนาการ เพื่อทำการประเมินภาวะโภชนาการซ้ำ
อีกคร้ังโดยใชแบบประเมินภาวะทุพโภชนการ NT 2013 : 
Nutrition Assessment หากผูปวยมีภาวะทุพโภชนาการ 
นกัโภชนาการจะทำการประเมนิเชงิลกึ และวางแผนการดแูล
โภชนบำบดั พรอมกับตดิตามภาวะโภชนาการอยางตอเน่ือง
แตหากผูปวยไมมีภาวะทุพโภชนาการ นักโภชนาการจะ
ทำการประเมินซ้ำ ทุก 7 วัน ทั้งนี้ทางฝายโภชวิทยากำลัง
ดำเนินการพัฒนาระบบการประเมินภาวะโภชนาการใน

ระบบคอมพิวเตอรออนไลน เพือ่ใหการสงตอขอมลูระหวาง
พยาบาล และนักโภชนาการ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น   

สำหรบัเปาหมายในปงบประมาณหนา ฝายโภชนวทิยา
และโภชนบำบัด จะตองผานการตออายุของระบบ GMP
ทีม่กีารเปลี่ยนรปูแบบเปน GHPs เวอรชัน่ 5 ซึง่จะเพ่ิมเตมิ
ในเรื่องของสารกอภูมิแพตางๆในอาหาร รวมถึงผานการ
ตออายุใบรับรองมาตรฐาน HACCP ของหองอาหาร ทาง
สายใหอาหาร เพือ่เปนการรบัประกนัถึงคณุภาพของอาหาร
ทีผู่ปวยจะไดรบั นอกจากนีย้งัไดวางแผนในการปรบัรปูแบบ
การใหบริการอาหารโดยใชกระดาษปูถาดที่จะสอดแทรก
ความรูเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ รวมถึงแบบประเมนิ
ความพึงพอใจ แทนการใชผาปูถาดอาหารธรรมดา เพื่อนำ
ขอมลูที่ไดรบัจากผูปวยมาพัฒนางานในการบริการ รวมถงึ
มคีวามมุงม่ันในการขยายการดำเนินงานเรื่องการประเมนิ
ภาวะโภชนาการของผูปวยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
แบบเชงิรกุ ซึง่จะพฒันาระบบการใหคำปรกึษารวมกบัระบบ
สารสนเทศ มกีารใชระบบคอมพวิเตอรออนไลนกับผูปวยใน
และมีการสรางสื่อวีดีทัศนชวยสอน ในการใหความความรู
เก่ียวกับอาหารเฉพาะโรคแบบเขาใจงาย ใหสอดคลองกับ
การมุงสูการเปนผูนำในการบริหารจัดการอาหารผูปวย
เฉพาะโรคในโรงพยาบาล
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ฝายเวชภัณฑ 

ฝายเวชภัณฑใหบริการดานเวชภัณฑและเครื่องมือ
แพทย ที่ไดคุณภาพ มีมาตรฐาน ถูกตองตามระเบียบพัสดุ
เปนทีพ่งึพอใจของผูรบับรกิาร โดยมุงเนนผูปวยเปนศนูยกลาง
ผลงานที่ดำเนินการไปแลว

1. จดัทำ flow การจดัซือ้จดัจางตามระเบียบพสัดใุหม
2. พัฒนาการจัดซื้อจัดจาง โดยใช หลักเกณฑการ

พิจารณาแบบ Price Performance เพื่อใหไดเวชภัณฑ
และเครื่องมือแพทย ที่ไดมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม 
เปนที่พึงพอใจของผูใชงาน

3. พัฒนาการติดตามการใชงบประมาณแยกตาม 
cluster เพ่ือประโยชนในการพิจารณางบประมาณ

4. การจัดทำแผนสำรองอปุกรณ PPE เพือ่การรองรบั
สถานการณโรคระบาดตางๆ 

5. จัดทำ TOR เครือ่งมอืแพทย พืน้ฐาน เพือ่ใชในการ
สื่อสาร ยืนยันความตองการของหนวยงาน ในการจัดซื้อ
จัดจาง เพื่อใหไดขอกำหนดท่ีตรงตามความตองการและ
ทำใหเกิดการแขงขัน

แผนงานที่กำลังดำเนินการ
1. การพัฒนาการจัดทำ TOR มาตรฐาน ของกลุม

ประเภทเครือ่งมอืแพทย เพือ่ไดรปูแบบ TOR ทีเ่ปนรปูแบบ
มาตรฐาน ครอบคลุมเนื้อหา สาระสำคัญที่ตองมีใน TOR   
อันจะเปนประโยชนในการจัดซื้อ

2. การปรบัปรงุขัน้ตอนการดำเนนิการตางๆ ทีเ่ก่ียวของ
กบัภารกิจของฝาย เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพในการดำเนินการ
และลดข้ันตอน เชน

2.1 จัดทำ flow การซอมเปลี่ยนอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีมีรหัสครุภณัฑ

2.2 จัดทำแนวทางการแลกเปลี่ยนสินทรัพย 
เครื่องมือแพทย

2.3 จัดทำแนวทางการควบคุมครุภัณฑดวยการ
แลกซาก

3. การจัดเตรยีมความเตรยีมความพรอมและแนวทาง
ปฏิบัติ สำหรับเจาหนาที่พัสดุและหนวยงานผูขอซื้อพัสดุ 
เพือ่ใหการดำเนนิการสอดคลองตามระเบียบท่ีเปลีย่นแปลงไป

ศูนยเคร องมือแพทย

ใหบรกิารจดัการเครื่องมอืแพทย ภายในโรงพยาบาล
ใหมคีวามเพียงพอ พรอมใชและปลอดภยัภายใตมาตรฐาน
สากลระดบันานาชาต ิ(ECRI) ในการจัดการเครือ่งมอืแพทย
ของโรงพยาบาล ใหมีความเที่ยงตรง แมนยำ นำขอมูล
การใชงานมาวเิคราะห ประเมนิความคุมคา สามารถวางแผน
ในการซือ้ทดแทนเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุโดยในวนัทำการ
ปกติใหบริการดังนี้ คือ การบำรุงรักษา การสอบเทียบ 

1. งานยืม-คืน เครื่องมือแพทย
ใหบรกิารยมื-คนืเครือ่งมอืแพทยตลอด 24 ชัว่โมง

ไมเวนวันหยุด โดยมีเคร่ืองมือใหบริการรวม 11 รายการ 
คือ เครื่องชวยหายใจ (Ventilator) เครื่องควบคุมการให
ยาและสารละลายอตัโนมตั ิ(Infusion Pump) เครือ่งควบคมุ

การใหสารละลายทางหลอดเลือดดำจากกระบอกฉีดยา
(Syringe Pump) เครื่องกระตุกหัวใจพรอมภาคติดตาม
บันทกึการทำงานของหัวใจ (Defibrillator) เครื่องควบคมุ
การใหอาหารเหลวทางสายยางอตัโนมติั (Feeding Pump)
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Blood Pressure 
Monitor) เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG Recorder)
เครื่องเฝาระวังและติดตามสัญญาณชีพผูปวย (Patient
Monitor) เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
แบบพกพา (Pulse Oximeter Head Held) เคร่ืองบบีเคน
เปนระยะดวยลม (SCD) เครื่องใหอากาศผสมออกซิเจน
อัตราการไหลสูง (Hi Flow) เปนตน โดยนักวิทยาศาสตร
การแพทยจะเปนผูทำความสะอาด ชารจแบตเตอรี ่ตรวจเช็ค
ทดสอบเครื่องมือ ใหพรอมใชกอนนำสงใหหอผูปวยและ
หนวยงานในโรงพยาบาลท่ีตองการใชงานตอไป

ปริมาณการยืม-คืน เครื่องมือแพทยประจำปงบประมาณ 2564 การซอมบำรุงเคร่ืองมือแพทย

เครื่องมือแพทย จำนวนเครื่อง จำนวนการยืม จำนวนการคืน รวมจำนวนการยืม-คืน

Infusion Pump 1,764 24,882 23,369 48,251

Ventilator 269 6,434 6,310 12,744
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2. งานสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย
วางแผนการสอบเทยีบและบำรงุรกัษาเครือ่งมอืแพทย

ประจำป พรอมควบคุม ติดตามการบำรุงรักษาเครื่องมือ
แพทย และตรวจสอบผลการสอบเทียบใหไดตามมาตรฐาน
สากล อีกทั้งทำการตรวจเช็คความปลอดภัยทางไฟฟาใน
เคร่ืองมือที่รับมาใหม เพ่ือความปลอดภัยกอนการใชงาน

สถิติปริมาณงานสอบเทียบและบำรุงรักษา
เคร่ืองมือแพทยประจำป 2564

3. งานซอมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย
เปดใหบริการซอมบำรุงเครื่องมือแพทย ทั้ง

โรงพยาบาล โดยการซอมภายใน และประสานบริษัท
สงซอมภายนอกในงานทีไ่มสามารถซอมได ติดตามงานซอม
ใหไดตามมาตรฐานสากล (ECRI) ตรวจสอบเคร่ืองมอืแพทย
หลงัซอมเสรจ็ กอนคนืใหเจาของหนวยงานเพ่ือใชงานตอไป

เครื่องมือแพทย จำนวนเครื่อง จำนวนการยืม จำนวนการคืน รวมจำนวนการยืม-คืน

Syringe Pump 532 993 935 1,928

High Flow 170 3,805 3,630 7,435

Patient Monitor 547 327 211 538

Pulse Oximeter 364 215 145 360

Defibrillator 152 141 118 259

Blood Pressure Monitor 366 142 149 291

EKG 117 104 71 175

Feeding Pump 452 1,237 1,105 2,342

SCD 184 427 391 818

Total 4,917 38,707 36,434 75,141

จํานวนงาน ปงบประมาณ 2564

งานบํารุงรักษา 13,276

งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย 7,656

รวมงานทั้งหมด 20,932

จำนวนงาน ปงบประมาณ 2564

งานซอมบำรุงเครื่องมือแพทย 6,875

สถิติปริมาณงานซอมบำรุงเครื่องมือแพทย
ประจำปงบประมาณ 2564
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ศูนยอาชีวอนามัยและสรางเสริมสุขภาพบุคลากร

ศูนยอาชีวอนามัยและสรางเสริมสุขภาพบุคลากร
เปนหนวยงานทีใ่หบรกิารดานสขุภาพ สงเสรมิปองกัน และ
คุมครองสขุภาพของบคุลากร ใหปลอดภยัจากโรคและการ
บาดเจ็บจากการทำงาน สรางเสริมสุขภาพของบุคลากร 
ครอบคลมุทัง้ทางกาย จติ และสงัคม 

ภาระงานท่ีรบัผดิชอบ
1. ดานอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอม
   ในการทำงาน

1.1 ความปลอดภยัและสภาพแวดลอมในการทำงาน

ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน

ความปลอดภยัและสภาพแวดลอมในการทำงาน
จำนวนหนวยงาน

ภายในอาคารภูมิสิริฯ ภายนอกอาคารภูมิสิริฯ

1. การสำรวจความปลอดภัยเบ้ืองตนในการทำงาน และการตรวจ
   สภาพแวดลอมในการทำงานท้ังดาน กายภาพ เคมี และชีวภาพ

41 14

2. จำนวนหนวยงานที่พบวามีปญหาดานตางๆ ตั้งแต 1 ดานขึ้นไป  
   (ดานกายภาพ, ดานเคมี, ดานชีวภาพ, ดานการยศาสตร, ดานอัคคีภัย และอื่นๆ)  

    2.1 ดานกายภาพ 40 (97.50%) 9 (64.20%)

    2.2 ดานเคมี 40 (97.50%) 8 (57.10%)

    2.3 ดานชีวภาพ 4 (9.70%) 1 (7.14%)

    2.4 ดานการยศาสตร 39 (95.10%) 5 (35.70%)

    2.5 ดานอัคคีภยัและอื่นๆ 2 (4.80%) 13 (92.8%)

3. การลงพ้ืนที่สำรวจความปลอดภัยและตรวจสภาพแวดลอมในการ
   ทำงานตามขอรองเรียน/ใหคำปรึกษา - 23

4. จำนวนหนวยงานที่ไดรับการแกไขปรับปรุงสภาพแวดลอมในกา
   ทำงาน 14 (17.90%)

พารามิเตอร

จํานวนหนวยงาน

ภายในอาคารภูมิสิริฯ
(41 หนวยงาน 177 จุด)

ภายในอาคารภูมิสิริฯ
(14 หนวยงาน 73 จุด)

ผาน (จุด) ไมผาน (จุด) ผาน (จุด) ไมผาน (จุด)

1. Relative Humidity 144 (64.50%) 63 (35.50%) 65 (89.04%) 8 (10.96%)

2. Carbon Dioxide (CO2) 175 (98.80%) 2 (1.20%) 72 (98.63%) 1 (1.37%)

3. PM 2.5 165 (95.30%) 8 (4.70%) 64 (87.67%) 9 (12.33%)

4. PM 10 163 (94.20%) 10 (5.80%) 67 (91.78%) 3 (8.21%)

5. Particle count 3 (100%) 0 - -
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1.2 การสรางเสริมความเขาใจดานความปลอดภัยในการทำงาน

การบริหารจัดการสารเคมี
ขอมูลจากการสำรวจสารเคมีของโรงพยาบาล

แยกประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals)

จํานวนหนวยงาน
ในโรงพยาบาล

(แยกตามสถานที่)

จํานวนหนวยงาน

หนวยงานที่มีการใช
สารเคมี

จัดเก็บสารเคมีแยกกัน
อยางเหมาะสม

กำจัดของเสีย
อยางเหมาะสม

307 200 (65.0%) 161 (80.5%) 156 (78.0%)

หลักสูตร วัตถุประสงค ผลการดำเนินงาน

1. การทำงานอยางปลอดภัย
   ดวยหลักการยศาสตร 
   (งานยืน)

เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถคนหาปญหา
ประเมินหรือวิเคราะหสภาพการทำงานดาน
การยศาสตร รวมทัง้หามาตรการควบคมุแกไข
ปญหา ทาทางในการทำงานสำหรับบุคลากร
ที่ตองยืนทำงาน/นั่งทำงานเปนเวลานาน

- งานยืนทำงาน จำนวน 2 รุน (120 คน)
- จำนวนผูเขารวมอบรม 103 คน (86%)
- ความพึงพอใจ 99%
- ความรูหลังการอบรมเพิ่มขึ้น 83.33%

2. ความปลอดภัยในการทํางาน
   ธาราบําบัด 
   ฝายเวชศาสตรฟนฟู

1. เพ่ือใหนายจางไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
   ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอม
    ในการทำงาน พ.ศ. 2554
2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน/บุคลากร โรงพยาบาล
    จุฬาลงกรณ มีความรูความเขาใจและปฏิบัติ
    งานไดอยางถูกตองและปลอดภัย
3. เพ่ือใหผูเขารบัการอบรมตระหนกัในความสำคัญ
    ดานความปลอดภัยในการทำงาน

- จำนวนผูเขารวมอบรม 9 คน (100%)
- ความรูหลังการอบรมเพิ่มขึ้น 84%

3. สุขาภิบาลอาหารและ
   สุขวิทยาในผูสัมผัสอาหาร 
   ฝายโภชนวิทยาและโภชน
   บำบัด

1. เพ่ือเพ่ิมความรู ความเขาใจใหแกบุคลากร
   ที่ประกอบอาหาร/สัมผัสอาหาร ใหปฏิบัติ
   ตามหลกัสขุาภบิาลอาหาร  เพ่ือลดการปนเปอน
   เช้ือโรค/อ่ืนๆ

- จำนวนผูเขารวมอบรม 25 คน (100%)
- ความรูหลังการอบรมเพิ่มขึ้น 96.80%

4. คูมือ/แนวทางปฎิบัติเพ่ือ
   ความปลอดภัยเฉพาะ
   หนวยงาน

2. เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจและสนับสนุน
   สงเสริมใหผูประกอบอาหาร/สัมผัสอาหาร
   ใสใจและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการ
   ปฏิบัติตนใหถูกสุขอนามัยสวนบุคคล
3. เพ่ือลดโอกาสในการแพรกระจายเช้ือท่ีสามารถ
   ตดิตอไดจากการรับประทานอาหารทีป่นเปอน
   ทั้งในกลุมผูประกอบอาหาร/สัมผัสอาหาร
   และผูบริโภค

1. คูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. คูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
   กับสารเคมี
3. คูมือการยศาสตรกับงานยนืทำงาน
4. คูมืออุปกรณคุมครองความปลอดภัย
   สวนบุคคล
5. คูมือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
   สำหรับเจาหนาที่จัดเก็บและขนยายขยะ

จำนวน
สารเคมี

ในบัญชีขอ
งโรงพยาบาล

วัตถุ
ระเบิด

กาซบรรจุ
ภายใต

ความดัน

สาร
ออกซิไดซ

สารไวไฟ
พิษ

เฉียบพลัน
สาร

กัดกรอน

อันตราย
ตอ

สุขภาพ

ระคาย
เคือง

อันตราย
ตอ

สิ่งแวดลอม

ไมระบุ
ความเปน
อันตราย

538 0 16 8 55 30 59 78 120 33 338
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หลักสูตร วัตถุประสงค ผลการดำเนินงาน

5. ปฐมนิเทศเรื่อง อาชีวอนามัย
   และความปลอดภัยในการ
   ทำงานแกบคุลากรแรกเขางาน

เพ่ือใหบุคลากรบรรจุใหมปฎิบัติตามแนวทาง
มาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาลอยาง
ถูกตอง

- จัดทำ VDO สำหรับอบรมบุคลากร
  แรกเขางาน

6. เจาหนาที่ความปลอดภัยใน
   การทำงาน ระดับหัวหนางาน

เพ่ือปฎิบัติใหสอดคลองตามท่ีกฎหมายกำหนดแ
ละพัฒนาความรูดานความปลอดภัยของ
บุคลากร ระดับหัวหนาหนวยงาน

ป 2564 งดการอบรมเนื่องจากสถานการณ
โควิด

7. อนุรักษการไดยิน เพ่ือพัฒนาความรูดานการปองกันอันตราย
จาการทำงานในพ้ืนที่เสียงดัง

ป 2564 งดการอบรมเนื่องจากสถานการณ
โควิด

การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
รายบุคคล

จำนวนบุคลากร
ที่ตองตรวจ (คน)

จำนวนบุคลากร
ที่เขาตรวจ (คน)

1. สมรรถภาพการไดยิน 341

ป 2564 งดการตรวจฯ 
เน่ืองจากสถานการณโควิด

2. สมรรถภาพการมองเห็น 155

3. สมรรถภาพปอด 350

4. การตรวจวัดสารปรอทในปสสาวะ 34

5. การตรวจวัดระดับสารตะกั่วในเลือด 38

โรค จำนวนบุคลากรติดเชื้อ

การเฝาระวังการติดเชื้อ TB 3

การเฝาระวังการติดเชื้อ Chickenpox 2

การเฝาระวังการติดเชื้อ Measles 0

การเฝาระวังการติดเชื้อ Mump 0

กลุมบุคลากร จำนวนทั้งหมด
ชนิดวัคซีน

HBV VZV HAV Tdap MMR

กลุม 1 6,471
5,897

(91.1%)
6,116

(94.5%) -
4,606

(71.2%)
5,642

(87.2%)

กลุม 2 366 313
(85.5%) - -

231
(63.1%) -

กลุม 3 115 - - 113
(98.3%)

75
(65.2%) -

กลุม 4 1,623 - - -
1,040

(64.1%) -

1.3 การเฝาระวังปญหาสุขภาพบุคลากร

 1.4 การเฝาระวังโรคติดเชื้อ

2. การดแูลสขุภาพของบคุลากรใหปลอดภยัจากโรคและการบาดเจบ็จากการทำงาน
2.1.1 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรท่ี มีภูมิคุมกันและฉีดวัคซีนจำแนกตามกลุมบุคลากรและชนิดวัคซีน
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กลุมบุคลากร จำนวนบุคลากร จํานวนผูที่มีภูมิคุมกันและฉีดวัคซีน
ครบทุกชนิดตามโปรแกรมฯ

กลุม 1 (HBV VZV Tdap MMR) 6,471 4,065 (62.8%)

กลุม 2 (HBV Tdap) 366 196 (53.6%)

กลุม 3 (HAV Tdap) 115 73 (63.5%)

กลุม 4 (Tdap) 1,623 1,039 (64.0%)

รวมทั้งหมด 8,575 5,373 (62.7%)

รายการตรวจ จำนวนผูมาตรวจ (คน) จำนวนผลผดิปกติเกินเกณฑ (คน)

BMI (> 35) 4,112 109 (2.62%)

FBS (≥126) 4,065 92 (2.26%)

HbA1C (>6.5) 2,076 87 (4.19%)

Cholesterol (≥250) 4,066 328 (8.07%)

LDL (≥130) 2,075 817 (39.37%)

Triglyceride (≥250) 4,066 106 (2.61%)

กลุม % ความเสี่ยง min-max จำนวน (คน) เปอรเซ็นต (%)

กลุมเสี่ยงนอย 0.018 – 09.75 % 1,699 91.30

กลุมเสี่ยงปานกลาง 10.13 - 19.58 % 36 1.93

กลุมเสี่ยงสูง 20.91 – 30.00 % 7 0.38

ขอมูลไมสมบูรณ (คำนวน risk score ไมได) 119 6.39

2.1.2 ตารางแสดงจำนวนบุคลากรท่ี มีภูมิคุมกันและฉีดวัคซีนครบทุกชนิดตามโปรแกรมฯ

2.2 การตรวจสุขภาพประจำป
ป 2564 ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำป ต้ังแตวันท่ี 15 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 โดยศูนยพัฒนาระบบ

การตรวจสขุภาพ (หยดุตรวจกอนครบกำหนด เนือ่งจากสถานการณโควดิ-19) มผีูเขารบัการตรวจสขุภาพประจำป 4,117 คน
(60.9%) และพบความเส่ียงในกลุมอาการโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ดังน้ี

แบบประเมนิ Thai CV risk & ASSIST lite
จำนวนผูสงแบบสอบถาม 3,548 คน (86.2% ของผูมาตรวจสุขภาพประจำป)

         ตารางเปอรเซ็นตความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลอืดหวัใจและหลอดเลอืดในระยะเวลา 10 ป (Thai CV risk)
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ประเภท จำนวน (คน) จำนวนผูตดิในระดบัเสี่ยงสูง (คน)

การสูบบุหรี่ 60 (1.69%) 26 (0.73%)

ดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 539 (15.19%) 91 (2.56%)

โครงการ จำนวน ผลการดําเนินโครงการ

โครงการปองกันเบาหวาน 100 คน

- ผูมีคะแนนต่ำ 14 คน เฉลี่ย 3.4 คะแนน เพิ่มเปน 8.1 คะแนน
- ผลเฉลี่ย FBS         กอน 106.4 mg/dL
                          หลัง 104.0 mg/dL
- ผลเฉลี่ย HbA1c     กอน  5.86 %
                           หลัง 5.68 %

โครงการหัวหนาพาทำ 4 หนวยงาน
- มีหนวยงานรวมสงโครงการ/กิจกรรม จำนวน 4 หนวยงาน
- บุคลากรตนแบบสุขภาพดี 2 คน จากโครงการของฝายโภชนวิทยาและ
  โภชนบำบัด

โครงการจุฬาฟตติดบานตานโควิด 30 คน
- จำนวนผูที่มีผลลัพธดานรางกายดีขึ้น 15 คน
- จำนวนผูที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีขึ้น 30 คน

โครงการกินจืดยืดชีวิต 5 โรงอาหาร

- จำนวนเมนูอาหารที่สุมตรวจปริมาณโซเด่ียมและน้ำตาล 236 เมนู
- จำนวนเมนูอาหารที่มีปริมาณโซเดี่ยมเกินเกณฑ 104 เมนู (44%)
- จำนวนเมนูอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ 96 เมนู (41%)
- จำนวนเมนูอาหารที่มีปริมาณโซเดียมและน้ำตาลเกินเกณฑ (ในเมนูเดียวกัน) 
  18 เมนู (7.6%)

รายละเอียด จำนวน (คน)

จำนวนผูท่ีเขารับการตรวจรักษาโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 1

จำนวนผูท่ีเขารับการตรวจรกัษาเน่ืองจากสงสัยโรคเบาหวาน (DM) 15

เพศ BMI % FAT Muscle mass (kg.)

หญิง (2,555 คน) 22.58 (14.9 - 47.3) 32.04 (6.2 – 62.3) 36.51 (25.9 – 52.4)

ชาย (375 คน) 25.13 (17.2 – 56.9) 22.79 (6.5 – 55.7) 53.14 (34.1 – 75.9 )

ตารางแสดงจำนวนผูสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากแบบสอบถาม ASSIST lite

จำนวนผูที่เขารับการตรวจรักษา จากผลการตรวจสุขภาพประจำปและพบความเสี่ยงผิดปกติ

ตรวจวดัองคประกอบรางกาย Body composition 
ตรวจวัดเพิ่มเติม จำนวน 2,930 คน (71.2% ของ

ผูมาตรวจสุขภาพประจำป) พบมีผูที่มี BMI > 25 จำนวน 
813 คน (27.75%) และพบผูที่มีใขมันใตผิวหนัง % FAT 

เกินเกณฑ (ญ > 34%, ช > 22%) จำนวน 1,078 คน 
(36.79%, ญ เกนิเกณฑ 884 คน และ ช เกินเกณฑ 194 คน) 
โดยมีคาเฉลี่ยผลตรวจวดัองคประกอบรางกาย ดงันี้

3. ดานการสรางเสรมิสขุภาพ
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การสำรวจความปลอดภยัฯ และ
ตรวจวดัสภาพแวดลอม

ในการทำงาน

อบรมความปลอดภยั
ในการทำงานธาราบำบดั

ฝายเวชศาสตรฟนฟู

การทาํงานอยางปลอดภยั
ดวยหลกัการยศาสตร

(งานยนื)





















เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

ดานแผนและงบประมาณ
1. การเบิกใชงบประมาณ 1. ชวยหนวยงานดําเนินการเบิกใชงบประมาณ

   ป 2565 ใหครบถวนและทันเวลา
2. การติดตามการใชงบเงินตามประมาณ
3. การติดตามการใชเงินนอกแผนงบประมาณ

1. จัดทาํแนวทางการเบกิใชงบประมาณประจําป 2565
2. จัดทําการประชุมชี้แจงการเบิกใชงบประมาณ
3. จัดทํารหัสติดตามเงินตามงบประมาณ
4. ทํารายงานการใชงบประมาณทุก 3 เดือน
5. จัดทํารหัสติดตามเงินนอกแผนงบประมาณ

ยุทธศาสตร : เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน
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เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

2. จัดทําแผนเสนอขอเงิน
   อุดหนุนรัฐบาล

1. จัดทํางบประมาณ ป 2566
2. ดําเนินการติดตอประสานงานกับสํานัก
   งบประมาณสภากาชาดไทย
3. ดําเนินการติดตอประสานงานกับสํานัก
   งบประมาณ กระทรวงการคลัง 

1. จัดทํางบประมาณป 2566 นําเสนอและไดรับอนุมัติ
   จากคณะกรรมการฯ
2. จัดเตรียมขอมูลการของบประมาณตามเกณฑ
   สํานักงานงบประมาณ สภากาชาดไทย และ
   กระทรวงการคลัง
3. ประสานงานกับสํานักงบประมาณ กระทรวง
   การคลังเพิ่มเติมขอขอมูลการจัดงบประมาณ

 3. การวางแผนระบบ
     งบประมาณ เพ่ือ
     ความมั่นคงทางการเงิน

1. พัฒนาแนวทางการลงทุนใหคุมคาและมี
   ประสิทธภิาพ
2. วางแผนการใชจายใหพอเพียง
3. วางแผนเพิ่มรายได

1. จัดทํารายงานการลงทุนและแหลงเงินใน 3 ป
   ที่ผานมา
2. วิเคราะหสัดสวนการลงทุนในอนาคตใหสํานักงาน
   กับยุทธศาสตรของโรงพยาบาล
3. แผนการลงทุนตามแหลงเงิน
4. ทําแผนการติดตามการใชจาย

ดานจัดซื้อจัดจาง

1. ปรับปรุงโครงสราง
   หนวยงานพัสดุ

1. ปรับโครงสรางงานจัดซื้อจัดจางใหแยกออก
   จาก User

1. ยายฝายบริหารสินทรัพยและจัดซื้อจัดจางกายภาพ 
   มาสังกัด Cluster คลัง

2. เตรียมความพรอม เพ่ือ
   รองรับการใชระเบียบ
   สภากาชาดไทย วาดวย
   การจัดซื้อจัดจางและ
   การบริหารพัสดุ
   พ.ศ. 2564

1. จัดทํา Flow การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
   และหลักเกณฑของระเบียบพัสดุใหม
2. จัดอบรมเจาหนาท่ีพัสดุ
3. ใหความรูความเขาใจกับผูบริหาร 
   หนวยงานผูขอใชพัสดุ ในระเบียบสวนที่
   เกี่ยวของ

1. ได Flow ที่สามารถใชเปนคูมือปฏิบัตงิาน
2. เจาหนาที่พัสดุมีความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุ
   ใหม
3. การจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามระเบียบพัสดุ
4. การจัดซื้อเปนไปตามระเบียบ ตรงตามความตองการ
   ของ User ในราคาที่เหมาะสมและทันตอการใชงาน

3. ลดระยะเวลาในการ
   จัดซื้อจัดจาง

1. ทบทวนกระบวนการจัดซื้อ ลดขั้นตอนที่ไม
   จําเปนและมีการกําหนด SLA ในแตละขั้นตอน

1. ไดการจัดซื้อจัดจางที่ทันตอการใชงาน

ดานการเงิน

1. บริหารระบบงานการเงิน
   เพิ่มรายได ลดรายจาย

1. บริหารระบบอัตราคาบริการ วิเคราะหตนทุน
   บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณรายรหัส
2. วิเคราะห DRG สะทอนปญหาการไดรับ   
   Reimbursement รายโรค วิเคราะหสถานการณ
   ปญหาดานการเบิกจายและแกไขใหถูกตองตาม
   หลักเกณฑของประเทศ
3. พัฒนาระบบ e-Receipt ใบเสร็จรับเงิน
   อิเล็กทรอนิกส และ Customer Display
4. พัฒนาเพ่ิมชองทางการรับชําระเงินคารักษา
   พยาบาล ลูกหนี้สัญญารับสภาพหนี้ และการรับ
   ชําระเงินรานคาภายใน รพ.จุฬาลงกรณ เชน 
   รานเวชภัณฑคุณภาพ, ฬ care, ราน ฬ 
5. วางแผนเพิ่มรายได
6. พัฒนาระบบ API Fax Claim
7. เพิ่มชองทางการรับบริจาคชวงสถานการณ
   โควิด-19
8. พัฒนาระบบการจัดเก็บเงนิรายไดเบ็ดเตล็ด เชน
   รายไดคาเชาหอพัก, รายไดพ้ืนที่จอดรถ, รายได
   คาเชาราน ใหสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

1. รหัสคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ไมไดใชงาน
   มีการยกเลิกออกจากระบบ HIS 70% และมีตนทุน
   คาบริการ >80%  มีการกําหนดหลักเกณฑการตั้ง
   คาบริการ (Principles of graduate fee level) 
   ที่ชัดเจน
2. มีการต้ังคณะกรรมการซึง่ประกอบดวยหนวยงานตางๆ
   รวมกันแกไขปญหาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
   การจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาลภาครัฐ ตั้งรับ
   ภารกิจการเรียกเก็บเงินปกติและ Covid-19 โดยมีการ
   สงขอมูลเรียกเก็บไดทันตามกําหนดเวลา และปรับ
   กระบวนการทํางานตามระเบียบการเบิกจายไดทัน
   กับการเปลี่ยนแปลงสวนขาด DRG ลดลง
3. ประชุมแผน TOR และ Go-Live การพัฒนาระบบ
   โปรแกรมและการจัดเตรียมเคร่ืองมือ, อุปกรณ
4. เพิ่มการชําระเงินดวยการโอนเงิน, QR Payment, 
   App Chula Care, Kiosk Payment, QR code 
   business cash management solution ยืนยัน
   ยอดคางชําระและการชําระหนี้ของลูกหนี้
5. ทํา MOU บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
6. นํารองการพัฒนาระบบ Fax Claim MOU บริษัทประกัน
   18 บริษัทตามมาตรฐาน SIMB ใหมีความสะดวก รวดเร็ว
   ลดระยะเวลารอคอย จํานวนผูใชบริการประกันสุขภาพ
   เอกชนเพ่ิมขึ้นทั้งประกันรายบุคคลและประกันกลุม
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เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

7. รวมกับฝายพิธีการบริหารจัดการการรับเงินบริจาค
   จุดฉีดวัคซีน และดูแลการโอนเงินบริจาคโควิด-19 
   ผานชองทาง Offl ine และ Online เชน App Chula   
   Care, QR Payment, Line, E-mail, E-donation 
   และชองทางการรับบริจาครูปแบบใหมผาน Mobile 
   Payment, Line OA
8. ใชโปรแกรม Living Plus การจัดเก็บรายไดคาเชา
   หอพักพัฒนาระบบการ Generate QR Payment 
   รายเตียงบริการชําระบิลขามธนาคาร (Cross-Bank 
   Bill Payment) และกําลังพัฒนาการจาย Payroo 
   HRMi รายไดเบ็ดเตล็ดจัดเก็บไดเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
   ป 2563 34.36%

2. บริหารระบบลูกหนี้
   คารักษาพยาบาล

1. พัฒนาโปรแกรมติดตามประสิทธิภาพการบริหาร
   การเงินการคลังของโรงพยาบาล (Hospital 
   Financial Performance Monitoring
   Program : 7 Plus Effi ciency)

1. จัดทําราง TOR Planfi n เพ่ือนํามาใชวิเคราะห
   อตัราสวนดานสภาพคลองทางการเงนิ, ประสทิธภิาพ
   บริหารรายได คาใชจาย สินทรัพย เจาหนี้ ลูกหนี้ 
   วัสดุคงคลัง Effi ciency Score, Quick Ratio

3. พัฒนาคุณภาพ
   งานบริการและการให
   ขอมูลผูรับบริการ

1. พัฒนาดาน Service Mind และการทํางาน
   อยางมืออาชีพ (How to be Professional
   at work) ใหบุคลากรเปลี่ยนกรอบแนวคิด
   แบบตายตวั (Fixed Mindset)ไปสูกรอบแนวคิด
   แบบเติบโต (Growth Mindset) สามารถพัฒนางาน
   การเงินใหมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผลท่ีดี
   ตอสายตาผูรับบริการ

1. อบรมสิทธิการรักษาพยาบาล ควบคูกับการอบรม
   พฤติกรรมบริการและการแตงกาย

ดานบัญชีและงบประมาณ

1. จัดทําแผนเสนอขอ
   งบประมาณแผนดิน

1. ของบประมาณประจําป 
2. ของบประมาณจากสถานการณโรคโควิด-19

1. งบประมาณประจําป 2564 เปนงบลงทุนจากรัฐบาล 
   1,510,788,600 บาท
2. ไดงบประมาณสําหรับสถานการณโรคโควิด-19 
   จากงบกลางฉุกเฉิน 5 ลานบาท

2. บริหารระบบลูกหนี้
   คารักษาพยาบาล

1. พัฒนาโปรแกรมติดตามประสิทธิภาพการบริหาร
   การเงินการคลังของโรงพยาบาล (Hospital 
   Financial Performance Monitoring
   Program : 7 Plus Effi ciency)

1. จัดทําราง TOR Planfi n เพ่ือนํามาใชวิเคราะห
   อตัราสวนดานสภาพคลองทางการเงนิ, ประสทิธภิาพ
   บริหารรายได คาใชจาย สินทรัพย เจาหนี้ ลูกหนี้ 
   วัสดุคงคลัง Effi ciency Score, Quick Ratio

3. พัฒนาระบบบัญชี 1. ใหมีการปดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และ
   ประจําปใหเปนไปตามกําหนดเวลา
2. พัฒนาการจัดทํารายงานทางการเงินและ
   การวิเคราะหงบการเงิน เพ่ือนําเสนอผูบริหาร
   โรงพยาบาลและคณะกรรมการอํานวยการ
3. ปรับโครงสรางภายในของฝายบัญชีและ
   งบประมาณเพื่อพัฒนางาน Managerial  
   Accounting
4. รวมกับสภากาชาดไทย ในการประเมิน
   ประสิทธภิาพประสิทธิผลของระบบประมวลผล
   ขอมูลบัญชีการเงิน (IT)
5. พัฒนาบุคลากรของฝายบัญชีและงบประมาณ
   เพื่อใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐาน
   วิชาชีพ

1. ปดบัญชีประจําป 2564 และสงงบการเงินให
   สํานักงานการคลัง สภากาชาดไทย ไดภายในเดือน 
   15 พ.ย. 2564
2. มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน
   วิเคราะหงบฯ และเปรียบเทียบประจําปงบประมาณ 
   2563 และ 2564  ตอผูบริหารและคณะกรรมการ
   อํานวยการ
3. ไดรับอนุมัติ “หนวยงานบัญชีบริหาร” ในสังกัดของ 
   ฝายบัญชีและงบประมาณ
4. มีการรวบรวมประเด็นปญหาจากระบบงานปจจุบัน
   และรวมพิจารณาแนวทางการแกปญหากับผูบริหาร
   ของสภากาชาดไทย
5. เพิ่มทักษะความรูในเรื่องการวิเคราะหงบการเงิน
   ไดถูกตองตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
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4. บริหารระบบการเงิน
   เพิ่มการจัดเก็บรายได
   และลดรายจาย

1. บริหารการจัดเก็บรายไดจากการรักษาพยาบาล 
2. บริหารระบบอัตราคาบริการ วิเคราะหตนทุนบริการ
3. วิเคราะหปญหาการเรียกเก็บรายไดคารักษา
   พยาบาลจากหนวยงานภาครัฐ 
4. พัฒนาระบบบรจิาค รณรงคการรับบรจิาคตางๆ
   รวมท้ังเงินบริจาคโรคโควิด-19 และเงนิบริจาค
   เพื่อวัคซีนโรคโควิด-19
5. พัฒนางานประกันสุขภาพเอกชนสําหรับผูปวยใน 
6. เริ่มงานราน ฬ care สําหรับผูสูงอายุ

1. รายไดคารักษาพยาบาล ป 2563 ~ 10,400 ลานบาท
2. ตนทุนคาผาตัดหัตถการ แลวเสร็จ 99%
3. วเิคราะหปญหาการเรยีกเก็บรายไดคารกัษาพยาบาล
   สิทธิ์กรมบัญชีกลางและจัดประชุมรวมกันเพื่อหา
   แนวทางปรับปรุงใหปญหาการเรียกเก็บลดนอยลง
4. พัฒนาระบบ QR Payment และ E-donation 
   เชื่อมระบบสรรพากร เพิ่มชองทางรับบริจาคผาน 
   Mobile App เงินบริจาคป 2563 ~ 1,186 ลานบาท
5. MOU บริษัทประกันชีวิต 16 บริษัท
6. ราน ฬ care เปดทําการ ต.ค. 2562 
   กําไร  ~ 2 แสนบาท/เดือน

5. พัฒนาการบริหาร
   งานพัสดุ 
   ระบบจัดซื้อจัดจาง

1. ประชุมเพ่ือจัดทํารางระเบียบฯ พัสดุใหม 
2. จัดทาํคูมือ/เกณฑ-แนวทางปฏบัิติ รวมท้ังการทํา
   สัญญา เผยแพรส่ือสารในองคกรผานระบบ Network
3. ดําเนินโครงการจัดซื้อออนไลน
4. พัฒนาระบบงานคลังพัสดุและจัดระบบเย่ียม
   สํารวจคลังพัสดุยอยของหนวยงานตางๆ
5. จัดทําโครงการ Reuse และกําหนดใหมีระบบ
   ติดตามตัวชี้วัดเพื่อเพ่ิมประสิทธิผล
6. ริเริ่มโครงการตลาดนัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
   “ฬ. Market” เพ่ิมชองทางจําหนายทรัพยากรที่
   ชํารุด/หมดความจําเปน และเปนสวัสดิการเจาหนาท่ี
7. เพิ่ม KPI ที่มุงเนนประสิทธิภาพการทํางานของ
   หนวยจัดซื้อฯ เร่ืองความคุมคาที่ประหยัดได
8. เพิม่ระบบ Internal Control ตอการใชจายวัสดุ
   ควบคุมตาง ๆ

1. อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบเพ่ือ  
   ใหการจัดซื้อฯ คลองตัวขึ้น โปรงใส ถูกระเบียบ
2. ทุกหนวยงานทําการ Revise วธีิปฏิบติั กิจกรรมหลักๆ
   และจัดทํา Flow Chart แขวนใน Website ของ
   โรงพยาบาล และในระบบ Intranet เพ่ือใหหนวยงาน
   ตางๆ ไดเขามาทําการศึกษาเพ่ือความเขาใจไดดวยตนเอง
3. แบงการทํางานเปน 2 ระยะ ระยะแรกดําเนินการ
   จัดซื้อฯ Online ผานฝายบริหารงานพัสดุ ระยะที่ 2  
   ใหทกุหนวยงานดําเนนิการจัดซือ้ Online ดวยตนเอง  
   ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการระยะที่ 2 
4. กําหนด KPI : Inventory Stock คงคางไมใหเกิน 
   2 เดอืน ทาํได 1.6 เดอืน มีการสุมเยีย่มคลังหนวยงาน  
   หลักและหนวยงานยอย และใหคําแนะนําบทบาท
   การกํากับดูแลบริหารคลังพัสดุใหเปนไปตามแนวทาง
   ที่ควรจะเปน
5. ผลการดําเนินงานในไตรมาสแรก (Q1/64) สามารถ
   ประหยัดคาใชจายได 479,735 บาท จากการนําของ
   กลับมาใชใหม มีการบริจาคไปยังโรงพยาบาลอ่ืน 3 รพ.
   เปนจํานวน 312 รายการ จําหนายของชํารุด 6 ครั้ง 
   รวม 1,847,500 บาท
6. เปดตลาดนัดฯ ไปเม่ือวันท่ี 18 ม.ค. 2564 ยอดจําหนาย
   48,895 บาท
7. ความคุมคาท่ีงานจัดซ้ือฯ ทาํไดในปงบประมาณ 2564
   (ขอมูลถึง 28 ก.พ.64) เทากับ 39,685,421 บาท 
   ไดกําหนดรายการวัสดุควบคุมจํานวน 45 รายการ
   เพื่อปองกันการรั่วไหล และสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน

6. พัฒนาระบบ
   การบริหารสินทรัพย

1. จัดทําคูมือการดูแลบริหารสินทรัพยของโรงพยาบาล
2. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสินทรัพยดาน
   เครื่องมือแพทยและเวชภณัฑ งานระบบรงัสี ทีม่ี
   กระบวนการทํางานที่ซบัซอนระหวางระบบ 
   FMIS และ HIS
3. ปรบัโครงสรางภายในฝายบญัชแีละงบประมาณ
   เพื่อพัฒนางานบัญชีสินทรัพย
4. รวมพัฒนากําหนดแนวทางการแลกเปลี่ยน
   สินทรัพยเครื่องมือแพทย
5. จัดทําโครงการขออนุมัตข้ึินทะเบียนสินทรพัยเกา
   ดวยมูลคา 1.02 บาท

1. อยูระหวางดําเนินการจัดทํา โดยมีเปาหมายให
   แลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ 2565
2. อยูระหวางการประสานงานกับทางฝายเทคโนโลยี
   สารสนเทศและสภากาชาดไทย ในการหาแนวทางออก
   ที่จะเชื่อมโยง 2 ระบบเขาดวยกัน
3. ไดรับอนุมัติ “หนวยงานบัญชีสินทรพัยและโครงการ” 
   ในสังกัดของฝายบัญชีและงบประมาณ
4. หนวยงานสามารถปฏิบัติงานดานการแลกเปลี่ยน
   สินทรัพยไดอยางถูกตองตามระเบียบฯ และสามารถ
   รับรูกําไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย เพื่อสราง
   ความม่ันใจ ความนาเช่ือถือ ความถูกตอง ความครบถวน
   ตอระบบการควบคุมทะเบียนสินทรัพยถาวร ระบบ
   การบริหารจัดการดูแลซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย
   ถาวรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสรางความเช่ือม่ัน
   ตอรายงานทางการเงินของโรงพยาบาลฯ
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7. ใหการดูแลคนไขทาง
   สวัสดิการสังคม ครบทกุมติิ

1. จัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับผูปวยไมสามารถ
   ระบุตัวบุคคลได และจัดทําทําเนียบบุคคลท่ีไม
   สามารถระบุตัวบุคคล/ไรที่พึ่ง
2. จัดอบรมนักสังคมสงเคราะหเฉพาะทางดาน
   การดูแลผูปวยระยะทาย
3. ทําแบบสํารวจเพ่ือประเมินสภาวะทางสังคม
   และติดตามเฝาระวังปญหาทางสังคมในผูปวย
   โรคโควิด-19

1. ผูปวยท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลไดไดรับความชวยเหลือ
   จนสามารถระบุตัวบุคคลได สามารถเปดใชสิทธิ์
   การรักษา พยาบาลได สามารถติดตามญาติได
2. ผูปวยระยะทายและครอบครัวไดรับการเตรียมความ
   พรอมเพื่อปรับตวัเขาสูระยะทายรวมกบัทีมสหวชิาชีพ
3. ผูปวยโรคโควิด-19ไดรับการประเมินทางสังคมและ
   ติดตามคุณภาพชีวิตหลังออกจากโรงพยาบาล

8. พัฒนาแผนปฏิบัติการ
   ศูนยขอมูลและตนทุน

1. พัฒนาแนวทางการวิเคราะหตนทุนมาตรฐาน
   ของโรงพยาบาล (Standard Costs) ตาม 
   Template 40 ข้ันตอน
     - Standard Labor Cost
     - Standard Material Cost
     - Standard Capital Cost
2. พัฒนาระบบการวเิคราะหตนทุน เพ่ือการกําหนด
   อัตราคาบริการ

1. กอนหนาป 2564 ไดจัดทําเปนรายงานตนทุน OP, 
   IP, ICU ลาสดุมีถึง ป 2559 ในป 2564 ไดปรับเปล่ียน
   ระบบการวเิคราะหตนทุนเพ่ือไดใชประโยชนจากขอมูล
   มากขึ้น เริ่มพัฒนาไปได 21 ข้ันตอน
2. รอยละของการคํานวณตนทุนเสร็จภายใน 10 วัน
      ป 2562 = 86%
      ป 2563 = 100%































(ไมรวมระยะเวลาในการ 
Down ระบบตามแผนงาน
ประจำป)









ภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย

ดวยพันธกิจหลักในการสื่อสารสรางการรับรูตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผาน
ชองทางการส่ือสารดวยสื่อประชาสัมพนัธในรปูแบบตาง ๆ

ท้ังตอภายในองคกรและภายนอกองคกร รวมถึงการแนะนํา
ขอมูลการบริการแกผู ปวยทางโทรศัพทและเคานเตอร
ประชาสัมพันธ ที่มุ งเนนถึงวิสัยทัศนในการดําเนินการ
สือ่สารภายในแนวทาง “ทันสถานการณ ถูกตอง เหมาะสม
ตรงเวลา สวยงาม” อันจะนําพาไปสูประสิทธิผลในเชิง
คุณภาพที่เปนเลิศ อยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนตอไป โดย
ในปงบประมาณ 2564 (ตัง้แตเดอืนตลุาคม 2563 ถึงเดอืน
กันยายน 2564) การบริหารงานดานภาพลักษณองคกร 
โดยฝายประชาสัมพันธ ไดมีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
ตามรายละเอียด ดังนี้
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1. ดานงานขาวและส่ือสารมวลชน
ไดดาํเนินการจดัทําชิน้งานขาวสารวาดวยเรื่องงานบรกิารรกัษาพยาบาลทางการแพทย ฟนฟูสภาพ สรางเสรมิสขุภาพ

และปองกันโรคที่ไดมาตรฐานสากล และนําออกเผยแพรผานชองทางสื่อสารมวลชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส

2. ดานสื่อส่ิงพิมพ
ไดดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบตางๆ อาทิ 

โปสเตอร ไวนิล และวารสาร ฬ. (แบบรายเดือน) 

3. ดานสื่ออิเล็กทรอนิกสและโซเชียลมีเดีย
ไดดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรในรูปแบบ

สื่ออิเล็กทรอนิกสและโซเชียลมีเดียในรูปแบบตางๆ อาทิ เว็บไซต สื่อโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชัน

1. ดานงานขาวและสื่อสารมวลชน จำนวน

1.1 ขาวท่ีสงเผยแพร ไดแก หนังสือพิมพ, นิตยสาร, สื่อสิ่งพิมพ,
สถานีโทรทัศน, สถานีวิทยุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส

3,761 ชิ้น

1.2 ขาวท่ีไดรับการเผยแพรผานทางสื่อมวลชนทุกแขนง
และสื่ออิเล็กทรอนิกส

3,773 ชิ้น

2. ดานส่ือสิ่งพิมพ จำนวน

2.1 วารสาร ฬ. จำนวน 12 ฉบับ 66,000 เลม

2.2 งานโปสเตอรและไวนิลประชาสัมพันธ 4,705 ชิ้น

3. ดานส่ืออิเล็กทรอนกิสและโซเชียลมีเดยี จำนวน

3.1 เวบ็ไซต รพ.จุฬาลงกรณ  www.chulalongkornhospital.go.th 4,167,177 คน

3.2 Line Official : Chulahospital 1,171,938 คน

3.3 Line Official : ChulahosStaff 2,855 คน

3.4 Facebook Fan Page 1,392 ชิ้นงาน

3.5 Instagram : Chulahospital 861 ชิ้นงาน

3.6 Twitter : Chulahospital 768 ชิ้นงาน
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4. ดานกิจกรรมประชาสัมพันธและสื่อนิทรรศการ
ไดดําเนินการจัดทําการสื่อประชาสัมพันธทั้งในรูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธและสื่อนิทรรศการเพื่อสนับสนุน

การจัดกิจกรรมบริการสุขภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เปนความรวมมือองคกรและภาคีเครือขายตางๆ 

5. ดานการใหขอมูลเพื่อแนะนําการบริการและสื่อสาร
ไดดําเนินการสนบัสนุนขอมลูและสื่อสารการบริการรกัษาสขุภาพใหแกผูมาตดิตอขอรับบรกิาร ทัง้ในรูปแบบเคานเตอร

บรกิารขอมลู ณ อาคารภปร อาคาร ส.ธ. และอาคารภมิูสริมิงัคลานุสรณ รวมถึงการส่ือสารใหขอมลูการบรกิารและเช่ือมโยง
สายในการใหบริการขอมูลผานระบบโอเปอเรเตอร 

3. ดานส่ืออิเล็กทรอนกิสและโซเชียลมีเดยี จำนวน

3.7 Youtube รายการติดจอ ฬ. 80 เรื่อง

3.8 Chula Care App. เผยแพรขาวสาร เกร็ดความรู บอกเลากาวทันหมอ 1,256 เรื่อง

3.9 VTRC App.
เผยแพรประกาศ ขาวสารและกิจกรรม 23 เรื่อง

4. ดานกิจกรรมประชาสัมพันธและสื่อนิทรรศการ จำนวน

4.1 การจัดกิจกรรมพิเศษ การสนับสนุนและ
ใหความรวมมือแกหนวยงาน ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร รวมทั้
งงานออกแบบจัดทำอารตเวิรคสื่อประชาสัมพันธ

361 งาน

5. ดานการใหขอมูลเพื่อแนะนำการบริการและสื่อสาร จำนวน

5.1 การออกบัตรคิวเรงดวนสำหรับผูปวยบัตรทอง 302,
ผูปวยประกันสังคม 2 ในกรณีงดน้ำ งดอาหารไดอยางถูกตอง 1,673 ครั้ง

5.2 การใหขอมูลไดอยางถูกตองกับผูรับบริการ 52,805 ครั้ง
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6. ดานงานโสตทัศนศึกษา
ไดดําเนินการดานงานโสตทัศนศึกษาวาดวยการสนับสนุนการบันทึกภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และจัดทําส่ือวดิีทัศนใหกับ

หนวยงานภายในตางๆ รวมถึงการสบืคนและจัดทาํคลังขอมลูเพ่ือประโยชนในการนาํไปใชงานตอไป 

“Lucky Cow วัวนําโชค 168 ป 
สยามินทรามหาจุฬาลงกรณ” (Cow for Care)

หน่ึงในโครงการดีๆ  ท่ีไดดําเนินการส่ือสารประชาสัมพันธ
โดยมวีตัถุประสงคเพ่ือหารายไดสมทบทนุผูปวยยากไรและ
จัดซื้อเครื่องมือแพทยอาคารศูนยบูรณาการบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย และเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่5
ดวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวเสด็จ
พระราชสมภพในป พ.ศ. 2396 ดังนั้น ในป พ.ศ. 2564 นี้
จึงเปนวาระแหงการครบรอบ 168 ป นักษัตร “ฉลู” หรือ
14 รอบแหงวันคลายวันพระราชสมภพ และความเชื่อวา
ดวยเลขมงคล “168” เลข 1 6 8 เปนหนึ่งในเลขสิริมงคล
ของชาวจีน โดยความหมายหนึ่ง เลขทั้ง 3 สื่อถึงเทพเจา 
“ฮก ลก ซึ่ว” ซึ่งเปนเทพแหงความมงคล 3 ประการของ
ชาวจีนไดแก ความมั่งคั่ง การมีวาสนา และการมีอายุยืน 
ขณะเดียวกันเลขมงคล 1 6 8 หากอานเปนภาษาจีนกวางตุง
จะออกเสียงวา “ยาห-โหลว-ฟด” มีความหมายวา “รวย
ทางเดียว” และ “รวยทั้งชาติ” หมายเลขนี้จึงเปนที่นิยม
แพรหลายเพราะเชื่อวาจะชวยเสริมความเปนสิริมงคลให
กับผูใชงาน

6. ดานงานโสตทัศนศกึษา จำนวน

6.1 สนับสนุนการถายภาพนิ่งในกิจกรรทั้งที่เกิดขึ้นภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร 459 คร้ัง

6.2 สนับสนุนการถายวีดิทัศนและตัดตอ 10 งาน

6.3 การสืบคนและจัดทำคลังขอมูลภาพนิ่งและวีดิทัศน 275 คร้ัง

การออกแบบตราสัญลักษณครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก 
ม.ล.จิราธร จิรประวัติ หรือที ่รู จักกันในนาม “ครูโต”
นักวาดภาพมีชื่อเสียงของเมืองไทยมาเปนผูออกแบบโดย
ใชสีชมพูอันเปนสีประจําวันพระราชสมภพ (วันอังคาร) 
เปนสีหลักในออกแบบ และใหมีสัญลักษณเปนรูป “วัว” 
ซึ่งมาจากปนักษัตร “ฉลู” มาวาดประกอบกับตัวเลข 168
ทําใหตราสัญลักษณ Lucky Cow น้ี และไดนํามาสรางสรรค
ใหเปนผลิตภณัฑและกระเปารปูทรงตางๆ เพ่ือใหประชาชน
ทั่วไปไดรวมทําบุญดวยการเลือกซื้อสินคาในโครงการฯ 
ผานทางรานคา ฬ.จุฬา
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ผูติดตาม (Followers) และการเติบโตของผูติดตาม สัดสวนการแสดงความคิดเห็นและสงตอ
เน้ือหา (Comment & Share Ratio)

จำนวนผูใหความสนใจและมีปฏสิัมพันธ (Interaction) การเปนผูสนับสนุนและเปนกระบอกเสียง
ใหกับองคกร (Advocacy) 

จำนวนการถูกพูดถึงบนสื่อโซเชียล 
(Social Mentions)

จำนวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจ
เชิงคุณภาพ ไดแกตอองคกร (Intention)

กระแสตอบรับหรือความคิดเห็นท่ีมีตอ
องคกรทั้งในเชิงบวกและลบ (Sentiment)

รางวัล Best Brand Performance on Social 
Media สาขา Hospital
จากเวที THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022

THAILAND ZOCIAL AWARDS งานประกาศรางวัล
โซเชียลที่ยิ่งใหญที่สุดของประเทศไทย โดย บริษัทไวซไซท 
(ประเทศไทย) จํากดั ผูพัฒนาซอฟตแวรการวเิคราะหสถติิ
การใชงานสื่อสังคมออนไลนในประเทศไทย ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 
ในปนี้นับเปนปที่ 10 ทั้งนี้เพื่อใหความสําคัญกับวงการ
โซเชียลที่เปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศ รวมสงเสริมการใชโซเชียลมีเดียอยางสรางสรรค
ดวยการมอบรางวัลเชิดชูผู ใชโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมใน
สาขาตางๆ ในปนี ้ไดพิจารณามอบรางวัล Best Brand 
Performance on Social Media สาขา Hospital ใหแก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยรางวัล 
Best Brand Performance on Social Media มีตัวชี้วดั
ในการพิจารณาจากการรวบรวมขอมูลอยางรอบดาน
ไมจํากัดเพียงการสื่อสารผานชองทางขององคกร (Own 
Channel) เทาน้ัน หากแตยังครอบคลุมถึงเน้ือหาทีเ่กดิจาก
สื่อภายนอก (Other Generated Content อันไดแก 
เนื ้อหาจากสื ่อ ผูมีอิทธิพลในสื่อโซเชียล (Influencer)
รวมถึงจากกลุ มผูบริโภค (Viral Content) โดยจัดเก็บ
ขอมูลผาน 4 ชองทางที ่ส ําค ัญของสื ่อโซเซียล ไดแก 
เฟซบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) อินสตาแกรม 
(Instagram) และ ยูทูป (Youtube)  ในชวงครึ่งป 2564
(ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2564)โดยจะมกีาร
วัดประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

รางวัลดังกลาวสะทอนความมุงมั่นของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ในการเปนสถาบันตนแบบทางการแพทย ที่มี
การสื่อสารความรูดานการแพทยและสุขภาพที่ถูกตอง
ใหแกประชาชนผานโซเชียลมีเดียหลากหลายชองทาง
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเกิดประโยชนสูงสุด
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