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หลักการและเหตุผล 
               
                กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศไทย โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติระบุว่ำ
ประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอำยุมำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขณะนั้นประเทศไทยมี
ประชำกรผู้สูงอำยุร้อยละ ๑๐.๔ ของประชำกรทั้งหมด และยังคำดกำรณ์ว่ำในอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ สังคมไทยจะ
เป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ ซึ่งตำมค ำนิยำมขององค์กำรสหประชำชำติ (UN) ที่ก ำหนดไว้ว่ำ ประเทศใดมี
ประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป สัดส่วนเกินร้อยละ ๑๐ ของประชำกรทั้งประเทศ หรืออำยุ ๖๕ ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 
๗ ของประชำกรทั้งประเทศ ถือว่ำประเทศนั้นได้ก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป เพ่ิมเป็นร้อยละ ๒๐ และอำยุ 
๖๕ ปีขึ้นไปเพิ่มเปน็ร้อยละ ๑๔ ของประชำกรทั้งประเทศ โดยในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีผู้สูงอำยุคิดเป็น
ประมำณร้อยละ ๑๒.๗   
                ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติพยำกรณ์ว่ำประชำกรของ
ไทยจะเพ่ิมขึ้นจำก66.48 ล้ำนคนในปี2551เป็น 70.65 ล้ำนคนในปี 2568 และจะค่อยลดลง 
(Depopulation) เป็น 70.63 ล้ำนคนในปี 2573 จ ำนวนประชำกรวัยเด็ก (อำยุ 0 - 14 ปี) จะลดลงอย่ำง
สม่ ำเสมอจำก 15.95 ล้ำนคนในปี 2533 เหลือเพียง 9.54 ล้ำนคนในปี 2573 ส่วนประชำกรวัยสูงอำยุ 
(อำยุ 60 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมขึ้นกว่ำ 3 เท่ำจำก 4.02 ล้ำนคนในปี 2533เป็น 17.74 ล้ำนคนในปี 2573 เมื่อ
คิดเป็นสัดส่วนจะเพ่ิมจำกร้อยละ 7.36 เป็นร้อยละ 25.12 และตำมนิยำมของสังคมผู้สูงอำยุ ประเทศไทยเริ่ม
ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุในปี 2548 เมื่อประชำกรอำยุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 10 และจะเป็น
สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ในปี 2567 เมือ่ประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 20 คำดกำรณ์
ว่ำในปี พ.ศ.๒๕๗๑ สัดส่วนประชำกรที่มีอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๓.๕ หรือ ๑ ใน ๔ ของ
ประชำกรทั้งประเทศ ซึ่งถือว่ำใช้เวลำน้อยเพียง ๒๐ กว่ำปีเท่ำนั้น ในขณะที่กลุ่มประเทศต้นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประเทศที่พัฒนำแล้วที่เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุใช้เวลำค่อนข้ำงมำก เช่น ฝรั่งเศส ใช้เวลำ ๑๑๕ ปี สวีเดน ๘๕ ป ี
สหรัฐอเมริกำ ๖๙ ปี                                           
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แผนภูมิที่ 1 ปิรามิดประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2533, 2543, 2551 และ 2573 
ที่มา: รำยงำนสถำนกำรณ์ ผู้สูงอำยุไทย พ.ศ.2551, มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร  
 กำรลดลงของประชำกรในวัยก่อนเจริญพันธุ์และมีกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรของผู้สูงอำยุนั้น 
จะส่งผลในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้คือ  
                1.  สังคมไทยเปลี่ยนจำกสังคมท่ีมีวัยแรงงำนมำก (อำยุ 25-59 ปี) เป็นสังคมของผู้สูงอำยุโดยจะ
พบผู้ที่มีอำยุยืนมำกข้ึน แต่จะขาดแคลนแรงงานที่จะป้อนสู่ภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจต่ำงๆ ปัญหำที่พบ
คือ  อำจต้องมีกำรน ำเข้ำแรงงำนจำกต่ำงประเทศ  ทั้งนี้รัฐต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุมดูแลกำรน ำเข้ำแรงงำน
จำกต่ำงประเทศให้ดีและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  เนื่องจำกจะส่งผลถึงควำมมั่นคงของประเทศได้โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งแรงงำนที่ผิดกฏหมำยทั้งหลำยเพรำะอำจน ำมำซึ่งปัญหำอำชญำกรรมต่ำงๆ ได้  
                2.  ด้ำนผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาล เนื่องจำกกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนผู้สูงอำยุจะส่งผล
ต่อกำรลดลงของรำยได้เฉลี่ยของประชำกร และส่งผลต่อรำยได้จำกเงินภำษีอำกรของรัฐลดลงด้วย  แต่รัฐ
จะต้องมีรำยจ่ำยที่เพ่ิมขึ้นในด้ำนที่เก่ียวกับผู้สูงอำยุ  เช่น  กำรประกันสังคม  สุขภำพอนำมัย  และสวัสดิกำร
ของผู้สูงอำยุต่ำงๆ เป็นต้น  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพท่ีเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำก 25,315 ล้ำนบำทในปี 2523 
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เป็น 434,974 ล้ำนบำทในปี 2548 หรือเพ่ิมข้ึน 17.2 เท่ำในช่วง 25 ปีเฉพำะค่ำใช้จ่ำยของภำครัฐ เพ่ิม
จำก 7,576 ล้ำนบำทเป็น 143,775 ล้ำนบำทในช่วงดังกล่ำว จำกผลกำรศึกษำของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำร
คลังพบว่ำในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำ (2553 - 2562) ภำระทำงกำรคลังเฉพำะที่จะเกิดจำกโครงกำรประกันสังคม
และโครงกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติมีจ ำนวนถึงปีละ 142,071 - 251,607 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.4 
- 7.8 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
                3.  รูปแบบของกำรพ่ึงพิงกันระหว่ำงกลุ่มประชำกรในช่วงอำยุต่ำงๆ จะเปลี่ยนไป โดยพบว่ำ
โครงสร้ำงประชำกรที่เปลี่ยนไปนี้จะท ำให้จ ำนวนประชำกรในวัยเด็กที่ต้องพ่ึงพิงวัยท ำงำนลดลง   แต่กลับมีวัย
ผู้สูงอำยุที่ต้องพ่ึงพิงวัยท ำงำนเพ่ิมขึ้น  เมื่อวัยเด็กลดลงก็จะส่งผลต่อกำรลดลงของวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยท ำงำน
ด้วย  ถ้ำหำกวัยผู้สูงอำยุมำกกว่ำวัยท ำงำน  ก็จะพบกับปัญหาของการขาดที่พ่ึงพิงของกลุ่มคนสูงอำยุ  ในแต่ละ
ครอบครัวก็จะมีสมำชิกที่จะดูแลผู้สูงอำยุน้อยลง ปัญหำผู้สูงอำยุถูกทอดทิ้งก็จะมีมำกขึ้นตำมล ำดับ  
                4.  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่ใช้แรงงานจากผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้น  ผู้สูงวัยในปัจจุบันพบว่ำมีแนวโน้ม
ที่จะมีอำยุยืนเพิ่มมำกข้ึน และสุขภำพก็ยังคงแข็งแรงเช่นเดียวกับวัยท ำงำน หำกภำครัฐและเอกชนมีนโยบำยใน
กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพที่ให้ผู้สูงวัยเหล่ำนี้ได้เข้ำมำท ำงำนมำกขึ้นก็จะช่วยแก้ปัญหำทำงเศรษฐกิจ
ได้  หรืออำจจะขยำยระยะเวลำในกำรประกอบอำชีพจำกเดิมที่ก ำหนดให้มีกำรเกษียณอำยุในวัย 60 ปี   อำจ
เพ่ิมเป็น 65 ปีดังเช่นหลำยๆ ประเทศ  ทั้งนี้ควรด ำเนินกำรในเชิงนโยบำยให้เป็นรูปธรรม เป็นต้น  
          
                เมื่อประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนกำร
จัดสรรทรัพยำกรของประเทศในอนำคต  ภำระค่ำใช้จ่ำยของภำครัฐ และครัวเรือน ดังนั้นจึงต้องมีกำร
เตรียมพร้อมทุกด้ำน รวมทั้งด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขในกำรรองรับกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ดีและมี
ประสิทธิภำพ กำรดูแลผู้สูงอำยุในเรื่องสุขภำพจะสูงขึ้น อำทิ โรคกระดูกและข้อ ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ต้อกระจก 
                นอกจำกนี้ในส่วนประชำกรของประเทศ ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมตนเองที่จะก้ำวไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงนี้ด้วย  กล่ำวคือต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมของสมำชิกในครอบครัว  มีกำรวำงแผนกำรใช้ชีวิตใน
ทุกๆ ด้ำน  ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำมเป็นอยู่ต่ำงๆ  เพ่ือให้เกิดภำระที่น้อยที่สุดของสมำชิกใน
ครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม 
               กรุงเทพมหำนคร ได้วำงแผนรองรับสังคมของผู้สูงอำยุ มุ่งเน้นกำรวำงกรอบกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำร
เป็นสังคมผู้สูงอำยุ รวมทั้งมุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและเป็นธรรม 
ตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกรุงเทพมหำนครให้เป็นมหำนครแห่งคุณภำพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทำง
วัฒนธรรม     
              ส ำนักกำรแพทย์ เป็นหน่วยงำนหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรตรวจรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค บริหำรจัดกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
กำรจัดกำรศึกษำ ฝึกอบรม พัฒนำทำงวิชำกำรแพทย์และกำรพยำบำล และปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
โรงพยำบำลในสังกัดทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่โรงพยำบำลกลำง โรงพยำบำลตำกสิน และโรงพยำบำลเจรญิกรุงประชำรักษ์ 
โรงพยำบำลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ โรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศมิ์ โรงพยำบำลลำดกระบัง
กรุงเทพมหำนคร โรงพยำบำลรำชพิพัฒน์ โรงพยำบำลสิรนิธร และโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน โดยมีจ ำนวน
เตียงรวมทั้งสิ้น 1,838 เตียง  เปิดให้บริกำรแก่ประชำชนครอบคลุมจ ำนวนเตียงในเขตกรุงเทพมหำนคร ได้รับ
นโยบำยในกำรให้บริกำรสังคมผู้สูงอำยุ มอบนโยบำยให้โรงพยำบำลในสังกัดด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักกำรแพทย์มี 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 



 6 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเตรยีมควำมพร้อมของประชำกรเพ่ือวัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศำสตร์ด้ำนระบบคุ้มครองทำงสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ บรหิำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำงำนด้ำนผู้สูงอำยุอย่ำงบูรณำกำรระดับชำติ และกำร

พัฒนำบุคลำกรด้ำนผู้สูงอำยุ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรประมวลผล พัฒนำ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนผู้สูงอำยุ และกำร

ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
ในช่วงเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ รพ ได้ประสบปัญหำกับผู้สูงอำยุที่มำรับบริกำรใน รพ เจริญกรุง

ประชำรักษ์มำกขึ้นอย่ำงชัดเจน จำกสถิติผู้สูงอำยุในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบปีงบประมำณ ๒๕๕๖ ได้แก่เขตบำงคอ
แหลม ยำนนำวำ สำธร มีจ ำนวนผู้สูงอำยุสูงถึงร้อยละ ๑๗ – ๑๘ ของประชำกรในเขตทั้งหมด ซึ่งสูงกว่ำร้อยละ
ผู้สูงอำยุของประเทศไทย โดยเป็นผู้สูงอำยุที่อำยุมำกกว่ำ ๗๕ ปีถึงร้อยละ ๒๕ ของผู้สูงอำยุทั้งหมดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ร้อยละค่ำใช้จ่ำยผู้ป่วยนอกสูงอำยุของโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์เป็นร้อยละ ๔๙.๕๘ ของ
ค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมด และ ร้อยละค่ำใช้จ่ำยผู้ป่วยในสูงอำยุของโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์เป็นร้อยละ 
๔๒.๐๘   

จำกสถิติผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในที่เพ่ิมสูงมำกในกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยนอกสูงอำยุล่ำสุด 17,188 
คนมำรับบริกำรเป็นจ ำนวน 172,540 ครั้ง (24.08%) ผูป้่วยใน 5,052 คน (24.97%) วันนอนเฉลี่ย 
๘.๖๔ วัน โดยสำขำท่ีผู้ป่วยนอกสูงอำยุตรวจรักษำมำกตำมล ำดับ ได้แก่ เวชปฏิบัติทั่วไป อำยุรกรรม เวชกรรม-
ฟ้ืนฟู เวชศำสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยำ จักษุวิทยำ ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก 
 
ความจ าเป็นของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการให้บริการผู้ป่วยสูงอายุ 
           ปัญหำกำรดูแลผู้สูงอำยุในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบหรือกำรดูแลผู้ป่วยสูงอำยุที่มำรักษำที่
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์นั้นเป็นเรื่องรีบด่วนที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโดยเร็ว ตำมนโยบำยของส ำนัก
กำรแพทย์กรุงเทพมหำนคร จำกข้อมูลสถิติจำก 3 พ้ืนที่เขตรับผิดชอบพบว่ำสังคมโดยรอบของโรงพยำบำล
ผ่ำนสังคมผู้สูงอำยุมำแล้ว และก ำลังจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์แบบภำยในเวลำไม่ก่ีปีต่อจำกนี้ กำร
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของจ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ มีผลให้กำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุของ
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ยังมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร ได้แก่ 

๑. กำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรผู้สูงอำยุ ร่วมกับ 
ภำระงำนที่มำกเกินอัตรำก ำลังของบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

๒. อำคำรสถำนที่คับแคบ ท ำให้กำรเพ่ิมกำรให้บริกำรเป็นไปอย่ำงจ ำกัด  
๓. ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรดูแลผู้สูงอำยุทั้งด้ำนสุขภำพและสังคม เนื่องจำกขำดกำร 

ประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล รวมทั้งในชุมชน  
๔. งบประมำณในกำรดูแลรักษำผู้สูงอำยุซึ่งจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆในอนำคต กำรรักษำมีกำรใช้เทคโนโลยี 

ขัน้สูง ควรต้องมีกำรวำงแผนรองรับในกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินของโรงพยำบำล        
                   ด้วยข้อจ ำกัดของกำรพัฒนำงำนเพ่ือกำรให้บริกำรผู้สูงอำยุดังกล่ำว จ ำเป็นต้องอำศัยกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี โดยปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงหนึ่ง คือ กำรมีระบบสำรสนเทศท่ีสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภำพ โดยเฉพำะเมื่อปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยในมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ หำกผู้บริหำร
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ทรำบกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมท้ังภำยนอกและภำยในได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุกำรณ์ และระบบสำรสนเทศมีกำรรวบรวมประมวลผลกลั่นกรองข้อมูลต่ำงๆที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ผู้บริหำร
ย่อมสำมำรถน ำข้อมูลที่ประมวลผลแล้วไปประกอบกำรตัดสินใจเพ่ือวำงแผนบริหำรงำนกำรให้บริกำรผู้สูงอำยุที่
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มีประสิทธิภำพได้ดีกว่ำ และเป็นรำกฐำนส ำคัญท่ีจะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป                                                                              
                    ดังนั้นโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ จึงได้มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำง
แผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุขึ้น เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำร
ให้บริกำรในโรคอ่ืนหรือโรงพยำบำลอื่นในสังกัดส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร  
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
วัตถุประสงค์ 

การเชื่อมโยงกับระบบ 
 E-Phis, LIS, MIS2 

 

ข้อมูลภายนอกองค์กร 
-จ ำนวนประชำกรที่มีอำยู ๖๐ ปีขึน้ไปที่อยู่ใน  
กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมเขต เพศ 
-กำรแบ่งกลุ่มผูสู้งอำยุตำมวัยและควำมสำมำรถใน
กำรช่วยเหลือตนเอง 
-ข้อมูลของโรงพยำบำลที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนครทั้งภำครัฐและเอกชน 
-ข้อมูลกฎหมำย ควำมรูเ้กี่ยวกับผูสู้งอำยุ 
-ข้อมูลสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
-ข้อมูลควำมรู้ นวัตกรรม งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
-ข้อมูลสถำบันกำรศึกษำที่ผลิตแพทย์ พยำบำล 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เฉพำะด้ำนผู้สูงอำย ุ
-ข้อมูลหลักสตูรกำรฝึกอบรมด้ำนผู้สูงอำย ุ
-ข้อมูลบริษัทขำยยำ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
กำรดูแลรักษำผูสู้งอำย ุ
-ข้อมูล Day Care และบ้ำนพักผูสู้งอำยุ 
-สวัสดิกำรทำงสังคมของผูสู้งอำย ุ
-ข้อมูล GIS แผนที่บ้ำนประชำกรในเขตรับผิดชอบ 
-ข้อมูลตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
  
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยสูงอายภุายในโรงพยาบาล 
-สถิติจ ำนวนผูสู้งอำยุท่ีมำรับกำรบริกำรที่
โรงพยำบำลเจรญิกรุงประชำรักษ ์
-กำรแบ่งกลุม่ผูสู้งอำยุตำมวยัและควำมสำมำรถใน
กำรช่วยเหลือตนเอง 
-ข้อมูลควำมรูเ้กี่ยวกับผูสู้งอำย ุ
-1๐ อันดับแรกชองโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอำยุ
ที่มำรักษำท่ีโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 
-ข้อมูลเกี่ยวกับเวชภณัฑ์ ยำ ครุภณัฑ์ ทำง
กำรแพทย์ที่เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำผู้สูงอำย ุ
-สถำนท่ี สิ่งแวดล้อม 
-ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
-ข้อมูลตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
  
 
 

ข้อมูลด้านการวางแผน 
-วิสัยทัศน์ 
-พันธกิจ 
-นโยบำยของผู้บริหำร
กรุงเทพมหำนครและส ำนักกำรแพทย์ 
-ข้อมูลบุคลำกรด้ำนผู้สูงอำย ุ
-ข้อมูลกำรเงินของโรงพยำบำล 
  
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุท่ี
นอนรักษาในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
ด้านการคัดกรอง 
-กำรคัดกรองทั่วไป 
-กำรคัดกรองกลุม่อำกำรโรคผู้สูงอำยุ 
-กำรคัดกรองสุขภำพจิต 
ด้านการรักษาพยาบาล 
 -โรคเรื้อรัง 
 -โรคเฉียบพลัน 
ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 
-ข้อมูลกำรเยี่ยมบ้ำน 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
-กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ 
 
 

การตัดสินใจ 
ของ 

ผู้บริหาร 

ระบบงานย่อย 

ระบบการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
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วัตถุประสงค์ 
                     ๑.  เพ่ือพัฒนำระบบงำนย่อยส ำหรับกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุที่ถูกต้อง  
ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริหำร   
                     ๒.  เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรบริหำร วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ควำมเสี่ยง 
และโอกำสในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุ เพ่ือเป็นข้อมูลช่วยผู้บริหำรในกำรตัดสินใจ 
 
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

๑. จัดท ำระบบงำนย่อยของระบบสำรสนเทศ ๙ ระบบ ได้แก่ ระบบงำนย่อย ด้ำนผู้ป่วย 
นอกสูงอำยุ ผู้ป่วยในสูงอำยุ คลินิกเฉพำะทำง กำรเยี่ยมบ้ำน งบประมำณ บุคลำกร ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
เภสัชกรรม และข้อมูลภำยนอกเพ่ือกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุที่ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้บริหำรภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๕๙ 

๒. สร้ำงระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยภุำยใน 
เดือนภำยในเดือนมีนำคม ๒๕๕๙ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

๑. ผู้บริหำร ให้กำรสนับสนุน  
๒. ทีมงำนคุณภำพ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ก ำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ชัดเจน และมีกำร

ประชุมติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
๓. โปรแกรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริหำร  
๔. เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
๕. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 

 
ค านิยาม 
ผู้สูงอายุ หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
กำรแบ่งกลุ่มผู้สูงอำยุ สำมำรถแบ่งโดยใช้ 
1.1 วัย (Chronological age) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (Living in an ageing world) 

- Young - old คือ อำยุระหว่ำง 60 - 69 ปี 
- Medium - old คือ อำยุระหว่ำง 70 - 79 ปี 
- Old - old คือ อำยุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป 

1.2 ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเอง (Functional assessment) ได้แก่ 
- ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรส่วนตัว (Basic activities of daily living : 

basic ADLs) เช่น กำรลุกจำกเตียง กำรใช้ห้องน้ ำ กำรล้ำงหน้ำแปรงฟัน กำรขับถ่ำย กำรอำบน้ ำ กำรแต่งตัว 
กำรข้ึนลงบันได กำรรับประทำนอำหำร 
 - ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองที่ซับซ้อนกว่ำ basic ADLs (Instrumental activities of 
daily living : instrumental ADLs) เช่น กำรซักผ้ำ กำรล้ำงจำน กำรจ่ำยตลำด กำรบริหำรเงิน กำรปรุง
อำหำร กำรใช้โทรศัพท์ กำรบริหำรยำ โดยประเมินว่ำ ผู้สูงอำยุสำมำรถท ำกิจกรรมเหล่ำนี้ได้ 

- ด้วยตนเอง 
- โดยต้องมีผู้อื่นช่วย 
- ไม่ได้เลย 
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ผู้บริหาร หมำยถึง ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำกลุ่มงำน หัวหน้ำฝ่ำย รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล และผู้อ ำนวยกำร
พยำบำล 
ระบบงานย่อย หมำยถึง ระบบงำนในระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุ 
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมำยถึง ระบบที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง หรือประมวลผล
ข้อมูลเพ่ือให้ได้สำรสนเทศท่ีต้องกำร เพ่ือจะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการให้บริการผู้ป่วยสูงอายุ หมำยถึง เป็นระบบที่สนับสนุนกำรตัดสินใจ
ช่วยผู้บริหำรในเรื่องกำรตัดสินใจกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุ 
ระบบ e-Phis หมายถึง ระบบสำรสนเทศที่ส ำนักกำรแพทย์จัดท ำขึ้นส ำหรับกำรให้บริกำรผู้ป่วย ส ำหรับ
โรงพยำบำลใหญ่ 3 แห่งคือ โรงพยำบำลกลำง โรงพยำบำลตำกสิน และ โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 
ประกอบด้วยระบบงำนย่อย 19 ระบบ ดังนี้ 
1. ระบบเวชระเบียนและสถิติ   2. ระบบผู้ป่วยนอก 
3. ระบบผู้ป่วยใน    4. ระบบคลินิกเฉพำะทำง 
5. ระบบห้องคลอด    6. ระบบห้องผ่ำตัดและวิสัญญี  
7. ระบบอุบัติเหตุและนิติเวชวิทยำ   8. ระบบชันสูตรโรคและพยำธิวิทยำ 
9. ระบบประกันสุขภำพ    10. ระบบเภสัชกรรม 
11. ระบบธนำคำรเลือด    12. ระบบงำนรังสีวิทยำ 
13. ระบบโภชนำกำร    14. ระบบควบคุมกำรใช้ผ้ำ 
15. ระบบพัสดุ     16. ระบบงบประมำณกำรเงินและบัญชี 
17. ระบบบุคลำกร    18. ระบบเวชศำสตร์ครอบครัว 
19. ระบบงำนสำรบรรณ 
ระบบ LIS (Laboratory Information System) เป็นระบบเฉพำะทำงส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลผลกำรตรวจ
ต่ำงๆ ทำงห้องปฏิบัติกำร ช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรรำยงำนผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่เกิดจำกคน 
และมีกำรเชื่อมต่อกับระบบ e-Phis ในระบบงำนย่อยระบบชันสูตรโรคและพยำธิวิทยำ ของโรงพยำบำลเจริญกรุง
ประชำรักษ์ 
ระบบ MIS2 เป็นระบบงำนที่พัฒนำโดยกองพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ ส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล 
และให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ใช้ มีระบบงำนย่อย ทั้งหมด 12 ระบบงำน ดังนี้ 
1. ระบบงำนงบประมำณ    2. ระบบงำนรำยได้ 
3. . ระบบงำนกำรเงิน    4. ระบบงำนบัญชี 
5. ระบบงำนจัดซื้อ    6. ระบบงำนจัดจ้ำง 
7. ระบบงำนบุคลำกร    8. ระบบงำนบัญชีทรัพย์สิน 
9. ระบบงำนเรื่องรำวร้องทุกข์   10 ระบบงำนเงินเดือน 
11. ระบบงำนบริหำรคลังพัสดุกลำง  12 ระบบงำนบริหำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1) เสนอโครงกำรต่อผู้บริหำรส ำนักกำรแพทย์  
2) ตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วย         

  3) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
      3.1)  สอบถำมควำมต้องกำรของผู้บริหำร 
      3.2)  กำรวิเครำะห์ระบบ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำร  
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เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำงำนดูแลผู้สูงอำยุ 

  3.๒.1 ข้อมูลภำยนอก 
  - จ ำนวนประชำกรในเขตรับผิดชอบที่มีอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปจ ำแนกตำมเพศ กลุ่มอำยุ ประสำน

กับฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ กระทรวงมหำดไทย เพ่ือขอเชื่อมต่อข้อมูล Real Time                            
              - จ ำนวนประชำกรในเขตรับผิดชอบที่มีอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปจ ำแนกตำมควำมสำมำรถในกำร

ช่วยเหลือตนเอง ประสำนกับส ำนักอนำมัย 
  - ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย จะต้องประสำนกับฐำนข้อมูลทะเบียน

สิทธิกำรรักษำพยำบำล จำก สปสช ส ำนักงำนประกันสังคม กรมบัญชีกลำง เพ่ือขอเชื่อมต่อข้อมูล Real 
Time 

  - ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนบริกำรรอบๆ โรงพยำบำล เช่นโรงพยำบำลรัฐที่ไม่ใช่สังกัด
กรุงเทพมหำนคร โรงพยำบำลเอกชน ศูนย์กำรแพทย์ บ้ำนพักผู้สูงอำยุ Day Care  

  - สถำบันกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
  - ข้อมูลบริษัทขำยยำ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่เก่ียวกับกำรดูแลรักษำ
ผู้สูงอำยุ 
                     - ข้อมูลกฎหมำย ควำมรู้เกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 
                     - องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และงำนวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 
                     - ข้อมูลสถำบันกำรศึกษำท่ีผลิตแพทย์ พยำบำล บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เฉพำะด้ำน
ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอำยุ 
                     - ข้อมูลหลักสูตรกำรฝึกอบรมด้ำนผู้สูงอำยุ  
                     - ข้อมูล Day Care และบ้ำนพักผู้สูงอำยุ 
                     - ข้อมูลระบบบริกำรและสวัสดิกำรทำงสังคมของผู้สูงอำยุ 
                     - ข้อมูล GIS แผนที่บ้ำนประชำกรในเขตรับผิดชอบ 
                     - ข้อมูลตัวชี้วัดขององค์กรภำยนอก 
                    3.2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยสูงอำยุภำยในโรงพยำบำล  

  - จ ำนวนผู้ป่วยสูงอำยุที่มำรับบริกำร มีกำรแบ่งกลุ่มผู้สูงอำยุตำมวัยและ
ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเอง 

  - ข้อมูลผู้ป่วยสูงอำยุที่มำรับบริกำรผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แบ่งตำมกลุ่มงำน 
  - สถิติโรคที่พบบ่อย 1๐ อันดับแรกของผู้ป่วยสูงอำยุ 

  - จ ำนวนยำ อุปกรณ์ เครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร 
                     - สถำนที่ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของผู้สูงอำยุ 
                     - ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
                     - ข้อมูลตัวชี้วัด ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
                     - องค์ควำมรู้ นวัตกรรม และงำนวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ 
 
                   ๓.๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกผู้สูงอำยุและผู้ป่วยสูงอำยุที่นอนรักษำในโรงพยำบำล 
เจริญกรุงประชำรักษ์ 
                     - ด้ำนกำรคัดกรอง : กำรคัดกรองทั่วไป กำรคัดกรองกลุ่มอำกำรโรคผู้สูงอำยุ 
                                              กำรคัดกรองสุขภำพจิต 
                     - ด้ำนกำรรักษำพยำบำล : โรคเรื้อรัง โรคเฉียบพลัน 
                     - ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสภำพ : ข้อมูลกำรเยี่ยมบ้ำน 
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                     - ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค : กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ 

                    ๓.๒.๔ ข้อมูลด้ำนกำรวำงแผน :  
                     - วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร นโยบำยของผู้บริหำร
ส ำนักกำรแพทย์     
                     - ข้อมูลกำรเงินของโรงพยำบำล 
                     - ข้อมูลบุคลำกรด้ำนผู้สูงอำยุ  
                3.3) กำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศที่สำมำรถสนับสนุนกำรตัดสินใจแก่

ผู้บริหำร เพื่อใช้กำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วย มีกำรน ำเทคนิคทำงสถิติมำเป็นเครื่องมือช่วยวิเครำะห์ข้อมูลที่
ได้จำกระบบ และผลลัพธ์ถูกต้องน่ำเชื่อถือ โดยประสำนงำนกับบริษัทที่รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 

                3.4) กำรติดตั้งระบบ และบ ำรุงรักษำระบบ โดยบริษัทน ำโปรแกรมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ
มำติดตั้งเพ่ือใช้งำนและฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับผู้ใช้ระบบ 

                      ๓.๕) การพัฒนาบุคลำกรเพ่ือดูแลระบบ และพัฒนำผู้บริหำรเพ่ือน ำระบบสำรสนเทศไป
ใช้ 

 

การวิเคราะห์ปัญหา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และแนวทางการแก้ปัญหา                                                                              
กำรด ำเนินงำนในด้ำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุของ

โรงพยำบำล ยังมีข้อจ ำกัด เนื่องจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนสำรสนเทศ ร่วมกับระบบ
กำรประสำนงำนทั้งภำยใน และภำยนอกองค์กรยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร                                                                 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำรทั้งในระดับส ำนักกำรแพทย์และโรงพยำบำล บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
และองค์กรภำยนอกภำครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ดูแลระบบ   

 
วิเคราะห์ปัญหา stakeholder Demand ของ 

stakeholder 
Demand ของ

ผู้บริหารโครงการ 
แผนกลยุทธ์ 

๑.การรวบรวมข้อมูล   
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน ตำมรอบ 
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 
-จ ำนวนและรำยชื่อ
ประชำกรสูงอำย ุจ ำแนก
ตำมเขต เพศ กลุ่มอำย ุ 

กระทรวงมหำดไทย 
 

 

กำรได้รับบริกำรของรพ.
ที่สะดวก รวดเร็ว และมี
คุณภำพ 

- ท ำ MOU กับ
กระทรวงมหำดไทย
เพื่อใหไ้ด้ข้อมูล
ประชำชนที่ถูกต้อง 

-จ ำนวนประชำกรแบ่ง
ตำมควำมสำมำรถช่วย 
เหลือตนเอง 

     ส ำนักอนำมยั กำรประสำนเครือข่ำย 
 

กำรจัดประชุมเครือขำ่ย
กับศูนย์บริกำร
สำธำรณสขุในเขต 

ข้อมูลสิทธิกำร
รักษำพยำบำล 

สปสช.เขต 13 
กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำน
ประกันสังคม 
กรมบญัชีกลำง 

กรุงเทพมหำนคร 

โรงพยำบำลมีกำรเบิก 
จ่ำยตำมสิทธิท่ีถูกต้อง 

- ท ำ MOU กับ สปสช 
ปกส กรมบญัชีกลำง 
เพื่อที่จะได้สทิธิกำร
รักษำพยำบำลที่ถูกต้อง 

-ข้อมูลสถำบันกำร ศึกษำ
ที่ผลิตแพทย์ พยำบำล 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

-ฝ่ำยวิชำกำร          
รพ.เจรญิกรงุฯ 

 

-ระบบสำรสนเทศที่
ตอบสนองกำรท ำงำน 

สรำ้งกำรมีส่วนร่วม โดย
กำรแต่งตั้งเปน็
คณะท ำงำนพัฒนำ
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วิเคราะห์ปัญหา stakeholder Demand ของ 

stakeholder 
Demand ของ

ผู้บริหารโครงการ 
แผนกลยุทธ์ 

เฉพำะด้ำน 

 

 

ระบบสำรสนเทศเพือ่
กำรวำงแผนกำร
ให้บริกำรผู้ป่วย 
 
 
 

- ข้อมูลหลักสูตรกำรอบรม
ด้ำนผู้สูงอำยุ 

ฝ่ำยวิชำกำร       
รพ.เจรญิกรงุฯ 

ร ะบบ สำ รส น เทศ ที่
ตอบสนองกำรท ำงำน 

- ข้อมูลควำมรู้ นวัตกรรม  
งำนวิจัย 

ฝ่ำยวิชำกำร         
รพ.เจรญิกรงุฯ 

- ข้อมูลกฎหมำย นิติกร                
รพ.เจรญิกรงุฯ 

-ข้อมูลบริษัทขำยยำ 
ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยว 
กับกำรดูแลรักษำผูสู้งอำย ุ

กลุม่งำนเภสัชกรรม 
รพ.เจรญกรุงฯ 

- ข้อมูล Day Care และ
บ้ำนพักผู้สูงอำย ุ
-สวัสดิกำรทำงสังคมของ
ผู้สูงอำย ุ

ส ำนักงำนเขต 
 

กำรประสำนเครือข่ำย 

-ข้อมูล GIS แผนที่บ้ำน
ประชำกรในเขต 

ส ำนักอนำมัย กำรประสำนเครือข่ำย 

-ข้อมูลตัวช้ีวัด สถำบันรบัรองคณุ 
ภำพสถำนพยำบำล 

โรงพยำบำลมีคุณภำพ ประสำนข้อมูลตัวช้ีวัด
ผ่ำนทำงผู้บริหำร 

-จ ำนวนรำยชื่อบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์เฉพำะด้ำน
ที่ให้บริกำรผูสู้งอำย ุ
-สถติิจ ำนวนผู้ป่วยสูงอำยุ 
รพ.เจรญิกรุงประชำรักษ ์
-กำรแบ่งกลุม่ผู้ป่วย
สูงอำยุตำมวัย 
-1๐ อันดับโรคที่พบบ่อย
ในผู้ป่วยสูงอำยุมำรักษำท่ี
รพ.เจรญิกรุงประชำรักษ ์

บริษัทเอกชนทีดู่แล
ระบบ 

 รพ.เจรญิกรุงฯ 

มีเวลำในกำรหำสถติิที่
พอเหมำะ 
 

สรำ้งกำรมีส่วนร่วม โดย
กำรแต่งตั้งเปน็คณะ 
ท ำงำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรวำง
แผนกำรใหบ้ริกำรผู้ปว่ย 

-ข้อมูลกำรศึกษำอบรม
ของบุคลำกรด้ำนเวช
ศำสตร์ผูสู้งอำย ุ

ฝ่ำยวิชำกำร         
รพ.เจรญิกรงุฯ 

-ระบบเทคโนโลย ี      
สำรสนเทศที่ตอบสนอง

กำรท ำงำน 
 

-มีเวลำในกำรหำรวบรวม
ที่พอเหมำะ 

-ข้อมูลควำมรูเ้กี่ยวกับ
ผู้สูงอำย ุ
- กำรแบ่งกลุ่มอำยุตำม
ควำมสำมำรถในกำร
ช่วยเหลือตนเอง 

พยำบำลคดักรอง 

-ข้อมูลเกี่ยวกับเวชภณัฑ์ 
ยำ ครุภณัฑ์ทำง 
กำรแพทย์ 

องค์กรแพทย ์
กลุม่งำนเภสัชกรรม 

รพ.เจรญิกรงุฯ 
-ข้อมูลสถำนท่ี                    
สิ่งแวดล้อมของผูสู้งอำย ุ

ฝำ่ยบรหิำร         
รพ.เจรญิกรงุฯ 

-ข้อมูลควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ฝ่ำยกำรพยำบำล    
รพ.เจรญิกรงุฯ 

มีเวลำในกำรหำรวบรวม
ที่พอเหมำะ 
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วิเคราะห์ปัญหา stakeholder Demand ของ 

stakeholder 
Demand ของ

ผู้บริหารโครงการ 
แผนกลยุทธ์ 

-ข้อมูลตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง ฝ่ำยวชิำกำร 
ศูนย์พัฒนำคณุภำพ

รพ.เจรญิกรงุฯ 
-ข้อมูลกำรคัดกรอง กลุม่งำนผู้ป่วยนอก

รพ.เจรญิกรงุฯ 
-ข้อมูลด้ำนกำร
รักษำพยำบำล 

ฝ่ำยวิชำกำร        
รพ.เจรญิกรงุฯ 

-ข้อมูลกำรเยี่ยมบ้ำน กลุม่งำนอนำมัย
ชุมชนรพ.เจริญกรุงฯ 

-แผนที่ GIS ในกำร   
เยี่ยมบำ้น 

-ข้อมูลกำรส่งเสรมิ
สุขภำพ 

กลุม่งำนอนำมัย
ชุมชนรพ.เจริญกรุงฯ 

มีเวลำในกำรหำรวบรวม
ที่พอเหมำะ 

-ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบำย ของรพ. 

ศูนย์พัฒนำคณุภำพ
รพ.เจรญิกรงุฯ 

-ข้อมูลกำรเงินของรพ. ฝ่ำยงบประมำณ
กำรเงินและบญัชี 

ของรพ. 
 

๒.การออกแบบระบบ
และการดูแลรกัษาระบบ 

-บุคลำกรทำงด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ                                          
 
  
 
 
 
 
 
-ผู้บริหำร
โรงพยำบำลและ
ส ำนักกำรแพทย์  
 
 
- เครอืข่ำย
อินเตอรเ์นต็
ควำมเร็วสูง   

-รำยได้ดี สวสัดิกำรดี 
ภำระงำนเหมำะสม     
-ต ำแหน่งข้ำรำชกำร    
    
 
 
 
 
 
 
-ระบบสำรสนเทศท่ีมี
ข้อมูลพร้อมส ำหรับกำร
ตัดสินใจด้วย
งบประมำณที่เหมำะสม 
 
           - 

-บุคลำกรทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่สำมำรถออกแบบ
และดูแลระบบที่
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้   
-สำมำรถประมวลผล
และวิเครำะห์ทำง
สถิติได้อย่ำงถูกต้อง 
 
-สนับสนุนทรัพยำกร
บุคคลและ
งบประมำณ 
 
 
- ตอบสนองกำรใช้
งำนได้อย่ำงรวดเร็ว
และไม่ขัดข้องใช้งำน
ได้ตลอดเวลำ 

-จ้ำงบุคลำกรห้วงเวลำ
ให้ค ำแนะน ำ 
-ขอเพิ่มต ำแหน่ง
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร ์
 
 
 
  
                                
-ที่ปรึกษำในคณะ 
ท ำงำน 
 
 
 
- จัดซื้อเครือข่ำย
อินเตอร์เนต็ชนิด Fix 
IP  

๓.การเชื่อมโยงกับระบบ 
e-Phis, LIS, MIS 
(ปัจจุบันมีกำรเช่ือมต่อ
ระบบ e-Phis, LIS ขำด
MIS) 

-บริษัทท่ีดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
รพ.เจรญิกรุงฯ 
-บริษัทท่ีดูแลระบบ 
ชันสูตรโรค ของ
รพ.เจรญิกรุงฯ 
-บริษัทท่ีดูแลระบบ 

ข้อมูลสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทัน
ต่อกำรใช้งำน 

ข้อมูลสมบูรณ์ 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทัน
ต่อกำรใช้งำน 

 -ทีมผู้บริหำรของรพ.
เจริญกรุงฯ ประสำน
ผู้บริหำรของส ำนัก
ยุทธศำสตร์และ
ประเมินผล 
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วิเคราะห์ปัญหา stakeholder Demand ของ 

stakeholder 
Demand ของ

ผู้บริหารโครงการ 
แผนกลยุทธ์ 

MIS ของ ส ำนัก
ยุทธศำสตร์และ
ประเมินผล 

 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม ๒๕๕๗ – มีนำคม ๒๕๕๙ 
 
งบประมาณ 
  ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุ ขออนุมัติ
เบิกจ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินบ ำรุงโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ จ ำนวน 5,840,000 บำท 
(ห้ำล้ำนแปดแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) โดยมีค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย แบบที ่2     รำคำ 310,000 บำท 
2. อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External Storage)  รำคำ 510,000 บำท 
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server) รำคำ 20,000 บำท 
4. ค่ำพัฒนำโปรแกรม                รำคำ 5,000,000 บำท 
รวมทั้งสิ้น              5,840,000บำท 

(ห้ำล้ำนแปดแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) 
   ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ำยได้ตำมควำมเป็นจริง กรณียอดหนึ่งยอดใดไม่พอจ่ำย แต่ไม่เกินงบประมำณ           

ที่ได้รับอนุมัติ 
 

แผนปฏิบัติการ 
 

ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.  
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

ระยะ     ๑ 1. ทบทวนปัญหำของกำรให้บริกำร
ผู้สูงอำยุและวำง แผนในกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ 
2. ขออนุมัติโครงกำรตำมล ำดับ 

3. แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนกำร
ให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำย ุ

         ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายพัสด ุ
ฝ่ายวิชาการ 

 

ระยะที่๒ 1. ประชุมคณะ ท ำงำนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อวำงแผนกำรให้ บริกำร
ผู้ป่วยสูงอำย ุ
2. ชี้แจงพร้อมก ำหนด TOR ที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
วำงแผนกำรให ้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุ 
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
–กระทรวงมหำดไทย 
- สปสช 
- ส ำนกัประกันสังคม 
- กรมบัญชีกลำง 

         ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
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ขั้นตอน
ด าเนินงาน 

กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.  
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

เม.ย. 
พ.ค. 

มิ.ย. 
ก.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 

ต.ค. 
พ.ย. 

ธ.ค. 
ม.ค. 

ก.พ. 
มี.ค. 

- บริษัทรับพัฒนำ Software 
4. ประมูลอิเลคโทรนิค 

 
ฝ่ายวิชาการ 

ระยะที่๓ 1. ให้บริษัทที่ชนะกำรประมูลน ำแผน 
กำรด ำเนินงำนมำชี้แจงให้คณะ 
ท ำงำนรับทรำบ 
2. คณะท ำงำนตรวจสอบระบบที่
พัฒนำถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. บริษัทที่ชนะกำรประมูลแก้ไขตำม
คณะท ำงำน 
4. ทดสอบระบบพร้อมทั้งแก้ไข 

         ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 
ฝ่ายวิชาการ 
 

ระยะที่๔ อบรมบุคลำกรผู้ดูแลระบบและ
ผู้บริหำร 

         ฝ่ายวิชาการ 

 

 

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ท าให้โครงการไม่สัมททธิผผล 
 
ประเด็น ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยง บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

๑.กำรรวบรวมข้อมูล - ข้อมูลไมค่รอบคลุม
ครบถ้วน ไม่ทันสมัย ไม่
ถูกต้อง 

- จัดประชุมบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม
ข้อมูลเบื้องต้น  
- เตรียมแผนกำรขยำย
กำรบริกำรในอนำคต 

บุคลำกรภำยใน
โรงพยำบำล 
- ฝ่ำยวิชำกำร 
- ฝ่ำยกำรพยำบำล 
- ฝ่ำยโภชนำกำร 
- กง. เวชกรรมฟ้ืนฟู 
- กง.อนำมัยชุมชน 
- กง.ชันสูตรโรค 
- กง.รังสีวิทยำ 
- องค์กรแพทย์ 
บุคลำกรภำยนอก 
- ส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ 
- ส ำนักงำนประกันสังคม 
- กระทรวงมหำดไทย 

๒.กำรวิเครำะห ์และ 
กำรออกแบบระบบ 

- คณะท ำงำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
วำงแผนกำรให้บริกำรผู้ 
ป่วยสูงอำยุให้ข้อมูลไม่
ครบและข้อมูลไม่ 
Update 

- บริษัทผู้ชนะกำร
ประกวดต้องจัดท ำ
โปรแกรมต้นแบบ 
Prototype มำให้
คณะท ำงำนฯตรวจสอบทุก
ครั้งหลังจำกท่ีมีกำร

- คณะท ำงำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
วำงแผนกำรให้บริกำร
ผู้ป่วยสูงอำย ุ
- บริษัทที่ชนะกำร
ประกวด 
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ประเด็น ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยง บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- บริษัทที่ชนะกำรประมูล
ออกแบบระบบไม่ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
ระบบ 

สัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบฯ 
 

3.กำรพัฒนำระบบ - บริษัทที่ชนะกำรประมูล
พัฒนำระบบไม่ตรงตำมท่ี
ออกแบบไว้  

- จะต้องระบุใน TOR ให้
ผู้ชนะกำรประมูลรำยงำน
ควำมคืบหน้ำของ
โปรแกรมทุกเดือน 
- คณะท ำงำนฯจะต้อง
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทุก
งวดงำน 

- คณะท ำงำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
วำงแผนกำรให้บริกำร
ผู้ป่วยสูงอำย ุ
- บริษัทที่ชนะกำรประกวด 

๔.กำรเชื่อมโยงกับระบบ 
MIS 

- งบประมำณที่ใช้ในกำร
เชื่อมโยงระบบ 
- ข้อมูลในระบบ e-Phis 
ขำดข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมำณของ รพ. 
ครุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในระบบ 
MIS  

ประชุมหำข้อตกลง
ร่วมกับผู้บริหำรและ
ส ำนักยุทธศำสตร์และ
ประเมินผล 

- คณะท ำงำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
วำงแผนกำรให้บริกำร
ผู้ป่วยสูงอำย ุ
- บริษัทที่ชนะกำรประกวด 
- ผู้บริหำรและส ำนัก
ยุทธศำสตร์และประเมินผล 

๕. กำรดูแลรักษำระบบ ไม่สำมำรถใช้ระบบได้ - มีสัญญำกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบกับบริษัทที่ชนะกำร
ประกวด 

- คณะท ำงำนพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
วำงแผนกำรให้บริกำร
ผู้ป่วยสูงอำย ุ
- บริษัทที่ชนะกำรประกวด 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ ส ำนักกำรแพทย ์มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำรให้บริกำร
ผู้ป่วยสูงอำย ุท ำให้สำมำรถวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ปว่ยสูงอำยไุด้อย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิภำพ สำมำรถลด
ผลกระทบรนุแรงทั้งต่อสุขภำพของประชำชน สังคม และเศรษฐกิจของกรุงเทพมหำนคร 

 
การประเมินผลและข้อเสนอแนะ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน 
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ
ระบบงำนย่อยเพ่ือกำรวำง
แผนกำรให้บริกำรผู้ป่วย
สูงอำยุ 
 
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ

-นับจ ำนวนระบบงำนย่อยในระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ปว่ยสูงอำยุครบทั้ง ๙ 
ระบบ 
-ประเมินระบบย่อยของระบบสำรสนเทศทั้ง ๙ 
ระบบสำมำรถแสดงผลตำมต้องกำรทำงจอภำพ 
 ประเมินจำก ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรที่มีกำรใช้

ระบบงำนย่อยตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน 

ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
ผู้ป่วยสูงอำย ุ 
  

ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ  
เป้ำหมำย > ร้อยละ ๘๐ 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำย ุจะเป็นปัจจยัส ำคัญ
ของกำรน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบครบวงจรของกรุงเทพมหำนคร ให้
ครอบคลุม และมีประสิทธิภำพ ทั้งด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค และกำรฟ้ืนฟู
คุณภำพชีวิต โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบงำนย่อยที่จ ำเป็นต่อกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และพัฒนำระบบสำรสนเทศที่จ ำเป็นในกำรบริหำร วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ควำมเสี่ยง เพ่ือเป็น       
ข้อมูลช่วยผู้บริหำรในกำรตัดสินใจสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอำยุ ให้สำมำรถพ่ึงตนเองได้ในระดับหนึ่ง และมีกำร
พัฒนำภำคเีครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือกันทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรให้เกิดเป็นรูปธรรม
ทีช่ัดเจน กรุงเทพมหำนครมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประชำชน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 3 หน่วยงำน คือ ส ำนักอนำมัย ส ำนักกำรแพทย์ และส ำนักพัฒนำสังคม โดยส ำนัก
อนำมัยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ส ำนักกำรแพทย์มุ่งเน้นด้ำนกำรวินิจฉัยรักษำโรคและฟ้ืนฟู
สภำพ ส ำนักพัฒนำสังคมจะดูแลชุมชน ปัจจุบันนโยบำยของส ำนักกำรแพทย์เริ่มให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแล
สุขภำพเชิงรุกมำกข้ึน จึงต้องมีกำรเพ่ิมศักยภำพในงำนเชิงรุกด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ จึงเป็นควำมท้ำทำยส ำหรับ
ผู้บริหำรที่จะท ำให้กำรท ำงำนของทั้งสำมส ำนักนี้มีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงเข้มแข็งเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภำพของ
ประชำชนในกรุงเทพมหำนคร ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมืออำชีพ 
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ตัวอย่างหน้าจอระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการให้บริการผู้ป่วยสูงอายุ                                                      

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
 

ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนกำรให้บริกำรผู้ป่วยสูงอำยุโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 
จะแบ่งออกเป็นระบบย่อย 9 ระบบย่อย ดังนี้ 

1. ระบบผู้ป่วยนอก   2. ระบบผู้ป่วยใน 
3. คลินิกเฉพำะทำง   4. กำรเยี่ยมบ้ำน 
5. ระบบงบประมำณ   6. ระบบบุคลำกร 
7. ระบบเภสัชกรรม   8. ระบบเครื่องมือทำงกำรแพทย์ 
9. ข้อมูลภำยนอก 

 
   ภำพที่ ๑. แสดงหน้ำจอระบบงำนย่อย ทั้ง ๙ ระบบงำนย่อย   

 
 
 

ภำพที่ ๒. แสดงหน้ำจอระบบผู้ป่วยนอก 
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ภำพที่ ๓. แสดงหน้ำจอระบบผู้ป่วยใน 

 
             
 
 
   ภำพที่ ๔. แสดงหน้ำจอคลินิกเฉพำะทำง 
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   ภำพที่ ๕. แสดงหน้ำจอกำรเยี่ยมบ้ำน 

                    
 
    
 

ภำพที่ ๖. แสดงหน้ำจอระบบงบประมำณ 
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   ภำพที่ ๗. แสดงหน้ำจอระบบบุคลำกร 

                    
 
 
 
   ภำพที่ ๘. แสดงหน้ำจอระบบเภสัชกรรม 
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   ภำพที่ ๙. แสดงหน้ำจอระบบเครื่องมือทำงกำรแพทย์ 

                    
 
 
 
   ภำพที่ ๑๐. แสดงหน้ำจอข้อมูลประชำกร 

                    
 
                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 25 
ประวัติผู้เขียนเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

 
 ชื่อ    นำงสิรินำถ  เวทยะเวทิน 
 วันเดือนปี เกิด   29 เมษำยน พ.ศ. 2504 
 
 ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน กุมำรแพทย์ กลุ่มงำนกลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยำ 

นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
    รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
 
 สถานที่ท างานปัจจุบัน ฝ่ำยวิชำกำร โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ 
    ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
    เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงคอแหลม 
    เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 
 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ.2528  ระดับปริญญำตรีแพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

มหำวิทยำลัยมหิดล 
พ.ศ.2534 วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  สำขำ

กุมำรเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น   
 
ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ.2528 ต ำแหน่งนำยแพทย์ 4 กรมแพทย์ทหำรเรือ กระทรวงกลำโหม 
พ.ศ.2534 ต ำแหน่งนำยแพทย์ 4 กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลชัยภูมิ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน ต ำแหน่งนำยแพทย์ 8 วช. 
 (ด้ำนเวชกรรม  
สำขำกุมำรเวชกรรม) 

กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์ 
กลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยำ 
โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์  ส ำนักกำรแพทย์ 

 
รางวัลหรือผลงาน (เฉพาะที่ส าคัญ) 

 บุคลำกรดีเด่นของโรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์  ประจ ำปี 2553 - ๒๕๕๔ 
 


