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ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้น
หาภาวะเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง มะเร็ งเต้านม มะเร็ งปากมดลูก
ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้ าหมายตาม
โครงการสําคัญที่รองรับ
ร้อยละของจํานวนผูส้ ู งอายุทื่เข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ
อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย
4 ครั้ง
อัตราเด็กเกิดนํ้าหนักน้อยที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์
ร้อยละระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ระดับความสําเร็ จของการจัดทําและดําเนินโครงการ One Stop Service
แผนกทันตกรรม
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยการผ่าตัดโรคต้อกระจกกรณี ไม่ฉุกเฉิ น (วัน)
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการให้บริ การ
สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานจาก พรพ.
ร้อยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพ
อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนินงานต่อสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด
(Asset Turnover)
อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนินงานต่อต้นทุนคงที่
สัดส่ วนของเงินนอกงบประมาณต่อรายรับรวมขององค์กร
ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
ความสําเร็ จของการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ร้อยละความสําเร็ จของการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่ การปฏิบตั ิ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล
Turnover Rate ของบุคลากรทางการแพทย์
จํานวนองค์ความรู ้ทางการแพทย์ภายในเขตอําเภอบ้านแพ้วที่จดั ทําและเผยแพร่
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ตัวชี้วดั ที่ 1

: ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้น
1.1 ภาวะเบาหวาน
(ร้อยละ 3)
1.2 ความดันโลหิ ตสู ง
(ร้อยละ 3)
1.3 มะเร็ งเต้านม
(ร้อยละ 3)
1.4 มะเร็ งปากมดลูก
(ร้อยละ 3)
: ร้อยละ
: ร้อยละ 12

หน่ วยวัด
นํา้ หนัก
คําอธิบาย :
1. พิจารณาจากผลการคัดกรองเบื้องต้นหาภาวะเบาหวาน , ความดันโลหิ ตสู ง , มะเร็ งเต้านมและ
มะเร็ งปากมดลูก ในประชากรกลุ่มเป้ าหมาย เปรี ยบเทียบกับจํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมาย
2. ประชากรเป้ าหมาย
สําหรับการคัดกรอง เบื้องต้นหาภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสู ง หมายถึง ประชากร
ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว ที่มีอายุต้งั แต่ 40 ปี ขึ้นไป
สําหรับการคัดกรองมะเร็ งเต้านม หมายถึง ประชากรในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
สําหรับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก หมายถึง ประชากรในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
อายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 และ 60 ปี
3. ภาวะเบาหวาน หมายถึง ภาวะนํ้าตาลเหลื อคัง่ ในเลือดมากเกินปกติ เนื่ องจากการเผาผลาญ
นํ้าตาลผิดปกติ ทําให้น้ าํ ตาลถูกขับออกทางปั สสาวะ ความผิดปกติน้ ี อาจมีสาเหตุจากปั จจัย
เสี่ ยงต่างๆ เช่น กรรมพันธุ์ , ภาวะอ้วน , หรื อขาดการออกกําลังกาย
ระดับนํ้าตาลในเลือดที่ถือว่าเกิดภาวะเบาหวาน ต้องมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
4. ภาวะความดันโลหิ ตสู ง หมายถึ ง ปรากฏการณ์ การเบี่ยงเบนของระดับความดันโลหิ ตจาก
“ปกติ ” ที่สูงจนมี ผลต่อการเพิ่มขึ้นของการทําลายผนังหลอดเลือด ทําลายอวัยวะส่ วนปลาย
ที่สําคัญ ทั้งสมอง หัวใจ ไต จอประสาท เป็ นต้น ระดับความดันโลหิ ตที่ถือว่าสู งนั้นต้อง
มากกว่าหรื อเท่ากับ 140 ซี สโตลิค และ / หรื อ 90 ไดแอสโตลิค
5. มะเร็ งเต้านม หมายถึง เนื้องอกของเต้านมชนิดลุกลาม มีการแพร่ กระจายได้
6. มะเร็ งปากมดลูก หมายถึง เนื้องอกบริ เวณปากมดลูก ชนิดลุกลาม มีการแพร่ กระจายได้

สู ตรการคํานวณ :
ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหาภาวะเบาหวาน
= จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหาภาวะเบาหวาน
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหาภาวะความดันโลหิ ตสู ง
= จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหาภาวะความดันโลหิ ตสู ง
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งเต้านม
= จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งเต้านม
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งปากมดลูก
= จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งปากมดลูก
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

1.1 ร้ อ ยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รั บ การ
คัดกรองเบื้องต้นหาภาวะเบาหวาน
1.2 ร้ อ ยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รั บ การ
คัดกรองเบื้องต้นหาความดันโลหิ ตสู ง.
1.3 ร้ อ ยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รั บ การ
คัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งเต้านม
1.4 ร้ อ ยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รั บ การ
คัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งปากมดลูก

ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2549
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รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหาภาวะเบาหวาน
จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหาภาวะความดันโลหิ ตสูง
จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทัง้ หมด
ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้ รับการ
คัดกรองเบือ้ งต้ นหาภาวะเบาหวาน
ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้ รับการ
คัดกรองเบือ้ งต้ นหาภาวะความดันโลหิตสู ง.
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งเต้านม
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้ รับการ
คัดกรองเบือ้ งต้ นหามะเร็งเต้ านม
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งปากมดลูก
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้ รับการ
คัดกรองเบือ้ งต้ นหามะเร็งปากมดลูก

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548

คน

8,856

21,918

20,531

คน

16,573

29,613

30,504

คน
ร้ อยละ

39,050
22.68

32,903
66.61

31,648
64.87

ร้ อยละ

42.44

90.00

96.39

คน

24,669

คน
ร้ อยละ

24,699
99.88

คน

2,149

คน
ร้ อยละ

3,750
57.31

36.79

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ข้อมูลการคัดกรองภาวะเบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง ,มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ของงานบริ การผูป้ ่ วยนอก
- ข้อมูลการคัดกรองภาวะเบาหวาน , ความดันโลหิ ตสู ง , มะเร็ งเต้านมและมะเร็ งปากมดลูก
ของฝ่ ายส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
- ข้อมูลการคัดกรองภาวะเบาหวาน , ความดันโลหิ ตสู ง , มะเร็ งเต้านมและมะเร็ งปากมดลูก
ของหน่วยปฐมภูมิ
- ข้อมูลการคัดกรองภาวะเบาหวาน , ความดันโลหิ ตสู ง , มะเร็ งเต้านมและมะเร็ งปากมดลูก
ของสถานีอนามัยในเขตอําเภอบ้านแพ้ว 19 แห่ง
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางกนกวรรณ เส็ งคําภา

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-9992-9013

ตัวชี้วดั ที่ 2

: ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้ าหมายตามโครงการ
สําคัญที่รองรับ
: ร้อยละ
: ร้อยละ 10

หน่ วยวัด
นํา้ หนัก
คําอธิบาย :
พิจารณาระดับความสําเร็ จในการบรรลุเป้ าหมายตามโครงการที่เสนอ โดยวัดจากผลสําเร็ จของ
การดําเนินการตามแผน
สู ตรการคํานวณ :
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้ าหมายตามโครงการสําคัญที่รองรับ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ 1 ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ระดับ 2 ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ระดับ 3 ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ระดับ 4 ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ระดับ 5 ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
-

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมจากผลการดําเนินงานตามโครงการ

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางกนกวรรณ เส็ งคําภา

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-9992-9013
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ตัวชี้วดั ที่ 3
: ร้อยละของจํานวนผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 2
คําอธิบาย :
พิจารณาจากจํานวนผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ เปรี ยบเทียบกับจํานวนผูส้ ู งอายุ
กลุ่มเป้ าหมายในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
สู ตรการคํานวณ :
ร้อยละของจํานวนผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ
= จํานวนผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ X 100
จํานวนผูส้ ู งอายุกลุ่มเป้ าหมายในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ร้อยละของจํานวนผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วม
กิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ

หน่ วยวัด
ร้อยละ

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ. 2549
1
2
3
4
5
70
75
80
85
90

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนผูส้ ู งอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมชมรม
ผูส้ ู งอายุ
จํานวนผูส้ ู งอายุกลุ่มเป้ าหมายในเขต
อําเภอบ้านแพ้ว
ร้ อยละของจํานวนผู้สูงอายุที่เข้ าร่ วม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

คน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
8,754

คน

10,571

ร้ อยละ

82.81

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- รวบรวมจากการเข้าร่ วมกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางกนกวรรณ เส็ งคําภา

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-9992-9013

ตัวชี้วดั ที่ 4
: อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
1. มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์ หมายถึง มารดาที่อายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์
2. จํานวนครั้งในการฝากครรภ์กบั โรงพยาบาล หมายถึง จํานวนครั้งของการมาตรวจครรภ์ต้งั แต่
การฝากครรภ์ครั้งแรกจนถึงคลอดตามที่แพทย์นดั
สู ตรการคํานวณ :
อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง
= จํานวนมารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง X 100
จํานวนมารดาทั้งหมดที่ฝากครรภ์กบั โรงพยาบาล
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และ
ฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง

ร้อยละ

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
จํานวนมารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์ และ
ฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง
จํานวนมารดาทัง้ หมดทีฝ่ ากครรภ์กบั
โรงพยาบาล
อัตรามารดาตั้งครรภ์ ครบอายุครรภ์ และ
ฝากครรภ์ กบั โรงพยาบาลอย่ างน้ อย 4 ครั้ง

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ. 2549
1
2
3
4
5
87
89
91
93
95

คน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
1,008
1,212
1,230

คน

1,115

1,319

1,362

ร้ อยละ

90.40

91.89

90.31

หน่ วยวัด

แหล่งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนการฝากครรภ์ของมารดา จากแผนกผ◌ู ◌้ป่วยนอกสู ติ - นรี เวชกรรม
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวจินตนา จันทร์ เพ็ญ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9536

ตัวชี้วดั ที่ 5
: อัตราเด็กเกิดนํ้าหนักน้อยที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
1. เด็กเกิดนํ้าหนักน้อย หมายถึง ทารกที่คลอดโดยนํ้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม
2. มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์ หมายถึง มารดาที่อายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์
3. นับรวมมารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์ที่อยูภ่ ายในเขตรับผิดชอบอําเภอบ้านแพ้ว ยกเว้นกรณี ที่
ฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลอื่น
สู ตรการคํานวณ :
อัตราเด็กเกิดนํ้าหนักน้อยที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์

= จํานวนทารกในเขตอําเภอบ้านแพ้วที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และคลอดโดยนํ้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม X 100
จํานวนทารกคลอดมีชีวิตทั้งหมดในเขตอําเภอบ้านแพ้ว ของมารดาที่ต้ งั ครรภ์ครบอายุครรภ์

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
อัตราเด็กเกิดนํ้าหนักน้อยที่มารดา
ตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0

หน่ วยวัด
ร้อยละ

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนทารกในเขตอําเภอบ้านแพ้วที่มารดาตั้งครรภ์
ครบอายุครรภ์และคลอดโดยนํ้าหนักแรกเกิดน้อย
กว่า 2,500 กรัม
จํานวนทารกคลอดมีชีวติ ทั้งหมดในเขตอําเภอ
บ้านแพ้ว ของมารดาที่ต้งั ครรภ์ครบอายุครรภ์
อัตราเด็กเกิดนํา้ หนักน้ อยทีม่ ารดาตั้งครรภ์ ครบ
อายุครรภ์

คน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
15
33
51

คน

210

715

965

ร้ อยละ

7.14

4.62

5.28

(มิ.ย.- ก.ย.46)

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนการคลอด ของแผนกผูป้ ่ วยในห้องคลอด
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางอโณทัย คุณาบุตร

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9559

ตัวชี้วดั ที่ 6

หน่ วยวัด
นํา้ หนัก

: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (ประเมินโดยบุคคลภายนอก)
- งานบริ การผูป้ ่ วยนอก
- งานบริ การผูป้ ่ วยใน
- งานทะเบียนราษฎร์
: ร้อยละ
: ร้อยละ 10

คําอธิบาย
:
1. ผูป้ ่ วยนอก หมายถึง ผูม้ ารับบริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอกและไม่ได้รับไว้รักษาตัวใน
โรงพยาบาล
2. ผูป้ ่ วยใน หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการตรวจและรับไว้พกั รักษาตัวในโรงพยาบาล
3. งานทะเบียนราษฎร์ หมายถึง การให้บริ การจัดทําใบสู ติบตั ร สําหรับทารกแรกเกิด ที่คลอด
ในโรงพยาบาลบ้า นแพ้ว และจัดทํา ใบมรณบัตร สํา หรั บ ผูป้ ่ วยที่ มารั ก ษาและเสี ย ชี วิตใน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
4. กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผูร้ ับบริ การที่ได้รับการสุ่ มเพื่อตอบแบบสอบถาม
สู ตรการคํานวณ :
อัตราความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
- ผูป้ ่ วยนอก = จํานวนผูใ้ ช้บริ การผูป้ ่ วยนอกที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างที่มีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริ การในระดับที่ถือว่าพึงพอใจ

x 100

จํานวนผูป้ ่ วยนอกที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม

- ผูป้ ่ วยใน = จํานวนผูใ้ ช้บริ การผูป้ ่ วยในที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างที่มีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริ การในระดับที่ถือว่าพึงพอใจ

x 100

จํานวนผูป้ ่ วยในที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม

- งานทะเบียนราษฎร์
= จํานวนผูใ้ ช้บริ การงานทะเบียนราษฎร์ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างที่มีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริ การในระดับที่ถือว่าพึงพอใจ
จํานวนผูใ้ ช้บริ การที่ได้รับการสุ่ มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
อัตราความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ

หน่ วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
65
70
75
80
85

x 100

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนผูป้ ่ วยนอกที่พึงพอใจในบริ การ
จํานวนผูป้ ่ วยนอกทั้งหมดที่สาํ รวจความ
พึงพอใจ
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้ป่วยนอก

คน
คน

จํานวนผูป้ ่ วยในที่พึงพอใจในบริ การ
จํานวนผูป้ ่ วยในทั้งหมดที่สาํ รวจความ
พึงพอใจ
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้ป่วยใน

ร้ อยละ

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

คน
คน
ร้ อยละ

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
ผลสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ ใช้แบบสอบถามโดยการสุ่ มตัวอย่าง
1. งานบริ การผูป้ ่ วยนอกทุกแผนก
2. งานบริ การผูป้ ่ วยในทุกแผนก
3. งานทะเบียนราษฎร์

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1741-0091

ตัวชี้วดั ที่ 7

: ระดับความสําเร็ จของการจัดทําและดําเนิ นโครงการ One Stop Service
แผนกทันตกรรม
: ระดับ
: ร้อยละ 1

หน่ วยวัด
นํา้ หนัก
คําอธิบาย :
พิจารณาจากความสําเร็ จของการจัดทําและดําเนินโครงการ One Stop Service แผนกทันตกรรม
สู ตรการคํานวณ :
ระดับความสําเร็ จของการจัดทําและดําเนินโครงการ One Stop Service แผนกทันตกรรม
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ 1 จัดตั้งทีมงานและจัดทําแผนงาน / แผนปฏิบตั ิการโครงการฯ แล้วเสร็ จ
ระดับ 2 แผนงาน / แผนปฏิบตั ิการ โครงการฯ ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนงาน/แผนปฏิบตั ิการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร
ระดับ 4 สํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ระดับ 5 มีรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นโครงการฯ โดยระบุปัจจัยสนับสนุน ปั ญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะหรื อแนวทางการปรับปรุ งสําหรับ ปี ต่อไป
รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
ผลการดําเนิ นงานโครงการ One Stop Service แผนกทันตกรรม

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : ทันตแพทย์หญิงศริ นยา รงค์เหลืองอร่ าม

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9569

ตัวชี้วดั ที่ 8
: ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยการผ่าตัดโรคต้อกระจกกรณี ไม่ฉุกเฉิ น (วัน)
หน่ วยวัด
: วัน
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 2
คําอธิบาย :
1. พิ จารณาจากระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยตั้ง แต่ แ พทย์วินิ จฉัย ว่า ผูป้ ่ วยต้องได้รั บ การผ่า ตัด
ต้อกระจกกรณี ไม่ฉุกเฉิ นจนได้รับการผ่าตัด เปรี ยบเทียบกับจํานวนผูป้ ่ วยทั้งหมดที่ได้รับการ
ผ่าตัดต้อกระจกกรณี ไม่ฉุกเฉิ น
2. โรคต้อกระจก หมายถึ ง ภาวะที่ “แก้วตา” หรื อ “ เลนส์ แก้วตา” ขุ่นขาวเป็ นฝ้ า แสงจึ ง
ไม่สามารถผ่านเข้าไปภายในลูกตาได้ตามปกติ ทําให้ตามัวมองไม่ชดั
3. กรณี ไม่ฉุกเฉิ น หมายถึง กรณี ที่ผปู ้ ่ วยสามารถรอการรักษาในระยะเวลาเกิน 72 ชัว่ โมง
สู ตรการคํานวณ :
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยการผ่าตัดโรคต้อกระจกกรณี ไม่ฉุกเฉิ น
= ระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยตั้งแต่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าผูป้ ่ วยต้องได้รับการผ่าตัดต้อกระจก กรณี ไม่ฉุกเฉินจนได้รับการผ่าตัด
จํานวนผูป้ ่ วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกกรณี ไม่ฉุกเฉิน

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยการ
ผ่าตัดโรคต้อกระจกกรณี
ไม่ฉุกเฉิ น

หน่ วยวัด
วัน

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
30
25
20
15
10

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
ระยะเวลารอคอยของผูป้ ่ วยตั้งแต่แพทย์
วินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยต้องได้รับการผ่าตัด
ต้อกระจก กรณี ไม่ฉุกเฉินจนได้รับการ
ผ่าตัด
จํานวนผูป้ ่ วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด
ต้อกระจกกรณี ไม่ฉุกเฉิน
ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ การผ่ าตัด
โรคต้ อกระจกกรณีไม่ ฉุกเฉิน

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
ก.ค. – ก.ย.
2548

วัน

คน
วัน

18.22

24.24

16.78

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมจากแบบบันทึกการผ่าตัดในเวชระเบียนหรื อข้อมูลคนไข้ส่งต่อ แล้วทบทวนกลับใน
เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1934-3889

ตัวชี้วดั ที่ 9
หน่ วยวัด
นํา้ หนัก

: ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการให้บริ การ
: นาที
: - ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรอพบแพทย์ของผูร้ ับการบริ การรักษา
ร้อยละ 4
- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยหลังการพบแพทย์จนถึงรับยาเสร็ จสมบูรณ์ของ
ผูร้ ับการบริ การรักษา
ร้อยละ 4
- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการติดต่อสถานพยาบาลเครื อข่ายกรณี ฉุกเฉิ น
- ผูป้ ่ วยนอก
ร้อยละ 1
- ผูป้ ่ วยใน
ร้อยละ 1
- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการส่ งต่อผูป้ ่ วยกรณี ฉุกเฉิ น
- ผูป้ ่ วยนอก
ร้อยละ 1
- ผูป้ ่ วยใน
ร้อยละ 1

คําอธิบาย :
1. ผูป้ ่ วยนอก หมายถึง ผูม้ ารับบริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอกและไม่ได้รับไว้รักษาตัวใน
โรงพยาบาล
2. ผูป้ ่ วยใน หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการตรวจและรับไว้พกั รักษาตัวในโรงพยาบาล
3. การส่ งต่อ หมายถึง การส่ งตัวผูป้ ่ วยไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลเครื อข่าย
4. กรณี ฉุกเฉิ น หมายถึง กรณี เร่ งด่วน ต้องดําเนินการส่ งต่อผูป้ ่ วยในทันที
กรณี ฉุกเฉิ น ผูป้ ่ วยนอก ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากแผนกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
กรณี ฉุกเฉิน ผูป้ ่ วยใน ดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากหอผูป้ ่ วยหนัก
สู ตรการคํานวณ :
- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรอพบแพทย์ของผูม้ ารับการบริ การรักษา (นาที)
= ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงได้พบแพทย์ (นาที)
จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา (คน)

- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยหลังการพบแพทย์จนถึงรับยาเสร็ จสมบูรณ์ของผูร้ ับการบริ การรักษา (นาที)
= ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่พบแพทย์เสร็ จจนถึงรับยาเสร็ จสมบูรณ์ (นาที)
จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา (คน)

- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการติดต่อสถานพยาบาลเครื อข่ายกรณี ฉุกเฉินของผูป้ ่ วยนอก (นาที)

= ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การรักษาที่ส่งต่อทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าต้องส่ งต่อจนถึงเริ่ มติดต่อสถานพยาบาลเครื อข่ายของผูป้ ่ วยนอก (นาที)

จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาที่ตอ้ งส่ งต่อทั้งหมดที่จบั เวลา (คน)

- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการติดต่อสถานพยาบาลเครื อข่ายกรณี ฉุกเฉิ นของผูป้ ่ วยใน (นาที)
= ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การรักษาที่ส่งต่อทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าต้องส่ งต่อจนถึงเริ่ มติดต่อสถานพยาบาลเครื อข่ายของผูป้ ่ วยใน (นาที)

จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาที่ตอ้ งส่ งต่อทั้งหมดที่จบั เวลา (คน)

- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการส่ งต่อผูป้ ่ วยกรณี ฉุกเฉินของผูป้ ่ วยนอก (นาที)

= ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การรักษาที่ส่งต่อทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่สถานพยาบาลเครื อข่ายตอบรับจนถึงส่งผูป้ ่ วยออกของผูป้ ่ วยนอก (นาที)

จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาที่ส่งต่อทั้งหมดที่จบั เวลา (คน)

- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการส่ งต่อผูป้ ่ วยกรณี ฉุกเฉิ นของผูป้ ่ วยใน (นาที)

= ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การรักษาที่ส่งต่อทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่สถานพยาบาลเครื อข่ายตอบรับจนถึงส่งผูป้ ่ วยออกของผูป้ ่ วยใน (นาที)

จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาที่ส่งต่อทั้งหมดที่จบั เวลา (คน)

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5

ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

9.1 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยใน
การรอพบแพทย์ของผูม้ ารับ
การบริ การรักษา
- ผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกสูติ-นรี เวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกออร์โธปิ ดิกส์
- ผูป้ ่ วยนอกจักษุ
- ผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก
- ผูป้ ่ วยนอกทันตกรรม

(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)

40
30
90
49
65
130
49
65

35
25
85
44
60
125
44
60

30
20
80
39
55
120
39
55

25
15
75
34
50
115
34
50

20
10
70
29
45
110
29
45

9.2 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยหลัง
การพบแพทย์จนถึงรับยา
เสร็ จสมบูรณ์ของผูม้ ารับ
การบริ การรักษา
- ผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกสูติ-นรี เวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกออร์โธปิ ดิกส์
- ผูป้ ่ วยนอกจักษุ
- ผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก
- ผูป้ ่ วยนอกทันตกรรม

(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)
(นาที)

55
18
18
30
35
40
48
35

50
16
16
25
30
35
43
30

45
14
14
20
25
30
38
25

40
12
12
15
20
25
33
20

35
10
10
10
15
20
28
15

ตัวชี้วดั
9.3 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยใน
การติดต่อสถานพยาบาล
เครื อข่ายกรณี ฉุกเฉิ น
- ผูป้ ่ วยนอก
- ผูป้ ่ วยใน
9.4 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยใน
การส่งต่อผูป้ ่ วยกรณี ฉุกเฉิ น
- ผูป้ ่ วยนอก
- ผูป้ ่ วยใน
X เท่ากับผลการดําเนินงาน
เฉลี่ยในเดือนเมษายน 2549

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5

หน่ วยวัด

(นาที)
(นาที)

13
13

11
11

9
9

7
7

5
5

(นาที)
(นาที)

X + 10
X + 10

X+5
X+5

X
X

X–5
X-5

X – 10
X - 10

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การ
รักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่ลงทะเบียน
จนถึงได้พบแพทย์
- ผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกสูติ-นรี เวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกออร์โธปิ ดิกส์
- ผูป้ ่ วยนอกจักษุ
- ผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก
- ผูป้ ่ วยนอกทันตกรรม
จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา
- ผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกสูติ-นรี เวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกออร์โธปิ ดิกส์
- ผูป้ ่ วยนอกจักษุ
- ผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก
- ผูป้ ่ วยนอกทันตกรรม

(นาที)

(คน)

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ
2546
2547
2548

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

- ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ในการรอพบแพทย์
ของผู้มารับการบริการรักษา
- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผู้ป่วยนอกสู ต-ิ นรีเวชกรรม
- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
- ผู้ป่วยนอกออร์ โธปิ ดิกส์
- ผู้ป่วยนอกจักษุ
- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก
- ผู้ป่วยนอกทันตกรรม

(นาที)

ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การ
รักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่พบแพทย์เสร็ จ
จนถึงรับยาเสร็ จสมบูรณ์
- ผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกสูต-ิ นรี เวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกออร์โธปิ ดิกส์
- ผูป้ ่ วยนอกจักษุ
- ผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก
- ผูป้ ่ วยนอกทันตกรรม

(นาที)

จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา
- ผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกสูติ-นรี เวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกออร์โธปิ ดิกส์
- ผูป้ ่ วยนอกจักษุ
- ผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก
- ผูป้ ่ วยนอกทันตกรรม

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ
2546
2547
2548
32
20
80
39
120
39
-

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

- ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ หลังการพบแพทย์
จนถึงรับยาเสร็จสมบูรณ์ ของผู้มารับการ
บริการรักษา
- ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
- ผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผู้ป่วยนอกสู ต-ิ นรีเวชกรรม
- ผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
- ผู้ป่วยนอกออร์ โธปิ ดิกส์
- ผู้ป่วยนอกจักษุ
- ผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก
- ผู้ป่วยนอกทันตกรรม

(นาที)

ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การ
รักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่แพทย์วนิ ิจฉัยว่า
ต้องส่งต่อจนถึงเริ่ มติดต่อสถานพยาบาล
เครื อข่ายของผูป้ ่ วยนอก

(นาที)

จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาที่ตอ้ งส่งต่อ
ทั้งหมดที่จบั เวลา

(คน)

- ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ในการติดต่ อ
สถานพยาบาลเครือข่ ายกรณีฉุกเฉินของ
ผู้ป่วยนอก

(นาที)

ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การ
รักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่แพทย์วนิ ิจฉัยว่า
ต้องส่งต่อจนถึงเริ่ มติดต่อสถานพยาบาล
เครื อข่ายกรณี ฉุกเฉิ นของผูป้ ่ วยใน

(นาที)

จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาที่ตอ้ งส่งต่อ
ทั้งหมดที่จบั เวลา

(คน)

- ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ในการเริ่มดําเนินการ
ติดต่ อสถานพยาบาลเครือข่ ายกรณีฉุกเฉิน
ของผู้ป่วยใน

(นาที)

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ
2546
2547
2548

45
14
12
21
31
38
-

8.93

5.94

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การ
รักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่สถานพยาบาล
เครื อข่ายตอบรับจนถึงส่งผูป้ ่ วยออกของ
ผูป้ ่ วยนอก
จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาที่ตอ้ งส่งต่อ
ทั้งหมดที่จบั เวลา
- ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ในการส่ งต่อผู้ป่วย
ของผู้ป่วยนอก

(นาที)

ระยะเวลารอคอยรวมของผูร้ ับการบริ การ
รักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่สถานพยาบาล
เครื อข่ายตอบรับจนถึงส่งผูป้ ่ วยออกของ
ผูป้ ่ วยใน
จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาที่ตอ้ งส่งต่อ
ทั้งหมดที่จบั เวลา
- ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ ในการส่ งต่ อผู้ป่วย
ของผู้ป่วยใน

(นาที)

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ
2546
2547
2548

(คน)
(นาที)

-

(คน)
(นาที)

-

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
1. ระยะเวลารอคอยของแผนกผูป้ ่ วยนอก
- ผูป้ ่ วยนอกอายุรกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกกุมารเวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกสู ติ-นรี เวชกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม
- ผูป้ ่ วยนอกออร์ โธปิ ดิกส์
- ผูป้ ่ วยนอกจักษุ
- ผูป้ ่ วยนอกโสต ศอ นาสิ ก
- ผูป้ ่ วยนอกทันตกรรม
2. ระยะเวลารอคอยในการส่ งต่อกรณี ฉุกเฉิ นของแผนกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
3. ระยะเวลารอคอยในการส่ งต่อกรณี ฉุกเฉิ นของหอผูป้ ่ วยหนัก
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางชุติมา เนินหาด

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9555 ต่อ 1102

ตัวชี้วดั ที่ 10 : สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานจาก พรพ.
หน่ วยวัด
: ระดับ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
พิจารณาจากผลการเยีย่ มสํารวจจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
สู ตรการคํานวณ :
สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานจาก พรพ.
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
สถานะการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน
จาก พรพ.

หน่ วยวัด
ขั้นที่

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
การ
ได้รับการ
รับรอง
คุณภาพ
ตาม
บันได
ขั้นที่ 2

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานจาก พรพ.

รับรอง
คุณภาพ
โรงพยาบาล
HA

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
Preการรับรอง
การรับรอง
survey คุณภาพตาม คุณภาพตาม
บันไดขั้นที่ 1 บันไดขั้นที่ 2

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
ผลการเยีย่ มสํารวจจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : แพทย์หญิงวชิ ราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1932-0095

ตัวชี้วดั ที่ 11 : ร้อยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพ
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 2
คําอธิบาย
:
1. พิจารณาความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชากรในอําเภอบ้านแพ้ว
2. ไม่รวมผูท้ ี่มีรายชื่ อในทะเบียนบ้านกลาง
สู ตรการคํานวณ :
ร้อยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุ ขภาพ
=
จํานวนประชากรของอําเภอบ้านแพ้วที่มีหลักประกันสุ ขภาพ X 100
จํานวนประชากรของอําเภอบ้านแพ้ว (ยกเว้นผูท้ ี่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง)
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ร้อยละของความครอบคลุมการมี
หลักประกันสุ ขภาพ

ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
95
96
97
98
99

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
จํานวนประชากรของอําเภอบ้านแพ้ว
ที่มีหลักประกันสุ ขภาพ
จํานวนประชากรของอําเภอบ้านแพ้ว
(ยกเว้นผูท้ ี่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง)
ร้ อยละของความครอบคลุมการมี
หลักประกันสุ ขภาพ

คน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
74,844
76,272
88,891

คน

90,713

หน่ วยวัด

ร้ อยละ

99.02

98.94

97.99

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- รายงานจากงานประกันสุ ขภาพ เกี่ยวกับความครอบคลุมของการมีหลักประกันสุ ขภาพ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวศรัญญา ออมพลศิริ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9539

ตัวชี้วดั ที่ 12 : อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนิ นงานต่อสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด (Asset Turnover)
หน่ วยวัด
: เท่า
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 5
คําอธิบาย
:
1. วัดความสามารถในการการใช้สิ น ทรั พ ย์หรื อการบริ ก ารเงิ นทุ นขององค์ก ารมหาชน โดย
วัดอัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนินงานต่อสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด
2. รายได้จาการดําเนินงาน หมายถึง รายได้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับดําเนิ นงานโดยตรงอันได้แก่ รายได้
จากเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล รายได้โครงการประกันสุ ข ภาพถ้วนหน้า และรายได้จ ากการ
รักษาพยาบาล
สู ตรการคํานวณ :
อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนินงานต่อสิ นทรัพย์รวมทั้งหมด (Asset Turnover)
= รายได้จากการดําเนินงาน / สิ นทรัพย์รวม
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

อัตราส่ วนของรายได้จากการ
ดําเนินงานต่อสิ นทรัพย์รวม
ทั้งหมด (Asset Turnover)

เท่า

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
ตํ่ากว่า 1.11
1.21
1.31
1.41
1.10
1.20
1.30
1.40 ขึ้นไป

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
รายได้จากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนของรายได้ จากการ
ดําเนินงานต่ อทรัพย์ สินทั้งหมด
(Asset Turnover)

หน่ วยวัด
บาท
บาท
เท่า

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
220,975,777.13 233,165,694.10 314,698,184.27
170,677,586.66 186,134,530.57 228,161,724.32
1.29
1.25
1.38

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมข้อมูลจากงานการเงินและการบัญชี
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางศุภรัสมิ์ ใจดีเจริ ญ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9526

ตัวชี้วดั ที่ 13 : อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนิ นงานต่อต้นทุนคงที่
หน่ วยวัด
: เท่า
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 5
คําอธิบาย
:
1. วัด ความสามารถในการบริ ห ารจัด การด้า นต้น ทุ น ขององค์ก ารมหาชน โดยวัด อัต ราส่ ว น
ของรายได้จากการดําเนินงานต่อต้นทุนคงที่
2. รายได้จาการดํา เนิ นงาน หมายถึ ง รายได้ที่เกี่ ย วข้องเกี่ ยวกับ ดํา เนิ นงานโดยตรงอันได้แก่
รายได้จากเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาล รายได้โครงการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า และรายได้จาก
การรักษาพยาบาล
3. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเสื่ อมราคา และค่าสํารองหนี้สูญ
สู ตรการคํานวณ :
อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนินงานต่อต้นทุนคงที่
=
รายได้จากการดําเนินงาน
ต้นทุนคงที่
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
ตัวชี้วดั
หน่ วยวัด
1
2
3
4
5
อัตราส่ วนของรายได้จากการ
เท่า
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
ดําเนินงานต่อต้นทุนคงที่
รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :

รายได้จากการดําเนินงานรวม

บาท

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
220,975,777.13 233,165,694.10 314,698,184.27

ต้นทุนคงที่

บาท

92,655,926.15 104,809,783.65 116,747,397.43

อัตราส่ วนของรายได้ จากการ
ดําเนินงานต่ อต้ นทุนคงที่

เท่า

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

2.38

2.22

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมข้อมูลจากงานการเงินและการบัญชี
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางศุภรัสมิ์ ใจดีเจริ ญ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9526

2.70

ตัวชี้วดั ที่ 14 : สัดส่ วนของเงินนอกงบประมาณต่อรายรับรวมขององค์กร
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 5
คําอธิบาย
:
1. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง รายได้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับดําเนินงานของโรงพยาบาล ยกเว้น
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล , รายได้จากงบลงทุน และ รายได้โครงการประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้า
หมายเหตุ เงินนอกงบประมาณ ให้รวมเงินประกันสังคมด้วย และมีการจัดทําคลินิกนอกเวลา
สําหรับบุคลากรที่เบิกประกันสังคมได้ แต่ไม่นบั รวมการรักษาคลินิกนอกเวลาสาธารณะ
2. รายรับรวมขององค์กร หมายถึง รายได้จากการดําเนินการ
4. รายได้จากการดําเนิ นงาน หมายถึ ง รายได้ที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับดําเนิ นงานโดยตรงอันได้แก่
รายได้จากเงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาล รายได้โครงการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า และรายได้จาก
การรักษาพยาบาล
5. วัดระดับการพึ่งพาตนเองทางการเงิน โดยวัดสัดส่ วนของเงินนอกงบประมาณต่อรายรับรวม
ขององค์กร
สู ตรการคํานวณ :
สัดส่ วนของเงินนอกงบประมาณต่อรายรับรวมขององค์กร
= รายได้เงินนอกงบประมาณ x 100
รายรับรวม
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

สัดส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ต่อรายรับรวมขององค์กร

ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
45
55
65
75
85

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :

รายได้เงินนอกงบประมาณ

บาท

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
137,397,830.09 158,593,151.04 237,696,595.50

รายรับรวม

บาท

227,900,455.75 248,325,771.16 338,844,803.84

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

สั ดส่ วนของเงินนอกงบประมาณต่ อ
รายรับรวมขององค์ กร

หน่ วยวัด

ร้ อยละ

60.29

63.86

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมข้อมูลจากรายงานการเงินและการบัญชี

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางศุภรัสมิ์ ใจดีเจริ ญ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9526

70.15

ตัวชี้วดั ที่ 15 : ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
หน่ วยวัด
: ระดับ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 10
คําอธิบาย :
ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ พิจารณาจากบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ในการ
กํากับดูแลกิจการขององค์การมหาชน
สู ตรการคํานวณ :
ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ประเด็นการประเมิน

นํา้ หนัก
(ร้ อยละ)

1. บทบาทของคณะกรรมการ
องค์ การมหาชน
1.1 บทบาทการมีส่วน
ร่ วมในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตร์
และนโยบายของ
องค์กร

5

1.2 การดูแลติดตามผล
การดําเนินงาน

1

1.3 การประชุมของ
คณะกรรมการ
1.3.1 กรรมการควรได้รั บ

วาระการประชุม เอกสาร
และข้อมูลประกอบวาระ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ ย่ า ง
ค ร บ ถ้ ว น ก่ อ น ก า ร
ประชุ ม คณะกรรมการ
อย่างน้อย 7 วัน

1

1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
4

1

2

องค์กรจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์
ไม่แล้วเสร็ จ
หรื อ
คณะกรรมการ
ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการ
ติดตามผลการ
ดําเนิ นงาน
ที่สาํ คัญตาม
ภารกิจหลักของ
องค์กรอย่าง
ครบถ้วน
ปี ละ 1 ครั้ง

-

คณะกรรมการ
เป็ นผูใ้ ห้ความ
เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์

-

-

คณะกรรมการ
ติดตามผลการ
ดําเนิ นงาน
ที่สาํ คัญตาม
ภารกิจหลักของ
องค์กรอย่าง
ครบถ้วน
ปี ละ 2 ครั้ง

-

ได้รับเอกสาร
ก่อนการประชุม
โดยเฉลี่ย
น้อยกว่า 2 วัน

ได้รับเอกสาร
ก่อนการประชุม
โดยเฉลี่ย
น้อยกว่า 3 วัน

ได้รับเอกสาร
ก่อนการประชุม
โดยเฉลี่ย
3 วัน

ได้รับเอกสาร
ก่อนการประชุม
โดยเฉลี่ย
5 วัน

5
คณะกรรมการ
มีส่วนร่ วมในการ
กําหนดและ
ให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์
และ
ให้ขอ้ สังเกตที่มี
นัยสําคัญ
คณะกรรมการ
ติดตามผลการ
ดําเนิ นงาน
ที่สาํ คัญตาม
ภารกิจหลักของ
องค์กรอย่าง
ครบถ้วน
มากกว่าปี ละ 2 ครั้ง

ได้รับเอกสาร
ก่อนการประชุม
โดยเฉลี่ย
7 วัน

ประเด็นการประเมิน

นํา้ หนัก

เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
4

(ร้ อยละ)

1

2

2

การประชุม
คณะกรรมการ
แต่ละครั้งมี
กรรมการเข้า
ร่ วมโดยเฉลี่ย
ร้อยละ50 ของ
จํานวน
กรรมการ
ทั้งหมด

การประชุม
คณะกรรมการ
แต่ละครั้งมี
กรรมการเข้า
ร่ วมโดยเฉลี่ย
ร้อยละ60 ของ
จํานวน
กรรมการ
ทั้งหมด

การประชุม
คณะกรรมการ
แต่ละครั้งมี
กรรมการเข้า
ร่ วมโดยเฉลี่ย
ร้อยละ70 ของ
จํานวน
กรรมการ
ทั้งหมด

การประชุม
คณะกรรมการ
แต่ละครั้งมี
กรรมการเข้า
ร่ วมโดยเฉลี่ย
ร้อยละ80 ของ
จํานวน
กรรมการ
ทั้งหมด

การประชุม
คณะกรรมการ
แต่ละครั้งมี
กรรมการเข้า
ร่ วมโดยเฉลี่ย
ร้อยละ90 ของ
จํานวน
กรรมการ
ทั้งหมด

2. รายงานทางการเงิน

1

มากกว่า 90 วัน

-

90 วัน

80 วัน

70 วัน

3. การเปิ ดเผยสารสนเทศและ
ความโปร่ งใส
หมายเหตุ ประวัติของ
กรรมการ ได้แก่
1. อายุ
2. วุฒิการศึกษา
3. ประวัติการทํางาน
4. ตําแหน่งหน้าที่ใน
ปั จจุบนั นอกเหนือจาก
ตําแหน่งหน้าที่ใน
องค์การทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน

1

มีการเปิ ดเผย
1) รายงาน
ประจําปี
2548
2) คํารับรอง
การปฏิบตั ิงาน
ปี 2549

มีการเปิ ดเผย
1) รายงาน
ประจําปี
2548
2) คํารับรอง
การปฏิบตั ิงาน
ปี 2549
3) รายงาน
ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
รอบ12 เดือน
ปี 2549

มีการเปิ ดเผย
1) รายงาน
ประจําปี
2548
2) คํารับรอง
การปฏิบตั ิงาน
ปี 2549
3) รายงาน
ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
รอบ12 เดือน
ปี 2549
4) ประวัติของ
กรรมการ
ทุกท่าน

มีการเปิ ดเผย
1) รายงาน
ประจําปี
2548
2) คํารับรอง
การปฏิบตั ิงาน
ปี 2549
3) รายงาน
ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
รอบ12 เดือน
ปี 2549
4) ประวัติของ
กรรมการ
ทุกท่าน

มีการเปิ ดเผย
1) รายงาน
ประจําปี
2548
2) คํารับรอง
การปฏิบตั ิงาน
ปี 2549
3) รายงาน
ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
รอบ 12 เดือน
ปี 2549
4) ประวัติของ
กรรมการ
ทุกท่าน
5) รายงานการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ตลอดทั้งปี
2549

1.3.2 การเข้าประชุมของ
คณะกรรมการ

พิ จ ารณาจากจํา นวนวั น
ที่ใช้ในการปิ ดบัญชี ประจําปี โดย
นับ ตั้ง แต่ ว ัน สิ้ น งวดของปี บัญ ชี
จนถึ งวันที่ ส่งสํานัก งานการตรวจ
เงิ น แผ่น ดิ น (สตง.) หรื อ ผู้ส อบ
บัญชี ที่ได้รับอนุ ญาต เพื่ อรั บรอง
งบการเงินประจําปี พ.ศ. 2549

5

ประเด็นการประเมิน

นํา้ หนัก

4. การดําเนินการอืน่ ๆ
ทางด้ านการกํากับดูแลกิจการ
4.1 คณะกรรมการควรมี
การติดตามความ
เพียงพอของระบบงาน
ที่สาํ คัญ ได้แก่

3

เกณฑ์ การให้ คะแนน
3
4

1

2

5

1

ไม่มีการติดตาม
ทบทวน

-

มีการติดตาม
ทบทวน
จํานวน 1 ระบบ

มีการติดตาม
ทบทวน
จํานวน 2 ระบบ

มีการติดตาม
ทบทวน
จํานวน 3 ระบบ

4.2 คณะกรรมการมีการ
ประเมินผลงาน
ผูบ้ ริ หารสูงสุด

1

ไม่มีการ
ประเมินผลงาน
ของผูบ้ ริ หาร
สูงสุ ด

-

-

4.3 องค์กรควรกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง
ด้านการบริ หารความ
เสี่ ยงและมีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ ยง

1

ไม่มีการกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ
โดยตรงด้าน
การบริ หารความ
เสี่ ยงและ
ไม่มีการจัดทํา
รายงานการ
วิเคราะห์
ความเสี่ ยง

-

มีการ
ประเมินผลงาน
ของผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ด แต่ไม่มี
หลักเกณฑ์ที่
ตกลงกันไว้
ล่วงหน้า
มีการกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ
โดยตรงด้าน
การบริ หาร
ความเสี่ ยงและ
มีการจัดทํา
รายงานการ
วิเคราะห์
ความเสี่ ยง
แต่ไม่ครบ
ทุกด้าน

มีการประเมิน
ผลงานของผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ด โดยมี
หลักเกณฑ์
ที่ชดั เจนและ
ตกลงกันไว้
ล่วงหน้า
มีการกําหนด
ผูร้ ับผิดชอบ
โดยตรงด้าน
การบริ หาร
ความเสี่ ยงและ
มีการจัดทํา
รายงานการ
วิเคราะห์
ความเสี่ ยง
ครบ
ทุกด้าน

1) การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
2) การบริ หารจัดการ
สารสนเทศ
3) การบริ หารทรัพยากร
บุคคล

-

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมจากบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ในการกํากับดูแลกิ จการของโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1741-0091

ตัวชี้วดั ที่ 16

: ความสําเร็ จของการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
: ร้อยละ
: ร้อยละ 6

หน่ วยวัด
นํา้ หนัก
คําอธิบาย :
พิจารณาความสําเร็ จในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หาร
สู ตรการคํานวณ :
ระดับความสําเร็ จในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ 1 สํารวจความต้องการใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทั้งข้อมูลตามภารกิจหลักและ
ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคลากร เป็ นต้น และจัดลําดับความสําคัญเพื่อ
เลือกเรื่ องที่จะนํามาดําเนินการในปี ฯ 49 โดยนําเสนอให้ผบู ้ ริ หารให้ความเห็นชอบ
ระดับ 2 ออกแบบระบบสารสนเทศสํา หรับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร และรู ปแบบการนําเสนอ
ข้อมูล โดยนําเสนอระบบฯ และชุดข้อมูลต้นแบบให้ผบู ้ ริ หารพิจารณา
ระดับ 3 ปรับปรุ งระบบฯ และ ชุดข้อมูล และรู ปแบบการนําเสนอตามความเห็นของผูบ้ ริ หาร
ระดับ 4 ปรั บปรุ ง ระบบฯ แล้วเสร็ จและสามารถนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ หรื อบริ หาร
จัดการของผูบ้ ริ หารได้
ระดับ 5 สํารวจความพึงพอใจของผูบ้ ริ หาร และประเมินผลการใช้งานระบบฯ และจัดทํารายงาน
สรุ ปประเมิ น ผล โดยระบุ ถึ ง ปั จ จัย สนั บ สนุ น ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะ
หรื อแนวทางสําหรับปรับปรุ งระบบฯ ในปี ต่อไปนําเสนอผูบ้ ริ หาร
รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
ผลการดําเนิ นงานพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1741-0091

ตัวชี้วดั ที่ 17 : ร้อยละความสําเร็ จของการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่ การปฏิบตั ิ
หน่ วยวัด
: ระดับ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
พิจารณาจากการดําเนิ นงานตามปฏิทินกิจกรรมที่ตอ้ งมีการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2549
จากแผนพัฒนาบุคลากร ที่ได้จดั ทําแล้วเสร็ จในปี งบประมาณ พ.ศ. 2548
สู ตรการคํานวณ :
ระดับความสําเร็ จของการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่ การปฏิบตั ิ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน
ผลสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการดําเนินการตามแผน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
85
90
95
100

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมจากผลการดําเนิ นงานตามปฏิทินกิจกรรมที่ตอ้ งมีการดําเนิ นงานในปี งบประมาณ พ.ศ.
2549 จากแผนพัฒนาบุคลากร ที่ได้จดั ทําแล้วเสร็ จในปี งบประมาณ พ.ศ. 2548

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางวรนุช แสวงลาภ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1571-6983

ตัวชี้วดั ที่ 18 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 2
คําอธิบาย
:
บุคลากรของโรงพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
สู ตรการคํานวณ :
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายใน

= จํานวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างที่มีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริ การในระดับที่ถือว่าพึงพอใจ x 100
จํานวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรภายใน

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
53
58
63
68
73

หน่ วยวัด
ร้อยละ

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
จํานวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่พึงพอใจ
จํานวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทั้งหมดที่
สํารวจความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของ
โรงพยาบาล

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548

คน
คน
ร้ อยละ

63.40

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
ผลสํารวจความคิดเป็ นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ใช้แบบสอบถามโดยการสุ่ มตัวอย่าง

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางวรนุช แสวงลาภ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1571-6983

ตัวชี้วดั ที่ 19 : Turnover Rate ของบุคลากรทางการแพทย์
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 2
คําอธิบาย :
1. พิจารณาอัตราส่ วนระหว่างจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ลาออกต่อจํานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ท้ งั หมด
2. บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เป็ นสายวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์
สู ตรการคํานวณ :
Turnover Rate ของบุคลากรทางการแพทย์
=
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ลาออกเฉลี่ยในปี งบประมาณ 2549 X 100
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ท้งั หมดเฉลี่ยในปี งบประมาณ 2549
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

Turnover Rate ของบุคลากร
ทางการแพทย์

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
2.10 1.925 1.75 1.575 1.40

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ลาออก
เฉลี่ยในปี งบประมาณ
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ท้ งั หมด
เฉลี่ยในปี งบประมาณ
Turnover Rate ของบุคลากร
ทางการแพทย์

คน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
4.08
3.08

คน

194.42

213.83

ร้ อยละ

2.10

1.44

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ข้อมูลการลาออกของเจ้าหน้าที่ จากงานบุคลากร
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางวรนุช แสวงลาภ

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1571-6983

ตัวชี้วดั ที่ 20 : จํานวนองค์ความรู ้ทางการแพทย์ภายในเขตอําเภอบ้านแพ้วที่จดั ทําและเผยแพร่ (เรื่ อง)
หน่ วยวัด
: เรื่ อง
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 2
คําอธิบาย :
พิจารณาจากจํานวนองค์ความรู ้ทางการแพทย์ภายในเขตอําเภอบ้านแพ้วที่จดั ทําและเผยแพร่ (เรื่ อง)
สู ตรการคํานวณ :
จํานวนองค์ความรู ้ทางการแพทย์ภายในเขตอําเภอบ้านแพ้วที่จดั ทําและเผยแพร่ (เรื่ อง)
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนองค์ความรู ้ทางการแพทย์
ภายในเขตอําเภอบ้านแพ้วที่
จัดทําและเผยแพร่ (เรื่ อง)

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2549
1
2
3
4
5
5
7
10
11
12

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
จํานวนองค์ความรู ้ทางการแพทย์
ภายในเขตอําเภอบ้านแพ้วที่จดั ทํา
และเผยแพร่ (เรื่ อง)

หน่ วยวัด
ร้ อยละ

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2546
2547
2548
-

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
องค์ความรู ้ทางการแพทย์ที่จดั ทําและเผยแพร่ ภายในเขตอําเภอบ้านแพ้ว

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์วทิ ิต อรรถเวชกุล
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : แพทย์หญิงวชิ ราภรณ์ พรหมจิตติพงศ์

เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1857-8706
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-1932-0095

