
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดคาํอธิบายตัวช้ีวดั 

เพือ่ประกอบคาํรับรองการปฏิบัตงิาน 

ปีงบประมาณ  2550 

 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่1  :  ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้ 

1.1 ภาวะเบาหวาน  (ร้อยละ  3) 

1.2 ความดนัโลหิตสูง  (ร้อยละ  3) 

1.3 มะเร็งเตา้นม   (ร้อยละ  3) 

1.4 มะเร็งปากมดลูก  (ร้อยละ  3) 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก     : ร้อยละ  12 

คําอธิบาย : 

1. พิจารณาจากผลการคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวาน  , ความดนัโลหิตสูง , มะเร็งเตา้นมและ

มะเร็งปากมดลูก  ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เปรียบเทียบกบัจาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย   
 

2. ประชากรเป้าหมาย 

สาํหรับการคดักรอง เบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวานและความดนัโลหิตสูง หมายถึง  ประชากร 

ในเขตอาํเภอบา้นแพว้  ท่ีมีอายตุั้งแต่  40  ปีข้ึนไป 

ปีงบประมาณ  2550  เป้าหมายเท่ากบั  33,880  ราย 

สาํหรับการคดักรองมะเร็งเตา้นม   หมายถึง  ประชากรในเขตอาํเภอบา้นแพว้   

อาย ุ 35   ปีข้ึนไป 

ปีงบประมาณ  2550  เป้าหมายเท่ากบั  21,066  ราย 

สาํหรับการคดักรองมะเร็งปากมดลูก  หมายถึง  ประชากรในเขตอาํเภอบา้นแพว้  

 อาย ุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 และ  60  ปี 

ปีงบประมาณ  2550  เป้าหมายเท่ากบั  3,298  ราย 
 

3. ภาวะเบาหวาน  หมายถึง  ภาวะนํ้ าตาลเหลือคัง่ในเลือดมากเกินปกติ เน่ืองจากการเผาผลาญ    

นํ้ าตาลผิดปกติ  ทาํให้นํ้ าตาลถูกขบัออกทางปัสสาวะ  ความผิดปกติน้ีอาจมีสาเหตุจากปัจจยั

เส่ียงต่างๆ เช่น  กรรมพนัธ์ุ ,  ภาวะอว้น  , หรือขาดการออกกาํลงักาย 

ระดบันํ้าตาลในเลือดท่ีถือวา่เกิดภาวะเบาหวาน  ตอ้งมากกวา่  126   มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
 

4. ภาวะความดนัโลหิตสูง  หมายถึง  ปรากฏการณ์การเบ่ียงเบนของระดบัความดนัโลหิตจาก 

“ปกติ”  ท่ีสูงจนมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของการทาํลายผนังหลอดเลือด ทาํลายอวยัวะส่วนปลาย      

ท่ีสําคญั  ทั้งสมอง  หัวใจ  ไต  จอประสาท  เป็นตน้  ระดบัความดนัโลหิตท่ีถือว่าสูงนั้นตอ้ง

มากกวา่หรือเท่ากบั 140  ซีสโตลิค  และ / หรือ  90  ไดแอสโตลิค 
 

5. มะเร็งเตา้นม  หมายถึง  เน้ืองอกของเตา้นมชนิดลุกลาม  มีการแพร่กระจายได ้ 
 

6. มะเร็งปากมดลูก  หมายถึง  เน้ืองอกบริเวณปากมดลูก  ชนิดลุกลาม  มีการแพร่กระจายได ้

 



 

 

 

สูตรการคํานวณ : 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวาน 

=  จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวาน   X  100 

                            จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะความดนัโลหิตสูง   

=  จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะความดนัโลหิตสูง  X  100 

                                    จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หามะเร็งเตา้นม 

=  จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หามะเร็งเตา้นม  X  100 

                             จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หามะเร็งปากมดลูก 

=  จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หามะเร็งปากมดลูก  X  100 

                               จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 

เกณฑ์การให้คะแนน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1 2 3 4 5 

1.1 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ได้รับการ        

คดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวาน  

1.2 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ได้รับการ        

คดักรองเบ้ืองตน้หาความดนัโลหิตสูง. 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

55 

 

91 

 

60 

 

93 

 

65 

 

95 

 

70 

 

97 

 

75 

 

99 

 

1.3 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ได้รับการ         

คดักรองเบ้ืองตน้หามะเร็งเตา้นม 

1.4 ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ได้รับการ        

คดักรองเบ้ืองตน้หามะเร็งปากมดลูก 

ร้อยละ 91 

 

50 

93 

 

55 

95 

 

60 

97 

 

65 

 

99 

 

70 

 

 

 



 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการ          

คดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวาน 

คน 21,918 20,531 24,313 

จาํนวนประชากรเป้าหมายท่ีไดรั้บการ          

คดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะความดนัโลหิตสูง   

คน 29,613 30,504 28,390 

จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด คน 32,903 31,648 33,537 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ได้รับการ    

คดักรองเบือ้งต้นหาภาวะเบาหวาน 

ร้อยละ 66.61 64.87 72.50 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ได้รับการ    

คดักรองเบือ้งต้นหาภาวะความดนัโลหิตสูง. 

ร้อยละ 90.00 96.39 84.65 

จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการ  

คดักรองเบ้ืองตน้หามะเร็งเตา้นม 

คน  24,669 20,879 

จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด คน  24,699 23,661 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ได้รับการ    

คดักรองเบือ้งต้นหามะเร็งเต้านม 

ร้อยละ  99.88 88.24 

จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการ  

คดักรองเบ้ืองตน้หามะเร็งปากมดลูก 

คน  2,149 1,917 

จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด คน  3,750 3,818 

ร้อยละของประชากรเป้าหมาย  ได้รับการ    

คดักรองเบือ้งต้นหามะเร็งปากมดลูก 

ร้อยละ 36.79 57.31 50.21 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

- ขอ้มูลการคดักรองภาวะเบาหวาน ,ความดนัโลหติสงู ,มะเรง็เตา้นมและมะเรง็ปากมดลกู  

ของงานบริการผูป่้วยนอก 

- ขอ้มูลการคดักรองภาวะเบาหวาน  , ความดนัโลหิตสูง , มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูก    

ของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

- ขอ้มูลการคดักรองภาวะเบาหวาน  , ความดนัโลหิตสูง , มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูก  

ของหน่วยปฐมภูมิ  

- ขอ้มูลการคดักรองภาวะเบาหวาน  , ความดนัโลหิตสูง , มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูก   

ของสถานีอนามยัในเขตอาํเภอบา้นแพว้  19 แห่ง 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางกนกวรรณ   เส็งคาํภา  เบอร์โทรศัพท์ : 08-9992-9013 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่2 :   ระดบัความสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตามโครงการ 

     สาํคญัท่ีรองรับ 

หน่วยวดั  :   ร้อยละ 

นํา้หนัก    :   ร้อยละ  15 

คําอธิบาย : 

พิจารณาระดบัความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามโครงการท่ีเสนอ   โดยวดัจากผลสําเร็จของ

การดาํเนินการตามแผน 

 

สูตรการคํานวณ : 

ร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตามโครงการสาํคญัท่ีรองรับ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดบั 1   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน   ร้อยละ  60 

 ระดบั 2   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน   ร้อยละ  70 

 ระดบั 3   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน   ร้อยละ  80 

 ระดบั 4   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน   ร้อยละ  90 

 ระดบั 5   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน   ร้อยละ  100 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

 - 

 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 รวบรวมจากผลการดาํเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางกนกวรรณ   เส็งคาํภา  เบอร์โทรศัพท์ : 08-9992-9013 

 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่ 3 :   จาํนวนองคค์วามรู้ทางการแพทยภ์ายในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ีจดัทาํและเผยแพร่ (เร่ือง) 

หน่วยวดั  :  เร่ือง 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  2 

คําอธิบาย : 

พิจารณาจากจาํนวนองคค์วามรู้ทางการแพทยภ์ายในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ีจดัทาํและเผยแพร่ (เร่ือง) 

 

สูตรการคํานวณ : 

จาํนวนองคค์วามรู้ทางการแพทยภ์ายในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ีจดัทาํและเผยแพร่ (เร่ือง) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

จาํนวนองคค์วามรู้ทางการแพทย์

ภายในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ี

จดัทาํและเผยแพร่ (เร่ือง) 

 6 9 12 15 18 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนองคค์วามรู้ทางการแพทย ์

ภายในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ีจดัทาํ 

และเผยแพร่ (เร่ือง) 

เร่ือง - - 12 

 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

องคค์วามรู้ทางการแพทยท่ี์จดัทาํและเผยแพร่ภายในเขตอาํเภอบา้นแพว้  

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ  เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     :นายแพทยศ์กัด์ินนัท ์ พาณิชยพ์งษพ์ฒัน์  เบอร์โทรศัพท์ : 08-1659-4282 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่4 :   อตัรามารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  3 

คําอธิบาย : 

1.  มารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์ หมายถึง   มารดาท่ีอายคุรรภค์รบ  37  สัปดาห์ 

2.  จาํนวนคร้ังในการฝากครรภก์บัโรงพยาบาล  หมายถึง  จาํนวนคร้ังของการมาตรวจครรภต์ั้งแต่

การฝากครรภค์ร้ังแรกจนถึงคลอดตามท่ีแพทยน์ดั 
 

สูตรการคํานวณ : 

อตัรามารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง 

=  จาํนวนมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง  X  100 

                                จาํนวนมารดาทั้งหมดท่ีฝากครรภก์บัโรงพยาบาล 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

1 2 3 4 5 

อตัรามารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละ   

ฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง 

ร้อยละ 87 89 91 93 95 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์  และ   

ฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง   

คน 1,212 1,230 1,169 

จาํนวนมารดาทัง้หมดทีฝ่ากครรภก์บั

โรงพยาบาล 
คน 1,319 1,362 1,282 

อตัรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และ            

ฝากครรภ์กบัโรงพยาบาลอย่างน้อย  4  คร้ัง 

ร้อยละ 91.89 90.31 91.19 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 - ทะเบียนการฝากครรภข์องมารดา  จากแผนกผ◌ู◌้ป่วยนอกสูติ  - นรีเวชกรรม 
 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสาวจินตนา   จนัทร์เพญ็  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9536 
 



 

ตัวช้ีวดัที ่5 :   อตัราเด็กเกิดนํ้าหนกันอ้ยท่ีมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์

 หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  3 

คําอธิบาย : 

1.   เด็กเกิดนํ้าหนกันอ้ย  หมายถึง  ทารกท่ีคลอดโดยนํ้าหนกัแรกเกิดนอ้ยกวา่  2,500  กรัม 

2.   มารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์ หมายถึง   มารดาท่ีอายคุรรภค์รบ  37  สัปดาห์ 

3.   นบัรวมมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภท่ี์อยูภ่ายในเขตรับผดิชอบอาํเภอบา้นแพว้  ยกเว้นกรณีท่ี 

      ฝากครรภ ์ณ โรงพยาบาลอ่ืน  
 

สูตรการคํานวณ : 

อตัราเด็กเกิดนํ้าหนกันอ้ยท่ีมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์

=  จาํนวนทารกในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ีมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละคลอดโดยนํ้าหนกัแรกเกิดนอ้ยกวา่ 2,500 กรัม  X  100 

                               จาํนวนทารกคลอดมีชีวิตทั้งหมดในเขตอาํเภอบา้นแพว้ ของมารดาท่ีตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

อตัราเด็กเกิดนํ้าหนกันอ้ยท่ีมารดา

ตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์

ร้อยละ 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนทารกในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ีมารดาตั้งครรภ์

ครบอายคุรรภแ์ละคลอดโดยนํ้ าหนกัแรกเกิดนอ้ย

กวา่ 2,500 กรัม   

คน 33 51 48 

จาํนวนทารกคลอดมีชีวติทั้งหมดในเขตอาํเภอ    

บา้นแพว้ ของมารดาท่ีตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์

คน 715 965 750 

อตัราเดก็เกดินํา้หนกัน้อยทีม่ารดาตั้งครรภ์ครบ    

อายุครรภ์ 

ร้อยละ 4.62 5.28 6.40 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 -  ทะเบียนการคลอด  ของแผนกผูป่้วยในหอ้งคลอด 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางอโณทยั   คุณาบุตร  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9559 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่6  :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ   (ประเมินโดยบุคคลภายนอก) 

- งานบริการผูป่้วยนอก 

- งานบริการผูป่้วยใน 

หน่วยวดั  :       ร้อยละ 

นํา้หนัก   :       ร้อยละ  10 

คําอธิบาย  : 

1. พิจารณาจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ารมหาชน  โดยสาํนกังาน 

ก.พ.ร. จะเป็นผูจ้า้งหน่วยงานผูป้ระเมินอิสระภายนอกมาดาํเนินการสาํรวจ 

2. ประเด็นการสาํรวจ ประกอบดว้ยประเด็นสาํคญัๆ ดงัน้ี 

- ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

- ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

- ความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  

3. ผูรั้บบริการ  หมายถึง  ประชาชนผูม้ารับบริการโดยตรง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการ 

4. ผูป่้วยนอก   หมายถึง   ผูม้ารับบริการในแผนกผูป่้วยนอกและไม่ไดรั้บไวรั้กษาตวัใน                  

   โรงพยาบาล 

5. ผูป่้วยใน  หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการตรวจและรับไวพ้กัรักษาตวัในโรงพยาบาล 
 

สูตรการคํานวณ : 

 อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

- ผูป่้วยนอก = จาํนวนผูใ้ชบ้ริการผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริการในระดบัท่ีถือวา่พึงพอใจ   x 100 

จาํนวนผูป่้วยนอกท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่งให้ตอบแบบสอบถาม 

- ผูป่้วยใน   = จาํนวนผูใ้ชบ้ริการผูป่้วยในท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริการในระดบัท่ีถือวา่พึงพอใจ   x 100 

จาํนวนผูป่้วยในท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่งให้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

อตัราความพึงพอใจของ          

ผูรั้บบริการ 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

 

 



 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนผูป่้วยนอกท่ีพึงพอใจในบริการ คน    

จาํนวนผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ีสาํรวจความ

พึงพอใจ 

คน    

อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ         

ผู้ป่วยนอก 

ร้อยละ N/A N/A 83.60 

จาํนวนผูป่้วยในท่ีพึงพอใจในบริการ คน    

จาํนวนผูป่้วยในทั้งหมดท่ีสาํรวจความ   

พึงพอใจ 

คน    

อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ          

ผู้ป่วยใน 

 

ร้อยละ N/A N/A 88.00 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

          ผลสาํรวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ    ใชแ้บบสอบถามโดยการสุ่มตวัอยา่ง 

1. งานบริการผูป่้วยนอกทุกแผนก 

2. งานบริการผูป่้วยในทุกแผนก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     :  นางสาวนุชนารถ  กลบับา้นเกาะ เบอร์โทรศัพท์ : 08-1741-0091 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่7  :  ร้อยละของจาํนวนผูไ้ดรั้บบริการผา่ตดัโรคตอ้กระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน)  

     ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  6 

คําอธิบาย : 

1. พิจารณาจากจาํนวนผูเ้ข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ท่ีได้รับการผ่าตัดตาม

ระยะเวลามาตรฐานท่ีโรงพยาบาลกาํหนด  เปรียบเทียบกบั  จาํนวนผูเ้ขา้รับการผา่ตดัตอ้กระจก       

ทั้งหมด ในปีงบประมาณ  2550 

2. โรคตอ้กระจก หมายถึง   ภาวะท่ี “แก้วตา”  หรือ  “ เลนส์แก้วตา”   ขุ่นขาวเป็นฝ้า  แสงจึง      

ไม่สามารถผา่นเขา้ไปภายในลูกตาไดต้ามปกติ  ทาํใหต้ามวัมองไม่ชดั  

3. กรณีไม่ฉุกเฉิน หมายถึง  กรณีท่ีผูป่้วยสามารถรอการรักษาในระยะเวลาเกิน  72 ชัว่โมง    

4. ระยะเวลามาตรฐานในการผ่าตัดต้อกระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน)  ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว       

(องคก์ารมหาชน)  เท่ากบั  20 วนั 

 

สูตรการคํานวณ : 

ร้อยละของจาํนวนผูไ้ดรั้บบริการผา่ตดัโรคตอ้กระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน)  ตามระยะเวลามาตรฐาน

ของโรงพยาบาล 

= จาํนวนผูเ้ขา้รับการผา่ตดัตอ้กระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ท่ีไดรั้บการผา่ตดัตามระยะเวลามาตรฐานท่ีโรงพยาบาลกาํหนด  X  100 

จาํนวนผูเ้ขา้รับการผา่ตดัตอ้กระจกทั้งหมด ในปีงบประมาณ  2550 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของจาํนวนผูไ้ดรั้บ

บริการผา่ตดัโรคตอ้กระจก 

(กรณีไม่ฉุกเฉิน)                  

ตามระยะเวลามาตรฐาน       

ของโรงพยาบาล 

 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 

 

 



 

 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนผูเ้ขา้รับการผา่ตดัตอ้กระจก     

(กรณีไม่ฉุกเฉิน) ท่ีไดรั้บการผา่ตดัตาม

ระยะเวลามาตรฐานท่ีโรงพยาบาลกาํหนด   

วนั N/A N/A N/A 

จํานวนผู ้เข้า รับก ารผ่าตัดต้อก ระจก

ทั้งหมด ในปีงบประมาณ  2550 

คน N/A N/A N/A 

ร้อยละของจํานวนผู้ได้รับบริการผ่าตัด

โรคต้อกระจก (กรณไีม่ฉุกเฉิน)                  

ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล 

วนั N/A N/A N/A 

 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 รวบรวมจากแบบบนัทึกการผา่ตดัในเวชระเบียนหรือขอ้มูลคนไขส่้งต่อ แลว้ทบทวนกลบัใน        

เวชระเบียนผูป่้วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นายแพทยพ์รเทพ  พงศท์วกิร  เบอร์โทรศัพท์ : 08-1934-3889 



 

  

ตัวช้ีวดัที ่8  :  ระยะเวลาเฉล่ียในการใหบ้ริการ 

8.1 ระยะเวลาเฉล่ียในการให้บริการผูรั้บการบริการรักษา   กรณีผูป่้วยปกติ (นาที) 

8.2 ระยะเวลาเฉล่ียในการให้บริการผูรั้บการบริการรักษา   กรณีผูป่้วยนดั (นาที)  

8.3 ระยะเวลาเฉล่ียในการให้บริการผูรั้บการบริการรักษา    

       กรณีผูป่้วยผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น (นาที)  

8.4  ร้อยละของผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลสามารถติดต่อสถานพยาบาลเครือข่ายกรณีฉุกเฉิน   

       ไดต้ามเวลามาตรฐาน 

8.5  ร้อยละของผูป่้วยท่ีสามารถส่งออกไดต้ามเวลามาตรฐาน 

   

หน่วยวดั  :  นาที , ร้อยละ 

นํา้หนัก    :   ร้อยละ  15 

8.1 ระยะเวลาเฉล่ียในการให้บริการผูรั้บการบริการรักษา    

       กรณีผูป่้วยปกติ (นาที)        ร้อยละ 3 

8.2 ระยะเวลาเฉล่ียในการให้บริการผูรั้บการบริการรักษา    

       กรณีผูป่้วยนดั (นาที)         ร้อยละ 3 

8.3 ระยะเวลาเฉล่ียในการให้บริการผูรั้บการบริการรักษา    

       กรณีผูป่้วยผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น (นาที)      ร้อยละ 3 

8.4  ร้อยละของผูป่้วยท่ีโรงพยาบาลสามารถติดต่อสถานพยาบาลเครือข่ายกรณีฉุกเฉิน   

       ไดต้ามเวลามาตรฐาน 

      -  ผูป่้วยนอก          ร้อยละ 1.5 

-  ผูป่้วยใน          ร้อยละ 1.5 

8.5  ร้อยละของผูป่้วยท่ีสามารถส่งออกไดต้ามเวลามาตรฐาน 

      -  ผูป่้วยนอก          ร้อยละ 1.5 

-  ผูป่้วยใน          ร้อยละ 1.5 
 

คําอธิบาย : 

1. ผูป่้วยทัว่ไป  หมายถึง  ผูป่้วยท่ีมีอาการป่วย  และไดรั้บการตรวจโดยแพทย ์ โดยไม่มีการตรวจ 

  ทางหอ้งปฎิบติัการ  หรือการตรวจพิเศษอ่ืนๆ 

2. ผูป่้วยนดั     หมายถึง   ผูป่้วยท่ีมาตรวจในวนัและเวลา ตามท่ีแพทยห์รือทางแผนกต่างๆ  

 ไดก้าํหนดให้  

3. ผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น หมายถึง   ผูป่้วยท่ีมีภาวะโรครุนแรง  จาํเป็นตอ้งตรวจรักษา       

อย่างละเอียดมีการตรวจทางห้องปฎิบติัการ  หรือการตรวจพิเศษอ่ืนๆ  

และอาจตอ้งพบแพทยเ์ฉพาะทางโดยตรง   



 

 

4. ผูป่้วยนอก  หมายถึง  ผูม้ารับบริการในแผนกผูป่้วยนอกและไม่ไดรั้บไวรั้กษาตวัใน     

                                                      โรงพยาบาล 

5. ผูป่้วยใน     หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการตรวจและรับไวพ้กัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

6.    การส่งต่อ   หมายถึง  การส่งตวัผูป่้วยไปรักษาตวัยงัโรงพยาบาลเครือข่าย 

7.    กรณีฉุกเฉิน  หมายถึง  กรณีเร่งด่วน  ตอ้งดาํเนินการส่งต่อผูป่้วยในทนัที 

 กรณีฉุกเฉิน  ผูป่้วยนอก   ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

 กรณีฉุกเฉิน  ผูป่้วยใน ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลจากหอผูป่้วยหนกั 
 

สูตรการคํานวณ : 

8.1 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการผู้รับการบริการรักษา   กรณผีู้ป่วยปกติ (นาท)ี 

= ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

                                                             กรณีผูป่้วยปกติ  (นาที)                                                                       .                                                                                                   

จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา กรณีผูป่้วยปกติ (คน) 

 

8.2 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการผู้รับการบริการรักษา   กรณผีู้ป่วยนัด (นาท)ี  

= ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

                                                             กรณีผูป่้วยนดั  (นาที)                                                                       .                                                                                                   

จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา กรณีผูป่้วยนดั (คน) 

 

8.3 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการผู้รับการบริการรักษา   กรณผีู้ป่วยผู้ป่วยทีม่ีภาวะแทรกซ้อน (นาที)  

= ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

                                                  กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น  (นาที)                                                         .                                                                                                   

จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น (คน) 

 

8.4  ร้อยละของผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาลสามารถติดต่อสถานพยาบาลเครือข่ายกรณฉุีกเฉิน   

       ได้ตามเวลามาตรฐาน   

 -  กรณีผู้ป่วยนอก 

= จาํนวนผูป่้วยนอกส่งต่อท่ีโรงพยาบาลสามารถติดต่อสถานพยาบาลเครือข่าย (กรณีฉุกเฉิน)ไดต้ามเวลามาตรฐาน (คน) 

                จาํนวนผูป่้วยนอกท่ีตอ้งส่งต่อทั้งหมดท่ีจบัเวลา  (คน) 

     ระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาลในการติดต่อสถานพยาบาลเครือข่าย  ผูป่้วยนอก =  10 นาที 

 

 -  กรณีผู้ป่วยใน 

= จาํนวนผูป่้วยในส่งต่อท่ีโรงพยาบาลสามารถติดต่อสถานพยาบาลเครือข่าย (กรณีฉุกเฉิน)ไดต้ามเวลามาตรฐาน (คน) 

                จาํนวนผูป่้วยในท่ีตอ้งส่งต่อทั้งหมดท่ีจบัเวลา  (คน) 

     ระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาลในการติดต่อสถานพยาบาลเครือข่าย  ผูป่้วยใน =  10 นาที 



 

 

8.5  ร้อยละของผู้ป่วยทีส่ามารถส่งออกได้ตามเวลามาตรฐาน 

 -  กรณีผู้ป่วยนอก 

= จาํนวนผูป่้วยนอกส่งต่อท่ีโรงพยาบาลสามารถส่งออกไดต้ามเวลามาตรฐาน (คน) 

                จาํนวนผูป่้วยนอกท่ีตอ้งส่งต่อทั้งหมดท่ีจบัเวลา  (คน) 

                     ระยะเวลามาตรฐานในการส่งต่อผูป่้วยกรณีฉุกเฉิน  ผูป่้วยนอก =  40 นาที 

 

 -  กรณีผู้ป่วยใน 

= จาํนวนผูป่้วยในส่งต่อท่ีโรงพยาบาลสามารถส่งออกไดต้ามเวลามาตรฐาน (คน) 

                จาํนวนผูป่้วยในท่ีตอ้งส่งต่อทั้งหมดท่ีจบัเวลา  (คน) 

                     ระยะเวลามาตรฐานในการส่งต่อผูป่้วยกรณีฉุกเฉิน  ผูป่้วยใน =  30 นาที 
   

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

8.1 ระยะเวลารอคอยเฉล่ียใน

การใหบ้ริการผูม้ารับการ

บริการรักษา   

        กรณีผูป่้วยปกติ   

(นาที) 

 

77 72 67 62 57 

8.2 ระยะเวลารอคอยเฉล่ียใน

การใหบ้ริการผูม้ารับการ

บริการรักษา   

        กรณีผูป่้วยนดั         

(นาที) 

 

58 53 48 43 38 

8.3 ระยะเวลารอคอยเฉล่ียใน

การใหบ้ริการผูม้ารับการ

บริการรักษา   

     กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น       

(นาที) 

 

102 97 92 87 82 

8.4 ร้อยละของผูป่้วย                 

ท่ีโรงพยาบาลสามารถติดต่อ

สถานพยาบาลเครือข่าย 

(กรณีฉุกเฉิน)                     

ไดต้ามเวลามาตรฐาน 

        - ผูป่้วยนอก 

        - ผูป่้วยใน 

 

 

 

 

 

 

(ร้อยละ) 

(ร้อยละ) 

 

 

 

 

 

 

50 

50 

 

 

 

 

 

 

60 

60 

 

 

 

 

 

70 

70 

 

 

 

 

 

80 

80 

 

 

 

 

 

90 

90 



 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

8.5 ร้อยละของผูป่้วยท่ีสามารถ

ส่งออกไดต้ามเวลามาตรฐาน 

        - ผูป่้วยนอก 

        - ผูป่้วยใน 

 

 

(ร้อยละ) 

(ร้อยละ) 

 

 

50 

50 

 

 

60 

60 

 

 

70 

70 

 

 

80 

80 

 

 

90 

90 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 

2547 2548 2549 

-  ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการ          

ผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา             

ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

กรณีผูป่้วยปกติ                                                                       

(นาที)    

 

 

 

-  จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา 

กรณีผูป้ว่ยปกต ิ  

(คน)    

8.1 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการผู้รับการ

บริการรักษา    

กรณีผู้ป่วยปกต ิ(นาท)ี 

(นาท)ี   67 

-  ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการ           

ผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา            

ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

กรณีผูป่้วยนดั                                                                         

(นาที)    

 

 

 

-  จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา 

กรณีผูป้ว่ยนดั         

(คน)    

8.2 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการผู้รับการ

บริการรักษา    

กรณีผู้ป่วยนัด  

(นาท)ี   48 

-  ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการ            

ผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา            

ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น                                                               

(นาที)    

 

 

 

-  จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา 

กรณีผูป้ว่ยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น   

(คน)    

8.3 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการผู้รับการ

บริการรักษา    

กรณีผู้ป่วยทีม่ภีาวะแทรกซ้อน  

(นาท)ี   92 



 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 

2547 2548 2549 

-  จาํนวนผูป่้วยนอกส่งต่อท่ีโรงพยาบาล

สามารถติดต่อสถานพยาบาลเครือข่าย        

(กรณีฉุกเฉิน)ไดต้ามเวลามาตรฐาน  

     ระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาลในการ

ติดต่อสถานพยาบาลเครือข่าย   

      ผูป่้วยนอก =  10 นาที 
 

(คน)    

-  จาํนวนผูป่้วยนอกท่ีตอ้งส่งต่อทั้งหมด                 

ท่ีจบัเวลา   

(คน)    

8.4 ร้อยละของผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาลสามารถ

ตดิต่อสถานพยาบาลเครือข่ายกรณีฉุกเฉิน  

ได้ตามเวลามาตรฐาน   

 -  กรณีผู้ป่วยนอก 

(ร้อยละ) 

 

  88.89 

-  จาํนวนผูป่้วยในส่งต่อท่ีโรงพยาบาลสามารถ

ติดต่อสถานพยาบาลเครือข่าย                      

(กรณีฉุกเฉิน)ไดต้ามเวลามาตรฐาน  

     ระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาลในการ

ติดต่อสถานพยาบาลเครือข่าย   

      ผูป่้วยใน =  10 นาที 
 

(คน)    

-  จาํนวนผูป่้วยในท่ีตอ้งส่งต่อทั้งหมด                 

ท่ีจบัเวลา   

(คน)    

8.4 ร้อยละของผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาลสามารถ

ตดิต่อสถานพยาบาลเครือข่ายกรณีฉุกเฉิน  

ได้ตามเวลามาตรฐาน   

 -  กรณีผู้ป่วยใน 

(ร้อยละ) 

 

  77.78 

- จาํนวนผูป่้วยนอกส่งต่อท่ีโรงพยาบาล

สามารถส่งออกไดต้ามเวลามาตรฐาน               

    ระยะเวลามาตรฐานในการส่งต่อผูป่้วยกรณี

ฉุกเฉิน  ผูป่้วยนอก =  40 นาที 
 

(คน)    

 - จาํนวนผูป่้วยนอกท่ีตอ้งส่งต่อทั้งหมด           

ท่ีจบัเวลา   

(คน)    

8.5  ร้อยละของผู้ป่วยทีส่ามารถส่งออก           

ได้ตามเวลามาตรฐาน 

 -  กรณีผู้ป่วยนอก 

(ร้อยละ) 

 

  72.22 



 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 

2547 2548 2549 

- จาํนวนผูป่้วยในส่งต่อท่ีโรงพยาบาลสามารถ

ส่งออกไดต้ามเวลามาตรฐาน               

    ระยะเวลามาตรฐานในการส่งต่อผูป่้วยกรณี

ฉุกเฉิน  ผูป่้วยใน =  30 นาที 
 

(คน)    

 - จาํนวนผูป่้วยในท่ีตอ้งส่งต่อทั้งหมดท่ีจบัเวลา   (คน)    

8.5  ร้อยละของผู้ป่วยทีส่ามารถส่งออก           

ได้ตามเวลามาตรฐาน 

 -  กรณีผู้ป่วยใน 

(ร้อยละ) 

 

  66.67 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. ระยะเวลารอคอยของแผนกผูป่้วยนอก 

 - ผูป่้วยนอกอายรุกรรม 

          - ผูป่้วยนอกกุมารเวชกรรม 

          - ผูป่้วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม 

          - ผูป่้วยนอกศลัยกรรม 

          - ผูป่้วยนอกออร์โธปิดิกส์ 

          - ผูป่้วยนอกจกัษุ 

          - ผูป่้วยนอกโสต ศอ นาสิก 

          - ผูป่้วยนอกทนัตกรรม 

2. ระยะเวลารอคอยในการส่งต่อกรณีฉุกเฉินของแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

3. ระยะเวลารอคอยในการส่งต่อกรณีฉุกเฉินของหอผูป่้วยหนกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางชุติมา  เนินหาด    เบอร์โทรศัพท์ : 08-7942-4434 



 

       

ตัวช้ีวดัที ่ 9  : ร้อยละของความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพ 

     ( ไม่รวมผูท่ี้มีรายช่ือในทะเบียนบา้นกลาง ) 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก   :  ร้อยละ  4 

คําอธิบาย  : 

1. พิจารณาความครอบคลุมการมหีลกัประกนัสุขภาพของประชากรในอาํเภอบา้นแพว้ 

2. ไม่รวมผูท่ี้มีรายช่ือในทะเบียนบา้นกลาง 
 

สูตรการคํานวณ : 

ร้อยละของความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพ 

=                   จาํนวนประชากรของอาํเภอบา้นแพว้ท่ีมีหลกัประกนัสุขภาพ      X   100 

                          จาํนวนประชากรของอาํเภอบา้นแพว้ (ยกเวน้ผูท่ี้มีช่ือในทะเบียนบา้นกลาง) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของความครอบคลุมการมี

หลกัประกนัสุขภาพ 

ร้อยละ 95 96 97 98 99 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนประชากรของอาํเภอบา้นแพว้ 

ท่ีมีหลกัประกนัสุขภาพ       

คน 76,272 88,891 90,212 

จาํนวนประชากรของอาํเภอบา้นแพว้ 

(ยกเวน้ผูท่ี้มีช่ือในทะเบียนบา้นกลาง) 

คน  90,713 90,961 

ร้อยละของความครอบคลุมการม ี

หลกัประกนัสุขภาพ 

ร้อยละ 98.94 97.99 99.18 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 -  รายงานจากงานประกนัสุขภาพ   เก่ียวกบัความครอบคลุมของการมีหลกัประกนัสุขภาพ 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสาวศรัญญา  ออมพลศิริ  เบอร์โทรศัพท์ : 08-4055-6339 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่10  :     อตัราส่วนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด (Asset Turnover) 

หน่วยวดั  :      เท่า 

นํา้หนัก   :      ร้อยละ  3 

คําอธิบาย  :        

1. วดัความสามารถในการการใช้สินทรัพย์หรือการบริการเงินทุนขององค์การมหาชน โดย                

วดัอตัราส่วนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด 

2. รายไดจ้าการดาํเนินงาน หมายถึง รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัดาํเนินงานโดยตรงอนัไดแ้ก่ รายได้

จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรายได้จากการ

รักษาพยาบาล 
 

สูตรการคํานวณ : 

 อตัราส่วนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด (Asset Turnover) 

 =  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน / สินทรัพยร์วม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการ

ดาํเนินงานต่อสินทรัพยร์วม       

ทั้งหมด (Asset Turnover) 

เท่า ตํ่ากวา่ 

0.81 

1.81 

1.00 

1.01 

1.20 

1.21 

1.40 

1.41 

ข้ึนไป 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน บาท 233,165,694.10 314,698,184.27 468,381,687.09 

สินทรัพยร์วม บาท 186,134,530.57 228,161,724.32 281,925,573.58 

อตัราส่วนของรายได้จากการ

ดําเนินงานต่อทรัพย์สินทั้งหมด 

 (Asset Turnover) 

เท่า 1.25 1.38 1.66 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

รวบรวมขอ้มูลจากงานการเงินและการบญัชี 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางศุภรัสม์ิ  ใจดีเจริญ  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9526 



 

ตัวช้ีวดัที ่11  :     อตัราส่วนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อตน้ทุนคงท่ี 

หน่วยวดั  :      เท่า 

นํา้หนัก   :      ร้อยละ  4 

คําอธิบาย  :        

1. วดัความสามารถในการบริหารจัดการด้านต้นทุนขององค์การมหาชน โดยวดัอัตราส่วน       

ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อตน้ทุนคงท่ี 

2. รายได้จาการดาํเนินงาน  หมายถึง  รายได้ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัดาํเนินงานโดยตรงอนัได้แก่ 

รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   รายไดโ้ครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้   และรายไดจ้าก

การรักษาพยาบาล 

3. ตน้ทุนคงท่ี   หมายถึง  ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร  ค่าเส่ือมราคา  และค่าสาํรองหน้ีสูญ 

สูตรการคํานวณ : 

 อตัราส่วนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อตน้ทุนคงท่ี 

 =          รายไดจ้ากการดาํเนินงาน   

                                        ตน้ทุนคงท่ี 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการ

ดาํเนินงานต่อตน้ทุนคงท่ี 

เท่า 1.84 2.055 2.27 2.485 2.70 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 
 

บาท 233,165,694.10 314,698,184.27 470,227,135.16 

ตน้ทุนคงท่ี 
 

บาท 104,809,783.65 116,747,397.43 207,116,916.13 

อตัราส่วนของรายได้จากการ

ดําเนินงานต่อต้นทุนคงที ่

เท่า 2.22 2.70 2.27 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

รวบรวมขอ้มูลจากงานการเงินและการบญัชี 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางศุภรัสม์ิ  ใจดีเจริญ  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9526 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่12  :   สัดส่วนของเงินนอกงบประมาณต่อรายรับรวมขององคก์ร 

หน่วยวดั :    ร้อยละ 

นํา้หนัก   :     ร้อยละ  3 

คําอธิบาย  : 

1. เงินนอกงบประมาณ   หมายถึง   รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัดาํเนินงานของโรงพยาบาล  ยกเวน้ 

      รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  , รายไดจ้ากงบลงทุน และ รายไดโ้ครงการประกนัสุขภาพ 

      ถว้นหนา้    

      หมายเหตุ   เงินนอกงบประมาณ  ใหร้วมเงินประกนัสังคมดว้ย และมีการจดัทาํคลินิกนอกเวลา   

      สาํหรับบุคลากรท่ีเบิกประกนัสังคมได ้ แต่ไม่นบัรวมการรักษาคลินิกนอกเวลาสาธารณะ  

2.   รายรับรวมขององคก์ร  หมายถึง  รายไดจ้ากการดาํเนินการ 

3. รายได้จากการดาํเนินงาน  หมายถึง  รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัดาํเนินงานโดยตรงอนัได้แก่ 

รายไดจ้ากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   รายไดโ้ครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้   และรายไดจ้าก

การรักษาพยาบาล 

4. วดัระดบัการพึ่งพาตนเองทางการเงิน โดยวดัสัดส่วนของเงินนอกงบประมาณต่อรายรับรวม        

                     ขององคก์ร 

 

สูตรการคํานวณ : 

สัดส่วนของเงินนอกงบประมาณต่อรายรับรวมขององคก์ร  

=  รายไดเ้งินนอกงบประมาณ     x 100 

                               รายรับรวม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

สดัส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ต่อรายรับรวมขององคก์ร 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

รายไดเ้งินนอกงบประมาณ 

 

บาท 158,593,151.04 237,696,595.50 393,504,632.85 

รายรับรวม 

 

บาท 248,325,771.16 338,844,803.84 494,765,320.08 

สัดส่วนของเงินนอกงบประมาณต่อ

รายรับรวมขององค์กร 

ร้อยละ 63.86 70.15 79.53 

 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

รวบรวมขอ้มูลจากรายงานการเงินและการบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางศุภรัสม์ิ  ใจดีเจริญ  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9526 



 

ตัวช้ีวดัที ่13 :   ระดบัการพฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 

หน่วยวดั  :  ระดบั 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  10 

คําอธิบาย : 

ระดบัคุณภาพการกาํกบัดูแลกิจการ   พิจารณาจากบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ในการ

กาํกบัดูแลกิจการขององคก์ารมหาชน 
 

สูตรการคํานวณ : 

ระดบัคุณภาพการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ประเด็นการประเมิน 
นํา้หนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 

1. บทบาทของคณะกรรมการ 

    องค์การมหาชน 

5      

1.1 บทบาทการมีส่วน

ร่วมในการกาํหนด 

        ทิศทาง ยทุธศาสตร์     

       และนโยบายของ       

       องคก์ร 

1 องคก์รจดัทาํ

แผนยทุธศาสตร์

ไม่แลว้เสร็จ 

หรือ

คณะกรรมการ

ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ห้

ความเห็นชอบ

แผนยทุธศาสตร์ 

- คณะกรรมการ

เป็นผูใ้ห้ความ

เห็นชอบ 

แผนยทุธศาสตร์   

- คณะกรรมการ 

มีส่วนร่วมในการ

กาํหนดและ 

ให้ความเห็นชอบ 

แผนยทุธศาสตร์  

 และ 

ให้ขอ้สงัเกตท่ีมี

นยัสาํคญั 

1.2 การดูแลติดตามผล

การดาํเนินงาน 

1 คณะกรรมการ

ติดตามผลการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีสาํคญัตาม

ภารกิจหลกัของ

องคก์รอยา่ง

ครบถว้น    

ปีละ 1  คร้ัง            

- คณะกรรมการ

ติดตามผลการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีสาํคญัตาม

ภารกิจหลกัของ

องคก์รอยา่ง

ครบถว้น    

ปีละ 2  คร้ัง 

- คณะกรรมการ 

ติดตามผลการ

ดาํเนินงาน 

ท่ีสาํคญัตาม 

ภารกิจหลกัของ

องคก์รอยา่ง 

ครบถว้น    

มากกวา่ปีละ 2 คร้ัง            

    1.3  การประชุมของ 

            คณะกรรมการ 

      

     1.3.1 กรรมการควรได้รับ

วาระการประชุม เอกสาร

และขอ้มูลประกอบวาระ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ ย่ า ง

ค ร บ ถ้ ว น ก่ อ น ก า ร

ประชุมคณะกรรมการ

อยา่งนอ้ย 7 วนั  

1 ไดรั้บเอกสาร

ก่อนการประชุม 

โดยเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  2  วนั 

ไดรั้บเอกสาร

ก่อนการประชุม 

โดยเฉล่ีย 

นอ้ยกวา่  3  วนั 

ไดรั้บเอกสาร

ก่อนการประชุม 

โดยเฉล่ีย 

  3  วนั 

ไดรั้บเอกสาร

ก่อนการประชุม 

โดยเฉล่ีย 

  5  วนั 

ไดรั้บเอกสาร 

ก่อนการประชุม 

 โดยเฉล่ีย 

  7  วนั 



 

ประเด็นการประเมิน 
นํา้หนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 

        1.3.2 การเขา้ประชุมของ   

                 คณะกรรมการ 

 

2 การประชุม

คณะกรรมการ

แต่ละคร้ังมี

กรรมการเขา้

ร่วมโดยเฉล่ีย 

ร้อยละ50 ของ

จาํนวน

กรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม

คณะกรรมการ

แต่ละคร้ังมี

กรรมการเขา้

ร่วมโดยเฉล่ีย 

ร้อยละ60 ของ

จาํนวน

กรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม

คณะกรรมการ

แต่ละคร้ังมี

กรรมการเขา้

ร่วมโดยเฉล่ีย 

ร้อยละ70 ของ

จาํนวน

กรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม

คณะกรรมการ

แต่ละคร้ังมี

กรรมการเขา้

ร่วมโดยเฉล่ีย 

ร้อยละ80 ของ

จาํนวน 

กรรมการ

ทั้งหมด 

การประชุม

คณะกรรมการ 

แต่ละคร้ังมี 

กรรมการเขา้ 

ร่วมโดยเฉล่ีย  

ร้อยละ90 ของ 

จาํนวน 

กรรมการ 

ทั้งหมด 

 

2. รายงานทางการเงนิ 

           พิจารณาจากจํานวนวัน     

ท่ีใช้ในการปิดบญัชีประจาํปี โดย

นับตั้ งแต่ว ันส้ินงวดของปีบัญชี

จนถึงวนัท่ีส่งสํานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน (สตง.)  หรือผู ้สอบ

บญัชีท่ีได้รับอนุญาต เพ่ือรับรอง

งบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2549 

 

 

1 มากกวา่  90  วนั - 90  วนั 80  วนั 70  วนั 

3. การเปิดเผยสารสนเทศและ 

    ความโปร่งใส 

หมายเหตุ ประวติัของ

กรรมการ  ไดแ้ก่ 

   1. อาย ุ

   2. วฒิุการศึกษา 

   3. ประวติัการทาํงาน 

   4. ตาํแหน่งหนา้ท่ีใน

ปัจจุบนันอกเหนือจาก

ตาํแหน่งหนา้ท่ีใน 

      องคก์ารทั้งในภาครัฐ   

และภาคเอกชน 

1 มีการเปิดเผย 

1) รายงาน      

ประจาํปี  

2549 

2) คาํรับรอง        

   การปฏิบติังาน 

   ปี 2550 

 

มีการเปิดเผย 

1) รายงาน      

ประจาํปี  

2549 

2) คาํรับรอง        

   การปฏิบติังาน 

   ปี 2550 

3) รายงาน     

ผลการ

ปฏิบติังาน 

รอบ12 เดือน 

ปี 2550 

 

มีการเปิดเผย 

1) รายงาน      

ประจาํปี  

2549 

2) คาํรับรอง        

   การปฏิบติังาน 

   ปี 2550 

3) รายงาน     

ผลการ

ปฏิบติังาน 

รอบ12 เดือน 

ปี 2550 

4) ประวติัของ 

    กรรมการ 

    ทุกท่าน 

มีการเปิดเผย 

1) รายงาน      

ประจาํปี  

2549 

2) คาํรับรอง        

   การปฏิบติังาน 

   ปี 2550 

3) รายงาน      

ผลการ

ปฏิบติังาน 

รอบ12 เดือน 

ปี 2550 

4) ประวติัของ 

    กรรมการ 

    ทุกท่าน 

มีการเปิดเผย 

1) รายงาน       

ประจาํปี     

       2549 

2) คาํรับรอง        

   การปฏิบติังาน 

   ปี 2550 

3) รายงาน                

ผลการปฏิบติังาน          

รอบ12 เดือน          

ปี 2550 

4) ประวติัของ 

    กรรมการ 

    ทุกท่าน 

5) รายงาน 

    การจดัซ้ือจดัจา้ง    

    ตลอดทั้งปี 2550 

 

 

 

 



 

ประเด็นการประเมิน นํา้หนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

4. การดาํเนินการอืน่ๆ 

ทางด้านการกาํกบัดูแลกจิการ 

3      

   4.1 คณะกรรมการควรมี

การติดตามความ

เพียงพอของระบบงาน

ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

          1) การควบคุมภายในและ 

              การตรวจสอบภายใน 

         2) การบริหารจดัการ  

             สารสนเทศ 

        3) การบริหารทรัพยากร

บุคคล 

1 ไม่มีการติดตาม

ทบทวน 

- มีการติดตาม

ทบทวน  

จาํนวน  1 ระบบ 

มีการติดตาม

ทบทวน 

 จาํนวน 2 ระบบ 

มีการติดตาม 

ทบทวน  

จาํนวน 3 ระบบ 

   4.2 คณะกรรมการมีการ

ประเมินผลงาน

ผูบ้ริหารสูงสุด 

1 ไม่มีการ

ประเมินผลงาน

ของผูบ้ริหาร

สูงสุด 

- มีการ

ประเมินผลงาน

ของผูบ้ริหาร

สูงสุด แต่ไม่มี

หลกัเกณฑท่ี์ 

ตกลงกนัไว้

ล่วงหนา้ 

- มีการประเมิน 

ผลงานของผูบ้ริหาร

สูงสุด โดยมี

หลกัเกณฑ ์

ท่ีชดัเจนและ 

ตกลงกนัไว ้

ล่วงหนา้ 

   4.3 องคก์รควรกาํหนด

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง

ดา้นการบริหารความ

เส่ียงและมีการจดัทาํ

รายงานการวเิคราะห์

ความเส่ียง 

1 ไม่มีการกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบ

โดยตรงดา้น  

การบริหารความ

เส่ียงและ 

ไม่มีการจดัทาํ

รายงานการ

วิเคราะห์    

ความเส่ียง 

- มีการกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบ

โดยตรงดา้น  

การบริหาร

ความเส่ียงและ 

มีการจดัทาํ

รายงานการ

วิเคราะห์    

ความเส่ียง 

แต่ไม่ครบ 

ทุกดา้น 

- มีการกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบ 

โดยตรงดา้น  

 การบริหาร 

ความเส่ียงและ 

มีการจดัทาํ 

รายงานการ 

วิเคราะห์    

 ความเส่ียง 

ครบ 

ทุกดา้น 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

รวบรวมจากบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ในการกาํกบัดูแลกิจการของโรงพยาบาล

บา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสาวนุชนารถ  กลบับา้นเกาะ เบอร์โทรศัพท์ : 08-1741-0091 



 

ตัวช้ีวดัที ่ 14   :  จาํนวนเร่ืองท่ีมีการติดตามวเิคราะห์ และนาํเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ 

     เป็นรายเดือน  (เร่ือง) 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  4 

คําอธิบาย : 

1. พิจารณาจาํนวนเร่ืองท่ีมีการติดตามวิเคราะห์ และนาํเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ      

       เป็นรายเดือน   

2. เร่ืองเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการในปีงบประมาณ 2550 ครอบคลุมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

- ขอ้มูลดา้นผูป่้วย 

- ขอ้มูลดา้นการใหบ้ริการ 

- ขอ้มูลดา้นการเงิน 

- ขอ้มูลดา้นการบริหารงานบุคลากรภายในโรงพยาบาล 

- ขอ้มูลการดาํเนินงานดา้นประสิทธิผลขององคก์ร 

สูตรการคํานวณ : 

จาํนวนเร่ืองท่ีมีการติดตามวเิคราะห์ และนาํเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ  เป็นรายเดือน (เร่ือง)   

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

จาํนวนเร่ืองท่ีมีการติดตามวเิคราะห์ 

และนาํเสนอในรูปแบบของ          

สารสนเทศเป็นรายเดือน   

เร่ือง 1 2 3 4 5 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนเร่ืองท่ีมีการติดตามวเิคราะห์ และ       

นาํเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ 

เป็นรายเดือน   

เร่ือง - - - 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 ผลการดาํเนินงานติดตามวิเคราะห์ และนาํเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ  เป็นรายเดือน 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสาวนุชนารถ  กลบับา้นเกาะ เบอร์โทรศัพท์ : 08-1741-0091 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่15 :   ร้อยละความสาํเร็จของการนาํแผนพฒันาบุคลากรไปสู่การปฏิบติั 

หน่วยวดั  :  ระดบั 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  2 

คําอธิบาย : 

พิจารณาจากการดาํเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมท่ีตอ้งมีการดาํเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

จากแผนพฒันาบุคลากร ท่ีไดจ้ดัทาํแลว้เสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 

สูตรการคํานวณ : 

ระดบัความสาํเร็จของการนาํแผนพฒันาบุคลากรไปสู่การปฏิบติั 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ  1   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน  ร้อยละ  80 

ระดับ  2   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน  ร้อยละ  85 

ระดับ  3   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน  ร้อยละ  90 

ระดับ  4   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน  ร้อยละ  95 

ระดับ  5   ผลสาํเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการดาํเนินการตามแผน  ร้อยละ  100 

 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

รวบรวมจากผลการดาํเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมท่ีตอ้งมีการดาํเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2550  จากแผนพฒันาบุคลากร ท่ีไดจ้ดัทาํแลว้เสร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางวรนุช   แสวงลาภ   เบอร์โทรศัพท์ : 08-1571-6983 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่  16  :       ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล 

หน่วยวดั  :       ร้อยละ 

นํา้หนัก   :       ร้อยละ  2 
 

คําอธิบาย  : 

บุคลากรของโรงพยาบาล  หมายถึง   เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของโรงพยาบาลบา้นแพว้  

                                                          (องคก์ารมหาชน)  
 

สูตรการคํานวณ : 

 ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรภายใน 

= จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง ท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริการในระดบัท่ีถือวา่พึงพอใจ   x 100 

                                         จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง ท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่งใหต้อบแบบสอบถาม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

ระดบัความพึงพอใจของ

บุคลากรภายใน 

ร้อยละ 52.20 57.20 62.20 67.20 72.20 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งท่ีพึงพอใจ คน    

จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งทั้งหมดท่ี

สาํรวจความพึงพอใจ 

คน    

ระดับความพงึพอใจของบุคลากรของ

โรงพยาบาล 

ร้อยละ  63.40 62.20 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

          ผลสาํรวจความคิดเป็นของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง    ใชแ้บบสอบถามโดยการสุ่มตวัอยา่ง 

 
 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางวรนุช    แสวงลาภ  เบอร์โทรศัพท์ : 08-1571-6983 



 

 

ตัวช้ีวดัที ่17 :   Turnover  Rate  ของบุคลากรทางการแพทย ์

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  2 

คําอธิบาย : 

1. พิจารณาอตัราส่วนระหวา่งจาํนวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์ลาออกต่อจาํนวนบุคลากรทาง

การแพทยท์ั้งหมด 

2. บุคลากรทางการแพทย ์ หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลท่ีเป็นสายวชิาชีพทางวทิยาศาสตร์

การแพทย ์  

สูตรการคํานวณ : 

Turnover  Rate  ของบุคลากรทางการแพทย ์

=                   จาํนวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์ลาออกเฉล่ียในปีงบประมาณ 2550      X   100 

                                     จาํนวนบุคลากรทางการแพทยท์ั้งหมดเฉล่ียในปีงบประมาณ 2550 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

1 2 3 4 5 

Turnover  Rate  ของบุคลากร 

ทางการแพทย ์

 2.00 1.85 1.70 1.55 1.40 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2547 2548 2549 

จาํนวนบุคลากรทางการแพทยท่ี์ลาออก

เฉล่ียในปีงบประมาณ     

คน 4.08 3.08 4.25 

จาํนวนบุคลากรทางการแพทยท์ั้งหมด 

เฉล่ียในปีงบประมาณ  

คน 194.42 213.83 248.92 

Turnover  Rate  ของบุคลากร 

ทางการแพทย์ 

ร้อยละ 2.10 1.44 1.71 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 -  ขอ้มูลการลาออกของเจา้หนา้ท่ี  จากงานบุคลากร   

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางวรนุช    แสวงลาภ  เบอร์โทรศัพท์ : 08-1571-6983 
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