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โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว (องค์ การมหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ตัวชี้วดั ที่ 1
ตัวชี้วดั ที่ 2
ตัวชี้วดั ที่ 3
ตัวชี้วดั ที่ 4
ตัวชี้วดั ที่ 5
ตัวชี้วดั ที่ 6
ตัวชี้วดั ที่ 7
ตัวชี้วดั ที่ 8
ตัวชี้วดั ที่ 9
ตัวชี้วดั ที่ 10
ตัวชี้วดั ที่ 11
ตัวชี้วดั ที่ 12
ตัวชี้วดั ที่ 13
ตัวชี้วดั ที่ 14
ตัวชี้วดั ที่ 15
ตัวชี้วดั ที่ 16
ตัวชี้วดั ที่ 17
ตัวชี้วดั ที่ 18
ตัวชี้วดั ที่ 19

ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้ าหมายตาม
โครงการสําคัญที่รองรับ
ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้น
หาภาวะเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง มะเร็ งเต้านม มะเร็ งปากมดลูก
ร้อยละของผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
ได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบความผิดปกติของจอประสาทตา
และได้รับการรักษาตามแนวทางของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
ร้อยละของสตรี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกที่มีผลผิดปกติ
ได้รับการส่ งต่อเพื่อตรวจรักษาตามมาตรฐาน
ร้อยละที่ลดลงของประชาชนที่มีรอบเอวเกินระดับมาตรฐาน
อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบั โรงพยาบาล
อย่างน้อย 4 ครั้ง
อัตราเด็กเกิดนํ้าหนักน้อยที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์
อัตราความสําเร็ จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
อัตราการทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ
ระดับความสําเร็ จของการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ร้อยละของจํานวนผูไ้ ด้รับบริ การผ่าตัดโรคต้อกระจก (กรณี ไม่ฉุกเฉิ น)
ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล
ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การ (นาที)
ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนินงานต่อต้นทุนคงที่
ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์การ
ระดับความสําเร็ จของการนําแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลไปสู่ การปฏิบตั ิ
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล
Turnover Rate ของบุคลากรทางการแพทย์
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ตัวชี้วดั ที่ 1.1

: ระดับความสําเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้ าหมายตามโครงการ
สําคัญที่รองรับ
: ร้อยละ
: ร้อยละ 15

หน่ วยวัด
นํา้ หนัก
คําอธิบาย :
พิ จารณาระดับ ความสํา เร็ จ ในการบรรลุ เป้ าหมายตามโครงการที่ เสนอ โดยวัด จากผลสํ า เร็ จ
ของการดําเนินการตามแผน
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 : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นายนิติกร ภู่สุวรรณ

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-1791-8914
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ตัวชี้วดั ที่ 1.2

: ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้น
- ภาวะเบาหวาน
(ร้อยละ 3)
- ความดันโลหิ ตสู ง
(ร้อยละ 3)
- มะเร็ งเต้านม
(ร้อยละ 3)
- 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 เบื้องต้นหาภาวะเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง หมายถึง ประชากร
ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว ที่มีอายุต้งั แต่ 40 ปี ขึ้นไป
ปี งบประมาณ 2552 เป้ าหมายเท่ากับ 44,246 ราย
สําหรับการคัดกรองมะเร็ งเต้านม หมายถึง ประชากรในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ปี งบประมาณ 2552 เป้ าหมายเท่ากับ 23,405 ราย
สําหรับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก หมายถึง ประชากรในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
อายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 และ 60 ปี
ปี งบประมาณ 2552 เป้ าหมายเท่ากับ 3,027 ราย
3. ภาวะเบาหวาน หมายถึ ง ภาวะนํ้าตาลเหลื อคัง่ ในเลือดมากเกิ นปกติ 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 X 100
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหาภาวะความดันโลหิ ตสู ง
= จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหาภาวะความดันโลหิ ตสู ง X 100
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งเต้านม
= จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งเต้านม X 100
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งปากมดลูก
= จํานวนประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งปากมดลูก X 100
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

1.2.1 ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหาภาวะเบาหวาน
1.2.2 ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหาความดันโลหิ ตสู ง.

ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
1 2 3 4 5
60 63 66 69 72

ร้อยละ
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1.2.3 ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งเต้านม
1.2.4 ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งปากมดลูก

ร้อยละ
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รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

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
จํานวนประชากรกลุม่ เป้ าหมายทั้งหมด
ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้ รับการ
คัดกรองเบือ้ งต้ นหามะเร็งเต้ านม
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับการ
คัดกรองเบื้องต้นหามะเร็ งปากมดลูก
จํานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด
ร้ อยละของประชากรเป้ าหมาย ได้ รับการ
คัดกรองเบือ้ งต้ นหามะเร็งปากมดลูก

คน

24,313

20,279

23,205

คน

28,390

33,759

29,727

คน
ร้ อยละ

33,537
72.50

33,880
59.86

32,330
71.78

ร้ อยละ

84.65

99.64

91.95

คน

12,401

17,589

คน
ร้ อยละ

N/A

21,066
58.87

23,027
76.38

คน

1,917

1,898

1,730

คน
ร้ อยละ

3,818
50.21

3,298
57.55

3,276
52.81

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 : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นายนิติกร ภู่สุวรรณ
ตัวชี้วดั ที่ 1.3
หน่ วยวัด

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-1791-8914

: ร้อยละของผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
ได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
: ร้อยละ

นํา้ หนัก
: ร้อยละ 3
คําอธิบาย :
1. ภาวะเบาหวาน หมายถึ ง ภาวะนํ้า ตาลเหลื อคัง่ ในเลื อดมากเกิ นปกติ เนื่ องจากการเผาผลาญ
นํ้าตาลผิดปกติ ทําให้น้ าํ ตาลถูกขับออกทางปั สสาวะ ความผิดปกติน้ ี อาจมีสาเหตุจากปั จจัยเสี่ ยง
ต่างๆ เช่น กรรมพันธุ์ , ภาวะอ้วน , หรื อขาดการออกกําลังกาย
ระดับนํ้าตาลในเลือดที่ถือว่าเกิดภาวะเบาหวาน ต้องมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
2. เบาหวานขึ้นตา คือ โรคเบาหวานซึ่ งมีภาวะนํ้าตาลในเลือดสู งกว่าปกติเป็ นเวลานานหลายปี ทําให้
เส้นเลือดฝอยทัว่ ร่ างกายเปลี่ยนแปลงไป เช่น ที่ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาจะเกิดการผิดปกติ
มี เ ม็ ด เลื อ ด นํ้า เหลื อ ง และไขมัน ซึ ม ออกมาในจอประสาทตา ทํา ให้ จ อประสาทตาบวม
ขาดออกซิ เจน เป็ นเช่ นนี้ นานๆ เข้า จะเกิ ดเส้นเลื อดงอกใหม่ มีเลื อดออกง่ าย นํ้า วุน้ ตาขุ่นมัว
จอประสาทตาลอกและทําให้ตาบอดในที่สุด เรี ยกโรคแทรกซ้อนที่เกิดที่จอประสาทตาในตาของ
ผูป้ ่ วยเบาหวานว่า “เบาหวานขึ้นตา”
สู ตรการคํานวณ :
ร้อยละของผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
ได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
= จํานวนผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่ วยเป็ นโรคเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง X 100
จํานวนผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ร้อยละของผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและ
พบว่าป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
ได้รับการตรวจจอประสาทตา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

หน่ วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5
70
75
80
85
90

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

จํานวนผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่ วยเป็ น
โรคเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
จํานวนผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่ วยเป็ น
โรคเบาหวาน
ร้อยละของผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่ วย
เป็ นโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจจอประสาทตา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

คน
คน
ร้ อยละ

N/A

N/A

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนผูป้ ่ วยเบาหวาน

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสายหยุด อมรลักษณ์ปรี ชา
ตัวชี้วดั ที่ 1.4
หน่ วยวัด
นํา้ หนัก

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6084-1468

: ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบความผิดปกติของจอประสาทตา
และได้รับการรักษาตามแนวทางของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
: ร้อยละ
: ร้อยละ 3

N/A

คําอธิบาย :
1. ภาวะเบาหวาน หมายถึ ง ภาวะนํ้า ตาลเหลื อคัง่ ในเลื อดมากเกิ นปกติ เนื่ องจากการเผาผลาญ
นํ้าตาลผิดปกติ ทําให้น้ าํ ตาลถูกขับออกทางปั สสาวะ ความผิดปกติน้ ี อาจมีสาเหตุจากปั จจัยเสี่ ยง
ต่างๆ เช่น กรรมพันธุ์ , ภาวะอ้วน , หรื อขาดการออกกําลังกาย
ระดับนํ้าตาลในเลือดที่ถือว่าเกิดภาวะเบาหวาน ต้องมากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
2. เบาหวานขึ้นตา คือ โรคเบาหวานซึ่ งมีภาวะนํ้าตาลในเลือดสู งกว่าปกติเป็ นเวลานานหลายปี ทําให้
เส้นเลือดฝอยทัว่ ร่ างกายเปลี่ยนแปลงไป เช่น ที่ผนังหลอดเลือดในจอประสาทตาจะเกิดการผิดปกติ
มี เ ม็ ด เลื อ ด นํ้า เหลื อ ง และไขมัน ซึ ม ออกมาในจอประสาทตา ทํา ให้ จ อประสาทตาบวม
ขาดออกซิ เจน เป็ นเช่ นนี้ นานๆ เข้า จะเกิ ดเส้นเลื อดงอกใหม่ มีเลื อดออกง่ าย นํ้า วุน้ ตาขุ่นมัว
จอประสาทตาลอกและทําให้ตาบอดในที่สุด เรี ยกโรคแทรกซ้อนที่เกิดที่จอประสาทตาในตาของ
ผูป้ ่ วยเบาหวานว่า “เบาหวานขึ้นตา”
สู ตรการคํานวณ :
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบความผิดปกติของจอประสาทตา
และได้รับการรักษาตามแนวทางของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
= จํานวนผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบความผิดปกติของจอประสาทตา และได้รับการรักษาตามแนวทางฯ X 100
จํานวนผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบความผิดปกติของจอประสาทตาทั้งหมด

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบ
ความผิดปกติของจอประสาทตา
และได้รับการรักษาตามแนวทาง
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์

ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5
80
85
90
95
100

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

จํานวนผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบความ
ผิดปกติของจอประสาทตา และได้รับ
การรักษาตามแนวทางฯ
จํานวนผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบ
ความผิดปกติของจอประสาทตาทั้งหมด
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตรวจพบ
ความผิดปกติของจอประสาทตา
และได้รับการรักษาตามแนวทาง
ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์

คน

คน
ร้ อยละ

N/A

N/A

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนผูป้ ่ วยเบาหวาน

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางพีระพรรณ มหาธนานุสรณ์
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9517
ตัวชี้วดั ที่ 1.5 : ร้อยละของสตรี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกที่มีผลผิดปกติ
ได้รับการส่ งต่อเพื่อตรวจรักษาตามมาตรฐาน
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 3
คําอธิบาย :

N/A

มะเร็ งปากมดลูก หมายถึง เนื้องอกบริ เวณปากมดลูก ชนิดลุกลาม มีการแพร่ กระจายได้
สู ตรการคํานวณ :

ร้อยละของสตรี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีผลผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจรักษาตามมาตรฐาน
= จํานวนผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกและพบว่ามีผลผิดปกติ และได้รับการส่ งต่อเพื่อตรวจรักษาตามมาตรฐาน X 100
จํานวนผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกและพบว่ามีผลผิดปกติ

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5

ร้อยละ

80

ร้อยละของสตรี ที่ได้รับการคัดกรอง
มะเร็ งปากมดลูกที่มีผลผิดปกติ
ได้รับการส่ งต่อเพื่อตรวจรักษา
ตามมาตรฐาน

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนผูท้ ี่ได้รับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกและ
พบว่ามีผลผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจ
รักษาตามมาตรฐาน
จํานวนผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
พบว่ามีผลผิดปกติ
ร้อยละของสตรี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
ที่มีผลผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจรักษาตามมาตรฐาน

คน

85

90

95

100

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

คน
ร้ อยละ

N/A

N/A

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนผูป้ ่ วยมะเร็ งปากมดลูก
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวจินตนา จันทร์ เพ็ญ
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9536
ตัวชี้วดั ที่ 1.6 : ร้อยละที่ลดลงของประชากรที่มีรอบเอวเกินระดับมาตรฐาน
1.6.1 ประชาชนชาย (90 ซม.)
ร้อยละ 3
1.6.2 ประชาชนหญิง (80 ซม.) ร้อยละ 3
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 6

N/A

คําอธิบาย :

1. รอบเอวมาตรฐานของประชาชนชาย ไม่เกิน 90 ซม.
2. รอบเอวมาตรฐานของประชาชนหญิง ไม่เกิน 80 ซม.

สู ตรการคํานวณ :
ร้อยละที่ลดลงของประชากรที่มีรอบเอวเกินระดับมาตรฐาน
= จํานวนประชาชนที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน - จํานวนประชาชนที่มีรอบเอวเกินมาตรฐานและลดมาอยูใ่ นระดับมาตรฐาน X 100
จํานวนประชาชนที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ร้อยละที่ลดลงของประชากรที่มี
รอบเอวเกินระดับมาตรฐาน
1.6.1 ประชาชนชาย (90 ซม.)
1.6.2 ประชาชนหญิง (80 ซม.)

หน่ วยวัด

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5

ร้อยละ
2.5
2.5

0
0

-2.5
-2.5

-5.0
-5.0

-7.5
-7.5

เงื่อนไขตัวชี้วดั
1. ให้โรงพยาบาลเก็บข้อมูลพื้นฐานใน 3 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2552 เพื่อนํามา
เป็ นฐานเปรี ยบเทียบประเมินผล
2. หากพบว่าจํานวนประชากรที่มีรอบเอวอยูใ่ นระดับมาตรฐานตํ่ากว่ามาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุ ขกําหนด ให้โรงพยาบาลปรับเกณฑ์การให้คะแนน โดยให้นาํ ผลต่างระหว่าง
ข้อมูลพื้นฐานกับมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ขมากําหนดไว้ที่คะแนนระดับ 3 และมี
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ +/- 2.50

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

จํานวนประชาชนที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน

คน

จํานวนประชาชนที่มีรอบเอวเกินมาตรฐานและ
ลดมาอยูใ่ นระดับมาตรฐาน
ร้อยละที่ลดลงของประชากรที่มีรอบเอวเกิน
ระดับมาตรฐาน

คน
ร้ อยละ

N/A

N/A

N/A

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนประชาชนที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสายหยุด อมรลักษณ์ปรี ชา
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6084-1468
ตัวชี้วดั ที่ 1.7 : อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง

หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 5
คําอธิบาย :
1. มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์ หมายถึง มารดาที่อายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์

2. จํานวนครั้งในการฝากครรภ์กบั โรงพยาบาล หมายถึง จํานวนครั้งของการมาตรวจครรภ์ต้ งั แต่
การฝากครรภ์ครั้งแรกจนถึงคลอดตามที่แพทย์นดั
3. เกณฑ์การฝากครรภ์ 4 ครั้ง กําหนดรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ 0 – 27 สัปดาห์ 6 วัน
ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ – 31 สัปดาห์ 6 วัน
ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ – 35 สัปดาห์ 6 วัน
ครั้งที่ 4 อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ขึ้นไป

สู ตรการคํานวณ :

อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง
= จํานวนมารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง X 100
จํานวนมารดาทั้งหมดที่ฝากครรภ์กบั โรงพยาบาล

เกณฑ์ การให้ คะแนน :

ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
1
2
3
4
5

อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และ
ฝากครรภ์กบั โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง

ร้อยละ

87

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

หน่ วยวัด

89

91

93

95

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

คน

1,169

1,173

979

คน

1,282

1,274

1,317

ร้ อยละ

91.19

92.07

74.34

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :

1. ทะเบียนการฝากครรภ์ของมารดา จากแผนกผ◌ู ◌้ป่วยนอกสู ติ - นรี เวชกรรม

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวจินตนา จันทร์ เพ็ญ
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9536
ตัวชี้วดั ที่ 1.8 : อัตราเด็กเกิดนํ้าหนักน้อยที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 5
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.2552
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.
2549
2550
2551
48
50
22

คน

750

715

700

ร้ อยละ

6.40

6.99

3.14

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนการคลอด ของแผนกผูป้ ่ วยในห้องคลอด
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางอโณทัย คุณาบุตร
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9559
ตัวชี้วดั ที่ 1.9 : อัตราความสําเร็ จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 3
คําอธิบาย :

วัณ โรค คื อ โรคติ ด ต่ อ ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ แบคที เรี ย ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เล็ ก มากคื อ เชื้ อ Mycobacterium
tuberculosis ติดต่อโดยการสู ดอากาศที่ มีตวั เชื้ อนี้ เข้าไป ซึ่ งเชื้ อโรคชนิ ดนี้ มี คุณสมบัติพิเศษ คือ มี ค วาม
คงทนต่ออากาศแห้ง ความเย็น ความร้ อน สารเคมี และอยู่ในอากาศได้นาน ยกเว้นไม่ทนทานต่อแสงแดด
คนส่ วนใหญ่มกั คิดว่าวัณโรคเป็ นโรคเกี่ยวกับปอด แต่ความจริ งแล้ว เป็ นได้กบั อวัยวะทุกส่ วนของร่ างกาย
เช่น ที่ ต่อมนํ้าเหลื อง กระดูก เยื่อหุ ้มสมอง ปอด แต่ที่พบและเป็ นปั ญหามากที่สุดในปั จจุบนั คือ "วัณโรค
ปอด" มักพบในคนแก่คนที่ร่างกายอ่อนแอ จากการเป็ นโรคอื่น ๆ มาก่อน เช่น หวัด หัด ไอกรน พวกติดยา
และโรคเอดส์และในคนที่ตรากตรําทํางานหนัก พักผ่อนไม่พอ ขาดอาหาร ดื่มเหล้าจัด หรื อในคนที่มีประวัติ
ใกล้ชิดกับคนที่เป็ นโรค เช่น นอนห้องเดียวกัน หรื ออยูบ่ า้ นเดียวกัน และพบว่าผูป้ ่ วยโรคเอดส์ เป็ นวัณโรค
แทรกซ้อนกันมาก และทําให้วณ
ั โรคที่เคยลดลง มีการแพร่ กระจายมากขึ้ น หากไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ถู ก ต้องจะทํา ให้แพร่ ก ระจายไปได้อย่า งรวดเร็ ว เนื่ องจากติ ดต่ อได้ง่ า ยโดยระบบทางเดิ น หายใจและมี
อันตรายถึงชีวติ
สู ตรการคํานวณ :
อัตราความสําเร็ จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
= จํานวนผูป้ ่ วยเสมหะพบเชื้ อรายใหม่ที่ได้รับการรักษาหายและรักษาครบ X 100
จํานวนผูป้ ่ วยเสมหะพบเชื้ อรายใหม่
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

อัตราความสําเร็ จของการรักษาวัณโรค
(Success Rate)

ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5
70
75
80
85
90

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

จํานวนผูป้ ่ วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่ที่ได้รับ
การรักษาหาย และรักษาครบ
จํานวนผูป้ ่ วยเสมหะพบเชื้อรายใหม่
อัตราความสําเร็ จของการรักษาวัณโรค
(Success Rate)

คน
คน
ร้ อยละ

N/A

N/A

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนผูป้ ่ วยเสมหะพบเชื้ อรายใหม่

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสายหยุด อมรลักษณ์ปรี ชา
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6084-1468
ตัวชี้วดั ที่ 1.10 : อัตราการทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 5
คําอธิบาย :
1. พิจารณาอัตราส่ วนระหว่างจํานวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ที่ได้รับการทบทวน

N/A

ต่อจํานวนผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ ทั้งหมด
2. ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ หมายถึง ผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ ในโรงพยาบาล
สู ตรการคํานวณ :
อัตราการทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ

= จํานวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ที่ได้รับการทบทวน X 100
จํานวนผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ ทั้งหมด

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
อัตราการทบทวนเวชระเบียน
ของผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5
80
85
90
95
100

หน่ วยวัด
ร้อยละ

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ที่ได้รับ
การทบทวน
จํานวนผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ ทั้งหมด
อัตราการทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วย
ที่เสี ยชีวติ

คน
คน
ร้ อยละ

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

N/A

N/A

N/A

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ทะเบียนผูป้ ่ วยที่เสี ยชีวติ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวอรทัย บุญบํารุ ง
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9555 ต่อ 1027
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 : ระดับความสําเร็ จของการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
(ประเมินโดยบุคคลภายนอก)
- งานบริ การผูป้ ่ วยนอก
- งานบริ การผูป้ ่ วยใน
หน่ วยวัด
: ร้อยละ

นํา้ หนัก

: ร้อยละ 10
11.1 ระดับความสําเร็ จของการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ร้อยละ 6
11.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริ การขององค์การมหาชน
ร้อยละ 4

ระดับความสํ าเร็จของการดําเนินการสํ ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : ร้ อยละ 6
คําอธิบาย
:
●
พิจารณาจากการสร้ างระบบและการดําเนิ นการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของ
องค์การมหาชนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
● องค์การมหาชนทําการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ตามลักษณะของงานบริ การ ได้แก่
(1) งานบริ ก ารที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารได้รั บ บริ ก ารโดยตรงตั้ง แต่ ข้ นั แรกจนถึ ง ขั้นตอนสุ ดท้า ย
สามารถวัดระดับความพึงพอใจได้โดยทันที ณ จุดนั้น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว
หรื อ สั ม ภาษณ์ ท างโทรศัพ ท์ก รณี ที่ มี ฐ านข้อ มู ล รายชื่ อ ของผู้รั บ บริ การ หรื อส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ยก์ รณี มีที่อยูข่ องผูร้ ับบริ การ
(2) งานบริ ก ารที่ มี ก ารให้บ ริ ก ารผ่า นทางโทรศัพ ท์ห รื อ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถ
วัดระดับความพึงพอใจ โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กรณี ที่มีฐานข้อมูลรายชื่ อของ
ผูร้ ับบริ การ หรื อส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยก์ รณี มีที่อยูข่ องผูร้ ับบริ การ
● การสํารวจโดยแบบสอบถามประกอบด้วยประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
● ระบบการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการวางแผนการสํารวจความพึงพอใจ เช่ น ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
งานบริ การตามภารกิจหลัก กลุ่มเป้ าหมาย สถานที่ / จุดให้บริ การ เป็ นต้น
(2) ระเบี ยบวิธีในการสํารวจความพึงพอใจ ได้แก่ แนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม
แนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
และจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการสํารวจ วิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมตาม
คุ ณ ลัก ษณะของงานบริ ก ารและกลุ่ มเป้ าหมายและช่ วงเวลาที่ จะเข้าดําเนิ นการเก็บ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลตามหลักสถิติ

●
●

(3) แผนด้านบุคลากร งบประมาณ กลไกการติดตามและรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของแต่ละงานบริ การ ซึ่ งแสดงช่วงเวลาในการปฎิบตั ิงานแต่ละขั้นตอน
ผูร้ ับบริ การ หมายถึง ประชาชนผูม้ ารับบริ การโดยตรง หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริ การจากองค์การมหาชน
ผูป้ ่ วยนอก หมายถึง ผูม้ ารับบริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอกและไม่ได้รับไว้รักษาตัวใน

●
●

โรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยใน หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการตรวจและรับไว้พกั รักษาตัวในโรงพยาบาล
องค์การมหาชน และสํานักงาน ก.พ.ร. หารื อร่ วมกันในการคัดเลือกงานบริ การซึ่ งจะเป็ น
งานบริ การตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนเพื่อใช้ในการประเมินผลตามตัวชี้วดั นี้

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดเป็ นระดับขั้นของความสําเร็ จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1

ระดับขั้นของความสํ าเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5






























โดยที่ :
ระดับคะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
มีการแต่งตั้งคณะทํางานหรื อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ เพื่อการสํารวจความพึงพอใจของ
1
ผูร้ ับบริ การ โดยผูอ้ าํ นวยการองค์การมหาชน
องค์การมหาชนดําเนิ นการจัดทําระบบการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และ
2
จัดส่ งสําเนาข้อมูลระบบการสํารวจความพึงพอใจ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ าํ นวยการองค์การมหาชน ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
ภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552
ระดับคะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การตามกิจกรรม / รายละเอียดที่ระบุไว้ใน
3
ระบบการสํารวจความพึงพอใจ
(โดยองค์การมหาชนต้องดําเนินการสํารวจอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี )
สรุ ปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับ บริ การอย่างครบถ้วนทุกงานบริ การ และ
4
รายงานผลการสํ า รวจพร้ อ มข้อ เสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ งการปฎิ บ ัติ ง านต่ อ
คณะกรรมการองค์การมหาชน

5

จัดส่ งสํา เนารายงานผลการสํา รวจความพึง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารและข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุ งการปฎิบตั ิงาน พร้อมรายงานการประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน
ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.

ร้ อยละของระดับความพึงพอใจในการให้ บริการขององค์ การมหาชน : ร้ อยละ 4
คําอธิบาย
:
● พิจารณาร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งได้จากผลการสํารวจความพึงพอใจ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
● ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การ
● ประเด็นสําคัญในการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วย
(1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
(2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
(3) ความพึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก
● ผูร้ ับบริ การ หมายถึง ประชาชนผูม้ ารับบริ การโดยตรง หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริ การจากองค์การมหาชน
● องค์การมหาชน และสํานักงาน ก.พ.ร. หารื อร่ วมกันในการคัดเลื อกงานบริ การซึ่ งจะเป็ น
งานบริ การตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนเพื่อใช้ในการประเมินผลตามตัวชี้วดั นี้
การพิจารณาคะแนนสําหรับตัวชี้ วดั นี้ อ้างอิงจากผลคะแนนความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
●
องค์ก ารมหาชนแต่ล ะแห่ ง ซึ่ งผูป้ ระเมิ นอิ ส ระจากภายนอกเป็ นผูด้ าํ เนิ นการสํา รวจความ
พึงพอใจในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนผูป้ ่ วยนอกที่พึงพอใจในบริ การ
จํานวนผูป้ ่ วยนอกทั้งหมดที่สาํ รวจความ
พึงพอใจ

คน
คน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้ป่วยนอก
จํานวนผูป้ ่ วยในที่พึงพอใจในบริ การ
จํานวนผูป้ ่ วยในทั้งหมดที่สาํ รวจความ
พึงพอใจ
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้ป่วยใน
เฉลีย่

ร้ อยละ

83.60

84.98

N/A

ร้ อยละ

88.00

88.13

N/A

ร้ อยละ

85.80

86.56

N/A

คน
คน

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

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ
ตัวชี้วดั ที่ 2.2

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-1741-0091

: ร้อยละของจํานวนผูไ้ ด้รับบริ การผ่าตัดโรคต้อกระจก (กรณี ไม่ฉุกเฉิ น)
ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล
: ร้อยละ
: ร้อยละ 2

หน่ วยวัด
นํา้ หนัก
คําอธิบาย :
1. พิ จ ารณาจากจํา นวนผูเ้ ข้า รั บ การผ่า ตัดต้อ กระจก (กรณี ไ ม่ ฉุก เฉิ น ) ที่ ไ ด้รั บ การผ่า ตัดตาม
ระยะเวลามาตรฐานที่โรงพยาบาลกําหนด เปรี ยบเทียบกับ จํานวนผูเ้ ข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก
ทั้งหมด ในปี งบประมาณ 2552

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
4. ระยะเวลามาตรฐานในการผ่า ตัด ต้อ กระจก (กรณี ไ ม่ ฉุ ก เฉิ น ) ของโรงพยาบาลบ้า นแพ้ว
(องค์การมหาชน) เท่ากับ 20 วัน
สู ตรการคํานวณ :
ร้อยละของจํานวนผูไ้ ด้รับบริ การผ่าตัดโรคต้อกระจก (กรณี ไม่ฉุกเฉิ น) ตามระยะเวลามาตรฐาน
ของโรงพยาบาล
= จํานวนผูเ้ ข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก (กรณี ไม่ฉุกเฉิน) ที่ได้รับการผ่าตัดตามระยะเวลามาตรฐานที่โรงพยาบาลกําหนด X 100
จํานวนผูเ้ ข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกทั้งหมด ในปี งบประมาณ 2552

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ร้อยละของจํานวนผูไ้ ด้รับ
บริ การผ่าตัดโรคต้อกระจก
(กรณี ไม่ฉุกเฉิ น)
ตามระยะเวลามาตรฐาน
ของโรงพยาบาล

หน่ วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5
62
69
76
83
90

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนผูเ้ ข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก
(กรณี ไม่ฉุกเฉิ น) ที่ได้รับการผ่าตัดตาม
ระยะเวลามาตรฐานที่โรงพยาบาลกําหนด
จํา นวนผู ้ เ ข้ า รั บ การผ่ า ตั ด ต้ อ กระจก

วัน

คน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
N/A
897
1,280

N/A

1,181

1,664

ทั้งหมด
ร้ อยละของจํานวนผู้ได้ รับบริ การผ่ าตัด
โรคต้ อกระจก (กรณีไม่ ฉุกเฉิ น)
ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล

วัน

N/A

75.95

76.92

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมจากแบบบันทึกการผ่าตัดในเวชระเบียนหรื อข้อมูลคนไข้ส่งต่อ แล้วทบทวนกลับ
ในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางพีระพรรณ มหาธนานุสรณ์

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9517

ตัวชี้วดั ที่ 2.3 : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การ
2.3.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษา กรณี ผปู ้ ่ วยปกติ (นาที)
2.3.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษา กรณี ผปู ้ ่ วยนัด (นาที)
2.3.3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษา
กรณี ผปู ้ ่ วยผูป้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน (นาที)
หน่ วยวัด
: นาที
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 3
2.3.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษา

กรณี ผปู้ ่ วยปกติ (นาที)
2.3.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษา
กรณี ผปู ้ ่ วยนัด (นาที)
2.3.3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษา
กรณี ผปู ้ ่ วยผูป้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน (นาที)

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

คําอธิบาย :
1. ผูป้ ่ วยทัว่ ไป หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีอาการป่ วย และได้รับการตรวจโดยแพทย์ โดยไม่มีการตรวจ
ทางห้องปฎิบตั ิการ หรื อการตรวจพิเศษอื่นๆ
2. ผูป้ ่ วยนัด หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มาตรวจในวันและเวลา ตามที่แพทย์หรื อทางแผนกต่างๆ
ได้กาํ หนดให้
3. ผูป้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีภาวะโรครุ นแรง จําเป็ นต้องตรวจรักษา
อย่างละเอีย ดมีการตรวจทางห้องปฎิ บ ตั ิการ หรื อการตรวจพิเศษอื่นๆ
และอาจต้องพบแพทย์เฉพาะทางโดยตรง
สู ตรการคํานวณ :
2.3.1 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการให้ บริการผู้รับการบริการรักษา กรณีผ้ปู ่ วยปกติ (นาที)

= ระยะเวลารอคอยรวมในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงได้รับยา
กรณี ผปู ้ ่ วยปกติ (นาที)
.
จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา กรณี ผปู ้ ่ วยปกติ (คน)

2.3.2 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการให้ บริการผู้รับการบริการรักษา กรณีผ้ปู ่ วยนัด (นาที)

= ระยะเวลารอคอยรวมในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงได้รับยา
กรณี ผปู ้ ่ วยนัด (นาที)
.
จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา กรณี ผปู ้ ่ วยนัด (คน)

2.3.3 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการให้ บริการผู้รับการบริการรักษา กรณีผ้ปู ่ วยผู้ป่วยทีม่ ีภาวะแทรกซ้ อน (นาที)
= ระยะเวลารอคอยรวมในการให้บริ การผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงได้รับยา
กรณี ผปู ้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน (นาที)
.
จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา กรณี ผปู ้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน (คน)

เกณฑ์ การให้ คะแนน :

ตัวชี้วดั
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ในการ
ให้บริ การผูม้ า รับการ
บริ การรักษา
กรณี ผปู ้ ่ วยปกติ
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ใน
การให้บริ การผูม้ า รับ
การบริ การรักษา
กรณี ผปู ้ ่ วยนัด
ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการ
ให้บริ การผูม้ ารับการบริ การ
รักษา
กรณี ผปู ้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5

หน่ วยวัด
(นาที)

70

65

60

55

50

(นาที)

55

50

45

40

35

(นาที)

100

95

90

85

80

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

- ระยะเวลารอคอยรวมในการให้บริ การ
ผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา
ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงได้รับยา
กรณี ผปู ้ ่ วยปกติ
- จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา
กรณี ผปู ้ ่ วยปกติ
2.3.1 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการให้ บริการผู้รับการ
บริการรักษา กรณีผ้ปู ่ วยปกติ (นาที)

(นาที)

ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

- ระยะเวลารอคอยรวมในการให้บริ การ
ผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา
ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงได้รับยา
กรณี ผปู ้ ่ วยนัด
- จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา
กรณีผปู้ ว่ ยนัด
2.3.2 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการให้ บริการผู้รับการ
บริการรักษา กรณีผ้ปู ่ วยนัด

(นาที)

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ
2549
2550
2551

(คน)
(นาที)

67

55

92

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ
2549
2550
2551

(คน)
(นาที)

48

42

53

- ระยะเวลารอคอยรวมในการให้บริ การ
ผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา
ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงได้รับยา
กรณี ผปู ้ ่ วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
- จํานวนผูร้ ับการบริ การรักษาทั้งหมดที่จบั เวลา
กรณีผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
2.3.3 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการให้ บริการผู้รับการ
บริการรักษา
กรณีผู้ป่วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้ อน

(นาที)

(คน)
(นาที)

92

88

190

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

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสายหยุด อมรลักษณ์ปรี ชา

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6084-1468

ตัวชี้วดั ที่ 3.1 : ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
หน่ วยวัด
: ระดับ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 10
คําอธิบาย :
ความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่องค์การมหาชนสามารถจัดทํา
บัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจหลักได้
สู ตรการคํานวณ :
ระดับความสําเร็ จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดเป็ นระดับขั้นของความสําเร็ จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้ าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1

ระดับขั้นของความสํ าเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5






























โดยที่ :
ระดับคะแนน
1

2

ระดับคะแนน
3
4
5

เกณฑ์ การให้ คะแนน
จัดทําฐานข้อมูลและจัดทําบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
(รอบ 12 เดือน) และปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 9 เดือนแรก) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธี ก ารที่ ก รมบัญชี ก ลางกํา หนดให้แล้วเสร็ จ และรายงานผลให้สํานัก งบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบ
เปรี ยบเทียบผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
(รอบ 9 เดือนแรก) และปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 9 เดือนแรก) ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างไร
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทํารายงานสรุ ปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต
ได้แล้วเสร็ จ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
มีการดําเนิ นงานตามแผนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน สําหรับปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552 ได้แล้วเสร็ จครบถ้วน
ผลการดํา เนิ น งานในขั้น ตอนที่ 3 เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ก ํา หนดไว้ใ นแผนการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงาน สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
ผลการดํา เนิ น งานในขั้น ตอนที่ 3 ดี ก ว่ า เป้ าหมายที่ ก ํา หนดไว้ใ นแผนการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ นงาน สํา หรั บ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 และมี ก ารจัดทํา
แผนการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการดําเนิ นงาน สํา หรั บปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ ง มี
เป้ าหมายที่ชดั เจนเพื่อการเปรี ยบเทียบต่อไป

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมจากการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางศุภรัสมิ์ ใจดีเจริ ญ
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9526
ตัวชี้วดั ที่ 3.2 : อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนิ นงานต่อต้นทุนคงที่
หน่ วยวัด
: เท่า
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 2
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 นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล รายได้โครงการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า และรายได้
จากการรักษาพยาบาล
3. ต้นทุนคงที่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเสื่ อมราคา และค่าสํารองหนี้สูญ

สู ตรการคํานวณ :
อัตราส่ วนของรายได้จากการดําเนินงานต่อต้นทุนคงที่
X
Y

=
=

เกณฑ์ การให้ คะแนน :

=

ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
(2.70 – X) / 2

ตัวชี้วดั
อัตราส่ วนของรายได้จากการ
ดําเนินงานต่อต้นทุนคงที่

หน่ วยวัด
เท่า

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั
รายได้จากการดําเนินงานรวม
ต้นทุนคงที่
อัตราส่ วนของรายได้ จากการ
ดําเนินงานต่ อต้ นทุนคงที่

หน่ วยวัด
บาท
บาท
เท่า

รายได้จากการดําเนิ นงาน
ต้นทุนคงที่

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5
X-2Y X-Y
X
X+Y
2.70
(2.56) (2.595) (2.63) (2.665) (2.70)
ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
468,381,687.09

703,276,450.83

886,553,076.46

203,124,329.61

279,735,795.63

337,643,386.50

2.31

2.51

2.63

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมข้อมูลจากงานการเงินและการบัญชี
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางศุภรัสมิ์ ใจดีเจริ ญ
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-3441-9526
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
หน่ วยวัด
: ระดับ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 10
คําอธิบาย :
การพิ จ ารณาผลสํ า เร็ จ ของระดับ คุ ณ ภาพการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การและการพัฒ นาองค์ ก ารนั้ น
จะพิ จ ารณาจากกระบวนการในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารกํา กับ ดู แ ลที่ ดี แ ละสนับ สนุ น ให้ค ณะกรรมการ
ปฎิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ผลโดยมีประเด็นในการประเมินที่สําคัญ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
(1) บทบาทและการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 80)
(2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (นํ้าหนักร้อยละ 20)

สู ตรการคํานวณ :
ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
การพิจารณาผลสําเร็ จของระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ดังนี้ คือ
ประเด็นพิจารณา
1. บทบาทและการปฎิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ (ร้ อยละ 80)
1.1 การกําหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้ าหมายที่สาํ คัญ
1.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balance Score Card
1.3 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สาํ คัญ
1.4 การดูแลติดตามผลการดําเนินงาน
1.5 การประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดและการกํากับให้มีการ
ประเมินผลงานผูบ้ ริ หารระดับสู ง (รองจากผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด 2 ระดับ)
1.6 การประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ
1.7 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (ร้ อยละ 20)
2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2 การส่ งเสริ มความรู ้ ความสามารถของคณะกรรมการ
รวม

นํา้ หนัก (ร้ อยละ)
10
15
10
10
10
10
15
10
10
100

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
-

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
1. รวบรวมจากบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร ในการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
2. แผนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balance Score Card
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
4. Website ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
http://www.banphaeo-hospital.or.th
5. รายงานประจําปี งบประมาณ 2552 ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางสาวนุชนารถ กลับบ้านเกาะ
ตัวชี้วดั ที่ 4.2
หน่ วยวัด
นํา้ หนัก

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-1741-0091

: ระดับความสําเร็ จของการนําแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลไปสู่ การปฏิบตั ิ
: ระดับ
: ร้อยละ 1

คําอธิบาย :
พิจารณาจากระดับความสําเร็ จของการนําแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลไปสู่ การปฏิบตั ิ
สู ตรการคํานวณ :
ระดับความสําเร็ จของการนําแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลไปสู่ การปฏิบตั ิ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :

ระดับ1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ดําเนินการตามแผนบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้ร้อยละ 80
ดําเนินการตามแผนบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้ร้อยละ 85
ดําเนินการตามแผนบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้ร้อยละ 90
ดําเนินการตามแผนบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้ร้อยละ 95
ดําเนินการตามแผนบริ หารทรัพยากรบุคคล ได้ร้อยละ 100

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
รวบรวมจากระดับความสําเร็ จของการนําแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลไปสู่ การปฏิบตั ิ

ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางชุติมา เนินหาด
ตัวชี้วดั ที่ 4.3 :
หน่ วยวัด
:
นํา้ หนัก
:

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-4412-2967

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล
ร้อยละ
ร้อยละ 1

คําอธิบาย
:
บุคลากรของโรงพยาบาล หมายถึง เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
สู ตรการคํานวณ :
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายใน

= จํานวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างที่มีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริ การในระดับที่ถือว่าพึงพอใจ x 100
จํานวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม

X = ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ตัวชี้วดั
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรภายใน

หน่ วยวัด
ร้อยละ

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5
X-10
X-5
X
X+5
X+10
(57.20) (62.20) (67.20) (72.20)
(87.20)

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

หน่ วยวัด

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551

คน
คน
ร้ อยละ

62.20

70.00

67.20

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
ผลสํารวจความคิดเป็ นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ใช้แบบสอบถามโดยการสุ่ มตัวอย่าง
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางชุติมา เนินหาด

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-4412-2967

ตัวชี้วดั ที่ 4.4 : Turnover Rate ของบุคลากรทางการแพทย์
หน่ วยวัด
: ร้อยละ
นํา้ หนัก
: ร้อยละ 1
คําอธิบาย :
1. พิจารณาอัตราส่ วนระหว่างจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ลาออกต่อจํานวนบุคลากรทาง
การแพทย์ท้ งั หมด
2. บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เป็ นสายวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์
สู ตรการคํานวณ :
Turnover Rate ของบุคลากรทางการแพทย์
=
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ลาออกเฉลี่ยในปี งบประมาณ 2552 X 100
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ท้ งั หมดเฉลี่ยในปี งบประมาณ 2552
เกณฑ์ การให้ คะแนน :

ตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

Turnover Rate ของบุคลากร
ทางการแพทย์

เกณฑ์ การให้ คะแนนปี งบประมาณ พ.ศ.2552
1
2
3
4
5
2.00
1.85
1.70
1.55
1.40

รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐาน :
ข้ อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ลาออก
เฉลี่ยในปี งบประมาณ
จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ท้งั หมด
เฉลี่ยในปี งบประมาณ
Turnover Rate ของบุคลากร
ทางการแพทย์

คน

ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
2549
2550
2551
4.25
4.50
5.33

คน

248.92

294.75

347.33

ร้ อยละ

1.71

1.53

1.54

แหล่ งข้ อมูล / วิธีการจัดเก็บข้ อมูล :
- ข้อมูลการลาออกของเจ้าหน้าที่ จากงานบุคลากร
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางชุติมา เนินหาด

เบอร์ โทรศัพท์ : 08-6394-6096
เบอร์ โทรศัพท์ : 08-4412-2967

