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ตัวช้ีวดัที ่1.1  :  ร้อยละของผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้ และพบวา่ป่วยดว้ยโรคสาํคญั 

1.1.1 เบาหวาน   (ร้อยละ  5) 

1.1.2 ความดนัโลหิตสูง  (ร้อยละ  5) 

 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก     : ร้อยละ  10 

คําอธิบาย : 

1. พิจารณาจากผลการคดักรองเบ้ืองต้นในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  และพบว่าป่วยด้วยโรค         

เบาหวาน  , ความดนัโลหิตสูง   เปรียบเทียบกบัจาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการคดั

กรองเบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง  ตามลาํดบั   

2. ประชากรเป้าหมายสําหรับการคดักรองเบ้ืองต้นหาภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง     

หมายถึง  ประชากรในเขตอาํเภอบา้นแพว้  ท่ีมีอายตุั้งแต่  40  ปีข้ึนไป 

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. การวนิิจฉยัวา่ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน หมายถึง  

 ในกรณีผูป่้วยมีอาการของโรคเบาหวานชดัเจน คือ  หิวนํ้ามาก  ปัสสาวะมาก  หรือนํ้ าหนกัตวัลดโดยไม่

ทราบสาเหตุ และตรวจระดบัพลาสมากลูโคสเวลาใดก็ได ้มีค่าตั้งแต่ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ข้ึนไป หรือ 

 ในการตรวจคดักรองผูป่้วยเบาหวาน ระดบักลูโคสในพลาสมา ขณะอดอาหารอยา่งนอ้ย     8 ชม. (FPG) 

ไดค้่าตั้งแต่ 126  มิลลิกรัม/เดซิลิตร ข้ึนไป หรือระดบักลูโคสในพลาสมา หลงัตรวจความทนของกลูโคส 

(OGTT ; กลูโคสแหง้ 75 กรัม [anhydrous glucose]    ละลายนํ้าแลว้ด่ืม) 2 ชัว่โมง ไดค้่าตั้งแต่ 200 มิลลิกรัม/

เดซิลิตร ข้ึนไป  ซ่ึงควรไดรั้บ       การตรวจซํ้ าอีกหน่ึงคร้ัง  ถา้ระดบักลูโคสในพลาสมา  ขณะอดอาหาร

อยา่งนอ้ย  8 ชม.    ไดค้่าตั้งแต่ 126  มิลลิกรัม/เดซิลิตร ข้ึนไป  อีกคร้ัง  จึงใหก้ารวนิิจฉยัวา่เป็นโรคเบาหวาน 

 
 

6. การวนิิจฉยัวา่ป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง  หมายถึง  ระดบัความดนัโลหิตสูงกวา่หรือเท่ากบั 

140/90 มม. ปรอท  โดยอาจสูงเกินเกณฑแ์ค่ค่าใดค่าหน่ึง  หรือสูงทั้งสองค่าก็ได ้ จะตอ้งทาํการ

ตรวจวดัความดันโลหิตอย่างน้อย 3 คร้ัง ห่างกนัประมาณ 1 – 2 สัปดาห์  โดยเฉพาะรายท่ี   



  
 

ความดนัโลหิตสูงไม่มาก และตรวจไม่พบความผิดปกติของร่างกายท่ีแสดงถึงมีการทาํลาย

อวยัวะต่างๆ  จากความดนัโลหิตสูง  โดยก่อนการวดัความดนัแต่ละคร้ัง  ควรแนะนาํให้ผูป่้วยมี

การนอนหลบัพกัผ่อนมาอยา่งเพียงพอ  งดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  งดชา  กาแฟ  รวมทั้งงด

สูบบุหร่ี  อยา่งนอ้ย  30  นาที  และนัง่พกัผอ่นอยา่งนอ้ย  5 – 10 นาที  ก่อนวดัดว้ย 
 

สูตรการคํานวณ : 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองเบือ้งต้น  และพบว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน 

=     จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้และพบวา่ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน   X  100 

                        จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวาน   

 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองเบือ้งต้น  และพบว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง   

=     จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้และพบวา่ป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง  X  100 

                      จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะความดนัโลหิตสูง   
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

1.1 ร้อยละของผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้ 

และพบวา่ป่วยดว้ยโรคสาํคญั 

      

     1.1.1 เบาหวาน  ร้อยละ 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 

     1.1.2 ความดนัโลหิตสูง. ร้อยละ 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้และพบวา่

ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน    

คน - 220 177 

จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บ 

การคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะเบาหวาน  

คน - 23,205 30,429 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองเบือ้งต้น   และ

พบว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน 

ร้อยละ - 0.95 0.58 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองเบ้ืองตน้และพบวา่ คน - 365 372 



  
 

ป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง   

จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บ 

การคดักรองเบ้ืองตน้หาภาวะความดนัโลหิตสูง 

คน - 29,727 40,184 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองเบือ้งต้น   และ

พบว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ - 1.23 0.93 

 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

- ขอ้มูลการคดักรองภาวะเบาหวาน และ ความดนัโลหติสงู ของงานบริการผูป่้วยนอก 

- ขอ้มูลการคดักรองภาวะเบาหวาน และ ความดนัโลหิตสูง ของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและ         

ป้องกนัโรค 

- ขอ้มูลการคดักรองภาวะเบาหวาน และ ความดนัโลหิตสูง ของหน่วยปฐมภูมิ  

- ขอ้มูลการคดักรองภาวะเบาหวาน และ ความดนัโลหิตสูง  ของสถานีอนามยัในเขตอาํเภอ    

บา้นแพว้  19 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-4732-1313 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นายนิติกร  ภู่สุวรรณ   เบอร์โทรศัพท์ : 08-1791-8914 



  
 
 

ตัวช้ีวดัที ่ 1.2 :   ความสาํเร็จของการรักษาโรคท่ีเป็นปัญหาสาํคญั 

1.2.1 อตัราความสาํเร็จของการรักษาวณัโรค  (Success  Rate)                 (ร้อยละ  4) 

1.2.2 ร้อยละของผูป่้วยยาเสพติดท่ีไดรั้บการบาํบดัฟ้ืนฟูครบโปรแกรม              (ร้อยละ  4) 

 หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  8 

คําอธิบาย : 

1. วัณโรค  คือ โรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียชนิดหน่ึงท่ีเล็กมากคือเช้ือ Mycobacterium 

tuberculosis ติดต่อโดยการสูดอากาศท่ีมีตวัเช้ือน้ีเขา้ไป ซ่ึงเช้ือโรคชนิดน้ีมีคุณสมบติัพิเศษ คือ    

มีความคงทนต่ออากาศแห้ง ความเย็น ความร้อน สารเคมี และอยู่ในอากาศได้นาน ยกเวน้          

ไม่ทนทานต่อแสงแดด  คนส่วนใหญ่มกัคิดว่าวณัโรคเป็นโรคเก่ียวกบัปอด แต่ความจริงแล้ว 

เป็นไดก้บัอวยัวะทุกส่วนของร่างกายเช่น ท่ีต่อมนํ้ าเหลือง กระดูก เยื่อหุ้มสมอง ปอด แต่ท่ีพบ

และเป็นปัญหามากท่ีสุดในปัจจุบันคือ "วณัโรคปอด" มกัพบในคนแก่คนท่ีร่างกายอ่อนแอ      

จากการเป็นโรคอ่ืน ๆ มาก่อน เช่น หวดั หัด ไอกรน พวกติดยาและโรคเอดส์และในคนท่ี

ตรากตรําทาํงานหนกั พกัผ่อนไม่พอ ขาดอาหาร ด่ืมเหล้าจดั หรือในคนท่ีมีประวติัใกล้ชิดกบั       

คนท่ีเป็นโรค เช่น นอนห้องเดียวกนั หรืออยูบ่า้นเดียวกนั และพบวา่ผูป่้วยโรคเอดส์ เป็นวณัโรค

แทรกซ้อนกนัมาก และทาํให้วณัโรคท่ีเคยลดลง มีการแพร่กระจายมากข้ึน หากไม่ได้รับการ

รักษาอย่างถูกต้องจะทาํให้แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากติดต่อได้ง่ายโดยระบบ

ทางเดินหายใจและมีอนัตรายถึงชีวติ            

2. ผูป่้วยยาเสพติด หมายถึง .... 

3. การบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด หมายถึง การดาํเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพร่างกายและจิตใจของ          

ผูติ้ดยาเสพติดใหเ้ลิกจากการเสพ และสามารถกลบัไปดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

4. วธีิการบาํบดัรักษาแบบชุมชนบาํบดั เป็นวธีิการบาํบดัท่ีทาํใหผู้ติ้ดยาเสพติดหรือสมาชิกไดพ้ฒันา

ตนเอง โดยมีการจาํลองครอบครัวขนาดใหญ่ เพื่อให้ผูท่ี้ติดยามีโอกาสปรับปรุงตนเองในสถานท่ี

ท่ีมีความอบอุ่น การบาํบดัแบบน้ีมี 3 ขั้นตอน คือ  

 ระยะจูงใจ ใชเ้วลา 30 วนั เพื่อเตรียมความพร้อม  

 ระยะบาํบดัรักษา ใชเ้วลา 4 เดือน คือ การใหผู้ท่ี้ติดยาเรียนรู้ความผิดและรู้จกัวธีิการแกไ้ข

ปัญหา 

 ระยะกลบัเขา้สู่สังคม   การใหผู้ติ้ดยาเสพติดกลบัไปใชชี้วติจริงในสังคม 

4.    การบาํบดัฟ้ืนฟูครบโปรแกรม  พิจารณาจาก  การท่ีผูติ้ดยาเสพติดเขา้รับการรักษาบาํบดัตาม

แนวทางท่ีกาํหนด  ครบ  4  เดือน 

สูตรการคํานวณ : 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_tuberculosis&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_tuberculosis&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C


  
 
 

อตัราความสําเร็จของการรักษาวณัโรค  (Success  Rate) 

=  จาํนวนผูป่้วยเสมหะพบเช้ือรายใหม่ท่ีไดรั้บการรักษาหายและรักษาครบ   X  100 

                                     จาํนวนผูป่้วยเสมหะพบเช้ือรายใหม่ 
 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูครบโปรแกรม 

=  จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดท่ีไดรั้บการบาํบดัฟ้ืนฟูครบโปรแกรม   X  100 

                            จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดท่ีไดรั้บการบาํบดัฟ้ืนฟูทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

1.2 ความสาํเร็จของการรักษา           

โรคท่ีเป็นปัญหาสาํคญั 

      

   1.2.1 อตัราความสาํเร็จของการรักษา

วณัโรค  (Success  Rate) 

ร้อยละ 60 70 80 85 90 

   1.2.2 ร้อยละของผูป่้วยยาเสพติดท่ี

ไดรั้บ การบาํบดัฟ้ืนฟูครบโปรแกรม 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูป่้วยเสมหะพบเช้ือรายใหม่ท่ีไดรั้บการ

รักษาหายและรักษาครบ    

คน   39 

จาํนวนผูป่้วยเสมหะพบเช้ือรายใหม่ คน   45 

อตัราความสําเร็จของการรักษาวณัโรค  (Success  

Rate) 

ร้อยละ N/A N/A 86.67 

จาํนวนผูป่้วยยาเสพติดท่ีไดรั้บการบาํบดัฟ้ืนฟู

ครบโปรแกรม 

  32 20 

จาํนวนผูป้ว่ยยาเสพตดิทีไ่ดร้บัการบาํบดัฟ้ืนฟู

ทัง้หมด 

  47 28 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพตดิที่ได้รับการบําบัด

ฟ้ืนฟูครบโปรแกรม 

ร้อยละ N/A 68.08 71.43 

 

 



  
 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

- ทะเบียนผูป่้วยเสมหะพบเช้ือรายใหม่ 

- ทะเบียนการรักษาผูป่้วยวณัโรค 

- ทะเบียนการบาํบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยยาเสพติด  ตามแบบ บ.ส.ต. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสายหยดุ  อมรลกัษณ์ปรีชา เบอร์โทรศัพท์ : 08-6084-1468 

      : นางวนัเพญ็  สัมปันนานนท ์  เบอร์โทรศัพท์ : 08-7046-6040 

 



  
 
 

ตัวช้ีวดัที ่1.3 :   การดูแลผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

  1.3.1 ตรวจจอประสาทตา      (ร้อยละ  3) 

  1.3.2 ตรวจการทาํงานของไต     (ร้อยละ  3) 

1.3.3 ตรวจเทา้       (ร้อยละ  3) 

  1.3.4 การควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือด 

   1.3.4.1 ผูป่้วยทัว่ไป     (ร้อยละ  1.5) 

   1.3.4.2 ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง     (ร้อยละ  1.5) 
 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 
 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  12 
 

คําอธิบาย : 

1. ภาวะเบาหวาน  หมายถึง  ภาวะนํ้ าตาลเหลือคัง่ในเลือดมากเกินปกติ เน่ืองจากการเผาผลาญ          

นํ้ าตาลผิดปกติ  ทาํให้นํ้ าตาลถูกขบัออกทางปัสสาวะ  ความผิดปกติน้ีอาจมีสาเหตุจากปัจจยัเส่ียง

ต่างๆ เช่น  กรรมพนัธ์ุ ,  ภาวะอว้น  , หรือขาดการออกกาํลงักาย 

ระดบันํ้าตาลในเลือดท่ีถือวา่เกิดภาวะเบาหวาน  ตอ้งมากกวา่  126   มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

2. เบาหวานข้ึนตา  คือ โรคเบาหวานซ่ึงมีภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงกวา่ปกติเป็นเวลานานหลายปี  ทาํให้

เส้นเลือดฝอยทัว่ร่างกายเปล่ียนแปลงไป เช่น ท่ีผนงัหลอดเลือดในจอประสาทตาจะเกิดการผิดปกติ  

มีเม็ดเลือด  นํ้ าเหลือง  และไขมัน  ซึมออกมาในจอประสาทตา  ทําให้จอประสาทตาบวม             

ขาดออกซิเจน  เป็นเช่นน้ีนานๆ เข้า จะเกิดเส้นเลือดงอกใหม่  มีเลือดออกง่าย  นํ้ าวุน้ตาขุ่นมวั        

จอประสาทตาลอกและทาํให้ตาบอดในท่ีสุด  เรียกโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดท่ีจอประสาทตาในตาของ    

ผูป่้วยเบาหวานวา่  “เบาหวานข้ึนตา” 

3. การตรวจการทาํงานของไต  ดาํเนินการโดยตรวจ  Serum  Creatinine  อยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง 

4. การควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือด หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดของ   

ผูป่้วยเบาหวาน  อยูใ่นช่วง   90 – 130  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  หรือ  HbA1c  <  7.0 % 

5. ผูป่้วยเบาหวานทัว่ไป  หมายถึง  ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีผล  HbA1c  <  7.0 %  หรือ ไม่มีภาวะโรคไต

จากเบาหวาน  (Proteinuria)  พิจารณาจากค่า  Albumin/Creatinine Ratio < 30 microgram/mg.  ไม่มี

ภาวะเบาหวานข้ึนตาหรือโรคแทรกซอ้นทางตาในผูป่้วยเบาหวาน (Retinopathy)  ไม่มีโรคความดนั

โลหิตสูงหรือไขมนัผิดปกติในหลอดเลือด  ไม่มีอาการของระบบหวัใจและหลอดเลือด  ความรู้สึก

ของระบบประสาทส่วนปลาย (Sensation) ปกติ   Peripheral Pulse ปกติ  และไม่สูบบุหร่ี 

 

 

 



  
 

6. ผูป่้วยเบาหวานกลุ่มเส่ียง  หมายถึง  ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีผล  HbA1c  ≥ 7.0 %  หรือมีภาวะโรคไต

จากเบาหวาน  (Proteinuria)  พิจารณาจากค่า  Albumin/Creatinine Ratio ≥ 30 microgram/mg.         

มีภาวะเบาหวานข้ึนตาหรือโรคแทรกซ้อนทางตาในผูป่้วยเบาหวาน (Retinopathy)  มีโรคความดนั

โลหิตสูงหรือไขมนัผดิปกติในหลอดเลือด  มีอาการของระบบหวัใจและหลอดเลือด  ความรู้สึกของ

ระบบประสาทส่วนปลาย (Sensation) ผดิปกติ   Peripheral Pulse ผดิปกติ  และสูบบุหร่ี 

 

  สูตรการคํานวณ : 

1.3.1  ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ได้รับการตรวจจอประสาทตา  
 

=  จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไดรั้บการตรวจจอประสาทตา X 100 

                จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
 

 

1.3.2  ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ได้รับการตรวจการทาํงานของไต  
 

=  จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไดรั้บการตรวจการทาํงานของไต X 100 

                   จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

 

1.3.3  ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ได้รับการตรวจเท้า 
 

=  จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวานไดรั้บการตรวจเทา้  X 100 

                     จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

 

1.3.4 ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานทีค่วบคุมระดับนํา้ตาลในเลอืดได้ 

1.3.4.1  ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานทัว่ไปทีค่วบคุมระดับ

นํา้ตาลในเลอืดได้  

=  จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทัว่ไปท่ีควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดได ้ X 100 

                                     จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทัว่ไป 

 

1.3.4.2  ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานกลุ่มเส่ียงที่ควบคุมระดับ

นํา้ตาลในเลอืดได้  

             =  จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวานกลุ่มเส่ียงท่ีควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือดได ้ X 100 

                              จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็นโรคเบาหวานกลุ่มเส่ียง 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 



  
 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

1 2 3 4 5 

1.3 การดูแลผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน    

      

     1.3.1 ตรวจจอประสาทตา ร้อยละ 60 65 70 75 80 

     1.3.2 ตรวจการทาํงานของไต ร้อยละ 60 65 70 75 80 

     1.3.3 ตรวจเทา้ ร้อยละ 60 65 70 75 80 

    1.3.4 การควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือด       

            1.3.4.1 ผูป่้วยทัว่ไป ร้อยละ 55 60 65 70 75 

            1.3.4.2 ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ร้อยละ 55 60 65 70 75 
 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็น    

โรคเบาหวานไดรั้บการตรวจจอประสาทตา            

คน - - 1,144 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็น    

โรคเบาหวานไดรั้บการตรวจการทาํงานของไต 

คน - - 1,946 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็น    

โรคเบาหวานไดรั้บการตรวจเทา้ 

คน - - 1,876 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็น   

โรคเบาหวาน 

คน - - 2,696 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคดักรองและพบว่าป่วย      

เป็นโรคเบาหวาน  ได้รับการตรวจจอประสาทตา             

ร้อยละ - - 42.43 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคดักรองและพบว่าป่วย       

เป็นโรคเบาหวาน  ได้รับการตรวจการทาํงานของไต             

ร้อยละ - - 68.05 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคดักรองและพบว่าป่วย      

เป็นโรคเบาหวาน  ได้รับการตรวจเท้า             

ร้อยละ - - 68.60 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็น

โรคเบาหวานทัว่ไปท่ีควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดได ้  

 - - - 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็น

โรคเบาหวานทัว่ไป 

 - - - 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคดักรองและพบว่าป่วยเป็น

โรคเบาหวานทัว่ไปทีค่วบคุมระดบันํา้ตาลในเลอืดได้ 

 - - - 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 



  
 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็น

โรคเบาหวานกลุ่มเส่ียงท่ีควบคุมระดบันํ้ าตาล            

ในเลือดได ้

 - - - 

จาํนวนผูท่ี้ไดรั้บการคดักรองและพบวา่ป่วยเป็น

โรคเบาหวานกลุ่มเส่ียง 

 - - - 

ร้อยละของผู้ทีไ่ด้รับการคดักรองและพบว่าป่วยเป็น

โรคเบาหวานกลุ่มเส่ียงทีค่วบคุมระดบันํา้ตาล 

ในเลอืดได้ 

ร้อยละ - - - 

 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 -  ทะเบียนผูป่้วยเบาหวาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสายหยดุ  อมรลกัษณ์ปรีชา เบอร์โทรศัพท์ : 08-6084-1468 

      : นางพีระพรรณ  มหาธนานุสรณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9517 



  
 
 

ตัวช้ีวดัที ่1.4 :   อตัราการกลบัมารักษาซํ้ าในแผนกผูป่้วยใน  (โดยไม่ไดว้างแผน) 

1.4.1 โรคเบาหวาน  (ภายใน 28 วนั)     (ร้อยละ  1) 

1.4.2 โรคความดนัโลหิตสูง  (ภายใน 28 วนั)    (ร้อยละ  1) 

1.4.3 โรคหลอดเลือดสมอง  (ภายใน 28 วนั)    (ร้อยละ  1) 

1.4.4 คนไขผ้า่ตดั  (ภายใน 14 วนั)      (ร้อยละ  1) 

1.4.5 คนไขค้ลอดบุตร  (ภายใน 14 วนั)     (ร้อยละ  1) 

 หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  5 

คําอธิบาย : 

1. การกลบัมารักษาซํ้ าในแผนกผูป่้วยใน  หมายถึง  การท่ีผูป่้วยซ่ึงพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลแลว้

แพทยเ์ห็นสมควรให้กลบับา้นได ้ ตอ้งกลบัมาพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลอีกในโรคเดิม โดย

ไม่ไดอ้ยูใ่นแผนการรักษาของแพทย ์

2. พิจารณาจากจาํนวนผูป่้วยท่ีกลบัมารักษาซํ้ าในโรคท่ีกาํหนดในแผนกผูป่้วยใน  เปรียบเทียบกบั

จาํนวนผูป่้วยท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลดว้ยโรคนั้น 
 

สูตรการคํานวณ : 

          1.4 อตัราการกลบัมารักษาซ้ําในแผนกผู้ป่วยใน  (โดยไม่ได้วางแผน) 

1.4.1 โรคเบาหวาน  (ภายใน 28 วนั) 

=  จาํนวนผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีกลบัมารักษาซํ้ าในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 28 วนั 

                                 จาํนวนผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีรักษาในแผนกผูป่้วยในทั้งหมด 
 

1.4.2 โรคความดันโลหิตสูง  (ภายใน 28 วนั) 

=  จาํนวนผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีกลบัมารักษาซํ้ าในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 28 วนั 

                                 จาํนวนผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีรักษาในแผนกผูป่้วยในทั้งหมด 
 

1.4.3 โรคหลอดเลอืดสมอง  (ภายใน 28 วนั) 

=  จาํนวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีกลบัมารักษาซํ้ าในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 28 วนั 

                                จาํนวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีรักษาในแผนกผูป่้วยในทั้งหมด 
 

1.4.4 คนไข้ผ่าตัด  (ภายใน 14 วนั) 

=  จาํนวนผูป่้วยผา่ตดัท่ีกลบัมารักษาซํ้ าในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 14 วนั 

                                จาํนวนผูป่้วยผา่ตดัท่ีรักษาในแผนกผูป่้วยในทั้งหมด 
 

1.4.5 คนไข้คลอดบุตร  (ภายใน 14 วนั) 

=  จาํนวนผูป่้วยคลอดบุตรท่ีกลบัมารักษาซํ้ าในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 14 วนั  

                               จาํนวนผูป่้วยคลอดบุตรท่ีรักษาในแผนกผูป่้วยในทั้งหมด 
 



  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวดั 
หน่วย

วดั 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

1.4  อตัราการกลบัมารักษาซํ้าในแผนก

ผูป่้วยใน  (โดยไม่ไดว้างแผน) 

      

     1.4.1 โรคเบาหวาน    

              (ภายใน 28 วนั) 

 3.80 3.30 2.80 2.30 1.80 

     1.4.2 โรคความดนัโลหิตสูง   

              (ภายใน 28 วนั) 

 7.40 6.40 5.40 4.40 3.40 

     1.4.3 โรคหลอดเลือดสมอง  

              (ภายใน 28 วนั) 

 0.79 0.74 0.69 0.64 0.59 

     1.4.4 คนไขผ้า่ตดั  

              (ภายใน 14 วนั) 

 X+0.04 X+0.02 X X-0.02 X-0.04 

     1.4.5 คนไขค้ลอดบุตร  

             (ภายใน 14 วนั) 

 0.68 0.545 0.41 0.275 0.14 

  

หมายเหตุ  X  =   ผลการดาํเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 0.02 ต่อ 1 คะแนน 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีกลบัมารักษาซํ้า            

ในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 28 วนั 

คน - - 4 

จาํนวนผูป่้วยโรคเบาหวานท่ีรักษาในแผนก                 

ผูป่้วยในทั้งหมด 

คน - - 143 

อตัราการกลบัมารักษาซ้ําในแผนกผู้ป่วยใน (โดยไม่ได้

วางแผน) โรคเบาหวาน  (ภายใน 28 วนั) 

 - - 2.80 

จาํนวนผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีกลบัมารักษาซํ้า

ในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 28 วนั 

คน - - 4 

จาํนวนผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีรักษาในแผนก  

ผูป่้วยในทั้งหมด 

คน - - 74 

อตัราการกลบัมารักษาซ้ําในแผนกผู้ป่วยใน (โดยไม่ได้

วางแผน) โรคความดนัโลหิตสูง (ภายใน 28 วนั) 

 - - 5.40 

   



  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีกลบัมารักษาซํ้า

ในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 28 วนั 

คน - - 1 

จาํนวนผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีรักษา                

ในแผนกผูป่้วยในทั้งหมด 

คน - - 169 

อตัราการกลบัมารักษาซ้ําในแผนกผู้ป่วยใน  

 (โดยไม่ได้วางแผน) โรคหลอดเลอืดสมอง            

(ภายใน 28 วนั) 

 - - 0.59 

จาํนวนผูป่้วยผา่ตดัท่ีกลบัมารักษาซํ้าในแผนกผูป่้วย

ใน ภายใน 14 วนั 

 

คน - - - 

จาํนวนผูป่้วยผา่ตดัท่ีรักษา 

ในแผนกผูป่้วยในทั้งหมด 

คน - - - 

อตัราการกลบัมารักษาซ้ําในแผนกผู้ป่วยใน   

 (โดยไม่ได้วางแผน) คนไข้ผ่าตัด   

(ภายใน 14 วนั) 

 - - - 

จาํนวนผูป่้วยคลอดบุตรท่ีกลบัมารักษาซํ้า    

ในแผนกผูป่้วยใน ภายใน 14 วนั 

คน 8 6 2 

จาํนวนผูป่้วยคลอดบุตรท่ีรักษา 

ในแผนกผูป่้วยในทั้งหมด 

คน 1,224 1,332 1,418 

อตัราการกลบัมารักษาซ้ําในแผนกผู้ป่วยใน   

(โดยไม่ได้วางแผน) คนไข้คลอดบุตร 

(ภายใน 14 วนั) 

 0.65 0.45 0.14 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 -  ทะเบียนผูป่้วยใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางจารี  ศรีพารัตน์   เบอร์โทรศัพท์ : 08-1342-6142 

ตัวช้ีวดัที ่ 1.5 :   อตัรามารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง 



  
 
หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  5 

คําอธิบาย : 

1.  มารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์ หมายถึง   มารดาท่ีอายคุรรภค์รบ  37  สปัดาห์ 

2.  จาํนวนคร้ังในการฝากครรภก์บัโรงพยาบาล  หมายถึง  จาํนวนคร้ังของการมาตรวจครรภต์ั้งแต่         

การฝากครรภค์ร้ังแรกจนถึงคลอดตามท่ีแพทยน์ดั 

3.  เกณฑก์ารฝากครรภ ์ 4  คร้ัง  กาํหนดรายละเอียด ดงัน้ี 

                       คร้ังท่ี  1   อายคุรรภ ์ 0 – 27  สปัดาห์  6  วนั 

                       คร้ังท่ี  2   อายคุรรภ ์ 28  สปัดาห์  –  31  สปัดาห์  6  วนั 

                       คร้ังท่ี  3   อายคุรรภ ์ 32  สปัดาห์  –  35  สปัดาห์  6  วนั 

                       คร้ังท่ี  4   อายคุรรภ ์ 36  สปัดาห์  ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ : 

อตัรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กบัโรงพยาบาลอย่างน้อย  4  คร้ัง 

=  จาํนวนมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง  X  100 

                                จาํนวนมารดาทั้งหมดท่ีฝากครรภก์บัโรงพยาบาล 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

อตัรามารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละ   

ฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง 

ร้อยละ 80 85 90 92.5 95 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์  และ   

ฝากครรภก์บัโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย  4  คร้ัง   

คน 1,173 979 1,203 

จาํนวนมารดาทัง้หมดทีฝ่ากครรภก์บั

โรงพยาบาล 
คน 1,274 1,317 1,387 

อตัรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และ            

ฝากครรภ์กบัโรงพยาบาลอย่างน้อย  4  คร้ัง 

ร้อยละ 92.07 74.34 86.73 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. ทะเบียนการฝากครรภข์องมารดา  จากแผนกผ◌ู◌้ป่วยนอกสูติ  - นรีเวชกรรม 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสาวจินตนา   จนัทร์เพญ็  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9536 

 



  
 
ตัวช้ีวดัที ่ 1.6 :   อตัราเด็กเกิดนํ้าหนกันอ้ยท่ีมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์

 หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  5 

คําอธิบาย : 

1.   เดก็เกิดนํ้าหนกันอ้ย  หมายถึง  ทารกท่ีคลอดโดยนํ้าหนกัแรกเกิดนอ้ยกวา่  2,500  กรัม 

2.   มารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์ หมายถึง   มารดาท่ีอายคุรรภค์รบ  37  สปัดาห์ 

3.   นบัเฉพาะมารดาท่ีตั้งครรภค์รบอายคุรรภท่ี์อยูภ่ายในเขตรับผิดชอบอาํเภอบา้นแพว้  และ 

      ฝากครรภก์บัโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) เท่านั้น 

4.  พิจารณาเฉพาะมารดาท่ีฝากครรภก์บัโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  

     ภายในสปัดาห์ท่ี  24  ของการตั้งครรภ ์

สูตรการคํานวณ : 

อตัราเด็กเกดินํา้หนักน้อยทีม่ารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์ 

=  จาํนวนทารกในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ีมารดาตั้งครรภค์รบอายคุรรภแ์ละคลอดโดยนํ้าหนกัแรกเกิดนอ้ยกวา่ 2,500 กรัม  X  100 

                               จาํนวนทารกคลอดมีชีวิตทั้งหมดในเขตอาํเภอบา้นแพว้ ของมารดาท่ีตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

อตัราเดก็เกิดนํ้าหนกันอ้ยท่ีมารดา

ตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์

ร้อยละ 6.08 5.58 5.08 4.58 4.08 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนทารกในเขตอาํเภอบา้นแพว้ท่ีมารดาตั้งครรภ์

ครบอายคุรรภแ์ละคลอดโดยนํ้ าหนกัแรกเกิดนอ้ย

กวา่ 2,500 กรัม   

คน 50 22 37 

จาํนวนทารกคลอดมีชีวติทั้งหมดในเขตอาํเภอ    

บา้นแพว้ ของมารดาท่ีตั้งครรภค์รบอายคุรรภ ์

คน 715 700 728 

อตัราเดก็เกดินํา้หนกัน้อยทีม่ารดาตั้งครรภ์ครบ    

อายุครรภ์ 

ร้อยละ 6.99 3.14 5.08 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 -  ทะเบียนการคลอด  ของแผนกผูป่้วยในหอ้งคลอด 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางอโณทยั   คุณาบุตร  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9559 



  
 
ตัวช้ีวดัที ่ 1.7 :   อตัราการทบทวนเวชระเบียนของผูป่้วยท่ีเสียชีวติ 

 หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  5 

คําอธิบาย : 

1. พิจารณาอตัราส่วนระหวา่งจาํนวนเวชระเบียนของผูป่้วยเสียชีวติท่ีไดรั้บการทบทวน 

ต่อจาํนวนผูป่้วยท่ีเสียชีวติทั้งหมด 

2. ผูป่้วยเสียชีวติ  หมายถึง  ผูป่้วยท่ีเสียชีวติในโรงพยาบาล 
 

สูตรการคํานวณ : 

อตัราการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เสียชีวติ 

=     จาํนวนเวชระเบียนของผูป่้วยเสียชีวติท่ีไดรั้บการทบทวน   X  100 

                                     จาํนวนผูป่้วยท่ีเสียชีวติทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

อตัราการทบทวนเวชระเบียน           

ของผูป่้วยท่ีเสียชีวติ 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนเวชระเบียนของผูป่้วยเสียชีวติท่ีไดรั้บ

การทบทวน    

คน - - 463 

จาํนวนผูป่้วยท่ีเสียชีวติทั้งหมด คน - - 463 

อตัราการทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วย          

ทีเ่สียชีวติ 

ร้อยละ - - 100 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 -  ทะเบียนผูป่้วยท่ีเสียชีวติ 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ  เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นายแพทยศ์กัด์ินนัท ์พาณิชยพ์งษพ์ฒัน์  เบอร์โทรศัพท์ : 08-1659-4282 

 



  
 
 

ตัวช้ีวดัที ่ 2.1  :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ    

หน่วยวดั  :       ร้อยละ 

นํา้หนัก   :       ร้อยละ  10 

คําอธิบาย  : 

●   องคก์ารมหาชนจดัหาองคก์รจากภายนอกเป็นผูด้าํเนินการ 

●   วิธีการสํารวจ / แบบสอบถาม จะตอ้งไดรั้บการกลัน่กรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการ                  

องคก์ารมหาชน 

●  กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในการสาํรวจนอกเหนือจากผูรั้บบริการในโรงพยาบาล  ไดแ้ก่ ประชากร

ในชุมชนอาํเภอบา้นแพว้ 

●  องคก์ารมหาชนทาํการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  ตามลกัษณะของงานบริการ  ไดแ้ก่ 

(1) งานบริการท่ีผูรั้บบริการได้รับบริการโดยตรงตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  

สามารถวดัระดบัความพึงพอใจไดโ้ดยทนัที ณ จุดนั้น  ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ตวัต่อตวั

หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กรณี ท่ี มีฐานข้อมูลราย ช่ือของผู ้รับบริการ หรือ                

ส่งแบบสอบถามทางไปรษณียก์รณีมีท่ีอยูข่องผูรั้บบริการ 

(2) งานบริการท่ีมีการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์หรือระบบอินเทอร์เน็ต  สามารถ         

วดัระดบัความพึงพอใจ  โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทก์รณีท่ีมีฐานขอ้มูลรายช่ือของ

ผูรั้บบริการ หรือส่งแบบสอบถามทางไปรษณียก์รณีมีท่ีอยูข่องผูรั้บบริการ 

●  การสาํรวจโดยแบบสอบถามประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั ๆ ดงัน้ี 

(1) ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

(2) ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

(3) ความพึงพอใจดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

●  ผูรั้บบริการ  หมายถึง  ประชาชนผูม้ารับบริการโดยตรง  หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  หรือหน่วยงาน 

      ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจากองคก์ารมหาชน 

●  สาํรวจในกลุ่มผูรั้บบริการ  ไดแ้ก่  ผูป่้วยนอก  ผูป่้วยใน และประชากรในชุมชนอาํเภอบา้นแพว้ 

●  ผูป่้วยนอก   หมายถึง   ผูม้ารับบริการในแผนกผูป่้วยนอกและไม่ไดรั้บไวรั้กษาตวัใน                  

   โรงพยาบาล 

●  ผูป่้วยใน  หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการตรวจและรับไวพ้กัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

●  ประชากรในชุมชนอาํเภอบา้นแพว้ หมายถึง  ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอบา้นแพว้ 

 
 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 



  
 
 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของ    

ผูรั้บบริการ    

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูป่้วยนอกท่ีพึงพอใจในบริการ 

 

คน    

จาํนวนผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ีสาํรวจความ

พึงพอใจ 

คน    

ร้อยละของระดับความพงึพอใจ 

ของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 

ร้อยละ 84.98 83.00 78.30 

จาํนวนผูป่้วยในท่ีพึงพอใจในบริการ 

 

คน    

จาํนวนผูป่้วยในทั้งหมดท่ีสาํรวจความ   

พึงพอใจ 

คน    

ร้อยละของระดับความพงึพอใจ 

ของผู้รับบริการผู้ป่วยใน 

ร้อยละ 88.13 87.00 85.67 

เฉลีย่ ร้อยละ 86.56 85.00 81.99 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

          ผลสาํรวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ    ใชแ้บบสอบถามโดยการสุ่มตวัอยา่ง 

1. งานบริการผูป่้วยนอกทุกแผนก 

2. งานบริการผูป่้วยในทุกแผนก 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     :  นางสาวนุชนารถ  กลบับา้นเกาะ เบอร์โทรศัพท์ : 08-1741-0091 
 

 



  
 
 

ตัวช้ีวดัที ่ 3.1 :   ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 

หน่วยวดั  :   ระดบั 

นํา้หนัก    :   ร้อยละ  8 

คําอธิบาย : 

ความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  หมายถึง  การท่ีองคก์ารมหาชนสามารถจดัทาํ

บญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจหลกัได ้
 

สูตรการคํานวณ : 

ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กาํหนดเป็นระดบัขั้นของความสาํเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั  พิจารณา

จากความกา้วหนา้ของขั้นตอนการดาํเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั  ดงัน้ี 
 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนที ่1 ข้ันตอนที ่2 ข้ันตอนที ่3 ข้ันตอนที ่4 ข้ันตอนที ่5 

1      

2      

3      

4      

5      
 

โดยที ่: 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 จดัทาํฐานขอ้มูลและจดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนดให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้

สาํนกังบประมาณ  กรมบญัชีกลาง  และสาํนกังาน ก.พ.ร. รับทราบ 

 

2 เปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต  ระหวา่งปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วา่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งไรพร้อมทั้ง

วเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  และจดัทาํรายงานสรุปผลการ

วเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 



  
 

3 - ดาํเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน  สําหรับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553  ไดแ้ลว้เสร็จครบถว้น 

- จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนฯ และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารขององคก์ารมหาชน 

4 มีผลการดาํเนินงานในขั้นตอนท่ี 3 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผน ฯ 

 

5 มีผลการดาํเนินงานในขั้นตอนท่ี 3 ดีกว่าเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผน ฯ 

 

 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

 - 
 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 รวบรวมจากการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางศุภรัสม์ิ  ใจดีเจริญ  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9526 

ตัวช้ีวดัที ่ 3.2  :     อตัราส่วนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อตน้ทุนคงท่ี 



  
 
หน่วยวดั  :      เท่า 

นํา้หนัก   :      ร้อยละ  2 

คําอธิบาย  :        

1. วดัความสามารถในการบริหารจัดการด้านต้นทุนขององค์การมหาชน โดยวดัอัตราส่วน       

ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานต่อตน้ทุนคงท่ี 

2. รายได้จาการดาํเนินงาน  หมายถึง  รายได้ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัดาํเนินงานโดยตรงอนัได้แก่       

รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า   และรายได ้     

จากการรักษาพยาบาล 

3. ตน้ทุนคงท่ี   หมายถึง  ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร  ค่าเส่ือมราคา  และค่าสาํรองหน้ีสูญ 

สูตรการคํานวณ : 

 อตัราส่วนของรายได้จากการดําเนินงานต่อต้นทุนคงที ่       

 =          รายไดจ้ากการดาํเนินงาน   

                                      ตน้ทุนคงท่ี 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการ 

ดาํเนินงานต่อตน้ทุนคงท่ี 

เท่า 2.20 2.33 2.45 2.58 2.70 

 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม บาท 703,713,300.83 882,437,367.21 995,943,661.24 

ตน้ทุนคงท่ี บาท 280,090,579.64 338,424,575.18 390,810,934.74 

อตัราส่วนของรายได้จากการ

ดําเนินงานต่อต้นทุนคงที ่

เท่า 2.51 2.61 2.45 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

รวบรวมขอ้มูลจากงานการเงินและการบญัชี 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางศุภรัสม์ิ  ใจดีเจริญ  เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9526 

 

ตัวช้ีวดัที ่ 3.3  :  ร้อยละของจาํนวนผูไ้ดรั้บบริการผา่ตดัโรคตอ้กระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน)  



  
 

     ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล 

หน่วยวดั  :  ร้อยละ 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  2 

คําอธิบาย : 

1. พิจารณาจากจาํนวนผูเ้ข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ท่ีได้รับการผ่าตัดตาม

ระยะเวลามาตรฐานท่ีโรงพยาบาลกาํหนด  เปรียบเทียบกบั  จาํนวนผูเ้ขา้รับการผา่ตดัตอ้กระจก       

ทั้งหมด ในปีงบประมาณ  2553 

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 : 

ร้อยละของจํานวนผู้ได้รับบริการผ่าตัดโรคต้อกระจก (กรณไีม่ฉุกเฉิน)  ตามระยะเวลามาตรฐาน

ของโรงพยาบาล 

= จาํนวนผูเ้ขา้รับการผา่ตดัตอ้กระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ท่ีไดรั้บการผา่ตดัตามระยะเวลามาตรฐานท่ีโรงพยาบาลกาํหนด  X  100 

จาํนวนผูเ้ขา้รับการผา่ตดัตอ้กระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ทั้งหมดในปีงบประมาณ  2553 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของจาํนวนผูไ้ดรั้บ

บริการผา่ตดัโรคตอ้กระจก 

(กรณีไม่ฉุกเฉิน)                  

ตามระยะเวลามาตรฐาน       

ของโรงพยาบาล 

 

ร้อยละ 44.44 55.83 67.22 78.61 90.00 

 

 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 



  
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนผูเ้ขา้รับการผา่ตดัตอ้กระจก     

(กรณีไม่ฉุกเฉิน) ท่ีไดรั้บการผา่ตดัตาม

ระยะเวลามาตรฐานท่ีโรงพยาบาลกาํหนด   

วนั 897 1,280 929 

จํานวนผู ้เข้า รับก ารผ่าตัดต้อก ระจก         

(กรณีไม่ฉุกเฉิน) ทั้งหมด  

คน 1,181 1,664 1,382 

ร้อยละของจํานวนผู้ได้รับบริการผ่าตัด

โรคต้อกระจก (กรณไีม่ฉุกเฉิน)                  

ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล 

วนั 75.95 76.92 67.22 

 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 รวบรวมจากแบบบนัทึกการผา่ตดัในเวชระเบียนหรือขอ้มูลคนไขส่้งต่อ แลว้ทบทวนกลบั             

ในเวชระเบียนผูป่้วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางพีระพรรณ  มหาธนานุสรณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 0-3441-9517 
  

 

 



  
 
ตัวช้ีวดัที ่ 3.4  :  ระยะเวลาเฉล่ียในการใหบ้ริการ (นาที) 

 กรณีผูป่้วยปกติ  

 กรณีผูป่้วยนดั  

 กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น  

หน่วยวดั  :  นาที  

นํา้หนัก    :   ร้อยละ  3 

คําอธิบาย : 

1. ผูป่้วยปกติ  หมายถึง  ผูป่้วยท่ีมีอาการป่วย  และไดรั้บการตรวจโดยแพทย ์ โดยไม่มีการตรวจ 

  ทางหอ้งปฎิบติัการ  หรือการตรวจพิเศษอ่ืนๆ 

2. ผูป่้วยนดั     หมายถึง   ผูป่้วยท่ีมาตรวจในวนัและเวลา ตามท่ีแพทยห์รือทางแผนกต่างๆ  

 ไดก้าํหนดให้  

3. ผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น หมายถึง   ผูป่้วยท่ีมีภาวะโรครุนแรง  จาํเป็นตอ้งตรวจรักษา       

อย่างละเอียดมีการตรวจทางห้องปฎิบติัการ  หรือการตรวจพิเศษอ่ืนๆ  

และอาจตอ้งพบแพทยเ์ฉพาะทางโดยตรง   
 

สูตรการคํานวณ : 

3.4.1 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการ   กรณผีู้ป่วยปกติ (นาท)ี 

= ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

                                                             กรณีผูป่้วยปกติ  (นาที)                                                                       .                                                                                                   

จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา กรณีผูป่้วยปกติ (คน) 

 

3.4.2 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการ   กรณผีู้ป่วยนัด (นาท)ี  

= ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

                                                             กรณีผูป่้วยนดั  (นาที)                                                                       .                                                                                                   

จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา กรณีผูป่้วยนดั (คน) 

 

3.4.3 ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการ  กรณผีู้ป่วยผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน (นาที)  

= ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

                                                  กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น  (นาที)                                                         .                                                                                                   

จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น (คน) 
 

 

 

 

 

 



  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ตัวช้ีวดั 
หน่วย

วดั 

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

3.4.1  กรณีผูป่้วยปกติ   (นาที) 

 

80 75 70 65 60 

3.4.2  กรณีผูป่้วยนดั         (นาที) 

 

50 45 40 35 30 

3.4.3  กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น       (นาที) 

 

110 105 100 95 90 

 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 

-  ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการ          

ผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา             

ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

กรณีผูป่้วยปกติ                                                                       

(นาที)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา 

กรณีผูป่้วยปกติ   
 

(คน)    

ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการ 

กรณีผู้ป่วยปกต ิ 
 

(นาท)ี 55 92 116 

-  ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการ           

ผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา            

ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

กรณีผูป่้วยนดั                                                                         

(นาที)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา 

กรณีผูป้ว่ยนดั         
 

(คน)    

ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการ 

 กรณีผู้ป่วยนัด 
 
 

(นาท)ี 42 53 30 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 



  
 
-  ระยะเวลารอคอยรวมในการใหบ้ริการ            

ผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา            

ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงไดรั้บยา 

กรณีผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น                                                               

(นาที)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  จาํนวนผูรั้บการบริการรักษาทั้งหมดท่ีจบัเวลา 

กรณีผูป้ว่ยทีม่ภีาวะแทรกซอ้น   

(คน)    

ระยะเวลาเฉลีย่ในการให้บริการ 

กรณีผู้ป่วยทีม่ภีาวะแทรกซ้อน  

(นาท)ี 88 190 107 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. ระยะเวลารอคอยเฉล่ียในการใหบ้ริการของแผนกผูป่้วยนอก 

 - ผูป่้วยนอกอายรุกรรม 

          - ผูป่้วยนอกกุมารเวชกรรม 

          - ผูป่้วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม 

          - ผูป่้วยนอกศลัยกรรม 

          - ผูป่้วยนอกออร์โธปิดิกส์ 

          - ผูป่้วยนอกจกัษุ 

          - ผูป่้วยนอกโสต ศอ นาสิก 

          - ผูป่้วยนอกทนัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสายหยดุ  อมรลกัษณ์ปรีชา เบอร์โทรศัพท์ : 08-6084-1468 



  
 
 

ตัวช้ีวดัที ่4.1 :   ระดบัการพฒันาดา้นการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาองคก์าร 

หน่วยวดั  :  ระดบั 

นํา้หนัก    :  ร้อยละ  20 

คําอธิบาย : 

การพิจารณาผลสําเร็จของระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การนั้ น                  

จะพิจารณาจากกระบวนการในการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลท่ีดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการ            

ปฎิบติังานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ครบถว้นและมีประสิทธิผลโดยมีประเด็นในการประเมินท่ีสําคญั  

แบ่งออกเป็น  2  ประเด็น  ดงัน้ี 

(1) บทบาทและการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  (นํ้าหนกัร้อยละ 80) 

(2) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ  (นํ้าหนกัร้อยละ 20) 
 

สูตรการคํานวณ : 

ระดบัคุณภาพการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

การพิจารณาผลสาํเร็จของระดบัคุณภาพการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาองคก์าร  ดงัน้ี คือ 
 

ประเด็นพจิารณา นํา้หนัก (ร้อยละ) 

1. บทบาทและการปฎบิัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ  (ร้อยละ 80)  

    1.1  การกาํหนดใหมี้แผน ทิศทาง กลยทุธ์ นโยบายและเป้าหมายท่ีสาํคญั 10 

    1.2  การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ และระบบ Balance Score Card 15 

    1.3  การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีสาํคญั 10 

    1.4  การดูแลติดตามผลการดาํเนินงาน 10 

    1.5  การประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดและการกาํกบัใหมี้การ

ประเมินผลงานผูบ้ริหารระดบัสูง (รองจากผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 2 ระดบั) 

10 

    1.6  การประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ 10 

    1.7  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 15 

2. การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ  (ร้อยละ 20)  

    2.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 10 

    2.2  การส่งเสริมความรู้  ความสามารถของคณะกรรมการ 10 

รวม 100 
 

 

 



  
 
 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 
 - 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

1. รวบรวมจากบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  ในการกํากับดูแลกิจการของ            

โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

2. แผนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ และระบบ Balance Score Card 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

4. Website  ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 

http://www.banphaeo-hospital.or.th 

5. รายงานประจาํปีงบประมาณ 2553   ของโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางสาวนุชนารถ    กลบับา้นเกาะ เบอร์โทรศัพท์ : 08-1741-0091 



  
 
ตัวช้ีวดัที ่ 4.2 :   ระดบัความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 

หน่วยวดั  :   ระดบั 

นํา้หนัก    :   ร้อยละ  2 

คําอธิบาย : 

แผนจัดการความรู้ ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 

1. กิจกรรมการจดัการความรู้ เช่น รายการความรู้ท่ีจาํเป็น การเขา้ถึงความรู้ การถ่ายทอดและแลกเปล่ียน

ความรู้ การเรียนรู้ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริม/ผลกัดนัการทาํ KM  การยกยอ่งชมเชย และ

รางวลั เพ่ือส่งเสริม/ผลกัดนัการทาํ KM 

2. ระยะเวลาการดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

3. ตวัช้ีวดั/เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม (ผลลพัธ์ในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ) 

4. ผูรั้บผิดชอบของแต่ละ กิจกรรม 

5. กลุ่มเป้าหมายของแต่ละ กิจกรรม 

สูตรการคํานวณ : 

 ระดบัความสาํเร็จของการจดัการความรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ทบทวนองค์ความรู้ขององค์การ โดยจาํแนกองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นต่อการผลกัดนัความสาํเร็จตาม

ยทุธศาสตร์/วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งองคก์าร 

2 จดัทาํแผนจดัการความรู้  โดยตอ้งครอบคลุมการจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาองคก์าร (Internal) 

และ สร้างเสริมสุขภาพของคนใน อ.บา้นแพว้ (External) โดยผูบ้ริหารใหค้วามเห็นชอบแผนฯ 

ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 

3 ดาํเนินการตามกิจกรรมได้แล้วเสร็จครบถ้วนและมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานให้

ผูบ้ริหารทราบ 

4 การดาํเนินกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโดยมีผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม  การแลกเปล่ียนความรู้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของจาํนวน กลุ่มเป้าหมายท่ีระบุไว ้

5 บรรลุวตัถุประสงคต์ามตวัช้ีวดั/เป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นทุกกิจกรรมท่ีกาํหนด 

 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

 - 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

 รวบรวมจากการจดัการความรู้ 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางจารี  ศรีพารัตน์   เบอร์โทรศัพท์ : 08-1342-6142 



  
 
ตัวช้ีวดัที ่  4.3 :       ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล 

หน่วยวดั  :       ร้อยละ 

นํา้หนัก   :       ร้อยละ  3 

คําอธิบาย  : 

1. บุคลากรของโรงพยาบาล  หมายถึง   เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของโรงพยาบาลบา้นแพว้                               

    (องคก์ารมหาชน)  

2.  ดาํเนินการประเมินโดยองคก์รจากภายนอก 

3.  ประเด็นเพิ่มเติมในการสาํรวจความพึงพอใจ  ไดแ้ก่ 

 1)  ความพึงพอใจระหวา่งแผนก 

 2)  การใหบ้ริการภายในองคก์าร 

สูตรการคํานวณ : 

 ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล 

= จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง ท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลรวมคะแนนพึงพอใจต่อบริการในระดบัท่ีถือวา่พึงพอใจ   x 100 

                                         จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง ท่ีไดรั้บการสุ่มตวัอยา่งใหต้อบแบบสอบถาม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1 2 3 4 5 

ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรของโรงพยาบาล 

ร้อยละ 58.50 63.50 68.50 73.50 78.50 

 

รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 

จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งท่ีพึงพอใจ คน    

จาํนวนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งทั้งหมด 

ท่ีสาํรวจความพึงพอใจ 

คน    

ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล ร้อยละ 70.00 67.20 68.50 
 

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

          ผลสาํรวจความคิดเป็นของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง    ใชแ้บบสอบถามโดยการสุ่มตวัอยา่ง 
 

ผู้กาํกบัดูแลตัวช้ีวดั : นายแพทยสุ์รพงษ ์ บุญประเสริฐ เบอร์โทรศัพท์ : 08-6394-6096 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล     : นางชุติมา   เนินหาด   เบอร์โทรศัพท์ : 08-4412-2967 
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