ก.พ.ร.
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน

ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

30.00%

3.5772

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

35.00%

3.6471

3.0000

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน

10.50%

3.8135

2.0000

22.50%

4.2480

98.00%

3.7815

มิติที่ 1

มิติที่ 3

มิติที่ 4 การพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ

ต่ํา

ต่ํามาก

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) อยูใน
เกณฑดี โดยผลคะแนนรวมที่ไดอยูที่ระดับ 3.7815
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : หากพิจารณาผลคะแนนรายมิติ โรงพยาบาลบานแพว(องคการมหาชน)สามารถ
ดําเนินงานไดในระดับดีทุกมิติ โดยมีผลการดําเนินงานดีที่สุดในมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร
2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล
 ฐานขอมูล : โรงพยาบาลบานแพวมีการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยสวนใหญมีการจัดทําใหอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งงายตอการปรับปรุง หรือเรียกใชงานขอมูล อยางไรก็ตาม ยังมีฐานขอมูลบางรายการที่ยังมีปญหา
การจัดเก็บไดไมครบถวน เนื่องจากมีแหลงที่มาของขอมูลหลายแหง ซึ่งมีฐานขอมูลแยกจากกัน และโรงพยาบาลฯ ไมมีการ
ออกแบบวิธีการจัดเก็บขอมูลใหประสานหรือเชื่อมโยงกัน ทําใหประมวลผลไดไมครบถวน เชน กรณีการจัดเก็บระยะเวลา
รอคอยในการสงตอผูปวยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีแหลงที่มาของขอมูลอยูที่แผนกผูปวยฉุกเฉิน ซึ่งแยกจากฐานขอมูลเรื่อง
ระยะเวลาการรอคอยของผูปวยในและผูปวยนอกของฝายบริหาร เปนตน
 การยกเลิกตัวชี้วัด : คณะกรรมการ อ.ก.พ.ร. ชุดเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชน และองคกรรูปแบบอื่นใน
กํากับของราชการฝายบริหารที่มิใชสวนราชการ ไดมีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ใหยกเลิกตัวชี้วัดที่ 9.4 ระยะเวลา
รอคอยเฉลี่ยในการสงตอผูปวย จึงทําใหน้ําหนักรวมตามกรอบการประเมินผลของโรงพยาบาลลดลงเหลือรอยละ 98.00
 การรายงานผลการดําเนินงาน : การรายงานผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ ตรงตามรายละเอียดตัวชี้วัด มีขอมูล
ที่เพียงพอตอการประเมินผล มีความชัดเจน นาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได รูปแบบการจัดเลมรายงาน
เรียบรอย และงายตอการคนหาขอมูลเพื่อประเมินผล
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) (ตอ)
 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ : ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลฯ ไดดําเนินโครงการที่สําคัญ ๆ หลายโครงการ
ซึ่งสะทอนผลลัพธตามยุทธศาสตรของโรงพยาบาลฯ เชน ดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชนโดยใช
การสรางนําซอมสุขภาพ ไดแก โครงการคัดกรองเบื้องตนของประชากรเปาหมายในโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง
เตานม และมะเร็งปากมดลูก โครงการตรวจและใหการดูแลการฝากครรภ โครงการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุและใหการดูแลและ
ตรวจสุขภาพสมาชิก การพัฒนาคุณภาพสู HA ซึ่งโรงพยาบาลฯ ไดรับการรับรองคุณภาพตามบันไดขั้นที่ 2 เรียบรอยแลว
ดานการมุงสูความเปนเลิศดานบริการ ไดแก โครงการจัดตั้ง Intelligent Call Center โครงการเพิ่มความรวดเร็วในการ
ใหบริการในแผนกตาง ๆ โดยการลดระยะเวลาการรอคอย รวมไปถึงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ดานการสรางศักยภาพเชิงการแขงขันและนวัตกรรม โรงพยาบาลฯ ไดปรับปรุงระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ระบบ DOS มาเปนระบบ Web Application และไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในองคกรไดแลวเสร็จพรอมสําหรับการ
นําไปปฏิบัติในปตอไป นอกจากนั้นโรงพยาบาลฯ ยังมีผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งสอดรับยุทธศาสตรของ
กระทรวงเจาสังกัด เชน การผลักดันใหประชากรในเขตอําเภอบานแพวมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา การดูแลดาน
พัฒนาการของแมและเด็กทารกใหมีการฝากครรภครบตามกําหนด เพื่อใหเด็กทารกที่คลอดมีชีวิตมีน้ําหนักครบตาม
มาตรฐานที่กระทรวงกําหนด สําหรับในดานประสิทธิภาพทางการเงิน โรงพยาบาลฯ มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
สามารถพึ่งพาตนเองทางดานการเงินได โดยมีสัดสวนของเงินนอกงบประมาณตอรายรับรวมขององคกรอยูที่รอยละ 70.15
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลฯ
มีความคุนเคยและมีทัศนคติที่ดีตอระบบประเมินผล มีการนําระบบประเมินผลมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการให
เกิดผลลัพธตามเปาหมาย และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารแสดงออกถึงความมุงมั่น ตั้งใจในการ
บริหารงาน ใหความสนใจกับผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ อีกทั้งมีความใสใจ ทุมเท ในการควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลอยางใกลชิด มีการนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถจูงใจบุคลากร
ของโรงพยาบาลฯ ใหรับรู และมีความตั้งใจที่จะดําเนินงาน เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลฯ รวมกัน
 อื่น ๆ : ภาพรวมของการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของโรงพยาบาลฯ
- โดยภาพรวมของตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของโรงพยาบาลฯ ในปนี้มีการวัดผลโดยใชตัวชี้วัดประเภทวัดผลลัพธ
(Outcome) จํานวน 11 ตัวชี้วัดจาก 22 ตัวชี้วัด รวมกันเปนน้ําหนักรอยละ 59.50 จากน้ําหนักรวมของตัวชี้วัด
ทั้งหมดรอยละ 98.00 และมีตัวชี้วัดประเภทวัดผลผลิต (Output) จํานวน 8 ตัวชี้วัด รวมกันเปนน้ําหนักรอยละ
36.00 สวนอีก 3 ตัวชี้วัดที่เหลือเปนตัวชี้วัดประเภทวัดความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) และปจจัย
นําเขา (Input)
- ผลการดําเนินงานในบางตัวชี้วัด ไมเปนไปตามเปาหมาย สวนหนึ่งมาจากการที่ผูบริหารของโรงพยาบาลมีนโยบาย
การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดใหมีความทาทาย โดยบางกรณีมีการตั้งเปาหมายตามคาที่ตองการบรรลุ (Target
Setting) และมีการทําเกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) กับองคกรในลักษณะเดียวกัน เชน การเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือ การเปรียบเทียบกับเกณฑที่เปนมาตรฐานสากล เปนตน
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) (ตอ)
- ในการกําหนดเปาหมายของผลผลิตหรือผลลัพธตามตัวชี้วัดบางตัว มิไดนําผลการดําเนินงานในอดีตมาใชเปน
ปจจัยหลักในการกําหนดเปาหมาย หรือมิไดนําขอจํากัดหรือปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
มากําหนดเปนเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน การกําหนดเปาหมายดานการคัดกรองเบื้องตนหา
ภาวะเบาหวาน ซึ่งมีปจจัยภายนอกที่ควบคุมไดยาก คือ การใหความรวมมือของกลุมเปาหมายในการงดอาหาร
และน้ํากอนเขารับการตรวจ โดยผลการดําเนินงานในอดีตดานการคัดกรองหาภาวะเบาหวานที่โรงพยาบาลฯ
เคยปฏิบัติไดที่ดีที่สุด คือในปฯ 2547 อยูที่ระดับไมเกินรอยละ 66.61 แตในปฯ 2548 โรงพยาบาลฯ กําหนด
เปาหมายไวที่รอยละ 80.00 หรือดานการคัดกรองเบื้องตนเพื่อหามะเร็งปากมดลูก มีผลการดําเนินงานในปฯ 2547
อยูที่รอยละ 36.79 แตกําหนดเปาหมายในปฯ 2548 ไวที่รอยละ 60.00 ดานการติดตามใหมารดาที่ฝากครรภกับ
โรงพยาบาลมาฝากครรภใหไดอยางนอย 4 ครั้ง ซึ่งมีผลการดําเนินงานเฉลี่ยในระหวางปฯ 2545 – 2547 อยูที่
รอยละ 91.09 โดยมีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุดในปฯ 2547 อยูที่รอยละ 91.89 แตกําหนดเปาหมายในปฯ 2548
ไวสูงถึงรอยละ 95.00 ซึ่งถือเปนเปาหมายที่มีความทาทายสูง โรงพยาบาลบานแพวจึงเปนองคกรหนึ่งที่เปน
ตัวอยางขององคกรที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีในดานการประเมินผล
3. ขอเสนอแนะ
 การกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลโดยมุงสะทอนผลลัพธ (Outcome) ของการดําเนินงาน ตลอดจนการที่ผูบริหาร
ของโรงพยาบาลฯ มีนโยบายในการกําหนดเปาหมายการทํางานในลักษณะทาทายเปนสิ่งที่ดี แตสําหรับตัวชี้วัดบางตัวที่
โรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานไดในระดับที่ดีแลว ในปตอ ๆ ไป ควรมีการนําผลการดําเนินงานในอดีตมาใชประกอบการ
พิจารณากําหนดเปาหมายดวย โดยอาจเปนการกําหนดเปาหมายใหเปนการรักษาระดับของผลการดําเนินงานที่ดีไว
(Maintain) แทนการใชวิธีการกําหนดเปาหมายในลักษณะการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น (Self Improvement)
 ในปนี้ฯ โรงพยาบาลมีการนํานวัตกรรมมาใช คือ การจัดตั้งและใหบริการผาน Intelligent Call Center ซึ่งทําใหผูปวย
สามารถเขาถึงการบริการทางการแพทยไดสะดวกขึ้น เนื่องจากสามารถโทรศัพทเขามาสอบถามขอมูลเบื้องตนไดกอนที่จะ
ตัดสินใจมาโรงพยาบาล ซึ่งเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนทั้งในดานการใหบริการแกผูปวยและดานการบริหารจัดการของ
โรงพยาบาลฯ ในปฯ ตอไปควรมีการนําขอมูลที่ไดจาก Intelligent Call Center ไปวิเคราะห จัดทําขอมูลสถิติ หรือสรุป
รายงาน เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งในดานการรักษาพยาบาล และดานอื่น ๆ เชน นําไปใชในการกําหนดกลยุทธในการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรคใหแกประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และนําไปใชประกอบการตัดสินใจตาง ๆ ของผูบริหาร
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมุงเนนในดานการวางโครงสรางพื้นฐาน
ทั้ง Hardware และ Software ใหมีความทันสมัย และตอบสนองตอการใชงานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปฯ ตอไป ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชงานระบบสารสนเทศดังกลาวใหเกิดประโยชนและมีความคุมคา และ
ควรมีการวางแผนการพัฒนาฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหมีฐานขอมูลที่จําเปนอยางครบถวน ถูกตองและทันสมัย
อยูเสมอ โดยควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการนําฐานขอมูลไปพัฒนาใหเปน Information ในระดับที่ผูบริหารสามารถใชในการ
ตัดสินใจหรือบริหารจัดการไดตรงตามความตองการ
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) (ตอ)
 ในปนี้โรงพยาบาลฯ ไดมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมเพื่อเปนแหลงในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู โดยศูนยฯ ดังกลาว
เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูภายในโรงพยาบาลฯ โดยเปดใหหนวยงานภายนอกเขามาศึกษาดูงานได นอกจากนี้
บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ยังไดรับเชิญไปเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ ดังนั้น ในปฯ ตอไป
โรงพยาบาลฯ ควรเผยแพรองคความรูที่ไดจัดทําขึ้นแกประชาชนทั่วไป โดยอาจจัดทําเปนเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ หรือ
เผยแพรผานทางเว็บไซดของโรงพยาบาลฯ
หมายเหตุ :

1. คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน
ต่ํา = 1.5000-2.4999 คะแนน ต่ํามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 30)
1 รอยละของประชากรเปาหมายไดรับการคัดกรองเบื้องตน
1.1 รอยละของประชากรเปาหมายไดรับการคัดกรอง
รอยละ
เบื้องตนหาภาวะเบาหวาน
1.2 รอยละของประชากรเปาหมายไดรับการคัดกรอง
รอยละ
เบื้องตนหาความดันโลหิตสูง
1.3 รอยละของประชากรเปาหมายไดรับการคัดกรอง
รอยละ
เบื้องตนหามะเร็งเตานม
1.4 รอยละของประชากรเปาหมายไดรับการคัดกรอง
รอยละ
เบื้องตนหามะเร็งปากมดลูก
2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
ระดับ
เปาหมายตามโครงการสําคัญที่รองรับ
3 ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุและใหการ
ดูแลตรวจสุขภาพของสมาชิก
4 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนจัดตั้งศูนยฝกอบรม
เพื่อเปนแหลงในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
5 อัตรามารดาตั้งครรภครบอายุครรภและฝากครรภกับ
โรงพยาบาลอยางนอย 4 ครั้ง
6 อัตราเด็กเกิดน้ําหนักนอยที่มารดาตั้งครรภครบอายุครรภ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 37)
7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการจัดตั้ง Intelligent
Call Center
8 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยการผาตัดโรคตอกระจก
กรณีไมฉุกเฉิน
9 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการใหบริการ
9.1 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรอพบแพทยของ
ผูมารับการบริการรักษา
9.2 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยหลังการพบแพทยจนถึงรับยา
เสร็จสมบูรณของผูมารับการบริการรักษา
9.3 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการเริ่มดําเนินการติดตอ
สถานพยาบาลเครือขาย
9.3.1 ผูปวยนอก
9.3.2 ผูปวยใน
9.4 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการสงตอผูปวย
9.4.1 ผูปวยนอก
9.4.2 ผูปวยใน
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เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

30

3.5772

2

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

64.87

2.4873

0.0508

2

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 96.39

4.6385

0.0947

2

40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

99.88

5.0000

0.1020

3

30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

57.31

3.7307

0.1142

10

1

2

3

4

5

4.22

4.2169

0.4303

ระดับ

3

1

2

3

4

5

3.28

3.2811

0.1004

ระดับ

3

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.1224

รอยละ

3

91.00 92.00 93.00 94.00 95.00

90.31

1.0000

0.0306

รอยละ

2

6.00

5.29

2.4300

0.0496

5.50

5.00

4.50

4.00

35
ระดับ

5

วัน

3

นาที

3.6471
4

4.0000

0.2041

30.00 25.00 20.00 15.00 10.00

16.78

3.6442

0.1116

4

55.00 50.00 45.00 40.00 35.00

55.00

1.0000

0.0408

นาที

4

35.00 30.00 25.00 20.00 15.00

26.83

2.6333

0.1075

นาที
นาที

1
1

25.00 20.00 15.00 10.00 5.00
30.00 25.00 20.00 15.00 10.00

8.93
5.94

4.2133
5.0000

0.0430
0.0510

นาที
นาที

1

2

3

4

5

30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร. 0.0000
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร. 0.0000
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
10 สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานจาก
พรพ.

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

4

5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

4.0000

0.2449

การ
การ
ไดรับ
การ
รับรอง รับรอง
การ
รับรอง
คุณภาพ คุณภาพ
รับรอง คุณภาพ
ตาม
ตาม
คุณภาพ ตามบันได
บันได บันได
รพ. HA ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2

6

รอยละ

3

96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 97.99

2.9900

0.0915

ระดับ
ระดับ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 10.50)
13 อัตราสวนของรายไดจากการดําเนินงานตอสินทรัพยรวม
เทา
ทั้งหมด (Asset Turnover)

4
4

45.00 55.00 65.00 75.00 85.00
45.00 55.00 65.00 75.00 85.00

5.0000
5.0000

0.2041
0.2041

14 รอยละคาใชจายรวมตอรายไดจากการดําเนินงานรวม
(ไมรวมคาเสื่อมราคา หนี้สูญ และงบดานบุคลากร)
15 สัดสวนของเงินนอกงบประมาณตอรายรับรวมขององคกร
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 22.50)
16 รอยละความสําเร็จของการจัดการระบบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
17 การจัดการสารสนเทศใหเกิดประโยชน
18 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
19 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรภายในองคกร
20 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
21 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดกิจกรรม / รูปแบบ
การสรางเครือขาย การสรางพันธมิตรที่มีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม และมีการติดตามประเมินผล
22 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
3 ปใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและแผน
ของหนวยงานตนสังกัด

-

3

สถานะ

11 รอยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ
12 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
12.1 ระดับความพึงพอใจของผูปวยนอก
12.2 ระดับความพึงพอใจของผูปวยใน

-

2

ผลการดําเนินงาน

91.13
93.02

10.50

3.8135

3.50

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.38

5.0000

0.1786

รอยละ

3.50

60.00 55.00 50.00 45.00 40.00

57.80

1.4406

0.0515

รอยละ

3.50
22.50

45.00 50.00 55.00 60.00 65.00

70.15

5.0000
4.2480

0.1786

รอยละ

3

60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00

5.0000

0.1531

ระดับ
ระดับ

2
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5
4.18

5.0000
4.1800

0.1020
0.2133

ระดับ

3

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.0918

รอยละ

2

63.40

2.8400

0.0580

ระดับ

2.50

1

2

3

4

5

4

4.0000

0.1020

ระดับ

5

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.2551

น้ําหนักรวม

98

คาคะแนนที่ได

3.7815

45.00 55.00 65.00 75.00 85.00

ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
หมายเหตุ : 2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลที่องคการมหาชนจัดเก็บเอง
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ก.พ.ร.
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ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1. รอยละของประชากร  ผลการดํ า เนิ น งานด า นการคั ด กรองเบื้ อ งต น ในภาพรวมของโรงพยาบาลฯอยู ใ นเกณฑ ดี
มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.9389 โดยมีเอกสาร หลักฐานอางอิงประกอบการประเมินผล
เปาหมายไดรับ
การคัดกรองเบื้องตน
ที่ ค รบถ ว น ชั ด เจน เชื่ อ ถื อ ได และสามารถแสดงให เ ห็ น ถึ ง การจั ด เก็ บ ข อ มู ล อย า งเป น ระบบ
ซึ่งมีผลสรุปการดําเนินงานดานการคัดกรองเบื้องตนในแตละโรคที่กําหนดเปาหมายไว ดังนี้
 ผลการดําเนินงานดานการคัดกรองหาภาวะเบาหวานในประชากรกลุมเปาหมาย คือ ประชากรใน
1.1 รอยละของ
ประชากรเปาหมาย เขตอําเภอบานแพวที่มีอายุ 40 ป ขึ้นไป อยูในเกณฑปานกลาง มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
ไดรับการคัดกรอง 2.4873
เบื้องตนหาภาวะ  จากกลุมเปาหมายจํานวน 31,648 คน มีผูที่ไดรับการคัดกรองเบื้องตนหาภาวะเบาหวานจํานวน
ทั้งสิ้น 20,531 คน หรือคิดเปนรอยละ 64.87 ต่ํากวาเปาหมายซึ่งตั้งไวที่รอยละ 70.00
เบาหวาน
 เนื่องจากในการตรวจเพื่อคัดกรองหาภาวะเบาหวาน ผูเขารับการตรวจจะตองงดอาหารและน้ํากอน
เข า รั บ การตรวจเป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า 8 ชั่ ว โมง จึ ง ทํ า ให ไ ม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จาก
กลุมเปาหมายเทาที่ควร แมโรงพยาบาลจะไดพยายามใชมาตรการเชิงรุก โดยการออกหนวย
เคลื่อนที่ไปใหบริการคัดกรองในชุมชน แตผลการดําเนินงานยังคงไมเปนไปตามเปาหมายดวย
สาเหตุดังกลาวขางตน ซึ่งถือเปนปจจัยภายนอกที่โรงพยาบาลควบคุมไดยาก
 ผลการดําเนินงานดานการคัดกรองหาความดันโลหิตสูงในประชากรกลุมเปาหมาย คือ ประชากร
1.2 รอยละของ
ประชากรเปาหมาย ในเขตอําเภอบานแพวที่มีอายุ 40 ป ขึ้นไป อยูในเกณฑดีมาก หรือมีผลการประเมินอยูที่ระดับ
ไดรับการคัดกรอง คะแนน 4.6385
 จากกลุมเปาหมายจํานวน 31,648 คน มีผูไดรับการคัดกรองเบื้องตนหาความดันโลหิตสูงทั้งสิ้น
เบื้องตนหา
ความดันโลหิตสูง 30,504 คน หรือคิดเปนรอยละ 96.39 สูงกวาเปาหมายที่โรงพยาบาลตั้งไวคือรอยละ 90.00
 ปจจัยสําคัญที่ทําใหสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมายมาจากการที่โรงพยาบาลฯ มีโครงการ
สงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยของโรคความดันโลหิตสูง
และส ง เสริม ให ป ระชาชนใส ใ จในการดู แ ลสุ ข ภาพ ตลอดจนมี ก ารอํ า นวยความสะดวก และ
ใหบริการในเชิงรุก คือ ออกหนวยเคลื่อนที่ไปใหบริการคัดกรองในชุมชน
 ผลการดําเนินงานดานการคัดกรองเบื้องตนหามะเร็งเตานมในประชากรกลุมเปาหมาย คือ สตรีที่มี
1.3 รอยละ
อายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอบานแพว อยูในเกณฑดีมาก หรือมีผลการประเมินอยู
ของประชากร
ที่ระดับคะแนน 5.0000
เปาหมายไดรับ
การคัดกรอง
เบื้องตน
หามะเร็งเตานม
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1.4 รอยละของ
ประชากร
เปาหมายไดรับ 
การคัดกรอง
เบื้องตนหา
มะเร็งปากมดลูก



2. ระดับความสําเร็จ
ของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการ
บรรลุเปาหมาย
ตามโครงการสําคัญ
ที่รองรับ




สรุปผลการประเมิน
จากกลุมเปาหมายจํานวน 24,699 คน มีผูที่ไดรับการคัดกรองเบื้องตนหามะเร็งเตานมจํานวนทั้งสิ้น
24,669 คน หรือคิดเปนรอยละ 99.88 สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 70.00 โดยมีปจจัยสนับสนุน
ที่ทําใหมีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก มาจากการที่โรงพยาบาลฯ มีโครงการสงเสริมและ
ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ และให ค วามรู แ ก
ประชาชนใหสามารถตรวจเตานมในเบื้องตนไดดวยตนเอง และจัดใหมีผูที่เคยปวยเปนมะเร็ง
เตานมและรักษาไดหายแลวมาถายทอดประสบการณใหฟง ทําใหประชาชนมีความตระหนักใน
การตรวจสุขภาพและดูแลตัวเองเบื้องตนมากขึ้น
ผลการดําเนินงานดานการคัดกรองเบื้องตนหามะเร็งปากมดลูกในประชากรกลุมเปาหมาย คือ สตรี
ที่มีอายุ 35 40 45 50 55 และ 60 ป อยูในเกณฑดี มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.7307
จากกลุมเปาหมายจํานวน 3,750 คน มีผูที่ไดรับการคัดกรองเบื้องตนหามะเร็งปากมดลูกทั้งสิ้น
2,149 คน หรือคิดเปนรอยละ 57.31 ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย โดยโรงพยาบาล ฯ มีโครงการสงเสริม
และประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และภัยของมะเร็ง
ปากมดลูก และมีการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนโดยออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการคัด
กรองในชุมชน อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหา อุปสรรคที่สําคัญ คือ กลุมเปาหมายบางสวนยังเกิด
ความเขินอายและไมกลาเขารับการตรวจ
โรงพยาบาลฯ ควรใชนโยบายเชิงรุกมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธสงเสริมความรูความเขาใจให
ประชาชนทราบถึงอันตรายของโรค เพื่อใหประชาชนหันมาใสใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น หรือ
อาจจัดใหสูตินรีแพทย หรือพยาบาลที่เปนเพศหญิงออกไปใหความรูความเขาใจและออกคัดกรอง
ในชุมชนเพื่อลดปญหาสําคัญเรื่องความเขินอายของกลุมเปาหมาย
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดี มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.2169
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลฯ ไดดําเนินโครงการที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพของ
ประชากร และชุ ม ชนในเขตอํ า เภอบ า นแพ ว ทั้ ง หมด 16 โครงการ โดยแบ ง เป น โครงการ
ที่สนับสนุนสุขภาพจํานวน 11 โครงการ โครงการสนับสนุนสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน
จํานวน 3 โครงการ โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ 1 โครงการ และโครงการคุมครองผูบริโภค 1
โครงการ
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สรุปผลการประเมิน
 โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ และมีผลลัพธครบถวนตามเปาหมายรอยละ 100.00
จํานวน 9 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โครงการ
จัดตั้งชมรมออกกําลังกาย โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในอําเภอบานแพว โครงการดูแ ล
สุขภาพที่บาน โครงการเอดสและวัณโรค โครงการตลาดนัดปลอดโฟม โครงการจายตลาดโดยใช
ตะกรา และโครงการสงเสริมธนาคารขยะ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ไดใชกลยุทธเชิงรุกดวยการมีหนวย
บริการเคลื่อนที่ใหบริการในชุมชม และดําเนินงานในลักษณะเครือขายรวมกับสถานีอนามัย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ชุมชน และโรงเรียน
 ตั ว ชี้ วั ด นี้ เ ป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ วั ด ผลลั พ ธ ข องการดํ า เนิ น งาน (Outcome) แต ก ารที่ จ ะบรรลุ เ ป า หมาย
ในบางโครงการจะตองมีการประสานหรือบูรณาการรวมกันกับหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัด และ
ตองอาศัยความรวมมือจากกลุมเปาหมาย เชน โครงการเฝาระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรีย น
โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ดังนั้น แมวา
โรงพยาบาลฯ จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดแลวเสร็จครบถวนตามแผนงานที่กําหนดไว แตผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นอาจตองใชระยะเวลาบางในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย
 รายการขอมูลที่ใชในการประเมินผลมีปริมาณมาก แตโรงพยาบาลฯ สามารถจัดเก็บขอมูลไดอยาง
เปนระบบใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความนาเชื่อถือและสามารถสอบยันความถูกตอง
ของขอมูลได เนื่องจากเปนโครงการที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่
เกี่ยวของกับสุขอนามัยของประชากรในเขตอําเภอบานแพวทั้งหมด ในปตอไปจึงควรมีการจัดทํา
และพัฒนาฐานขอมูลของแตละโครงการเพิ่มเติมจากเดิมใหมากขึ้น
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3. ระดับความสําเร็จใน  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดี มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.2811
 โรงพยาบาลฯ มีการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิกชมรมผูสูงอายุเปนประจําทุกเดือน โดยมีผูสูงอายุ
การจัดตั้งชมรม
ผูสูงอายุและใหการ
เขารวมเปนสมาชิกชมรมทั้งหมด 8,754 คน จากจํานวนกลุมเปาหมาย คือ ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป
ดูแลตรวจสุขภาพ
ในเขตอําเภอบานแพวทั้งหมด 10,571 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 82.81
 แม ว า ผลการประเมิ น จะอยู ใ นเกณฑ ดี แต โ รงพยาบาลฯ ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได บ รรลุ ต าม
ของสมาชิก
เป า หมายที่ตั้ ง ไว ที่ ร อ ยละ 100.00 โดยมี อุ ป สรรคในด า นความสะดวกในการเดิ น ทางมาร ว ม
กิจกรรมของผูสูงอายุ บางรายปวยหรือไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่
โรงพยาบาลฯ ไมสามารถควบคุมได
 โรงพยาบาลฯ มีการจัดเก็บขอมูลที่ดี และมีความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม ในการประเมินผลในป
ต อ ไป ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการคั ด เลื อ กกลุ ม เป า หมายให มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น
เนื่องจากในปที่ผานมาโรงพยาบาลฯ คัดเลือกกลุมเปาหมายโดยใชตัวเลขจํานวนผูที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป ในเขตอําเภอบานแพว โดยมิไดพิจารณาถึงความพรอมหรือสภาพรางกายของบุคคลกลุม
ดังกลาว
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.0000
4. ระดับความสําเร็จ
 โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินการจัดตั้งศูนยฝกอบรมไดสําเร็จ โดยศูนยฯ ดังกลาวเปนศูนยกลาง
ในการจัดทําแผน
ในการฝกอบรมของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งยังใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสามารถเขามาศึกษา
จัดตั้งศูนยฝกอบรม
เพื่อเปนแหลงในการ
หรือดูงานของโรงพยาบาลฯ ได ซึ่งโรงพยาบาลฯ ไดจัดทําแผนการฝกอบรมใหแกพนักงานของ
ถายทอดและ
โรงพยาบาลฯ รวมไปถึ ง หน ว ยงานภายนอกที่ ส นใจ และได ดํ า เนิ น งานตามแผนที่ ว างไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดครบถวน แตจัดทํารายงานการติดตามผล และสรุปประเมินผลการ
แลกเปลี่ยนความรู
ดําเนินงานแลวเสร็จไมทันภายในปงบประมาณ จึงทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวที่ระดับ
คะแนน 5.0000 ได
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ควรมีการเผยแพรอ งคความรูที่ไดจากการฝ กอบรมตางๆ ทั้งจาก
ภายใน และภายนอกโรงพยาบาลฯ โดยจัดทําเปนเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ หรือเผยแพรผานทาง
เว็บไซดของโรงพยาบาลฯ
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
5. อัตรามารดาตั้งครรภ  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑต่ํามาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
1.0000
ครบอายุครรภและ
ฝากครรภกับ
 จากจํานวนมารดาทั้งหมดที่ฝากครรภกับโรงพยาบาล 1,362 คน มีมารดาที่ตั้งครรภครบอายุครรภ
โรงพยาบาล
และฝากครรภกับโรงพยาบาลอยางนอย 4 ครั้ง จํานวน 1,230 คน หรือคิดเปนรอยละ 90.31 ซึ่งต่ํา
อยางนอย 4 ครั้ง
กวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 95.00
 ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย แมวาทางโรงพยาบาลฯ จะไดดําเนินการอยางเต็มที่ โดย
มีการใชนโยบายเชิงรุกดวยการโทรศัพท และสงจดหมาย ไปยังคนไขที่ครบกําหนดตองมาตรวจ
แตมีอุปสรรคที่สําคัญ คือคนไขสวนใหญทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอําเภอบานแพว
ไมสามารถมารับการตรวจไดตามกําหนด
 โรงพยาบาลฯ กําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดนี้ตามคาที่ตองการบรรลุ (Target Setting) คือที่รอยละ
95.00 เมื่อพิจารณาโดยเปรียบเทียบจากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2547 ที่มี
คาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 90.87 ถือวาเปนเปาหมายที่ทาทายและตองใชความพยายามอยางมากในการที่
จะบรรลุใหไดตามเปาหมาย
 ผลการดํ าเนิน งานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑ ต่ํา โดยมี ผลการประเมิน อยูที่ระดั บ คะแนน
6. อัตราเด็กเกิด
2.4300
น้ําหนักนอย
 จากจํานวนทารกคลอดที่มีชิวิตทั้งหมดในเขตอําเภอบานแพวของมารดาที่ตั้งครรภครบอายุครรภ
ที่มารดาตั้งครรภ
ครบอายุครรภ
965 คน มีทารกที่มีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม ทั้งหมด 51 คน หรือคิดเปนรอยละ 5.29
ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 4.50
 ปจจัยสําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายมาจากกลุมเปาหมายคือ มารดาที่
ตั้งครรภขาดความรู ความเขาใจ และการไมใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพและโภชนาการ
 โรงพยาบาลฯ ควรใชนโยบายเชิงรุกมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธสงเสริมความรูความเขาใจ
ใหมารดาที่ตั้งครรภทราบถึงประโยชนของการดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการของตนเอง รวมถึง
การรณรงคใหมีการฝากครรภกับโรงพยาบาลฯ และมารับการตรวจตามระยะเวลาที่กําหนดมากขึ้น
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ
• คุณภาพการใหบริการ

7 ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนิน
โครงการจัดตั้ง
Intelligent Call
Center



8. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 
การผาตัดโรคตอ

กระจกกรณีไมฉุกเฉิน



สรุปผลการประเมิน
ดีมาก

;

ดี

ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํามาก

ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.0000
โรงพยาบาลฯ จัดตั้งศูนย Intelligent Call Center ไดแลวเสร็จ และเปดใหบริการได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเปนศูนยบริการที่ใหประชาชนสามารถโทรศัพทเขามาสอบถาม
ปญหาทางดานการแพทยและสุขภาพ รวมถึงความรูทั่วไป และการรักษาพยาบาลเบื้องต นได
โดย คนไข ไ ม จํ า เป น ต อ งเดิ น ทางมายั ง โรงพยาบาล ซึ่ ง โรงพยาบาลฯ สามารถดํ า เนิ น การได
ครบถวนทุกกิจกรรมตามแผนโครงการที่วางไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 แตจัดทํารายงานการ
ติดตามผล และสรุปประเมินผลการดําเนินงานแลวเสร็จไมทันภายในปงบประมาณ ตามที่กําหนด
ไวในเกณฑการใหคะแนนระดับ 5 จึงทําใหผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย
ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โรงพยาบาลฯ ควรมีการจัดเก็บ และวิเคราะหขอมูล
สถิติตาง ๆ ที่ประชาชนโทรเขามาปรึกษา และจัดทําเปนฐานขอมูลสําหรับใชในการปฏิบัติงาน
และควรมีการจัดลําดับความสําคัญเรื่องที่ประชาชนสนใจปรึกษา เพื่อเผยแพรเปนความรูใหแก
ประชาชนตอไป
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.6442
โรงพยาบาลฯ ไดอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูใชบริการ ดวยการเพิ่มการใหบริการผาตัด
ตอกระจกกรณีไมฉุกเฉินในวันเสาร แตมีอุปสรรคที่สําคัญ คือ การขาดแคลนบุคลากร โดยปจจุบัน
โรงพยาบาลฯ มีจักษุแพทยเพียง 1 ทาน ขณะที่จํานวนผูปวยมีปริมาณมาก สงผลใหไมสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยการผาตัดโรคตอกระจกอยูที่ 16.78 วัน
มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นกวาปฯ 2547 ที่ทําได 24.24 วัน แตยังคงต่ํากวากวาเปาหมายในปฯ 2548
ที่ตั้งไวที่ 15 วัน
ในปตอไป โรงพยาบาลฯ ควรเพิ่มบุคลากรทางดานจักษุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการใหมี
จํานวนจักษุแพทยหรือวิธีการที่สามารถใหการรักษาหรือผาตัดโรคตอกระจกใหไดเพิ่มขึ้น
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
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ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
9. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย  ผลการดํ า เนิ น งานด า นระยะเวลารอคอยเฉลี่ ย ในภาพรวมของโรงพยาบาลฯอยู ใ นเกณฑ ต่ํ า
มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 2.3747 โดยมีเอกสาร หลักฐานอางอิงประกอบการประเมินผล
ในการใหบริการ
ที่ครบถวน ชัดเจน เชื่อถือได ซึ่งมีผลสรุปการดําเนินงาน ดังนี้
9.1 ระยะเวลารอคอย  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑต่ํามาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
1.0000
เฉลี่ยในการรอ
พบแพทยของ
 โรงพยาบาลฯ ไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามเปาหมาย โดยมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการ
ผูมารับการ
รอพบแพทย อยูที่ 55 นาที จากที่ตั้งเปาหมายไว 40 นาที โดยแผนกที่ใชเวลาในการรอคอยสูงสุด
บริการรักษา
คือแผนกจักษุ 120 นาที เนื่องจากโรงพยาบาลฯ มีจักษุแพทยเพียง 1 ทานขณะที่ผูปวยมีจํานวนมาก
สวนในแผนกอื่นๆ มีอุปสรรคที่สําคัญ คือ พฤติกรรมการมาพบแพทยของผูปวย ซึ่งสวนใหญเปน
ผูปวยที่ทํางานในโรงงานอุตสหากรรม มักมีปญหาเรื่องการลางาน การมาพบแพทยตามที่นัดหมาย
ทําไดยาก ซึ่งทางโรงพยาบาลควรจะตองพัฒนาระบบการนัดหมายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 การจัดเก็บขอมูลของโรงพยาบาลฯ มีการจัดเก็บขอมูลที่ดี และมีความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามใน
การประเมินผลในปตอไป โรงพยาบาลฯ ควรแยกประเมินผลระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรอพบ
แพทยออกเปนรายแผนก เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงการดําเนินงานของแตละแผนก และสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ
9.2 ระยะเวลารอคอย  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑปานกลาง โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
เฉลี่ยหลังการพบ
2.6333
แพทยจนถึงรับยา  โรงพยาบาลฯ ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยหลังการพบ
เสร็จสมบูรณ
แพทยจนถึงรับยาเสร็จสมบูรณ อยูที่ 26.83 นาที จากที่ตั้งเปาหมายไว 20.00 นาที โดยแผนกที่ใช
ของผูมารับการ
เวลาในการรอคอยสูงสุดคือแผนกอายุรกรรม เนื่องจากมีจํานวนผูปวยมาใชบริการเปนจํานวนมาก
 การจัดเก็บขอมูลของโรงพยาบาลฯ มีการจัดเก็บขอมูลที่ดี และมีความนาเชื่อถือ อยางไรก็ตามใน
บริการรักษา
การประเมินผลในปตอไป โรงพยาบาลฯ ควรแยกประเมินผลระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรอพบ
แพทยออกเปนรายแผนก เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนถึงการดําเนินงานของแตละแผนก และสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมของลักษณะการใหบริการ
9.3 ระยะเวลารอคอย  ผลการดําเนินงานดานระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการเริ่มดําเนินการติดตอสถานพยาบาลเครือขาย
ของโรงพยาบาลฯ ในภาพรวมทั้งผูปวยนอกและผูปวยในอยูในเกณฑดีมาก มีผลการประเมินอยูที่
เฉลี่ยในการเริ่ม
ระดับคะแนน 4.6066 โดยมีเอกสาร หลักฐานอางอิงประกอบการประเมินผลที่ครบถวน ชัดเจน
ดําเนินการติดตอ
สถานพยาบาล
เชื่อถือได ซึ่งมีผลสรุปการดําเนินงาน ดังนี้
เครือขาย
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9.3.1 ผูปวยนอก  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.2133
 โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามเปาหมาย โดยระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการเริ่ม
ดํ า เนิ น การติ ด ต อ สถานพยาบาลหลั ง การพบแพทย จ นถึ ง ส ง ผู ป ว ยออก อยู ที่ 8.93นาที จากที่
ตั้งเปาหมายไว 10.00 นาที
 เนื่องจากโรงพยาบาลมีการพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยมีระบบการสงตอ
ขอมูลผูปวยผานทางระบบคอมพิวเตอร สงผลใหสามารถบริการผูปวยไดรวดเร็วขึ้น
9.3.2 ผูปวยใน  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑสูงมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
5.0000
 โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตามเปาหมาย โดยระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการเริ่ม
ดํา เนิ น การติ ด ต อ สถานพยาบาลหลั ง การพบแพทย จ นถึ ง สง ผู ป ว ยออก อยู ที่ 5.94 นาที จากที่
ตั้งเปาหมายไว 15.00 นาที
 เนื่องจากโรงพยาบาลมีการพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยมีระบบการสงตอ
ขอมูลผูปวยผานทางระบบคอมพิวเตอร สงผลใหสามารถบริการผูปวยไดรวดเร็วขึ้น
9.4 ระยะเวลารอคอย  โรงพยาบาลฯ ไมมีขอมูลการดําเนินงาน เนื่องจากการสงตอผูปวยนั้น ในกรณีปกติจะเปนการสง
เฉลี่ยในการสงตอ ตอเพื่อการตรวจหรือวินิจฉัยโดยแพทยเฉพาะทาง ซึ่งเปนการประสานงานใหแลวผูปวยเดินทางไป
เพื่อ รับ การรัก ษาเอง ไมอ ยูใ นความควบคุม ของโรงพยาบาลฯ จึง ไมส ามารถจัด เก็ บ ขอ มู ล ได
ผูปวย
9.4.1 ผูปวยนอก
สําหรับการสงตอในกรณีฉุกเฉินนั้น เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลฯ จัดเก็บ
9.4.2 ผูปวยใน
ขอมูลไดไมสมบูรณ โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บนอย จึงไมมีขอมูลผลการดําเนินงานที่จะใช
เปรียบเทียบประเมินผลที่จะสะทอนผลการดําเนินงานที่ชัดเจนได โดยโรงพยาบาลฯ ไดอุทธรณ
เพื่อขอยกเลิกตัวชี้วัดนี้
 คณะกรรมการ อ.ก.พ.ร. ชุดเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชน และองคกรรูปแบบอื่น
ในกํ า กั บ ของราชการฝ า ยบริ ห ารที่ มิ ใ ช ส ว นราชการ ได มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม พ.ศ. 2549
ใหยกเลิกตัวชี้วัดนี้
 โรงพยาบาลฯ ควรมีการจัดเก็บขอมูล ดังกลาว โดยออกแบบระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
ใหครบถวนจากทุกแผนก โดยจัดทําเปนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส และควรใชตัวชี้วัดนี้วัดผล
สําหรับการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ 2549 ตอไป
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10. สถานะการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน
จาก พรพ.






11. รอยละของความ
ครอบคลุมการมี
หลักประกันสุขภาพ








สรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑสูง โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
4.0000
แมวาคณะกรรมการ พรพ. ยังไมไดประกาศผลการรับรองคุณภาพ แตคณะกรรมการฯ ไดเขามา
ตรวจเพื่อรับรองคุณภาพ ในวันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งโรงพยาบาลที่จะขอรับการตรวจ
ได นั้ น จะต อ งมี ค วามพร อ มและอยู ใ นช ว งการพั ฒ นาของบั น ไดขั้ น ที่ 3 ดั ง นั้ น จึ ง นั บ ได ว า
โรงพยาบาลฯ ผ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพตามบั น ไดขั้ น ที่ 2 แล ว อย า งไรก็ ต ามโรงพยาบาลฯ
ไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่ตั้งไว คือการไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA
ผูบริหาร และเจาหนาที่ของโรงพยาบาลฯ มีความมุงมั่น และมีการปรับปรุงโครงสรางดานตางๆ
ของโรงพยาบาลฯ เชน ดานโครงสราง ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงผลใหโรงพยาบาลฯ มีความ
พรอมที่จะไดรับการประเมินผลและไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2549
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑปานกลาง โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
2.9900 โดยมีรอยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชากรในเขตอําเภอ
บานแพวอยูที่ 97.99
โรงพยาบาลฯ มีโ ครงการรณรงคให ประชากรในอํ าเภอบ านแพว มาขึ้น ทะเบีย นหลั กประกั น
สุขภาพอยางตอเนื่อง แตไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย ซึ่งตั้งไวอยางทาทายที่รอยละ
100.00
ในการประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ ใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง ไดแก ขอมูลจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได
โรงพยาบาลฯ ควรใชนโยบายเชิงรุกมากขึ้น โดยบูรณาการรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด ในการประชาสัมพันธสงเสริมความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชนไดทราบถึงสิทธิของตนเอง เนื่องจากผูประกันตนบางรายยังมีความสับสน โดยที่
เดิมมีสิทธิในการรักษาโดยใชสิทธิประเภทประกันสังคม ซึ่งเมื่อออกจากงานและพนชวงการ
วางงาน 6 เดือนแลว จะเปนผูไมมีสิทธิใดๆ (สิทธิวาง) ซึ่งประชาชนกลุมดังกลาวนี้จะตองมาขึ้น
ทะเบียนโดยใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ
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12. ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ






12.1 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูปวยนอก






12.2 ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูปวยใน






สรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
5.0000
ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลที่จัดเก็บโดยผูประเมินอิสระจากภายนอก คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บที่นาเชื่อถือ และขอมูลที่ไดเพียงพอ
ตอการประเมินผล
โรงพยาบาลฯ ควรใชตัวชี้วัดนี้ในการประเมินผลอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นควรมีการนําขอมูลที่ได
จากคําถามปลายเปดในแบบสอบถามมาวิเคราะหและจัดทําแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการ
เพื่อใหตอบสนองตอความตองการและทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับสูงอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
5.0000
โรงพยาบาลฯ ไดสํารวจความพึงพอใจของผูปวยนอก โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน
451 ฉบับ ในระหวางวันที่ 10-21 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ รอยละ 62.17
เปนเพศหญิง โดยรอยละ 53.41 ของกลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งกลุมตัวอยาง
รอยละ 46.26 ใชบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยผูปวยนอกมีระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการของโรงพยาบาลฯ รอยละ 91.13 โดยโรงพยาบาลฯ ไดปรับปรุงการบริการในหลาย ๆ
ดาน เชน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช การพัฒนาพฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่
ตลอดจนการปรับปรุงอาคารสถานที่ และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
5.0000
โรงพยาบาลฯ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูปวยใน โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
จํานวน 86 ฉบับ ระหวางวันที่ 10-21 กันยายน 2548 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนมาก คือรอยละ 53.77
เปนเพศหญิง โดยรอยละ 68.29 ของกลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยกลุมตัวอยาง
รอยละ 49.02 ใชบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยผูปวยในมีระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของโรงพยาบาลฯ รอยละ 93.03 โดยโรงพยาบาลฯ ไดปรับปรุงการบริการในหลาย ๆ
ดาน เชน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช การพัฒนาพฤติกรรมการใหบริการของเจาหนาที่
ตลอดจนการปรับปรุงอาคารสถานที่ และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
 โรงพยาบาลฯ ควรเพิ่มความถี่ในการสํารวจความคิดเห็นของผูมารับบริการจากเดิมที่สํารวจ
ปละหนึ่งครั้ง โดยอาจทําการสํารวจเองเพื่อเก็บขอมูลและติดตามผลการดําเนินงานในระหวาง
ปงบประมาณ หากพบปญหา จะไดสามารถแกไขใหแลวเสร็จและมีความพรอมสําหรับการสํารวจ
โดยหนวยงานอิสระจากภายนอกในชวงปลายปงบประมาณ
 ในการจัดเก็บขอมูล ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของความถี่ ชวงระยะเวลาในการจัดเก็บ และ
จํานวนตัวอยางที่ใชในการสํารวจดวย เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ใหบริการแกผูมารับบริการจํานวน
มาก จํานวนตัวอยางที่ใชและชวงระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลจึงมีความสําคัญตอความแมนยํา
ของผลการดําเนินงาน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
13. อัตราสวนของรายได  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
5.0000
จากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวมทั้งหมด  โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยมีอัตราสวนของรายไดจากการดําเนินงาน
(รายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายไดโครงการประกันสุขภาพถวนหนา และรายไดจากการ
(Asset Turnover)
รักษาพยาบาล) ตอสินทรัพยรวมทั้งหมดอยูที่ 1.38 (314,698,184.27 บาท /228,161,724.32 บาท)
นอกจากโรงพยาบาลฯ จะปรับปรุงการบริการดานการรักษาพยาบาล ใหกับผูปวยโครงการประกัน
สุขภาพ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของโรงพยาบาลแลว ยังเพิ่มการใหบริการแกผูปวยที่ใชสิทธิ
อื่น ๆ เชน ขาราชการ และผูที่มีประกันสังคม โดยจัดทําคลินิกนอกเวลา รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ
จึงมาจากการใหบริการแกผูปวยกลุมที่ใชสิทธิกลุมดังกลาว
 ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลจากงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ไดรับการ
รับรองตามหลักการบัญชีแลว จึงมีความนาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได
 อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดผลการดําเนินงานดานการเงินและบัญชี ดังนั้นโรงพยาบาลฯ
ควรเรงพัฒนาระบบบันทึก และประมวลผลดานการเงินและการบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร
ใหมีความรวดเร็ว และครบถวน สมบูรณ นอกจากจะใชประโยชนดานการประมวลผลไดอยาง
รวดเร็วและมีความถูกตอง แมนยําแลว ยังสามารถใชในการติดตามผลการดําเนินงานในระหวางป
ไดอีกดวย
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
14. รอยละคาใชจายรวม  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑต่ํามาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
1.4406
ตอรายไดจากการ
ดําเนินงานรวม
 โรงพยาบาลฯ ไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยมีรอยละคาใชจายรวม (ไมรวม
(ไมรวมคาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคา หนี้สูญ และงบดานบุคลากร) ตอรายไดจากการดําเนินงานรวมอยูที่ รอยละ 57.80
หนี้สูญ และงบดาน
(195,841,761.11 บาท/ 338,844,803.84 บาท) เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โรงพยาบาลฯ
บุคลากร)
มีผูมาใชบริการจํานวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนโดยมีผูปวยนอก มารับบริการ จํานวน
399,503 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปกอน 39,385 ครั้ง ขณะที่ผูปวยในมีจํานวน 16,057 ราย เพิ่มขึ้น
จากปฯ กอน 305 ราย สงผลใหมีตนทุนในการดําเนินงานสูงขึ้นโดยเฉพาะตนทุนคายา และ
เวชภัณฑ
 ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลจากงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ไดรับการ
รับรองตามหลักการบัญชีแลว จึงมีความนาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได
 เนื่องจากรายจายในสวนของตนทุนผันแปรนั้น สวนใหญเกี่ยวของกับการใหการรักษาพยาบาล
ซึ่งเปนภารกิจหลักของโรงพยาบาลฯ และเปนเรื่องยากที่ จะลดหรือควบคุมคาใชจายได ดังนั้น
ในปตอไป อาจพิจารณาวัดผลในมุมมองทางดานการเงินดานอื่น ๆ เชน วัดความสามารถในการหา
รายไดใหครอบคลุมกับคาใชจายคงที่ เปนตน
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
15. สัดสวนของเงิน
5.0000
นอกงบประมาณ
 โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยมีสัดสวนของเงินนอกงบประมาณตอ
ตอรายรับรวมของ
รายรับรวมขององคกรอยูที่ 70.15 (237,696,595.50 บาท/ 338,844,803.84 บาท) ซึ่งปจจัยสนับสนุน
องคกร
ที่ทําใหมีผลการดําเนินงานที่ดี คือ การเพิ่มขึ้นของเงินนอกงบประมาณจากการจัดทําคลินิกนอก
เวลาแกผูปวยที่ใชสิทธิอื่น ๆ เชน ขาราชการ และผูที่มีประกันสังคม ในขณะที่รายรับจากการ
ใหบริการแกผูปวยในโครงการประกันสุขภาพ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักยังคงใกลเคียงกับในป
ที่ผานมา
 ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลจากงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่ไดรับการ
รับรองตามหลักการบัญชีแลว จึงมีความนาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได
 อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดนี้เปนผลการดําเนินงานดานการเงินและบัญชี ดังนั้นโรงพยาบาลฯ ควรเรง
พัฒนาระบบบันทึก และประมวลผลดานการเงินและการบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรใหมีความ
สมบูรณ เพื่อใหการปรับปรุงขอมูล ประมวลผลขอมูลมีความถูกตอง แมนยําและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
การพัฒนาองคกร
16. รอยละความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
5.0000
การจัดการระบบงาน
 โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยมีสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดานเทคโนโลยี
1. ปรับเปลี่ยนโปรแกรมงานบริการจากเดิมซึ่งเปนแบบ DOS มาเปนระบบ Web Application
สารสนเทศ
เพื่อรองรับขอมูลแบบ Digital เชน การบันทึกภาพลงในประวัติผูปวย การถายขอมูลผลการ
ชันสูตรโดยตรงจากเครื่องตรวจ
2. มีการจัดการฝกอบรมการใชโปรแกรมใหกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
3. จัดเตรียมความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรที่จะนํามารองรับการใชงานของโปรแกรม
 อุปสรรคที่สําคัญของโรงพยาบาลฯ คือ ความสามารถในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเจาหนาที่ ซึ่งตองปรับการทํางานจากการใชโปรแกรมแบบเดิม ซึ่งใชการพิมพดวยแปนพิมพ
(Keyboard) มาใชระบบใหมซึ่งตองใชทั้งแปนพิมพ (Keyboard) และ Mouse ในการสั่งงาน
ซึ่ง การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โรงพยาบาลฯ ควรมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและความเชี่ยวชาญในการใชงานระบบเพิ่มขึ้น
17. การจัดการสารสนเทศ  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
5.0000
ใหเกิดประโยชน
 โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย โดยมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการ
บริการ การสื่อสาร และประชาสัมพันธองคกร เชน Internet Intranet และมีระบบฯ ที่ใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในองคกร เชน ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส ระบบการจอง
ยานพาหนะ ระบบการบันทึกรายงานการประชุม ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอก ไดแก เชื่อมโยงกับสํานักทะเบียนราษฎรโดยตรงเพื่อการลงทะเบียนจัดทําใบสูติบัตร
ใบมรณะบั ต ร และเชื่ อ มโยงกั บ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ และสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมในการตรวจสอบสิทธิเพื่อใหบริการแกผูปวย
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โรงพยาบาลฯ ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหารใหแลวเสร็จ มีความครบถวน และสามารถใชปฏิบัติงานไดจริง
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
18. ระดับคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมิน
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.1800
โดยมีหัวขอหลักที่ใชในการประเมินผล 4 หัวขอ ไดแก 1)บทบาทของคณะกรรมการองคการ
มหาชน 2) รายงานทางการเงิน 3) การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 4) การดําเนินงาน
อื่นๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้

Ð คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร มีการดูแลติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทั้งดานการเงิน
และที่ ไ ม ใ ช ก ารเงิ น อย า งครบถ ว นเป น ประจํ า คณะกรรมการได รั บ เอกสารและข อ มู ล
ประกอบการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมเฉลี่ย 16 วัน ในการประชุมแตละครั้งมี
คณะกรรมการเขารวมประชุมโดยเฉลี่ยรอยละ 90.91 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 15 ทาน จาก
การประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

Ð คณะกรรมการสามารถกํากับดูแลใหโรงพยาบาลฯ ปดบัญชีประจําป และสงใหสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน (สตง.) ไดภายใน 90 วัน

Ð มีการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการในเว็บไซตของโรงพยาบาลฯ
Ð สําหรับการดําเนินการอื่นๆ ดานการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ
มีก รรมการอิส ระมากกว า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้ง หมด มี ก รรมการตรวจสอบที่เ ป น
กรรมการอิสระ 3 คนขึ้นไป โดยปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบภายในรับผิดชอบวิเคราะห
และประเมิน ความเสี่ยง คณะกรรมการมีการติดตามทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่
สําคัญอยางนอย ปละ 2 ครั้ง จํานวน 2 ระบบ ไดแก 1) การควบคุมภายในและการตวจสอบ
ภายใน 2) การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และมี ก ารทบทวนค าตอบแทนของผู บ ริห ารสู งสุ ด
ตลอดจนมีการจัดทํารายงานประจําปของโรงพยาบาลฯ ทุกป
 จากการประเมิ น ผลในป นี้ พบว า ยั ง ไม ไ ด จั ด ให มี ก ารประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการฯ
และยังขาดการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูของคณะกรรมการในหัวขอที่เกี่ยวของกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในปตอไปโรงพยาบาลฯ ควรเสนอแนวทาง วิธีการ พรอมพัฒนาแบบฟอรมการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการพิจารณาเพื่อความสะดวกในการนําไปใช
ประเมิน ตนเอง รวมทั้ งควรสื่อ สาร และแจง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลัก เกณฑแ ละประเด็ น การ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการทราบดวย
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
19. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑปานกลาง โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
3.0000
การดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร  โรงพยาบาลฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในองคกร 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2549- 2551)
ภายในองคกร
ไดแลวเสร็จ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลฯ แตไมสามารถ
ดําเนินงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดไวในเกณฑการให
คะแนนในระดับ 4 และ 5 ทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ทําใหผลการดําเนินงาน
ของโรงพยาบาลฯ ไมบรรลุตามเปาหมาย
 สําหรับการประเมินผลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โรงพยาบาลฯ ควรนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติ
โดยควรมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรค
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
20. ระดับความพึงพอใจ  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑปานกลาง โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
ของบุคลากรภายใน
2.8400 โดยบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานรอยละ 63.40 ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ
85.00 โดยสวนใหญใหเหตุผลวามีความรูสึกไมมั่นคงกับการเปลี่ยนแปลงองคกร และสถานภาพ
ซึ่งจากเดิมเคยเปนขาราชการ ประกอบกับมีการเปรียบเทียบในดานสวัสดิการที่ไดรับกับผูที่ทํางาน
ในโรงพยาบาลที่ เ ป น หน ว ยงานราชการอื่ น ๆ ที่ ไ ม ใ ช อ งค ก ารมหาชนและเปรี ย บเที ย บกั บ
โรงพยาบาลเอกชนในดานคาตอบแทน
 โรงพยาบาลฯ ไดจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายใน โดยจัดเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 218 คน จากจํานวนบุคลากรภายในที่มีอยูทั้งหมด 271 คน ใชการสํารวจโดยให
ตอบแบบสอบถาม ในชวงระหวางวันที่ 15-27 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมีประเด็นการสอบถาม 5
ดาน ไดแก 1) ดานลักษณะงานที่ทํา 2) ดานการบริหารงานของผูบังคับบัญชา 3) ดานเงินเดือนและ
สวัสดิการ 4) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และ 5) ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการ
ทํางาน ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ รอยละ 63.89 เปนผูปฏิบัติงานวิชาชีพ โดยรอยละ 57.41 ของ
กลุมเปาหมาย มีเงินเดือนประจํา ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน และกลุมเปาหมายสวนใหญ คือ รอยละ
43.67 พักอยูในบานพักของโรงพยาบาล โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจนอย
ที่สุด 3 อันดับแรกในดาน 1) เงินเดือนและสวัสดิการ 2) ความมั่นคงและความกาวหนาในการ
ทํางาน และ 3) ลักษณะงานที่ทํา ตามลําดับ
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด





21. ระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินการจัด 
กิจกรรม/รูปแบบ
การสรางเครือขาย
การสรางพันธมิตร
ที่มีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม
และมีการติดตาม
ประเมินผล



สรุปผลการประเมิน
ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลที่จัดเก็บโดยผูประเมินอิสระจากภายนอก คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บที่นาเชื่อถือ และขอมูลที่ไดเพียงพอ
ตอการประเมินผล แตเนื่องจากจํานวนบุคลากรภายในมีจํานวนไมมาก ในปตอไปโรงพยาบาลฯ
จึงควรจัดเก็บขอมูลโดยสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรทุกคนใหครบถวน
โรงพยาบาลฯ ควรมี การสื่อสาร และทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย และผลการดําเนินงานที่
สําคัญ ๆ และการมีสวนชวยเหลือชุมชนและสังคมของโรงพยาบาลฯใหบุคลากรรับทราบอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสรางความภาคภูมิใจและสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ตลอดจนควรมีการปรับปรุง
หรือจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกบุคลากรเพิ่มเติมเทาที่พอจะตอบสนองตอความตองการไดและ
มีความเหมาะสม และแสดงออกถึงการใหความสําคัญหรือมิไดละเลยตอความคิดความเห็นที่ไดรับ
นอกจากนั้นควรมีการนําขอมูลที่ไดจากคําถามปลายเปดมาวิเคราะหและสรุปผล เพื่อนําไปใชใน
การบริหารจัดการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในใหเพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มี ต อ การปฏิ บั ติ ง านนั้ น มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงานและการใหบริการ
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดี โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.0000
โรงพยาบาลฯ ไดดําเนินงานสรางพันธมิตร/ เครือขายใน 4 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบชมรม โดยรวมกันจัดกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตางๆ ไดแก
ชมรมออกกําลังกาย ชมรมผูสูงอายุ
2. รูปแบบอาสาสมัคร ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และ อาสาสมัคร
นักวิทยุกระจายเสียง
3. รูปแบบเครือขาย ไดแก เครือขายประกันสังคม โรงพยาบาลสาขา ไดแก โรงพยาบาลบานแพว
โรงพยาบาลพั น ธมิ ต ร (ความร ว มมื อ ในการดู แ ลผู ป ว ย) ได แ ก โรงพยาบาลศิ ริ ร าช และ
โรงพยาบาลเลิศสิน
4. รูปแบบพันธมิตรทางการคา โดยการเขาไปตรวจสุขภาพใหแกบริษัทและโรงงานตางๆ ในเขต
อําเภอบานแพว
โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จครบถวนตามขั้นตอนที่กําหนดไว 4 ขั้นตอน แตจัดทํา
รายงานการติดตามและประเมินผลไดแลวเสร็จไมทนั ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามที่กําหนด
ไวในเกณฑการใหคะแนนระดับที่ 5 จึงทําใหมีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย
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22. ระดับความสําเร็จของ  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูในเกณฑดีมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน
5.0000 โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไดครบถวน และมีเอกสารหลักฐานอางอิงถึงการ
การจัดทําแผนการ
ดําเนินการชัดเจน เชื่อถือได
ปฏิบัติงาน 3 ป
ใหสอดคลองกับแผน  โรงพยาบาลฯ ไดมีการวิเคราะหและนําแผนบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงสาธารณสุขมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อใหมีความสอดคลองและ
บริหารราชการ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนการปฏิบัติงาน 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) มีการจัดทําไดแลวเสร็จ
แผนดินและแผนของ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานตนสังกัด
ของโรงพยาบาลฯ
(ป พ.ศ. 2549-2551)

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด
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