รายงานผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนองคการมหาชนที่มีภารกิจสําคัญในการใหบ ริการ
ดานการรักษาพยาบาลทั่วไป การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การฟนฟูสุข ภาพ ตามมาตรฐานทาง
การแพทย ดําเนินการดานเวชศาสตร การปองกัน สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยมีจุดมุงหมายสูการมี
สวนรวมของประชาชน ในการกํากับดูแล การตอบสนองความตองการของชุมชน กระจายความเสมอภาคในการ
ใหบริการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิไดมุงหวังผลกําไร
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยกําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อ
1) ใหบริการดานการรักษาพยาบาลทั่วไป การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการ
ฟนฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานทางการแพทย
2) ดําเนินการดานเวชศาสตรการปองกัน สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคํานึงถึง
นโยบายรัฐในเรื่องดังกลาวดวย
3) ดําเนินกิจการอื่นๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของชุมชน
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา: รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
1.4 ผูอํานวยการ: นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการ
นายแพทยธวัช สุนทราจารย
นายแพทยสุรยิ ะ วงศคงคาเทพ
วาที่ ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต
นายแพทยชัยรัตน เวชพานิช

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการ
5. นายธีระชัย บุญอารีย
6. นายกิตติพันธ จําปาทิพย
7. นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สทิ ธิ์
8. นายณัฐชัย ลีฬหาศิลป
9. นายประสิทธิ์ บุญญบาล
10. ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง 1,137 คน (ผูบริหาร 7 คน หัวหนางาน 73 คน เจาหนาที่ 1,057 คน)
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1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 39,956,500 บาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนองคการมหาชนทีเ่ รียนรู มุงสูค วามเปนเลิศดานการบริการ บริหารอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวมในการสรางและดูแลสุขภาวะของตนเอง”
พันธกิจ
1) สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ใหการรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา
3) ฟนฟูสภาพทัง้ ทางรางกายและจิตใจ
4) เปนแหลงแลกเปลีย่ นและเรียนรูแ กองคกรและสถาบันตางๆ
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค (สรางนําซอม)
2) มุงสูค วามเปนเลิศดานบริการ
3) การพัฒนาคุณภาพสู HA
4) สรางศักยภาพเชิงการแขงขันและนวัตกรรม

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิ บั ติง านตามคํ า รับ รองการปฏิ บัติงานของโรงพยาบาลบ านแพว (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 3.5525 ซึ่งอยูในระดับดีปานกลาง สูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวเ ล็กนอย โดยผลการปฏิบั ติงานในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนนสูงสุด อยูที่ 4.1000
รองลงมา ได แ ก มิติ ที่ 3 ดานประสิ ท ธิภาพของการปฏิบัติ งาน ไดคะแนน 3.9905 มิติ ที่ 4 ดานการกํ ากับดูแ ล
กิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 3.5259 และมิติที่ 1 ด านประสิทธิผ ลของการปฏิบัติ งาน ไดค ะแนน
3.3583 ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุ ป คะแนนผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านของโรงพยาบาลบ า นแพ ว
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน
5.0000

ประสิทธิผลของการ
มิตทิ ี่ 1
ปฏิบัติงาน

60%

3.3583

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ

10%

4.1000

ประสิทธิภาพของ
มิตทิ ี่ 3
การปฏิบตั งิ าน

15%

3.9905

2.0000

15%

3.5259

1.0000

100%

3.5525

มิตทิ ี่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ

รวมทุกมิติ

4.0000
3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินรายปของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 – 2557
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

มิติที่ 1
3.5772
3.5967
4.0586
4.1541
3.4387
3.3885
3.5220
3.2554
3.8538
3.3583

มิติที่ 2
3.6471
4.2323
4.5694
3.9004
3.5050
3.3060
2.5340
3.1600
4.5530
4.1000

มิติที่ 3
3.8135
3.5041
4.6410
2.9340
4.1250
3.5676
4.0706
4.2215
3.4289
3.9905

มิติที่ 4
4.2480
4.3521
4.5662
3.4419
4.1946
4.3640
3.8497
4.3043
4.0426
3.5259

รวม
3.7815
3.9623
4.3971
3.6940
3.6293
3.6510
3.5874
3.6514
3.8883
3.5525
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 3.3583
ตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาลบานแพว สวนใหญเปนตัวชี้วัดที่ใชตอเนื่อง
จากป ที่ผ านมา ซึ่ง ประกอบด วยตัวชี้วัด เชิ งผลผลิต และผลลัพธที่เ ป นไปตามนโยบายของรั ฐบาล และมีค วาม
ครอบคลุมวัตถุประสงคการจัดตั้ง ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้
3.1.1 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล:
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลบานแพวไดดําเนินการใน 2 เรื่องสําคัญ คือ
การดูแ ลผู ปวยโรคเบาหวาน และทารกแรกเกิด โดยผลการดํา เนินงานส วนใหญเ ปนไปตามเป าหมายที่ กําหนด
ดังตารางตอไปนี้
การดูแลผูปว ยโรคเบาหวาน
ตรวจจอประสาทตา
ตรวจการทํางานของไต
ตรวจเทา
การดูแลสุขภาพทารกแรกเกิด
รอยละของความครอบคลุมของทารกแรกเกิดที่ไดรับการ
ตรวจคัดกรองภาวะพรองไทรอยดฮอรโมนแตกําเนิด
รอยละของการติดตามและรักษาหลังพบทารกแรกเกิดที่
ไดรับการตรวจคัดกรองภาวะพรองไทรอยดฮอรโมนแต
กําเนิดแลวพบความผิดปกติ

เปาหมาย
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)

75
91
91

78.58
88.17
88.26

เปาหมาย
(รอยละ)
92

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
99.19

92

100

3.1.2 ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ในการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานทางการแพทย
โรงพยาบาลบานแพวไดดําเนินการคัดกรองมะเร็งในประชากรเปาหมาย โดยมีผลการดําเนินงาน ดังตารางตอไปนี้
การคัดกรองประชากรเปาหมาย
 มะเร็งเตานม
 มะเร็งปากมดลูก

เปาหมาย(รอยละ)
86
49

ผลการดําเนินงาน(รอยละ)
86.91
35.74
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นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดผลการดําเนินที่สาํ คัญของโรงพยาบาลบานแพวในการสงเสริมสุขภาพ ตรวจ
สุข ภาพและคั ด กรองในชุ มชน อี ก 4 ตั วชี้ วัด คื อ (1) อัต รามารดาตั้ ง ครรภค รบอายุ ครรภแ ละฝากครรภ กับ
โรงพยาบาล อยางนอย 4 ครั้ง (2) รอยละของมารดาตั้งครรภที่ฝากครรภภายใน 3 เดือน (3) อัตราเด็กแรกเกิดถึง
2 ป ไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย และ (4) รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งมี
ผลการดําเนินงาน ดังตารางตอไปนี้
การดูแลผูตั้งครรภและเด็กแรกเกิด
 อัตรามารดาตัง้ ครรภครบอายุครรภและฝากครรภกับ
โรงพยาบาล อยางนอย 4 ครั้ง
 รอยละของมารดาตั้งครรภที่ฝากครรภภายใน 3 เดือน
 อัตราเด็กแรกเกิดถึง 2 ป ไดรับการตรวจพัฒนาการตามวัย
การดูแลผูปว ยโรคเบาหวาน
 รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เปาหมาย
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)

78

75.15

47.20
90

52.52
86.65

เปาหมาย
(รอยละ)
20

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
59.23

 การรักษาโรคที่เปนปญหาสําคัญ
โรงพยาบาลบานแพวไดดําเนินการสําหรับโรคที่เปนปญหาสําคัญ ไดแก การรักษาวัณโรค และ
การติดเชื้อที่เยื่อบุชองทอง (Peritonitis) ของผูปวยลางไต โดยมีความสําเร็จเปนอยางดี ดังตารางตอไปนี้
ความสําเร็จของการรักษาโรคทีเ่ ปนปญหาสําคัญ
 อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
 จํานวนเดือนสะสมของผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายทีล่ างไต
ทางชองทองตอจํานวนครั้งทีม่ ีการติดเชือ้

เปาหมาย
(รอยละ)
90
27

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
95.45
35.65

อยางไรก็ต าม แมผลการดําเนินงานตามตัว ชี้วัด สว นใหญในมิติ ที่ 1 ด านประสิท ธิ ผ ลของการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบานแพวจะเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด แตก็ยังมีบางตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมาย
สงผลใหคะแนนของการปฏิบัติงานยังอยูในระดับที่สูงไมมาก (คาคะแนนที่ได 3.3583) ทั้งนี้ มีปจจัย สวนหนึ่งมา
จากการกําหนดเกณฑการใหคะแนนซึ่งมีความทาทายคอนขางมาก (เทียบเคียงกับผลงานของโรงพยาบาลในระดับ
พื้นที่ และระดับ ประเทศ) ประกอบกับ ตัวชี้ วัด สวนใหญของโรงพยาบาลบ านแพว ยังมีปจจัย เสี่ย งที่ก ระทบต อ
ความสําเร็จของการดําเนินงานคอนขางสูง โดยเฉพาะความรูความเขาใจ และความรวมมือของประชาชน จึงมีผ ล
ทําใหคะแนนของการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานไมสูงมากเมื่อเทียบกับองคการมหาชนอื่นๆ
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3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.1000
3.2.1 การปรั บปรุงการปฏิบั ติงานตามผลการสํารวจความพึงพอใจของปที่ผานมา โรงพยาบาล
บานแพ วไดดํ าเนินการวิ เคราะห และกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานบริการที่ไดมีการสํา รวจความพึงพอใจ
ในป 2556 โดยสามารถดําเนินการปรับปรุงงานบริการไดตามเกณฑที่กําหนดถึงระดับคะแนนที่ 4.0000
3.2.2 การสํารวจความพึงพอใจของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลบานแพว ไดใหผูประเมิน
จากภายนอกมาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการ โดยแบงการสํารวจเปน งานบริการผูปวยนอก
งานบริการผูปวยใน และประชากรในชุมชนอําเภอบานแพว ผลการสํารวจปรากฏวา ผูรับบริการของโรงพยาบาล
บานแพว มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก คิดเปนรอยละ 86.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความพึงพอใจของผูรบั บริการ

รอยละ

- ผูปวยนอก
- ผูปวยใน
- ประชากรในชุมชนอําเภอบานแพว
เฉลี่ย

85.20
87.00
85.80
86.00

ทั้งนี้ ประเด็นที่มีคะแนนพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ซึ่งโรงพยาบาล
ควรมีการปรับปรุงเรื่องกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการผูปวย เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 3.9905
ในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบานแพวมีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 4 ดานคือ
3.3.1 การเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
ตัวชีว้ ัด
รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน

เปาหมาย
(รอยละ)
90

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
98.77

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลบานแพว สามารถเบิกจายตามแผนการใชเงินได คิดเปน
รอยละ 98.77 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรบั การจัดสรรงบประมาณตามแผน จํานวน 1,425,980,200.00 บาท
และมีการใชจายงบประมาณตามแผนไป จํานวน 1,408,398,064.63 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนด
3.3.2 การจัดทําตนทุนตอน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับแลว
โรงพยาบาลบ า นแพ ว ได มี ก ารประชุ ม คณะทํ า งานเพื่ อ คั ด เลื อ กกลุ ม โรคที่ จ ะจัด การ
เพื่อควบคุมตนทุนในป 2557 รวมทั้งไดมีการจัดทําแผนการปฏิบัติการ และดําเนินการตามแผน ตลอดจนติด ตาม
ผลตามแผนที่กําหนดไวไดตามเกณฑที่กําหนดถึงระดับ คะแนนที่ 4 อยางไรก็ต าม ในป 2557 นี้ ยังไมสามารถ
ควบคุมตนทุนของกลุมโรคที่คัดเลือกมาได ซึ่งโรงพยาบาลตองหามาตรการในการควบคุมตนทุนกลุมโรคนี้ตอไป
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3.3.3 รายไดจากการดําเนินงาน
ตัวชีว้ ัด
อัตราสวนของรายไดจากการดําเนินงานตอรายไดจากการ
ประมาณการ ประจําปงบประมาณ 2557

เปาหมาย
0.9

ผลการดําเนินงาน
0.97

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อัตราสวนของรายไดจากการดําเนินงานตอรายไดจากการประมาณ
การ ประจําปงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลบานแพว อยูที่อัตรา 0.97 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนด
3.3.4 ดานลดระยะเวลาการรอคอยในการใหบริการ
ในป 2557 โรงพยาบาลบานแพวสามารถลดระยะเวลาในการใหบ ริการทั้งกรณีผูปวยปกติ
ผูปวยนัด และผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
การใหบริการ
กรณีผูปวยปกติ
กรณีผูปวยนัด
กรณีผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน

ระยะเวลาเฉลีย่ ในการใหบริการ
เปาหมาย (นาที)
ผลการดําเนินงาน(นาที)
83.95
72.30
39.93
25.58
103.7
84.40

3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 3.5259
โรงพยาบาลบานแพวมีตวั ชีว้ ัดที่สะทอนถึงการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการใน 2 ดาน
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ คาคะแนนที่ได 3.8889
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคประกอบ
ที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน เนื่องจากผล
การประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนา
อยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเ พื่อ
การบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญ กับการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลและการกํากับดูแ ล
ตนเองที่ ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส งเสริม ให มีการกํา กับ ดูแ ลที่ดี และการสนับ สนุนใหค ณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
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ประเด็นการประเมินผล

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2

บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมและ
แผนปฏิบตั ิงานประจําป ภายในระยะเวลาที่กําหนด
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ
องคการมหาชนรายไตรมาส
มีการรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการอยางเปนทางการโดย คกก. รวมแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับผลการประเมินและกําหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหนาที่
การจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรูความ
เขาใจในกิจการสําหรับกรรมการใหม

น้ําหนัก
(แปลงเปน 100)

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม =5)

70
20

5.0000

17.5

3.2857

5
10
17.5
30

5.0000
4.8890
5.0000

20

1.0000

10

5.0000
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โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการปฏิ บั ติง านที่ สํ าคั ญ ดา นการกํากับ ดูแ ลกิจการของ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) มีดังนี้
1) คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรใหมและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2) มีการรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชนอยางสม่ําเสมอ
3) มีการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดยโรงพยาบาลบานแพว ไดดําเนินการเผยแพรขอมูล
ที่สําคัญตางๆ อยางครบถวนในเว็บไซตของโรงพยาบาลบานแพว
4) มีการจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมการและสรางความรูความเขาใจในกิจการสําหรับ
กรรมการใหม
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการควรเพิ่มบทบาทในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
ในรายไตรมาส และควรมีการประเมินตนเองและเปด เผยผลในที่ ป ระชุม คณะกรรมการอย า งเป นทางการ
นอกจากนี้ โรงพยาบาลบานแพวควรพัฒนาเรื่องการกํากับและติดตามผลงานโดยควรมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนเพื่อ เสนอคณะกรรมการพิ จารณาเปนรายไตรมาส ทั้ ง นี้ เพื่อให เ ป นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.4.2 ดานการพัฒนาองคการ: การทําแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในโครงการการกอสราง
อาคารศูนยอุบัติเหตุและหัวใจ 10 ชัน้
ในป 2557 โรงพยาบาลบานแพวไดมีการวิเคราะหความเสี่ย งทางดานการเงิน และจัดทําแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งทางด า นการเงิ น ในโครงการก อ สร า งตึ ก อาคารศู น ย อุ บั ติ เ หตุ แ ละหั ว ใจ 10 ชั้ น เสนอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ และสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวไดตามเกณฑที่กําหนดถึงระดับ
คะแนนที่ 4.0000

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
ในป 2557 นอกจากผลการปฏิบัตงิ านในมิตทิ ี่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ซึ่งไดคะแนนสูงติดตอกัน
มา 2 ป แลว โรงพยาบาลบานแพวยังสามารถลดระยะเวลาในการใหบริการทั้งกรณีผูปวยปกติ ผูปวยนัด และผูปวยที่มี
ภาวะแทรกซอนไดสูงกวาเปาหมายที่กําหนด ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนี้ จะเปนประเด็นที่เสริมกันและจะชวยทําใหผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพในการใหบริการของโรงพยาบาลมากขึ้น
นอกจากนี้ โรงพยาบาลบานแพวยังสามารถดําเนินการสําหรับโรคที่เปนปญหาสําคัญ ไดแก การ
รักษาวัณโรคและการติดเชือ้ ทีเ่ ยือ่ บุชองทอง (Peritonitis) ของผูปวยลางไต โดยมีความสําเร็จเปนอยางดีเทียบเคียง
ไดกับมาตรฐานระดับประเทศ
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) โรงพยาบาลบานแพวควรทบทวนและปรับ ปรุงกระบวนการใหบริการผาตัดโรคตอกระจก
(กรณีไมฉุกเฉิน) เพื่อใหเปนตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล
2) โรงพยาบาลบานแพวควรเรงดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในกฎหมาย
จัดตั้งฯ ใหแลวเสร็จภายในป 2558
3) โรงพยาบาลบานแพวควรบริหารโครงการการกอสรางอาคารศูนยอุบัติเหตุและหัวใจ 10 ชั้น
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
4) โรงพยาบาลบานแพวควรหามาตรการหรือวิธีการในการลดหรือควบคุมตนทุนของกลุมโรคที่
ทางโรงพยาบาลพิจารณาคัดเลือกไวใหไดในปงบประมาณตอไป
5) โรงพยาบาลบ านแพวควรให ความสํา คั ญ กับการพัฒ นาดา นการกํ ากั บดู แ ลกิจการมากขึ้ น
โดยเฉพาะการจัด ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเปนรายไตรมาสตอคณะกรรมการของ
โรงพยาบาลบานแพว รวมถึงควรจัดใหมีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อให
เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6) การประมวลผลขอมูลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยังมีค วามคลาดเคลื่อนจากข อเท็จจริงอยู บาง ซึ่งทางโรงพยาบาลบานแพวควรมีกระบวนการในการตรวจทาน
วิธีการประมวลผลขอมูลเพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูล
.....................................

