รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
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คํานํา
รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เปนบทวิเคราะหและขอคิดเห็นอิสระ วัตถุประสงคหลักของการรายงานเพื่อเปนขอมูลให
องคการมหาชนใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ตลอดจนใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (Continuous Improvement) ซึ่งเปนไปตามหลักวิชาการ ไมควรนําผลคะแนนไปใชในเชิง
เปรียบเทียบกับองคการมหาชนอื่น ๆ โดยตรง โดยไมตระหนักถึงขอจํากัดตาง ๆ เนื่องจากองคการมหาชน
แตละแหงมีวัตถุประสงคการจัดตั้ง วิสัยทัศน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร รวมทั้งระยะเวลาการจัดตั้งที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลใหการกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน รวมถึง
ประเภทของตัวชี้วัด มีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่จัดตั้งใหมจะเนนตัวชี้วัด
ประเภทปจจัยนําเขาหรือกระบวนการ ในขณะที่ตัวชี้วัดขององคการมหาชนที่มีพัฒนาการที่ตอเนื่องจะเนน
ตัวชี้วัดประเภทผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
องค ก ารมหาชนซึ่ ง แต งตั้ ง โดยคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ เป น ผู เ จรจาความเหมาะสมของค า
เปาหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนดังกลาว โดยคํานึงถึงภารกิจหลัก และ
ยุทธศาสตรข ององคก ารมหาชนที่ไ ด รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารองคก ารมหาชนแล ว
ตลอดจนแผนงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาการขององคการมหาชน และขอจํากัดการ
ดําเนินงานในแตละป
ขอมูลในรายงานฉบับนี้ มาจากการตรวจประเมิ นตามคํ ารับรองการปฏิบัติงานขององคก าร
มหาชน ซึ่งการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานขององคการมหาชนแตละแหงจะอยูภายใตขอจํากัด และ
ปจจัยตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยสนับสนุน และอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
ขอจํากัดดานการพัฒนาฐานขอมูลการจัดเก็บผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยเหตุที่องคการมหาชนเพิ่งเขา
สูระบบการประเมินผลระดับองคกรเปนปที่ 3 จึงยังตองการเวลาจัดเก็บขอมูลใหไดมาตรฐานเพื่อสามารถ
ใชเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต และสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมของผลงาน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบผลงานกับองคกรอื่น ไดในอนาคต
ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ มีการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานขององคการ
มหาชนในแต ล ะป ใ ห มี ค วามเข ม ข น มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น ผลลั พ ธ ก ารทํ า งาน เป า หมายการเพิ่ ม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ซึ่งตองอยูภายใตระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได และสะทอนภารกิจหลักขององคกรอยางแทจริง

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

ดวยขอจํากัดเหลานี้ อาจสงผลกระทบและทําใหผลการดําเนินงานขององคการมหาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาดังกลาว ดังนั้น การใชขอมูลในรายงานฉบับนี้ประกอบการตัดสินใจ หรือ
ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับองคการมหาชนจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง สํานัก งาน ก.พ.ร. ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใช การ
เปดเผย หรือการคัดลอกขอมูล สื่อโฆษณา หรือสิ่งพิมพที่อยูในรายงานฉบับนี้ที่นําขอมูลไปใชไมตรงกับ
วัตถุประสงคของการประเมินผล รวมทั้งไมรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ อันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
หมิ่นประมาท ทําใหเสียชื่อเสียงตอบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใชหรือเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้
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บทสรุปผูบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน

35%

4.0586

มิติที่ 1

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
การกํากับดูแลกิจการ
มิติที่ 4
และการพัฒนาองคกร
รวมทุกมิติ
มิติที่ 3

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000

35%

4.5694

10%

4.6410

2.0000

20%

4.5662

1.0000

100%

4.3971

3.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ

สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยภาพรวมทุกมิติของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) อยูที่
ระดับ 4.3971
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : หากพิจารณาผลคะแนนรายมิติ พบวาโรงพยาบาลฯ สามารถทําคะแนนอยูใน
ระดับสูงกวา 4.0000 ในทุกมิติ
2. บทสรุปสถานภาพและการดําเนินงานที่สําคัญ
 สถานภาพ : โรงพยาบาลบานแพวมีภารกิจหลักคือ สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งโรงพยาบาลฯ ไดดําเนินงานโดยนําชุมชนเขามามีสวนรวม โดยโรงพยาบาลฯ มีโครงการที่ทํารวมกับชุมชนทองถิ่นใน
อําเภอบานแพวในหลายๆ โครงการ เชน โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงวัย โครงการคัดกรองภาวะซึมเศรา และเสี่ยงตอ
การฆาตัวตาย โครงการจัดตั้งเครือขายสุขภาพจิตระดับอําเภอ โครงการคุมครองผูบริโภคโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
การปองกันและควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก เปนตน สําหรับสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลนั้น โรงพยาบาลฯ
มีสัดสวนของเงินนอกงบประมาณ ตอรายรับรวมขององคกรอยูในระดับสูง (70.15 ในปฯ48 79.53 ในปฯ 49 และ 83.63
ในปฯ50) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โดยใช
งบประมาณแผนดินอยางจํากัด สําหรับโรงพยาบาลบานแพวสาขาพรอมมิตรนั้น โรงพยาบาลฯไดขยายสาขาโดยเชาสถานที่
โรงพยาบาลพรอมมิตรดําเนินการมาตั้งแตปฯ 49 เพื่อใหบริการแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย
คือ กลุมขาราชการ กลุมผูปวยโครงการประกันสุขภาพ และผูปวยที่มีประกันสังคมที่อยูในเขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลบานแพว
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

บทสรุปผูบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) (ตอ)
สาขาพรอมมิตรตั้งอยู และยังรับการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลบานแพวเขามารับการรักษาตอ เนื่องจากที่สาขาพรอมมิตร
มีความพรอมดานเครื่องมือสําหรับโรค เชน ศูนยไตเทียม และศูนยผาตัดโรคตอกระจก เปนตน
 การกํ า กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ห าร และระดั บ การมี ส ว นร ว มของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Top
Management
Commitment): คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร
และติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ ทั้งดานการเงิน และดานที่ไมใช การเงิน โดยมีทัศ นคติที่ดีกับระบบประเมิ นผล
โดยคณะกรรมการบริหารใหความสําคัญกับการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดสําหรับประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองของ
โรงพยาบาลฯ โดยประธานคณะกรรมการบริหารไดเขารวมในการประชุมเจรจาตัวชี้วัดของโรงพยาบาลฯ อยางตอเนื่อง
ทุกป สําหรับผูบริหารของโรงพยาบาลฯ นั้น ซึ่งแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสูงสุดขององคกร แตก็ไมสงผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานขององคกร โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ ทานใหมยังคงยึดหลักการปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์เปน
หลักเชนเดิม และยังคงเปนผูกํากับดูแลในทุกตัวชี้วัด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น ตั้งใจในการบริหารงาน ใหความสนใจ
กับผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ มุงผลสัมฤทธิ์ และประโยชนกับประชาชน อีกทั้งยังมีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหโรงพยาบาลฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 : โรงพยาบาลฯ ไดดําเนิ นโครงการที่สําคัญ ๆ หลายโครงการ
ซึ่งสะทอนผลลัพธตามยุทธศาสตรของโรงพยาบาลฯ เชน
1) ดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชน ไดแก โครงการคัดกรองเบื้องตนของประชากรเปาหมายใน
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูก โครงการตรวจและใหการดูแลการฝากครรภ
2) ดานการมุงสูความเปนเลิศดานบริการ ไดแก โครงการเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการในแผนกตาง ๆ โดยการลด
ระยะเวลาการรอคอย โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการปรับปรุงการบริการ
เพื่อมุงสูความเปนเลิศ และสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ
นอกจากนั้น ยังไดดําเนินการรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดวยการออกหนวยผาตัดตอกระจก
เคลื่อนที่ไปทั่วประเทศ เพื่อใหบริการกับประชาชนที่ยากจน และไมสะดวกในการเดินทางเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ของจังหวัดนั้นๆ
 สําหรับผลการดําเนินงานดานการคัดกรองเบื้องตนหาภาวะเบาหวาน และมะเร็งปากมดลูกยังคงไมเปนไปตามเปาหมาย
โดยคัดกรองไดรอยละ 59.86 จากเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 65.00 และรอยละ 57.55 จากเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 60.00
ตามลําดับ
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บทสรุปผูบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) (ตอ)
3. อื่น ๆ
 บุคลากรของโรงพยาบาลฯ มีความเขาใจในรายละเอียดตัวชี้วัด วัตถุประสงคหรือกรอบแนวคิดของแตละตัวชี้วัด ตลอดจน
สูตรการคํานวณผลงาน กระบวนการ/วิธีการในการจัดเก็บขอมูลประกอบการดําเนินงานเปนอยางดี สามารถจัดเก็บขอมูลผล
การดําเนินการ และจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินผลไดสอดคลองกับตัวชี้วัด
 ภาพรวมของการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของโรงพยาบาลฯ: โดยภาพรวมของตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของโรงพยาบาลฯ
ในปนี้มีการวัดผลโดยใชตัวชี้วัดประเภทวัดผลลัพธ (Outcome) จํานวน 10 ตัวชี้วัดจาก 26 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดยอย) รวมกัน
เปนน้ําหนักรอยละ 44.00 จากน้ําหนักรวมของตัวชี้วัดทั้งหมดรอยละ 100.00 และมีตัวชี้วัดประเภทวัดผลผลิต (Output)
จํานวน 12 ตัวชี้วัด รวมกันเปนน้ําหนักรอยละ 37.00 สวนตั วชี้วัดที่เหลือเปนตัวชี้วัดประเภทวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) ขณะที่การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดนั้น สวนมากโรงพยาบาลฯ ใชการ
ตั้งเปาหมายตามคาที่ตองการบรรลุ (Target Setting) และมีการทําเกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) กับองคกรในลักษณะ
เดียวกันหรือเปรียบเทียบกับเปาหมายของกระทรวงเจาสังกัดซึ่งถือวาเปนเปาหมายที่มีความทาทายสูง
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สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
คะแนน พ.ศ.
2548
2549
2550

มิติที่ 1
3.5772
3.5967
4.0586

มิติที่ 2
3.6471
4.2323
4.5694

มิติที่ 3
3.8135
3.5041
4.6410

มิติที่ 4
4.2480
4.3521
4.5662

ประเภท
จํานวนตัวชี้วัด

Input
-

Process
4

Output
12

Outcome
10

หมายเหตุ
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร

1.

2.

3.

4.

1.

รวม
3.7815
3.9623
4.3971
รวม
26
หมายเหตุ: รวมตัวชี้วัดยอย

Input คือ ปจจัยปอนเขา
Process คือ กระบวนการ
Output คือ ปจจัยปอนออก / ผลผลิต
Outcome คือ ผลสัมฤทธิ์

จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายขององคกร ดูแล
ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทั้งดานการเงิน และดานที่ไมใชการเงิน และมีทัศนคติที่ดีกับระบบประเมินผล โดย
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ใหความสนใจเขารวมในกระบวนการเจรจาจัดทําคํารับรองฯ ทุกครั้ง
ผูบริหารของโรงพยาบาลฯ ใหความสําคัญกับระบบการประเมินผล ใหความสนใจรายละเอียดของการวัดผลในทุก
ตัวชี้วัด มีความมุงมั่น ตั้งใจในการบริหารงาน ใหความสนใจกับผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ มุงผลสัมฤทธิ์ และ
ประโยชนกับประชาชนมากกวาคะแนน
ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลฯ สวนใหญกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดโดยการตั้งเปาหมายตามคาที่ตองการบรรลุ (Target
Setting) และมีการทําเกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) กับองคกรในลักษณะเดียวกัน หรือเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ของกระทรวงเจาสังกัดซึ่งถือวาเปนเปาหมายที่มีความทาทายสูง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลฯ ไดปรับปรุงเรื่องคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่องจากปกอน ทั้งในดาน
การลดระยะเวลารอคอยตามแผนกตางๆ ภายในโรงพยาบาลฯ รวมถึงการออกหนวยเคลื่อนที่ไปใหบริการประชาชน
ในพื้นที่ เชน การออกหนวยเคลื่อนที่คัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ มะเร็งเตานม เปนตน
ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
ในการดํ า เนิ น งานในตั ว ชี้ วั ด “อั ต ราเด็ ก เกิ ด น้ํ า หนั ก น อ ยที่ ม ารดาตั้ ง ครรภ ค รบอายุ ค รรภ ” โรงพยาบาลฯ ควร
ดําเนินการในเชิงรุกให มากขึ้น โดยควรมีการวิเคราะหสภาวะปญหาของมารดาตั้ งแตเริ่ ม มาฝากครรภกับทาง
โรงพยาบาล และควรมีการใหความรู รวมไปถึงจัดหาอาหารเสริมเพิ่มเติมใหกับมารดาดวย
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2.

3.

4.

ขอสังเกตจากผูประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
สําหรับเรื่องการผาตัดตอกระจก (กรณีไมฉุกเฉิน) นั้น โรงพยาบาลฯ ควรใหความสําคัญกับกลุมคนไขในเขตอําเภอ
บานแพวเปนอันดับแรก เนื่องจากในการดําเนินงานในปฯ 50 โรงพยาบาลฯ จําเปนตองออกหนวยผาตัดตอกระจก
เคลื่อนที่ไปทั่วประเทศ สงผลใหมีจํานวนจักษุแพทยประจําโรงพยาบาลฯ ไมเพียงพอกับความตองการของคนไขใน
เขตอําเภอบานแพว
โรงพยาบาลฯ ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการลูกหนี้ ซึ่งการดําเนินงานในบางเดือนของโรงพยาบาลฯ เกิด
ปญหาขาดสภาพคลอง เนื่องจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคา ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานราชการมีความลาชา
ดังนั้นในปตอไปอาจมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีตัวชี้วัดที่
ผลักดันใหโรงพยาบาลฯ สามารถบริหารจัดการลูกหนี้ และ บริหารสภาพคลองใหเกิดประสิทธิภาพไดมากขึ้น
แผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ที่ผานมา เปนการดําเนินการที่มุงเนนเรื่องการอบรมบุคลากรเพียงอยางเดียว
ซึ่งยังไมเปนการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ดังนั้นโรงพยาบาลฯ จึงควรมีแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือ HR management /HR Development เพื่อใชในการพัฒนาขีดสมรรถนะหลักขององคกร
และบุคลากรในองคกร เพื่อใหเปนองคกรตนแบบขององคการมหาชนตอไป
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
1 รอยละของประชากรเปาหมายไดรับการคัดกรองเบื้องตน
1.1 ภาวะเบาหวาน
1.2 ความดันโลหิตสูง
1.3 มะเร็งเตานม
1.4 มะเร็งปากมดลูก
2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามโครงการสําคัญที่รองรับ
3 จํานวนองคความรูทางการแพทยภายในเขตอําเภอบานแพว
ที่จัดทําและเผยแพร
4 อัตรามารดาตั้งครรภครบอายุครรภ และฝากครรภ
กับโรงพยาบาลอยางนอย 4 ครั้ง
5 อัตราเด็กเกิดน้ําหนักนอยที่มารดาตั้งครรภครบอายุครรภ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
7 รอยละของจํานวนผูไดรับบริการผาตัดโรคตอกระจก
(กรณีไมฉุกเฉิน) ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล
8 ระยะเวลาเฉลี่ยในการใหบริการ
8.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการใหบริการผูมารับการบริการ
รักษา- กรณีผูปวยปกติ
8.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการใหบริการ ผูมารับการบริการ
รักษา – กรณีผูปวยนัด
8.3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการใหบริการ ผูมารับการบริการ
รักษา – กรณีผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน
8.4 รอยละของผูปวยที่โรงพยาบาลสามารถติดตอ
สถานพยาบาลเครือขาย (กรณีฉุกเฉิน)
ไดตามเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล
- ผูปวยนอก
- ผูปวยใน
8.5 รอยละของผูปวยที่สามารถสงออกไดตามเวลามาตรฐาน
ของโรงพยาบาล
- ผูปวยนอก
- ผูปวยใน
9 รอยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ
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หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

0.0591
0.1500
0.1500
0.0753
0.7500

35
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ระดับ

3
3
3
3
15

55.00
91.00
91.00
50.00
1

60.00
93.00
93.00
55.00
2

65.00
95.00
95.00
60.00
3

70.00
97.00
97.00
65.00
4

75.00
99.00
99.00
70.00
5

59.86
99.64
99.92
57.55
5.00

4.0586
3.6203
1.9711
5.0000
5.0000
2.5100
5.0000

เรื่อง

2

6

9

12

15

18

18.00

5.0000

0.1000

รอยละ

3

87.00 89.00 91.00 93.00 95.00

92.07

3.5361

0.1061

รอยละ

3
35
10
6

6.00

4.00

6.99

0.0300

65.00 70.00 75.00 80.00 85.00
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

86.56
75.95

1.0000
4.5694
5.0000
3.5953

0.5000
0.2157

0.1500

รอยละ
รอยละ

5.50

5.00

4.50

นาที

3

77.00 72.00 67.00 62.00 57.00

55.00

4.5571
5.0000

นาที

3

58.00 53.00 48.00 43.00 38.00

42.00

4.2000

0.1260

นาที

3

102.00 97.00 92.00 87.00 82.00

88.00

3.8000

0.1140

4.7857
รอยละ
รอยละ

1.5
1.5

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 85.71

5.0000
4.5714

0.0750
0.0686

5.0000
รอยละ
รอยละ
รอยละ

1.5
1.5
4

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 99.82

5.0000
5.0000
5.0000

0.0750
0.0750
0.2000
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด น้ําหนัก
(รอยละ)

1

เกณฑการใหคะแนน
2
3
4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
10 อัตราสวนของรายไดจากการดําเนินงาน
ตอสินทรัพยรวมทั้งหมด(Asset Turnover)
11 อัตราสวนของรายไดจากการดําเนินงานตอตนทุนคงที่
12 สัดสวนของเงินนอกงบประมาณตอรายรับรวมขององคกร
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
13 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
14 จํานวนเรื่องที่มีการติดตามวิเคราะหและนําเสนอ
ในรูปแบบของสารสนเทศเปนรายเดือน
15 รอยละของความสําเร็จของการนําแผนพัฒนาบุคลากร
ไปสูการปฏิบัติ
16 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล
17 Turnover Rate ของบุคลากรทางการแพทย

อัตรา
อัตรา
รอยละ

10
3

ระดับ
เรื่อง

4
3
20
10
4

รอยละ

2

รอยละ
รอยละ
น้ําหนักรวม

2
2
100

ต่ํากวา
0.81
1.840
65.00

0.81- 1.01- 1.21- 1.41 1.80
1.00 1.20 1.40 ขึ้นไป
2.055 2.270 2.485 2.700 2.55
70.00 75.00 80.00 85.00 83.63

คาคะแนน

คะแนน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

4.6410
5.0000

0.1500
0.1723
0.1418

4.44
5.00

4.3074
4.7266
4.5662
4.4400
5.0000

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 98.73

4.7468

0.0949

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0.4440
0.2000

52.20 57.20 62.20 67.20 72.20
2.00 1.85 1.70 1.55 1.40

70.00 4.5600 0.0912
1.53 4.1552 0.0831
คาคะแนนที่ได 4.3971
คาคะแนนที่ได (ปรับลด 0 เนื่องจากสง SAR ลาชา 2 วันทําการ)

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ. 2551
หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง หรือขอมูลที่องคการมหาชนจัดเก็บเอง
หมายเหตุ : ** หมายถึง ตัวชี้วัดที่ผลคะแนนยังไมสมบูรณ โดยขอใหองคการมหาชนจัดสงขอมูลมาเพิ่มเติม หรืออยูระหวางการอุทธรณ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
 การดําเนินงานในภาพรวม : ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลฯ มีผลการ
ประเมินในภาพรวมที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.2549 เนื่องจาก โรงพยาบาลฯ ไดปรับปรุงเรื่องคุณภาพการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการลดระยะเวลารอคอยตามแผนกตางๆ ภายในโรงพยาบาลฯ รวมถึงการออกหนวย
เคลื่อนที่ ไปใหบริการประชาชนในพื้นที่ เชน การออกหนวยเคลื่อนที่คัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ มะเร็ง
เตานม เปนตน
 การดําเนินงานดานการดูแลมารดาตั้งครรภ : ในปงบประมาณนี้ โรงพยาบาลฯ ยังคงมีผลการดําเนินไมเปนไปตามเปาหมาย
ทั้งนี้ควรดําเนินการในเชิงรุกใหมากขึ้น โดยควรมีการวิเคราะหสภาวะปญหาของมารดาตั้งแตเริ่มมาฝากครรภกับทาง
โรงพยาบาล และใหความรู รวมไปถึงจัดหาอาหารเสริมเพิ่มเติมใหกับมารดาดวย
 การใหบริการผาตัดตอกระจก (กรณีไมฉุกเฉิน) : โรงพยาบาลฯ ควรใหความสําคัญกับกลุมคนไขในเขตอําเภอบานแพวเปน
อันดับแรก เนื่องจากในการดําเนินงานในปฯ 50 โรงพยาบาลฯ จําเปนตองออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ไปทั่วประเทศ
สงผลใหมีจํานวนจักษุแพทยประจําโรงพยาบาลฯ ไมเพียงพอกับความตองการของคนไขในเขตอําเภอบานแพว
 การบริหารจัดการสภาพคลอง : โรงพยาบาลฯ ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการลูกหนี้การคา ซึ่งการดําเนินงาน
ในบางเดื อ นของโรงพยาบาลฯ เกิ ด ป ญ หาขาดสภาพคล อ ง เนื่ อ งจากการเรี ย กเก็ บ หนี้ จ ากลู ก หนี้ ก ารค า ซึ่ ง ส ว นใหญ
เปนหนวยงานราชการมีความลาชา ดังนั้นในปตอไปอาจมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
โดยกําหนดใหมีตัวชี้วัดที่ผลักดันใหโรงพยาบาลฯ สามารถบริหารจัดการลูกหนี้การคา และ บริหารสภาพคลองใหเกิด
ประสิทธิภาพไดมากขึ้น
 แผนพัฒนาบุคลากร : ที่ผานมาเปนการดําเนินการที่มุงเนนเรื่องการอบรมบุคลากรเพียงอยางเดียว ซึ่งยังไมเปนการบริหาร
จั ด การด า นทรั พ ยากรบุ ค คลทั้ ง ระบบ ดั ง นั้ น โรงพยาบาลฯ จึ ง ควรมี แ นวทางในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ
HR management /HR Development เพื่อใชในการพัฒนาขีดสมรรถนะหลักขององคกร และบุคลากรในองคกร เพื่อใหเปน
องคกรตนแบบขององคการมหาชนตอไป อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณนี้ โรงพยาบาลฯมีผลสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรของโรงพยาบาลในระดับสูงขึ้น และมี Turnover Rate ของบุคลากรทางการแพทยลดลง ซึ่งถือวาเปนแนวโนมที่ดี
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
4.5000-5.0000 ; 3.5000-4.4999

1. รอยละของประชากร
เปาหมายไดรับการ
คัดกรองเบื้องตน
1.1 ภาวะเบาหวาน

1.2 ความดันโลหิตสูง

สรุปผลการประเมิน
2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดํ า เนิ น งานด า นการคั ด กรองเบื้ อ งต น ในภาพรวมของโรงพยาบาลบ า นแพ ว (องค ก าร
มหาชน) มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.6203 โดยมีเอกสาร หลักฐานอางอิงประกอบการ
ประเมินผลที่ครบถวน ชัดเจน เชื่อถือได และสามารถแสดงใหเห็นถึงการจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบซึ่งมีผลสรุปการดําเนินงานดานการคัดกรองเบื้องตนในแตละโรคที่กําหนดเปาหมายไว ดังนี้
 ผลการดําเนินงานดานการคัดกรองหาภาวะเบาหวานในประชากรกลุมเปาหมาย คือ ประชากรใน
เขตอําเภอบานแพวที่มีอายุ 40 ป ขึ้นไป มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 1.9711
 จากกลุมเปาหมายจํานวน 33,880 คน มีผูที่ไดรับการคัดกรองเบื้องตนหาภาวะเบาหวานจํานวน
ทั้งสิ้น 20,279 คน หรือคิดเปนรอยละ 59.86 ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 65.00
 แมวาโรงพยาบาลฯ ไดใชมาตรการเชิงรุกโดยการออกหนวยเคลื่อนที่ไปใหบริการคัดกรองใน
ชุมชน ประกอบกับการสงเสริม และประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัย
ของโรคเบาหวาน อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ ยังต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจาก
ในการตรวจเพื่อคัดกรองหาภาวะเบาหวาน ผูเขารับการตรวจจะตองงดอาหาร และน้ํากอนเขารับ
การตรวจเปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 ชั่วโมง จึงเปนการยากที่โรงพยาบาลฯ จะไดรับความรวมมือ
จากกลุมเปาหมาย
 ในการดําเนินงานในปฯ ตอไป โรงพยาบาลฯ ควรพิจารณาวิธีการคัดกรองโรคเบาหวาน โดยใชวิธี
Postprandial blood sugar test ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการตรวจเลือด โดยที่กลุมเปาหมายไมตองอด
อาหาร และน้ํากอนทําการตรวจ เพื่อแกไขปญหาการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ
 ผลการดําเนิน งานดา นการคั ดกรองหาภาวะความดัน โลหิ ตสู งในประชากรกลุม เปาหมาย คื อ
ประชากรในเขตอําเภอบานแพวที่มีอายุ 40 ป ขึ้นไป มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
 จากกลุมเปาหมายจํานวน 33,880 คน มีผูไดรับการคัดกรองเบื้องตนหาความดันโลหิตสูงทั้งสิ้น
33,759 คน หรือคิดเปนรอยละ 99.64 สูงกวาเปาหมายที่โรงพยาบาลฯ ตั้งไวคือรอยละ 95.00
 ปจจัยสําคัญที่ทําใหสามารถดําเนินการไดสูงกวาเปาหมาย มาจากการที่โรงพยาบาลฯ มีโครงการ
สงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยของโรคความดันโลหิตสูง
และส ง เสริ ม ให ป ระชาชนใส ใ จในการดู แ ลสุ ข ภาพ ตลอดจนมี ก ารอํ า นวยความสะดวก และ
ใหบริการในเชิงรุก คือ ออกหนวยเคลื่อนที่ไปใหบริการคัดกรองในชุมชน
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
1.3 มะเร็งเตานม





1.4 มะเร็งปากมดลูก









2. ระดับความสําเร็จของ 
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
ในการบรรลุเปาหมาย
ตามโครงการสําคัญ
ที่รองรับ

สรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานดานการคัดกรองเบื้องตนหามะเร็งเตานมในประชากรกลุมเปาหมาย คือ สตรีที่มี
อายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอบานแพว มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
จากกลุมเปาหมายจํานวน 21,066 คน มีผูที่ไดรับการคัดกรองเบื้องตนหามะเร็งเตานมจํานวนทั้งสิ้น
21,049 คน หรือคิดเปนรอยละ 99.92 สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 95.00
ปจจัยสนับสนุนที่ทําใหผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย มาจากการที่โรงพยาบาลฯ มีโครงการ
สงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และให
ความรูแกประชาชนใหสามารถตรวจเตานมในเบื้องตนไดดวยตนเอง และจัดใหมีผูที่เคยปวยเปน
มะเร็งเตานมและรักษาไดหายแลวมาถายทอดประสบการณใหฟง ทําใหประชาชนมีความตระหนัก
ในการตรวจสุขภาพและดูแลตัวเองเบื้องตนมากขึ้น
ผลการดําเนินงานดานการคัดกรองเบื้องตนหามะเร็งปากมดลูกในประชากรกลุมเปาหมาย คือ สตรี
ที่มีอายุ 35 40 45 50 55 และ 60 ป ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอบานแพว มีผลการประเมินอยูที่ระดับ
คะแนน 2.5100
จากกลุมเปาหมายจํานวน 3,298 คน มีผูที่ไดรับการคัดกรองเบื้องตนหามะเร็งปากมดลูกทั้งสิ้น
1,898 คน หรือคิดเปนรอยละ 57.55 ต่ํากวาเปาหมายที่โรงพยาบาลฯ ตั้งไว คือรอยละ 60.00 ทั้งนี้
โรงพยาบาลฯ ยังคงประสบกับสภาพปญหาเดิมในการดําเนินงาน ไดแก กลุมเปาหมายบางสวน
ยังมีความเขินอายและไมกลาเขารับการตรวจ
ในการดํ า เนิน งานในภาพรวม แม วา ผลการดํ า เนิ น งานของโรงพยาบาลฯ จะต่ํา กว า เป า หมาย
ที่กําหนดไว อยางไรก็ตามโรงพยาบาล ฯ มีโครงการสงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชน
มีค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ และภั ย ของมะเร็ ง ปากมดลู ก และมี ก ารอํ า นวย
ความสะดวกใหแกประชาชนโดยออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการคัดกรองในชุมชน
สําหรับการดํ าเนินงานในปฯ ต อไป โรงพยาบาลฯ ควรใช นโยบายเชิงรุกตอ เนื่อ ง ไดแ ก การ
ประชาสัมพันธสงเสริมความรูความเขาใจใหประชาชนทราบถึงอันตรายของโรค เพื่อใหประชาชน
หันมาใสใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น การจัดตั้งหนวยเคลื่อนที่ลงพื้นที่ใหบริการคัดกรองในชุมชน
ตางๆเพื่อใหการบริการที่เขาถึงประชากรกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลฯ ไดดําเนินโครงการที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพของ
ประชากร และชุ ม ชนในเขตอํ า เภอบ า นแพ ว ทั้ ง หมด 19 โครงการ โดยแบ ง เป น โครงการ
ที่สนับสนุนสุขภาพจํานวน 17 โครงการ และโครงการคุมครองผูบริโภค 2 โครงการ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด







สรุปผลการประเมิน
โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ และมีผลลัพธครบถวนตามเปาหมายรอยละ 100.00
ในทุกโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการสนับสนุนสุขภาพ ไดแก
1) โครงการสรางเสริมสุขภาพใจ ผูสูงวัยสุขภาพดี
2) โครงการคัดกรองภาวะซึมเศรา และเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
3) โครงการจัดตั้งเครือขายสุขภาพจิตระดับอําเภอ
4) โครงการเรงรัดคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-5 ป
5) โครงการสุขภาพดีเริ่มที่บาน (Home Health Care)
6) โครงการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับอําเภอ
7) โครงการตลาดนัดนาซื้อ
8) โครงการอาหารสะอาด รสชาติอรอย
9) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการปองกันและควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
(โดยรูปแบบประชาคม) ป 2550
10) โครงการทีมงานเฉพาะกิจควบคุมโรคไขเลือดออก อําเภอบานแพว
11) โครงการบาน ชุมชน โรงเรียน และวัด ปลอดลูกน้ํายุงลาย ป 2550
12) โครงการพนสารเคมีควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในโรงเรียนและวัด
13) โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยตานภัยไขเลือดออก
14) โครงการสงเสริมการออกกําลังกายในเขตอําเภอบานแพว ป 2550
15) โครงการมหกรรมคนรักกีฬา ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อําเภอบานแพว ป 2550
16) โครงการเด็กไทยยุคใหม รักการออกกําลังกาย
17) โครงการชุมชนรวมใจปองกันภัยอัมพฤกษอัมพาต
โครงการคุมครองผูบริโภค ไดแก
1) โครงการสินคาดีมีตรา อย.
2) โครงการคุมครองผูบริโภค
โรงพยาบาลฯ มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล ได อ ย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ ง โดยจั ด เก็ บ ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความนาเชื่อถือและสามารถสอบยันความถูกตองของขอมูลได
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
3. จํานวนองคความรู
ทางการแพทยภายใน
เขตอําเภอบานแพว
ที่จัดทําและเผยแพร







สรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
โรงพยาบาลฯ ไดจัดทําองคความรูทางการแพทยทั้งสิ้น 18 เรื่อง ไดแก
1) การดูแลเด็กในชวงอายุตางๆ
2) การใหวัคซีนในเด็ก
3) การดูแลและการปฏิบัติตัวในผูปวยโรคเบาหวาน
4) การดูแลและการปฏิบัติตัวในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
5) ความรูทั่วไปและเทคนิคการตรวจมะเร็งเตานม
6) ความรูทั่วไปและความจําเปนในการตรวจมะเร็งปากมดลูก
7) การดูแลหญิงตั้งครรภ
8) การออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ
9) ทางเลือกสําหรับผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง
10) การปองกันโรคไขเลือดออก
11) ความรูทั่วไปและการปองกันโรคมะเร็ง
12) การดูแลสตรีวัยทอง
13) การวางแผนครอบครัว
14) ความรูเกี่ยวกับโรคขอเขาเสื่อม และแนวทางการรักษา
15) ความรูเกี่ยวกับโรคตอกระจกและแนวทางการรักษา
16) การดูแล และการปฏิบัติตัวในผูปวยโรคเสนเลือดหัวใจตีบ
17) การดูแล และการปฏิบัติตัวในผูปวยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
18) การดูแล และการปฏิบัติตัวในผูปวยโรคหอบหืด
โรงพยาบาลฯ ไดเผยแพรองคความรูทั้ง 18 เรื่องผานทางสื่อตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร รวมถึง
การใหความรูผานทางวิทยุชุมชน และการถายทอดใหแกผูปวยตามแผนกผูปวยนอกตางๆ เปนตน
ในการดําเนินงานในปตอไป โรงพยาบาลฯ ควรนําองคความรูที่ทางโรงพยาบาลฯไดจัดทําขึ้น
นํามากําหนดแผนการดําเนินงาน โดยจัดลําดับความสําคัญตามสภาพปญหาที่พบในชุมชนเขต
อํา เภอบ า นแพว เพื่ อ นํ าไปใช ใ นการปรั บ เปลี่ย นพฤติก รรมดา นสุ ข อนามั ย ของชุ ม ชน เพื่อ ให
ประชาชนในเขตอําเภอบานแพวมีสุขภาพ และอยูในสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น
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ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
4. อัตรามารดาตั้งครรภ  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.5361
ครบอายุครรภ และฝาก  จากจํานวนมารดาทั้งหมดที่ฝากครรภกับโรงพยาบาล 1,274 คน มีมารดาที่ตั้งครรภครบอายุครรภ
และฝากครรภกับโรงพยาบาลอยางนอย 4 ครั้ง จํานวน 1,173 คน หรือคิดเปนรอยละ 92.07
ครรภกับโรงพยาบาล
 โรงพยาบาลฯ สามารถดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 91.00 อยางไรก็ตาม
อยางนอย 4 ครั้ง
อุปสรรคที่สําคัญตอการดําเนินงาน ไดแก การขาดความรูความเขาใจของมารดาเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองและการฝากครรภ โดยเฉพาะกลุมมารดาที่มีอายุไมเหมาะสมที่จะตั้งครรภ ซึ่งโดยมากจะ
เปนกลุมวัยรุนที่ทํางานอยูที่โรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอบานแพว ซึ่งจะมากฝากครรภก็เมื่ออายุ
ครรภมากแลว และกลุมมารดาที่เคยมีบุตรแลวไมใหความสําคัญกับการฝากครรภ
 ในการดํ า เนิ น งานในป ต อ ไป โรงพยาบาลฯ ควรดํ า เนิ น การในเชิ ง รุ ก ให ม ากขึ้ น โดยการ
ประชาสัมพันธสงเสริมความรูความเขาใจใหมารดาที่ตั้งครรภทราบถึงประโยชนของการดูแล
สุขภาพและภาวะโภชนาการของตนเอง รวมถึงการรณรงคใหมีการฝากครรภกับโรงพยาบาลฯ
และมารับการตรวจตามระยะเวลาที่กําหนดมากขึ้น และจัดทําแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของกลุมเปาหมายที่โรงพยาบาลฯ กําหนดขึ้น เชน กลุมมารดาที่มีอายุไมเหมาะสมที่จะ
ตั้งครรภ กลุมมารดาที่เคยมีบุตรแลว และกลุมคนงานตางดาว เปนตน
5. อัตราเด็กเกิดน้ําหนัก  ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ อยูที่ระดับต่ํากวาเปาหมายมาก โดยมีผลการประเมินอยูที่
ระดับคะแนน 1.0000
นอยที่มารดาตั้งครรภ
 ทารกที่มีน้ําหนักแรกเกิ ดนอยกวา 2,500 กรัม จํานวน 50 คน จากจํ านวนทารกคลอดที่มีชีวิต
ครบอายุครรภ
ทั้งหมดในเขตอําเภอบานแพวของมารดาที่ตั้งครรภครบอายุครรภ 715 คน หรือคิดเปนรอยละ 6.99
ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่รอยละ 5.00
 โรงพยาบาลฯ ยังคงประสบกับอุปสรรคเชนเดียวกับปฯ ที่แลว ซึ่งสงผลใหไมสามารถดําเนินงาน
ไดตามเปาหมาย ไดแก พฤติกรรมการดํารงชีวิต ความเชื่อ และโภชนาการที่ไมถูกหลัก โดยสวนใหญ
เปนทารกที่เกิดจากกลุมมารดาที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมมารดาที่เคยมีบุตรแลว และ
ไมใหความสนใจกับการบํารุงครรภเทาที่ควร โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่บริโภคไมถูกตองตามหลัก
โภชนาการ
 ในการดําเนินงานในปตอไป โรงพยาบาลฯ ควรดําเนินการในเชิงรุกดวยการสรางเครือขาย ซึ่งเปน
คนที่ใกลชิดกับคนในพื้นที่มากที่สุดใหมีความเขมแข็ง และเปนตัวแทนของโรงพยาบาลฯ ในการ
ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองกับกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และควรเพิ่มเพิ่มเติมในเรื่องการ
จัดสวัสดิการใหกับสตรีกลุมที่ฝากครรภกับโรงพยาบาลดวย เชน การใหสิทธิ์รับอาหารเสริม นม
หรือผลิตภัณฑบํารุงครรภ เปนตน เพื่อจูงใจใหมารดาใสใจดูแลตนเอง และบํารุงครรภ หรืออาจ
เพิ่มจํานวนครั้งที่นัดใหถี่ขึ้นกวาปกติ เพื่อใหสามารถดูแลมารดาไดใกลชิดยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัด
คุณภาพการใหบริการ

สรุปผลการประเมิน

; 4.5000-5.0000

6. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 จากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของโรงพยาบาลฯ โดยหนวยงานผูประเมินอิสระ
ภายนอก ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. เปนผูจัดจาง ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการจากโรงพยาบาลฯ
อยูที่รอยละ 86.56 มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีรายละเอี ยดเกี่ย วกับงาน
บริการที่เลือกมาประเมินผล ดังนี้
งานบริการที่เลือกมาประเมินผล
กลุมเปาหมายที่สํารวจ รอยละของความพึงพอใจ
1. งานบริการผูปวยนอก
200
84.98
2. งานบริการผูปวยใน
200
88.13
ภาพรวม ความพึงพอใจตอการใหบริการของ “โรงพยาบาลบานแพว”
86.56

 ขอเสนอแนะที่ผูรับบริการตองการใหโรงพยาบาลฯ ดําเนินการปรับปรุง/แกไข ไดแก
1. งานบริ ก ารผู ป ว ยนอก กลุ ม ตั ว อย า งมี ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การใช บั ต รทองในการ
รั ก ษาพยาบาล โดยกลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามรู สึ ก ว า ถ า มารั ก ษาพยาบาลโดยใช บั ต รทอง
ทางโรงพยาบาลไม คอ ยสนใจผู ปว ย ดั ง นั้น โรงพยาบาลฯ ควรมี ก ารประชาสัม พั น ธ
อธิบายชี้แจงการใชบัตรทอง ขั้นตอนการใหบริการใหละเอียด และสรางความเขาใจที่ดี
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไมแตกตางกันระหวางผูปวยที่ใชบัตรทอง กับผูปวยรายอื่นๆ
2. งานบริการผูปวยใน กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะ คือการเพิ่มเตียงผูปวย และจัดสถานที่พัก
สําหรับญาติผูปวย ซึ่งในประเด็นนี้โรงพยาบาลฯ อยูระหวางการแกไขดวยการขยายเตียง
ผูปวย และสรางอาคารใหม
7. รอยละของจํานวน
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.5953
 จากผูเขารับการผาตัดโรคตอกระจก (กรณีไมฉุกเฉิน) ทั้งหมด 1,181 คน มีผูที่ไดรับการผาตัดตาม
ผูไดรับบริการผาตัด
ระยะเวลามาตรฐานที่โรงพยาบาลกําหนดไว (20 วัน) จํานวน 897 คน หรือคิดเปนรอยละ 75.95
โรคตอกระจก
 โรงพยาบาลฯ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานสู ง กว า เป า หมายที่ กํ า หนดไว ที่ ร อ ยละ 70.00 เนื่ อ งจาก
(กรณีไมฉุกเฉิน)
ตามระยะเวลามาตรฐาน โรงพยาบาลฯ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความพรอมในการใหบริการของทีมงานแผนกจักษุ
ของโรงพยาบาล
ที่สามารถปฏิบัติงานไดครบวงจร ตั้งแตการคัดกรองเบื้องตน การนัดและเตรียมความพรอมให
ผูปวย รวมถึงการเขาปฏิบัติงานในหองผาตัด ทําใหสามารถผาตัดไดตามวันและเวลาที่กําหนดไว
 อยางไรก็ตาม อุปสรรคที่สําคัญของโรงพยาบาลคือการขาดแคลนจักษุแพทย ซึ่งแมวาโรงพยาบาล
ฯ จะรับจักษุแพทยเพิ่มเปน 5 ทาน จากปฯ กอนซึ่งมีเพียงแคทานเดียว แตจากการที่โรงพยาบาลฯ
ต อ งออกหน ว ยผ า ตั ด ต อ กระจกเคลื่ อ นที่ ไ ปทั่ ว ประเทศ ส ง ผลให มี จํ า นวนจั ก ษุ แ พทย ป ระจํ า
โรงพยาบาลฯ ไมเพียงพอกับความตองการของคนไขในเขตอําเภอบานแพว ดังนั้นในการ
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ตัวชี้วัด

8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ใหบริการ
8.1 ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการใหบริการ
ผูมารับการบริการรักษา
- กรณีผูปวยปกติ
8.2 ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการใหบริการ
ผูมารับการบริการรักษา
– กรณีผูปวยนัด
8.3 ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการใหบริการ
ผูมารับการบริการรักษา
– กรณีผูปวยที่มี
ภาวะแทรกซอน
8.4 รอยละของผูปวยที่
โรงพยาบาลสามารถ
ติดตอสถานพยาบาล
เครือขาย (กรณีฉุกเฉิน)
ไดตามเวลามาตรฐาน
ของโรงพยาบาล
- ผูปวยนอก

- ผูปวยใน

สรุปผลการประเมิน
ดําเนินงานในปฯ ตอไป โรงพยาบาลฯ ควรใหความสําคัญกับกลุมคนไขในเขตอําเภอบานแพว
เปนอันดับแรก จากนั้นจึงคอยพิจารณาจัดสรรจักษุแพทยในการออกหนวยเคลื่อนที่ตอไป
 ผลการดําเนินงานดานระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในภาพรวมของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่
ระดับคะแนน 4.5571 ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีเอกสาร หลักฐานอางอิงประกอบการประเมินผลที่
ครบถวน ชัดเจน เชื่อถือได โดยมีสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
 โรงพยาบาลฯ มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยอยูที่ 55 นาที มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000

 โรงพยาบาลฯ มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยอยูที่ 42 นาที มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.2000

 โรงพยาบาลฯ มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ยอยูที่ 88 นาที มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 3.8000
 อุ ป สรรคสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานของโรงพยาบาลฯ ได แ ก ผู ป ว ยที่ มี ภ าวะแทรกซ อ น
ที่โรงพยาบาลฯ ตองใชเครื่องมือพิเศษในการตรวจ ซึ่งเปนเรื่องยากตอการควบคุมเวลา

 ผลการดํ า เนิ น งานด า นการติ ด ต อ สถานพยาบาลเครื อ ข า ย (กรณี ฉุ ก เฉิ น ) ตามมาตรฐานของ
โรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินในภาพรวมอยูที่ระดับคะแนน 4.7857 โดยมีเอกสาร หลักฐาน
อางอิงประกอบการประเมินผลที่ครบถวน ชัดเจน เชื่อถือได ซึ่งมีผลสรุปการดําเนินงาน ดังนี้

 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
 จากผูปวยนอกทั้งหมด จํานวน 28 คน โรงพยาบาลฯ สามารถติดตอสถานพยาบาลเครือขายไดตาม
เวลามาตรฐานของโรงพยาบาลฯ (10 นาที) ไดทั้งหมด 28 คน หรือคิดเปนรอยละ 100.00
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.5714
 จากผูปวยในทั้งหมด จํานวน 7 คน โรงพยาบาลฯ สามารถติดตอสถานพยาบาลเครือขายไดตาม
เวลามาตรฐานของโรงพยาบาลฯ (10 นาที) ไดทั้งหมด 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 85.71
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ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
8.5 รอยละของผูปวยที่  ผลการดําเนินงานดานการสงออกผูปวยไดตามมาตรฐานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยูที่ ระดับคะแนน 5.0000 โดยมีเอกสาร หลักฐานอางอิ งประกอบการประเมิ นผลที่
สามารถสงออกไดตาม
ครบถวน ชัดเจน เชื่อถือได ซึ่งมีผลสรุปการดําเนินงาน ดังนี้
เวลามาตรฐานของ
โรงพยาบาล
- ผูปวยนอก
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
 จากผูปวยนอกทั้งหมด จํานวน 28 คน โรงพยาบาลฯ สามารถสงออกไดตามเวลามาตรฐานของ
โรงพยาบาลฯ (10 นาที) ไดทั้งหมด 28 คน หรือคิดเปนรอยละ 100.00
- ผูปวยใน
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
 จากผูปวยในทั้ง หมด จํานวน 7 คน โรงพยาบาลฯ สามารถสงออกไดตามเวลามาตรฐานของ
โรงพยาบาลฯ (10 นาที) ไดทั้งหมด 7 คน หรือคิดเปนรอยละ 100.00
 ปจจัยสําคัญ ที่สงผลใหโรงพยาบาลมีผลการดําเนินงานที่สูงกวาเปาหมาย เนื่องจากโรงพยาบาลมี
การพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยมีระบบการสงตอขอมูลผูปวยผานทาง
ระบบคอมพิวเตอร สงผลใหสามารถบริการผูปวยไดรวดเร็วขึ้น
9. รอยละของ
 โรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
ความครอบคลุมการมี  ประชากรในเขตอําเภอบานแพวจํานวน 93,416 คน มีหลักประกันสุขภาพจํานวน 93,248 คน
คิดเปนรอยละ 99.82
หลักประกันสุขภาพ
(ไมรวมผูที่มีรายชื่อ
 ในการประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ ใชขอมูลจากหนวยงานสวนกลาง ไดแก ขอมูลจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได
ในทะเบียนบานกลาง)
 โรงพยาบาลฯ ไดดําเนินนโยบายเชิงรุกตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยบูรณาการรวมกับ
สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งภายในจั ง หวั ด ในการ
ประชาสัมพันธสงเสริมความรูความเขาใจ ใหประชาชนไดทราบถึงสิทธิของตนเอง โดยเนนไปยัง
กลุมเปาหมาย ไดแก ประชากรกลุมที่ยังไมมีสิทธิใดๆ (สิทธิวาง) ใหมาลงทะเบียนหลักประกัน
สุขภาพ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; 4.5000-5.0000

10. อัตราสวนของรายได
จากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวมทั้งหมด
(Asset Turnover)

11. อัตราสวนของรายได
จากการดําเนินงานตอ
ตนทุนคงที่

สรุปผลการประเมิน
3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
หนวย : บาท
ขอมูลผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการดําเนินงาน
704,414,364.51
สินทรัพยรวมทั้งหมด
393,132,585.13
อัตราสวนของรายไดจากการดําเนินงาน
1.80
ตอสินทรัพยรวมทั้งหมด (Asset Turnover)
 ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลจากงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการ
รับรองตามหลักการบัญชีแลว จึงมีความนาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได
 แมวาผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ จะอยูในระดับคะแนน 5.0000 อยางไรก็ตามโรงพยาบาล
ฯ ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การลู ก หนี้ ก ารค า ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานในบางเดื อ นของ
โรงพยาบาลฯ เกิดปญหาขาดสภาพคลอง เนื่องจากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การคามีความลาชา
โดยเฉพาะลูกหนี้สวนใหญที่เปนหนวยงานราชการ
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.3074
หนวย : บาท
ขอมูลผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการดําเนินงาน
707,414,364.51
ตน ทุ น คงที่ (คา ใช จา ยด า นบุค ลากร + ค าเสื่ อ ม
277,298,018.68
ราคา + คาสํารองหนี้สูญ)
คาใชจายดานบุคลากร
256,717,760.49
คาเสื่อมราคา คาสํารองหนี้สูญ
20,580,258.19
อัตราสวนของรายไดจากการดําเนินงาน
2.55
ตอตนทุนคงที่
 ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลจากงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการ
รับรองตามหลักการบัญชีแลว จึงมีความนาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

12. สัดสวนของเงินนอก
งบประมาณ
ตอรายรับรวม
ขององคกร (รอยละ)

สรุปผลการประเมิน
 จากผลการดําเนินงาน พบวาตนทุนดานบุคลากรสูงขึ้นจากปกอนที่มีตนทุนอยูที่ 185,008,630.23
ลานบาท รอยละ 38.76 เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ไดรับบุคลากรทางการแพทยเพิ่มขึ้นจากปกอน
เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนในเขตอําเภอบานแพว ซึ่งแมวาตนทุนดังกลาวจะ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก แต โ รงพยาบาลฯ ก็ ค วรให ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื่ อ งนี้ เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โรงพยาบาลฯ คือ เปนโรงพยาบาลฯ เพื่อชุมชนที่ไมไดมุงแสวงหากําไร นอกจากนั้น โรงพยาบาล
ฯ ควรบริหารจัดการใหรายไดจากการดําเนินงานสอดคลองกับตนทุนคงที่ของโรงพยาบาล เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย
 ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.7266
หนวย : บาท
ขอมูลผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
เงินนอกงบประมาณ
617,119,451.96
รายรับรวม
737,887,970.17
สัดสวนของเงินนอกงบประมาณ ตอรายรับรวม
83.63
ขององคกร (รอยละ)

 ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลจากงบการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการ
รับรองตามหลักการบัญชีแลว จึงมีความนาเชื่อถือ และสามารถสอบยันความถูกตองได
 ป จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ทํ า ให เ งิ น นอกงบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากมี ร ายได เ พิ่ ม จากการเป ด สาขา
พรอมมิตรแลว ในการจัดทําคลินิกนอกเวลาแกผูปวยที่ใชสิทธิอื่น ๆ เชน ขาราชการ และผูที่มี
ประกันสังคม สําหรับผูปวยในโครงการประกันสุขภาพ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก โรงพยาบาลฯ
ยังคงมีรายไดใกลเคียงกับในปที่ผานมา
การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
; 4.5000-5.0000

13. ระดับคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการ

3.5000-4.4999

2.5000-3.4999

1.5000-2.4999

1.0000-1.4999

 ผลการดําเนินงานมีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.4400 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
1. บทบาทของคณะกรรมการบริหารองคการมหาชน
- คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลฯ มีส ว นร ว มในการกํ าหนดทิศ ทาง ยุท ธศาสตร และ
นโยบายขององคกร ดูแลติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญทั้งดานการเงิน และดานที่ไมใช
การเงินทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการฯ จะไดรับเอกสาร และขอมูล
ประกอบการประชุมอยางครบถวนกอนการประชุมเฉลี่ย 9 วัน ในการประชุมแตละครั้งมี
คณะกรรมการเขารวมประชุมครบถวนโดยเฉลี่ยรอยละ 100.00 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
11 ทาน จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน



14. จํานวนเรื่องที่มีการ

ติดตามวิเคราะหและ 
นําเสนอในรูปแบบของ
สารสนเทศเปนรายเดือน



2. รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลฯ ดําเนินการกํากับดูแลใหมีการปดบัญชีประจําป และ
จัดสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 รวมใชระยะเวลาใน
การจัดทํา 86 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ ซึ่งไมเกินระยะเวลาที่กําหนดไวตามเกณฑการ
ใหคะแนนคือ 90 วัน
3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
- มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล รายงานประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2549 และข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คณะ
กรรมการบริหาร ผานทางเว็บไซตของโรงพยาบาลฯ คือ www.banphaeo-hospital.or.th
4. การดําเนินงานอื่น ๆ ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการมี ก ารติ ด ตามทบทวนความเพี ย งพอของระบบงานที่ สํ า คั ญ ครบถ ว น
ทั้ง 3 ระบบ ไดแ ก ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
จากการประเมินผลในปนี้ พบวาสิ่งที่ควรปรับปรุง ไดแก การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
ให ค รบถ ว น ซึ่ ง เป น ประเด็ น ที่ ถู ก ปรั บ ลดคะแนนเชิ ง คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ โรงพยาบาลฯ ควรแจ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและประเด็นการประเมินผลตามตัวชี้วัดระดับคุณภาพการกํากับดูแล
กิจการใหคณะกรรมการทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการกํากับดูแลองคการฯ
โรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
โรงพยาบาลฯ ไดมีการวิเคราะห และจัดทําระบบการนําเสนอใหผูบริหารรับทราบในรูปแบบของ
สารสนเทศเปนรายเดือน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมากจากการพัฒนาระบบระบบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่อง จํานวน 5 เรื่อง ไดแก
1. ขอมูลดานผูปวย
2. ขอมูลดานการใหบริการ
3. ขอมูลดานการเงิน
4. ขอมูลดานการบริหารงานบุคลากรภายในโรงพยาบาล
5. ขอมูลการดําเนินงานดานประสิทธิผลขององคกร
ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ ไดพัฒนาระบบฯ ดังกลาว โดยเริ่มตนจากการสํารวจความตองการใชขอมูลใน
การตัดสินใจของผูบริหาร ทั้งขอมูลตามภารกิจหลัก และขอมูลสนับสนุนอื่นๆ เพื่อนํามาจัดลําดับ
ความสําคั ญ แลวจึง นําเสนอใหผูบ ริห ารให ค วามเห็น ชอบเพื่อ ดํ าเนิ น การตั้ งแตปง บประมาณ
พ.ศ. 2549 โดยนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบบทวิเคราะห และกราฟแทงผานทางระบบ
Internet และ Intranet ของโรงพยาบาลฯ
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด


15. รอยละความสําเร็จ

ของการนําแผนพัฒนา 
บุคลากรไปสูการปฏิบัติ





สรุปผลการประเมิน
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหโรงพยาบาลฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในตัวชี้วัดนี้ ไดแก
ผูบริหารของโรงพยาบาลฯ ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฯ เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญในการ
พัฒนาองคกร เนื่องจากจะชวยใหเกิดความรวดเร็ว และถูกตองแมนยําในการตัดสินใจ และชวย
ในการวางแผนงาน/โครงการตางๆ ไดในอนาคต
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.7468
โรงพยาบาลฯ ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ที่ไดจัดทําแลวเสร็จตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 โดยมีแผนงานหลักที่ตองดําเนินการจํานวน 6 แผน ไดแก
1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
2. โครงการศึกษาตอเนื่อง/อบรม/ดานคลินิกบริการ
3. โครงการพัฒนาความสัมพันธระหวางวิชาชีพ (การสรางทีม)
4. โครงการพัฒนาผูบริหารระดับตน/กลาง/สูง
5. โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ
6. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศ
โรงพยาบาลฯ ดําเนินการไดตามแผนโดยเฉลี่ยที่รอยละ 98.73 เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน
ทั้งหมด โดยไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน 2 โครงการ ไดแก โครงการศึกษาตอเนื่อง/อบรม/
ดานคลินิกบริการ และโครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศ โดยมีบุคลากรของ
โรงพยาบาลฯ เขาอบรมไมครบตามเปาหมายที่กําหนด เนื่องจากภารกิจของบุคลากรในแตละ
แผนกมีมาก สงผลใหไมสามารถเขารับการอบรมไดตามกําหนดการที่วางไว
จากแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ที่ผานมา พบวาเปนการดําเนินการที่มุงเนนเรื่องการ
อบรมบุคลากรเพียงอยางเดียว ซึ่งยังไมเปนการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ดังนั้น
ในการดําเนินงานในปฯ ตอไป ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป โรงพยาบาลฯ จึงควร
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้ง 3 ป โดยระบุถึงปญหา หรืออุปสรรคในการดําเนินงาน และ
นําไปใชประกอบการกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR management /
HR Development เพื่อใชในการพัฒนาขีดสมรรถนะหลักขององคกร และบุคลากรในองคกร
เพื่อใหเปนองคกรตนแบบขององคการมหาชนตอไป
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รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขององคการมหาชน

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
16. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรของ
โรงพยาบาล








17. Turnover Rate ของ

บุคลากรทางการแพทย 



สรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.5600 โดยบุคลากรของ
โรงพยาบาลฯ มีความพึงพอใจ รอยละ 70.00
จากผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีประเด็นการสอบถาม 5 ดาน
ไดแก 1) ดานลักษณะงานที่ทํา 2) ดานการบริหารงานของผูบังคับบัญชา 3) ดานเงินเดือนและ
สวัสดิการ 4) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และ 5) ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการ
ทํางาน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจมากที่สุดในดาน เงินเดือนและสวัสดิการ
รองลงมาไดแก ดานความมั่นคง และความกาวหนาในการทํางาน ตามลําดับ
โรงพยาบาลฯ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารของบุ ค ลากรของโรงพยาบาลฯ
เนื่องจากผลการสํารวจความพึงพอใจเมื่อปฯ 49 พบวา บุคลากรของโรงพยาบาลฯ มีความพึงพอใจ
ดานเงินเดือนและสวัสดิการ นอยสุด ดังนั้น ในปฯ 50 โรงพยาบาลฯ จึงไดปรับปรุงสวัสดิการใน
ดานตางๆ โดยยึดหลัก “ทําโรงพยาบาลใหเปนบานหลังที่สอง” เชน จัดสรางบานพักเจาหนาที่
เพิ่มเติม มีการตรวจสุขภาพประจําปฟรี จัดอาหารใหบริการฟรีซึ่งเปนอาหารที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการ รณรงค แ ละส ง เสริ ม เรื่ อ งการออกกํ า ลั ง กาย รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น ข อง
โรงพยาบาลฯ ดวย
ขอมูลที่ใชในการประเมินผล เปนขอมูลที่จัดเก็บโดยผูประเมินอิสระจากภายนอก คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บที่นาเชื่อถือ และขอมูลที่ไดเพียงพอ
ตอการประเมินผล
ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลฯ มีผลการประเมินอยูที่ระดับคะแนน 4.1552
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลฯ มีบุคลากรทางการแพทยที่ลาออกเฉลี่ยทั้งหมดจํานวน
4.50 คน/ป จากจํ า นวนบุ ค ลากรทางการแพทย เ ฉลี่ ย ต อ ป ทั้ ง หมดจํ า นวน 294.75 คน คิ ด เป น
รอยละ 1.53
ปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหโรงพยาบาลฯ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว คือ ผูบริหารใหความสําคัญ
และความใสใ จกับ ความตอ งการของบุค ลากร โดยสร างแรงจู งใจในการทํ างานดว ยการปรั บ
คาตอบแทนใหสอดคลองกับคาครองชีพ และอัตราคาจางในตลาดแรงงาน ตลอดจนมีนโยบาย
สนับสนุนใหไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะ
ใหแกบุคลากรทางการแพทยทุกสาขาวิชาชีพ โดยเนนไปที่นักเรียน/นักศึกษาที่เปนคนอําเภอ
บานแพว ซึ่งจะเปนการแกปญหาการลาออกของบุคลากรที่สวนหนึ่งเปนคนตางถิ่น ไมไดมีที่พัก
อาศั ย อยู ใ นเขตอํ า เภอบ า นแพ ว หรื อ ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ตลอดจนเป น การสนั บ สนุ น
ใหคนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการพัฒนาอําเภอบานแพวอยางยั่งยืนตอไป
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