สรุป Balanced Scorecard โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี ประจําป พ.ศ.2562-2566
1. ดานประสิทธิผล(EFFECTIVENESS)
ผลงานเดิม
เปาหมาย(Targets)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ตัวชี้วัด
2559-2561 2562 2563 2564 2565 2566
(Strategic Objectives)
(KPI)
ET1. เพื่อใหผูรับบริการไดรับการ
ET1.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
3
3
4
5 5
5
บริการอยางปลอดภัย พึงพอใจ
บริหารความเสี่ยงทาง Clinic ที่มคี วามรุนแรง
ตลอดจนเกิดความเชื่อถือไววางใจใน ระดับ E ขึ้นไป ไดรับการทบทวน RCA
บริการของโรงพยาบาล
ET1.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
3
3
4
5 5
5
บริหารความเสี่ยงทาง Non Clinic ที่มีความ
รุนแรงระดับ E ขึ้นไป ไดรับการทบทวน RCA
ET1.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

ET1.3 รอยละของผูปวยรายใหมทไี่ ดรับการ
แนะนํา/บอกตอ (มากขึ้น)

Base
line
(N/A)

Base
line

5%

90

90

90

5%

10
%

10
%

กิจกรรมริเริ่ม
(Initiatives)

ผูร ับผิดชอบ

ET1.1.1 โครงการ “คนหาความเสี่ยง
เชิงลุก (Active Risk Round)”

O = RM
S = หัวหนางาน

ET1.1.2 โครงการ “บางแพ 5 ดาว”
(ใหผูรับบริการรีวิวประสบการณการ
รับบริการที่โรงพยาบาลผานสื่อ
ออนไลน เชน FB Line Instargram
ฯลฯ
วิธีเดิม
- แบบสอบถามเดิมจากศูนย
พัฒนาคุณภาพ
วิธีใหม
- เพิ่มคําถามใบแบบฟอรมซัก
ประวัตผิ ูปวยใหม
- จอ Touch screen ใหคะแนน
และกระดาษเขียนความคิดเห็น
- QR Code จากแตละหนวยงาน
ในการกรอกขอมูลแบบ Google
form)

O = IT ,ศูนย
พัฒนาคุณภาพ
S = ทุกหนวย
บริการทางคลินิก

1. ดานประสิทธิผล(EFFECTIVENESS) (ตอ)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(Strategic Objectives)
ET2. เพื่อใหประชาชนมีศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
อยางเหมาะสม ชุมชนเขมแข็ง ยั่งยืน

ผลงานเดิม
เปาหมาย(Targets)
ตัวชี้วัด
2559-2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
ET2.1.1 อัตราผูปวยรายใหมดวยโรค
DM=80
ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
DM/1,000 ประชากร
HT=141
10% 20% 30% 40%
2.1.2 อัตราผูปวยรายใหมดวยโรค HT/1,000 (ต.บางแพ)
ประชากร
ET2.2 รอยละของหมูบานที่ผานเกณฑการ
1 หมู
3
4
5
5
ประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพระดับดีมาก

2566

กิจกรรมริเริ่ม
(Initiatives)

ลดลง - ดูกิจกรรมริเริม่ ที่ QT2.1.1
50%
5

ผูรับผิดชอบ
O = บริการดาน
ปฐมภูมิ
S= NCD

2. ดานคุณภาพ(QUALITY)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(Strategic Objectives)
QT1. เพื่อใหบริการสุขภาพอยางมี
มาตรฐาน โดยมุงเนนการแพทยแบบ
ฟวชั่น สะดวกรวดเร็ว ดวยเทคโนโลยี
ทีท่ ันสมัย โดยผูใหบริการที่เชี่ยวชาญ
และมีพฤติกรรมบริการดี ภายใต
สิ่งแวดลอมที่เอื้อเยียวยา

ตัวชี้วัด
(KPI)
QT1.1 คะแนน Overall Scoring (ปละ 1
ครั้ง)
ใชเกณฑป 2018 2 ครั้ง (เมษายน 62,
มิถุนายน 62)

ผลงานเดิม
2559-2561
N/A
เนื่องจากใช
เกณฑใหม

QT1..2 รอยละของผูปวยนอกทั่วไป ที่มี
ระยะเวลารอรับการตรวจรักษาภายใน 50
นาที

11.68

QT1.3 จํานวนขอรองเรียนดานพฤติกรรม
บริการของบุคลากร ตอ 6 เดือน

4 ครั้ง/ 6
เดือน

2562

เปาหมาย(Targets)
2563 2564 2565

Base
line

Re-ac
2

ดีขึ้น
อยาง
นอย 5
%
จากป
62

ดีขึ้น
อยาง
นอย
10 %
จากป
62

Re-ac QT1.1.1 โครงการ “All for 3”
O = ศูนยพัฒนา
3
คุณภาพ
(ใชการสรางแรงจูงใจทั้งภายในและ
ภายนอก ในการกระตุนใหบุคลากรทุก S = ทุกหนวยงาน
ระดับเกิดแรงบันดาลใจในการรวมกัน
ทําHA โดยมีเปาหมายที่ Overall
Scoring 3)

20%

30%

40%

50%

60%

เก็บ
Base
line

ลดลง
20%

ลดลง
30%

ลดลง ลดลง
40% 50%

2566

กิจกรรมริเริ่ม
(Initiatives)

QT1.2.1 โครงการ “หนาไมงอ รอไม
นาน” (จัดบุคลากรที่มีพฤติกรรม
บริการดีมาไว ณ จุดที่มีปญ
 หาเปน
ประจํา, เพิม่ บริการ One Stop
Service, ระบบนัดชวงเวลา)

ผูรับผิดชอบ

O = งานผูปวย
นอก,ผูรับผิดชอบ
ชองทางรับขอ
รองเรียนตางๆ
S= ผูเกี่ยวของที่
ใหบริการ
QT1.3= งาน
ยุทธศาสตร

2. ดานคุณภาพ(QUALITY) (ตอ)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(Strategic Objectives)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลงานเดิม
2559-2561

QT1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตาม Smart Hospital

QT1.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรใหเปน Knowledge
Worker(s)

N/A

2562

เปาหมาย(Targets)
2563 2564 2565

กิจกรรมริเริ่ม
(Initiatives)

2566

ระดับ
2

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5

ระดับ QT1.4.1 โครงการ “Smart Unit”
5

S = งาน IT

ระดับ
1

ระดับ
2

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ QT1.5.1 โครงการ “Bangphae
5 Expert”

O = HRD

ผูรับผิดชอบ

O = ผูเกี่ยวของใน
แตละประเด็น

S = ทุกหนวยงาน

( พัฒนาและขึ้นทะเบียน Knowledge
Worker(s) ของแตละหนวย )
จัดทําทะเบียนเสร็จภายใน ม.ค.62

QT1.6 ระดับคะแนนประเมินตามเกณฑ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเยียวยา

N/A

พอใช

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ดี

- ดูกิจกรรมริเริม่ ที่ EF4.1.1 (เพิ่มพืน้ ที่
สีเขียว บริเวณในและนอกอาคาร นอก
อาคาร ไดแก สวนเกษตรปลอดภัย,
สวนสมุนไพร(สวนเฉลิมพงศ) และ ใน
อาคาร ไดแก ระเบียง OPD ,หอง
ประชุม)

O = ENV
S = บริหาร,
แพทยแผนไทย,
โภชนากร, HRD,
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

3.ดานประสิทธิภาพ(EFFICIENCY)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(Strategic Objectives)

ตัวชี้วัด
(KPI)

QT2. เพื่อสรางเสริมสุขภาพชุมชน
อยางตอเนื่อง ครอบคลุม สอดคลอง
กับวิถีชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวม

QT2.1 รอยละของหมูบานที่โรงพยาบาลมีการ
ดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุน
ชน (ใช ET 2.2)

EF1. เพื่อเพิ่มบริการการแพทยแบบ
ฟวชั่นใหครอบคลุมกลุม เปาหมายทั้ง
ในโรงพยาบาลและในชุมชน

EF1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การดูแลรักษาดวยการแพทยแบบฟวชั่น

EF2. เพื่อพัฒนาองคความรูดาน
การแพทยแบบฟวชั่นอยางระบบ

ผลงานเดิม
2559-2561

2562

เปาหมาย(Targets)
2563 2564 2565

2566

กิจกรรมริเริ่ม
(Initiatives)

ผูรับผิดชอบ
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EF1.1.1 โครงการ “Fusion
Transformation”
( พัฒนาระบบการแพทยแบบฟวชั่น
ทั้งในโรงพยาบาลและรพสต.อยาง
เปนระบบ)

O = PCT

EF2.1 ระดับการทํา R2R/ผลงานวิจัยดาน
การแพทยแบบฟวชั่นตอป

0

0

1

1

1

EF2.1.1 โครงการ “F2R”

O = หนวยงาน
ตาง ๆ

EF2.2 ระดับความสําเร็จการเผยแพร R2R/
ผลงานวิจัย

1

1

2

2

3

EF2.2.1 โครงการ “Genius
Hospital”

0

QT2.1.1 โครงการ “สุขภาพดีที่บาง O = ปฐมภูมิ
แพ” (ดําเนินโครงการ “หมูบ าน
S = NCD
จัดการสุขภาพ”ใหครอบคลุมทุกพืน้ ที่
โดยใชแนวคิดเรื่อง Health Literacy
และมีตัวแทนของชุมขนเขามารวมคิด
รวมทํา รวมรับผิดชอบในทุกขั้นตอน)

S = ที่ปรึกษาวิจัย

3.ดานประสิทธิภาพ(EFFICIENCY) (ตอ)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(Strategic Objectives)

ตัวชี้วัด
(KPI)

EF3. เพื่อเพิ่มรายรับจากแหลงเงิน
EF 3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
นอกงบประมาณ ควบคูกับการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพรายรับจากแหลงเงินนอก
ตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
EF3.2 ประสิทธิภาพของการดําเนินงานตาม
แผนเพิ่มรายรับจากการใหบริการ
EF3.3 รอยละความสําเร็จในการเพิ่มอัตราการ
ครองเตียง
EF3.4 ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดหนวย
ไฟฟา
EF4. เพื่ อ ปรั บ ป รุ ง สิ่ ง แวดล อ มให EF4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
สวยงามและเอื้อตอการเยียวยา
ตามโครงการ “ สวนเฉลิมพงศ”

ผลงานเดิม
2562

เปาหมาย(Targets)
2563 2564 2565

2566

ระดับ
3

ระดับ
3

ระดับ
4

ระดับ
5

ระดับ
5

EF3.1 โครงการ “กองทุนคนบางแพ O = การเงิน
ไมทิ้งกัน” (กองทุนในเงินบํารุง)
S= กรรมการเพิ่ม
รายได

Base
line

80%

80%

80%

80%

37%

40%

45%

45%

45%

45%

EF3.2 โครงการ “Low cost, not
Low Class” (เพิ่ม IPD Case ที่ได
กําไร โดยเฉพาะ UC, เพิ่มหองพิเศษ
รวม

22 %

Base
line

4%

6%

N/A

1
(25%
ของ
แผน)

2
แหง/
ตน

3
สวย
งาม

2559-2561
N/A

กิจกรรมริเริ่ม
(Initiatives)

ผูรับผิดชอบ

O = องคกรแพทย
S = เวชสถิติ

O = การเงิน
(วัดผล)
8 % 10 % EF 3.4 โครงการอนุรักษพลังงาน
S = ทุกหนวย
(แตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษ
บริการ
พลังงาน
(ดําเนินงาน)
4
5 EF4.1.1 โครงการ “สวนเฉลิมพงศ” O= แพทยแผน
นําไป ถาย ( สวนหยอมที่ใชพืชสมุนไพรในการจัด ไทย,บริหาร
ใช
ทอด สวน เนนความสวยงามและประโยชน S= HRD, ENV
ให ใชสอย เพื่อใชเปนแหลงพักผอนและ
ประชา การเรียนรู รวมทั้งใชในการเยียวยา
ชนได ผูปวย )

3.ดานประสิทธิภาพ(EFFICIENCY) (ตอ)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(Strategic Objectives)
EF5. เพื่อพัฒนาคุณภาพสื่อ
ประชาสัมพันธและชองทางการ
เผยแพรที่ทันสมัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

EF5.1 จํานวนยอด view ของสื่อที่
โรงพยาบาลเผยแพรทางชองทางเทคโนโลยี
(จากชองทาง Youtube, Facebook,
Website)
EF5.2 ระดับความสําเร็จของการใชเทคโนโลยี
ในการประเมินความพึงพอใจ (จอ Touch
Screen, Web-site, youtube ฯลฯ)
EF6. เพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวาง EF6.1 จํานวนกิจกรรมสรางความสัมพันธ
โรงพยาบาลกับชุมชนอยางตอเนื่อง
ระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนตอป (จํานวน
ครั้ง)

ผลงานเดิม
2559-2561

2562
Base
line

Base
line

เปาหมาย(Targets)
2563 2564 2565

2566

กิจกรรมริเริ่ม
(Initiatives)

เพิ่มขึ้น EF5.1.1 โครงการ “สื่อสารฉับไว
100% โดนใจ..ใชเลย ” ( การพัฒนาสื่อ
สรางสรรค เพื่อใชกับชองทางสื่อที่
หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจติ อล
เชน การจัดประกวดสื่อสุขศึกษา )

ผูรับผิดชอบ
O = IT (วัดผล)
O = HRD ,ทุก
หนวยงานที่
ใหบริการเปน
ผูผลิตสื่อ

EF6.1.1 โครงการ “บางแพสัมพันธ” O= ปฐมภูมิ
(กําหนดกิจกรรมสําคัญ ไดแก งานศพ
S= บริหาร
งานบวช งานกฐิน งานพิธีตางๆ)

4.ดานการพัฒนาองคกร(CAPACITY BUILDING)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic
Objectives)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลงานเดิม
2559-2561

2562

เปาหมาย(Targets)
2563 2564 2565

2566

50%

60%

70%

90%

3

4

CB1. เพื่อเพิ่มบุคลากรทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

CB1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนา
สมรรถนะเชิงกลยุทธตามโรคที่เปนจุดเนนของ
โรงพยาบาล (ตามโรคที่เปนจุดเนน ไดแก DM,
HT, ACS, Stroke)

80%

CB2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ IT
ใหสามารถรองรับการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยแบบฟวชั่น

CB2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ “BPH 4.0”

2

CB3. เพื่อสรางบรรยากาศการทํางาน
ที่ดีในทุกระดับขององคกร

CB3.1 อัตราความผูกพันของบุคลากร

90 %

95 %

98 % 98 %

CB3.2 คะแนนความสุขของบุคลากร
(วัดจาก Happinometer)

5%

10 %

15 % 20 %

5

กิจกรรมริเริ่ม
(Initiatives)
CB1.2.1 โครงการ “SMART
BANGPHAE” (เกง ดี มีสุข)

5 CB2.1.1 โครงการ “BPH 4.0”
(Hardware Software Database)
100% CB3.1.1 โครงการ “Happy ที่บาง
แพ” (สวัสดิการ, กิจกรรมสงเสริม
25% รายได, สงเสริมสุขภาพ, สงเสริมความ
รัก สามัคคี)

ผูรับผิดชอบ
O = HRD

O= ยุทธศาสตร
และ IT ,PM
smart hospital
O = HRD

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : E.T 1.1 รอยละอุบัติการณระดับ E ขึ้นไป ไดรับการทบทวน RCA
(ประสิทธิภาพการทบทวนหา RCA ในความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป)
คําอธิบายตัวชี้วัด : ความเสีย่ งระดับ E ทางคลินิก หมายถึง ความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดในระดับอันตรายชั่วคราว
ตองมีการรักษาหรือแกไขเพิ่มเติม
ความเสี่ยงระดับ E ไมใชทางคลินิก หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอหนวยงาน ตองมีการ
ปรับปรุงแกไขระบบ ถาเปนดานชื่อเสียง บุคคลภายนอกเริ่มทราบเรื่อง แตโรงพยาบาลสามารถควบคุมได ถาเปน
ดานทรัพยสิน มูลคาเสียหายไมเกิน 10,000 บาท
โดยมีแนวทางในการจัดการขอรองเรียน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เมื่อพบอุบัติการณ ใหแจงหัวหนางานทันที
หัวหนางาน ประเมินสถานการณเบื้องตน แจงหัวหนาฝาย แจงทีม RM และแจงผูอํานวยการ
ประสานผูเกี่ยวของเพื่อหา RCA และมาตรการแกไข ภายใน 7 วัน
หัวหนาฝาย หัวหนางาน ปฏิบตั ิตามมาตรการปองกัน ภายใน 14 วัน
ทีม RM ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการแกไขปองกัน ภายใน 28 วัน
ทีม RM ติดตามทุกเดือน เปนเวลา 2 เดือน เพื่อไมใหเกิดซ้ํา
รายงานคณะกรรมการบริหารและทีมนํา ทุกเดือน

สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนอุบัติการณระดับ E ที่มีการหา RCA x 100
จํานวนอุบัติการณระดับ E ทั้งหมด
การกําหนดเปาหมายตัวชีว้ ัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
ระดับ 1 ปฏิบัติไดตามขอ 1 – ขอ 2 และ ขอ 7 และมีผลการทบทวน รอยละ 50
ระดับ 2 ปฏิบัติไดตามขอ 1 – ขอ 3 และ ขอ 7 และมีผลการทบทวน รอยละ 70
ระดับ 3 ปฏิบัติไดตามขอ 1 – ขอ 4 และขอ 7 และมีผลการทบทวน รอยละ 80
ระดับ 4 ปฏิบัติไดตามขอ 1 – ขอ 5 และขอ 7 และมีผลการทบทวน รอยละ 90
ระดับ 5 ปฏิบัติไดตามขอ 1 – ขอ 6 และ ขอ 7 และมีผลการทบทวน รอยละ 100

รายละเอียดตัวชี้วัด

2562
1. ระดับความสําเร็จของการทบทวนหา RCA ระดับ 3
ในความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

รายละเอียดขอมูล : รวบรวมรายงานจากใบรายงานอุบัติการณของทีม RM
รวบรวมขอมูลจากโปรแกรมของ สปสช.
ประเมินทุกเดือน (เริ่มเดือน มีนาคม 2562)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวศรีศุภรักษ สวนแกว เลขาทีมครอม RM
หนวยงาน : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุมการพยาบาล

2566
ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : ET 2.1 อัตราผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง/ป.ช.ก.1,000 ลดลง
คําอธิบายตัวชี้วัด : อัตราผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง/ป.ช.ก.1,000 ลดลงหมายถึงผูปวยรายใหมที่ปวย
ดวยโรคความดันโลหิตสูง / ปชก.1,000 ลดลง
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวน (n)=ผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง x 1000
จํานวน (N)=ปชก.ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปทั้งหมดในเขตตําบลบางแพ
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
ผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง/ปชก.1,000 ลดลง รอยละ < 5
ผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง/ปชก.1,000 ลดลง รอยละ 5 - 9
ผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง/ปชก. 1,000 ลดลง รอยละ 10 - 14
ผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง/ปชก.1,000 ลดลง รอยละ 15 - 19
ผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง/ปชก.1,000 ลดลง รอยละ > 20

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
-อัตราผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิต
สูง/ปชก.1,000 ลดลง

2562

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

10 %

20 %

30 %

40 %

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่จะใชเก็บมาจากไหน เชน จาก HDC หรือ แบบรายงานตาง ๆ)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางนิตยา บุตรโพธิ์
หนวยงาน : กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

2566
40

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : ET 2.1 อัตราผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน/ป.ช.ก.1,000 ลดลง
คําอธิบายตัวชี้วัด : อัตราผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน/ป.ช.ก.1,000 ลดลงหมายถึงผูปวยรายใหมที่ปวยดวย
โรคเบาหวาน / ปชก.1,000 ลดลง
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวน (n)=ผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน x 1000
จํานวน (N)=ปชก.ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปทั้งหมดในเขตตําบลบางแพ
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
ผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน/ปชก.1,000 ลดลง รอยละ < 5
ผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน/ปชก.1,000 ลดลง รอยละ 5 - 9
ผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน/ปชก. 1,000 ลดลง รอยละ 10 - 14
ผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน/ปชก.1,000 ลดลง รอยละ 15 - 19
ผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน/ปชก.1,000 ลดลง รอยละ > 20

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
-อัตราผูปวยรายใหมดวยโรคเบาหวาน/ปชก.
1,000 ลดลง

2562

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

10 %

20 %

30 %

40 %

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่จะใชเก็บมาจากไหน เชน จาก HDC หรือ แบบรายงานตาง ๆ)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางนิตยา บุตรโพธิ์
หนวยงาน : กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

2566
40

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : ET 2.2 รอยละของหมูบานทีผานเกณฑการประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพระดับดี
คําอธิบายตัวชี้วัด : รอยละของหมูบานทีผานเกณฑการประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพระดับดี หมายถึงหมูบานทีมี
ผลการประเมินขั้น และกระบวนการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพอยูในระดับดี
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวน (n)= หมูบานทีผานเกณฑการประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพระดับดี x 100
จํานวน (N)=หมูบานทั้งหมดในเขตตําบลบางแพ = 11 หมูบาน
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
หมูบานทีผานเกณฑการประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพ"ระดับดี” รอยละ < 50
หมูบานทีผานเกณฑการประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพ”ระดับดี” รอยละ 50 - 59
หมูบานทีผานเกณฑการประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพ”ระดับดี” รอยละ 60 - 69
หมูบานทีผานเกณฑการประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพ”ระดับดี” รอยละ 70 - 79
หมูบานทีผานเกณฑการประเมิน หมูบานจัดการสุขภาพ”ระดับดี" รอยละ > 80

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
-รอยละหมูบานทีผานเกณฑการประเมิน
หมูบานจัดการสุขภาพ”ระดับดี”

2562
60

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
70

80

90

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่จะใชเก็บมาจากไหน เชน จาก HDC หรือ แบบรายงานตาง ๆ)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางนิตยา บุตรโพธิ์
หนวยงาน : กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

2566
100

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : QT 1.2 รอยละของผูปวยนอกทั่วไป(ไมมีการพิเศษเพิ่มเติมและไมมีหัตถการ)ที่มีระยะเวลารอรับการ
ตรวจรักษาภายใน50นาที(ตั้งแตสงตรวจจนแพทยบันทึก)
คําอธิบายตัวชี้วัด : ระยะเวลารอคอยการตรวจของผูปวยนอกทั่วไปหมายถึง ระยะเวลารอคอยที่ผูรับบริการได
ตรวจกับแพทยผูรักษาโดยนับตั้งแตผูปวยยื่นลงทะเบียนที่หองบัตรจนกระทั่งผูปวยไดเขาตรวจกับแพทยผูรักษาและ
ไมไดมีการพิเศษเพิ่มเติมและไมมีหัตถการใดๆโดยSelectขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรโปรแกรม HOS-XPมาจัดทํา
รายงานผลของระยะเวลารอคอยการรับบริการผูปวยนอกและจัดใหเปนตัวชี้วัดขององคกร
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนผูปว ยนอกทั่วไป(ไมมีการพิเศษเพิ่มเติมและไมมีหัตถการ)ที่มีระยะเวลารอรับการตรวจรักษาภายใน50นาที(ตั้งแตสงตรวจจนแพทยบันทึก)
จํานวนผูปว ยนอกทัว่ ไป(ไมมีการพิเศษเพิ่มเติมและไมมหี ัตถการ)

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด

2561
1. จํานวนผูปวยนอกทั่วไป(ไมมีการ 88.32
พิเศษเพิ่มเติมและไมมีหัตถการ)ที่มี
ระยะเวลารอรับการตรวจรักษาภายใน
50นาที(ตั้งแตสงตรวจจนแพทยบันทึก)

2562
เพิ่มขึ้น
10 %

เปาหมาย (ป)
2563
2564
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
10 %
10 %

รายละเอียดขอมูล : ขอมูลจากระบบคอมพิวเตอรโปรแกรมHOS-XP
ประเมินทุก 1เดือน ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสุนันทา มีบํารุง
หนวยงาน : กลุมงานการพยาบาล งานผูปวยนอก โรงพยาบาลบางแพ

2565
เพิ่มขึ้น
10 %

2566
100 %

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : QT 1.3 จํานวนขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการของเจาหนาที่
คําอธิบายตัวชี้วัด : ขอรองเรียนดานพฤติกรรมบริการของเจาหนาที่ หมายถึง การรองเรียนผานชองตาง ๆ ที่
ผูรับบริการมีการรองเรียนทางโรงพยาบาลกําหนดไว ไดแก กลองรับความคิดเห็น ทาง Facebook website ของ
โรงพยาบาล (กรณีที่รองเรียนดวยตนเอง ใหผูรับเรื่องแนะนําใหเขียนเปนลายลักษณอักษรและใสตูรับความคิดเห็น
ของโรงพยาบาล) โดยมีมาตรการในการดําเนินงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เมื่อพบขอรองเรียน กรรมการความเสี่ยงเขียนใบ FQMR 024 และลงทะเบียน
นําใบ FQMR ที่ลงทะเบียนแลวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่ไดรับใบ FQME 024 กําหนดมาตรการเพื่อหาแนวทางแกไข
ลงบันทึกความเสี่ยงใน ระบบรองเรียน online ของ สปสช. (ตามมาตรา 57, 59)
นําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลในที่ประชุมประจําเดือน

สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนเรื่องรองเรียนดานพฤติกรรมบริการตอ 6 เดือนเฉลี่ย ในป 2562 – ป อื่น ๆ
จํานวนเรื่องรองเรียนดานพฤติกรรมบริการตอ 6 เดือนเฉลี่ย ในป 2562
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด

2562
1. จํานวนบุคลากรที่เปน Knowledge เก็บ Base
Workers และมีการถายทอดความรูหรือเปน Line
ทีป่ รึกษา

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ลดลง
ลดลง
ลดลง
20 %
30 %
40 %

รายละเอียดขอมูล : รวบรวมจากทุกชองทางแลวดึงจากระบบรายงาน online
ประเมินทุก 6 เดือน (มีนาคม กันยายน)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

2566
ลดลง
50 %

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : QT 1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน Smart Hospital
คําอธิบายตัวชี้วัด : Smart Hospital ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
1. Smart Appointment หมายถึง การเพิ่มความสะดวกดานการนัดหมายใหกับผูรับบริการ ไดแก
- มีระบบนัดลวงหนา ในคลินิกพิเศษ ผาน Application H4Y ไดแก ทันตกรรม แพทยแผน
ไทย กายภาพบําบัด
- การเรียกคิวรับยาเพื่อเพิ่มความมั่นใจแกผูรับบริการและลดความตึงเครียดระหวางผูใหบริการและ
ผูรับบริการ
2. Smart Service หมายถึง การพัฒนาระบบการใหบริการที่เพิ่มคุณภาพเพื่อใหผูรับบริการเกิดความ
มั่นใจ ไดแก และการใหบริการที่เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะขององคกร (ดูของเอก)
- การสรางหรือกําหนดแนวทางการดูแล (CPG) ตามแนวทางการแพทยแบบฟวชั่นที่กําหนด
- คุณภาพการรักษาดานยาในระบบ HIS
- Less paper, EMR
3. Smart Delivery หมายถึง การใหบริการที่เขาถึงผูปวยไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย ไดแก
- การจัดสงยาถึงบานเพื่อลดความแออัด ในคลินิกพิเศษที่ผูปวยไมสามารถมารับบริการได โดยการ
จายยาผานเครือขายโรงพยาบาล
- การจัดทําพิกัดบานผูปวยกลุมเสี่ยงในระบบริการการแพทยฉุกเฉิน ไดแก ACS, Stroke
4. Smart Intermediate Care หมายถึง การพัฒนาระบบการดูแลผูปวย IMC ไดแก
- การสํารองเตียง อยางนอย 2 เตียง
- การสงตอขอมูล โดยการใชโปรแกรม Thai COC ในการเชื่อมโยงขอมูลผูปวยทั้งการสงตอ สง
กับ และดูแลตอเนื่องที่บาน
5. Smart Refer หมายถึง การประกันเวลาขั้นตอนการประสานการ Refer ในกลุมโรค Fast tract
พัฒนารถ Refer ใหปลอดภัยและมีอุปกรณ Monitor และเครื่องมือสื่อสาร ระหวาง Refer ผูปวย
6. มี HIS Gateway เมื่อระบบสวนกลางพรอม
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
- ไมมี
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)

ระดับคะแนน
1
2
3

การดําเนินงาน
ในแตละองคประกอบ สามารถดําเนินการได อยางนอยองคประกอบละ 1 กิจกรรม
ในแตละองคประกอบ สามารถดําเนินการได รอยละ 30
ในแตละองคประกอบ สามารถดําเนินการได รอยละ 30 และมีองคประกอบใดองคประกอบ

4
5

หนึ่ง ที่ดําเนินการได รอยละ 50
ในแตละองคประกอบ สามารถดําเนินการได รอยละ 75
ในแตละองคประกอบ สามารถดําเนินการได รอยละ 75 ขึ้นไป

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด

2562
1. การดําเนินงาน smart hospital ใน ระดับ 2
ภาพรวม

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4

2566
ระดับ 5

รายละเอียดขอมูล : จากการประเมินโดย PM Smart Hospital
ประเมินทุก 6 เดือน (มีนาคม กันยายน)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายอดิเรก จําปาทอง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน (งานขอมูลสารสนเทศ)
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : QT 1.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหเปน Knowledge Workers
คําอธิบายตัวชี้วัด : Knowledge Workers หมายถึง บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สําคัญของโรงพยาบาล
ทั้งทางคลินิกและไมใชคลินิก ความเชี่ยวชาญที่มาจากการอบรมหรือมีประสบการณในการทํางานจนเกิดเปนความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญจนสามารถถายทอด เปนที่ปรึกษาใหกับบุคลากรทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลได
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนบุคลากรที่เปน Knowledge Workers x 100
จํานวนบุคคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาล
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มีบุคลากรที่เปน Knowledge Workers รอยละ 25
มีบุคลากรที่เปน Knowledge Workers รอยละ 30
มีบุคลากรที่เปน Knowledge Workers รอยละ 30 และมีการถายทอดหรือเปนที่
ปรึกษา ไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป/คน
มีบุคลากรที่เปน Knowledge Workers รอยละ 40 และมีการถายทอดหรือเปนที่
ปรึกษา ไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป/คน และสามารถสรางความเชี่ยวชาญเบอร 2 ไดอยาง
นอย รอยละ 30
มีบุคลากรที่เปน Knowledge Workers รอยละ 50 และมีการถายทอดหรือเปนที่
ปรึกษา ไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป/คน และสามารถสรางความเชี่ยวชาญเบอร 2 ไดอยาง
นอย รอยละ 50

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด

2562
1. จํานวนบุคลากรที่เปน Knowledge ระดับ 1
Workers และมีการถายทอดความรูหรือเปน
ที่ปรึกษา

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

รายละเอียดขอมูล : การสํารวจและการทบทวนในที่ประชุม HRD
สํารวจขอมูล เดือน กุมภาพันธ 2562
เก็บขอมูลทุก 1 ป (สิงหาคม 2562)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี ประธานทีมครอม HRD
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

2566
ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : QT 2.1 รอยละของหมูบานทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน
คําอธิบายตัวชี้วัด : รอยละของหมูบานทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน หมายถึงหมูบาน
ทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพโดยมีตัวแทนของชุมชนเขามารวมคิดรวมทํา และรวมรับผิดชอบทุก
ขั้นตอน
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวน (n)=หมูบานทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน x 100
จํานวน (N)=หมูบานทั้งหมดในเขตตําบลบางแพ = 11 หมูบาน
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
หมูบานทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชนรอยละ
หมูบานทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชนรอยละ
หมูบานทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชนรอยละ
หมูบานทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชนรอยละ
หมูบานทีมีการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชนรอยละ

<50
50 - 59
60 - 69
70 - 79
> 80

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
-รอยละของหมูบานทีมีการดําเนินงาน
โครงการสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชน

2562
60

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
70

80

90

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่จะใชเก็บมาจากไหน เชน จาก HDC หรือ แบบรายงานตาง ๆ)

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางนิตยา บุตรโพธิ์
หนวยงาน : กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

2566
100

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลรักษาแบบ Fusion Medicine
คําอธิบายตัวชี้วัด : โรคที่กําหนดใหมีการดูแลรักษาแบบ Fusion Medicine ไดแก 1.DM 2.HT 3.COPD/Asthma
4.Myalgia 5.ภูมิแพ 6.Chronic pain 7.แผลเรื้อรัง 8.Subacute careในผูปวย Stroke
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนผูปวยโรคที่กําหนดไดรับการรักษาแบบ Fusion Medicine x 100
จํานวนผูปวยโรคที่กําหนดทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
พัฒนาCPGแบบ Fusion Medicine ได 2 โรค
พัฒนาCPGแบบ Fusion Medicine ได 2 โรค และมีอัตราผูปวยไดรับการดูแลรักษา ≥10%
พัฒนาCPGแบบ Fusion Medicine ได 4 โรค และมีอัตราผูปวยไดรับการดูแลรักษา ≥20%
พัฒนาCPGแบบ Fusion Medicine ได 6 โรค และมีอัตราผูปวยไดรับการดูแลรักษา ≥35%
พัฒนาCPGแบบ Fusion Medicine ได 8 โรค และมีอัตราผูปวยไดรับการดูแลรักษา ≥50%

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ดูแลรักษาแบบ Fusion Medicine

2562
1

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
2
3
4

2566
5

รายละเอียดขอมูล : ขอขอมูลที่จะใชเก็บมาจากงานIT โดยดึงจากระบบHOSxP ,ประเมินผลทุก 6 เดือน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : น.ส.กิตติมา มัญญะหงษ

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 2.1 จํานวน R2R/ผลงานวิจัยดานการแพทยแบบฟวชั่นตอป
คําอธิบายตัวชี้วัด : หนวยงานที่ใหบริการดวยการแพทยแบบฟวชั่น มีการนําขอมูลดานการบริการและรูปแบบที่ให
มาบริการมาพัฒนาเปน R2R/งานวิจัย เพื่อพัฒนาตอยอดใหการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
- ไมมี
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มี R2R/งานวิจัยการแพทยแบบฟวชั่น อยางนอย 1
มี R2R/งานวิจัยการแพทยแบบฟวชั่น เพิ่มขึ้นอยางนอย 1
มี R2R/งานวิจัยการแพทยแบบฟวชั่น อยางนอย 1 เรื่อง
งานวิจัยเดิมมาใชในกระบวนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
มี R2R/งานวิจัยการแพทยแบบฟวชั่น อยางนอย 2 เรื่อง
งานวิจัยเดิมมาใชในกระบวนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
มี R2R/งานวิจัยการแพทยแบบฟวชั่น อยางนอย 2 เรื่อง
งานวิจัยเดิมมาใชในกระบวนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
จังหวัดขึ้นไป

และยังคงนําผลงาน R2R/
และยังคงนําผลงาน R2R/
และยังคงนําผลงาน R2R/
และไดไปนําเสนอในระดับ

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด

2562
1. การนําการแพทยแบบฟวชั่นมาพัฒนาเปน ระดับ 1
R2R/งานวิจัย

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่จะใชเก็บมาจากไหน เชน จาก HDC หรือ แบบรายงานตาง ๆ)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี ประธานทีมครอม HRD
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

2566
ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 2.2 จํานวน R2R/ผลงานวิจัยทีไดรับการเผยแพร
คําอธิบายตัวชี้วัด : มีการนําผลงาน R2R/งานวิจัยที่ไดดําเนินการมาไมเกิน 2 ป ไปเผยแพรที่ในประชุมวิชาการ
ตามที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น ทั้งในและนอกโรงพยาบาลบางแพ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
- ไมมี
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มี R2R/งานวิจัย อยางนอย 1 เรื่องที่ไดนําเสนอในระดับโรงพยาบาล
มี R2R/งานวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง ที่ไดนําเสนอนอกโรงพยาบาล
มี R2R/งานวิจัย อยางนอย 2 เรื่อง ที่ไดนําเสนอนอกโรงพยาบาล
มี R2R/งานวิจัย อยางนอย 2 เรื่อง ที่ไดนําเสนอนอกโรงพยาบาล และไดรับรางวัลอยาง
นอย 1 เรื่อง
มี R2R/งานวิจัย อยางนอย 3 เรื่อง ที่ไดนําเสนอนอกโรงพยาบาล และไดรับรางวัลอยาง
นอย 1 เรื่อง

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด

2562
1. การนําเสนอผลงาน R2R/งานวิจัยของ ระดับ 1
บุคลากรโรงพยาบาลบางแพ

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่จะใชเก็บมาจากไหน เชน จาก HDC หรือ แบบรายงานตาง ๆ)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี ประธานทีมครอม HRD
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

2566
ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 3.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพรายรับจากแหลงเงินนอกงบประมาณ
คําอธิบายตัวชี้วัด : การจัดทํากระบวนการตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายไดของโรงพยาบาล ที่นอกเหนือจากเงินเรียกเก็บจาก
การใหบริการ ซึ่งหมายรวมถึงเงินรายไดจากการใหบริการดานสุขภาพ ไดแก การตรวจสุขภาพ และรายรับใน
รูปแบบของการบริจาคและการกุศล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การตรวจสุขภาพกลุมขาราชการ
การตรวจสุขภาพพนักงานโรงงาน
การตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว
ตูรับบริจาค
กิจกรรมเพื่อการกุศล
เงินทําบุญเนื่องในโอกาสตาง ๆ

สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนเงินนอกงบประมาณที่ไดรับ x 100
2,000,000
(ตั้งเปาหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมปละ 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน)
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มีคณะกรรมการ และมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
สามารถเพิ่มได 50 % ของเปาหมายที่ตั้งไว
มีคณะกรรมการ และมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
สามารถเพิ่มได 51 - 60 % ของเปาหมายที่ตั้งไว
มีคณะกรรมการ และมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
สามารถเพิ่มได 61 - 70 % ของเปาหมายที่ตั้งไว
มีคณะกรรมการ และมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
สามารถเพิ่มได 71 - 80 % ของเปาหมายที่ตั้งไว
มีคณะกรรมการ และมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
สามารถเพิ่มได > 80 % ของเปาหมายที่ตั้งไว

และ
และ
และ
และ
และ

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)

รายละเอียดตัวชี้วัด
ดําเนินการเพิ่มรายรับจากเงินนอก
งบประมาณ

2562
ระดับ 3

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

รายละเอียดขอมูล : จากรายงานของงานการเงิน (บัญชีการเงินการคลัง)
ประเมินโดย คณะกรรมการเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล
การประเมิน ทุกเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2562 เปนตนไป)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : พญ.ธนิสตา นิธิเศรษฐทรัพย ประธานเพิ่มรายรับโรงพยาบาลบางแพ
หนวยงาน : องคกรแพทย

2566
ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเพิ่มรายรับจาการใหบริการ
คําอธิบายตัวชี้วัด : การบันทึกขอมูลการใหบริการอยางครบถวน ถูกตอง ทันเวลา จากการใหบริการดาน
การแพทย การตรวจสุขภาพและการคัดกรองโรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดจากการใหบริการตามสิทธิตาง ๆ
เปนไปตามที่กําหนด ตามสิทธิการรักษา ดังนี้
7. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิหลักประกันสุขภาพ
8. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิประกันสังคม
9. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิเบิกได เบิกไดจายตรง
10. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิประกันอุบัติเหตุ
11. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิ พ.ร.บ.จราจร
12. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลประชากรตางดาวตาง ๆ
13. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลเฉพาะบริการ เชน บริการการดูแลผูปวยระยะสุดทาย บริการแพทย
แผนไทย บริการจิตบําบัด บริการเยี่ยมบาน การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ฯลฯ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนเงินนอกงบประมาณที่ไดรับ x 100
2,000,000
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
1. หนวยงานศูนยประกันสุขภาพ มีการจัดทําแนวทางการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลในแตละสิทธิการรักษา
2. หนวยงานศูนยประกันสุขภาพ จัดสงเอกสารเรียกเก็บไปยังหนวยงานตาง ๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดของ
แตละสิทธิการรักษา
3. งานการเงิน มีการลงบัญชีรายการรับเงินโอน เมื่อมีรายการโอนจากหนวยงานตาง ๆ
4. งานการเงิน มีการลงบัญชีกรณีหนวยงานที่ยังไมไดดําเนินการจัดสงเงินตามที่เรียกเก็บ
5. งานการเงิน มีการติดตามรายการจากหนวยงานตาง ๆ ที่ยังไมไดดําเนินการจัดสงเงินตามที่เรียกเก็บ
ระดับคะแนน
การดําเนินงาน
1
มีการดําเนินการตาม ขอ 1 และ ขอ 2 ไดอยางครบถวน
2
มีการดําเนินการตาม ขอ1 - ขอ 3 ไดอยางครบถวนตามที่กําหนด (ทุกครั้ง)
3
มีการดําเนินการตาม ขอ 1 - ขอ 4 ไดอยางครอบคลุม (ทุกหนวยงาน)
4
มีการดําเนินการตามขอ 1 – ขอ 5 ไดอยางครอบคลุม (ทุกหนวยงาน)
5
มีการดําเนินการตามขอ 1 – ขอ 5 และไดรับจัดสรรยอดเรียกเก็บไมนอยกวา 80 %
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด

2562

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

2566

ประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินจากการ
ใหบริการ

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

รายละเอียดขอมูล : จากรายงานของงานการเงิน (บัญชีการเงินการคลัง)
ประเมินโดย คณะกรรมการเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล
การประเมิน ทุกเดือน (เริ่มเดือนเมษายน 2562 เปนตนไป)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : พญ.ธนิสตา นิธิเศรษฐทรัพย ประธานเพิ่มรายรับโรงพยาบาลบางแพ
หนวยงาน : องคกรแพทย

ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเพิ่มรายรับจาการใหบริการ
คําอธิบายตัวชี้วัด : การบันทึกขอมูลการใหบริการอยางครบถวน ถูกตอง ทันเวลา จากการใหบริการดาน
การแพทย การตรวจสุขภาพและการคัดกรองโรคตาง ๆ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดจากการใหบริการตามสิทธิตาง ๆ
เปนไปตามที่กําหนด ตามสิทธิการรักษา ดังนี้
14. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิหลักประกันสุขภาพ
15. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิประกันสังคม
16. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิเบิกได เบิกไดจายตรง
17. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิประกันอุบัติเหตุ
18. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสิทธิ พ.ร.บ.จราจร
19. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลประชากรตางดาวตาง ๆ
20. การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลเฉพาะบริการ เชน บริการการดูแลผูปวยระยะสุดทาย บริการแพทย
แผนไทย บริการจิตบําบัด บริการเยี่ยมบาน การฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ฯลฯ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนเงินนอกงบประมาณที่ไดรับ x 100
2,000,000
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
6. หนวยงานศูนยประกันสุขภาพ มีการจัดทําแนวทางการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลในแตละสิทธิการรักษา
7. หนวยงานศูนยประกันสุขภาพ จัดสงเอกสารเรียกเก็บไปยังหนวยงานตาง ๆ ตามระยะเวลาที่กําหนดของ
แตละสิทธิการรักษา
8. งานการเงิน มีการลงบัญชีรายการรับเงินโอน เมื่อมีรายการโอนจากหนวยงานตาง ๆ
9. งานการเงิน มีการลงบัญชีกรณีหนวยงานทีย่ ังไมไดดําเนินการจัดสงเงินตามที่เรียกเก็บ
10. งานการเงิน มีการติดตามรายการจากหนวยงานตาง ๆ ที่ยังไมไดดําเนินการจัดสงเงินตามที่เรียกเก็บ
ระดับคะแนน
การดําเนินงาน
1
มีการดําเนินการตาม ขอ 1 และ ขอ 2 ไดอยางครบถวน
2
มีการดําเนินการตาม ขอ1 - ขอ 3 ไดอยางครบถวนตามที่กําหนด (ทุกครั้ง)
3
มีการดําเนินการตาม ขอ 1 - ขอ 4 ไดอยางครอบคลุม (ทุกหนวยงาน)
4
มีการดําเนินการตามขอ 1 – ขอ 5 ไดอยางครอบคลุม (ทุกหนวยงาน)
5
มีการดําเนินการตามขอ 1 – ขอ 5 และไดรับจัดสรรยอดเรียกเก็บไมนอยกวา 80 %
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด

2562

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

2566

ประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงินจากการ
ใหบริการ

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

รายละเอียดขอมูล : จากรายงานของงานการเงิน (บัญชีการเงินการคลัง)
ประเมินโดย คณะกรรมการเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล
การประเมิน ทุกเดือน (เริ่มเดือนเมษายน 2562 เปนตนไป)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : พญ.ธนิสตา นิธิเศรษฐทรัพย ประธานเพิ่มรายรับโรงพยาบาลบางแพ
หนวยงาน : องคกรแพทย

ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 3.3 รอยละความสําเร็จในการเพิ่มอัตราการครองเตียง
คําอธิบายตัวชี้วัด : การเพิ่มการรับรักษาประเภทผูปวยใน ในกลุมโรคที่เห็นสมควร โดยเฉพาะในผูปวยสิทธิการ
รักษาหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (UC) และสิทธิเบิกไดจายตรง เพื่อเพิ่มจํานวนผูปวยในของโรงพยาบาลใหมาก
ขึ้นกวาเดิม ทําใหอัตราครองเตียงเพิ่มขึ้น
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
อัตราครองเตียง = ผลรวมจํานวนวันนอนผูปวยใน x 100
จํานวนเตียง x จํานวนวัน
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
อัตราครองเตียง

2562

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

2566

40 %

45 %

45 %

45 %

45 %

รายละเอียดขอมูล : จากรายงานของตึกผูปวยใน
ประเมินโดย คณะกรรมการเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล
การประเมิน ทุกเดือน (เริ่มเดือนเมษายน 2562 เปนตนไป)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : พญ.ธนิสตา นิธิเศรษฐทรัพย ประธานเพิ่มรายรับโรงพยาบาลบางแพ
หนวยงาน : องคกรแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 3.4 รอยละของการดําเนินการลดหนวยไฟฟา
คําอธิบายตัวชี้วัด : การใชกระแสไฟฟาของแตละอาคารในแตละเดือน วัดโดยคิดหนวยการใชไฟฟาของพื้นที่บริการ
เทียบชวงเวลาเดียวกันของป (รอบนี้ใชของป 2561 เปนฐาน)
หนวยการใชไฟฟาของพื้นที่บริการในโรงพยาบาล คํานวณจากหนวยการใชไฟฟาทั้งหมด ลบดวยหนวยการ
ใชไฟฟาของบานพัก ฝายบริหารเปนผูคํานวณตัวเลขให) โดยกําหนดใหแตละหนวยงานยอยมีมาตรการในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาของตนเอง
แลวนํามาและมีการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานโดยหัวหนางาน/
หัวหนาฝาย ตามลําดับ เปนระยะ ๆ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)

ระดับคะแนน
1
ปริมาณการใชไฟฟา
2
ปริมาณการใชไฟฟา
3
ปริมาณการใชไฟฟา
ลดลง รอยละ 0.99
4
ปริมาณการใชไฟฟา
5
ปริมาณการใชไฟฟา

รายการ
เพิ่มขึ้น มากกวา/เทากับ รอยละ 5
เพิ่มขึ้น รอยละ 2 - 4.99
อยูระหวาง เพิ่มขึ้น รอยละ 1.99 ถึง
ลดลง รอยละ 1 - 3.99
ลดลง มากกวา/เทากับ รอยละ 4

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
อัตราการลดหนวยไฟฟา

2562
10 %

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

2566

เพิ่มขึ้น
2%

เพิ่มขึ้น
2%

เพิ่มขึ้น
2%

รายละเอียดขอมูล : จากรายงานของฝายบริหารงานทั่วไป
ประเมินโดย คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล
การประเมิน ทุกเดือน (เริ่มเดือนเมษายน 2562 เปนตนไป)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายหยุด ทองงาม หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
หนวยงาน : กลุมงานบริหารงานทั่วไป

เพิ่มขึ้น
2%

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ “สวนเฉลิมพงศ”
คําอธิบายตัวชี้วัด : มีการจัดสวนภายนอกอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับโรงพยาบาล และสามารถจัดเปนสถานที่
พักผอนของญาติหรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสม สะอาด เปนระเบียบ และเปนแหลงเรียนรูเรื่องการใชสมุนไพร
ในการดูแลรักษาอาการเจ็บปวยไดอยางสอดรับกับการแพทยแบบฟวชั่น ในพื้นที่ดังตอไปนี้
1. สวนขางทางไปตึกกายภาพดานทิศตะวันตกของทางเดิน
ผูรับผิดชอบพื้นที่ กลุมงานประกันฯ + งานแพทยแผนไทย
2. สวนสวนทางไปตึกกายภาพทางทิศตะวันออกของทางเดิน
ผูรับผิดชอบพื้นที่ งานกายภาพ
3. สวนบริเวณเรือนเพาะชําเดิม
ผูรับผิดชอบพื้นที่ กลุมงานบริการอาหาร
4. สวนบริเวณรานคาและกลุมงานสุขาภิบาลฯ
ผูรับผิดชอบพื้นที่ กลุมงานสุขาภิบาลและปองกันโรค
5. สวนบริเวณดานหลังงานแพทยแผนไทย
ผูรับผิดชอบพื้นที่ งานแพทยแผนไทย
6. สวนบริเวณดานหลังคลินิก DPAC (ตึกแผนไทยใหม)
ผูรับผิดชอบพื้นที่ กลุมงานประกันฯ + งานแพทยแผนไทย
7. ดานหลังตึกผูปวยใน
ผูรับผิดชอบพื้นที่ งานผูปวยใน
หมายเหตุ
1. ความเหมาะสม หมายถึง กรณีเปนไมพุม หรือไมกอ 1 ตารางเมตรควรมีตนไมอยางนอย 1 – 2 ชนิด
กรณีเปนไมยืนตน 2 ตารางเมตร ควรมีไมยืนตน 1 ชนิด
2. ความสวยงาม หมายถึง บริเวณสวนเปนระเบียบ ไมมีตนหญาอื่นขึ้นแซมในแปลง รอบ ๆ แปลงตนหญาสูง
ไมเกิน 3 นิ้ว
3. การนําประโยชนไปใช หมายถึง กรณีเปนสมุนไพร ตองมีปายชื่อบอกสรรพคุณและการนําไปใช
4. ผูดูแลในการตัดหญาในสวนคือ คนสวนของโรงพยาบาลบางแพ สวนผูรับผิดชอบมีหนาที่ปลูกตนไม ใสปุย
ดูแลรดน้ํา และการติดปายชื่อและสรรพคุณ โดยใหชางของโรงพยาบาลอํานวยความสะดวกเรื่องการติดปาย
ชื่อ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
- ไมมี

เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มีสวน 25 % ของแผนที่กําหนดไว
มีสวน 25 % และมีปริมาณตนไมเหมาะสม
มีสวน 50 % และมีตนไมสวยงาม
มีสวน 75 % และตนไม สมุนไพร มีการติดปายชื่อบอกสรรพคุณและการนําไปใช
มีสวน 100 % และมีรูปแบบการถายทอดการใชสมุนไพรใหกับประชาชนไดอยางเปน
รูปธรรม

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จํานวนสวนภายนอกอาคาร

2562
ระดับ 1

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

เปาหมาย ป 2562 ไดแก 1. สวนขางทางไปตึกกายภาพดานทิศตะวันตกของทางเดิน
2. สวนบริเวณเรือนเพาะชําเดิม
รายละเอียดขอมูล : จากการประเมินโดย PM
ประเมินโดย HRD และ ENV เดือน สิงหาคม 2562
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี ประธานทีมครอม HRD
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

2566
ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 5.1 จํานวนยอด view ของสื่อที่โรงพยาบาลเผยแพรทางชองทางเทคโนโลยี
คําอธิบายตัวชี้วัด : การนําสื่อความรู และการประชาสัมพันธตาง ๆ ของโรงพยาบาล โดยแตละจุดบริการที่นําสื่อ
มาเผยแพรผานชองทางที่ทันสมัยที่จัดเตรียมไวให
โดยชองทางการเผยแพรผูรับบริการตองเขาถึงงาย ไดแก
เฟสบุคของโรงพยาบาล Line และ website ของโรงพยาบาล
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
ผลรวมยอดวิวของแตละสื่อที่เผยแพร
จํานวนสื่อทั้งหมดที่เผยแพร

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. จํานวนยอดวิว

2562
Base
line

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
มากขึ้น
20 %

2566

รายละเอียดขอมูล : มาจากสื่อที่บันทึกไวใหโดย Admin เปนผูติดตามเรียกดู
ประเมินผลราย 3 เดือน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายอดิเรก จําปาทอง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน (งานขอมูลและสารสนเทศ)
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 5.2 ระดับความสําเร็จของการใชเทคโนโลยีในการประเมินความพึงพอใจ
คําอธิบายตัวชี้วัด : การจัดเตรียม จัดหา อุปกรณในการเพิ่มชองทางการใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นและความ
พึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาล ผาน website โรงพยาบาลบางแพ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
- ไมมี
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มีโปรแกรมการประเมินความพึงพอใจที่โรงพยาบาลผานระบบคอมพิวเตอรที่
โรงพยาบาล
มีตามขอ 1 และมีผูเขามาประเมินอยางนอยเดือนละ 50 ราย
มีตามขอ 1 และมีผูเขามาประเมินอยางนอยเดือนละ 100 ราย
มีตามขอ 3 และมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห
มีตามขอ 4 และนําผลการวิเคราะหมาแกไขปรับปรุง

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. เทคโนโลยีในการประเมินความพึงพอใจ

2562
ระดับ 2

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

2566
ระดับ 5

รายละเอียดขอมูล : ระบบประมวลผลของ website โรงพยาบาลบางแพ หนา “ประเมินความพึงพอใจ”
เก็บขอมูลทุกเดือน (เริ่มเดือนกุมภาพันธ 2562)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายอดิเรก จําปาทอง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน (งานขอมูลและสารสนเทศ)
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF6.1รอยละของกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนตอป (จํานวนครั้ง)
คําอธิบายตัวชี้วัด : กิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน หมายถึง งานบุญ งานบวช งานศพในชุมชน
ต.บางแพ
สูตรการคํานวณ (กรณีตวั ชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวน (n)=จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน x 100
จํานวน (N)=จํานวนกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 60
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 70
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 80
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 90
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 100

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
-รอยละของการเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธ
ระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน

2562
60

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
70

80

90

2566
100

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่เก็บจากกลุมงานตางๆทีเ่ ขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธ ในชุมงานบุญ งานบวช
งานศพในชุมชน ต.บางแพ

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางนิตยา บุตรโพธิ์
หนวยงาน : กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 3.3 รอยละความสําเร็จในการเพิ่มอัตราการครองเตียง
คําอธิบายตัวชี้วัด : การเพิ่มการรับรักษาประเภทผูปวยใน ในกลุมโรคที่เห็นสมควร โดยเฉพาะในผูปวยสิทธิการ
รักษาหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (UC) และสิทธิเบิกไดจายตรง เพื่อเพิ่มจํานวนผูปวยในของโรงพยาบาลใหมาก
ขึ้นกวาเดิม ทําใหอัตราครองเตียงเพิ่มขึ้น
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
อัตราครองเตียง = ผลรวมจํานวนวันนอนผูปวยใน x 100
จํานวนเตียง x จํานวนวัน
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
อัตราครองเตียง

2562

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

2566

40 %

45 %

45 %

45 %

45 %

รายละเอียดขอมูล : จากรายงานของตึกผูปวยใน
ประเมินโดย คณะกรรมการเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล
การประเมิน ทุกเดือน (เริ่มเดือนเมษายน 2562 เปนตนไป)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : พญ.ธนิสตา นิธิเศรษฐทรัพย ประธานเพิ่มรายรับโรงพยาบาลบางแพ
หนวยงาน : องคกรแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 3.4 รอยละของการดําเนินการลดหนวยไฟฟา
คําอธิบายตัวชี้วัด : การใชกระแสไฟฟาของแตละอาคารในแตละเดือน วัดโดยคิดหนวยการใชไฟฟาของพื้นที่บริการ
เทียบชวงเวลาเดียวกันของป (รอบนี้ใชของป 2561 เปนฐาน)
หนวยการใชไฟฟาของพื้นที่บริการในโรงพยาบาล คํานวณจากหนวยการใชไฟฟาทั้งหมด ลบดวยหนวยการ
ใชไฟฟาของบานพัก ฝายบริหารเปนผูคํานวณตัวเลขให) โดยกําหนดใหแตละหนวยงานยอยมีมาตรการในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาของตนเอง
แลวนํามาและมีการประเมินการดําเนินการตามมาตรฐานโดยหัวหนางาน/
หัวหนาฝาย ตามลําดับ เปนระยะ ๆ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)

ระดับคะแนน
1
ปริมาณการใชไฟฟา
2
ปริมาณการใชไฟฟา
3
ปริมาณการใชไฟฟา
ลดลง รอยละ 0.99
4
ปริมาณการใชไฟฟา
5
ปริมาณการใชไฟฟา

รายการ
เพิ่มขึ้น มากกวา/เทากับ รอยละ 5
เพิ่มขึ้น รอยละ 2 - 4.99
อยูระหวาง เพิ่มขึ้น รอยละ 1.99 ถึง
ลดลง รอยละ 1 - 3.99
ลดลง มากกวา/เทากับ รอยละ 4

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
อัตราการลดหนวยไฟฟา

2562
10 %

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

2566

เพิ่มขึ้น
2%

เพิ่มขึ้น
2%

เพิ่มขึ้น
2%

รายละเอียดขอมูล : จากรายงานของฝายบริหารงานทั่วไป
ประเมินโดย คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล
การประเมิน ทุกเดือน (เริ่มเดือนเมษายน 2562 เปนตนไป)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายหยุด ทองงาม หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
หนวยงาน : กลุมงานบริหารงานทั่วไป

เพิ่มขึ้น
2%

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการ “สวนเฉลิมพงศ”
คําอธิบายตัวชี้วัด : มีการจัดสวนภายนอกอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับโรงพยาบาล และสามารถจัดเปนสถานที่
พักผอนของญาติหรือผูรับบริการไดอยางเหมาะสม สะอาด เปนระเบียบ และเปนแหลงเรียนรูเรื่องการใชสมุนไพร
ในการดูแลรักษาอาการเจ็บปวยไดอยางสอดรับกับการแพทยแบบฟวชั่น ในพื้นที่ดังตอไปนี้
8. สวนขางทางไปตึกกายภาพดานทิศตะวันตกของทางเดิน
ผูรับผิดชอบพื้นที่ กลุมงานประกันฯ + งานแพทยแผนไทย
9. สวนสวนทางไปตึกกายภาพทางทิศตะวันออกของทางเดิน
ผูรับผิดชอบพื้นที่ งานกายภาพ
10. สวนบริเวณเรือนเพาะชําเดิม
ผูรับผิดชอบพื้นที่ กลุมงานบริการอาหาร
11. สวนบริเวณรานคาและกลุมงานสุขาภิบาลฯ
ผูรับผิดชอบพื้นที่ กลุมงานสุขาภิบาลและปองกันโรค
12. สวนบริเวณดานหลังงานแพทยแผนไทย
ผูรับผิดชอบพื้นที่ งานแพทยแผนไทย
13. สวนบริเวณดานหลังคลินิก DPAC (ตึกแผนไทยใหม)
ผูรับผิดชอบพื้นที่ กลุมงานประกันฯ + งานแพทยแผนไทย
14. ดานหลังตึกผูปวยใน
ผูรับผิดชอบพื้นที่ งานผูปวยใน
หมายเหตุ
5. ความเหมาะสม หมายถึง กรณีเปนไมพุม หรือไมกอ 1 ตารางเมตรควรมีตนไมอยางนอย 1 – 2 ชนิด
กรณีเปนไมยืนตน 2 ตารางเมตร ควรมีไมยืนตน 1 ชนิด
6. ความสวยงาม หมายถึง บริเวณสวนเปนระเบียบ ไมมีตนหญาอื่นขึ้นแซมในแปลง รอบ ๆ แปลงตนหญาสูง
ไมเกิน 3 นิ้ว
7. การนําประโยชนไปใช หมายถึง กรณีเปนสมุนไพร ตองมีปายชื่อบอกสรรพคุณและการนําไปใช
8. ผูดูแลในการตัดหญาในสวนคือ คนสวนของโรงพยาบาลบางแพ สวนผูรับผิดชอบมีหนาที่ปลูกตนไม ใสปุย
ดูแลรดน้ํา และการติดปายชื่อและสรรพคุณ โดยใหชางของโรงพยาบาลอํานวยความสะดวกเรื่องการติดปาย
ชื่อ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
- ไมมี

เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มีสวน 25 % ของแผนที่กําหนดไว
มีสวน 25 % และมีปริมาณตนไมเหมาะสม
มีสวน 50 % และมีตนไมสวยงาม
มีสวน 75 % และตนไม สมุนไพร มีการติดปายชื่อบอกสรรพคุณและการนําไปใช
มีสวน 100 % และมีรูปแบบการถายทอดการใชสมุนไพรใหกับประชาชนไดอยางเปน
รูปธรรม

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
จํานวนสวนภายนอกอาคาร

2562
ระดับ 1

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4

เปาหมาย ป 2562 ไดแก 1. สวนขางทางไปตึกกายภาพดานทิศตะวันตกของทางเดิน
2. สวนบริเวณเรือนเพาะชําเดิม
รายละเอียดขอมูล : จากการประเมินโดย PM
ประเมินโดย HRD และ ENV เดือน สิงหาคม 2562
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี ประธานทีมครอม HRD
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

2566
ระดับ 5

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 5.1 จํานวนยอด view ของสื่อที่โรงพยาบาลเผยแพรทางชองทางเทคโนโลยี
คําอธิบายตัวชี้วัด : การนําสื่อความรู และการประชาสัมพันธตาง ๆ ของโรงพยาบาล โดยแตละจุดบริการที่นําสื่อ
มาเผยแพรผานชองทางที่ทันสมัยที่จัดเตรียมไวให
โดยชองทางการเผยแพรผูรับบริการตองเขาถึงงาย ไดแก
เฟสบุคของโรงพยาบาล Line และ website ของโรงพยาบาล
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
ผลรวมยอดวิวของแตละสื่อที่เผยแพร
จํานวนสื่อทั้งหมดที่เผยแพร

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. จํานวนยอดวิว

2562
Base
line

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
มากขึ้น
20 %

2566

รายละเอียดขอมูล : มาจากสื่อที่บันทึกไวใหโดย Admin เปนผูติดตามเรียกดู
ประเมินผลราย 3 เดือน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายอดิเรก จําปาทอง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน (งานขอมูลและสารสนเทศ)
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF 5.2 ระดับความสําเร็จของการใชเทคโนโลยีในการประเมินความพึงพอใจ
คําอธิบายตัวชี้วัด : การจัดเตรียม จัดหา อุปกรณในการเพิ่มชองทางการใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็นและความ
พึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาล ผาน website โรงพยาบาลบางแพ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
- ไมมี
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มีโปรแกรมการประเมินความพึงพอใจที่โรงพยาบาลผานระบบคอมพิวเตอรที่
โรงพยาบาล
มีตามขอ 1 และมีผูเขามาประเมินอยางนอยเดือนละ 50 ราย
มีตามขอ 1 และมีผูเขามาประเมินอยางนอยเดือนละ 100 ราย
มีตามขอ 3 และมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห
มีตามขอ 4 และนําผลการวิเคราะหมาแกไขปรับปรุง

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. เทคโนโลยีในการประเมินความพึงพอใจ

2562
ระดับ 2

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5

2566
ระดับ 5

รายละเอียดขอมูล : ระบบประมวลผลของ website โรงพยาบาลบางแพ หนา “ประเมินความพึงพอใจ”
เก็บขอมูลทุกเดือน (เริ่มเดือนกุมภาพันธ 2562)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายอดิเรก จําปาทอง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน (งานขอมูลและสารสนเทศ)
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : EF6.1รอยละของกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนตอป (จํานวนครั้ง)
คําอธิบายตัวชี้วัด : กิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน หมายถึง งานบุญ งานบวช งานศพในชุมชน
ต.บางแพ
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวน (n)=จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน x 100
จํานวน (N)=จํานวนกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 60
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 70
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 80
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 90
การเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนรอยละ 100

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
-รอยละของการเขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธ
ระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน

2562
60

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
70

80

90

2566
100

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่เก็บจากกลุมงานตางๆทีเ่ ขารวมกิจกรรมสรางสัมพันธ ในชุมงานบุญ งานบวช
งานศพในชุมชน ต.บางแพ

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางนิตยา บุตรโพธิ์
หนวยงาน : กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : CB 1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะเชิงกลยุทธตามโรคที่เปนจุดเนนของโรงพยาบาล
คําอธิบายตัวชี้วัด : โรงพยาบาลบางแพไดกําหนดโรคที่เปนจุดเนน ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดและหัวใจเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง โดยกําหนดใหบุคลากรที่เปน Project manager และทีม
ผูปฏิบัติงานในโรคดังกลาว (ทุกวิชาชีพ) ตองไดรับการพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ในการดูแลผูปวย
ผูปฏิบัติงาน : โรคเบาหวาน จํานวน 3 คน, โรคความดันโลหิตสูง จํานวน
ผูปฏิบัติงาน Stroke จํานวน
คน

คน, ผูปฏิบัติงาน ACS จํานวน,

สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานที่ไดรับการพัฒนา x 100
จํานวนบุคคลากรผูปฏิบัติงานทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะ

2562
50 %

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
60 %
70 %
80 %

รายละเอียดขอมูล : (หมายถึงขอมูลที่จะใชเก็บมาจากไหน เชน จาก HDC หรือ แบบรายงานตาง ๆ)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี ประธานทีมครอม HRD
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

2566
90 %

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : CB 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ BPH 4.0
คําอธิบายตัวชี้วัด : ความสําเร็จของ BPH 4.0 หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบ IT ที่สามารถรองรับการ
ใหบริการดานตาง ๆ ของโรงพยาบาล และเพื่อใหโดยการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Smart Hospital เปนไปตามที่
กําหนดโดยการ การจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของกับ Hardware, Software, People ware ใหเพียงพอ พรอมใช
ดังนี้
7. Hardware ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง คอมพิวเตอรทสี่ ามารถใชงานกับระบบฐานขอมูลได มีอุปกรณ
พวงตอเพียงพอตอการใชงาน เชนเครื่อง Printer จอคอมพิวเตอรขนาดมาตรฐาน ตู KIOSK อุปกรณ
WIFI มีอยางเพียงพอ พรอมใช (มีเครื่องสํารอง) และมีระบบการบํารุงดูแลรักษาอยางตอเนื่อง
8. Software ที่มปี ระสิทธิภาพ หมายถึง มีโปรแกรมที่สามารถใชงานไดดีและสอดคลองกับเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน เชนระบบคิว Online ระบบนัด Online ในระดับโรงพยาบาล
9. People ware ที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง บุคลากรทีม่ ีศักยภาพในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
Hardware และ Software ของหนวยงานได พรอมทั้งมีบุคลากรที่สามารถแกไขปญหาเบื้องตน เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอรในโรงพยาบาลไมสามารถใชงานได ทั้งในและนอกเวลาราชการ
10. มี HIS Gateway เมื่อระบบสวนกลางพรอม
สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
- ไมมี
เกณฑการใหคะแนน (กรณีตัวชี้วัดเปนระดับ)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดําเนินงาน
มี Hardware และ Software เพียงพอกับการใชงานของบุคลากร แตไมมีเครื่องสํารอง
มี Hardware และ Software เพียงพอกับการใชงานของบุคลากร มีเครื่องสํารอง แต
การบํารุงรักษาไมเปนระบบ
มี Hardware และ Software เพียงพอกับการใชงานของบุคลากร มีเครื่องสํารอง มีการ
บํารุงรักษาอยางเปนระบบ
มี Hardware และ Software เพียงพอกับการใชงานของบุคลากร มีเครื่องสํารอง มีการ
บํารุงรักษาอยางเปนระบบ มีบุคลากรที่มีความรูและใหบริการไดเมื่อรองขอ
มี Hardware และ Software เพียงพอกับการใชงานของบุคลากร มีเครื่องสํารอง มีการ
บํารุงรักษาอยางเปนระบบ มีบุคลากรที่มีความรูและใหบริการไดเมื่อรองขอ และมี HIS
Gateway ตามที่สวนกลางกําหนด

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
2. ระดับความสําเร็จของ BPH 4.0

2562
ระดับ 2

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565
ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5

2566
ระดับ 5

รายละเอียดขอมูล : จากการประเมินโดย PM Smart Hospital
ประเมินทุก 6 เดือน (มีนาคม กันยายน)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นายอดิเรก จําปาทอง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน (งานขอมูลสารสนเทศ)
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : CB 3.1 อัตราความผูกพันของบุคลากร
คําอธิบายตัวชี้วัด : หมายถึง จํานวนบุคลากรทุกประเภท ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว (ยกเวนลูกจางรายคาบ/รายวัน/จางเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
บางแพเปนระยะเวลา 1 ป ขึ้นไป (นับตามปงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแตวันที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบางแพ
มีอัตราการคงอยู (ไมยายหรือลาออกจากราชการ) ไมนอยกวารอยละ 85

สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันเก็บขอมูล x 100
จํานวนบุคลากร ณ ตนปงบประมาณ

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. อัตราการคงอยู

เปาหมาย (ป)
2562
2563
2564
2565
2566
> รอยละ > รอยละ > รอยละ > รอยละ > รอยละ
90
95
98
98
100

รายละเอียดขอมูล : จากขอมูลบุคลากรของโรงพยาบาลบางแพในโปรแกรม HROPS
ประเมินผลปละ 1 ครั้ง (สิงหาคม 2562)
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ประธาน HRD)
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัด : CB 3.2 รอยละคะแนนความสุขของบุคลากร
คําอธิบายตัวชี้วัด
: คะแนนความสุขของบุคลากร หมายถึง การนําคะแนนความสุขจากการทํางาน
(Happinometer) จากการประเมิน เมื่อ มกราคม 2562 มาประมวลผล แลวนําผลที่ได จํานวนอยางนอย 2
ดาน มาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหคะแนนความสุขของบุคลากรใน 2 ดานนี้คาคะแนนความสุขเพิ่มมากขึ้นจากเดิม
รอยละ 20 โดยมีกิจกรรมดําเนินงาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ประเมิน Happinometer บุคลากรของโรงพยาบาล
วิเคราะหหาความสุขรายดาน โดยรวมและจําแนกตามประเภทของบุคลากร
นําผลรวมความสุขของบุคลากรที่มีระดับนอย อยางนอย 2 ดานมาจัดกิจกรรม
ประเมินความสุขเฉพาะรายดานที่มีการจัดกิจกรรมซ้ํา

สูตรการคํานวณ (กรณีตัวชี้วัดเปนอัตรา หรือ รอยละ)
รอยละของความสุขครั้งแรก 2 ดานที่นํามาจัดกิจกรรม
รอยละความสุขครั้งที่สองของ 2 ดานที่นํามาจัดกิจกรรม

การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัด (ใหกําหนดวาในแตละป ตองการตั้งเปาหมายไวเทาใด)
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. รอยละความสุข ดาน...............
2. รอยละความสุข ดาน.................

2562
> รอยละ
20

เปาหมาย (ป)
2563
2564
2565

หมายเหตุ : กิจกรรมในปถัดไป ใหพิจารณาเปนป ๆ ไป โดยดูจากบริบทของโรงพยาบาล
รายละเอียดขอมูล : จากขอมูลประเมินความสุขบุคลากรของโรงพยาบาลบางแพในโปรแกรม
Happinometer
ประเมินผลครั้งที่ 1 : มกราคม 2562
ประเมินผลครั้งที่ 2 : กันยายน 2562
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวอรชร โวทวี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ประธาน HRD)
หนวยงาน : กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย

2566

ขาพเจา นายเกียรติศกั ดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลบางแพ ไดตรวจสอบยุทธศาสตรของโรงพยาบาลเปนที่เรียบรอยแลว มีความเห็นวา ยุทธศาสตรฉบับนี้มี
ความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลบางแพ
จึงขอประกาศใหยุทธศาสตรฉบับนี้เปนยุทธศาสตรของ
โรงพยาบาล ปงบประมาณ 2562 ถึง ปงบประมาณ 2566 และขอใหทุกหนวยงานนํายุทธศาสตรนี้ไปวางแผนการ
ดําเนินงานในระดับหนวยงานตอไป จนครบปที่ประกาศใช หรือจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงยุทธศาสตร
ฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

(ลงชื่อ) ...........................................................
(นายเกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย)
นายแพทยชํานาญการ
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแพ

