
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 





พ.ศ. 2513 

ประชาชนบริจาคที่ดิน เพิ่มขึ้น 10 ไร่ 
บริจาคเครื่องมือแพทย์ และ เครื่องเอกซเรย ์
ประชาชนบริจาคทุนทรัพย์สมทบการก่อสร้าง 



พ.ศ. 2524 

คณะสงฆ์อ าเภอบ้านแพ้ว โดย ..ท่านเจ้าคุณมงคลโมลี และ เจ้าอาวาสทุกวัด  
ร่วมกัน สละเงินกัณฑ์เทศน์ ร่วมสร้าง 

ข้าราชการครูอาวุโส เป็นแกนประสานงาน จัดหาเงินบริจาค 
 จัดทอดผ้าป่าการกุศล   ประเดิมเงินกองทุนซ่อมแซมอาคาร 



พ.ศ. 2536 

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุดจิตร ์ คอวนิช ผู้น าฝ่ายประชาชน  
  อดีตเจ้าคณะอ าเภอบ้านแพ้ว (พระมงคลโมลี)    ผู้น าฝ่ายคณะสงฆ์ 

พร้อมด้วย ข้าราชการทุกสังกัด  ร่วมกับประชาชนชาวอ าเภอบ้านแพ้ว  
ร่วมกันก่อสร้างเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ในวโรกาสพระชนมายุ ครบ 90 พรรษา 
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ท าหน้าที่เป็นแกนน า ประสานงานทุกฝ่าย 



พ.ศ. 2538 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก ก่อสร้างจากงบประมาณ 
 จ านวน 50 ล้านบาท และเงินบริจาคของประชาชนเพ่ือสมทบ 

การตกแต่งภายใน และ อุปกรณ์การแพทย์ เป็นจ านวนเงิน 5 ล้านบาท 



       โรงพยาบาลตติยภูมิ (S) ขนาด 300 เตียง 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการ 
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 7 ยุทธศาสตร์ 

1. เปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน  
2. ปรับปรุงระบบการเงิน  และการงบประมาณ 
3. ปรับปรุงระบบบุคคล และค่าตอบแทนใหม่ 
4. เปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบ

ราชการ 
5. สร้างความทันสมยั ระบบอีเล็กทรอนิกส์ e-Government 
6. ใหป้ระชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 



1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน 
- การลดขั้นตอนการบริหารและบริการ (One stop service) 
โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer center) 

- การให้เอกชนเข้ามาด าเนินงานด้านการสนับสนุนบริการ    
- การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถท างานได้หลาย
หน้าที่ (Multipurpose) 

- การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ และลดความ
ซ้ าซ้อน    

การเปลี่ยนแปลงหลัง เป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ 



2. ปรับเปลี่ยน ระบบการเงิน และ ระบบงบประมาณ 
• ปฏิรูประบบการบริหารเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

• การจัดสรรงบประมาณ ที่สอดคล้องกับภารกิจ  

3. การทบทวนระบบบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ 
• การคัดเลือก สรรหา เป็นระบบเปิด 

• ระบบเงินเดือนแบบหลายบัญชีและสอดคล้องกับค่าจ้างใน
ตลาดแรงงาน 

• สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม 

• ประเมินผลที่เป็นธรรม และสร้างสรรค์ 

• การสร้างโอกาสและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 



4. เปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของ
ระบบราชการ 
  -  ยึดประโยชน์ ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
   -  เปลี่ยนเวลาราชการ เป็นเวลา ของประชาชน 
   -  การแก้ปญัหา เชงิบูรณาการ 
   -  การปฏิบัติงาน เป็นทีม 
   -  การใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
   -  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   -  มีความรบัผิดชอบต่อ ภารกิจ  



5. สร้างความทันสมัย ระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e - Government) 

   -  การน าเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการบริหาร และการบริการด้วย
โปรแกรม (Medico Version 2 ) 
    -  การน าอุปกรณ์ และเทคโนโลยี มาช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อลด
ความเสีย่ง 



6. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
   -  มีตัวแทนของประชาชน ๓ ท่าน  ซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆ 
ของชุมชน  เป็นกรรมการบริหาร 
   -  มีการจัดท าเวทีประชาพิจารณ์ (สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
และพื้นที)่ ร่วมก าหนด ยุทธศาสตร์ / แผนงาน ของโรงพยาบาล 
   -  ตัวแทนของประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหาร 
ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
   -   มีเครือข่าย ผู้รับบริการตรวจสอบการท างาน 



องค์การมหาชน 

เขียนกฤษฎีกาเป็นของตนเอง 
(ห้อยท้ายองคก์ารมหาชน) 

ตั้ง พรบ. เป็นของตนเอง 
เช่น  สปสช., ม.มหิดล 



ลักษณะส าคัญขององค์การมหาชน 

• เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจของรัฐ ใน
การให้บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
culture public services) ที่ไม่เหมาะจะบริหารจัดการ โดยใชว้ิธีการ
ของราชการ และบริการสาธารณะดังกล่าว ต้องไม่เป็นกิจการที่เป็น
การแข่งขันกับเอกชน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

• มีสถานะเปน็นิติบุคคล 



• รัฐมีอ านาจก ากับดูแลตามที่กฎหมายก าหนด 

• ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ให้ด าเนินกิจกรรมหรือสามารถหาเลี้ยง
ตัวเองได้ 

• มีความเป็นอิสระพอสมควร แต่มิใช่เป็นเอกเทศแบบองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ 

• การลงทุนต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐ 

• บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

• วิธีการด าเนินการใช้ระบบสัญญาและไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ 

ลักษณะส าคัญขององค์การมหาชน 



1. ตัวระบบราชการเอง  ล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความอุ้ย
อ้าย  การท างานซับซ้อน  การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง  มีกฎเกณฑ์ในการ
ท างานมาก  ขั้นตอนมาก  ขาดความยืดหยุ่น 

2. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  ท าให้มีระบบมาตรฐานสากลของสินค้า มีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชาชนทั้งในแง่
คุณภาพปริมาณ 

3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ระบบการบริหารข้อมูล 
4. แนวคิดการจัดการภาครัฐ ได้แก่การลดบทบาทในภาครัฐ  การกระจายอ านาจ 

ให้ประชาชนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมวางแผนและร่วมเป็นเจ้าของ 
5. แนวคิดเรื่องการควบคุม   แนวคิดการมุ่งลูกค้าเป็นหลัก การท าให้ระบบ

ราชการมีความเปิดเผยโปร่งใส   ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม  ระบบการค้า
เสรี   

แนวคิด ที่มา ของการปฏิรูปเป็นองค์การมหาชน 



เป้าหมายหลักในการปฏิรูประบบราชการ 

1. การสร้างระบบบริหารและบริการที่รวดเร็ว  เสมอภาค  เป็นธรรม 
   สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนให้มากที่สุก 
2. ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการที่ทันสมัย 
3. ส่งเสริมภาครัฐ และเอกชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน 





     ผังโครงสร้างการบริหารงานแบบเก่า VS แบบใหม่ 

กรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ผู้อ านวยการ รพ. 

เจ้าหน้าที่ 

รัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ 

คณะรัฐมนตรี 



คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
วาระ 4 ปี 

Board of Directors 

ประธาน 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  
3 ท่าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3 ท่าน 

ตัวแทนประชาชน 
3 ท่าน 

ผู้อ านวยการเป็น 
กรรมการและเลขา 

- จากกระทรวงสาธารณสุข 
- จากตัวแทนผู้ว่าราชการ 
  จังหวัด 
- จากนายแพทย์ สสจ. 

- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านการเงิน การบัญชี การคลัง 
- ด้านบริหาร, ด้านกฎหมาย   

ต้องไม่ใช่ข้าราชการ 



คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตัวแทนประชาชน 3 ท่าน 

 
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  อังคะสุวพลา 

ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพว้ 

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ 
รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

นายแพทย์วีรพล  นิธิพงศ ์
นายแพทยส์าธารณสุขจังหวดัสมุทรสาคร 
 

นายกิตติพันธ์  จ าปาทพิย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายพิษณุ  วิเชยีรสรรค์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาววันเพ็ญ  หาญญานันท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายชชัชาล  เตละวาณชิย์
กรรมการผู้แทนชมุชน 

นางประเสริฐศรี  มังกรศักด์ิสิทธิ์
กรรมการผู้แทนชมุชน 

นายธีระชยั  บญุอารีย์ 
กรรมการผู้แทนชมุชน 

นายแพทยโ์สภณ  เมฆธน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ            
ด้านเวชศาสตร์สุขภาพ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ด้านบริหาร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

1. งานบริหารบุคลากร  
2. งานพัฒนาบุคลากร   
3. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4. งานพัฒนามาตรฐาน 
    คุณภาพและประเมินผล 
5. งานชุมชนสัมพันธ์ 
    5.1 เครือข่ายผู้ใช้บริการ 
    5.2 เครือข่ายจิตอาสา 
    5.3 เครือข่ายผู้มีอุปการคุณ 
6. งานสนับสนุนบริการ 
    6.1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
    6.2 งานประชาสัมพันธ์ 
         6.2.1 ข้อมูลภาพ / เสียง 
         6.2.2 ข้อมูลเอกสาร
เผยแพร่ 
   6.3 แม่บ้าน 
   6.4 ศูนย์รถ 
   6.5 เวรเปล 

1. งานพัสดุ 
    1.1 การจัดซ้ือ 
    1.2 การจัดจ้าง      
2. งานคลังยาและ  
    เวชภัณฑ์ 
3. งานสิ่งแวดล้อม 
4. งานซ่อมบ ารุง 
5. งานเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและ 
    โสตทัศนูปกรณ์ 
6. ร้านอาหาร 
    & มุมสบาย 

1. งานผู้ป่วยนอกและสาขา 4. งานเภสัชกรรม  
     - ส านักงานใหญ่  5. งานทันตกรรม 
     - สาขาพระราม 2   6. งานชันสูตร 
     - ศูนย์ราชการฯ                            7. งานรังสีวินิจฉัย 
     - ศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุร ี 8. งานโภชนาการ 
     - ศูนย์พัฒนาการเด็ก 9. งานเวชสถิต ิ
     - ศูนย์ตรวจการได้ยิน 10. งานเวชระเบียน 
     - ศูนย์ความงามและผิวหนัง 11. งาน Admission 
     - ศูนย์ตรวจสุขภาพ (B-Well)              12. งาน ผู้ป่วยใน 
     - ศูนย์ตรวจสุขภาพ เคล่ือนที่ 13. งานห้องผ่าตัด  
2. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 14. งานวิสัญญี   
3. งานไตเทียม  15. งานห้องคลอด 
     - หน่วยไตเทียม  16. งานซักฟอก 
     - ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง  17. งานหน่วยจ่ายกลาง 
         

1.  งานส่งเสริมสุขภาพ 
2.  งานป้องกันและ 
     ควบคุมโรค 
3.  งานเยี่ยมบ้าน 
4.  งานกายภาพบ าบัด 
5.  งานจิตเวช 
6.  แพทย์แผนไทย 
7.  SPA 
8.  ศูนย์แพทย์หลักห้า 
9.  ศูนย์แพทย์คลองตัน 
10 ศูนย์แพทย์หลักสาม 
 

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์และพยาบาล 

หัวหน้าส านักผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านการพยาบาล 

ผู้อ านวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก 

รพ.บ้านแพ้ว  สาขาพร้อมมิตร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านการแพทย์ 

1. งานการเงิน 
2. งานการบัญชี  
3. งานสิทธิประโยชน์ 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ด้านการคลัง 

รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 

คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

ผู้ตรวจสอบภายใน 



วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้  
มุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านการบริการ 

การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
โดยประชาชนมีสว่นร่วมในการสร้าง 

และดูแลสุขภาวะของตนเอง 



พันธกิจ 

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน 
2. ให้การรักษาพยาบาล โดยมีหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า 
3. ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กรและ

สถาบันต่างๆ 



ปรัชญาหรือหลักการในการปฏิรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ประกอบด้วย 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแล 
2. การตอบสนองความต้องการของชุมชน 
3. ความเสมอภาคของการกระจายบริการ 
4. การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไร 
5. ประสิทธิภาพในการกระจายและใช้ทรัพยากรของระบบ

บริการสุขภาพระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 



 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการ ครอบคลุม
มิติสุขภาพแบบองค์รวม 

 2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

1. มุ่งสูความเป็นเลิศ     
ด้านบริการ ครอบคลุม    มิติสุขภาพ
แบบองค์รวม 

1.1  ประชาชนในพื้นที่ ทุกกลุ่มวัย            
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลด
ภาวะโรคภัยคุกคามตลอดจนได้รับการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  (เป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง) 

1.1.1  บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในมิติสุขภาพ 
อ าเภอบ้านแพ้ว     ตามกลุ่มวัย  (บ้านแพ้ว โมเดล) 
    1. กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี 
    2. กลุ่มเด็กวัยเรียน 5 -14 ปี  
    3. กลุ่มเด็กวัยรุ่น 15 -21 ปี 
    4. กลุ่มวัยท างาน 15 - 59 ปี 
    5. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มคนพิการ 

1.2  ขับเคลื่อนบริการทุติยภูมิ สู่ชุมชน 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงอย่าง
สะดวก ลดความแออัดและการรอคอยใน
โรงพยาบาล 

1.2.1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง 
      1. ขยายบริการกายภาพบ าบัด,คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และบริการ      
ทันตกรรมในชุมชน 
         (โรงพยาบาลสาขา) 

1.3  มีระบบดูแลผู้สูงอายุ ตามกลุ่มปัญหา   
ที่เอื้อต่อการให้บริการทีมีคุณภาพ  

1.3.1  สร้างระบบดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่เอื้อต่อการให้บริการทีมีคุณภาพ  
       1.  จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 
       2.  สร้างหอพักผู้ป่วยสูงอายุ ที่ต้องดูแล และพึ่งพงิ ไม่มีผู้ดูแล ใน
โรงพยาบาล 
       3.  พัฒนามาตรฐานระบบดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย  
       4.  สร้างหอพักและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

1.4 ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแล
จัดระบบบริการสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม      
ที่เอื้อต่อการเยียวยาผู้สูงอายุ 

1.4.1  สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อบริการสุขภาพและด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ดูแลตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและภาคี
เครือข่ายในรูปแบบ   บ้านผู้สูงอายุ  
1.4.2  เพิ่มศักยภาพระบบการเยี่ยมบ้าน โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กร
ส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย      
       1. ก าหนดโซนผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเย่ียมบ้านและการประสาน
เครือข่ายสุขภาพ 
       2. อบรมให้ความรู้ ทักษะผู้ดูแลและผู้จัดการดูแลสุขภาพ 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

1.5  เพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล 
เป็นรายโรคที่มีความซับซ้อนและเป็นปัญหา
สุขภาพ ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา และฟื้นฟูสภาพ    ได้แก่ 
    -   โรค ไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD) 
    -   โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง 
    -   โรคถุงลมโป่งพอง 
    -   การชะลอความเสื่อมของไต 
    -   การบาดเจ็บทางสมอง 
    -   ตาต้อกระจก 
    -   จอตาผิดปกติในทารกแรกคลอด 
    -   สายตาผิดปกติในเด็กวัยเรียน 
    -   การเปลี่ยนกระจกตา 
    -   ประสาทหูเทียมและเครื่องช่วยฟัง 
    -   พัฒนาการเด็ก 
  

สาขาอายุรกรรม 
1.5.1. พัฒนาและจัดวางระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
อย่างครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้   

1.5.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ 

1.5.3 เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

1.5.4 พัฒนา COPD คลินิก ให้มีคุณภาพได้เกณฑ์มาตรฐาน 

1.5.5 โครงการชะลอความเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังแบบบูรณาการ 

สาขาศัลยกรรม 
1.5.6 พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง 

สาขาจักษุ หู คอ จมูก 
1.5.7 พัฒนาระบบ รับ - ส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคทางสายตาร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
1.5.8 พัฒนาระบบคัดกรองเด็กวัยเรียน โดยหน่วยรถเคลื่อนท่ี (Mobile car unit) 

1.5.9 จัดท า Fast Track way ส าหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ เพื่อส่งเข้ารักษาโดย
จักษุแพทย์ 
1.5.10 ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติจาการได้ยิน ได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันโดย
แพทย์และ 
เข้าถึงบริการเครื่องช่วยฟัง 
สาขาพัฒนาการเด็ก 
1.5.11 เสริมสร้างทักษะให้พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก มีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการ
เด็ก 
1.5.12 พัฒนาศูนย์พัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกวงจรเป็น One stop service 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
กลยุทธ์ 

2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย 2.1  ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย  

2.1.1  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
ตามแนวมาตรฐาน HA  
          1. ระบบจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความเสี่ยงเชิงรุก 
                - ความเสี่ยงทางคลินิก ในกลุ่มโรคส าคัญ 
                - ความเสี่ยงท่ัวไป  

2.1.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
นโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย     
          (PSG :  SIMPLE)           

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อ
รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน 

3.1 มีอัตราก าลังที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ  
ทิศทางการพัฒนาองค์กร และแก้ไขปัญหาขาด
อัตราก าลัง ในสาขาขาดแคลน เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการเติบโต  (ขยายบริการ ตึก 10 ชั้นใน ปี 
2561) 

3.1.1 วางแผนอัตราก าลังและสรรหาบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจ 
และรองรับการเติบโตขององค์กร 

3.1.2  สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลน 
แก่นักเรียนในพื้นที่หรือใกล้เคียง 

3.2 บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และ
มีทักษะในการปฏิบัติงาน  อย่างมีประสิทธิภาพ  ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและประชาคมอาเซียน   

3.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญเหมาะสมกับต าแหน่ง สอดคล้อง 
กับเป้าหมายและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทุกระดับ (ระดับ
หัวหน้างาน , บริหารระดับสูง) 
          2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ   



ข้อดีและจุดเด่น  
1. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ ได้ปฏิรูปให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือ สอดคล้องกับการกระจายอ านาจและสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. เป็นรูปแบบของโรงพยาบาลที่เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจากการบังคับ
บัญชามาเป็นรูปแบบก ากับดูแลและประเมินผล 

3. ลดจ านวนข้าราชการในส่วนกลาง (Down Sizing) ลงอย่างชัดเจนเพื่อ
สนับสนุนการบริหารในแนวราบมากขึ้น 

4. มีการบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น โดยใช้
กรอบของกฎหมายแรงงานมาเป็นแนวทาง 

 



5. สามารถพึ่งพาตัวเองทางด้านการเงิน-การคลัง  ได้ โดยลดการ
พึ่งพาด้าน งบประมาณจากรัฐบาลในหลาย ๆ กรณี 

6. สามารถเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในด้านการบริการบริหาร
จัดการ โดยประสานได้อย่างคล่องตัวกับภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ภาคประชาชน 

7. สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อดีและจุดเด่น  



1. เป็นรูปแบบใหม่และเป็นแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ท าให้
การเรียนรู้ในด้านการบริหารโรงพยาบาลรูปแบบนี้ขาดความ
หลากหลาย 

2. นโยบายของรัฐบาลต่อโรงพยาบาลรูปแบบนี้ยังขาดความชัดเจน 

3. ขาดการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจในเรื่องขององค์การมหาชน
ต่อภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน 

 

ข้อเสียหรือจุดด้อย 



1. การทดลองรูปแบบ โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ 
ที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลของรัฐ บริหารโดย
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

2. ความสามารถและศักยภาพในการตอบสนอง
นโยบายในระดับรัฐบาลและชุมชน 

 

ความคาดหวังต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
กรณีการปฏิรูปเป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ 



3. โรงพยาบาลสามารถพึ่งพาตัวเองด้านการเงิน และสามารถลด
การพึ่งพางบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปลงได้ 

  3.1  งบประมาณด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล    
ค่าเล่าเรียนบุตร  ด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

  3.2  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

  3.3  งบประมาณที่ใช้ในโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ 

  3.4  งบประมาณในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเจ้าหน้าที่ข้าราชการมาเป็น
เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล 

  3.5  ช่วยลดค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ในระบบที่ เป็นระดับบั งคับบัญชาสูงกว่ า
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

 

ความคาดหวังต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
กรณีการปฏิรูปเป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ 



4. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

5. การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ 
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 

ความคาดหวังต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
กรณีการปฏิรูปเป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ 



สถิติผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546-2557 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 
(คร้ัง) 

345,536 360,118 398,009 422,419 444,668 496,444 518,014 556,587 656,047 691,877 690,743 691,224 

เฉลี่ยต่อเดือน  (คร้ัง)  28,795 30,010 33,167 35,201 37,056 41,370 43,168 46,382 54,671 57,656 57,562 57,602 

เฉลี่ยต่อวัน  (คร้ัง) 947 987 1,090 1,157 1,218 1,360 1,419 1,525 1,797 1,896 1,892 1,894 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนครั้งผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2546 – 2557 
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สถิติผู้ป่วยใน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546-2557 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

จ านวนผู้ป่วยใน
จ าหน่าย (คน) 

12,205 15,752 14,735 17,670 15,365 15,010 16,636 18,782 17,579 19,025 18,833 20,097 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผูป้่วยในจ าหน่าย ปีงบประมาณ 2546 - 2557 
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อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2554-2557 

ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 

ผู้ป่วยนอก 77.20 76.60 84.40 85.20 

ผู้ป่วยใน 84.60 81.40 84.80 87.00 

ปีงบประมาณ 

ร้อยละ 
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อัตราก าลังบุคลากร  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 





เลือกข้อ 1  
30% 

เลือกข้อ 2 
46% 

เลือกข้อ 3 
24% 

เลือกข้อ 
1  

56% 

เลือกข้อ 
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0% 

เลือกข้อ 
3 

44% 

การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เดิมของ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2543  

ก่อนออกนอกระบบ 

การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เดิมของ รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 

หลังออกนอกระบบ 

ข้อมูลเปรียบเทียบการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เดิมของ รพ.บา้นแพ้ว (องค์การมหาชน)  



ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

แพทย ์ 15 

ทันตแพทย์ 3 

พยาบาล 125 

กลุ่มงานบริการ 36 

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ 166 

รวม 346 

อัตราก าลังบุคลากร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  ปี 2544 

แพทย ์ ทันตแพทย์ พยาบาล กลุ่มงานบริการ กุล่มงานสนับสนุนบริการ 



288 296 

669 694 728 

864 
961 996 1,013 

1,086 1,132 

ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

สถิติ อัตราก าลังบุคลากร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ปี 2548 - 2558 



อัตราก าลังบคุลากร ปี 2558 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

แพทย ์ 99 

ทันตแพทย์ 19 

พยาบาล 223 

กลุ่มงานบริการ 131 

กลุ่มงานสนับสนุนบริการ 675 

รวม 1,147 
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล กลุ่มงานบริการ กุล่มงานสนับสนุนบริการ 



  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาจ าแนกตามสาขา  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ล าดับ รายการ  ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 

1 แพทย์  4,778,020   4,016,076   4,609,076   7,166,412   2,396,814   5,788,554   4,444,448   4,954,144  

2 พยาบาลวิชาชีพ 120,000  540,000  660,000 1,290,000 2,310,000 4,590,000 5,340,000 5,700,000 

3 อื่น ๆ    360,000   2,144,690   1,785,050   410,000   839,880   1,831,304   1,439,000   2,032,130  

  รวม 5,258,020 6,700,766 7,054,126 8,866,412 5,546,694 12,209,858 11,223,448 12,686,274 
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พยาบาลวิชาชีพ 

แพทย์ 

ปีงบประมาณ 

บาท 



แพทย์เฉพาะทาง จ าแนกรายสาขา ประจ าเดือน มิถุนายน 2558 
ต ำแหน่ง จ ำนวน ต ำแหน่ง จ ำนวน 

1.แพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนศลัยศำสตร ์  4 10.แพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนโสต ศอ นำสิกวิทยำ   2 
      - Surgery  (สำขำศัลยศำสตร์) 3 11.แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านจิตเวชศาสตร์   2 
      - Urological Surgery  (สำขำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ) 1       - Child and Adolescent Psychiatry  (สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 1 
2.แพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนศลัยศำสตร์ ออร์โธปิดิกส์   (Orthopaedic Surgery) 4       - General Psychiatry  (สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 1 
3.แพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนสตูิศำสตร-์ นรีเวชวิทยำ   (Obstetrics and Gynaecology) 4 12.แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านรังสีวิทยา   3 
4.แพทย์ผู้เช่ียวชำญด้ำนอำยรุศำสตร ์  16      - General Radiology  (สาขารังสีวิทยาทั่วไป) 2 
      - Internal Medicine  (สำขำอำยุรศำสตร์) 5      - Diagnostic Radiology  (สาขารังสีวินิจฉัย) 1 
      - Cardiology  (สำขำอำยุรศำสตร์โรคหัวใจ) 2 13.แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านจักษุวทิยา   15 
      - Nephrology  (สำขำอำยรุศำสตร์โรคไต) 2       - (สาขาจักษุวิทยา) 3 
      - Adult Haematology  (สำขำอำยรุศำสตร์โรคเลือด) 1       - (สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ) 2 
      - (สำขำอำยุรศำสตร์โรคระบบหำยใจและภำวะวิกฤตระบบกำรหำยใจ)  2       - (สาขาจอตาและน้้าวุ้นตา) 1 
      - (สำขำอำยุรศำสตร์โรคข้อและรูมำติซั่ม) (Pediatric Pulmonology Rheumatism)  1       - (สาขาจอประสาทตา) 1 
      - (สำขำอำยุรศำสตร์โรคมะเรง็) 1       - (สาขาโรคต้อหิน)  4 
      - (สำขำอำยุรศำสตร์โรคระบบทำงเดินอำหำร) 1       - (อนุสาขาจอประสาทตา) 1 
      - (สำขำโรคตอ่มไร้ท่อและเมตำบอลิซึม) 1       - (อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง)  1 
5.แพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (emergency medicine)  1       - (ประสาทจักษุวิทยา) 1 
6.แพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว   1       - (สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข) 1 
7.แพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ปอ้งกัน  แขนงสุขภาพจิตชุมชน  2 14.แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชปฏิบตัิทั่วไป   19 
8.แพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา   (Anaesthesiology) 4 15.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ  12 
9.แพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์   8 16.ทันตแพทย ์ 19 
      - Paediatrics  (สาขากุมารเวชศาสตร์) 4 17.แพทย์แผนจีน  2 
      - (สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม) 2 18.แพทย-์ทันตแพทย์ ลาศึกษา 23 
      - (สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้) 1  รวมแพทย์ปัจจุบัน  118 

      - (สาขาทารกแรกเกดิและปรกิ้าเนิด) 1  รวมแพทย์ทั้งหมด 141 



การให้ทุนการศกึษาสาขาต่างๆ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปีงบประมาณ 2554-2558 

ประเภ
ททุน 

ล า 
ดับ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2554 2555 2556 2557 2558 

ตา
มแ

ผน
ยุท

ธศ
าส
ตร

 ์
 

1 แพทย ์ จ านวน (ทุน)  5 15 10 8 8 46 

2 พยาบาล จ านวน (ทุน)  17 30 11 11 45 114 

3 เภสัชกร จ านวน (ทุน)  - - 1 - - 1 

4 
พยาบาลเฉพาะ
ทาง 4 เดือน 

จ านวน (ทุน)  2 5 5 15 8 35 

5 ผู้ช่วยพยาบาล จ านวน (ทุน)  - 20 21 - 23 64 

6 เทคนิคการแพทย์ จ านวน (ทุน)  - - - - - 0 

7 เทคนิคเภสัช จ านวน (ทุน)  1 - - - - 1 

8 ทันตสาธารณสุข จ านวน (ทุน)  2 - - - 1 3 

วิช
าช
ีพข

าด
แค

ลน
 9 รังสีเทคนคิ จ านวน (ทุน)  1 - - 1 - 2 

10 
ให้ทุนสนบัสนนุ
พยาบาลวิชาชีพ 

จ านวน (ทุน)  12 13 9 24 - 58 

รวมจ านวนทุน 23 53 46 48 85 255 

รวมงบประมาณ 4,256,694 10,319,858 6,873,448 7,976,274 6,075,076 35,501,350 



สถิติ ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านเงินเดือน  
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สถิติ ค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการเจ้าหน้าที่ จ าแนกตามประเภทต่าง ๆ  
บาท 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
ค่าแบบฟอร์ม 1,499,834.50 521,899.70 3,284,587.02 147,280.00 124,580.00 215,730.00 
ค่าเล่าเรียนบุตร 389,719.00 413,942.00 620,697.50 636,437.00 647,920.50 669,381.00 
ค่ารักษาพยาบาล 3,777,301.00 4,634,852.50 5,754,132.00 5,710,562.50 6,855,275.00 7,091,124.25 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3,121,860.00 3,948,336.00 4,559,838.00 5,561,203.00 6,238,135.00 10,194,517.00 
สวสัดิการอื่นๆ ประกอบด้วย 276,196.75 255,229.00 211,345.75 81,813.35 0.00 124,680.00 

ค่าเช่าบ้านพัก 1,319,500 1,914,000 2,292,149 2,068,800 3,232,164 3,665,416 
รวม 10,386,963.3 11,690,812.2 1,672,5303.3 14,208,650.9 17,100,630.5 21,963,405.25 
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ค่าแบบฟอร์ม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบ้านพัก ค่าเล่าเรียนบุตร สวัสดิการอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

ปีงบประมาณ 



สถานการณ์กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการมั่นคง รพ.บ้านแพ้ว 

นพ.ชัช  นครชัย  

ประธานคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

และตัวแทนฝ่ายนายจ้าง 



สถานการณ์กองทุนส ารองเลี้ยงชีพสวัสดิการม่ันคง รพ.บ้านแพ้ว 

• สมาชิก 579 คน 

• ไม่เป็นสมาชิก 398 คน  

– (อายุงาน < 5 ปี 310 คน) 

• ยอดหักเงิน ต่อเดือน = เงินสมทบจาก รพ. = 454,711 บาท ต่อเดือน 

– ประมาณ 5.4 ล้านบาทต่อปี  

• การหักปัจจุบัน 

– อายุกองทุน  <5 ป ี หัก 4% 

– อายุกองทุน  5-10 ปี  หัก 6% 

– อายุกองทุน  10+ ปี  หัก 8% 
 



แต่ละคนจะได้เงินเท่าไร เมื่อเกษียณอายุ ? 
น.ส. A อาย ุ25 ป ีสมมตเิงินเดอืนเพิ่มในอัตรา 4.0% %ตอ่ปี

อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ 1.2% %ตอ่ปี

อาย ุ เงินเดอืน %หัก เงินกองทุนตอ่ปี ผลตอบแทนกองทุนกองทุนคงเหลือ
รวมนายจา้งสมทบ

24 15,000 4 14,400 0 14,400

25 15,600 4 14,976 173 29,549

26 16,224 4 15,575 355 45,478

27 16,873 4 16,198 546 62,222

28 17,548 4 16,846 747 79,815

29 18,250 6 26,280 958 107,052

33 21,350 6 30,744 2,367 230,380

60 61,559 8 118,193 29,510 2,606,881

คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน = 3085003/(1.04)^35 = 661,142 บาท 

 



นาย B อาย ุ19 ป ีสมมตเิงินเดอืนเพิ่มในอัตรา 4.0% %ตอ่ปี

อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ 1.2% %ตอ่ปี

อาย ุ เงินเดอืน %หัก เงินกองทุนตอ่ปี ผลตอบแทนกองทุนกองทุนคงเหลือ
รวมนายจา้งสมทบ

19 9,000 4 8,640 0 8,640

20 9,360 4 8,986 104 17,729

21 9,734 4 9,345 213 27,287

22 10,124 4 9,719 327 37,333

23 10,529 4 10,108 448 47,889

24 10,950 6 15,768 575 64,231

29 13,322 8 25,579 1,659 165,466

60 44,938 8 86,280 23,511 2,069,044

คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน = 2069044/(1.04)^40 = 431,041 บาท 

แต่ละคนจะได้เงินเท่าไร เมื่อเกษยีณอายุ ? (ต่อ) 



ทางแก้ไข เรื่องเงินออมเพื่อเกษียณอายุ ไมพ่อเพียง 

1. เพิ่มจ านวนเงินสมทบ  

2. เพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวัง 



ข้อเสนอเพิ่มอัตราหักเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

การหักเงินสมทบเดิม 

• อายุกองทุน 1-5 ปี     หัก 4% 

• อายุกองทุน 6-10 ปี   หัก 6% 

• อายุกองทุน 10+ ปี    หัก 8% 

 

หักเงินแบบใหม่ (ร่าง) 

• อายุกองทุน 0-4 ปี       หัก 6% 

• อายุกองทุน 5-9 ปี       หัก 8% 

• อายุกองทุน 10-14 ปี    หัก 10% 

• อายุกองทุน >15 ปี      หัก 12 % 

 



การน าระบบ employee’s choice เข้ามาเลือกกองทุน 

• หลักการ : ลูกจ้างแต่ละคนมีความเข้าใจในการลงทุนแตกต่างกัน และ มี
ความสามารถรับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน 

• กองทุนที่นายจ้างเลือก อาจมีนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมาะกับลูกจ้างทุกๆคน 

• ลูกจ้างควรมีสิทธิในการเลือกนโยบายการลงทุนส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของตนเอง 



วัตถุประสงค์การ
ลงทุน   
ต้องการผลประโยชน์ 
ในรูป 
    + ดอกเบี้ย  
    + มีความเสี่ยงจาก 
       การลงทุนต่่า 

1. ตราสารหนี้ระยะสั้น 
ภาครัฐ สถาบันการเงิน 2. ตราสารหนี ้

วัตถุประสงค์การ
ลงทุน 
 ต้องการ
ผลประโยชน์ 
ในรูป 
  + ดอกเบี้ย  
  + ก่าไรส่วนเกินทุน 
      จากตราสารหนี้ 

วัตถุประสงค์การ
ลงทุน   
ต้องการผลประโยชน์ 
ในรูป 
  +  ดอกเบี้ย  
  +  เงินปันผล  
  +  ก่าไรส่วนเกินทุน 
      จากตราสารหนี้ 
      และตราสารทุน 
 

 4. ผสม หุ้นไม่เกิน 25% 
 5. ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกิน 25% 

วัตถุประสงค์การ
ลงทุน   
ต้องการผลประโยชน์ 
ในรูป 
  +  ดอกเบี้ย  
  +  เงินปันผล  
  +  ก่าไรส่วนเกินทุน 
      จากตราสารหนี้ 
       และตราสารทุน 
  +   มีการกระจาย 
        การลงทุนใน 
         ตปท. 
 

ผลตอบแทน 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 

วัตถุประสงค์การ
ลงทุน   
ต้องการ
ผลประโยชน์ 
ในรูป 
  +  ดอกเบี้ย  
  +  เงินปันผล  
  +  ก่าไรส่วน 
       เกินทุนจาก 
       ตราสารหนี้ 
      และตราสารทุน 
 

 3. ผสม หุ้นไม่เกิน 10% 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 

จุดประสงค์การลงทุน และความเสี่ยง 
 6. ตราสารทุน 

วัตถุประสงค์การ
ลงทุน   
ต้องการ
ผลประโยชน์ 
ในรูป 
  +  เงินปันผล  
  +  ก่าไรส่วน 
       เกินทุนจาก 
       ตราสารทุน 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 

ความเสี่ยง 



100% 

≥ 65% 

≤ 35% 

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ 
และสถาบันการเงิน  อายุ
เฉลี่ยไม่เกิน 1 ป ี

เงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และ
สถาบันการเงิน 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน  

≥ 60% 
≤ 10% 

≤ 

30% 

3.74 
2.51 

1.75 
1.14 

1.84 

4.21 4.09 3.51 

1.49 1.03 

2.58 3.20 

0.71 

-3 

1 

5 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 มี.ค. 56 

2.76 
4.22 

1.73 1.41 
0.78 

4.4 4.05 
5.09 

1.31 1.17 
2.32 

3.51 

0.82 

-2 

2 

6 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 มี.ค. 56 

1.ตรำสำรหนี้ระยะสั้นภำครัฐ สถำบันกำรเงิน  

สินทรัพย์สุทธิ            6,551.70   ล้ำนบำท 
นำยจ้ำง                         881   บริษัท  
ผลตอบแทนกองทุน  ม.ค. - มี.ค. 56 =  
0.71% 

2.ตรำสำรหนี้  
สินทรัพย์สุทธิ           6,828.09    ล้ำนบำท 
นำยจ้ำง                           551    บริษัท  
ผลตอบแทนกองทุน  ม.ค.- มี.ค. 56 = 0.82% 

สรุป ผลการด าเนนิงานของนโยบายการลงทนุใน กช. เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ณ 31 มีนาคม 2556

3.ผสม หุ้นไม่เกิน 10% (เริ มบริหำร ม.ค.54) 
สินทรัพย์สุทธิ          1,507.83    ล้ำนบำท 
นำยจ้ำง                        347   บริษัท  
ผลตอบแทนกองทุน ม.ค. - มี.ค. 56 = 
1.87% 

ตราสาร
ทุน  

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน  

เงินฝาก ตราสารหนี้
ภาครัฐ  
และสถาบันการเงิน 

ผลตอบแทนกองทุน
เฉลี่ย 10 ปี 
2.64% ต่อปี 

ผลตอบแทนกองทุน
เฉลี่ย 10 ป ี
2.49% ต่อปี 

ผลกำรด่ำเนินงำนในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ งยืนยันถึงผลกำรด่ำเนินงำน

ในอนำคต 

2.08 

5.67 

1.87 

0 

4 

8 

2554 2555 มี.ค. 56 



สรุป ผลการด าเนนิงานของนโยบายการลงทนุใน กช. เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ณ ณ 31 มีนาคม 2556

4.ผสม หุ้นไม่เกิน 25% 

สินทรัพย์สุทธิ          19,822.56    ล้ำน
บำท 
นำยจ้ำง                          1,065   
บริษัท  
ผลตอบแทนกองทุน ม.ค. -  มี.ค. 56 = 
3.68% 

≥ 45% 
≤ 25% 

≤ 30% 

เงินฝาก ตราสารหนี้
ภาครัฐ  
และสถาบันการเงิน 

ตราสาร
ทุน  

4.99 4.9 

14.73 

-1.09 2.55 
3.77 

10.85 

-6.43 

12.01 
10.79 

0.82 

9.46 

3.68 

-8 

-4 

0 

4 

8 

12 

16 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 มี.ค. 56 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน  

ผลตอบแทนกองทุน
เฉลี่ย 10 ป ี

5.77% ต่อปี 

≥45% ≤25% 

≤30% 

≤ 5% 

5.ผสม หุ้น และ FIF ไม่เกิน  25%   
สินทรัพย์สุทธิ             686.56  ล้ำนบำท   
นำยจ้ำง                        143    บริษัท  
ผลตอบแทนกองทุน ม.ค.- มี.ค. 56 = 
3.40% 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน  

เงินฝาก ตราสารหนี้
ภาครัฐ  
และสถาบันการเงิน 

ตราสารทุน  และ 
FIF 

4.39 4.30 

12.22 

-0.66 2.47 
4.14 

10.33 

-6.22 

11.05 9.68 

0.65 

8.67 

3.40 

-8 

-4 

0 

4 

8 

12 

16 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 มี.ค. 56 

ผลตอบแทนกองทุนเฉลี่ย 10 ปี 
5.29% ต่อปี 

ผลกำรด่ำเนินงำนในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ งยืนยันถึงผลกำรด่ำเนินงำน

ในอนำคต 

100% 

ตราสารทุน 
 

6.ตรำสำรทุน  
สินทรัพย์สุทธิ             313.53   ล้ำนบำท   
นำยจ้ำง                        30    บริษัท  
ผลตอบแทนกองทุน ม.ค.- มี.ค. 56 = 
14.52% -3.94 

35.88 

14.52 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ก.ค. - ธ.ค. 54 2555 มี.ค. 56 



 ตัวอย่างที่ 3 รูปแบบนโยบายการลงทุน แบบ Employee’s Choice  3 นโยบายการลงทุน 

นโยบาย 
การลงทุน 

กองทุน 
(นิติบุคคล) 

นายจ้าง 

กช. เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 

บริษัท C จ ากัด 

4.  
ผสม หุ้นไม่เกิน 

25% 

≥ 45% 
≤ 25% 

≤ 30% 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 

100% 

1. 
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

ภาครัฐ  สถาบัน
การเงนิ 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 

100
% 

6.** 
ตราสารทนุ 

ต ่ำ                          สูง 

1 2 3 4 5 6 



ผลที่คาดว่าจะได้ จากการปรับเพิ่มเงินสมทบ 

คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน = 3800020/(1.04)^35 = 963,000 บาท 

 

น.ส. A อาย ุ25 ปี เงินเดอืนเพิ่มในอัตรา 4.0% %ต่อปี

อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ 1.2% %ต่อปี

อาย ุ เงินเดือน %หกั เงินกองทุนตอ่ป ี ผลตอบแทนกองทุนกองทุนคงเหลือ
รวมนายจา้งสมทบ

24 15,000 6 21,600 0 21,600

29 18,250 8 35,040 1,437 156,199

34 22,204 10 53,289 3,856 378,438

39 27,014 12 77,801 7,637 721,841

60 61,559 12 177,290 42,957 3,800,020



ผลที่คาดว่าจะได้ จากการปรับเพิ่มเงินสมทบ และเพิ่มอัตราผลตอบแทน 

น.ส. A อาย ุ25 ปี เงินเดอืนเพิ่มในอัตรา 4.0% %ต่อปี

อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ 5.5% %ต่อปี

อาย ุ เงินเดือน %หกั เงินกองทุนตอ่ป ี ผลตอบแทนกองทุนกองทนุคงเหลือ
รวมนายจา้งสมทบ

24 15,000 6 21,600 0 21,600

29 18,250 8 35,040 7,152 172,234

34 22,204 10 53,289 20,950 455,154

39 27,014 12 77,801 45,027 941,492

60 61,559 12 177,290 366,665 7,210,601

คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน = 7210601/(1.04)^35 = 1,824,278 บาท 

 



แล้วโรงพยาบาลต้องสมทบเพิ่มเท่าใด? 



รายละเอียดการเพิ่มเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ 2557 

วิชาชพี 
 

จ านวนบุคลากร 
อายุงาน 
ต่ ากว่า 5 ป ี

(2,000 / เดือน / คน) 

จ านวนบุคลากร 
อายุงาน  

ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  
(2,500 / เดือน / คน) 

 

สวัสดิการ 
ค่าเช่าบา้นเดิม 

 (1,000 / เดือน/ คน) 

สวัสดิการ 
ค่าเช่าบา้นใหม ่

 

ผลต่าง  
(บาท) 

 

แพทย ์ 27 6 33,000 69,000 36,000 

พยาบาล 68 17 85,000 178,500 93,500 

เจ้าหน้าที ่ 10 2 12,000 25,000 13,000 

รวม 105 25 130,000 272,500 142,500 

สวัสดิการค่าเช่าบ้าน เดิม จ่ายเดือนละ 1,000 บาท / คน 
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน ใหม่ จ่ายเดือนละ  

•   อายุงาน 5 ปีขึ้นไป เดือนละ 2,500 บาท / คน 
•   อายุงานต่ ากว่า 5 ปี เดือนละ 2,000 บาท / คน 





กิจกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 





รายงานสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 



71 

รายได้ของโรงพยาบาลเปรียบเทียบ 14 ปีงบประมาณ 

 -    

 200,000.00  

 400,000.00  

 600,000.00  

 800,000.00  

 1,000,000.00  

 1,200,000.00  

 1,400,000.00  

 1,600,000.00  

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
หน่วย : พันบาท 154,45 209,59 228,52 248,32 342,53 493,25 737,72 919,17 994,96 1,184, 1,357, 1,377, 1,409, 1,491, 



72 

ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเปรียบเทียบ 14 ปีงบประมาณ 

 -    

 200,000.00  

 400,000.00  

 600,000.00  

 800,000.00  

 1,000,000.00  

 1,200,000.00  

 1,400,000.00  

 1,600,000.00  

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
หน่วย : พันบาท 165,26 193,51 214,17 226,87 312,43 494,49 661,00 776,98 951,42 1,160, 1,288, 1,310, 1,384, 1,455, 
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-20,000.00  

 -    

 20,000.00  

 40,000.00  

 60,000.00  

 80,000.00  

 100,000.00  

 120,000.00  

 140,000.00  

 160,000.00  

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
หน่วย : พันบาท -10,80 16,08 13,72 21,44 30,10 -1,234 76,83 142,0 43,55 23,16 68,39 66,42 24,54 35,80 

รายได้สูง (ต ่ากว่า) ค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาลเปรยีบเทียบ 14 ปีงบประมาณ 



74 

มูลค่าสินทรัพย์ของโรงพยาบาลเปรียบเทียบ 14 ปีงบประมาณ 

 -    

 100,000.00  

 200,000.00  

 300,000.00  

 400,000.00  

 500,000.00  

 600,000.00  

 700,000.00  

 800,000.00  

 900,000.00  

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
หน่วย : พันบาท 134,5 203,6 170,6 186,1 226,6 276,1 385,3 568,8 643,4 649,6 651,2 733,1 767,8 809,6 



กราฟแสดงสัดส่วนแยกประเภทรายได้ของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปีงบประมาณ 2557 

29% 

23% 
4% 

8% 

7% 

7% 

5% 

4% 
4% 3% 3% 2% 1% 

ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ 

ค่ารักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ค่ารักษาพยาบาลโครงการผู้ปว่ยโรคไต 

ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดต้อกระจก 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยช าระเงินเอง 

ค่ารักษาพยาบาลหนว่ยตรวจสุขภาพ 

ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม 

รายได้อื่น 

รายได้เงินอุดหนุนอ่ืน 

เงินบริจาค 

รายได้จาก ส านักงบประมาณ 

ค่ารักษาพยาบาลคู่สัญญาและ อปท 

ค่ารักษาพยาบาลอื่น 



กราฟแสดงสัดส่วนแยกประเภทค่าใช้จ่าย 
ของโรงพยาบาลบา้นแพ้ว ปีงบประมาณ 2557 

44% 

33% 

12% 

4% 4% 2% 1% 
ค่าใชจ้่ายด้านบคุลากร 

ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ทีใ่ชย่า 

ค่าวัสดุใช้สอย 

ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย 

ค่าใชจ้่ายเงินอื่น 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 



80,911 / 69% 

35,685 / 31% 

ในเขตอ าเภอ 

นอกเขตอ าเภอ 

ประชากรตามสิทธิ์ (DB pop) อ าเภอบ้านแพ้ว ปี 2558 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กนัยายน 2557 



จ านวนคร้ังที่เข้ารับ
บริการ (ครั้ง/คน/ปี) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ที่เข้ารับบริการ 

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก 
(บาท/คน/ปี) 

บัตรทองบ้านแพ้ว  3.4 662 2,250 

บัตรทองบ้านแพ้ว 
(ย้ายแฝง) 

8.08 877 7,086 

เปรียบเทียบการใช้การบริการผู้ป่วยนอก  
ปีงบประมาณ 2557 



ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสัมพัทธ์ ปีงบประมาณ 2553-2557 

ปีงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 2557 

สัดส่วนผู้ป่วยใน RW < 1 60.4% 54.0% 55.6% 53.1% 52.7% 

สัดส่วนผู้ป่วยใน RW < 1-2 23.4% 25.2% 28.6% 28.5% 27.5% 

สัดส่วนผู้ป่วยใน RW < 2-3 7.1% 8.4% 6.7% 8.1% 9.2% 

สัดส่วนผู้ป่วยใน RW < 3 9.1% 12.5% 9.0% 10.2% 10.5% 

ค่า CMI จาก RW. 1.32 1.52 1.41 1.40 1.38 

ค่า CMI จากค่า Adj.RW 1.28 1.48 1.40 1.36 1.38 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย CMI ของโรงพยาบาลระดับ S ในปี 2557 เท่ากับ 1.2599 



• ประเมินโดย สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ในปี พ.ศ. 
2553 

ประเด็นเด่น ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จากการประเมินของผู้ประเมินภายนอก 



• รพ.บ้านแพ้ว สามารถบริหารงานให้มีต้นทุนการบริการผู้ป่วยนอกที่ต่ ากว่าโรงพยาบาลรัฐส่วน
ใหญ่ โดย 

• การบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  โดยให้จ านวนบุคลากรเหมาะสมกับปริมาณงาน 
• การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เช่น การใช้ 

electronic medical record , การใช้ identification barcode , fully automated lab. , ระบบ PACS 
ส าหรับการถ่ายภาพรังสี  

อ้างอิงจากหนังสือ การประเมินผล 10 ปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) โดย สวรส. 



• Adjusted Case Mixed 
Index ของ รพ.บ้านแพ้ว 
เมื่อเทียบกับโรงพยาบาล
รัฐบาล พบว่า  รพ .บ้าน
แ พ้ ว  อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม
โรงพยาบาลที่มี Adjusted 
CMI สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลรัฐที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน  

อ้างอิงจากหนังสือ การประเมินผล 10 ปี 
โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) โดย สวรส. 



• นอกจาก รพ.บ้านแพ้ว มีการตรวจรักษาโรคส าหรับผู้ป่วยใน ที่ซับซ้อนกว่าโรงพยาบาลรัฐขนาดใกล้เคียงกัน
แล้ว (สังเกตได้จากค่า Adjusted CMI ดัง slide ข้างต้น)  

• รพ.บ้านแพ้ว ยังมีต้นทุนการบริการผู้ป่วยในที่ต่ ากว่าอีกด้วย อันเนื่องมาจาก ระบบการต่อรองราคายาและ
เวชภัณฑ์ที่โปร่งใส และการเน้นประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรทุกระดับ  

อ้างอิงจากหนังสือ การประเมินผล 10 ปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) โดย สวรส. 

IP 
IP 

IP 



• เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ พบว่า รพ.บ้านแพ้ว มีสัดส่วนต้นทุนค่าบุคลากร ต่อต้นทุนรวมของ
โรงพยาบาล ต่ าเกือบที่สุด  แสดงให้เห็นถึงการบริหารบุคคลภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

• โรงพยาบาลที่ต้นทุนบุคลากรต่ ากว่า รพ.บ้านแพ้ว  ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 500 เตียงขึ้นไป  

อ้างอิงจากหนังสือ การประเมินผล 10 ปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) โดย สวรส. 





ศูนย์จักษุและต้อกระจก 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 



แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา   จ านวน 
      - (สาขาจักษุวิทยา) 3 
      - (สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ) 2 
      - (สาขาจอตาและน้ าวุ้นตา) 1 
      - (สาขาจอประสาทตา) 1 
      - (สาขาโรคต้อหิน)  4 
      - (อนุสาขาจอประสาทตา) 1 
      - (อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสรา้ง)  1 
      - (ประสาทจักษุวทิยา) 1 
      - (สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข) 1 

รวม 15 







หน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 



โรงพยาบาลบา้นแพว้  
(องค์การมหาชน) 

ได้ออกหน่วยผ่าตัดตา 
ต้อกระจกเคลื่อนที่แล้ว 

รวม 60 จังหวัด 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ 

ปีงบประมาณ 2550 -2556 

ปี พ.ศ. จ านวน (คน) 

2550 11,070 

2551 6,372 

2552 4,289 

2553 2,110 

2554 4,775 

2555 6,266 

2556 10,374 

รวมทั้งสิ้น 45,216 





โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)  ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน(AEC)  
ด้วยมิตรภาพ จิตสาธารณะการผ่าตัดต้อกระจกใหป้ระชาชนชาวกัมพูชา ณ  กรุงพนมเปญ  



ผ่าตัดทีป่ระเทศภูฏาน 

• ผ่าตัด 87 ราย 

• ตรวจรักษา 359 คน 

• แจกแว่นสายตา 500 อัน 







โครงการวัดแว่นสายตาเด็กเคลื่อนที่ 

• เด็กประมาณ 10 % มีปัญหา
สายตา 

• ประมาณ 1% เป็นสายตาขี้เกียจ 

• เด็กวัดยาก ต้องขยายม่านตาเพื่อ
ลดภาวะเพ่ง 

• 80% ของเด็กที่มีแว่นใช้แว่นผิด 



• วัดโดย optometrist 

• ตัดแว่นโดยช่าง
โรงพยาบาล 

• ไม่เสียค่าใช้จ่าย 



6-12 ตุลาคม 2558 
Mobile cataract surgery in Myanmar 





ทีมงานส ารวจและเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันผ่าตัดจริง 



General Hospital in Myanmar 





ห้องผ่าตัด หูคอจมูก 





 อาคาร โรงพยาบาลจักษ ุและศูนย์วิจัย 
เพื่อช่วยเหลือคนตาบอด 

• รองรับการให้บริการทาง
จักษุ และการเรียน 

• รองรับผู้ป่วยนอก  600  
รายต่อวัน 

• มีห้องผ่าตัด 9 ห้อง 

• มีห้อง conference theater 















 

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้  
(CHILD DEVELOPMENTAL & LEARNING CENTER) 

 

เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็ก 
พัฒนาการล่าช้า ทั้งด้าน     
ร่างกาย การเรียน, ภาษา   
สติปัญญาและฝึกพูด 



โครงสร้างศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้ 
(CHILD DEVELOPMENTAL & LEARNING CENTER) 

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม 
พญ.วชิราภรณ์ พรหมจติติพงศ์ 

กุมารแพทย์ดา้นพัฒนาการและพฤติกรรม 
พญ.ชุลีพร ตรีเศรษศกัดิ์ 

จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ 
นพ.ชัยวัฒน์ พานทอง 

นักแก้ไขการพดู 
น.ส.ชนาภา ลินลาวรรณ 

นักให้การปรกึษาพัฒนาการ 
น.ส.สุรีรัตน์ สุประดิษฐ์ 

นักกิจกรรมบ าบัด 
น.ส.พรพรรณ ฐิติพันธ์รังสฤต 

นักกระตุ้นพัฒนาการ 
น.ส.เพ่ิมพูน สานิชวรรณกุล 

 
นักจิตวิทยาคลินกิ 

น.ส.เมธิรา อรุณลิ่มสวสัดิ์ 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
นางวลิาวลัย์ ลี้เพิ่มพาณิช  

นักจิตวิทยาคลินกิ  
น.ส.เชษฐ์ธิดา เขียวค า  

นักจิตวิทยาคลินกิ  
น.ส.ยมลพร เร่บ้านเกาะ  

มีการวางแผน HR ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร 



ศูนย์พัฒนาการ 



ศูนย์พัฒนาการ 



ศูนย์พัฒนาการ 



ศูนย์พัฒนาการ 





แผนกตรวจสุขภาพ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 





 

งานบริการศูนย์สุขภาพดี 



ห้องปฏิบัติการกลาง  
(Central Laboratory) 



น าระบบ LIS เชื่อมระบบ HIS แผนกชันสูตร 

 น าระบบ BAR CODE ระบุชื่อผู้ใช้บริการ 



น าระบบ PACS ใช้ในแผนกรังสีวินิจฉัย 



ระบบ X-RAY DIGITAL  



ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ระบบบริหารโรงพยาบาล 
(HIS) 

ระบบบริหารงานบุคคล 
(HR) 

ระบบการเงิน การคลัง 
(Finance) 

EMR Soft Tiger Soft SAP 





เพลินกาย แผนไทย & สปา 











โครงการขยายโรงพยาบาลสาขาในพื้นที ่
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ไม่ซับซ้อน ได้สะดวก 

รวดเร็ว และช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
และลดความแออัดในโรงพยาบาล 



สาขาพร้อมมิตร 
ซอย สุขุมวิท 39 

ศูนย์แพทย์เกษตรพัฒนา 

รพ.บ้านแพ้ว 2 (สาขาพระราม 2 ) 

สาขาแจ้งวัฒนะ 
ศูนย์ราชการฯ 

ศูนย์ CAPD ธนบุรี 

ศูนย์แพทย์หลักห้า 



อาคารธนาคารเดิมมูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ (เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว)  จัดซื้ออาคาร 2 ชั้น 
พร้อมที่ดิน  มอบให้ โรงพยาบาลฯเพ่ือปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาหลักหา้ 



ปัจจุบันก าลังด าเนินโครงการเปิดให้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา                     
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายทีต้่องการดูแลแบบประคับประคองและให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน     

ในพื้นที่โดยเปิดให้บริการงานผู้ปว่ยนอก, ผู้ป่วยใน 40 เตียง, บริการทันตกรรม 2 ยูนิต, กายภาพบ าบดั, แพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก 











































โรงพยาบาลพร้อมมิตร   ซอยสุขุมวิท 39  กรุงเทพฯ 

ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
มีทีมบุคลากร รวม 114 คน 



          ศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาล ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ  80 พรรษา แจ้งวัฒนะ ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไปและ            
ทันตกรรม  2  ยูนิต  โดยมีทีมบุคลากร รวม 22 คน 

ศูนย์แพทย์และทันตกรรม แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 



ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
มีทีมบุคลากร รวม 40 คน 

ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) กรุงเทพฯ 





โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 



อาคารศูนย์การแพทย์ ๑๐ ชั้น 
ประกอบด้วย 
ชั้นที่ 1 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน, แผนกรังสีวินิจฉัย 
ชั้นที่ 2 คลินกิเฉพาะโรค, แผนกเภสัชกรรม 
ชั้นที่ 3 คลินกิโรคหัวใจ, ศูนย์สุขภาพดี (Checkup) 

ชั้นที่ 4 ห้องผ่าตัด จ่านวน 8 ห้อง 
ชั้นที่ 5 หอผู้ป่วยหนัก (ICU), ศูนย์มะเร็งและเคมีบ่าบัด 
ชั้นที่ 6 หอผู้ป่วยสามัญ จ่านวน 56 เตียง 
ชั้นที่ 7-9 หอผู้ป่วยพิเศษ จ่านวน 120 ห้อง 
ชั้นที่ 10 ห้องประชุมเพื่อการเรียนการสอนแพทย์และ 



แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
(Emergency Room) 



คลินิกโรคหัวใจ 
(Cardiology Clinic) 



แผนกเภสชักรรม 
(Pharmacy Department) 



ห้องผ่าตัด  
(Operation Room) 



หอผู้ป่วยหนัก 
(ICU) 



ศูนย์มะเร็งและเคมีบ่าบัด 
(Oncology and chemotherapy Center) 



แผนกผู้ป่วยใน 
(Wards) 



แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
(Department of Orthopaedic Surgery) 



โรงพยาบาลจักษุบา้นแพ้ว 



ความภาคภูมิใจ  






