
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องคก์ารมหาชน)



การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน



แนวทางการด าเนินงาน

โรงพยาบาลคณุภาพและคณุธรรม

การพฒันาด้านคณุภาพ

พฒันาระบบคณุภาพของโรงพยาบาลเพ่ือรบัการ
รบัรอง จาก สรพ.

ประกาศเจตนารมณร่์วมกัน,จดัท าอตัลกัษณ์บคุลากร
และรณรงคใ์ห้ปฏิบติั

การพฒันาด้านคณุธรรม



ค าส่ังแตง่ตัง้คณะท างาน
จัดท าและขับเคล่ือน

แผนปฏิบัตกิารส่งเสริม
คุณธรรมโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องคก์ารมหาชน)



ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศใน

การท างาน
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564



ประกาศเจตนารมณร่์วมกันใน
การขับเคลือ่นหน่วยงานให้เป็น

องคก์รคุณธรรมต้นแบบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ประกาศเจตนารมณร่์วมกัน
ในการตอ่ตา้นการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) ร่วมกันก าหนดคุณธรรม
“ปัญหาทีอ่ยากแก้” และ “ความดทีีอ่ยากท า” ภายใต้คุณธรรม พอเพยีง วนัิย สุจริต และจติอาสา



การจดัท าอตัลกัษณ์บคุลากรโรงพยาบาลบา้นแพ้ว

ล าดับที่ หัวข้อ ร้อยละ
2 ความซื่อสัตย์ 26.25
7 ความมีวินยั 13.03
1 ความรับผิดชอบ 29.83
6 ความยตุิธรรม 14.77
5 จิตอาสา 20.08
3 ความมีน ้าใจ 24.52
8 ความสามคัคี 12.93
4 ความเมตตา/กรุณา 24.32
9 ความพอเพียง 8.11

• ออกแบบสอบถามความคิดเหน็

• ล าดบัลกัษณะพฤติกรรมท่ีต้องการ

• คดัเลือกลกัษณะ/ พฤติกรรมท่ีท่ีมีการเสนอมากท่ีสดุ



ประกาศอตัลกัษณ์บคุลากรโรงพยาบาลบา้นแพ้ว
และมอบนโยบาย

อตัลกัษณข์องโรงพยาบาล

มีน า้ใจ   ซือ่สตัย ์    รบัิดชออบ

นายแพทยพ์รเทพ  พงศท์วิกร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ประกาศอตัลกัษณ์บคุลากรโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
และมอบนโยบาย



มนี า้ใจ ซือ่สัตย์ รับผิดชอบ

1. บริการด้วยใจ ยิม้ไหว้
ทักทาย 
2. เสยีสละ เตม็ใจ
ช่วยเหลอืผู้อืน่ ไม่เกีย่ง
งาน
3. จติอาสา ท า
ด้วยความเตม็ใจ

1. ซือ่สัตยต์่อการ
ปฏิบัตงิานของตนเอง
2. ไม่เบยีดเบยีนเวลา
ท างาน
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากองคก์ร
4. บริหารด้วยระบบ 
ธรรมาภบิาล โปร่งใส 
และเจ้าหน้าทีม่ส่ีวนร่วม 

1. ตรงต่อเวลา
2. แต่งกายถูกระเบยีบ
3. ปฏิบัตงิานตาม
มาตรฐานวชิาชพีและ
ระเบยีบขององคก์ร

การน าอตัลกัษณ์ไปใช้สู่การปฏิบติัของ 
โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน)



การประชาสมัพนัธ์



ประกาศ ค่านิยมองคก์ร

นพ. พรเทพ พงศท์วิกร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว



กิจกรรมการพฒันา

ดา้นความซ่ือสตัย์



ประกาศนโยบายความโปร่งใส
และตรวจสอบได้                                  



การด าเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทจุริต

การรายงานรอบที ่1



การด าเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทจุริต

(ร่าง) รายงานรอบที ่2



นายแพทยพ์รเทพ พงศท์วกิร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพว้

น าทมีบุคลากร 
“แสดงพลงัไม่ทนต่อการทุจริตทุก

รปูแบบ”



ประกาศนโยบายความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้                                  



โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน)
“แสดงพลงัไม่ทนต่อการทุจริตทุกรปูแบบ”



เสริมสร้างความรูเ้รื่อง นโยบายรฐัและแนวทางปฎิบติั
การป้องกนัแก้ปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบแก่บุคลากร

อบรมปลูกจติส านึก
คุณธรรมและจริยธรรม



ศนูยร์บัเร่ืองร้องเรียนและไกล่เกล่ีย



ศนูยข้์อมลูข่าวสารอิเลก็ทรอนิกสข์องทางราชการ



การมีส่วนร่วมและการพฒันาเชิงรกุ

การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน
- ผ่านทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล - ผ่านทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว



ความร่วมมือจากภาคประชาชนน าไปสู่ ร.พ. จกัษุบ้านแพ้ว



โรงพยาบาลจกัษุบ้านแพ้ว

▪ มจีกัษุแพทย ์14 คนและมสีาขาครบทุกสาขา
▪ เป็นศูนยร์บัสง่ต่อทางตาเกรด A ในเขต
▪ เป็นหน่วยผา่ตดัเคลื่อนทีท่ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ
▪ มผีูป่้วยนอกเฉลีย่คน 400 ราย/วนั
▪ มกีารผา่ตดัต่อเดอืนสงูสุดถงึ 1,000 ราย/เดอืน
▪ มกีารสง่ต่อเขา้เฉลีย่ 650 ครัง้/เดอืน
▪ โรคทีส่ง่ต่อไดแ้ก่เบาหวานขึน้ตา จอตาเสื่อม ตาเขในเดก็ 

ROP และการผา่ตดั Corneal transplantation
▪ ออกหน่วยผา่ตดัสงูสุดทีท่ าผา่ตดั 300 รายต่อวนั
▪ เป็นทมีแรกทีอ่อกไปผา่ตดัยงัต่างประเทศเชน่ พมา่ กมัพชูา 

ภฎูาน



ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ี เพ่ิมช่องทางการส่ือสาร



การแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์



หน่วยงาน/โรงพยาบาล/เจ้าหน้าท่ี

ขอช่ืนชม



9

กิจกรรมการพฒันา

ดา้นความมีน ้าใจ



โครงการจิตอาสาวยัใสในโรงพยาบาล



โครงการจิตอาสาของโรงพยาบาลกบัมลูนิธิฉือจี้

9



โครงการจิตอาสากบังานของโรงพยาบาล

9



โครงการจิตอาสาในโรงพยาบาล

9



โครงการเย่ียมบา้นกบัจิตอาสา



โครงการเย่ียมบา้นกบัมลูนิธิฉือจี ้                                   



โครงการเย่ียมบ้านผูป่้วยโรคไต



การปฏบิตังิาน ณ โรงพยาบาลสนาม ในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID—19

9



การปฏบิตังิาน ณ โรงพยาบาลสนาม ในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID—19



การฉีดวคัซีน COVID-19



การออกหน่วยตรวจสขุภาพเคล่ือนท่ี



การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 



การช่วยเหลือระหว่าง
หน่วยงาน 

แพทย์
ท ำงำนร่วมกับ

ทีมส่งเสริมและป้องกันใน
กำรลงพื้นที่



กิจกรรมการพฒันา

ดา้นความรบัผิดชอบ



สร้างวฒันธรรมการบริการและการแต่งกายท่ีถกูต้อง                                    

ยิม้ ไหว้ ทกัทาย  สวสัดี ให้เป็นนิสัย
สร้างวฒันธรรมทีด่ใีนองค์กร



การตรงต่อเวลา

มาปฏบิัตงิานก่อนเวลา
และสแกนนิว้มอืเข้า-ออก ทุกคร้ัง



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



ท าบญุตกับาตรสปัดาหล์ะครัง้



กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพกาย



การเย่ียมติดตามอาการบคุลากรเจบ็ป่วย



รณรงค์ให้เจ้ำหน้ำที่ อำยุน้อยกว่ำ 35 ปี เดินข้ึน-ลงบันได แทนกำรใช้ลิฟต์ ถือเป็นกำรออกก ำลังกำยไปในตัว เพิ่มเผำ
ผลำญแคลลอรี่ และประหยัดพลังงำนได้ถึง 60% และจะลดกระแสไฟสูงสุดถึง 80%

กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพกาย



กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพใจ

นายแพทยพ์รเทพ พงศท์วกิร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพว้
น าทมีบุคลากร “ท าบุญ ตกับาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม”



กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพใจ

งานบุญของโรงพยาบาลวาระพเิศษต่าง ๆ
เช่น ทอดผ้าป่า, ตักบาตรวันขึน้ปีใหม่ ฯลฯ



กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริม

ด้านคณุธรรม  จริยธรรม



การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย



การตรวจคดักรองสขุภาพนอกสถานท่ี



การประชมุวิชาการ



การอบรมบคุลากร



การอบรมบุคลากร



การอบรมบุคลากร



การปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

งานมทิุตาจิตผูเ้กษียณอายกุารท างาน



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

การคดัเลือกคนดีขององคก์ร



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

การท าบญุตกับาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม



การรณรงคใ์ห้แต่งกายชุดผ้าไทย และส่งเสริมชุดไทยเป็นอัตลักษณป์ระจ าชาติ
ตามนโยบายของประเทศ



ผลงานเด่น

ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจดัตั้งหออภบิาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) พฒันากลุ่มโรคก้าวสู่ความเป็น 
EXCELLENCE CENTER : STROKE INTERVENTION เป็นแห่งแรกในเขต 5
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Khonkaen Hospital

Chiangmai Renal Clinic

Suratthani Hospital

Sakonnakhon Hospital

Maharat Hospital

Sapphasitthiprasong Hospital

Chiang Rai Pracha Nukhro Hospital

Udon Thani Hospital

Roiet Hospital

CAPD เม่ือรวมศนูย์
ทัง้หมดของบา้นแพ้ว
อนัดบั 1 ของไทย
อนัดบั 2 ของโลก

TOP-TEN PD CENTERS IN THAILAND

CAPD service and training center 
Banphaeo general hospital

ผลงานเด่น



ศนูย ์Heart center 
และห้องสวนหวัใจ Cath lab

ผลงานเด่น



การพฒันาแนวทางการเพ่ิมโอกาสการรบัและเปล่ียนกระจกตาในผูป่้วย
ท่ีรอรบับริการเปล่ียนกระจกตาโรงพยาบาลบา้นแพ้ว(องคก์ารมหาชน)

ได้รบัผลงานชนะเลิศประกวดผลงาน R2R ระดบัเขต 5

ผลงานเด่น



น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรกิาร

ผลงานเด่น



เป็นแอพพลเิคชัน่ทีพ่ฒันารว่มกบั SCG โดยเป็นการวดัความดนัโลหติ การตรวจ
ระดบัน ้าตาลในเลอืดแลว้ส่งผ่านระบบไรส้าย ขอ้มลูจะถูกส่งมายงัโทรศพัทข์อง
อาสาสมคัรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและโรงพยาบาล ท าให้
โรงพยาบาลสามารถตดิตามการรกัษาหรอืท าการประเมนิผูป่้วยกลุ่มเสีย่งต่างๆ ได ้

VWELL : Smart อสม. Drug to home by 7-11

Drug to home

เป็นการเริม่ตน้ตน้แบบ โดย รพ.บา้นแพว้ รว่มกบั CP All 
ซึง่มคีวามช านาญในการขนสนิคา้ทัว่ประเทศ ผูป่้วยจะไม่ตอ้ง
รอรบัยา โดยแจง้ความประสงคใ์หไ้ปส่งยาที ่7-11 หน้าปากซอยที่
บา้น และผูป่้วยจะไดค้ลปิอธบิายการใชย้าจากโรงพยาบาลส่งไปให ้
และมขีอ้ความจาก 7-11 หน้าปากซอยบา้น ใหไ้ปรบัยาได ้
ราคารวมแพค็เกจ 35 บาท

ผลงานเด่น น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรกิาร



Check up center : Workflow

Current Laboratory Workflow

ผลงานเด่น น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรกิาร



Pre-analytical Process

Checkup center Blood Collection Room : Improve 
Transportation

Manual transportation

Tempus transportation

Blood collecting 
process

Waiting for batching
(30 mins)

Transport to Lab
(5 mins)

Unbox
(30 secs)

Receive specimen
(10mins)

Input to analyzer

Blood collecting 

process

Input to 

Tempus600

( 1min)

Transport to LAS 

1 mins

Save 50% efficiency

Save time >80%   

• Average TAT 70 mins from request to results
• Average TAT 33 mins from enter LAS to results

ผลงานเด่น น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรกิาร



ระบบ IPD ใหม่ เร่ิม Phase แรก 1 ม.ค.64 ท่ี หอผูป่้วยพิเศษ 6

ผลงานเด่น น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรกิาร



ศนูยร์งัสวีนิิจฉยั CT&MRI
CT 256 slide & MRI 1.5 tesla ศูนย ์Heart center และหอ้งสวนหวัใจ 

ผลงานเด่น



ski

RT-PCR (Lab COVID-19) และสถานท่ีรบัตรวจ COVID ท่ีมีมาตรฐาน

พฒันาเครือ่งมอื สถานทีใ่นชว่งการระบาด COVID-19

หอ้งพน่ยา ER แบบ Modified negative pressure



Zoning ARI Clinic และ หอ้งแยก Modified 
negative pressure at ARI Clinic และ ER

พฒันาเครือ่งมอื สถานทีใ่นชว่งการระบาด COVID-19



หารปู ICU negative pressure room

• เทคโนโลยี SCG ชุดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล
(Tele Monitoring)

• ระบบกล้องวงจรปิด

การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดแูลผู้ป่วย COVID-19

นวตักรรม Do Care

ปรบัหอผูป่้วย 3A ใหเ้ป็น Modified negative pressure 18 หอ้ง

หอ้ง True negative pressure  2 หอ้งและ Modified in ICU 4 เตยีง



การพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA)



การพฒันาด้าน
คณุธรรม 

จริยธรรมท่ีท า
อย่างต่อเน่ือง

จากข้อมูลปี 2560-2563 พบว่าตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA และด าเนินการ
ตามมาตรการ 3ป 1 ค (ปลูกปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) 
โรงพยาบาลได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจ าปี เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของกระทรวง
สาธารณสุข และน าไปสู่การปฏิบัติท่ัวท้ังหน่วยงาน  และยังส่งผลให้การประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีคะแนนในระดับสูงขึ้น เช่น 
หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์  แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน การปฏิบัติราชการให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสยิ่งขึ้น

การวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปี พ.ศ. 2563



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

ความพึงพอใจผูร้บับริการ ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผลการส ารวจความพึงพอใจผูป่้วยนอก 83.60 87.35 84.75

ผลการส ารวจความพึงพอใจผูป่้วยใน 92.10 92.10 88.31

ผลส ารวจความพึงพอใจของผูป่้วย/ประชาชน
ต่อการพยาบาลในชมุชน

84.00 93.66 88.41

ผลส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี 68.55 69.29 74.29

ผลลพัธต์ามตวัช้ีวดั



สถิติข้อร้องเรียน

รายการข้อร้องเรียน ปี 61 ปี 62 ปี 63

ด้านพฤติกรรมบริการ 56 43 39

ด้านกระบวนการให้บริการ 54 37 48

ด้านสิทธิผูป่้วย 1 1 1

ด้านส่ิงแวดล้อม 6 6 7

ด้านส่ิงจริยธรรม 1 2 0

กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

การจดัการเรื่องร้องเรียนภายในจงัหวดั



กิจกรรมการพฒันา
ด้านคณุธรรม 

จริยธรรมท่ีท าอย่าง
ต่อเน่ือง

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา โรงพยาบาลมีการพัฒนาศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนตามมาตรฐานของ สปสช. มีแนวทางการจัดการท่ีชัดเจน  และเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ท าให้ผู้รับบริการไม่มีการร้องเรียนออกสื่อ
ต่าง ๆ สามารถจัดการข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นได้ภายในจังหวัด  โดยในปี 2560-
2563 เท่ากับ 100%, 100%, 99.01% และ 100% ซึ่งในปี 2562 พบว่ามี
การฟ้องร้องของกฎหมายจ านวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยมาท าการผ่าตัดนิ่วในถุง
น้ าดีแล้วเสียชีวิตจากภาวะ Acute MI เป็นสิทธิประกันสังคม          มีการ
ท า RCA และมีการปรับแนวทางท่ีเหมาะสม

การจดัการเรื่องร้องเรียนภายในจงัหวดั



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ านวนโครงการ / กจิกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวน  8 โครงการ

แผนการด าเนินงาน
ปี 2564

1. โครงการฝึกอบรม ปลูกฝังสร้างจติส านึกหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบยีบข้อบังคับ ค่านิยมวัฒนธรรมองคก์ร
2. กจิกรรมรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธข้์อมูลเกีย่วกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององคก์ร
3. จัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4. จัดกจิกรรมในวันส าคัญ เทดิทนู  สถาบันชาต ิ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์และประเพณี วัฒนธรรมอันดงีาม



5. ประสานความร่วมมือเครือข่าย/หน่วยงานภายนอกและเพิม่ช่องทาง
ขับเคลื่อน ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. โครงการยกย่องเชิดชูคนดขีององคก์ร
7. จัดช่องทางเสนอข้อคิดเหน็หรือข้อร้องเรียนเกีย่วกับการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร หรือประพฤตตินไม่เหมาะสม
8. โครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายชุดผ้าไทย และส่งเสริมชุดไทยเป็นอัต
ลักษณป์ระจ าชาต ิตามนโยบายของประเทศ

จ านวนโครงการ / กจิกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ านวน  8 โครงการ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน
ปี 2564



สรุปผลทีไ่ด้จากการด าเนินการตามแผนปฏบัิตกิารส่งเสริมคุณธรรม 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

* หน่วยงาน/องคก์รทัง้ภายในและภายนอกทีใ่หค้วามส าคัญสนับสนุนใหม้ี
การจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1-2 แหง่
รวมผู้ทีไ่ด้รับการอบรม จ านวน  ไม่น้อยกว่า 500 คน

* หน่วยงาน/องคท์ัง้ภายในและภายนอกทีใ่หก้ารสนับสนุนหรือร่วมจัด
กจิกรรมเทดิทนูสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์ จ านวน  1 แหง่ 
*รวมผู้ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 100-200  คน

แผนการด าเนินงาน
ปี 2564



Thank You


