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วิสัยทัศน

     เปนองคการมหาชนที่เรียนรู มุงสูความเปนเลิศดานการ
บริการ บริหารอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมี
สวนรวมในการสรางและดูแลสุขภาวะของ ตนเอง

พันธกิจ
     1  สรางเสริมสขภาพและปองกันโรคแกประชาชนในพื้นที่     1. สรางเสรมสขุภาพและปองกนโรคแกประชาชนในพนท

รับผิดชอบ
     2. ใหการรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา
     3. ฟนฟูสภาพทั้งทางรางกายและจติใจ
     4. เปนแหลงแลกเปลี่ยน เรียนรูขององคกรและสถาบัน

ตาง ๆตาง ๆ



สารจาก...
ี

          โรงพยาบาลบานแพว ในอดีตเปนโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แตดวย
่ ่

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข

เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การปฏิรูประบบราชการ และการตอบสนอง
แนวนโยบายแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2540 ท่ีมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการรวมกับภาครัฐ โรงพยาบาลชุมชนบานแพว จึงไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะรัฐมนตรี มีมติใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ ซ่ึงเปนระบบการ
บริหารราชการอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีนําจุดเดนของการบริหารราชการภาครัฐ และความอิสระคลองตัว
ของภาคเอกชน มาบูรณาการเปนรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ 
โดยมีพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายรองรับ
          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 ผมไดมีโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบานแพว      
ขอมูลที่ไดรับทราบจากการบรรยายสรุปของผูบริหาร และการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและ
กันกับคณะกรรมการบริหารฯ คณะแพทย พยาบาล เจาหนาที่ และผูปวย รวมถึงประชาชน
ผูใชบริการ ทุกฝายมีความคิดเห็นสอดคลองตองกันวามีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการ
ใหบริการจากคณะแพทย, พยาบาล และเจาหนาที่ โดยที่ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ        ,
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สามารถตอบสนองนโยบายที่สําคัญ ๆ ของรัฐบาลได    
ชัดเจน มีความกาวหนา เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ท้ังทางดานการพัฒนาองคกร การพัฒนา
บุคลากร การบริหารจัดการ และความมั่นคงทางดานการบริหารการเงินการคลัง ดังรายละเอียด
ของรายงานฉบับนี้

          ผมขอเปนกําลังใจใหกับคณะกรรมการบริหารฯ คณะแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ท่ี            ผมขอเปนกาลงใจใหกบคณะกรรมการบรหารฯ คณะแพทย พยาบาล และเจาหนาทท  
เกี่ยวของทุกทาน รวมถึงองคกร ผูนําชุมชน และประชาชนทุกทาน ท่ีไดมีสวนรวมในการพัฒนา  
โรงพยาบาลแหงนี้มาโดยตลอด และขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลกที่ทุกทานนับถือ 
ดลบันดาลใหทานประสบแตความสุข ความเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น

(ศาสตราจารยนายแพทยสุขัย  เจริญรัตนกุล)
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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สารจาก...
รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสขุ

           ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนสิ่งที่ผมไดรับ
ทราบมาตลอดเวลา ในฐานะที่เปนโรงพยาบาลนํารอง มีรูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ในกํากับของรัฐ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
          เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ผมไดมีโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลบานแพว 
(องคการมหาชน) พรอมกับคณะขาราชการชั้นผูใหญ ผมมีความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจแทน
ประชาชนชาวอําเภอบานแพว ท่ีโรงพยาบาลแหงนี้ไดพิสูจนใหสังคมทั่วไปไดรับรูวา พลังความู ู
สามัคคี หากนํามาใชประพฤติปฏิบัติใหถูกวิธี จะกอใหเกิดประโยชนสุขอยางแทจริงแกประชาชน
ท้ังในและนอกทองถิ่นอําเภอบานแพว

          ทายที่สุดนี้ ผมขอใหคณะกรรมการบริหารฯ คณะแพทย พยาบาล เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงพี่นองชาวอําเภอบานแพวทุกทาน จงรักษาพลังความสามัคคีและคุณความดี ท่ีทาน      
ท้ังหลายไดกระทํามาโดยตลอด เพื่อจะไดเกิดประโยชนสขตอประชาชน และสังคมประเทศชาติทงหลายไดกระทามาโดยตลอด เพอจะไดเกดประโยชนสุขตอประชาชน และสงคมประเทศชาต
สืบไป

(นายอนทิน  ชาญวีรกล)(นายอนุทน  ชาญวรกูล)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
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กาวสูการเปนโรงพยาบาลรูปแบบองคการมหาชน
     โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลของรัฐ
แหงแรก ที่เปนองคการมหาชน ตั้งขึ้นตามพระราช

้ โ

หลักประชาชนผูยากไร หรือดอยโอกาสยังไดรับการ
ดูแลรักษาพยาบาล โดยไมคิดมูลคา (ฟรี)

ใ ไ

วางไวเปนที่พอใจของผูที่เขามารับบริการ และ   
โรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาในดานอาคาร

่ ่ ่ ใ ใ ใกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดในการ
ปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ เปนการเดินทางไปสู
     - การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับ
ดูแล
     - การตอบสนองความตองการของชุมชน
     - ความเสมอภาคของการกระจายบริการ

     ในช วงแรกยั งไม มีคณะกรรมการบริหาร      
โรงพยาบาลบานแพว ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็มี
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว ซ่ึงเปน
ขาราชการ และผูบริหารทองถ่ินปฏิบัติงานไปกอน
จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึงไดมีประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการแตงตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการ

สถานที เครืองมือ เครืองใชในทางการแพทยให  
ทันสมัย นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช เสาะ
แสวงหาแพทยเฉพาะทางที่มีความสามารถ ให
ทุนการศึกษาแพทย พยาบาล ศึกษาตอ ทํา
เครือขายกับ  โรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของ          โรงพยาบาล พัฒนาระบบการพัสดุ
การเงิน และการตรวจสอบภายใน ตั้ง PCU 

     - การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิไดมุง
แสวงหากําไร
     - ประสิทธิภาพในการกระจาย และใช
ทรัพยากรของระบบริการสุขภาพระดับทองถ่ิน และ
ระดับประเทศ
     การดําเนินการในชวง 5 ปที่ผานมา            
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปน      

ุ
ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร  
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ตั้งแตวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป เม่ือ
คณะกรรมการผูบริหารที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเขามารับงานแลว ก็เร่ิมกําหนด
วิสัยทัศน กําหนดยุทธศาสตร ออกขอบังคับ
ระเบียบเพิ่มเติม เพื่อประโยชนตอองคกร การ

(Primary Care Unit) เพิ่มขึ้นในเขตชุมชนใหญ
พรอมทั้งพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลใหมี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม เปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปน      
โรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนใฝฝน ยังเปน      
โรงพยาบาลที่รัฐบาลเปนเจาของ และมีฐานะเปน
นิติบุคคล มุงตอบสนองความตองการของชุมชน       
ประชาชนมีสวนรวมควบคุมกํากับ โดยผานคณะ
กรรมการบริหารที่ประกอบดวยตัวแทนของชุมชน    
ผูทรงคุณวุฒิ และภาคราชการ มีความคลองตัวใน
การบริหารกิจการประจําวันในทกดาน บคลากร

ระเบยบเพมเตม เพอประโยชนตอองคกร การ
บริหารจัดการ และ เอื้อประโยชนตอบุคลากร
เจาหนาที่ของ โรงพยาบาล ปรับเปลี่ยน
ระบบใหมีความคลองตัว และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อาศัยวิธีคิดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(good governance)  ดังผลงานปรากฏอยูในรายงาน
ฉบับน้ี
     สรปแลว ในระยะ 4 ปเศษ ที่มีการเปลี่ยนการบรหารกจการประจาวนในทุกดาน บุคลากร

เปนเจาหนาที่ของรัฐ อยูไดดวยผลงาน และไดรับ
ผลตอบแทนตามผลงาน    ไมไดแสวงหากําไรเปน

     สรุปแลว ในระยะ 4 ปเศษ ทมการเปลยน
สถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลได
ดําเนินการมีผลงานกาวหนาเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรที่
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สารจาก...
ประธานกรรมการบรหิาร
โรงพยาบาลบานแพว

นั ป ึ ป ั โ   ป โ           นบแตป พ.ศ.  2543 จนถึงปจจุบัน โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลแหงแรก และ
แหงเดียวในปจจุบัน ที่ออกนอกระบบราชการ และอยูในการกํากับของรัฐ การออกนอกระบบ
ราชการเปนการเปลี่ยนวิธีคิด การบริหารจัดการ โดยเฉพาะคน ไมใชแคเปลี่ยนสภาพทาง
กฎหมายเพราะถาคนไมอยากเปลี่ยน มันก็ไมเกิดอะไรขึ้น ปญหาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
คอนขางยากเพราะไมแนใจในระบบ และสถานภาพของตนเอง ในชวงเวลาที่ผานมา โรงพยาบาล
บานแพวไดพัฒนาไปพรอมกันในทุก ๆ ดาน เชน พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลใหเปลี่ยนวิธีคิด
วิธีทํางานใหทุนไปอบรม ศึกษาตอ พัฒนาอาคารสถานที่ใหพอเพียงกับบุคลากรของโรงพยาบาล
ปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงาม สะอาด ใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข โรงพยาบาล
จะตองทํางานแขงกับตัวเอง ประเมินผลงานของตัวเองตลอดเวลา ยึดผูมารับบริการหรือผูปวยเปน
ศูนยกลางเปนแหลงเรียนรู และไดรับความรวมมือจากบุคลากรของโรงพยาบาลเปนอยางดีย่ิง
          - โรงพยาบาลบานแพว ไดสรางเครือขายของโรงพยาบาลเอง เพื่ออํานวยความสะดวกให    
ผูตองการใชบริการจากโรงพยาบาล โดยตั้งโรงพยาบาลบานแพว 2  และ ศูนยสุขภาพชุมชนู ู ุ ุ
(Primary care unit) อีก 2 แหง และมีโครงการที่จะตั้งศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยเฉพาะเปน
พิเศษขึ้นอีก เนื่องจากขอมูลทางสถิติผูสูงอายุในพื้นที่มีจํานวนมากขึ้น โรงพยาบาลไดสรางพันธ-
มิตรกับโรงพยาบาลตาง ๆ เปนปริมณฑลโดยรอบในรัศมีท่ีไปมาสะดวก ศูนยโรคหัวใจของ      
โรงพยาบาลศิริราช และเครือขายผูนาํทองถิ่นในพื้นที่
          - ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนหนวยงานที่อยูนอก
ระบบราชการ และอยในกํากับของรัฐ ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสข มี        ระบบราชการ และอยูในกากบของรฐ ขนตรงตอรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสุข ม        
คณะกรรมการบริหารงานของตนเอง ยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก เมื่อออกนอกระบบราชการ
แลว จะตองชวยเหลือตนเองมากขึ้น ปรับปรุงการบริการตาง ๆ ใหดีขึ้น รัฐบาลใหงบดําเนินการ
เปนรายหัวเหมือนโรงพยาบาลของรัฐโดยทั่วไป สวนงบลงทุนไมแนนอน นอกจากนี้โรงพยาบาล
ยังไดรับเงินจากผูมีจิตศรัทธาบริจาคชวยเหลือใหซ้ือเครื่องมือแพทย ซ้ือที่ดินเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การเติบโตและขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคต กฤษฎีกาที่ประกาศตั้งโรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน) ไมใหแสวงหากําไร เราจึงตองพยายามรัดเข็มขัด บริการใหเปนเลิศเพื่อแลกมา(องคการมหาชน) ไมใหแสวงหากาไร เราจงตองพยายามรดเขมขด บรการใหเปนเลศเพอแลกมา
เปนตัวเงิน เพิ่มเวลาการทํางานในทุกฝายโดยไมมีวันหยุด ทั้งนี้เพื่อความอยูรอด เพราะเรารูวา
เงินที่ไดไมตองสงเขาคลังหลวง เอาไปใชในวันขางหนาได ตางกับหนวยงานของรัฐโดยทั่วไปที่อยู
ในระบบราชการ ตองใชงบใหหมดภายในเดือนกันยายนของทุกป เกือบทุกหนวยงานมุงถลุงเงิน
ของรัฐ เมื่อออกนอกระบบราชการ รัฐบอกวาเงินที่เหลือไมตองคืน จึงใชเงินไดอยางมีศักยภาพ
ประหยัดมากขึ้น การออกระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับบริหาร สวัสดิการ คาตอบแทน มีอิสระที่เรา

ึ้ โ ึ ั   ั ี จะกําหนดขึนเอง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) และมุงเนนรักษาคนดี สงเสริมคน
เกง (Knowledge Workers) มี โครงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่อง
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          - ในปจจุบันโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ และอุทิศตน
ใหองคกร เปนหนวยงานที่มีบคลากรมากที่สดในองคกรที่เปนองคการมหาชนที่เกิดโดยพระราช-ใหองคกร เปนหนวยงานทมบุคลากรมากทสุดในองคกรทเปนองคการมหาชนทเกดโดยพระราช
กฤษฎีกาทั้งหมด 15 แหงดวยกันในขณะนี้ ท่ีสําคัญพวกเขาลวนเปนคนพันธุใหมท่ีมีพลังสูง และพรอม
ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรของเขาไปสูเปาหมายที่คิดไวโดยจะไม       “Say No” จะ
เปลี่ยนเปน “Can Do” แทนในการทํางาน
          อนึ่งหนวยงานของรัฐที่จะออกนอกระบบราชการตอไปควรจะไดดูแลสิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
คือ
             1  การเปลี่ยนแปลงหนวยงาน ไมใชเปลี่ยนแตในทางกฎหมายเทานั้น ตองเปลี่ยนความคิด             1. การเปลยนแปลงหนวยงาน ไมใชเปลยนแตในทางกฎหมายเทานน ตองเปลยนความคด
ของคน (Mind Set) ตั้งแตเริ่มตนในทุกระดับและควรใหความสําคัญกับ “การทํางานเปนทีม”
             2. อํานาจและผลประโยชนจากบุคคลที่เคยมี เคยให จะถูกเสียดทานอยางมาก จะตองทําให
ทุกฝ ายถือประโยชนส วนรวมเปนตั วตั้ ง  คนทุกระดับมีความออนไหวในช วงที่ จ ะมีการ      
เปลี่ยนแปลง
            3. เมื่อออกนอกระบบราชการแลว การบริหารจัดการ บุคลากร การเงิน พัสดุ บริหารไดแบบ
็ ็  ิ  ฝ ื ใ ิ  ็ ี่   ไปใ ป  เบ็ดเสร็จ ผูบริหารตองแสดงฝมือในการบริหารอยางเต็มที ตองมองตอไปในอนาคต 10-20 ปขางหนา

องคกรจะเติบโตตอไปอยางไร จะตองมีแผนมีโครงการรองรับ จําเปนที่จะตองนํา IT  เขามาใชอยาง
สมบูรณแบบ ทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล การติดตามและเผยแพรขอมูล การสื่อสารในองคกรใหคนเห็น
ภาพรวมกัน มีวิสัยทัศนทันกับโลกทุกวันนี้ ท่ีจะอยูบนฐานความรู ความเร็วและแมนยํา โลกเปนยุค
ดิจิตอลที่เราเห็น “e” อยูเต็มบานเต็มเมืองทั้ง e-province ,         e-commerce ,        e-education ,         
e-entertainment , e-government , e-executive , e-book และอีกหลาย e

่ ่ ่ ่          4. เมื่อออกนอกระบบแลว ภาระที่จะตองชวยเหลือตนเองมีมากที่สุด เพื่อความอยูรอด
โรงพยาบาลเรามีประสบการณมากมายหลายเรื่อง การบริหารจัดการในความแตกตาง (Out of Box) 
บนพื้นฐานที่ถูกตอง ทํายาก แตเราก็ใสความพยายามเขาไป เราพรอมที่จะทํางานกับทุก ๆ ฝายเพื่อ
หนวยงานของเรา

วาที่รอยตรี
(สมเจตน เลิศไตรภพ)

ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว
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สารจาก...
ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลบานแพว

โ   ไ ป ิ ป ิ ั ิ ป            โรงพยาบาลบานแพว ไดปฏิรูประบบของการบริการแบบภาครัฐเดิมมาเปนหนวยของ
รัฐแบบใหมท่ีเรียกวา “โรงพยาบาลในกํากับของรัฐ” หรือองคการมหาชน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2543 
เปนตนมา ไดเกิดขบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิรูปองคกรของรัฐในมิติตาง ๆ มากมาย ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของการปฏิรูประบบราชการของ ก.พ.ร. การมีสวนรวมของ  
ประชาชนในพื้นที่เปนปจจัยหลักที่ทําใหการขับเคลื่อนระบบไปไดอยางยั่งยืน
            - โรงพยาบาลบานแพว ไดตอบสนองความตองการและคาดหวังของประชาชนดานการ
บริการสาธารณสุขอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการสรางหลักประกันสุขภาพทั่วหนา  
(30 บาท รักษาทุกโรค) ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และใชนโยบายเชิงรุกดานการใหบริการ
ดวยน้ําใจ และคุณภาพจนเปนที่ศึกษาของประเทศตาง ๆ ในเอเซียหลายประเทศ การยืนหยัดและ
เติบโตของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) โดยไมตองอาศัยรายไดจากงบประมาณหมวด
อุดหนุนทั่วไปของรัฐบาลเลย ไมวาหมวดเงินเดือน สวัสดิการเจาหนาที่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และงบประมาณดานเวชภัณฑตาง ๆ ยอมแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษวาการปฏิรูปโรงพยาบาล ๆ ฏ ู
ชุมชนมาเปนรูปแบบในกํากับของรัฐของโรงพยาบาลบานแพว สามารถตอบสนองนโยบายของ 
รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาวะของประชาชนใหมีสุขภาพดีท่ัวหนาและ
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ

(นายวิทิต  อรรถเวชกุล)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว
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ประวัติโรงพยาบาลบานแพว

     โรงพยาบาลบานแพว เริ่มกอตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2508 
หรือเมื่อประมาณ 40 ปท่ีแลว ซ่ึงในสมัยนั้น ชาวบานมีการ
รวมตัวกัน ท้ังบริจาคที่ดิน สนับสนุนดานกําลังทรัพย กําลังกาย 
และกําลังใจ ในการกอสรางโรงพยาบาล บนพื้นที่ 9 ไร 1 งาน และกาลงใจ ในการกอสรางโรงพยาบาล บนพนท 9 ไร 1 งาน 
80 ตารางวา
     ผูอํานวยการคนแรก คือ นายแพทยสุมน  แกวปนทอง ได
พัฒนาจนเปนโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลอําเภอ จาก
ขนาด 10 เตียง เปนขนาด 30 เตียงตามลําดับ
     ผูอํานวยการคนตอมา คือ นายแพทยพงศธร  สิริภานุพงษ

ั่  ิ ิ ไ       จนกระทัง พ.ศ. 2530 นายแพทยวิทิต  อรรถเวชกุล ไดยาย
มาจากจังหวัดอุตรดิตถ มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการจนถึง
ปจจุบัน
     โรงพยาบาลมีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางตอเนื่อง ทุกยุค
ทุกสมัย ทุกผูอํานวยการ เนื่องจากชุมชนชาวบานแพวมีทุนทาง
สังคมที่ดีในดานการมีสวนรวม ท้ังดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 

่พัฒนาโรงพยาบาล พัฒนาสถานีอนามัยในชุมชนและทองถิ่น
     ในยุคที่มีการปฏิรูประบบราชการ ชวง พ.ศ. 2540-2543 
และมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มี
นโยบายใหโรงพยาบาลบางแหงเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลในกํากับ
ของรัฐ เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ
     22 มิ.ย. 2543 ไดแกไขชื่อโรงพยาบาล เปนโรงพยาบาล      
บานแพว (องคการมหาชน) และ 1 ต .ค . 2543 พระราช
กฤษฎีกามีผลบังคับใชในการออกนอกระบบของโรงพยาบาล
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คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบานแพว
ปงบประมาณ 2544-2548

แถวยืน : นางพจนีย  เต็งใชสุน, นายสเุมธ อารยรุงโรจน, นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ, นายแพทยวิทิต  อรรถเวชกุล,
Mr.Robert E Moris, นายสุพจน  ตั้งดําเนินสวัสดิ์ , นายแพทยชัยรัตน  เวชพานิช
แถวนั่ง : นายวิง  บุญเกิด, นายชุบ  กลอมจิตต, นายพงษศักดิ์  พลายเวช, วาที่รอยตรีสมเจตน  เลิศไตรภพ,
นายแพทยปราชญ  บณยวงศวิโรจน  นายแพทยนิวัติ  เทพมณี  นายภาสร  ตรงจิตตเกษม

จากซายไปขวา

นายแพทยปราชญ  บุณยวงศวโรจน, นายแพทยนวต  เทพมณ, นายภาสุร  ตรงจตตเกษม
แผนภูมคิณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

(วาระ 4 ป)
ประธานกรรมการบริหาร

ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ปเปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
โดยตําแหนง
จํานวน 3 ทาน

1. ปลดักระทรวงสาธารณสุข หรือผูแทน

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน

ดานสาธารณสุข

กรรมการ
ผูแทนชุมชน
จํานวน 3 ทาน

ุ ู
2. ผูวาราชการจังหวัด หรือผูแทน
3. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือผูแทน

ุ
ดานบริหารกฎหมาย
ดานการเงินการบัญชี
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การบริหารงาน
โรงพยาบาลบานแพวบริหาร โดย “คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว” ซึ่งประกอบดวย
     1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผูทรงคุณวุฒิ และตองมิใชขาราชการ
     2) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 3 คน ไดแก ผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสาคร และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
     3) กรรมการผูแทนชุมชน จํานวน 3 คน สรรหาจากคนที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชนนั้น ไมนอยกวา 2 
ป ซ่ึงเสนอโดยสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรประชาชนในทองถิ่นในเขตอําเภอบานแพวป ซงเสนอโดยสภาองคกรปกครองสวนทองถนและองคกรประชาชนในทองถนในเขตอาเภอบานแพว
     4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน สรรหาจากผูทรงคุณวุฒิและประสบการณเปนที่ประจักษ
ทางดานการสาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอื่น ๆ อันเปนประโยชนแก     
กิจการของโรงพยาบาล ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองเปนบุคคลที่มิใชขาราชการ มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
หรือ ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐอยางนอยหนึ่งคน

5) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ
     หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการตาม (1)      หลกเกณฑและวธการสรรหาบุคคลเพอเสนอคณะรฐมนตรแตงตงเปนประธานกรรมการตาม (1) 
และกรรมการตาม (3) และ (4) รวมทั้งคุณสมบัติองคกรประชาชนที่จะเสนอชื่อบุคคลแกคณะกรรมการ
สรรหาไดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพวกําหนด กอนครบวาระการดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการไมนอยกวา 90 วัน ใหคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว แตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหามีจํานวนไมเกิน 11 คน เพื่อทําหนาที่สรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทน
ชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยตองสรรหาเปนจํานวน 2 เทา ของกรรมการแตละประเภทที่จะมี
ไ  ื่ ใ  ั ี  ั้ ป ป ใ    ั ัได เพือเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตังเปนประธานกรรมการและกรรมการ ใหผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสาคร เปนประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนประธาน
กรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
     ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองไมเปนผูดํารงตําแหนง
ในทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น และไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของ          
โรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ผูอํานวยการมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
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การลงนามคํารบัรองการปฏบิตัิงาน
ปงบประมาณ 2548

พิธีลงนามคาํรับรองการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ระหวางรฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสข และ ประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบานแพวระหวางรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสขุ และ ประธานกรรมการบรหารโรงพยาบาลบานแพว
วันพุธที ่17 สิงหาคม 2548

พิธีลงนามคาํรับรองการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ระหวางประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบานแพว และ ผูอาํนวยการโรงพยาบาลบานแพว
วันอังคารที ่30 สิงหาคม 2548
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โครงสรางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ปงบประมาณ 2547 -2548

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

ผูตรวจสอบภายใน ผูชวยผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ

องคกรแพทย
ผูชวยผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ
องคกรพยาบาล

คณะกรรมการวางแผน
และประเมนิผล

คณะอนกรรมการฯ พฒันาคณภาพ

คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการความเสี่ยง
และจริยธรรม

คณะอนุกรรมการฯ พฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล

คณะอนุกรรมการฯ พฒันาทรัพยากรมนุษย

คณะอนุกรรมการฯ การเงิน-การคลงั

คณะอนกรรมการฯ การวางนโยบาย

คณะอนุกรรมการปองกันและ
ควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล

คณะอนุกรรมการส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัยของโรงพยาบาล

คณะอนุกรรมการครุภัณฑการแพทยคณะอนุกรรมการฯ การวางนโยบาย
และแผนระบบสารสนเทศ

ุ ุ
และเครือ่งมือแพทย

กลุมงานบรกิาร
1. ฝายศัลยกรรม-ออรโธปดิกส
2  ฝายสติ นรีเวชกรรม

กลุมงานสนับสนุนงานบริการ
1. ฝายบริหารงานทั่วไป
2  ฝายพัฒนาคณภาพบริการและวชิาการ2. ฝายสูต-นรเวชกรรม

3. ฝายอายุรกรรม
4. ฝายกุมารเวชกรรม
5. ฝาย จักษุ-โสต ศอ นาสิก
6. ฝายทันตกรรม
7. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
8. โรงพยาบาลบานแพว 2

ฝ ั

2. ฝายพฒนาคุณภาพบรการและวชาการ
3. ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ฝายเภสัชกรรม
10. ฝายรังสีวนิิจฉยัและชนัสูตรโรค
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   โรงพยาบาลไดจัดการบริการ แบงออกเปนแผนกตาง ๆ ดังนี้
ฝ

แผนกผูปวยนอก
8. ฝายทันตกรรม

ี ั  ํ  ี้ ั ี ั ิ     1. ฝายอายุกรรม
     มีอายุรแพทย  จํานวน  2 ทาน  โดย  1 ใน  2 ทาน  เปน
ผูเชี่ยวชาญโรคไต เนื่องจากโรงพยาบาลมีการใหบริการหนวยไต
เทียม จํานวน 8 เครื่อง เปดบริการวันละ 2 รอบ
     เปนแผนกที่มีผูปวยมาใชบริการมากที่สุด
      โรคที่พบบอยแลมีผูปวยมารักษามา ไดแก โรงเบาหวาน โรค

     มีทนตแพทย จํานวน 5 ทาน นอกจากนียงมีทนตาภิบาลผูชวย
ทันตแพทย รวมเปนทีมใหบริการ
     เปดใหบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 8.00 น.-20.00 น.
     วันเสาร-อาทิตย เวลา 8.00 น.-16.00 น.
     มีหนวยบริการเชิงรุก รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ใหบริการทันตก
รรมในโรงเรียน เพื่อดูแลสุขภาพดานทันตกรรมของนักเรียนใน

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร เปนตน
   2. ฝายศัลยกรรมทั่วไป
     ในเวลา มีศัลยแพทย จํานวน 2  ทาน
     นอกเวลา มีศัลยแพทยจากโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล
ขางเคียง มาเปนแพทยเวร Part Time โคที่พบบอย ไดแก โรค

โรงเรียนเขตอําเภอบานแพว
   9. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
     ใหการดูแลเกี่ยวกบัการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งในแล
นอกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีหนวยซึ่งนาสนใจ คือ หนวย
สุขภาพดีเริ่มที่บาน (HHC) ซ่ึงมีท้ังหมด 3 ทีม โดยแตละทีมจะมี
พยาบาล ผูชวยพยาบาล และพนักงานขับรถ ไปใหการดูแลผูปวย

ศัลยกรรมชองทอง ผูปวยจากอุบัติเหตุท่ัวไป
   3. ฝายศัลกรรมออรโธปดิกส
     มีศัลยแพทยออรโธปดิกส จํานวน 2 ทาน
     เริ่มพัฒนาการดูแลผูปวยทั้งผูปวยนอกและการผาตัดตาง ๆ 
ปจจุบันมีศักยภาพพรอมใหบริการทางดานกระดูกและขอ ท้ังการ
รักษาการพผาตัดเปลี่ยนขอเขา เปลี่ยนขอสะโพก หรือการผาตัด

อยางตอเนื่อง ตั้งแตอยูในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับไปบาน ดูแล
ท้ังผูปวยเรื้อรังและผูสูงอายุ โดยใชหลักการ Home Base ใชบานเปน
ศูนยกลางในการดูแลผูปวย ใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปวย
รวมกับทางโรงพยาบาล
   10. โรงพยาบาลบานแพว 2
     ดําเนินการในลักษณะ Extended OPD หรือ แผนกผูปวยนอก 

กระดูกสันหลัง
   4. ฝายสูติ-นรีเวชกรรม
     มีสูติแพทย จํานวน 2 ทาน มีผูปวยมาฝากครรภทุกวัน ซ่ึงตอง
ดูแลโดยสูตคิแพทย ตามแนวทางการรักษาพยาบาลของฝายสูติ-
นรีเวชกรรม เปดใหบริการเปนพิเศษในวันอาทิตย สําหรับ
ผประกันตนที่ใชสิทธิ์ประกันสังคม

ู
สาขา อยูหางจากโรงพยาบาลบานแพว ประมาณ 12 กิโลเมตร 
ใหบริการผูปวนอกและผูปวยฉุกเฉิน มีแพทยประจํา 24 ชั่วโมง 
โดย
     ในเวลา 8.00 น.-16.00 น. มีแพทย จํานวน 2 ทาน
     นอกเวลา 16.00 น.-8.00 น. มีแพทย จํานวน 1 ทาน
     หากตองรับผปวยไวรักษาในโรงพยาบาล จะมีการสงตอผปวยผูประกนตนทใชสทธประกนสงคม

     ใหบริการทําคลอดโดยสูติแพทยดวยความเสมอภาค สําหรับ
ผูปวยทุกราย โดยไมตองเสยคาฝากครรภพิเศษ หรือคาคลอด
พิเศษ ในโรงพยาบาลแหงนี้
   5. ฝายกุมารเวชกรรม
     มีกุมารแพทย จํานวน 2 ทาน จํานวนผูปวยนอกมีอัตราเพิ่ม

ึ้ ํ ั ื่   ั  ิ

     หากตองรบผูปวยไวรกษาในโรงพยาบาล จะมการสงตอผูปวย
มายังโรงพยาบาลบานแพว
   11. โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร
     ตั้งอยูท่ีสุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท 39 กรุงเทพมหานคร
     เริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนมา
     ใหบริการทั้งผูปวนนอกและผูปวยใน มีศักยภาพในการดูแล   
ป ั้  ั ป ิ ิ ิ ิ ิมากขนตามลาดบ เนองจากตองดูแลดานการรกษาและสงเสรม

สุขภาพ ซ่ึงเด็กในอําเภอบานแพว มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
   6. ฝายจักษุ
     ในป 2549-2550 จะเปนปท่ีฝายจักษุจะมีการพัฒนาแบบ
กาวกระโดด

ผูปวยตงแตระดบปฐมภูม ทุตยภูม และตตยภูม
     ดานบุคลากรทางการแพทย  ประกอบดวยอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย มาใหการดูแลรักษา ดังนั้นจึงเปน
โอกาสดีของผูปวยในเขตรับผิดชอบของอําเภอบานแพว ท่ีจะไดรับ
การรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท้ังโรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
โรคระบบทางเดินอาหาร เปนโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาล

่ ่ บานแพว ที่มีศักยภาพคอนขางสูง และพรอมที่จะเปนเครือขาย
พันธมิตรกับทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
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งานบริการผูปวยนอก
สถิตผิูปวยนอก เปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2545-2548

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

รายการ ปงบ 2545 ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 
2548

จํานวนครั้งที่รับบริการ 360,769 345,536 360,118 398,009
เฉลี่ยตอเดือน (ครั้ง) 30 064 28 795 30 010 33 167

398,009

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนคร้ังผูปวยนอก
ปงบประมาณ 2545-2548

เฉลยตอเดอน (ครง) 30,064 28,795 30,010 33,167
เฉลี่ยตอวัน (ครั้ง) 988 947 987 1,090

360,769
345,536

360,118

,

300 000
320,000
340,000
360,000
380,000
400,000

300,000
ปงบ 2545 ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 2548

ปงบประมาณ
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งานบริการผูปวยใน
สถิตผิูปวยในจําหนาย เปรียบเทียบ ปงบประมาณ 2545-2548ู

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

รายการ ปงบ 2545 ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 
2548

จํานวนผปวยจําหนาย 14 160 12 205 15 752 14 735จานวนผูปวยจาหนาย 
(คน)

14,160 12,205 15,752 14,735

เฉลี่ยตอเดือน (คน) 1,180 1,017 1,313 1,340
เฉลี่ยตอวัน (คน) 39 36 43 44

15 752
20,000

กราฟแสดงการเปรยีบเทียบจํานวนผูปวยในจําหนาย
ปงบประมาณ 2545-2548

อัตราครองเตียง (%) 84.43 83.51 80.04 81.49
วันนอนเฉลี่ยตอคน (วัน) 4.08 3.96 3.03 3.34

84.43 83.51 80 04 81.49100

กราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราครองเตียง
ปงบประมาณ 2545-2548

14,160
12,205

15,752 14,735

0

5,000

10,000

15,000

ปงบ 2545 ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 2548

ปงบประมาณ

80.04 81.49
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ปงบประมาณปงบประมาณ ปงบประมาณ
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สถิติการผาตัด เปรียบเทียบปงบประมาณ 2546-2548
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

ประเภท ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 2548
ผาตัดใหญ (ราย) 2,029 2,364 1,737
ผาตัดเล็ก (ราย) 1,997 1,467 2,135
รวม (ราย) 4 026 3 831 3 872รวม (ราย) 4,026 3,831 3,872

2,364
2 1352,500

กราฟแสดงสถิติการผาตัด เปรียบเทียบปงบประมาณ 2546-2548

2,029 1,997
1,467 1,737

2,135

500
1,000
1,500
2,000

ผาตัดใหญ
ผาตัดเล็ก

0
ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 2548

ปงบประมาณ
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รังสีวินิจฉัย
การนําเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัย
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการชวยเพมประสทธภาพการใหบรการ
     มีรังสีแทพยประจํา จํานวน 2 ทาน
     งานบริการหลัก ไดแก ใหบริการ X-ray ทั่วไป, X-ray คอมพิวเตอร, 
Ultrasound และหนวย X-ray เคลื่อนที่
     ความเปนมาของการดําเนินการดาน X-ray คอมพิวเตอร เปนการรวม
ลงทุนกับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนลงทุนดาน Hardware สวน       
โรงพยาบาลบานแพว ลงทุนดานสถานที่และดานการตลาด เม่ือหักุ
คาใชจายแลว รายไดสวนที่เหลือ จะแบงกันในอัตราสวน ภาคเอกชน : 
โรงพยาบาลเปน 70:30 และหลังจากหมดสัญญาแลว โรงพยาบาลได
ดําเนินการบริหาร โดยโอนมาเปนทรัพยสินของโรงพยาบาล และในขณะนี้
สามารถใหบริการตรวจรักษาควบคูกับการผาตัดสมองมาเปนระยะเวลา
หลายปแลว โดยโรงพยาบาลมีความพรอมในการรับผูปวยในพื้นที่ขางเคียง 
ซ่ึงบางครั้งตองการสงตอผูปวยดานผาตัดสมอง

้ ่ ่ ่     นอกจากนี้ยังมีเครื่อง Ultrasound ที่ทันสมัยสําหรับใหบริการ และสามารถทราบผลการตรวจไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากมีรังสีแพทยอยูประจํา
     หนวย X-ray เคลื่อนที่ ใหบริการนอกโรงพยาบาล โดยมีรถ X-ray ทั้งหมด 4 คัน มีทั้งที่เปนฟลมเล็กและฟลมใหญ ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ในอนาคตจะมีการขยายการใหบริการเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
     แผนงานในอนาคต จะเพิ่มการใหบริการอีก 1 อยาง ไดแก Mammogram ใหบริการตรวจมะเร็งเตานมแกผูปวยและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

ชันสูตรโรค
     อุปกรณทาง Hardware เปนเครื่อง Automate จํานวนมาก ไดแก เคร่ืองตรวจ 
Biochemistry ทั้งแบบ Wet และ Dry, เครื่องตรวจ Serology

มีธนาคารเลือดในขนาดที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของโรงพยาบาล
     มีนักเทคนิคการแพทยและผปวย ซ่ึงเปนทีมงานที่มีความขยันขันแข็ง เน่ืองจาก     มนกเทคนคการแพทยและผูปวย ซงเปนทมงานทมความขยนขนแขง เนองจาก
ยังอยูในวันหนุมสาว
     แผนงานในอนาคต จะมีการขยายและพัฒนาดาน Microbiology ทําการเพาะเชื้อ
และตรวจเชื้อตาง ๆ ทั้ง Hemoculture, Rectal Swab ใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล

งานบริการดานชันสตรโรค
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     - การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก
     - Hematology and Clinical Microscopy, Microscopy, Microbiology, Microscopy, Serology (Immunology), Biochemistry, Blood Bank



หนวยไตเทียม
หนวยไตเทียม

ไดรับเครื่องฟอกไต จํานวน 6 เครื่อง จากมูลนิธิโรคไต ในสมเด็จพระพี่นางเจาฟา
กัลยานิวัฒนา เม่ือ 5 ปที่แลว และประชาชนผูมีจิตศรัทธา บริจาคอีก จํานวน 2 เครื่อง 
รวมเปนทั้งหมด 8 เครื่อง เปดใหบริการฟอกไตวันละ 2 รอบ อัตราคาบริการครั้งละ 
1,500 บาท
     ปงบประมาณ 2548 โรงพยาบาลบานแพว ดําเนินการโครงการพัฒนาตนแบบการ
จัดการและระบบการบําบัดทดแทนไต สําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยไดรับ
งบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในการศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมในการดแลผปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสดทาย หลักการ มงเนนใหผปวยเริ่มตนู ู ุ ุ ู
การรักษาดวยวิธีการลางไตทางชองทอง (CAPD) นอกจากถามีปญหาอุปสรรคหรือขอบงชี้ 
หรือภาวะแทรกซอน ก็จะพิจารณาใหการรักษาดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกไต 
(HD) ดําเนินการดูแลผูปวยของทั้ง 3 อําเภอในจังหวัดสมุทรสาคร มีผูปวยเขารวม
โครงการทั้งส้ิน 22 ราย และถาผูปวยมีความพรอมก็จะสนับสนุนใหเปลี่ยนไต ซ่ึงเปนวิธีที่
ดีที่สุด และผูปวยสามารถกลับมามีชีวิตไดเชนเดียวกับคนปกติ ในโครงการนี้มีอายุแพทย
ไตเทียม ไดแก แพทยหญิงปยะธิดา  จึงสมาน เปนผูตรวจคัดกรองและใหการดูแลผูปวย

ปญหาที่พบในการดําเนินการโครงการ ไดแก
 - อุปสรรคดานคาใชจายของผูปวย
- ผูปวยตองดูแลตัวเองอยางดีและรอบคอบ เพื่อปองกันการติดเชื้อ
   สัดสวนคาใชจายในการเขารวมโครงการ

ผูปวยรวมจาย 25%
 ่  ทองถินรวมจาย 25%

สปสช. รวมจาย 50%
     การเขารวมโครงการนี้จะเปนประโยชนตอผูปวย สามารถชวยลดคาใชจายในครัวเรือนดานการรักษา ผลที่ไดจากการดําเนินการ
โครงการนี้ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายวัตถุประสงคดวยดี นอกจากนี้ ในโครงการนี้ไดสงผูปวยไปผาตัดเปลี่ยนไต ที่โรงพยาบาลศิริ
ราช จํานวน 1 ราย แผนดําเนินการตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2549-2550 จะรับผูปวยเขารวมโครงการอีก 20 ราย
     ในปงบประมาณ 2549-2550 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จะขยายโครงการนี้ไปยังจังหวัดตาง ๆ อีก 10 
จังหวัด โดยใชรูปแบบการดําเนินงานแบบโรงพยาบาลบานแพว เปนรูปแบบอางอิงตอไป

หอผูปวยหนัก (ICU)
ประกอบดวย 3 ICU ไดแก
     ICU-1 จํานวน 7 เตียง ดูแลผูปวยดานอายุรกรรม
     ICU-2 จํานวน 5 เตียง ดูแลผูปวยดานอายุรกรรม และศัลยกรรมทั่วไป
     ICU-3 จํานวน 4 เตียง ดูแลผูปวยดานอุบัคิเหตุ-ฉุกเฉิน และการบาดเจ็บทางสมอง
ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ตามมาตรฐานเทียบเทาโรงพยาบาลทั่วไป
รับภาระในการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลบานแพว , รับผูปวยจากโรงพยาบาลขางเคียง 
และผูปวยจากศูนยเตียง ของสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
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จักษุวทิยา

จักษุวิทยา
- ตรวจรักษาโดยจักษุแพทยผูเชี่ยวชาญ
- อุปกรณเครื่องมือทันสมัย ครบครัน
- ใหบริการวันจันทร-วันศุกร
- มีการสํารวจ และตรวจเพื่อคนหาผปวยที่เปน  มการสารวจ และตรวจเพอคนหาผูปวยทเปน 
  ตอกระจก และผาตัดโดยทีมงานที่ชํานาญการ
- ออกหนวยผาตัดตอกระจกนอกสถานที่

ออกหนวยใหบริการนอกสถานที่ 
รวมกับ ITV และสภากาชาด

     มีจักษุแพทย จํานวน 1 ทาน ใหบริการผูปวยนอก    
วันจันทร ศกร และการผาตัดตาง ๆ เกี่ยวกับตา มีบริการ   วนจนทร-ศุกร และการผาตดตาง ๆ เกยวกบตา มบรการ   
เชิงรุกในการคัดกรองผูปวยโรคตอกระจก และมีโครงการ
รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่
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ทันตกรรม

     แผนกทันตกรรมเปดใหบริการทุกวัน    
ไมเวนวันหยุดเสาร-อาทิตย โดยทันตแพทย      
ผูเชี่ยวชาญ
     โครงการใหบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ใน
ชุมชนมีการออกหนวยทันตกรรม ดวยรถทัน
ตกรรมเคลื่อนที่ พรอมยูนิตทันตกรรมที่พรอม
ใหบริการนอกสถานที่ เพื่อสรางโอกาสในการ
รับบริการทางทันตกรรมใหท่ัวถึงเพิ่มมากขึ้น 
และเพื่อกระตุนใหประชาชนในเขตอําเภอ 
บานแพว  มี จิตสํ านึกในการดูแลสุขภาพ     
ชองปากเพิ่มขึ้น

รายการ ปงบ 2545 ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 
25482548

จํานวนครั้งที่รับบริการ 19,963 16,832 18,038 22,202
เฉลี่ยตอเดือน (ครั้ง) 1,664 1,403 1,503 1,850
เฉลี่ยตอวัน (ครั้ง) 54.69 46.12 49.42 60.83

19,963 16,832 18,038 22,202

60
80

100

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนคร้ังท่ีรับบริการ
ปงบประมาณ 2545-2548

0
20
40
60

ปงบ 2545 ปงบ 2546 ปงบ 2547 ปงบ 2548

ป ปปงบประมาณ
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กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด ปงบ 2547 ปงบ 
2548

จํานวนครั้งที่รับบริการ 16,827 10,122
เฉลี่ยตอเดือน (ครั้ง) 1,402.25 843.50
เฉลี่ยตอวัน (ครั้ง) 46.10 27.73

แพทยแผนไทย

แพทยแผนไทย ปงบ 2547 ปงบ 
2548

จํานวนครั้งที่รับบริการ 2 411 3 469จานวนครงทรบบรการ 2,411 3,469
เฉลี่ยตอเดือน (ครั้ง) 200.92 289.08
เฉลี่ยตอวัน (ครั้ง) 6.61 9.50
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งานประกันสังคม

งานประกันสังคม
- ใหบริการผูปวยประกันสังคม

่- เพ่ิมทางเลือกใหแกผูประกันตน
ทั้งในและนอกพื้นที่ อ.บานแพว
- เปนโรงพยาบาลคูสัญญาหลัก
ของสํานักงานประกันสังคม ที่มี
เครือขายในการใหบริการ

งานอาชีวอนามัย
-ดูแลสุขภาพของประชาชนที่
ทํางานตามโรงงานในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร
- ใหความรู แนะนํา และ
ตรวจสุขภาพ  ทั้ งคนงาน   
และสภาพแวดลอมตาม   
โรงพยาบาลตาง ๆ
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การดูแลผูสูงอายุ

ชมรมผสงอายชมรมผูสูงอายุ
- จัดใหผูสูงอายุทํากิจกรรมรวมกัน
- สงเสริมใหผูสงูอายุรูจักวิธีการดูแลสุขภาพ

การเยี่ยมผูสูงอายุท่ีบาน
- ดแลผปวยเรื้อรังและเดินทางไมสะดวก ดูแลผูปวยเรอรงและเดนทางไมสะดวก
- ใหความรูแกผูปวยและญาติในการดูแลอยางถูกตอง
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งานคุมครองผูบริโภค
โดยการมีสวนรวมของชมชนโดยการมสวนรวมของชุมชน

ผูบริโภค โดยเฉพาะชุมชนในเขต
ชนบท ยังบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ อาหาร ยา 
เครื่องสําอาง ฯลฯ ท่ีไมเหมาะสม และมีแนวโนม

โ   ื่ โ ิ ั การถูกโนมนาวจาก   สอโฆษณา และผลตภณฑ
สุขภาพที่ ขาดคุณภาพ  อาจมีปญหาเกี่ ยวกับ
จุลินทรีย และวัตถุเจือปนเกินมาตรฐาน กอใหเกิด
อันตรายตอผูบริโภคได

กลุมเปาหมายที่มีการรณรงคใหความรูและสุม
ตรวจวัตถุเจือปน ไดแก
1. รานคาในหมูบาน      97 หมูบาน
2. ตลาดนัดดําเนินการใหม        4  แหง
3. ตลาดนัดที่ดําเนินการตอเนื่อง     7  แหง
4. รานอาหารในโรงเรียน     35  แหง

โครงการ…สุขศกึษา
ั ั ประชาสัมพันธ

          การสุขศึกษาเปนการศึกษาเพื่อสุขภาพ เปนกระบวนการ
ในการสรางเง่ือนไขใหขาวสารเปนที่ยอมรับของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเพื่อใหประชาชนหรือกลุมเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีตอสุขภาพทั้งของตนและสวนรวม
     โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ดําเนินงานดานสุข
ศึกษาประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนไดรับรู และเขาถึงบริการ
ด านข อมู ลข า วสาร เกี่ ย วกั บสุ ขภาพ  ได รั บการ เผยแพร
ประชาสัมพันธผานทางชองทางการสื่อสารตาง ๆๆ
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ชมรมออกกําลังกาย

     การออกกําลังกาย เปนกลยุทธท่ีจะชวยสงเสริม       
สุขภาพของประชาชนในเขตอําเภอบานแพวและสงเสริม
ใหมีการรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมและบริหารจัดการ
กันเองอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีการออกกําลังกาย
2. เพื่อสงเสริมใหกลุม/ชมรม ไดมีการบริหารจัดการ
   อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนไดสนใจการออกกําลังกาย
   และหางไกลยาเสพติด
4. เพื่อสงเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน

ใหมีการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพ 3-4 ครั้ง/
สัปดาห ใชเวลาในการออกกําลังกายแตละครั้งอยาง
นอย 30 นาที

งานปองกันอบัติเหตงานปองกนอุบตเหตุ
     อุบัติเหตุ จราจรมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต จึงมีความสําคัญ
ในการรณรงคเพื่อลดอัตราการตายและปองกันความพิการที่
เกิดจากอุบัติเหตุ

โดยใชกลยุทธ
     1. เสริมสรางวินัยในการใชรถ ใชถนนอยางปลอดภัย
     2. รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงอันตราย และความ 
สูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
     3. สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของภาครัฐ ฐ
และเอกชนในการรวมมือกันแกปญหาอุบัติเหตุจราจร
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การบริจาครวมโครงการตาง ๆ
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กิจกรรมสําคัญ

ทีมแพทยและเจาหนาที่ของโรงพยาบาลบานแพว รวม
ชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ 
เดือนธันวาคม 2547

อาสมัครชาวญี่ปุน (โภชนากร) จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน

ศาตราจารยนายแพทยอรุณ  เผาสวสัดิ์
เปนประธานในพิธเีปดงาน 40 ป การกอตั้ง
โรงพยาบาลบานแพว

26



การเยีย่มชมโรงพยาบาลบานแพว
ของบุคคลสําคัญ

ฯพณฯ นายกทักษิณ  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
     ตรวจเยี่ยมการบริหาร รพ.บานแพว และ
ติดตามการดําเนินการโครงการนํารองใน

ส  ใ โ  30  ัการดูแลสุขภาพ ในโครงการ 30 บาท รกษา
ทุกโรค เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2544

นายอนุทิน  ชาญวีรกุล
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
     เ ย่ี ย ม ชม  รพ .บ า น แพ ว  เ มื่ อ วั น ที่      
7 เมษายน 2548

การศกึษาดูงานของหนวยงานตาง ๆ

หนวยงานทั้งในและตางประเทศ
มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
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อุปกรณสํานักงาน
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ภาคผนวก
ผลงานสําคญัตามเจตนารมยองคการมหาชนผลงานสาคญตามเจตนารมยองคการมหาชน

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ไดแก การพยายามที่จะ Contact out การเชา
ทรัพยสิน เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร, อุปกรณสํานักงาน, ครุภัณฑการแพทย, นักวิจัย, ระบบบัญชี, ที่
ปรึกษากฎหมาย, การทําความสะอาด, ยาม, พนักงานขับรถ, โรงครัว, คนดูแลสวนู

- กระบวนการนี้จะทําใหขนาดขององคกรเล็กลง
- ไมผูกพันภาระคาใชจายประจําระยะยาว
- องคกรเกิดการบริหารที่ยืดหยุน
- มีการประเมินผลสามารถทําไดอยางจริงจังมากขึ้น

2. การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
- สามารถปรับโครงสรางไดรวดเร็ว สามารถปรบโครงสรางไดรวดเรว
- เปนองคกรแนวราบ
- การสื่อสารระหวางองคกรรวดเร็ว
- ครอบคลุมโครงสรางอํานาจการบริหารจัดการ
- มีระเบียบขอบังคับออกแบบใหเหมาะสมกับองคกร
- ปรับเปลี่ยนระเบียบขอบังคับไดตามสถานการณ
 โครงสรางของคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผทรงคณวฒิ ผแทนกลมเปาหมาย และ    - โครงสรางของคณะกรรมการบรหารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒ ผูแทนกลุมเปาหมาย และ    

    หนวยงานที่เกี่ยวของ เกิดการถวงดุลย
3. การร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ

- มีระบบเปนของตนเอง ตามที่คณะกรรมการกําหนด ซ่ึงมีความคลองตัว
- เปนหมวดอุดหนุนที่มีการคิดแบบเหมาจาย คาใชจายตอหัว
- งบประมาณคุมการใชจายเงินอยางเปนระบบ มีการวางแผนการใชจายเงิน

 ิ  ใ 4. การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม
- การคัดเลือกสรรหาเปนระบบเปด สามารถเลือกบุคลากรที่มีความจําเพาะเหมาะสม  
  มากขึ้น ใหความสําคัญและใหเวลากับการคัดเลือกสรรหามากที่สุด
- ใหบริษัทหรือกลุมบุคคลที่มีอยูในวงการบุคลากร ชวยสรรหาบุคลากรใหองคกร
- ใชระบบของภาคธุรกิจเขามาปรับใชกับการบริหารงานบุคคล
- สามารถทําสัญญาเปนรายโครงการ หรืองานพิเศษ

่ ่- เนนเรื่องระบบประเมินผลแบบ 360 องศา เปนการประเมินเพื่อพัฒนา ไมไดเปนการ   
  จับผิด
- ฐานของเงินเดือนนาจะใกลเคียงกัน
- ใชตัวชี้วัดควบคูไปกับสัญญาจาง
- มีความยืดหยุนและความคลองตัวที่จะจัดสรรบุคคลใหเหมาะสมกับงาน
- คาตอบแทนจะจายตาม Work load

อยางไรก็ตาม แมวาจะปรับระบบการบริหารงานบุคคลแลว ยังทําใหมีการ turn over คอนขางสูง
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5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
- ไมยึดถือตําแหนง แตยึดถือความรับผิดชอบเปนสําคัญ
- วัฒนธรรมองคกร ตองลดภาพพจนแบบเชาชาม เย็นชาม ซ่ึงระบบราชการไมมี

การศึกษา   วิทยาการใหม ๆ โดยการถูกตัดออก เนื่องจากไมไดรับการเปดโอกาส
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- ตองมีการบริการแบบ Service mind
- ผูนําองคกร ระดับหัวหนา ตองทําเปนตัวอยาง
- เนนลูกคาเปนสําคัญ
- ในระบบราชการเนนเรื่องความซื่อสัตย ซ่ือตรง
- นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน

6. การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย
- มีระบบฐานขอมูลที่เชื่อถือได และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกได
- มีระบบขอมลกลมเปาหมายที่เชื่อถือได และหนวยงานตาง ๆ สามารถนําขอมลไปใชได มระบบขอมูลกลุมเปาหมายทเชอถอได และหนวยงานตาง ๆ สามารถนาขอมูลไปใชได
- มีแผนพัฒนาบุคลากรตอเนื่อง เชน สงบุคลากรไปอบรม

ขอเสนอแนะเพื่อสรางโอกาสพัฒนา

- การทํา e-Goverment ควรเนนทําที่จดเล็ก ๆ กอนแลวจึงขยายใหใหญขึ้นไปเรื่อย ๆ และ การทา e Goverment ควรเนนทาทจุดเลก ๆ กอนแลวจงขยายใหใหญขนไปเรอย ๆ และ
  ตองมีคนเริ่มตนทํา
- ควรใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขามาทํา

7. การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
- รวมสรรหากรรมการบริหารฯ โดยมีประชาชนเขามามีสวนรวมวางวิสัยทัศน, กําหนด
   นโยบาย, เปาหมายการดําเนินงาน, บริจาคทรัพยสิน, ตรวจสอบขอรองเรียนตาง ๆ
 ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมลขององคการได- ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลขององคการได

- รับฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน ประชุมผูนําชาวบาน
- มีเวทีประเมินการทํางานขององคการ
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ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1. มีการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายการทํางาน
   เปนแบบพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน
2. องคการมหาชนตองมีการประเมินผลที่ชัดเจน
3. มีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน
4. ทําใหองคการมหาชนเปนองคกรตัวอยางของการปฏิรูประบบราชการ

 ื่ โ    ั5. สรางความเชือมโยงระหวางยุทธศาสตรและกรอบการทํางานขององคการมหาชน กับ
นโยบายของรัฐบาล ใหชัดเจนและเปนรูปธรรมมากที่สุด กลาวคือแปลงนโยบายของ
รัฐบาลใหเปนแผนปฏิบัติการขององคการอยางเหมาะสม บนพื้นฐานความเปนอิสระจาก
ภาครัฐ (แตมิใชสุดขั้วดังที่เขาใจกัน) ในขณะเดียวกัน ทิศทางนโยบายของรัฐบาลก็ไดรับ
การดูแล สนองตอบจากองคการมหาชน เพื่อสรางความกลมกลืน ลดความแปลกแยก / 
ชองวางของสัมพันธภาพระหวางรัฐบาลกับองคการมหาชน โดยสรุปคือสรางความรูสึกมี
สวนรวมกับรัฐบาล (participatory while maintaining integrity)

ขอเสนอแนะเพื่อสรางโอการพัฒนา
1. รูปแบบการบริหารแบบองคการมหาชน ซ่ึงประสบผลสําเร็จและตอบสนองตอนโยบาย
    ของรัฐบาล และความตองการของประชาชนเปนอยางดี ยังมิไดถูกนํามาปฏิรูป หนวย
    งานที่มีลักษณะเดียวกันในภาครัฐอ่ืน ๆ ใหเกิดเปนองคการมหาชนมากขึ้น    งานทมลกษณะเดยวกนในภาครฐอน ๆ ใหเกดเปนองคการมหาชนมากขน
2. ความสัมพันธระหวางองคการมหาชนกับหนวยงานอื่น ซ่ึงยังมององคการมหาชน เปน
   สวนหนึ่งของสวนราชการ และยังขาดความเขาใจลักษณะการดําเนินการและรูปแบบ
   ขององคการมหาชน
3. การประชาสัมพันธใหกับประชาชนเขาใจในเรื่องขององคการมหาชนใหมากขึ้น
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