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เปนองคการมหาชนที่เรียนรู มุงสูความเปนเลิศดานการบริการ

บริหารอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวมในการสราง

และดแูลสขุภาวะของตนเอง

วสิยัทศัน

1. สรางเสรมิสขุภาพและปองกนัโรคแกประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

2. ใหการรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา

3. ฟนฟสูภาพทัง้ทางรางกายและจติใจ

4. เปนแหลงแลกเปลีย่นเรยีนรขูององคกรและสถาบนัตางๆ

พนัธกจิ
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กาวสูการเปน
โรงพยาบาลรปูแบบองคการมหาชน

โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาล

ของรัฐแหงแรก ที่เปนองคการมหาชน ตั้งขึ้น

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งโรงพยาบาล

บานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมี

จุดมุงหมายสูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาล

ของรฐัเปนการเดนิทางไปสู

- การมีสวนรวมของประชาชนในการ

กำกับดูแล

- การตอบสนองความตองการของ

ชมุชน

- ความเสมอภาคของการกระจายบรกิาร

- การยกระดบัคณุภาพบรกิาร โดยมไิด

มุงแสวงหากำไร

     - ประสทิธภิาพในการกระจาย และ

ใชทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับ

ทองถิ่น และระดบัประเทศ

การดำเนินการในชวง 8 ปที่ผานมา

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปน

โรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนใฝฝน ยังเปน

โรงพยาบาลที่รัฐบาลเปนเจาของ  และมีฐานะ

เปนนิติบุคคล  มุงตอบสนองความตองการ

ของชุมชน ประชาชนมีสวนรวม โดยผาน

คณะกรรมก า รบริ ห า รที่ ป ร ะกอบด วย

ตัวแทนของชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และภาค

ราชการ มีความคลองตัวในการบริหารกิจการ

ประจำวันในทุกดาน บุคลากรเปนเจาหนาที่

ของรฐั อยไูดดวยผลงานและไดรบัผลตอบแทน

ตามผลงาน มไิดแสวงหากำไรเปนหลกั ประชาชน

ผยูากไร หรอืดอยโอกาสยงัไดรบัการดแูลรกัษา

พยาบาล โดยไมคิดมูลคา (ฟร)ี

ในชวงแรกยงัไมมคีณะกรรมการบรหิาร

โรงพยาบาลบานแพว ตามพระราชกฤษฎีกานี้

ก็มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

ซึง่เปนขาราชการ และผบูรหิารทองถิน่ปฏบิตังิาน

ไปกอน จนถงึวนัที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึง

ไดมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ

แตงตัง้ประธานกรรมการ กรรมการผแูทนชมุชน

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

บรหิารโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป

เมือ่คณะกรรมการผบูรหิารทีไ่ดรบัความเหน็ชอบ

จากคณะรัฐมนตรีเขามารับงานแลว ก็ เริ่ม

กำหนดวสิยัทศัน  ยุทธศาสตร ออกขอบังคับ

ระเบียบเพิ่มเติม เพื่อประโยชนตอองคกร

การบริหารจัดการ  เอื้อตอการทำงานของ

บุคลากร และเจาหนาที่ของโรงพยาบาล

ปรับเปลี่ยนระบบใหมีความคลองตัว และ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ  อาศั ยวิ ธี คิ ด

โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล (good governance)

ดังผลงานปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้

สรุปแลว ตลอดระยะเวลาที่ มี ก าร

เปลีย่นสถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาล

ไดดำเนนิการมผีลงานกาวหนาเปนไปตามแผน

ยุทธศาสตรที่วางไวเปนที่พอใจของผูที่เขามา

รับบริการ และโรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะ

พฒันาในดานอาคารสถานที ่เครือ่งมอื เครือ่งใช

ในทางการแพทยใหทันสมัย  นำเทคโนโลยี

สมยัใหมเขามาใช เสาะแสวงหาแพทยเฉพาะทาง

ที่มีความสามารถ ใหทุนการศึกษาแพทย

พยาบาล และบุคลากร รวมทั้งสรางเครือขาย

กับโรงพยาบาลตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

โรงพยาบาล พฒันาระบบการพสัดุ การเงนิ และ

การตรวจสอบภายใน ตัง้ PCU (Primary Care

Unit) เพิ่มขึ้น ในเขตชุมชนใหญ พรอมทั้ง

พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลใหมีคุณภาพ

มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ

ตอสงัคม เปนองคการแหงการเรยีนรู เพื่อเปน

กำลงัสำคญัในการพฒันาประเทศตอไป
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สารจาก...
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

นบัแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลแหงแรก
และแหงเดียวที่ออกนอกระบบราชการ และอยูในการกำกับของรัฐ การออกนอกระบบราชการ
เปนการเปลี่ยนวิธีคิด การบริหารจัดการ โดยเฉพาะคน ไมใชแคเปลี่ยนสภาพทางกฎหมาย
เพราะถาคนไมอยากเปลีย่น มนักไ็มเกดิอะไรขึน้ ปญหาการขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงคอนขางยาก
เพราะไมแนใจในระบบ และสถานภาพของตนเอง ในชวงเวลาทีผ่านมา โรงพยาบาลบานแพวไดพฒันา
ไปพรอมกนัในทกุ  ๆดาน เชน พฒันาบคุลากรของโรงพยาบาลใหเปลีย่นวธิคีดิ วธิทีำงาน ใหทนุไป

อบรม ศึกษาตอ พัฒนาอาคารสถานที่ใหพอเพียงกับบุคลากรของโรงพยาบาล ปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสวยงาม สะอาด ใหบคุลากรทกุคนทำงานอยางมคีวามสขุ  โรงพยาบาลจะตองทำงานแขงกบัตวัเอง
ประเมนิผลงานของตวัเองตลอดเวลา ยึดผูมารับบริการหรือผูปวยเปนศูนยกลาง เปนแหลงเรียนรู
และไดรบัความรวมมอืจากบคุลากรของโรงพยาบาลเปนอยางดยีิง่

- โรงพยาบาลบานแพว ไดสรางเครือขายของโรงพยาบาลเอง เพื่ออำนวยความสะดวก
ใหผูตองการใชบริการจากโรงพยาบาล โดยตั้งโรงพยาบาลบานแพว 2 และศูนยสุขภาพชุมชน
(Primary care unit) อกี 2 แหง และมีโครงการที่จะตั้งศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ โดยเฉพาะ
เปนพิเศษขึ้นอีก เนื่องจากขอมูลทางสถิติผูสูงอายุในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น โรงพยาบาลไดสราง
พันธมิตรกับโรงพยาบาลตาง  ๆ เปนปริมณฑลโดยรอบในรัศมีที่ไปมาสะดวก ศูนยโรคหัวใจ
ของโรงพยาบาลศริริาช และเครอืขายผนูำทองถิน่ในพืน้ที่

- ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนหนวยงานที่อยู
นอกระบบราชการ  และอยูในกำกับของรัฐ ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
มีคณะกรรมการบริหารงานของตนเอง ยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก เมื่อออกนอกระบบ
ราชการแลว จะตองชวยเหลือตนเองมากขึ้น ปรับปรุงการบริการตาง ๆ ใหดีขึ้น  รัฐบาลใหงบ
ดำเนินการเปนรายหัวเหมือนโรงพยาบาลของรัฐโดยทั่วไป สวนงบลงทุนไมแนนอน  นอกจากนี้
โรงพยาบาลยังไดรับเงินจากผูมีจิตศรัทธาบริจาคชวยเหลือใหซื้อเครื่องมือแพทย ซื้อที่ดินเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคต กฤษฎีกาที่ประกาศตั้งโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) ไมใหแสวงหากำไร เราจึงตองพยายามรัดเข็มขัด บริการใหเปนเลิศ
เพื่อแลกมาเปนตัวเงิน เพิ่มเวลาการทำงานในทุกฝายโดยไมมีวันหยุด ทั้งนี้เพื่อความอยูรอด
เพราะเรารูวาเงินที่ไดไมตองสงเขาคลังหลวง เอาไปใชในวันขางหนาได ตางกับหนวยงานของรัฐ
โดยทัว่ไปทีอ่ยใูนระบบราชการ ตองใชงบใหหมดภายในเดอืนกนัยายนของทกุป เมือ่ออกนอกระบบ
ราชการ รฐับอกวาเงนิทีเ่หลอืไมตองคนื จงึใชเงนิไดอยางมศีกัยภาพ ประหยดัมากขึน้ การออกระเบยีบ
ขอบังคับ  เกี่ยวกับบริหาร  สวัสดิการ  คาตอบแทน มีอิสระที่เราจะกำหนดขึ้นเอง  โดยยึดหลัก
ธรรมาภบิาล (good governance) และมงุเนนรกัษาคนด ีสงเสรมิคนเกง (Knowledge Workers)
มีโครงการพฒันาบคุลากรในทกุระดบัอยางตอเนือ่ง
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- ในปจจุบันโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ และ
อุทิศตนใหองคกร เปนหนวยงานที่มีบุคลากรมากที่สุดในองคกรที่เปนองคการมหาชนที่เกิด
โดยพระราชกฤษฎีกา ที่สำคัญพวกเขาลวนเปนคนพันธุใหมที่มีพลังสูง และพรอมที่จะเปนกำลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนองคกรของเขาไปสูเปาหมายที่คิดไวโดยจะไม  “Say No” จะเปลี่ยนเปน
“Can Do” แทนในการทำงาน

อนึง่หนวยงานของรฐัทีจ่ะออกนอกระบบราชการตอไปควรจะไดดแูลสิง่ตาง ๆ เหลานี้ คอื
1. การเปลี่ยนแปลงหนวยงาน ไมใชเปลี่ยนแตในทางกฎหมายเทานั้น ตองเปลี่ยน

ความคิดของคน (Mind Set) ตั้งแตเริ่มตนในทุกระดับและควรใหความสำคัญกับ “การทำงาน
เปนทีม”

2. อำนาจและผลประโยชนจากบคุคลทีเ่คยมี เคยให จะถกูเสยีดทานอยางมาก  จะตองทำให
ทกุฝายถอืประโยชนสวนรวมเปนตวัตัง้ คนทกุระดบัมคีวามออนไหวในชวงทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง

3. เมื่อออกนอกระบบราชการแลว การบริหารจัดการ  บุคลากร  การเงิน พัสดุ บริหาร
ไดแบบเบด็เสรจ็ ผบูรหิารตองแสดงฝมอืในการบรหิารอยางเตม็ที่ ตองมองตอไปในอนาคต 10-20 ป
ขางหนา องคกรจะเติบโตตอไปอยางไร จะตองมีแผนมีโครงการรองรับ จำเปนที่จะตองนำ IT
เขามาใชอยางสมบูรณแบบ ทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล การติดตามและเผยแพรขอมูล การสื่อสาร
ในองคกรใหคนเห็นภาพรวมกัน มีวิสัยทัศนทันกับโลกทุกวันนี้ ที่จะอยูบนฐานความรู ความเร็ว
และแมนยำ โลกเปนยคุดจิติอลทีเ่ราเหน็  “e” อยเูตม็บานเตม็เมอืงทัง้ e-province, e-commerce,
e-education, e-entertainment, e-government, e-executive, e-book และอกีหลาย e

4. เมื่อออกนอกระบบแลว ภาระทีจ่ะตองชวยเหลอืตนเองมมีากทีส่ดุ เพื่อความอยูรอด
โรงพยาบาลเรามปีระสบการณมากมายหลายเรือ่ง การบรหิารจดัการในความแตกตาง (Out of Box)
บนพืน้ฐานทีถ่กูตอง ถงึแมจะทำยาก แตเรากใ็สความพยายามเขาไป  เราพรอมทีจ่ะทำงานกบัทกุ ๆ  ฝาย
เพือ่พฒันาหนวยงานของเรา

วาที่รอยตรี

                               (สมเจตน  เลศิไตรภพ)

              ประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบานแพว
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ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

 โรงพยาบาลบานแพว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเปนองคการมหาชน เปน

โรงพยาบาลในกำกบัของรฐั ตามมตคิณะรฐัมนตร ีซึง่เปนระบบการบรหิารอกีรปูแบบหนึง่ ทีไ่มใช

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยนำจุดเดนของการบริหารราชการภาครัฐ และความอิสระคลองตัว

ของภาคเอกชนมาบูรณาการเปนรูปแบบการบริหารจัดการ มีพระราชบัญญัติองคการมหาชน

พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายรองรบั โดยเปนโรงพยาบาลของรฐัแหงแรกทีเ่ปนองคการมหาชน ตัง้ขึน้

ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543

จากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ชวยใหโรงพยาบาลมีความคลองตัวในการบริหาร ทำให

สามารถพัฒนาศักยภาพในการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีแพทยเฉพาะทางหลากหลาย

สาขา ทำงานรวมกับหนวยงานตางๆ เชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

ดำเนินงานโครงการตางๆ อาทิเชน โครงการพัฒนาผูมีปญหาดานสายตาอันเนื่องมาจากเลนสตา

จดัตัง้หนวยผาตดัตอกระจกเคลือ่นที ่ใหบรกิารแกผมูปีญหาสายตาทัว่ประเทศ โดยมคีวามรวมมอื

กบัโรงพยาบาลชมุชน องคกรภาครฐัและเอกชน มลูนธิติางๆ กวา 40 จงัหวดัในประเทศ, โครงการ

นำรอง “การพัฒนาตนแบบการจัดการโรคไตวายเรื้อรังและระบบการบำบัดทดแทนไต CAPD

สำหรบัผปูวยไตวายเรือ้รงัระยะสดุทาย ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต”ิ

นอกจากงานดานรักษาแลว ทางโรงพยาบาลก็มิไดละเลยงานสงเสริมสุขภาพและ

ปองกนัโรค มกีารดำเนนิงานเชงิรกุในเขตอำเภอบานแพว รวมกบัเครอืขายในพืน้ทีเ่พือ่แกไขปญหา

สาธารณสุข

การดำเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  มุงเนนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ชุมชน และผูเกี่ยวของ ซึ่งที่ผานมาไดรับการสนับสนุน

จากทุกฝายเปนอยางดีและชวยใหโรงพยาบาลเติบโตกาวหนา ไดรับการยอมรับ นับเปนความ

ภาคภูมิใจ และเปนกำลังใจแกทีมงานของโรงพยาบาลบานแพว ที่จะรวมกันพัฒนาใหโรงพยาบาล

แหงนีเ้ปนโรงพยาบาลในดวงใจของทกุคนตลอดไป

          (นายสุรพงษ  บุญประเสริฐ)

         ผอูำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

6 รายงานประจำป 2551 / โรงพยาบาลบานแพว

สารจาก...
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ประวตัิ
โรงพยาบาลบานแพว

โรงพยาบาลบานแพว เริ่มกอตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2508 หรือ
เมื่อประมาณ 43 ปที่แลว ซึ่งในสมัยนั้น ชาวบานมีการรวมตัวกัน  ทั้งบริจาค
ทีด่นิ สนบัสนนุดานกำลงัทรพัย กำลงักาย และกำลงัใจ ในการกอสรางโรงพยาบาล
บนพืน้ที่ 9 ไร 1 งาน 80 ตารางวา

ผูอำนวยการคนแรก คือ นายแพทยสุมน   แกวปนทอง ไดพัฒนา
จนเปนโรงพยาบาลชมุชนและโรงพยาบาลอำเภอ จากขนาด 10 เตียง เปนขนาด
30 เตยีงตามลำดบั

ผอูำนวยการคนตอมา คอื นายแพทยพงศธร  สริภิานพุงษ
จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 นายแพทยวิทิต  อรรถเวชกลุ ไดยายมาจาก

จงัหวดัอตุรดติถ มาดำรงตำแหนงผอูำนวยการจนถงึปจจบุนั
โรงพยาบาลมคีวามเปลีย่นแปลง พฒันาอยางตอเนือ่ง ทกุยคุทกุสมยั

ทุกผูอำนวยการ เนื่องจากชุมชนชาวบานแพวมีทุนทางสังคมที่ดีในดานการมี
สวนรวม ทั้งดานการพัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาโรงพยาบาล พัฒนาสถานี
อนามยัในชมุชนและทองถิน่

ในยคุทีม่กีารปฏริปูระบบราชการ ชวง พ.ศ. 2540-2543  และมวีกิฤต
เศรษฐกิจเกิดขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข  มีนโยบายใหโรงพยาบาล
บางแหงเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบรหิารจดัการรฐัรปูแบบใหม โดยอาศยัโรงพยาบาลทีเ่ปนอาสาสมคัร

1 ต.ค. 2543 มีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) และใชมาจนถงึปจจบุนั An
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คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว
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วาที่รอยตรีสมเจตน  เลิศไตรภพ

ประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบานแพว

นายแพทยปราชญ  บณุยวงศวโิรจน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายวรีะยทุธ  เอีย่มอำภา

ผวูาราชการจงัหวดัสมทุรสาคร

นายแพทยชยัรตัน  เวชพานชิ

นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร

นายวรวฒุ ิ บญุเพญ็

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายดาบส  เคีย่มสมทุร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวจรยิา  กมทุมาศ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายวิง  บุญเกิด

กรรมการผูแทนชุมชน

นายวิเชียร  วงษวรรณรัตน

กรรมการผูแทนชุมชน

นายสันติ  ตั้งอิทธิศักดิ์

กรรมการผูแทนชุมชน

นายแพทยสรุพงษ  บญุประเสรฐิ

เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารฯ

และผอูำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

นายสดุจติร  คอวนชิ

ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารฯ

นายชบุ  กลอมจติต

ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารฯ

นายแพทยนวิตั ิ เทพมณี

ทีป่รกึษาดานกฎหมาย

8 รายงานประจำป 2551 / โรงพยาบาลบานแพว
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การบรหิารงาน
โรงพยาบาลบานแพว บรหิารโดย

“คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว” ซึง่ประกอบดวย
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1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผทูรงคณุวฒุิ และตองมิใชขาราชการ

2) กรรมการโดยตำแหนง จำนวน 3 คน ไดแก ผแูทนจากกระทรวงสาธารณสขุ ผวูาราชการจงัหวดัสมทุรสาคร  และนายแพทยสาธารณสขุ

จงัหวดัสมทุรสาคร

3) กรรมการผูแทนชุมชน  จำนวน 3 คน  สรรหาจากคนที่มีภูมิลำเนาอยูในชุมชน ไมนอยกวา  2 ป ซึ่งเสนอโดยสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิน่และองคกรประชาชนในทองถิน่ในเขตอำเภอบานแพว

4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน สรรหาจากผูทรงคุณวุฒิและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการสาธารณสุข การบริหาร

การเงิน การบญัชี  กฎหมาย หรอื สาขาอืน่ ๆ อนัเปนประโยชนแกกจิการของโรงพยาบาล ซึง่ในจำนวนนีจ้ะตองเปนบคุคลทีม่ใิชขาราชการ มีตำแหนง

หรอืเงนิเดอืนประจำ หรอื ผปูฏบิตังิานในหนวยงานของรฐัอยางนอยหนึง่คน

5) ผูอำนวยการ เปนกรรมการและเลขานกุาร

หลกัเกณฑและวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่เสนอคณะรฐัมนตรแีตงตัง้เปนประธานกรรมการตาม (1) และกรรมการตาม (3)  และ (4) รวมทัง้

คณุสมบตัอิงคกรประชาชนทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลแกคณะกรรมการสรรหาไดใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลบานแพวกำหนด กอนครบวาระ

การดำรงตำแหนงของคณะกรรมการไมนอยกวา 90 วัน ใหคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว แตงตั้งคณะกรรมการสรรหามีจำนวนไมเกิน

11 คน เพื่อทำหนาที่สรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  โดยตองสรรหาเปนจำนวน  2 เทา  ของกรรมการ

แตละประเภททีจ่ะมไีด เพือ่เสนอใหคณะรฐัมนตรแีตงตัง้เปนประธานกรรมการและกรรมการ ใหผวูาราชการจงัหวดัสมทุรสาคร เปนประธานกรรมการ

สรรหา กรรมการสรรหาไมมสีทิธไิดรบัการเสนอชือ่เปนประธานกรรมการ กรรมการผแูทนชมุชน  หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ กรรมการผแูทนชมุชนและกรรมการผทูรงคณุวฒุิ ตองไมเปนผดูำรงตำแหนงในทางการเมอืง สมาชกิพรรคการเมอืง

สมาชิกสภาทองถิ่น และไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระ

การดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป และจะดำรงตำแหนงตดิตอกนัเกนิ 2 วาระไมได ผอูำนวยการมวีาระอยใูนตำแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรบัแตงตัง้

อีกได แตตองไมเกิน 2 วาระตดิตอกนั
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โครงสรางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ปงบประมาณ 2551
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คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

ผตูรวจสอบภายใน

ผูอำนวยการ

องคกรแพทย

องคกรพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

คณะกรรมการการเงิน-การคลัง

กลุมงานสนับสนุนงานบริการ

1. ฝายบรหิารงานทัว่ไป

2. ฝายแผนงานและเทคโนโลยสีารสนเทศ

กลุมงานบริการ

1. ฝายศลัยกรรม-ออรโธปดกิส

2. ฝายสตู-ินรเีวชกรรม

3. ฝายอายรุกรรม

4. ฝายกมุารเวชกรรม

5. ฝายจกัษ-ุโสต ศอ นาสกิ

6. ฝายทนัตกรรม

7. ฝายสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค

8. โรงพยาบาลบานแพว 2

9. ฝายเภสชักรรม

10. ฝายรงัสวีนิจิฉยัและชนัสตูรโรค

11. สาขาพรอมมติร

รองผูอำนวยการ

ผชูวยผอูำนวยการ

รองผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ

ผชูวยผอูำนวยการ

ผชูวยผอูำนวยการ

คณะกรรมการควบคุมภายใน

คณะกรรมการวางนโยบาย

และแผนระบบสารสนเทศ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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โรงพยาบาลไดจดัการบรกิาร แบงออกเปนแผนกตางๆ ดงันี้

แผนกผูปวยนอก
1. ฝายอายรุกรรม

มอีายรุแพทย จำนวน 2 ทาน โดย 1 ใน 2 ทาน  เปนผูเชี่ยวชาญ

โรคไต เนือ่งจากโรงพยาบาลมกีารใหบรกิารหนวยไตเทยีม จำนวน 8 เครือ่ง

เปดบริการวันละ 2 รอบ

เปนแผนกทีม่ผีปูวยมาใชบรกิารมากทีส่ดุ

โรคที่พบบอยและมีผูปวยมารักษามาก ไดแก โรคเบาหวาน

โรคความดนั โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ

ทางเดนิอาหาร เปนตน

2. ฝายศัลยกรรมทั่วไป

ในเวลา มศีลัยแพทย  จำนวน 2  ทาน

     นอกเวลา มศีลัยแพทยจากโรงพยาบาลศนูย และโรงพยาบาลขางเคยีง

มาเปนแพทยเวร Part Time โรคทีพ่บบอย  ไดแก โรคศลัยกรรมชองทอง

ผปูวยจากอบุตัเิหตทุัว่ไป

3. ฝายศลัยกรรมออรโธปดกิส

มศีลัยแพทยออรโธปดกิส จำนวน  2 ทาน

เริม่พฒันาการดแูลผปูวยทัง้ผปูวยนอกและการผาตดัตาง ๆ ปจจุบัน

มศีกัยภาพพรอมใหบรกิารทางดานกระดกูและขอ ทัง้การรกัษา การผาตดั

เปลี่ยนขอเขา เปลีย่นขอสะโพก หรอืการผาตดักระดกูสนัหลงั

4. ฝายสตู-ินรเีวชกรรม

มสีตูแิพทย จำนวน 2 ทาน  มีผูปวยมาฝากครรภทุกวัน ซึง่ตองดแูล

โดยสูติแพทย  ตามแนวทางการรักษาพยาบาลของฝายสูติ-นรีเวชกรรม

เปดใหบรกิารเปนพเิศษในวนัอาทติย สำหรบัผปูระกนัตนทีใ่ชสทิธิป์ระกนั

สังคม

ใหบริการทำคลอดโดยสูติแพทยดวยความเสมอภาค สำหรับ

ผูปวยทุกราย โดยไมตองเสียคาฝากครรภพิเศษ หรือคาคลอดพิเศษ

ในโรงพยาบาลแหงนี้

5. ฝายกุมารเวชกรรม

     มกีมุารแพทย จำนวน  2 ทาน จำนวนผปูวยนอกมอีตัราเพิม่มากขึน้

ตามลำดับ เนือ่งจากตองดแูลดานการรกัษาและสงเสรมิสขุภาพ ซึ่งเด็กใน

อำเภอบานแพว มจีำนวนเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ

6. ฝายจกัษุ

มีจักษุแพทย จำนวน 5 ทาน ทีมงาน และเครื่องมืออุปกรณที่มี

ความพรอม ในการใหบรกิารอยางครบวงจร

8. ฝายทันตกรรม

มีทันตแพทย  จำนวน  5 ท า น นอกจากนี้ ยั งมีทันตภิบาล

ผชูวยทนัตแพทย รวมเปนทมีใหบรกิาร

เปดใหบรกิาร วนัจนัทร-วนัศกุร เวลา 08.00 น.-20.00 น.

วนัเสาร-วนัอาทติย เวลา 08.00 น.-16.00 น.

มีหนวยบริการเชิงรุก รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ใหบริการทันตกรรม

ในโรงเรียน เพื่อดูแลสุขภาพดานทันตกรรมของนักเรียนในโรงเรียน

เขตอำเภอบานแพว

9. ฝายสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค

ใหการดูแลเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งในและ

นอกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีหนวยซึ่งนาสนใจ คอื  หนวยสุขภาพดี

เริ่มที่บาน (HHC) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ทีม โดยแตละทีมจะมีพยาบาล ผูชวย

พยาบาล และพนักงานขับรถ ไปใหการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง  ตั้งแต

อยใูนโรงพยาบาลจนกระทัง่กลบัไปบาน ดแูลทัง้ผปูวยเรือ้รงัและผสูงูอายุ

โดยใชหลกัการ Home Base ใชบานเปนศนูยกลางในการดแูลผปูวย ให

ญาตมิสีวนรวมในการดแูลผปูวยรวมกบัทางโรงพยาบาล

10. โรงพยาบาลบานแพว 2

ดำเนินการในลักษณะ  Extended OPD หรือ แผนกผูปวยนอก

สาขา อยหูางจากโรงพยาบาลบานแพว ประมาณ 12 กิโลเมตร ใหบรกิาร

ผปูวยนอกและผปูวยฉกุเฉนิ มีแพทยประจำ 24 ชัว่โมง  โดย

ในเวลา 08.00 น.-16.00 น. มีแพทย จำนวน 2 ทาน

นอกเวลา 16.00 น.-08.00 น. มีแพทย จำนวน 1 ทาน

หากตองรับผูปวยไวรกัษาในโรงพยาบาล จะมีการสงตอผูปวยมายัง

โรงพยาบาลบานแพว

11. โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมติร

ตั้งอยูที่ ซอยสุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

เริม่ดำเนนิการ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนมา

ใหบริการทั้งผูปวนนอกและผูปวยใน มีศักยภาพในการดูแลผูปวย

ตัง้แตระดบัปฐมภมูิ ทุติยภูมิ และตตยิภมูิ

ดานบคุลากรทางการแพทย ประกอบดวยอาจารยจากมหาวิทยาลัย

และโรงเรียนแพทย มาใหการดแูลรกัษา ดงันัน้จงึเปนโอกาสดขีองผปูวย

ในเขตรับผิดชอบของอำเภอบานแพว  ที่จะไดรับการรักษาโดยแพทย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดนิอาหาร

เปนโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลบานแพว ทีม่ศีกัยภาพ คอนขางสงู

และพรอมที่จะเปนเครือขายพันธมิตรกับทั้งโรงพยาบาลรัฐและ

โรงพยาบาลเอกชน
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รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ผรูบับรกิารผปูวยนอก (ครัง้) 345,536 360,118 398,009 422,419 444,668 496,444

เฉลี่ยตอเดือน (ครั้ง) 28,795 30,010 33,167 35,201 37,056 41,370

เฉลีย่ตอวนั (ครัง้) 947 987 1,090 1,157 1,218 1,360

12 รายงานประจำป 2551 / โรงพยาบาลบานแพว

งานบริการผูปวยนอก
จำนวนครัง้ผปูวยนอก ปงบประมาณ 2546-2551

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

กราฟแสดงจำนวนครัง้ผปูวยนอกเฉลีย่ตอวนั ปงบประมาณ 2546-2551
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รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551
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จำนวนผปูวยจำหนาย (คน) 12,205 15,752 14,735 17,670 15,365 15,010

เฉลีย่ตอเดอืน (คน) 1,017 1,313 1,340 1,472 1,280 1,251

เฉลี่ยตอวัน (คน) 36 43 44 48 42 41

อตัราครองเตยีง (%) 83.51 80.04 81.49 88.55 85.02 83.77

วนันอนเฉลีย่ตอคน (วนั) 3.96 3.03 3.34 3.19 3.64 3.67

งานบรกิารผปูวยใน
จำนวนผปูวยในจำหนาย ปงบประมาณ 2546-2551

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

(รอยละ)

(คน)

กราฟแสดงผูปวยในจำหนาย

ปงบประมาณ 2546-2551

กราฟแสดงอัตราครองเตียง

ปงบประมาณ 2546-2551

ปงบประมาณ2546 2547 2548 2549 2550 2551

2546 2547 2548 2549 2550 2551 ปงบประมาณ
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การนำเทคโนโลยแีละอปุกรณทีท่นัสมยั

ชวยเพิม่ประสทิธภิาพการใหบรกิาร

มรีงัสแีพทยประจำ จำนวน 2 ทาน

งานบริการหลัก  ไดแก ใหบริการ X-Ray ทั่วไป, X-Ray คอมพิวเตอร,

Ultrasound และหนวย X-Ray เคลือ่นที่

ความเปนมาของการดำเนนิการดาน X-Ray คอมพวิเตอร  เปนการรวมลงทุน

กับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนลงทุนดาน  Hardware สวน โรงพยาบาลบานแพว ลงทุนดานสถานที่และดานการตลาด เมื่อหักคาใชจายแลว

รายไดสวนที่เหลือ  จะแบงกันในอัตราสวน ภาคเอกชน : โรงพยาบาลเปน 70:30 และหลังจากหมดสัญญาแลว โรงพยาบาลไดดำเนินการบริหาร

โดยโอนมาเปนทรัพยสินของโรงพยาบาล  และในขณะนี้สามารถใหบริการตรวจรักษาควบคูกับการผาตัดสมองมาเปนระยะเวลาหลายปแลว

โดยโรงพยาบาลมคีวามพรอมในการรบัผปูวยในพืน้ทีข่างเคยีง ซึง่บางครัง้ตองการสงตอผปูวยดานผาตดัสมอง

นอกจากนี้ยังมีเครื่อง Ultrasound ทีท่นัสมยัสำหรบัใหบรกิาร และสามารถทราบผลการตรวจไดอยางรวดเรว็ เนือ่งจากมรีงัสแีพทยอยปูระจำ

หนวย X-Ray เคลือ่นที่ ใหบรกิารนอกโรงพยาบาล โดยมรีถ X-Ray ทัง้หมด 4 คัน มทีัง้ทีเ่ปนฟลมเลก็และฟลมใหญ ใหบรกิารอยางมปีระสทิธภิาพ

ซึง่ในอนาคตจะมกีารขยายการใหบรกิารเพิม่มากขึน้ตามลำดบั

แผนงานในอนาคต  จะเพิ่มการใหบริการอีก 1 อยาง ไดแก Mammogram ใหบรกิารตรวจมะเรง็เตานมแกผปูวยและประชาชนทัว่ไป

ชนัสตูรโรค
อุปกรณทาง Hardware เปนเครื่อง Automate จำนวนมาก  ไดแก

เครือ่งตรวจ  Biochemistry ทั้งแบบ Wet และ Dry, เครือ่งตรวจ Serology

มธีนาคารเลอืดในขนาดทีเ่หมาะสมกบัการดำเนนิงานของโรงพยาบาล

มีนักเทคนิคการแพทยและผูชวย ซึ่งเปนทีมงานที่มีความขยันขันแข็ง

เนื่องจากยังอยูในวัยหนุมสาว

แผนงานในอนาคต  จะมกีารขยายและพฒันาดาน Microbiology ทำการ

เพาะเชื้อและตรวจเชื้อตาง ๆ ทัง้ Hemoculture, Rectal Swab ใหบรกิารแก

หนวยงานตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล

งานบริการดานชันสูตรโรค

- การตรวจวนิจิฉยัทางพยาธวิทิยาคลนิกิ

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

รงัสวีนิจิฉยั
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หอผปูวยหนกั (ICU)

หนวยไตเทียม
 ไดรบัเครือ่งฟอกไต จำนวน 6 เครื่อง จากมลูนธิโิรคไต ในสมเดจ็พระเจาพีน่างเเธอ-

เจาฟากลัยาณวิฒันาฯ และประชาชนผมูจีติศรทัธา บรจิาคอกี  จำนวน  2 เครื่อง รวมเปนทั้งหมด

8 เครือ่ง เปดใหบรกิารฟอกไตวนัละ 2 รอบ อัตราคาบริการครั้งละ 1,500 บาท

ปงบประมาณ 2548 โรงพยาบาลบานแพว ดำเนนิการโครงการพฒันาตนแบบการจดัการ

และระบบการบำบัดทดแทนไต สำหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยไดรับงบประมาณ

จากสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ (สปสช.)  ในการศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมในการดแูล

ผปูวยโรคไตวายเรือ้รงัระยะสดุทาย หลกัการ มงุเนนใหผปูวยเริม่ตนการรกัษาดวยวธิกีารลางไต

ทางชองทอง (CAPD) นอกจากถามปีญหาอปุสรรคหรอืขอบงชี้ หรอืภาวะแทรกซอน กจ็ะพจิารณา

ใหการรกัษาดวยวธิกีารฟอกเลอืดดวยเครือ่งฟอกไต (HD) ดำเนนิการดแูลผปูวยของทัง้ 3 อำเภอ

ในจงัหวดัสมทุรสาคร และถาผปูวยมคีวามพรอมกจ็ะสนบัสนนุใหเปลีย่นไต ซึง่เปนวธิทีีด่ทีีส่ดุ

และผูปวยสามารถกลับมามีชีวิตไดเชนเดียวกับคนปกติ ในโครงการนี้มีอายุรแพทยไตเทียม

ไดแก แพทยหญงิปยะธดิา จงึสมาน เปนผตูรวจคดักรองและใหการดแูลผปูวย

การเขารวมโครงการนี้จะเปนประโยชนตอผูปวย สามารถชวยลดคาใชจายในครัวเรือนดานการรักษา ผลที่ไดจากการดำเนินการโครงการนี้

ประสบความสำเร็จตามเปาหมายวัตถุประสงคดวยด ี นอกจากนี้ ในโครงการนี้ไดสงผูปวยไปผาตัดเปลี่ยนไต ที่โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 ราย

และมแีผนดำเนนิการอยางตอเนือ่ง

ในปงบประมาณ 2549-2551 สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ (สปสช.) จะขยายโครงการนีไ้ปยงัจงัหวดัตาง ๆ อกี 10 จังหวัด โดยใช

รปูแบบการดำเนนิงานแบบโรงพยาบาลบานแพว เปนรูปแบบอางอิงตอไป

ปญหาที่พบในการดำเนินการโครงการ ไดแก

- อุปสรรคดานคาใชจายของผูปวย

- ผปูวยตองดแูลตวัเองอยางดแีละรอบคอบ เพื่อปองกันการติดเชื้อ

ICU-1 จำนวน  7 เตียง ดแูลผปูวยดานอายรุกรรม

ICU-2 จำนวน 5 เตียง ดแูลผปูวยดานอายรุกรรม และศัลยกรรม

ทั่วไป

ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ตามมาตรฐานเทียบเทาโรงพยาบาล

ทั่วไป รับภาระในการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลบานแพว, รับผูปวยจาก

โรงพยาบาลขางเคียง และผูปวยจากศูนยเตียง  ของสำนักงานหลักประกัน

สขุภาพแหงชาติ (สปสช.)
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จกัษวุทิยา

มจีกัษแุพทย จำนวน 5 ทาน  ซึง่ทางโรงพยาบาลบานแพว มีโครงการ

รวมกบัสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหการรกัษาตอกระจก

เชงิรกุในชมุชน โดยจะเริม่ในอำเภอบานแพว และในจงัหวดัสมทุรสาครกอน

ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ในการดูแลผูสูงอายุที่เปนโรคตอกระจก

เพือ่เปนการเฉลมิฉลองการครองสริริาชสมบตัิ ครบ 60 ป

หนวยผาตดัตอกระจกเคลือ่นทีโ่รงพยาบาลบานแพว รวมกบัมลูนธิิ

โรงพยาบาลบานแพว,  องคกรภาคเอกชน, สื่อมวลชน และมูลนิธิตาง ๆ

ออกหนวยเคลือ่นทีเ่พือ่ดแูลผปูวยโรคตอกระจก ตามจังหวัดตาง ๆ ที่ผูปวย

ตองรอนาน หรอืบางจงัหวดัทีข่าดแคลนจกัษแุพทย โดยไมคิดมูลคาใด ๆ

ในป 2550-2551 จะเปนปทีฝ่ายจกัษจุะมกีารพฒันาแบบกาวกระโดด

จกัษวุทิยา

- ตรวจรกัษาโดยจกัษแุพทยผเูชีย่วชาญ

- อปุกรณเครือ่งมอืทนัสมยั ครบครนั

- ใหบรกิารวนัจนัทร-วนัศกุร

- มกีารสำรวจ และตรวจเพือ่คนหาผปูวยทีเ่ปนตอกระจก และผาตดั

โดยทีมงานที่ชำนาญการ

- ออกหนวยผาตดัตอกระจกนอกสถานที่

เมือ่วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2550 โรงพยาบาลบานแพว รวมกับ สถานโีทรทศัน TITV บรจิาคเสือ้กนัหนาว เพือ่ชวยเหลอืผปูระสบภยัหนาว

จ.เชียงราย
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ทันตกรรม
แผนกทันตกรรม มีแพทยผู เชี่ยวชาญ เปดใหบริการทุกวัน

ไมเวนวนัหยดุเสาร-อาทติย

ใหบริการทันตกรรมในชุมชน โดยมีโครงการออกหนวยทันตกรรม

เคลื่อนที ่ดวยรถทันตกรรมและยูนิตทันตกรรม ทีพ่รอมใหบรกิารนอกสถานที่

เพือ่สรางโอกาสในการรบับรกิารทางทนัตกรรมไดอยางทัว่ถงึ  เพิม่มากขึน้ และ

เพื่อกระตุนใหประชาชนในเขตอำเภอบานแพว มีจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ

ชองปากของตนเอง

งานประกันสังคม

งานประกนัสงัคม

- ใหบริการผูปวยประกันสังคม

- เพิม่ทางเลอืกใหแกผปูระกนัตนทัง้ในและนอกพืน้ที่

อ.บานแพว

- เปนโรงพยาบาลคูสัญญาหลักของสำนักงานประกันสังคม

เครอืขายในการใหบรกิาร

งานอาชวีอนามยั

- ดแูลสขุภาพของประชาชนทีท่ำงานตามโรงงานในเขตพืน้ที่

จงัหวดัสมทุรสาคร

- ใหความรู แนะนำ และตรวจสุขภาพ ทั้งคนงาน และ

สภาพแวดลอมตามโรงงานตาง ๆ
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ชมรมผสูงูอายุ

- จดัใหผสูงูอายทุำกจิกรรมรวมกนั

- สงเสริมใหผูสูงอายุรูจักวิธีการดูแลสุขภาพ

การเยีย่มผสูงูอายทุีบ่าน

- ดูแลผูปวยเรื้อรังและเดินทางไมสะดวก

- ใหความรแูกผปูวยและญาตใินการดแูลอยางถกูตอง

การดูแลผูสูงอายุ
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สวนหนึง่ของผมูจีติศรทัธา  จากทั้งสวนบุคคล และกลมุองคกรตาง ๆ มอบเงนิสนบัสนนุ

ในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงพยาบาล

การบริจาครวมโครงการตางๆ
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เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลบานแพว, นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสริฐ ผูอำนวยการ

โรงพยาบาลบานแพว พรอมดวยเจาหนาที่ และคณะบคุคลจากหนวยงาน

ตาง  ๆ ที่เปนเครือขายของโรงพยาบาลไดเดินทางไปศึกษาดูงาน

ดานการดูแลผูปวยและการบริหารโรงพยาบาล ณ เมืองฮองกง

ประเทศจนี

คณะดงูาน ไดเดินทางไปที่โรงพยาบาล Princess Margaret

Hospital เพือ่ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการบรหิารจดัการในดาน

1. การดแูลผสูงูอายุ

2. การดแูลผปูวยตดิเชือ้ ทีศ่นูยควบคมุโรคตดิเชือ้ (Infectious

Disease Centre)

3. การดแูลผปูวยลางไตทางชองทอง (CAPD)

4. การใหบรกิารผปูวยโรคมะเรง็

5. Central Supply

6. การอำนวยความสะดวกแกคนไข และประชาชน

กิจกรรมสำคัญ
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วนัเสารที่ 21 มถินุายน  2551 เวลา 15.00 น. พระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธาน

ทรงเปดงาน “องคการมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน” ณ ศูนย

การคาเซน็ทรลัเวลิด เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  ไดรวมออกบูธ

ใหบรกิารตรวจวดัสายตา วดัความดนัลกูตา ฯลฯ แกผทูีม่าเยีย่มชมงาน
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2551 และ 2550
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หมายเหตุ 2551 2550

(บาท) (บาท)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 3     84,230,428.50 47,046,066.32

ลกูหนีร้ะยะสัน้ 4   189,214,401.21 130,949,590.36

รายไดคางรบั 5     16,716,126.40 15,485,400.82

เงินลงทุนระยะสั้น 6     30,000,000.00 -

สินคาและวัสดุคงเหลือ 7       4,868,986.76 2,910,257.79

สนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ 8         380,075.80 796,111.62

รวมสินทรัพยหมุนเวียน    325,410,018.67 197,187,426.91

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ (สทุธ)ิ 9, 11   156,927,568.39 129,207,822.95

สินทรัพยระหวางทำ     83,312,880.90 55,287,352.36

สนิทรพัยไมมตีวัตน 10, 12         103,219.91 142,219.31

สนิทรพัยไมหมนุเวยีนอืน่ 13       3,081,388.00 3,558,256.08

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    243,425,057.20 188,195,650.70

รวมสินทรัพย    568,835,075.87 385,383,077.61

หนีส้นิ

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 14   122,284,229.98 90,887,614.26

คาใชจายคางจาย 15     23,294,058.81 23,756,283.97

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 16     13,428,187.33 2,915,928.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน   159,006,476.12 117,559,826.23

รวมหนี้สิน   159,006,476.12 117,559,826.23

สินทรัพยสุทธิ   409,828,599.75 267,823,251.38

สินทรัพยสุทธิ

ทุน 17   132,186,603.33 132,186,603.33

รายไดสงู/(ต่ำ)กวาคาใชจายสะสม   277,641,996.42 135,636,648.05

รวม สินทรัพยสุทธิ   409,828,599.75  267,823,251.38

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้

(นางสาวนชุนารถ  กลบับานเกาะ) (นายสรุพงษ  บญุประเสรฐิ)

รองผูอำนวยการดานบริหารงานทั่วไปและการเงินการคลัง ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

หมายเหต ุ งบการเงนิปงบประมาณ 2551 อยรูะหวางการรบัรองจากสำนกังานตรวจสอบเงนิแผนดนิ
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
งบรายไดและรายจาย

สำหรบัป สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2551 และ 2550

A
nn

ua
l R

ep
or

t 
20

08
B

an
ph

ae
o 

H
os

pi
ta

l

หมายเหตุ 2551 2550

(บาท) (บาท)

รายไดจากการดำเนินงาน

รายไดจากรฐับาล

รายไดอืน่ 18    29,977,277.50 24,702,977.28

รวมรายไดจากรัฐบาล    29,977,277.50 24,702,977.28

รายไดจากแหลงอื่น

รายไดโครงการประกนัสขุภาพถวนหนา    52,340,751.45 96,522,234.35

รายไดจากการรักษาพยาบาล 19  800,119,338.26 582,488,089.20

รายไดจากการขายยาและเวชภณัฑ      5,142,381.50 4,666,300.41

รายไดจากเงนิบรจิาค 20    14,569,948.67 10,847,963.70

รายไดอืน่ 21    17,030,123.56    18,495,015.29

รวมรายไดจากแหลงอื่น  889,202,543.44 713,019,602.95

รวมรายไดจากการดำเนินงาน  919,179,820.94  737,722,580.23

คาใชจายจากการดำเนินงาน

คาใชจายดานบคุลากร 22  309,235,644.03  253,525,825.49

คาใชจายในการฝกอบรม 23      4,219,499.00      5,678,889.00

คาใชจายในการเดนิทาง 24      8,968,865.61 10,211,535.72

คาวสัดแุละใชสอย 25  363,565,887.23  306,456,988.10

คาสาธารณปูโภค 26    17,628,638.60    16,012,286.10

คาเสือ่มราคาและคาตดัจำหนาย 27    24,969,432.15    20,885,865.15

คาใชจายเงินอุดหนุน 28    16,328,220.99    17,604,503.79

คาใชจายอื่น 29    32,070,638.17    30,625,435.94

รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน  776,986,825.78  661,001,329.29

รายไดสูงกวาคาใชจายในการดำเนินงาน 142,192,995.16 76,721,250.94

กำไร (ขาดทนุ) จากการจำหนายสนิทรพัย (สทุธ)ิ         (68,912.22)        125,540.17

กำไร (ขาดทนุ) จากการเลกิใชสนิทรพัย (สทุธ)ิ         (25,842.95)         (12,231.40)

รายไดสงู/(ต่ำกวา)คาใชจาย 142,098,239.99    76,834,559.71

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้

(นางสาวนชุนารถ  กลบับานเกาะ) (นายสรุพงษ  บญุประเสรฐิ)

รองผูอำนวยการดานบริหารงานทั่วไปและการเงินการคลัง ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

หมายเหต ุ งบการเงนิปงบประมาณ 2551 อยรูะหวางการรบัรองจากสำนกังานตรวจสอบเงนิแผนดนิ
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรบัป สิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2551 และ 2550

A
nn

ua
l R

ep
or

t 
20

08
B

an
ph

ae
o 

H
os

pi
ta

l

2551 2550

(บาท) (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

รายไดสงูกวา (ต่ำกวา) คาใชจายจากกจิกรรมตามปกติ  142,098,239.99 76,834,559.71

ปรับ ผลกระทบเปนกระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดำเนนิงาน

คาเสือ่มราคา  24,930,432.75 20,851,249.27

คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 38,999.40 34,615.88

หนีส้ญู - 522,461.02

หนีส้งสยัจะสญู 2,243,692.75 2,250,712.85

ขาดทนุ (กำไร) จากการจำหนายสนิทรพัย (สทุธ)ิ 68,912.22 (125,540.17)

ขาดทนุ (กำไร) จากการเลกิใชสนิทรพัย (สทุธ)ิ 25,842.95 12,231.40

(เพิม่ขึน้) ในลกูหนีร้ะยะสัน้    (60,524,563.60) (70,352,951.11)

(เพิ่มขึ้น) ในรายไดคางรับ      (1,230,725.58) (6,213,402.77)

(เพิม่ขึน้) ในสนิคาและวสัดคุงเหลอื      (1,958,728.97) (457,348.79)

(เพิม่ขึน้) / ลดลง ในสนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่         416,035.82 (165,312.59)

(เพิม่ขึน้) / ลดลงในสนิทรพัยไมหมนุเวยีนอืน่         402,868.08 (447,868.08)

เพิ่มขึ้น ในเจาหนี้ระยะสั้น     31,396,615.72 28,391,497.38

เพิม่ขึน้ / (ลดลง) ในคาใชจายคางจาย        (392,386.16) 848,137.92

เพิม่ขึน้ / (ลดลง) ในหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่     5,433,562.41 1,986,645.86

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน   147,948,797.78         53,969,687.78

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มขึ้น)/ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น    (30,000,000.00) 10,117,172.60

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร           132,586.00 377,258.20

เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร    (46,924,799.85) (24,146,085.18)

เงนิสดจายซือ้สนิทรพัยระหวางทำ    (28,972,221.75) (17,397,902.95)

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน                      - (100,000.00)

กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทนุ  (105,764,435.60) (31,149,557.33)

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพิม่ขึน้/(ลดลง)สทุธิ     37,184,362.18 22,820,130.45

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด     47,046,066.32 24,225,935.87

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดคงเหลอื ณ วนัปลายงวด 84,230,428.50 47,046,066.32

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการเงนินี้

(นางสาวนชุนารถ  กลบับานเกาะ) (นายสรุพงษ  บญุประเสรฐิ)

รองผูอำนวยการดานบริหารงานทั่วไปและการเงินการคลัง ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

หมายเหต ุ งบการเงนิปงบประมาณ 2551 อยรูะหวางการรบัรองจากสำนกังานตรวจสอบเงนิแผนดนิ
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรบัป สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2551 และ 2550

หมายเหตทุี ่1 วตัถปุระสงคในการจดัตัง้และการดำเนนิงาน

โรงพยาบาลบานแพว ตั้งอยู ณ 198 หมูที่ 1 ถ.บานแพว-พระประโทน ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ปจจุบันเปนโรงพยาบาล

ขนาด 300 เตียง ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2543 รับหลักการพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว พ.ศ.2543

ตามพระราชบญัญตัอิงคการมหาชน พ.ศ.2542 เพือ่เตรยีมโอนมอบทรพัยสนิจากระบบราชการเขาสรูะบบองคการมหาชน และเปลีย่นแปลงระบบบญัชี

จากเกณฑเงนิสดเปนระบบบญัชเีกณฑคงคางโดยกฤษฎกีามผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2543

ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลมที ่117 ตอนที ่84ก วนัที ่11 กนัยายน 2543

การจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพวมีวัตถุประสงคดังนี้

1.1 ใหบรกิารดานการรกัษาพยาบาลทัว่ไป การสงเสรมิสขุภาพ การควบคมุปองกนัโรค และการฟนฟสูขุภาพตามมาตรฐานทางการแพทย

1.2 ดำเนนิการดานเวชศาสตรการปองกนั สงเสรมิและสนบัสนนุการสาธารณสขุ โดยคำนงึถงึนโยบายของรฐัในเรือ่งดงักลาวดวย

1.3 ดำเนนิกจิการอืน่ๆ ใหสอดคลองกบันโยบายของรฐับาลและความตองการของชมุชน

ทัง้นี ้การดำเนนิการดงักลาวขางตน ไมเปนการดำเนนิการทีแ่สวงหากำไรเปนหลกั

หมายเหตทุี ่2  สรปุนโยบายการบญัชทีีส่ำคญั

2.1การจดัทำงบการเงนิ

โรงพยาบาลจัดทำงบการเงินตามแนวทางที่กำหนดไวในหนังสือ “ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน” กรณีโรงพยาบาลบานแพว

(องคการมหาชน) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. มอบหมายใหสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ทำการศกึษาเพือ่วางระบบบญัชแีละการควบคมุภายในใหโรงพยาบาลบานแพว ซึง่เปนหนวยงานนำรองแหงแรกทีไ่ดมกีารเปลีย่นสภาพ

จากสวนราชการไปเปนองคการมหาชน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

ตามประกาศกระทรวงการคลงั เมือ่วนัที ่ 6 มกราคม 2546 การจดัประเภทและการแสดงรายการในงบการเงนิถอืปฏบิตัติามหนงัสอืกรมบญัชกีลาง

ที ่กค 0423.2 /ว 410 ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2551 เรือ่งรปูแบบรายงานการเงนิของหนวยงานภาครฐั สำหรบัปงบประมาณ พ.ศ. 2551

2.2การรับรูรายได

รายไดของโรงพยาบาล ประกอบดวย รายไดจากรัฐบาลนอกเหนือจากเงินงบประมาณโดยบันทึกเปนรายไดอื่น รายไดคารักษาพยาบาล

รายไดจากการรบับรจิาคและรายไดอืน่ โดยจะบนัทกึเปนรายไดเมือ่จำหนายยา เวชภณัฑ หรอืไดใหการบรกิารรกัษาพยาบาลแลว รายไดจากรฐับาล

และรายไดอืน่ บนัทกึตามเกณฑคงคาง

2.3การรับรูรายจาย

เมือ่โรงพยาบาลไดรบับรกิารแลว จะบนัทกึคาใชจายในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้พรอมทัง้บนัทกึบญัชหีนีส้นิตามเกณฑคงคาง

2.4คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งอาจเกิดจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ใหพิจารณาจากประวัติการชำระเงินและสถานะ

ปจจบุนัของลกูหนีใ้นงบการเงนิประกอบกนั (ตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสขุ) โดยพจิารณาจากยอดลกูหนี้

2.5บัญชีเวชภัณฑ

บญัชเีวชภณัฑ ประกอบดวย ยา เวชภณัฑ และวสัดอุืน่ คำนวณโดยวธิเีขากอน ออกกอน และมกีารตรวจนบัสม่ำเสมอ ณ วนั สิน้รอบ

ระยะเวลาบญัชี

2.6ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ

ทีด่นิแสดงในราคาประเมนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีอาคารและอปุกรณแสดงดวยราคาทนุ หกัดวยคาเสือ่มราคาสะสม และคาเผือ่

การดอยคาของสนิทรพัย หลงัจากทีโ่รงพยาบาลไดรบัรรูายการดงักลาว ถอืเปนทรพัยสนิเมือ่เริม่แรก
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โรงพยาบาลรบัรรูายการสนิทรพัยถาวรเฉพาะสนิทรพัยมมีลูคาขัน้ต่ำตัง้แต 5,000.00 บาท ในป 2544-2546 หรอืสนิทรพัยทีม่มีลูคาต่ำ

กวา 5,000.00 บาท เฉพาะรายการทีส่ัง่ซือ้สนิทรพัยชนดิเดยีวกนัมมีลูคารวมกนัมากกวา 30,000.00 บาท ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร

โรงพยาบาลบานแพว ครัง้ที ่6/2546 วนัที ่30 กรกฎาคม 2546 และพจิารณาหลกัเกณฑตามหลกัการและนโยบายบญัชสีำหรบัหนวยงานภาครฐั ฉบบัที ่2 ขอ 6.2.1

2.7 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ

คาเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณคำนวณเปนรอยละของราคาทนุ ของอาคาร และอปุกรณโดยวธิเีสนตรงตามอายกุารใชงานโดย

ประมาณของสนิทรพัย ดงัตอไปนี้

อาคารและสิ่งปลูกสราง 5% ตอป

สวนปรบัปรงุอาคารสิง่กอสราง 20% ตอป

อุปกรณ (ครุภัณฑ) 20% ตอป

ยานพาหนะ 20% ตอป

เครือ่งตกแตงและตดิตัง้-อปุกรณสำนกังาน 20% ตอป

อปุกรณการแพทย 14.29% ตอป

หมายเหตทุี ่3 เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

เงนิสด 522,000.00 451,131.10

เงินฝากธนาคาร

เงนิฝากออมทรพัย-ธนาคารกรงุไทย จำกดั (มหาชน) 38,680,465.74 11,230,323.03

เงนิฝากออมทรพัย-ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร 23,105,107.10 33,354,636.33

เงนิฝากออมทรพัย-ธนาคารออมสนิ 782,128.49 1,585,165.97

เงนิฝากออมทรพัย-ธนาคารกรงุศรอียธุยา จำกดั (มหาชน) 524,558.76 283,988.97

เงนิฝากออมทรพัย-ธนาคารนครหลวงไทย จำกดั 1,103.41           -

เงินฝากประจำ 3 เดือน 20,000,000.00           -

เชค็รบั 615,065.00 140,820.92

รวม 84,230,428.50 47,046,066.32
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หมายเหตทุี ่4 ลกูหนีร้ะยะสัน้ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

ลกูหนีค้ารกัษาพยาบาล

ลกูหนีค้ลงัจงัหวดั (สวสัดกิารขาราชการ) 44,981,922.33 24,933,704.38

ลกูหนีค้าตรวจสขุภาพหนวยงานอืน่ 6,107,098.00 4,902,653.00

ลกูหนีป้ระกนัสงัคมในเขต 2,050,935.00 1,582,384.00

ลกูหนีป้ระกนัสงัคมนอกเขต 1,345,147.00 819,350.00

ลกูหนีต้นสงักดั 11,491,870.80 3,924,255.58

ลกูหนีผ้ปูระสบภยัจากรถ (พรบ.) 2,401,472.00 2,190,493.00

ลกูหนีก้องทนุเงนิทดแทน 1,917,573.00 1,420,834.00

 ลกูหนีค้ารกัษาพยาบาลผปูวยทัว่ไป 3,442,933.00 2,744,723.00

ลูกหนี้คารักษาพยาบาลผูปวยทำสัญญา 3,595,716.73 1,688,370.98

ลกูหนีห้นวยเคลือ่นทีผ่าตดัตา 39,957,500.00 31,049,000.00

ลกูหนีบ้ตัรประกนัสขุภาพ (นอกเขต) 2,628,614.78 1,527,770.60

ลกูหนีอ้บุตัเิหต ุ72 ชัว่โมง 495,174.62 1,357,256.82

ลกูหนีค้ารกัษาพยาบาลทีม่คีาใชจายสงู 72,896,494.07 54,314,249.23

ลูกหนี้ประกันชีวิต 211,714.00 91,885.00

ลกูหนีค้าเอก็ซเรย 253,385.00 755,155.00

ลกูหนีร้ายไดอืน่ๆ 183,101.00 22,299.54

ลกูหนีบ้ตัรเครดติ 42,768.00 77,757.00

194,003,419.33 133,402,141.13

หกั คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (5,660,046.62) (3,416,353.87)

188,343,372.71 129,985,787.26

ลกูหนีอ้ืน่

ลกูหนีเ้งนิยมื 871,028.50 963,803.10

รวม 189,214,401.21 130,949,590.36

หมายเหตทุี ่5 รายไดคางรบั ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

รายไดจากเงนิงบประมาณคางรบั 16,375,836.62 15,450,395.64

ดอกเบี้ยคางรับ 340,289.78 35,005.18

รวม 16,716,126.40 15,485,400.82

หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

เงนิฝากธนาคารประจำ 1 ป 30,000,000.00 -

รวม 30,000,000.00               -
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หมายเหตทุี ่7 สนิคาและวสัดคุงเหลอื ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

รายการยา 2,633,054.84 1,564,847.54

รายการเวชภัณฑที่มิใชยาและวัสดุการแพทย 1,987,776.62 1,139,567.40

วัสดุสำนักงาน 211,783.64 179,199.50

วัสดุงานบานงานครัว 36,371.66 26,643.35

รวม 4,868,986.76 2,910,257.79

หมายเหตทุี ่8 สนิทรพัยหมนุเวยีนอืน่ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

คาใชจายจายลวงหนาอื่น 350,141.54 755,821.25

ภาษี หัก ณ ที่จาย 26,910.96 19,795.97

ลกูหนีส้รรพากร-รอเรยีกคนื 3,023.30 20,214.40

ลกูหนีอ้ืน่-จากบคุคลภายนอก  - 280.00

รวม 380,075.80 796,111.62

หมายเหตทุี ่9 ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ (สทุธ)ิ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

ทีด่นิทีม่กีรรมสทิธิ์ 24,940,010.00 22,440,010.00

สวนปรับปรุงที่ดิน 2,036,483.62 2,036,483.62

   ที่ดิน 26,976,493.62 24,476,493.62

อาคารถาวร 136,934,484.01 136,934,484.01

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (94,949,577.53) (88,357,662.03)

อาคารถาวร (สุทธิ) 41,984,906.48 48,576,821.98

ตอเตมิปรบัปรงุอาคารสิง่กอสราง 15,632,899.32 14,471,179.81

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (10,986,890.97) (8,000,974.84)

ตอเตมิปรบัปรงุอาคารสิง่กอสราง (สทุธ)ิ 4,646,008.35 6,470,204.97

สิง่กอสรางใชคอนกรตีเสรมิเหลก็หรอืเหลก็เปนหลกั 1,825,337.61 1,825,337.61

หัก คาเสือ่มราคาสะสม  (1,641,628.82) (1,277,800.06)

สิง่กอสรางใชคอนกรตีเสรมิเหลก็หรอืเหลก็เปนหลกั (สทุธ)ิ 183,708.79 547,537.55

สิง่กอสรางใชไมหรอืวสัดอุืน่เปนหลกั 119,000.00 119,000.00

หัก คาเสือ่มราคาสะสม  (118,997.00) (107,521.13)

สิง่กอสรางใชไมหรอืวสัดอุืน่เปนหลกั (สทุธ)ิ 3.00 11,478.87

อุปกรณสำนักงาน 7,587,790.38 6,393,471.37

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (5,477,190.60) (4,859,315.70)

อปุกรณสำนกังาน (สทุธ)ิ 2,110,599.78 1,534,155.67

ยานพาหนะและขนสง 15,022,761.50 14,765,307.50

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (9,124,056.21) (7,203,250.77)

ยานพาหนะและขนสง (สุทธิ) 5,898,705.29 7,562,056.73
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หนวย : บาท

2551 2550

ไฟฟาและวิทยุ 2,194,045.82 1,901,079.37

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (1,385,663.27) (1,039,637.96)

ไฟฟาและวทิย ุ(สทุธ)ิ 808,382.55 861,441.41

เครื่องกำเนิดไฟฟา  2,996,000.00 695,500.00

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (497,013.12) (246,031.53)

เครื่องกำเนิดไฟฟา (สุทธิ) 2,498,986.88 449,468.47

โฆษณาและเผยแพร 3,502,261.82 3,183,892.55

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (2,085,454.59) (1,540,520.92)

โฆษณาและเผยแพร (สุทธิ) 1,416,807.23 1,643,371.63

ครภุณัฑการเกษตร (เครือ่งจกัรกล)  23,100.00 23,100.00

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (23,099.00) (22,314.27)

ครภุณัฑการเกษตร (เครือ่งจกัรกล) (สทุธ)ิ 1.00 785.73

การเกษตร (เครือ่งมอืและอปุกรณ) 336,335.00 336,335.00

หัก คาเสือ่มราคาสะสม  (333,032.35) (317,997.66)

การเกษตร (เครือ่งมอืและอปุกรณ) (สทุธ)ิ 3,302.65 18,337.34

ครภุณัฑกอสราง (เครือ่งมอืและอปุกรณ) 26,218.30 26,218.30

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (21,441.73) (16,344.28)

ครภุณัฑกอสราง (เครือ่งมอืและอปุกรณ) (สทุธ)ิ 4,776.57 9,874.02

วทิยาศาสตรและการแพทย 127,981,678.22 87,563,414.91

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (66,568,545.37) (58,929,773.70)

วทิยาศาสตรและการแพทย (สทุธ)ิ 61,413,132.85 28,633,641.21

คอมพวิเตอร 7,511,882.89 6,306,334.89

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (4,381,469.42) (3,880,879.27)

คอมพวิเตอร (สทุธ)ิ 3,130,413.47 2,425,455.62

งานบานงานครัว  5,377,779.59 5,156,594.50

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (2,904,446.55) (2,118,855.83)

งานบานงานครวั (สทุธ)ิ 2,473,333.04 3,037,738.67

เครือ่งปรบัอากาศ 7,286,616.00 6,248,615.00

หัก คาเสือ่มราคาสะสม  (4,388,434.50) (3,697,217.29)

เครือ่งปรบัอากาศ (สทุธ)ิ 2,898,181.50 2,551,397.71

สุขาภิบาล 769,075.10 569,734.10

หัก คาเสือ่มราคาสะสม (289,249.76) (172,172.35)

สุขาภิบาล (สุทธิ) 479,825.34 397,561.75

รวม 156,927,568.39 129,207,822.95
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หมายเหตทุี ่12 กระทบยอดรายการเคลือ่นไหวสนิทรพัยถาวรทีไ่มมตีวัตน

หนวย : บาท โปรแกรมคอมพิวเตอร

ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 2550 (สทุธ)ิ 142,219.31

บวก ยอดทีเ่พิม่ขึน้

จากการซื้อ  -

อื่นๆ              -

หัก ยอดทีล่ดลง

จากการจำหนาย  -

จากการตัดจำหนาย (38,999.40)

อื่นๆ              -

ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 2551 (สทุธ)ิ 103,219.91

หมายเหตทุี ่10 สนิทรพัยไมมตีวัตน ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

โปรแกรมคอมพวิเตอร 243,150.01 243,150.01

หัก คาตดัจำหนายสะสม  (139,930.10) (100,930.70)

โปรแกรมคอมพวิเตอร (สทุธ)ิ 103,219.91 142,219.31

หมายเหตทุี ่11 กระทบยอดรายการเคลือ่นไหวสนิทรพัยถาวรทีม่ตีวัตน

หนวย : บาท ที่ดิน อาคาร อปุกรณ รวม

ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 2550 (สทุธ)ิ 24,476,493.62 55,606,043.37 49,125,285.96 129,207,822.95

บวก ยอดทีเ่พิม่ขึน้

จากการซื้อ 2,500,000.00      1,161,719.51 44,137,699.85 47,799,419.36

อื่นๆ  - - 5,078,100.00 5,078,100.00

หัก ยอดทีล่ดลง

จากการจำหนาย  -     - (227,339.17) (227,339.17)

จากการตัดจำหนาย  -     -              -           -

คาเสือ่มราคา -       (9,953,136.26) (14,977,296.49) (24,930,432.75)

อื่นๆ - - (2.00)           (2.00)

ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 2551 (สทุธ)ิ 26,976,493.62 46,814,626.62 83,136,448.15) 156,932,014.19
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หมายเหตทุี ่13 สนิทรพัยไมหมนุเวยีนอืน่ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

เงินมัดจำ - กุญแจตูนิรภัย 2,675.00 2,675.00

เงนิมดัจำ - เครือ่งลางจาน - 30,000.00

เงนิมดัจำ - การใชน้ำประปาและไฟฟา 3,713.00 3,713.00

เงินมัดจำ - การเชาหองพัก  75,000.00 74,000.00

เงนิมดัจำ - คาเชาโรงพยาบาลพรอมมติร 3,000,000.00 3,000,000.00

เงนิมดัจำ - คาครภัุณฑวทิยาศาสตรและการแพทย  - 208,588.08

เงินมัดจำ - คาสรางรถตูบรรทุก HINO  - 239,280.00

รวม 3,081,388.00 3,558,256.08

หมายเหตทุี ่14 เจาหนีร้ะยะสัน้ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

เจาหนี้-คาเวชภัณฑยา 50,237,601.24 37,171,947.47

เจาหนี-้คาเวชภณัฑทีม่ใิชยา 40,886,760.45 37,433,723.19

เจาหนี้-อื่น 31,159,868.29 16,281,943.60

รวม 122,284,229.98 90,887,614.26

หมายเหตุที่ 15 คาใชจายคางจาย ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

เงนิเดอืนคางจาย 560,301.81 216,311.60

คารกัษาพยาบาลโอนไป รพ.อืน่ คางจาย 3,807,737.53 6,211,213.42

คาสาธารณูปโภคคางจาย 1,371,566.38 1,175,755.49

คาธรรมเนยีมแพทยคางจาย  8,648,417.69 7,495,923.25

คาตอบแทนคางจาย 378,903.00 286,400.37

คาลวงเวลาคางจาย  4,884,174.00 5,605,990.00

คาใชจายโครงการงานสงเสรมิ-ปองกนัคางจาย 10,000.00 151,600.00

คาเชาอาคารคางจาย 20,000.00 49,000.00

คาใชจายหนวยงานอืน่คางจาย-เครอืขาย 2,668,386.26 929,234.89

คาใชจายอื่นคางจาย 544,572.14 1,034,854.95

คาสอบบัญชีคางจาย  400,000.00 600,000.00

รวม 23,294,058.81 23,756,283.97

หมายเหตทุี ่16 หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

ลูกหนี้รอการรับรู 2,227,148.51 417,904.41

คาภาษเีงนิไดหกั ณ ทีจ่ายคางจาย 537,563.99 375,391.80

เงนิค้ำประกนัสญัญา 315,509.00 249,243.00

เงินมัดจำคารักษาพยาบาล 61,471.00 131,300.00

เงินประกันวิทยุสื่อสาร 43,800.00 39,300.00

รายไดคาบรกิารรบัลวงหนา 5,054,399.61 1,352,822.57

รายไดจากการบริจาครอรับรู 5,188,295.22 349,966.22

รวม 13,428,187.33 2,915,928.00
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หมายเหตทุี ่17 สวนทนุและการเปลีย่นแปลงในสวนทนุ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

ทนุ

ทนุตัง้ตน 133,049,974.89 133,049,974.89

หัก รายการปรบัปรงุทนุตัง้ตน (3,973,371.56) (3,973,371.56)

บวก ทนุบรจิาค 60,000.00 60,000.00

บวก เงนิอดุหนนุจากรฐับาล 3,050,000.00 3,050,000.00

ยอดคงเหลอื ณ สิน้งวด 132,186,603.33 132,186,603.33

รายไดสงู/(ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด 135,636,648.05 59,175,625.89

บวก/หกั รายการปรบัปรงุรายไดสงู / (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสมตนงวด (92,891.62) (373,537.55)

บวก รายไดสงู / (ต่ำ) กวาคาใชจาย 142,098,239.99 76,834,559.71

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้งวด 277,641,996.42 135,636,648.05

    รวมสวนทนุและการเปลีย่นแปลงในสวนทนุ 409,828,599.75 267,823,251.38

หมายเหตทุี ่18 รายไดเงนิอดุหนนุจากรฐับาล ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

โครงการพิเศษ 3,457,500.00 5,323,700.00

เงินประกันสุขภาพตางดาว 61,692.00 2,300,000.00

รายไดเงนิอดุหนนุจากรฐับาล 26,458,085.50 17,079,277.28

รวม 29,977,277.50 24,702,977.28

หมายเหตทุี ่19 รายไดคารกัษาพยาบาล ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

รายไดคารกัษาพยาบาล - สวสัดกิารขาราชการ 302,212,459.13 193,309,417.38

รายไดคารกัษาพยาบาล - ประกนัสงัคม 11,899,120.00 8,873,597.00

รายไดคารักษาพยาบาล - พรบ. 7,283,764.00 6,362,151.00

รายไดคารกัษาพยาบาล - กองทนุทดแทน 2,798,499.00 3,152,029.00

รายไดคารกัษาพยาบาล - ผปูวยทัว่ไป 117,705,808.57 113,336,735.49

รายไดคารกัษาพยาบาล - ผปูวยตางดาว 11,629,200.00 6,707,120.00

รายไดคารกัษาพยาบาล - ประกนัภยัและประกนัชวีติ 1,462,983.50 383,088.00

รายไดคารกัษาพยาบาล - สำนกังานประกนัสงัคม 29,395,254.54 34,660,538.26

รายไดคาตรวจสขุภาพ - พนกังาน/หนวยงาน 27,421,680.00 18,113,647.00

รายไดคารกัษาพยาบาลผปูวย - ผาตดัตา (ตอกระจก) 77,477,480.00 62,250,500.00

รายไดคารกัษาพยาบาลผปูวย - เคลือ่นทีเ่อ็กซเรย 1,383,581.00 1,852,086.00

รายไดคารกัษาพยาบาลผปูวย - โครงการหลกัประกนัสขุภาพ 209,449,508.52 133,487,180.07

รวม 800,119,338.26 582,488,089.20
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หมายเหตทุี ่22 คาใชจายดานบคุลากร ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

เงนิเดอืน รายละเอียดประกอบ 1 135,512,639.20 106,621,760.41

คาตอบแทนสำหรบัลกูจาง รายละเอียดประกอบ 2 167,474,472.50 143,035,588.28

บัญชีคาใชจายบุคลากรอื่น รายละเอียดประกอบ 3 3,047,269.33 2,129,217.40

บญัชเีงนิชวยเหลอืพนกังานและครอบครวั-ดานการศกึษา 277,085.00 173,040.00

บัญชีเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัว-ดานคารักษาพยาบาล 2,924,178.00 1,566,219.40

รวม 309,235,644.03 253,525,825.49

หมายเหตทุี ่ 21 รายไดอืน่  ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

บญัชรีายไดคาเชา 1,017,500.00 281,807.43

รายไดดอกเบีย้ 957,927.86 216,369.77

บญัชรีายรบัจากการขายสนิทรพัย         4,767.00 9,547.80

รายไดจากสวัสดิการยาและเวชภัณฑอื่นๆ 6,142,583.28 5,643,400.59

รายไดจากสวสัดกิารคารกัษาพยาบาลเจาหนาที่ 2,736,621.00 1,488,423.40

รายไดจากการขายเศษวัสดุ 343,326.07 388,088.50

รายไดคาบรกิารสาธารณปูโภค 164,478.00 164,084.00

รายไดคาอาหาร 3,389,545.75 2,529,706.25

รายไดคาตอบแทนจากนกัศกึษาฝกงาน 101,280.00 129,320.00

รายไดคาปรับผิดสัญญา 808,895.00 2,933,397.00

รายไดอืน่ๆ 1,363,199.60 4,710,870.55

รวม 17,030,123.56 18,495,015.29

หมายเหตทุี ่20 รายไดจากการรบับรจิาค ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

เงนิบรจิาคไมมวีตัถปุระสงค 1,049,971.25 700,839.35

เงนิบรจิาคเพือ่ซือ้อปุกรณทางการแพทย 463,690.00 292,400.00

เงนิบรจิาคเพือ่คนไขทีข่าดแคลน 10,000.00 559,400.00

เงนิบรจิาคเพือ่ซือ้ทีด่นิ  - 18,200.00

เงินบริจาคเพื่อสรางอาคารสิ่งกอสราง 10,332,719.50 6,818,997.00

เงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑตางๆ 1,395,040.00 1,945,900.00

เงินบริจาคเพื่อแผนกจักษุ 665,600.00 441,454.00

เงินบริจาคเพื่อโครงการผาตัดขอเขา     - 20,000.00

รายไดจากการบรจิาค 652,927.92 50,773.35

รวม 14,569,948.67 10,847,963.70
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หมายเหตทุี ่23 คาใชจายในการฝกอบรม ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

คาใชจายดานการฝกอบรมภายในประเทศ 4,219,499.00 5,678,889.00

รวม 4,219,499.00 5,678,889.00

หมายเหตทุี ่24 คาใชจายในการเดนิทาง ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

บญัชคีาใชจายเดนิทางเพือ่งานราชการ ภายในประเทศ 8,126,365.61 9,298,335.72

บญัชคีาใชจายเดนิทางเพือ่งานราชการ ตางประเทศ 842,500.00 913,200.00

รวม 8,968,865.61 10,211,535.72

หมายเหตุที่ 25 คาวัสดุและใชสอย ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

บญัชคีาธรรมเนยีม 336,771.68 247,666.00

บญัชซีือ้บรกิาร-หนวยงานภายนอก รายละเอียดประกอบ 4 18,461,518.63 17,741,961.76

บัญชีซื้อบริการ-หนวยงานของรัฐ รายละเอียดประกอบ 5 16,318,084.88 19,058,254.86

บญัชคีาวสัดใุชไป รายละเอียดประกอบ 6 36,155,041.24 29,201,287.83

คาซอมแซมและบำรุงรักษา รายละเอียดประกอบ 7 8,364,360.09 6,873,674.79

บญัชคีาประชาสมัพนัธและคาจดัพมิพ 722,968.30 949,767.38

คาเบี้ยประชุม 807,000.00 864,250.00

บญัชคีาทีป่รกึษา คาผเูชีย่วชาญ คาปรกึษากฎหมาย 420,000.00 360,000.00

คาเบี้ยประกันภัย 840,098.76 645,246.39

บญัชตีนทนุยาและเวชภณัฑ รายละเอียดประกอบ 8 278,938,337.96 227,230,658.11

บัญชีตนทุนบริการอื่น รายละเอียดประกอบ 9 8,224.00 833,637.00

บญัชคีาครภุณัฑมลูคาตำ่เกณฑ 1,370,813.69 619,074.38

บญัชอีืน่ๆ 822,668.00 1,831,509.60

รวม 363,565,887.23 306,456,988.10

หมายเหตุที่ 26 คาสาธารณูปโภค ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

บญัชคีาไฟฟาสำหรบัการใชงาน 14,017,162.68 12,568,081.58

บัญชีคาน้ำประปาสำหรับการใชงาน 1,130,686.25 951,049.34

บัญชีคาโทรศัพทสำหรับการใชงาน 903,404.09 914,651.33

บัญชีคาบริการทางโทรคมนาคม 92,362.51 52,656.68

บญัชคีาฝากสงไปรษณยี-โทรเลข 196,009.00 162,117.17

บัญชีคาบริการกำจัดขยะมูลฝอย 679,699.07 847,374.00

บญัชคีาแกสสำหรบัการใชงาน  609,315.00 516,356.00

รวม 17,628,638.60 16,012,286.10



35Annual Report 2008 / Banphaeo Hospital

หมายเหตทุี ่28 คาใชจายเงนิอดุหนนุ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

เงนิอดุหนนุเพือ่การดำเนนิงาน-สถานอีนามยั รายละเอียดประกอบ 10 12,058,792.74 15,153,136.36

เงนิอดุหนนุเพือ่การดำเนนิงาน-องคการปกครองทองถิน่              - 49,120.00

เงนิอดุหนนุเพือ่การดำเนนิงาน-ธรุกจิภาคเอกชน 155,000.00           -

เงนิอดุหนนุเพือ่การดำเนนิงาน-องคกรไมหวงัผลกำไร 1,005,457.00 305,590.00

เงนิอดุหนนุเพือ่การดำเนนิงาน-โครงการสงเสรมิสขุภาพ 3,108,971.25 2,096,657.43

รวม 16,328,220.99 17,604,503.79

หมายเหตทุี ่27 คาเสือ่มราคาและคาตดัจำหนาย ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

คาเสือ่มราคา-อาคารถาวร 6,591,915.50 6,569,989.33

คาเสือ่มราคา-สิง่กอสรางทีใ่ชคอนกรตี/เหลก็ 363,828.76 365,066.92

คาเสือ่มราคา-สิง่ปลกูสราง 2,997,392.00 2,800,178.87

คาเสือ่มราคา-ครภุณัฑสำนกังาน 679,623.58 666,777.29

คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,926,867.29 1,102,514.00

คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 346,025.31 343,874.47

คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑเครื่องกำเนิดไฟฟา 250,981.59 122,662.49

คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 565,528.36 520,586.01

คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑการเกษตร 15,819.42 22,409.40

คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑกอสราง 5,097.45 5,242.86

คาเสือ่มราคา-ครภุณัฑวทิยาศาสตรและการแพทย 8,295,086.72 5,950,051.82

คาเสือ่มราคา-ครภุณัฑคอมพวิเตอร 1,089,273.59 1,079,155.37

คาเสือ่มราคา-ครภุณัฑงานบาน-งานครวั 836,944.56 608,080.39

คาตัดจำหนาย-โปรแกรมคอมพิวเตอร 38,999.40 34,615.88

คาเสือ่มราคา-ครภุณัฑเครือ่งปรบัอากาศ 848,971.21 616,148.99

คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑสุขาภิบาล 117,077.41 78,511.06

รวม 24,969,432.15 20,885,865.15

หมายเหตทุี ่29 คาใชจายอืน่ ประกอบดวย

หนวย : บาท

2551 2550

บญัชหีนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 2,243,692.75 2,773,173.87

คาเชาสนิทรพัยเพือ่การดำเนนิงาน-หนวยงานภาครฐั 800.00 400.00

คาเชาสินทรัพยเพื่อการดำเนินงาน-หนวยงานเอกชน รายละเอียดประกอบ 11 27,478,067.16 25,505,533.04

บัญชีคาตรวจสอบบัญชี 200,000.00 200,000.00

บญัชคีาใชจายทีเ่กีย่วกบัการเงนิอืน่ๆ 1,316,517.38 1,270,583.38

บญัชชีดใชคาเสยีหาย 182,000.00 4,109.58

บญัชคีาใชจายอืน่ 649,560.88 871,636.07

รวม 32,070,638.17 30,625,435.94
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
รายละเอียดประกอบ

สำหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2551 และ 2550

2551 2550

(บาท) (บาท)

รายละเอียดประกอบ 1 เงินเดือน

เงนิเดอืน-แพทย 23,356,904.20 17,289,557.00

เงินเดือน-พยาบาล 28,532,132.00 23,783,160.00

เงินเดือน-เจาหนาที่และผูปฏิบัติงาน 68,096,138.00 55,414,013.41

บญัชเีงนิประจำตำแหนงวชิาชพีเฉพาะ 10,860,500.00 8,053,859.00

บญัชเีงนิเพิม่ 4,246,965.00 1,293,671.00

บญัชเีงนิคาตอบแทนพเิศษของผบูรหิารฯ 420,000.00 787,500.00

รวม 135,512,639.20 106,621,760.41

รายละเอยีดประกอบ 2 คาตอบแทนสำหรบัลกูจาง

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา-แพทย 110,821,555.00 95,366,324.00

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา-พยาบาล 28,283,650.00 26,072,612.28

คาตอบแทนออกหนวยตรวจสขุภาพ-แพทย 219,137.00 377,000.00

คาตอบแทนออกหนวยตรวจสุขภาพ-พยาบาล - 18,540.00

คาตอบแทนออกหนวยตรวจสขุภาพ-จนท. 51,220.00 9,320.00

คาตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา-จนท.&ผปูฏบิตังิาน 27,786,990.50 20,897,286.00

คาตอบแทนทมีเจาหนาทีอ่อกงานตรวจตางดาว 311,920.00 294,506.00

รวม 167,474,472.50 143,035,588.28

รายละเอยีดประกอบ 3 บญัชคีาใชจายบคุลากรอืน่

บญัชเีงนิชวยเหลอืพเิศษกรณเีสยีชวีติ 5,000.00                    -

บญัชเีงนิสมทบกองทนุสำรองเลีย้งชพี พนง.&เจาหนาที่ 1,612,423.00 1,365,199.00

บญัชเีงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 147,408.00 137,190.00

บัญชีเงินชดเชยกรณีเลิกจาง 276,463.00                    -

บัญชีคาแบบฟอรมพนักงาน 694,870.20 518,763.40

บญัชเีงนิชวยเหลอืพนกังานพธิกีารตางๆ 28,000.00 2,000.00

บญัชเีงนิพเิศษสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน - 4,200.00

บญัชเีงนิชวยพนกังานสวสัดกิารอืน่ๆ 283,105.13 101,865.00

รวม 3,047,269.33 2,129,217.40

หนวย : บาท
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2551 2550

(บาท) (บาท)

รายละเอยีดประกอบ 4 บญัชซีือ้บรกิาร-หนวยงานภายนอก

คาบรกิารรกัษาความปลอดภยั 1,102,324.50 668,580.00

คาบริการซักรีด 456,383.36 1,179,276.15

คาบรกิารทำความสะอาด 488,007.09 430,300.00

คาบริการจัดทำอาหาร - 138,217.04

คาบริการวิเคราะหน้ำ 31,935.00 2,800.00

คาบรกิารทางการแพทยจายใหหนวยงานอืน่ 13,319,687.57 12,034,308.85

คาบริการอื่นๆ-หนวยงานภายนอก 3,063,181.11 3,288,479.72

รวม 18,461,518.63 17,741,961.76

รายละเอียดประกอบ 5 บัญชีซื้อบริการ-หนวยงานของรัฐ

คารกัษาพยาบาลจายคนื-สทิธ ิปกส. 5,180.00 4,040.00

คารกัษาพยาบาลจายคนื-สทิธ ิบตัรทอง 205.00 250.00

คารกัษาพยาบาลจายคนื-สทิธ ิอืน่ๆ 1,846,427.00 542,800.00

ตนทนุคารกัษาพยาบาลเครอืขายประกนัสงัคม 5,057,520.60 7,011,012.39

ตนทนุคารกัษาพยาบาล-ผปูวยโอนไป รพ.อืน่ 4,821,327.28 6,582,306.92

คาบรกิารอืน่-หนวยงานของรฐั 4,587,425.00 4,113,077.49

คาบรกิารอืน่-หนวยงานภายนอก - 804,768.06

รวม 16,318,084.88 19,058,254.86

รายละเอยีดประกอบ 6 บญัชคีาวสัดใุชไป

วัสดุ-งานบานงานครัว 4,806,373.21 2,909,786.81

วสัด-ุการแพทย 13,794,428.86 14,520,756.18

วสัด-ุกอสราง 640,581.22 507,793.18

วัสดุ-ไฟฟา 541,596.82 878,196.74

วสัด-ุคอมพวิเตอร 720,408.58 283,328.87

วสัด-ุบรโิภค 1,721,898.12 1,124,370.45

วสัด-ุประปา 535,130.61 176,424.47

วัสดุ-ขางเตียง 1,201,407.00 505,890.00

วสัด-ุการเกษตร 458,313.26 138,694.70

วสัด-ุสขุาภบิาล 252,488.70 164,463.60

วัสดุ-สำนักงาน 4,926,070.08 3,222,917.50

วัสดุ-อื่นๆ 6,556,344.78 4,768,665.33

รวม 36,155,041.24 29,201,287.83

หนวย : บาท
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2551 2550

(บาท) (บาท)

รายละเอยีดประกอบ 7 คาซอมแซมและบำรงุรกัษา

คาซอมแซมและบำรุงรักษา-อุปกรณทางการแพทย 3,923,419.28 3,737,541.13

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-ยานพาหนะ 1,945,412.49 1,680,348.99

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-เครือ่งปรบัอากาศ 670,094.09 603,716.77

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-ครภุณัฑสำนกังาน 153,507.50 25,380.00

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-ครภุณัฑงานบานงานครวั 151,542.35 47,236.50

คาซอมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2,040.00 8,530.00

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-ครภุณัฑคอมพวิเตอร 29,415.60 15,782.50

คาซอมแซมและบำรุงรักษา-สิ่งกอสรางอาคาร 659,267.81 408,164.26

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-อืน่ๆ 198,665.65 8,093.00

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-ระบบสขุาภบิาล 331,675.18 104,295.65

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-เครือ่งกำเนดิไฟฟา 61,249.20 70,982.99

คาซอมแซมและบำรงุรกัษา-ลฟิท 238,070.94 163,603.00

รวม 8,364,360.09 6,873,674.79

รายละเอยีดประกอบ 8 บญัชตีนทนุยาและเวชภณัฑ

ตนทุน-เวชภัณฑยา 156,267,110.39 121,151,766.95

ตนทุน-เวชภัณฑที่มิใชยา 122,445,093.82 105,937,228.16

คาขนสงขาเขา 226,133.75 141,663.00

รวม 278,938,337.96 227,230,658.11

รายละเอยีดประกอบ 9 บญัชตีนทนุบรกิารอืน่

คาอาหารผปูวย-สามญั - 284,192.00

คาอาหารผปูวย-พเิศษ 8,224.00 549,445.00

รวม 8,224.00 833,637.00

รายละเอยีดประกอบ 10 เงนิอดุหนนุเพือ่การดำเนนิงาน-สถานอีนามยั

คาสาธารณปูโภค (สอ.) 272,093.04 238,625.80

คาตอบแทนนอกเวลา (สอ.) 2,793,000.00 2,652,100.00

คาทำความสะอาด (สอ.) 628,000.00 768,000.00

เงนิเดอืนขาราชการ (สอ.) - 11,364,240.00

คาใชจายตางๆ (สอ.) 8,365,699.70 130,170.56

รวม 12,058,792.74 15,153,136.36

รายละเอยีดประกอบ 11 คาเชาสนิทรพัยเพือ่การดำเนนิงาน-หนวยงานเอกชน

บัญชีคาเชาอุปกรณทางการแพทย 535,996.00 158,220.00

บญัชคีาเชาอาคาร 24,385,000.00 24,420,000.00

บัญชีคาเชาอุปกรณสำนักงาน 166,485.16 115,316.04

บญัชคีาเชาบาน 1,005,500.00 784,000.00

บญัชคีาเชายานพาหนะ 1,385,086.00 27,997.00

รวม 27,478,067.16 25,505,533.04

หนวย : บาท



39Annual Report 2008 / Banphaeo Hospital

ภาคผนวก
ผลงานสำคัญตามเจตนารมณองคการมหาชน

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน

- กระบวนการนีจ้ะทำใหขนาดขององคกรเลก็ลง

- ไมผกูพนัภาระคาใชจายประจำระยะยาว

- องคกรเกดิการบรหิารทีย่ดืหยนุ

- มกีารประเมนิผลสามารถทำไดอยางจรงิจงัมากขึน้

2. การปรบัปรงุโครงสรางการบรหิารราชการแผนดนิ

- สามารถปรับโครงสรางไดรวดเร็ว

- เปนองคกรแนวราบ

- การสือ่สารระหวางองคกรรวดเรว็

- ครอบคลมุโครงสรางอำนาจการบรหิารจดัการ

- มรีะเบยีบขอบงัคบัออกแบบใหเหมาะสมกบัองคกร

- ปรบัเปลีย่นระเบยีบขอบงัคบัไดตามสถานการณ

- โครงสรางของคณะกรรมการบรหิารประกอบดวยผทูรงคณุวฒุ ิผแูทนกลมุเปาหมาย และ    หนวยงานทีเ่กีย่วของ เกดิการถวงดลุย

3. การรือ้ปรบัระบบการเงนิและการงบประมาณ

- มรีะบบเปนของตนเอง ตามทีค่ณะกรรมการกำหนด ซึง่มคีวามคลองตวั

- เปนหมวดอดุหนนุทีม่กีารคดิแบบเหมาจาย คาใชจายตอหวั

- งบประมาณคมุการใชจายเงนิอยางเปนระบบ มกีารวางแผนการใชจายเงนิ

4. การสรางระบบบรหิารงานบคุคลและคาตอบแทนใหม

- การคดัเลอืกสรรหาเปนระบบเปด สามารถเลอืกบคุลากรทีม่คีวามจำเพาะเหมาะสมมากขึน้ ใหความสำคญัและใหเวลากบัการ

คัดเลือกสรรหา

- ใหบรษิทัหรอืกลมุบคุคลทีม่อียใูนวงการบคุลากร ชวยสรรหาบคุลากรใหองคกร

- ใชระบบของภาคธรุกจิเขามาปรบัใชกบัการบรหิารงานบคุคล

- สามารถทำสญัญาเปนรายโครงการ หรอืงานพเิศษ

- เนนเรือ่งระบบประเมนิผลแบบ 360 องศา เปนการประเมนิเพือ่พฒันา ไมไดเปนการจบัผดิ

- ใชตัวชี้วัดควบคูไปกับสัญญาจาง

- มคีวามยดืหยนุและความคลองตวัทีจ่ะจดัสรรบคุคลใหเหมาะสมกบังาน

- คาตอบแทนจะจายตาม Work load
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ทศิทางการพฒันาในอนาคต
1. มีการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

และเครอืขายการทำงานเปนแบบพนัธมติรทัง้ภาครฐั และเอกชน

2. องคการมหาชนตองมีการประเมินผลที่ชัดเจน

3. มกีารพฒันาองคกรอยางตอเนือ่งทีม่ัน่คงและยัง่ยนื

4. ทำใหองคการมหาชนเปนองคกรตัวอยางของการปฏิรูประบบ

ราชการ

5. สรางความเชือ่มโยงระหวางยทุธศาสตรและกรอบการทำงานของ

องคการมหาชน กับ นโยบายของรัฐบาล ให ชัดเจนและเปน

รูปธรรมมากที่สุด กลาวคือแปลงนโยบายของรัฐบาลใหเปน

แผนปฏบิตักิารขององคการอยางเหมาะสม บนพืน้ฐานความเปน

อิสระจากภาครัฐ (แตมิใชสุดขั้วดังที่เขาใจกัน) ในขณะเดียวกัน

ทศิทางนโยบายของรฐับาลกไ็ดรบัการดแูลสนองตอบจากองคการ

มหาชน เพือ่สรางความกลมกลนื ลดความแปลกแยก / ชองวาง

ของสัมพันธภาพระหวางรัฐบาลกับองคการมหาชน โดยสรุปคือ

สรางความรูสึกมีสวนรวมกับ รัฐบาล (participatory while

maintaining integrity)

ขอเสนอแนะเพือ่สรางโอกาสพฒันา
1. รูปแบบการบริหารแบบองคการมหาชน ซึ่งประสบผลสำเร็จและ

ตอบสนองตอนโยบายของรฐับาล และความตองการของประชาชน

เปนอยางด ียงัมไิดถกูนำมาปฏริปู หนวยงานทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั

ในภาครฐัอืน่ๆ ใหเกดิเปนองคการมหาชนมากขึน้

2. ความสัมพันธระหวางองคการมหาชนกับหนวยงานอื่น ซึ่งยังมอง

องคการมหาชน เปนสวนหนึ่งของสวนราชการ และยังขาดความ

เขาใจลกัษณะการดำเนนิการและรปูแบบขององคการมหาชน

3. การประชาสมัพนัธใหกบัประชาชนเขาใจในเรือ่งขององคการมหาชน

ใหมากขึน้

5. การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน วฒันธรรม และคานยิม

- ไมยดึถอืตำแหนง แตยดึถอืความรบัผดิชอบเปนสำคญั

- วฒันธรรมองคกร ตองลดภาพพจนแบบเชาชาม เยน็ชาม

- ความคดิรเิริม่สรางสรรค

- ตองมกีารบรกิารแบบ Service mind

- ผนูำองคกร ระดบัหวัหนา ตองทำเปนตวัอยาง

- เนนลกูคาเปนสำคญั

- ในระบบราชการเนนเรือ่งความซือ่สตัย ซือ่ตรง

- นบัถอืความด ีความมปีระสทิธภิาพของคน

6. การเสรมิสรางระบบราชการใหทนัสมยั

- มรีะบบฐานขอมลูทีเ่ชือ่ถอืได และสามารถเชือ่มโยงกบัหนวยงานภายนอกได

- มรีะบบขอมลูกลมุเปาหมายทีเ่ชือ่ถอืได และหนวยงานตางๆ สามารถนำขอมลูไปใชได

- มแีผนพฒันาบคุลากรตอเนือ่ง เชน สงบคุลากรไปอบรม

- การทำ e-Goverment ควรเนนทำทีจ่ดุเลก็ๆ กอนแลวจงึขยายใหใหญขึน้ไปเรือ่ยๆ และตองมคีนเริม่ตนทำ

- ควรใหผเูชีย่วชาญเฉพาะดานเขามาทำ

7. การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามสีวนรวม

- รวมสรรหากรรมการบรหิารฯ โดยมปีระชาชนเขามามสีวนรวมวางวสิยัทศัน, กำหนดนโยบาย, เปาหมายการดำเนนิงาน, บรจิาคทรพัยสนิ,

      ตรวจสอบขอรองเรยีนตางๆ

- ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมลูขององคการได

- รบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน เชน ประชมุผนูำชาวบาน

- มเีวทปีระเมนิการทำงานขององคการ
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