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(นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์) 
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

สาร 
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

     จากการได้ร่วมงานกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  ได้เห็นถึงความตั้งใจในการ
พัฒนาคุณภาพร่วมไปกับการพัฒนาศักยภาพองค์กร ดังจะ
เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา 
และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ภาคประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน  ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง  ที่จะ
น าพาให้องค์กรก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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สาร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

      ตามที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2557 ร่วมกับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วม
ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น และ
อาคารจอดรถ 7 ชั้นนั้น หากเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะเกิด
ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการให้บริการ เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและการดูแลด้านสุขภาพด้วย
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ  โดยอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบวงจร สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาแพทย์ 
พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขต่อไป 
 

(นายสุรพงษ์  บุญประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลท่ัวไปขององค์กร 



    โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2508 
หรือเมื่อประมาณ 46 ปีที่ผ่านมา พัฒนายกระดับมาจากสถานี
อนามัย ในสมัยนั้นชาวบ้านได้รวมตัวกันบริจาคที่ดิน และ
สนับสนุนด้านก าลังทรัพย์  ก าลังกาย  และก าลังใจ ในการ
ก่อสร้างโรงพยาบาล บนพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา บริหาร
จัดการตามกรอบ นโยบายและการก ากับของทางราชการ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีผู้อ านวยการโรงพยาบาล รับผิดชอบการ
บริหารต่อเนื่องกันมา ได้แก่  
   นายแพทย์สุมน แก้วปิ่นทอง     ผู้อ านวยการคนแรก           
   นายแพทย์พงศธร สิริภานุพงษ์  ผู้อ านวยการ คนที่สอง 
      ผู้อ านวยการทั้งสองท่าน มีความมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับการ
บริการภายใต้นโยบาย และการก ากับของหน่วยเหนือ ตาม
ศักยภาพที่มีอยู่ และได้พัฒนาจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ขึ้นเป็น
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน และเพิ่มศักยภาพ
การบริการจากโรงพยาบาล 10 เป็น 30 เตียง ตามล าดับ 
 
      

 
      

    นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อ านวยการคนที่สาม 
มารับต าแหน่งในปี  พ.ศ. 2530 เป็นช่วงระยะเวลาที่
ภาพลักษณ์การบริการ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อยู่ใน
ภาวะวิกฤตทางสังคม  ได้ใช้ความพยายามที่จะพัฒนา
ปรับปรุงและใช้ศักยภาพของปัจจัยทางการบริหาร ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเท่าที่ระบบราชการจะเอ้ืออ านวยได้ มี
ความพยายามที่จะแสวงหารูปแบบ แนวทางเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชน เข้ามารับรู้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของ
โรงพยาบาลและสร้างกระบวนการคิดการแก้ปัญหา
ร่ ว ม กั น  เ ชิ ญ ช วน ใ ห้ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ม า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนา รูปแบบโรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน แต่ก็พบว่า 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของระบบราชการ มักจะเป็นอุปสรรค 
ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมพัฒนาอยู่หลาย
ประการ   

ความเป็นมาขององค์กร 
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          ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2540  ประเทศชาติเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลยุคนั้น โดยกระทรวงสาธารณสุข มี
นโยบายที่จะปฏิรูประบบการบริการสุขภาพ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มนักวิชาการ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีพลัง
ขับเคลื่อนสนับสนุนจากกลุ่มแพทย์ชนบท และกลุ่มนักวิชาการอิสระอื่นๆ ประกอบกับรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการพัฒนาระบบ
การบริการ เพื่อรองรับเง่ือนไข ที่จะขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย  (Asian Development Bank : ADB) และต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโรงพยาบาลของรัฐ ด้วยการน ารูปแบบการบริหาร รูปแบบโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ (Autonomous Hospital) เป็นอีก
รูปแบบหนึ่งของการบริหารรัฐกิจ ท่ีมีความคล่องตัวเป็นอิสระ มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และกระจายอ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม โดยมิใช่เพื่อการแสวงก าไร กระทรวงฯ จึงได้ตอบสนองแนวคิดดังกล่าว มีการสรรหาโรงพยาบาลของรัฐน าร่องจ านวน 7 แห่ง ผล
การสรรหามีเพียงโรงพยาบาลบ้านแพ้วเท่าน้ัน ที่มีความพร้อมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามแนวความคิดดังกล่าวได้  
 
          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ผ่านการพิจารณาสรรหาและน าเสนอให้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็น โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ น าร่อง
ต้นแบบ  ด้วยเหตุผลที่มีความพร้อม สืบเนื่องมาจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายแพทย์วิทิต  อรรถเวชกุล ได้พยายามแสวงหาวิธีการ
พัฒนา เสริมศักยภาพของโรงพยาบาล รูปแบบโรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน มาด าเนินการอยู่ก่อน มีแนวคิด หลักการและลักษณะ
โครงสร้างรูปแบบท่ีใกล้เคียงกัน เสมือนดังท่ีเป็นการเตรียมตัวมาก่อน คณะรัฐมนตรี ได้รับหลักการของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542  และได้ตรา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2543 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2543 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกาเล่มที ่117 ตอนท่ี 84 ก     
;L;’L; 
          โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ เป็นส่วนหน่ึงของมาตรการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ตามแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 
2540 - 2544 เป็นหน่วยงานของรัฐอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีมีความแตกต่างจากส่วนราชการทั่วไป และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้อ านาจการ
บริหารจัดการต่างจากโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีขึ้นตรงกับระบบราชการปกติ ต้องการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า
กับงบประมาณของรัฐที่สูญเสียไป ตอบสนองหลักการกระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ทั้งนี้
จะต้องอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ  

จากสถานีอนามัยประจ าอ าเภอชั้นหนึ่ง 
พัฒนาเป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ แห่งแรกของประเทศ 
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จังหวะก้าวพัฒนา การมีส่วนร่วมภาประชาชน  
กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จากสุขศาลา – สถานีอนามัย -โรงพยาบาลชุมชน - 

โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ  

ระบบสุขศาลา สถานีอนามัย 

รูปแบบโรงพยาบาลชุมชน 

รูปแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 

นายแพทย์วิทิตฯ พัฒนาร่วม 

โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ 

(รูปแบบองค์การมหาชน) 

ยุคสมัย ท่ีเป็นการบริการรูปแบบสุขศาลา เป็นรูปแบบการให้บริการ ตามที่รัฐจัดให้ประชาชนมีสิทธิเพียงมารับบริการ ตามที่รัฐ
ก าหนด ระบบ ท่ีจัดบริการให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เกือบจะไม่มีให้เห็น               

ยุคสมัย ท่ีเป็นการบริการรูปแบบโรงพยาบาลชุมชน  ให้บริการตามท่ีรัฐจัดให้  ประชาชนมีสิทธิเพียงมารับบริการ ตามท่ีรัฐ
จัดบริการให้ภาคประชาชน เริ่มมีความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ ต่อระบบการให้บริการ  สิทธิการ รับรู้ร่วมพัฒนาน้อยมากทั้งๆ ที่
วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลชุมชน ต้องการให้ประชาชนชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม  พบว่ามีอุปสรรค เพราะระบบราชการ ไม่สามารถ
จะยืดหยุ่นได้ ติดขัดด้วยเงื่อนไขของ ระบบ ระเบียบ และพฤติกรรมบางประการในระบบ                
ยุคสมัย ท่ีเป็นการบริการรูปแบบ โรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน เป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่ นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล
พัฒนาทดลอง น าเอาลักษณะที่ดี  ที่มีหลักการ  มีความถูกต้อง ของระบบราชการ  มาประยุกต์กับจุดเด่น  ของภาคเอกชน มีความ
รวดเร็วในการให้บริการ พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ ได้รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาเรียนรู้ และ
ร่วมกันพัฒนา สามารถเพิ่มศักยภาพของการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ  ได้น าเสนอขออนุมัติกับผู้บังคับบัญชา               

ยุคสมัย  ท่ีเป็นการบริการ รูปแบบโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ  ภายใต้กรอบหลักของ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
2552  รัฐบาลได้มีมติให้ เริ่มด าเนินการตั้งแต่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2553  เป็นรูปแบบที่กระจายอ านาจการบริหาร  ซึ่งเปิดโอกาสให้
ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและก ากับติดตามผล คณะกรรมการฯ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ภายใต้การก ากับ
นโยบายของรัฐ                
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     โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรก ที่เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการเดินทาง
ไปสู่ 

 

•   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแล 
•   การตอบสนองความต้องการของชุมชน 
•   ความเสมอภาคของการกระจายบริการ 
•   การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไร 
•   ประสิทธิภาพในการกระจาย และใช้ทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ  

 

        การด าเนินงานที่ผ่านมา            
        โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนใฝ่ฝัน ยังเป็นโรงพยาบาลที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมควบคุมก ากับ  โดยผ่าน
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคราชการ มีความคล่องตัวในการบริหารกิจการประจ าวัน
ในทุกด้าน บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ได้ด้วยผลงาน และได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ไม่ได้แสวงหาก าไรเป็นหลัก 
ประชาชนผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสยังได้รับการดูแลรักษาพยาบาล โดยไม่คิดมูลค่า (ฟรี) ในช่วงแรกยังไม่มีคณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นข้าราชการ และผู้บริหาร
ท้องถิ่นปฏิบัติงานไปก่อน จนถึงวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึงได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตั้งแต่
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เมื่อคณะกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเข้ามารับงานแล้ว  ก็เริ่ม
ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดยุทธศาสตร์ ออกข้อบังคับระเบียบเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร การบริหารจัดการ และเอื้อ
ประโยชน์ต่อบุคลากร เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความคล่องตัว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ อาศัยวิธี
คิดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) ดังผลงานปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี ้
 

       สรุปแล้ว ในระยะที่มีการเปลี่ยนสถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้ด าเนินการมีผลงานก้าวหน้าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้เป็นท่ีพอใจของผู้ท่ีเข้ามารับบริการ และ โรงพยาบาลเองก็พยายามท่ีจะพัฒนาในด้านอาคารสถานท่ี 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางการแพทย์ให้ทันสมัยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เสาะแสวงหาแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถ
ให้ทุนการศึกษาแพทย์ พยาบาล ศึกษาต่อ ท าเครือข่ายกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล พัฒนาระบบ
การพัสดุ การเงิน และการตรวจสอบภายใน ตั้ง PCU (Primary Care Unit) เพิ่มขึ้นในเขตชุมชนใหญ่ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
ของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลรูปแบบองค์การมหาชน 

รายงานประจ าปี 2557 | 11 



วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง       

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
3. ฟ้ืนฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
4. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ขององค์กรและสถาบันต่างๆ 

พันธกิจ 
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คณะกรรมการ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

โครงสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

หัวหน้าส านักงานอ านวยการ 

รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร 

ผู้อ านวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก 

รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์และพยาบาล 
รองผู้อ านวยการบริหาร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านทรัพยากรมนุษย ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการบริหาร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการคลัง 

รายงานประจ าปี 2556 | 9 

รายงานประจ าปี 2557 | 13 



อัตราก าลัง 
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีอัตราก าลัง
ทั้งสิ้น 1,086 อัตรา (อัตราก าลัง ณ วันที่ 31 กันยายน 2557) ซึ่ง
จ าแนกตามส่วนงาน 

แพทย ์

 

ทันตแพทย ์

 

พยาบาล 

 

อัตราก าลัง 

ณ วันที่ 31 กันยายน 2557 

 

เภสัชกร 

 

เจ้าหน้าที่ท่ัวไป 

 

กลุ่มวิชาชีพ 

9 4 

1 4 

1 2 2 

4 2 

9 9 

4 3 6 
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โรงพยาบาลบ้านแพว้ บริหารโดย  
“คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว” ซึ่งประกอบด้วย 

 
 
     1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ต้องมิใช่ข้าราชการ 
 

     2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้แทน
จากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
 

     3) กรรมการผู้แทนชุมชน จ านวน 3 คน สรรหาจาก
คนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเสนอ
โดยสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรประชาชน
ในท้องถิ่นในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว 
 

     4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน สรรหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทางด้านการ
สาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ 
สาขาอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์แก่กิจการของโรงพยาบาล 
ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มิใช่ข้าราชการ มี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า หรือ ผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคน 
 

 5) ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     หลัก เกณฑ์และวิ ธี การสรรหาบุคคล เพื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตาม (1) และ
กรรมการตาม (3) และ (4) 

รวมทั้งคุณสมบัติองค์กรประชาชนที่จะเสนอชื่อบุคคลแก่
คณะกรรมการสรรหาได้ให้เป็นไปตามที่    คณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วก าหนด  ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 90 วัน  ให้คณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหามีจ านวนไม่
เกิน 11 คน เพื่อท าหน้าที่สรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องสรรหาเป็น
จ านวน 2 เท่า ของกรรมการ  แต่ละประเภทที่จะมีได้ เพื่อเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

     ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิก
พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของโรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทน
ชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ 
ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
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คณะกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 

1 2 3 4 

5 6 7 

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์    นายดาบส เคี่ยมสมุทร   
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน ์  นายธีระชยั บุญอารีย ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ว่าท่ี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต  นายกิตติพันธ์ จ าปาทิพย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

นายแพทย์ชยัรัตน์  เวชพานิช 
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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คณะกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 

คุณประเสริฐศรี มังกรศกัด์ิสิทธิ์ 
กรรมการผู้แทนชุมชน     
 

นายณัชธพงศ์  ลีกิจแสงเจริญกุล 
กรรมการผู้แทนชุมชน 
 

นายประสิทธิ์ บุญญบาล 
กรรมการผู้แทนชุมชน 
 

นายแพทย์พิทูร ธรรมธรานนท์ 
ท่ีปรึกษาด้านกฏหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ว่าท่ีร้อยตรีสมเจตน ์เลิศไตรภพ 
อดีตประธานกรรมการท่ีปรึกษาด้านการบริหารทัว่ไป 
 

นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ 
อดีตกรรมการท่ีปรึกษาด้านการให้บริการประชาชน 
 

นายดาบส เคี่ยมสมุทร 
อดีตกรรมการท่ีปรึกษาด้านชุมชน 
 

นายไพบูลย์ ตัง้กอบลาภ 
อดีตกรรมการท่ีปรึกษาด้านความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจ 
 

นายแพทย์สรุพงษ์  บุญประเสริฐ 
เลขานุการคณะกรรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 

1. ประชาชนผู้เสพและติดยาได้รับการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม 
สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อ

โรคเรื้อรังและภัยสุขภาพ  

3. ประชาชนได้รับการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่สามารถป้องกันได้ อย่าง

มีมาตรฐานและทันเวลา 

4. เพิ่มศักยภาพการให้บริการเชิงรุก 
การเข้าถึงบริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการดูแลสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

4. มีโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานท่ี 
สิ่งแวดล้อม ท่ีได้มาตรฐาน สะอาด 

ปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การก ากับดูแลและพัฒนาองค์กร 

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบ
บริหาร จัดการแบบบูรณาการ 

2. สร้างความเข้าใจในบทบาทและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของทีมน า 

3. พัฒนาสมรรถนะขององค์การให้เปน็
องค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีการ

สร้างนวัตกรรม 

4. การบริหารทรัพยาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ 

2. ขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน  

(บางสาขา) 

3. มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย 
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งบประมาณประจ าปี 2557 
 

 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป วงเงิน 
1,456.9345 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
 

57.56% 

42.44% 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
618.3337 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
838.6007 ล้านบาท 
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ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงาน ปี 2557 



ยุทธศาสตร์ 
สร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค   1 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถควบคุมลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
เร้ือรัง ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ และได้รับการป้องกันควบคุมโรคที่
สามารถป้องกันได้ อย่างมีมาตรฐานและทันเวลา  
ผลผลิตที่ 1 ร้อยละของประชาชนตามช่วงวัยได้รับการคัดกรอง
โรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษา ส่งเสริม 
ฟื้นฟูสภาพ เช่น  
(1) เด็กอายุ 0 – 5 ป ีได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิช ร้อยละ 50    
(2) เด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับการการตรวจและแก้ไขปัญหาทาง

สายตา ร้อยละ 90 และได้รับการตรวจแก้ไขปัญหาช่องปาก 
ร้อยละ 85 

(3) กลุ่มเป้าหมาย 13 – 24 ปี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 80 

(4) กลุ่มเป้าหมาย 25 – 59 ปี ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานได้รับการตรวจและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ร้อย
ละ 100 

(5) สตรกีลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 – 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก (รายใหม่)    

(6) สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 35 ปีขึ้นไปรายใหม่ ได้รับการคัด
กรองมะเร็งเต้านม 

ผลลัพธ์ที่ 1 ประชากรตามกลุ่มวัยที่ได้รับคัดกรองโรคและ
พบว่ามีผลผิดปกติได้รับการนัดหมายพบแพทย์ ตรวจรักษา ให้
ข้อมูลการรักษา และมีการติดตามเฝ้าระวังให้รับการรักษาอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง  และสามารถดู แลสุ ขภาพตนเอง  เพื่ อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคได้  

    

ผลผลิตที่ 2  ความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวนโยบายรัฐบาล อาทิ ร้อยละ 
90 ของเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย 
ผลลัพธ์ที่ 2 เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการ
ตามวัย แล้วพบว่ามีความเสี่ยงด้านพัฒนาการและพฤติกรรมไม่
ปกติตามวัย ได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาโดยกุมารแพทย์
สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม และพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้รับ
ค าแนะน าด้านการเลี้ยงดูที่เหมาะสม   
ผลผลิตที่ 3 ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว และได้รับรางวัลโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัวระดับทอง   
ผลลัพธ์ที่ 3  หญิงหลังคลอดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด มีความรู้ความเข้าใจ 
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ยุทธศาสตร ์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 2 
เป้าประสงค์  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ สามารถเข้าถึงบริการรักษาโรคที่เป็นปัญหาโดย
ไม่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่น มีการน าระบบเทคโนโลยีอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มาใช้ลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อน
ของระบบงาน ลดความเสี่ยงและช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย  
ผลผลิตที่ 1  ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน HA/HPH และธ ารงการรับรองคุณภาพซ้ า 
ผลลัพธ์ที่ 1  ประชาชนได้รับการดูแลที่สะดวกได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย  มีความพึงพอใจ  
ผลผลิตที่ 2  ความส าเร็จในการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ปรับปรุงคุณภาพงานบริการ และการบริหารงานองค์กร 
โดยพัฒนาระบบนัดหมายผู้ป่วย/ระบบการรายงานผลข้อมูล 
ผลลัพธ์ที่ 2  เพื่อลดความซ้ าซ้อนระบบท างาน เพิ่มความ
รวดเร็ว ลดความเสี่ยง และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
และผู้ปฏิบัติงาน 
ผลผลิตที่ 3  ความส าเร็จในการขยายขอบเขตการให้บริการ
ทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน เช่น  สาขาโรคมะเร็ง  สาขา
กุมาร-เวชกรรม (การให้บริการทารกปริก าเนิด (NICU) สาขา
อายุรกรรม (การให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเลือด) สาขาศัลยกรรม 
(การพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) สาขา
โสต ศอ นาสิก ศัลยกรรมตกแต่ง ใบหน้าและความงาม เป็นต้น 
ผลลัพธ์ที่ 3  ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาโรคที่ซับซ้อน ได้
สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัยโดยไม่ต้องส่งต่อ     
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      ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
                  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

3 
เป้าประสงค์  แก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรใน
ปัจจุบันและวางแผนอัตราก าลังให้เพียงพอสอดคล้อง
กับภารกิจ และการขยายขอบเขตบริการแผนงานใน
อนาคตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบตัิงานประจ าเชิงวิชาชีพ
เฉพาะทาง และเชิงนโยบาย การขยายขอบเขตบริการ
และแผนงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
แรงจูงใจในการท างาน 
ผลผลิตที่ 1  ร้อยละการให้ทุนการศึกษาในสาขา
ขาดแคลน แก่นักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียง ได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้  100  เปอร์เซ็นต์ 
ผลลัพธ์ที่ 1  ลดปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังใน
ระยะยาวและลดการโยกย้าย หรือลาออกเนื่องจาก
การกลับภูมิล าเนา 
ผลผลิตที่ 2  ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย  ในการ
ส่งแพทย์ พยาบาล และสาขาอ่ืนๆ ได้เรียนหลักสูตร
เฉพาะทางตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ์ที่ 2  มีอัตราก าลังแพทย์ พยาบาล และ
สาขาอ่ืนๆ เฉพาะทางที่เพียงพอในการให้บริการ และ
รองรับการขยายขอบเขตการให้บริการ เนื่องจากการ
เพิ่มปริมาณผู้ป่วยที่มี    แนวโน้มเพิ่มข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ 
การก ากับดูแลและพัฒนาองค์กร 4 
เป้าประสงค์  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการสร้างความเข้าใจในบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่
ของทีมน า การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และ การบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ผลผลิตที่ 1  ความส าเร็จในการอบรมสัมมนา ทีมน าผู้บริหาร
โรงพยาบาลและหัวหน้างาน เรื่องประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
ผลลัพธ์ที่ 1 ทีมน าด้านบริหาร และหัวหน้างานมีความรู้ความ
เข้าใจ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ 3  
กิจกรรมและการให้บริการ 



กิจกรรมและการให้บริการ 

1. งานบริการผู้ป่วยนอก 

1.1 แผนกอายุกรรม 
 

        มีอายุรแพทย์ จ านวน 17 ท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ , สาขา
อายุรศาสตร์โรคไต , สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
หายใจและภาวะโรควิกฤตโรคระบบ , สาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรูมาติซั่ม , สาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง , สาขา
อายุรศาสตร์โรคเลือด  และผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาทางเดิน
อาหาร ซึ่งแผนกอายุรกรรมเป็นแผนกที่มีผู้ป่วยมาใช้
บริการมากที่สุด 
        โรคที่พบบ่อยและมีผู้ป่วยมารักษามากได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 

1.2. แผนกศัลยกรรมทั่วไป 
 

         ปัจจุบันมีศัลยแพทย์ จ านวน 3 ท่าน และมี
ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 1 ท่าน ซึ่งโรคที่
พบบ่อย ได้แก่ โรคศัลยกรรมช่องท้อง ผู้ป่วยจาก
อุบัติเหตุทั่วไป 

1.3. แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส ์
 

      มีศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จ านวน 4 ท่าน เริ่ม
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและการผ่าตัดต่าง 
ๆ ปัจจุบันมีศักยภาพพร้อมให้บริการทางด้านกระดูก
และข้อ ทั้งการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เปลี่ยน
ข้อสะโพก หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
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1.5. แผนกจักษุ 
 

-  ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
-  อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย ครบครัน 
-  ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ 
-  มีการส ารวจ และตรวจเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่เป็น  
   ต้อกระจก และผ่าตัดโดยทีมงานที่ช านาญการ 
-  ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกนอกสถานที่ 

 

     มีจักษุแพทย์ จ านวน 13 ท่าน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ให้การรักษาต้อกระจกเชิงรุกในชุมชน ในพื้นที่อ าเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และจัดบริการหน่วยผ่าตัดต้อ
กระจกเคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว , 
องค์กรภาคเอกชนต่างๆ องค์กรสื่อมวลชนทุกแขนง และ 
มูลนิธิต่าง ๆ ออกหน่วยเคลื่อนที่  เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคต้อ
กระจกในท้องถิ่นต่างจังหวัดที่ห่างไกล ขาดแคลนจักษุ
แพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการชุมชน หรือ องค์กรในท้องถิ่นนั้นๆ ร้องขอความ
ร่วมมือมายังโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และทางทีมงานจักษุ
แพทย์  จะประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในท้องถิ่นนั้น ๆ 
 

1.4. แผนกสูต-ินรีเวชกรรม 
 

      มีสูติแพทย์ จ านวน 3 ท่าน มีผู้ป่วยมาฝากครรภ์ทุก
วัน ซึ่งดูแลโดยสูติแพทย์ ตามแนวทางการรักษาพยาบาล
ของฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม   เปิดให้บริการเป็นพิเศษในวัน
อาทิตย์  ส าหรับผู้ประกันตนที่ ใช้สิทธิ์ ประกันสังคม
ให้บริการท าคลอดโดยสูติแพทย์ด้วยความเสมอภาค 
ส าหรับผู้ป่วยทุกรายไม่ต้องเสียค่าฝากครรภ์พิเศษ หรือค่า
คลอดพิเศษ ในโรงพยาบาลแห่งนี้ 
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1.6. แผนกทันตกรรม 
 

       มีทันตแพทย์ จ านวน 14 ท่าน มีผู้เชี่ยวชาญสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล , สาขาปริทันต
วิทยา , สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก , สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ , สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ , สาขาทันตกรรม
ทั่วไป , สาขาทันตกรรมบูรณะ และสาขาเวชศาสตร์ช่อง
ปาก  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ 
ให้บริการทในชุมชน ซึ่งมีโครงการออกหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่พร้อมให้บริการนอกสถานที่ เพื่อสร้างโอกาสใน
การรับบริการทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึงและเพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านแพ้วหันมาใส่ใจการดูแล
สุขภาพช่องปากของตนเอง 

1.7. แผนกกุมารเวชกรรม 
 

     มีกุมารแพทย์  จ านวน 8 ท่าน   โดยมีแพทย์
ผู้ เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและ
พฤติกรรม , สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และสาขา
ทารกแรกเกิดและปริก าเนิดซึ่งจ านวนผู้ป่วยนอกมีอัตรา
เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ เนื่องจากต้องดูแลด้านการรักษา
และส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเด็กในอ าเภอบ้านแพ้ว มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ 

1.8 คลินิกมะเร็งและเคมีบ าบัด 
 

     เปิดให้บริการตรวจรักษา ทุกวันจันทร์ อังคาร และ
พฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.   และ
ให้บริการยาเคมีบ าบัด ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์  เวลา 
08.00 – 15.00 น.  
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 1.11 หน่วยไตเทียม 
 

       ปัจจุบันมีเครื่องฟอกไต จ านวน 17 เครื่อง เปิด
ให้บริการฟอกไตวันละ 3 รอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ด าเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบ
การจัดการและระบบการบ าบัดทดแทนไต ส าหรับผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้าย จากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยให้ผู้ป่วย
เริ่มต้นการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) 
น อ ก จ า ก ถ้ า มี ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ห รื อ ข้ อ บ่ ง ชี้  ห รื อ
ภาวะแทรกซ้อน ก็จะพิจารณาให้การรักษาด้วยวิธีการฟอก
เลือดด้วยเครื่องฟอกไต (HD) และถ้าผู้ป่วยมีความพร้อมก็
จะสนับสนุนให้เปลี่ยนไต ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด และผู้ป่วย
สามารถกลับมามีชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติ โครงการนี้มี
อายุรแพทย์โรคไต ได้แก่ แพทย์หญิงปิยะธิดา จึงสมาน 
เป็นผู้ตรวจคัดกรองและให้การดูแลผู้ป่วย 
      

 1.9 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ 
 

     ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กที่
มีพัฒนาการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกาย , การเรียน, 
ภาษา , สติปัญญาและฝึกพูด 
 

  1.10 ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
      บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ 
พนักงานบริษัท, หน่วยงานภาครัฐฯ, ภาคเอกชนทั่วไป โดย
เราให้บริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจ
สุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่  
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      ให้การดูแลเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคทั้งในและนอกโรงพยาบาล และยังมีหน่วยสุขภาพดี
เริ่มที่บ้าน (HHC) ซึ่งมีทั้งหมด 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะมี
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานขับรถ ไปให้การ
ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้ งแต่อยู่ ในโรงพยาบาล
จนกระทั่งกลับไปบ้าน ดูแลทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ 
โดยใช้หลักการ Home Base ใช้บ้านเป็นศูนย์กลางใน
การดูแลผู้ป่วย ให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกับทางโรงพยาบาล  
 
    ซึ่งในส่วนของทีมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
มีรายละเอียดดังนี้ 
• การค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในชุมชน 

ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หัวใจและ
หลอดเลือด 

• กิจกรรมค้นหาและคัดกรองเพื่อชะลอการเสื่อมของ
ไตในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 

• กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่
เกิดโรคไข้เลือดออก 

 

1.12 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค • อบรมแกนน านักเรียนมุมเพื่อนใจวัยรุ่น 
• ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เยี่ยมหลังคลอดใน

ชุมชน 
และในส่วนของหน่วยสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน (HHC) มี
รายละเอียดดังนี้ 
• เป็นหน่วยที่สามารถให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง 

ระหว่างโรงพยาบาลและบ้านผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• ท าให้ผู้ป่วยและญาติมั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วย
การพึ่งพาตนเองมากข้ึน 

• สามารถลดอัตราการครองเตียง 
• สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาผู้ป่วยในของ

โรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
• ลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือนของผู้ป่วยและญาติ 

ขณะรักษาในโรงพยาบาล 
• สามารถสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง

สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยเอง 
• โรงพยาบาลเป็นที่ศรัทธาของผู้ป่วยและญาติ 

ตลอดจนชุมชนมากข้ึน 
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       โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ มีเตียงทั้งหมด 300 เตียง 
ให้บริการทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่  9 แห่ง  เป็น
การขยายเพื่ออ านวยประโยชน์แก่ประชาชน และสนอง
นโยบายของรัฐฯ 
 

    2.1 ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว มีสาขาบริการ 3  แห่ง 
ให้บริการลักษณะ Extended OPD หรือ แผนกผู้ป่วย
นอกสาขาอยู่ห่างจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในเขตพื้นที่ 
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน มีแพทย์ประจ า 
หากฉุกเฉิน และเกินศักยภาพ ส่ งต่อผู้ป่ วยมายั ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว   ได้แก่   
 

          1) สาขาหลักห้า    
          2) สาขาเกษตรพัฒนา 
          3) สาขาพระราม 2 (ริมถนนพระราม 2 ) 
 

     2.2 นอกเขตพื้นที่  เป็นการให้การบริการ ตาม
นโยบายสนับสนุนการด า เนินงานของ ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยความเห็นชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข 

           1) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร)  
กรุงเทพมหานคร 
           2) ศูนย์แพทย์และทันตกรรม ในศูนย์ราชการฯ 
แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 
          3) ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง สาขาเจริญกรุงและ
เทอดไท  กรุงเทพมหานคร 
 

หมายเหตุ * คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นกรณี
การขยายสาขา สามารถกระท าได้  ในกรณีที่เป็นการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ  แต่จะต้องอยู่ภายใต้การ
บริหารของคณะกรรมการฯ เพียงชุดเดียว 
 
 
* บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
334/2546 หนังสือที่  นร 1901/0466 ลงวันที่  14 
พฤษภาคม 2546 

2. งานบริการผู้ป่วยใน 
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   3.1 แผนกรังสีวินิจฉัย 
 

      การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ  
 ซึ่งมีรังสีแพทย์ประจ า จ านวน 3 ท่าน 
•  ให้บริการ X-ray ทั่วไป,  
•  ให้บริการ X-ray คอมพิวเตอร ์
•  ให้บริการ Ultrasound  
•  ให้บริการ Mammogram 
•  หน่วย X-ray เคลื่อนที่ จ านวน 4 คัน 
มีเครื่อง ทั้งระบบทั่วไป  
•  เครื่อง X-ray  คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่ทันสมัย 
       ที่มีความทันสมัย ส่งข้อมูล ด้วยระบบ RIS (PACs) 
•  มีเครื่อง Mammogram ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม 
•  มีเครื่อง Ultrasound  ตรวจวินิจฉัยระบบต่างๆ ให้

การสนับสนุน ข้อมูลวินิจฉัยอาการเบื้องต้น  ได้แก่ อา
ยุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางด้านอ่ืนๆ 
ให้ผลการวินิจฉัย เที่ยงตรง แม่นย า และรวดเร็ว เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย  

 
 
 
 

3. หน่วยสนับสนุนบริการ 

       3.2 แผนกปฏิบัติการกลาง 
 

      งานบริการด้านปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory) 
• การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก 
• Hematology  and Clinical  Microscopy , 

Microscopy,  Microbiology , Serology 
(Immunology),Biochemistry, Blood Bank 

• อุปกรณ์ทาง Hardware เป็นเครื่อง Automate  
       จ านวนมาก  ได้แก่ เคร่ืองตรวจ Biochemistry ทั้งแบบ 
 Wet และ Dry, เครื่องตรวจ Serology 
• มีธนาคารเลือด   ในนขนาดที่เหมาะสม กับการด าเนินงาน

ของโรงพยาบาล 
• มีนักเทคนิคการแพทย์ เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
• มีการขยายและพัฒนาด้าน Microbiology ท าการเพาะเชื้อ

และตรวจเชื้อต่างๆ เช่น Hemoculture, Rectal Swab 
ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 

• มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงข้อมูล HIS 
กับ LIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการท างาน 
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     3.3 งานเภสัชกรรม 
 

      ปัจจุบันงานเภสัชกรรม มีห้องจ่ายยา 2 ห้อง และมี
เภสัชกร จ านวน 24 ท่าน เปิดให้บริการจ่ายยาโดยเภสัชกร 
ตลอด 24 ชั่วโมง 

     3.4 งานกายภาพบ าบัด 
 

      งานกายภาพบ าบดั มีนักกายภาพบ าบัด จ านวน 6 ท่าน 
เปิดให้บริการทางกายภาพบ าบัดในผู้ที่มีอาการทางระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น  ปวดหลัง  ปวดคอ  ปวดไหล่  
ปวดเข่า  ทั้งจากภาวะเสื่อมของข้อต่อการบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬา   บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการยึดติดข้อต่อหลัง
การใส่เฝือก จากกระดูกหัก  ด้วยเทคนิคการรักษาทาง
กายภาพบ าบัด และเครื่องมือทางกายภาพบ าบัดที่ทันสมัย 
งานกายภาพบ าบัด  เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่
เวลา 07.30 – 15.30 น. และเปิดให้บริการ วันเสาร์ – 
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น. 
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งานบริการผู้ป่วยนอก 
สถิติผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2550-2557 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

ผู้รับบริการผูป้่วยนอก (ครั้ง) 444,668 496,444 518,014 556,587 656,047 691,877 690,743 691,417 

เฉล่ียต่อเดือน  (ครั้ง)  37,056 41,370 43,168 46,382 54,671 57,656 57,573 57,618 

เฉล่ียต่อวัน  (ครั้ง) 1,218 1,360 1,419 1,525 1,797 1,896 1,892 1,894 
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กราฟแสดงจ านวนคร้ังผู้ป่วยนอก (คร้ัง) 
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กราฟแสดงจ านวนคร้ังผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 
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รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

จ านวนผู้ป่วยในจ าหน่าย (คน) 15,365 15,010 16,636 18,782 17,579 19,025 18,833 20,097 

อัตราครองเตยีง (%) 85.02 83.77 78.85 74.84 77.58 82.37 77.03 79.26 

วันนอนเฉล่ียต่อคน (วัน) 3.64 3.67 4.75 4.81 5.11 4.86 4.58 4.49 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผู้ป่วยในจ าหน่ายปีงบ  
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราครองเตียง  

งานบริการผู้ป่วยใน 
สถิติผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2550-2557 
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จ านวนเตียง 
 
       ปี 2550                180 เตียง 
       ปี 2551                180 เตียง 
       ปี 2552                250 เตียง 
       ปี 2553-ปัจจุบัน      300 เตียง 
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ส่วนที่ 4  
ผลการด าเนินงานอื่นๆ 



สรุปผลการด าเนินงานส าคัญภายใต้ภารกิจ  
 
     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐด าเนินกิจการตามกฎหมาย ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงพยาบาล แนวนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการ มาตรฐานในการ
ดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ 
     คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นทีมน าบริหารสูงสุด ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจก าหนดนโยบายบทบาททิศทางในการพัฒนา
ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารทั่วไปตลอดจนวางระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดขององค์การมหาชน 
เพื่อให้ด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
     ส าหรับในช่วงปี 2555-2558 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ก าหนดทิศทางนโยบายและวางกรอบการด าเนนิงาน 
ดังนี้ 
 
   1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 

    โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และใกล้เคียงมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถดูแล
ตนเองเพื่อควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ ภัยสุขภาพ อย่างมีมาตรฐาน และทันเวลา โดยก าหนดกรอบ
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
       1.1 พัฒนาการป้องกันบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพย์ติดให้มีประสิทธิภาพ 
       1.2 พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
       1.3 พัฒนาความพร้อมระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
       1.4 การจัดการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบ้านแพ้วโมเดล ตามช่วงอายุ และการจัดการระบบข้อมูล 
       1.5 การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพโดยภาคีเครือข่าย 
 
   2. การพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ 
      โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถเข้าถึงบริการรักษาโรคที่มี
ความซับซ้อนซึ่งคุกคามต่อชีวิต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดการ      ส่งต่อไปรักษาที่อ่ืน ทีมน าจึงมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนามาตรฐานบริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ โดยก าหนดแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
2.2 พัฒนามาตรฐานบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA/HPH) 
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2.3 เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน  ในสาขาที่มีความพร้อม เช่นแผนกจักษุ แผนกศัลยกรรม
กระดูกและข้อ แผนกโรคไต แผนกโรคมะเร็ง เป็นต้น 
2.4 น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ลดขั้นตอนบริการ, เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว, ลดความแออัด, ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
2.5 พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ านวยความสะดวกเพิ่มความรวดเร็ว 
2.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานมีพื้นที่ ใช้สอยเพียงพอ มีระบบอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
2.7 ขยายพื้นที่ให้บริการรองรับการเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการ 

 
 3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
     โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพื่อรองรับการขยายขอบเขต
บริการแผนงานในอนาคต และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีอัตราก าลังที่เพียงพอกับ
ภารงาน เจ้าหน้าที่มีความสุข ความปลอดภัย และมีแรงจูงใจในการท างาน จึงได้ก าหนดแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียงในสาขาขาดแคลนที่สอดคล้องกับการขยายขอบเขตบริการและแผนงานใน
อนาคต 
3.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานประจ าเชิงวิชาชีพและเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ 

- สนับสนุนทุนส่งแพทย์เรียนหลักสูตรเฉพาะทาง,ผู้เชี่ยวชาญ 
- สนับสนุนทุนส่งพยาบาลเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง 
- สนับสนุนทุนสาขาอื่นๆที่สอดคล้องภารกิจ ตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง และความทันสมัย 

3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการให้บริการที่เป็นเลิศ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย สร้างนวัตกรรม ผลงานคุณภาพและการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานและจัดการความรู้ที่ทันสมัย 
3.5 พัฒนาพฤติกรรมบริการกลุ่มบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกระบวนการท างาน 
3.6 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามกรอบประเพณีอันดีงามเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติตนที่
เหมาะสมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3.7 ปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
ท างาน 
3.8. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ  และการประเมินความเสี่ยงในการท างานให้ได้มาตรฐาน 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน   60     3.3583  2.0150 

1.1 การดูแลผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน                   

1.1.1 ตรวจจอประสาทตา ร้อยละ 5 78.58 3.3580 0.1679 

1.1.2 ตรวจการท างานของไต ร้อยละ 5 88.17 2.0567 0.1028 

1.1.3  ตรวจเท้า ร้อยละ 5 88.26 2.0867 0.1043 

1.2 คัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด ร้อยละ 

1.2.1 ร้อยละของความครอบคลุมของทารกแรกเกิดท่ีได้รับการตรวจ
คัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด 

ร้อยละ 2.5 99.19 4.9114 0.1228 

1.2.2 ร้อยละของการติดตามและรักษาหลังพบทารกแรกเกิดท่ีได้รับ
การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิดแล้ว
พบความผิดปกติ 

ร้อยละ 2.5 100.00 5.0000 0.1250 

1.3 ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคัดกรองเบื้องต้น    

1.3.1  มะเร็งเต้านม ร้อยละ 5 86.91 3.3640 0.1682 

1.3.2 มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 7 35.74 1.0000 0.0700 

1.4 ความส าเร็จของการรักษาโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ   

1.4.1 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) ร้อยละ 4 95.45 5.0000 0.2000 

1.4.2 จ านวนเดือนสะสมของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายท่ีล้างไต
ทางช่องท้องต่อจ านวนครั้งท่ีมีการติดเชื้อ 

เดือน 6 35.65 5.0000 0.3000 

1.5 อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กับ
โรงพยาบาล อย่างน้อย 4 ครั้ง 

 ร้อยละ 4 75.15 2.1857 0.0874 

1.6 ร้อยละของมารดาต้ังครรภ์ท่ีฝากครรภ์ภายใน 3 เดือน ร้อยละ 1 52.52 5.0000 0.5000 

1.7 อัตราเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย ร้อยละ 5 86.65 2.3300 0.1165 

1.8 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 8 59.23 5.0000 0.4000 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   10 4.1000 0.4100 

2.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพื่อ
พัฒนาการให้บริการ 

ร้อยละ 5 4 4.0000 0.2000 

2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 5 86.00 4.2000 0.2100 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 15 3.9905 0.5986 

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 3 98.77 4.7540 0.1426 

3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ท่ี
ปรับแล้ว 

ระดับ 5 4.00 4.0000 0.2000 

3.3 อัตราส่วนของรายได้จากการด าเนินงานต่อรายได้จากการ
ประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

เท่า  2 0.97 3.7000 0.0740 

3.4 ร้อยละของจ านวนผู้ได้บริการผ่าตัดโรคต้อกระจก (กรณีไม่
ฉุกเฉิน) ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล 

ร้อยละ 2 62.99 1.5980 0.0320 

3.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ (นาที) ร้อยละ 

3.5.1 กรณีผู้ป่วยปกติ นาที  1 72.30 5.0000 0.0500 

3.5.2 กรณีผู้ป่วยนัด นาที 1 25.58 5.0000 0.0500 

3.5.3 กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน นาที 1 84.40 5.0000 0.0500 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 15 3.5259 0.5289 

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ ร้อยละ 10 3.8889 3.8889 0.3889 

4.2 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการด าเนินงานตามท่ี
ก าหนดในกฎหมายจัดต้ังฯ 

ร้อยละ 2 1 1.0000 0.0200 

4.3 ระดับความส าเร็จของการน าแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ในโครงการการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและหัวใจ 10 ช้ัน 

ร้อยละ 3 4.00 4.0000 0.1200 

น้ าหนักรวม 100 คะแนนที่ได้ 3.5525 
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ตารางสรุปฐานะการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 



หน่วย : บาท 

2557 2556 

รายได้ 

รายได้จากงบประมาณ        39,996,500.00                          -    

รายได้อื่นจากรัฐบาล        51,796,008.84         52,188,515.45  

รายได้จากการรักษาพยาบาล    1,140,154,645.31     1,029,625,882.12  

รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า        92,947,668.85        166,900,176.50  

รายได้ส านักงานประกันสังคม        41,084,553.31         40,840,364.16  

รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์          6,416,191.10           4,995,137.14  

รายได้จากการอดุหนุนและบริจาค        49,814,619.05         65,895,723.33  

รายได้อื่น        58,037,010.70         48,884,815.47  

รวมรายได ้    1,480,247,197.16     1,409,330,614.17  

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร      618,333,784.56        579,126,507.30  

ค่าใช้สอย      163,896,181.08        159,277,699.51  

ค่าวัสดุ      541,729,848.10        522,027,409.18  

ค่าสาธารณูปโภค        32,551,891.98         32,624,168.46  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย        66,967,555.71         65,919,198.62  

ค่าใช้จ่ายจากการอดุหนุนและบริจาค        30,911,028.76         24,624,704.27  

ค่าใช้จ่ายอื่น          2,544,227.36           1,187,675.89  

รวมค่าใช้จ่าย    1,456,934,517.55     1,384,787,363.23  

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ 23,312,679.61 24,543,250.94 

**หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

(หน่วย : บาท) 

2557 2556 

สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   150,502,581.60      95,960,249.39  
ลูกหนี้ระยะสั้น   207,059,636.76    154,792,956.15  
รายได้ค้างรับ     35,228,260.41      31,595,064.02  
เงินลงทุนระยะสั้น     10,000,000.00      60,000,000.00  
สินค้าคงเหลือ     13,253,711.13      12,150,833.28  
วัสดุคงเหลือ         665,092.87          724,850.42  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น           23,083.80          453,402.41  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   416,732,366.57    355,677,355.67  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนระยะยาว     84,500,000.00      84,500,000.00  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์    294,047,456.94    321,072,634.64  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       1,210,516.22        2,299,959.50  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       4,296,022.93        4,295,080.93  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   384,053,996.09    412,167,675.07  
รวมสินทรัพย ์   800,786,362.66    767,845,030.74  

หนี้สิน 

หนี้สินหมุนเวียน 
เจ้าหนี้ระยะสั้น   174,131,404.21    157,794,395.95  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     44,778,870.26      40,702,794.07  
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี       2,855,700.00        2,855,700.00  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น     20,983,536.38      30,506,053.25  
รวมหนี้สินหมุนเวียน   242,749,510.85    231,858,943.27  

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระเกนิกวา่ 1 ปี         447,450.00        3,303,150.00  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         447,450.00        3,303,150.00  

รวมหนี้สิน   243,196,960.85    235,162,093.27  
สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน   557,589,401.81    532,682,937.47  
สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน 

ทุน   120,411,803.33    120,411,803.33  
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   437,177,598.48    412,271,134.14  

รวม สินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน   557,589,401.81    532,682,937.47  

*หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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งบกระแสเงินสด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

(หน่วย : บาท) 

2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
รายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า)ค่าใชจ้่ายจากกจิกรรมตามปกติ       23,312,679.61       24,543,250.94  
ปรับ ผลกระทบเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 
ค่าเส่ือมราคา       65,651,272.43       64,628,736.05  
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มตีัวตน         1,316,283.28         1,290,462.57  
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ (สุทธิ) 737,665.81 (19,169.87) 
ขาดทุน จากการเลิกใชส้ินทรัพย์ (สุทธิ)               1,067.90  18,855.30 
ขาดทุน จากการโอนสินทรัพย์ (สุทธิ) 2,168,480.00  2,710,000.00 
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในลูกหนี้ระยะสั้น      (53,745,089.11)      18,599,594.59  
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในรายได้ค้างรับ        (3,633,196.39)     (23,164,822.48) 
เพิ่มขึ้น ในสินค้าและวัสดุคงเหลือ        (1,043,120.30)       (1,611,919.91) 
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่            430,318.61          (160,206.39) 
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                 (942.00)          126,922.00  
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในเจ้าหนี้ระยะสั้น       15,503,874.01       19,091,813.29  
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         3,676,076.19       11,832,789.26  
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอืน่ (9,693,132.38)     (32,229,750.89) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน       44,682,237.66       85,656,554.46  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
   เงินสดรับ 

จากการขายสินทรัพย์ถาวร             94,485.30           198,285.35  
จากการรับคืนที่ดิน                        -            237,000.00  
จากเงินลงทุนที่ครบก าหนด       90,000,000.00       50,000,000.00  
รวมเงินสดรับ       90,094,485.30       50,435,285.35  

   เงินสดจ่าย 
จากการลงทุนในเงินลงทุน      (40,000,000.00)   (144,500,000.00) 
จากการลงทุนในที่ดิน                        -           (458,174.00) 
จากการซ้ือสินทรัพย์ถาวร      (24,475,878.85)     (33,895,247.62) 
จากการลงทุนในสินทรัพย์ระหวา่งท า      (15,531,671.90)       (6,859,763.01) 
จากการซ้ือสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน           (226,840.00)         (321,000.00) 
รวมเงินสดจ่าย      (80,234,390.75)  (186,034,184.63) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน         9,860,094.55   (135,598,899.28) 
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 (หน่วย : บาท) 

2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา (ต่อ) 
เงินสดจ่าย 
  จากการเชา่ซ้ือสินทรัพย ์                          -        (2,855,700.00) 

กระเสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหา                          -       (2,855,700.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง) สุทธิ       54,542,332.21     (52,798,044.82) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด       95,960,249.39     148,758,294.21  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 150,502,581.60   95,960,249.39 
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กิจกรรมและโครงการพัฒนาส าคัญ 

ภาคผนวก 

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ท างาน ได้แก่ การพยายามที่จะ Contact out การเช่า
ทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นต้น กระบวนการนี้จะ
ท าให้ขนาดขององค์กรเล็กลง 
• ไม่ผูกพันภาระค่าใช้จ่ายประจ าระยะยาว 
• องค์กรเกิดการบริหารที่ยืดหยุ่น 
• มีการประเมินผลสามารถท าได้อย่างจริงจังมากขึ้น 

 

2. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
• สามารถปรับโครงสร้างได้รวดเร็ว 
• เป็นองค์กรแนวราบ 
• การสื่อสารระหว่างองค์กรรวดเร็ว 
• ครอบคลุมโครงสร้างอ านาจการบริหารจัดการ 
• มีระเบียบข้อบังคับออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร 
• ปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับได้ตามสถานการณ์ 
• โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  
• ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
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  3.การรื้อปรับระบบการเงินและงบประมาณ 
• มีระบบเป็นของตนเอง ตามที่คณะกรรมการก าหนด   

ซึ่งมีความคล่องตัว 
• เป็นหมวดอุดหนุนที่มีการคิดแบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่าย

ต่อหัว 
• งบประมาณคุมการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ มีการ

วางแผนการใช้จ่ายเงิน 
 

  4.การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ
ค่าตอบแทนใหม่ 
• การคัดเลือกสรรหาเป็นระบบเปิดสามารถเลือก

บุคลากรที่มีความจ าเพาะเหมาะสมมากขึ้น และให้
ความส าคัญ และให้เวลากับการคัดเลือกสรรหามาก
ที่สุด 

• ให้บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่มีอยู่ในวงการบุคลากรช่วย
สรรหาบุคลากรให้องค์กร 

• ใช้ระบบของภาคธุรกิจเข้ามาใช้กับการบริหารบุคคล  
• สามารถท าสัญญาเป็นรายโครงการ หรืองานพิเศษ   
• เน้นเรื่องระบบประเมินผลแบบ 360 องศา เป็นการ  

ประเมินเพื่อพัฒนาไม่ได้เป็นการจับผิด 
• ใช้ตัวชี้วัดควบคู่ไปกับสัญญาจ้าง 
• มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวที่จะจัดสรรบุคคล

ให้เหมาะสมกับงาน 
• ค่าตอบแทนจะจ่ายตาม Work load อย่างไรก็ตาม  

แม้ว่าจะปรับระบบการบริหารงานบุคคลแล้ว ยังท า
ให้มีการ turn over ค่อนข้างสูง 

 
 

 

 5. การปรับกระบวนทัศน ์
    วัฒนธรรมและค่านิยม 

• ไม่ยึดถือต าแหน่ง แต่ยึดถือความรับผิดชอบเป็น
ส าคัญ 

• วัฒนธรรมองค์กร ต้องลดภาพพจน์แบบเช้าชาม
เย็นชาม ซึ่งระบบราชการไม่มีการศึกษาวิทยาการ
ใหม่ ๆ โดยการถูกตัดออก เนื่องจากไม่ได้รับการ
เปิดโอกาส 

• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
• ต้องมีการบริการแบบ Service mind 
• ผู้น าองค์กร ระดับหัวหน้า ต้องท าเป็นตัวอย่าง 
• เน้นลูกค้าเป็นส าคัญ 
• ในระบบราชการเน้นเร่ืองความซื่อสัตย์ ซื่อตรง 
• นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน 

 
6. การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 

• มีระบบฐานข้อมูลที่ เชื่อถือได้  และสามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้ 

• มีระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ เชื่อถือได้ และ 
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ 

• มีแผนพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง เช่น ส่งบุคลากรไป
อบรม 

• การท า e-Goverment ควรเน้นท าที่จุดเล็ก ๆ
ก่อน แล้วจึงขยายให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ และต้องมี
คนเร่ิมต้นท า 

• ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาท า 
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7. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
• ร่วมสรรหากรรมการบริหารฯ โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางวิสัยทัศน์, ก าหนดนโยบาย, 

เป้าหมายการด าเนินงาน, บริจาคทรัพย์สิน, ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
• ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลขององค์การได้ 
• รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น ประชุมผู้น าชาวบ้าน 
• มีเวทีประเมินการท างานขององค์การ 

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

 มีการเช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเครือข่ายการท างานเป็นแบบพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 องค์การมหาชนต้องมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
 มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน 
 ท าให้องค์การมหาชนเป็นองค์กรตัวอย่างของการปฏิรูประบบ

ราชการ 
  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกรอบการท างานของ

องค์การมหาชน กับ นโยบายของรัฐบาล ให้ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากที่สุด กล่าวคือแปลงนโยบายของรัฐบาลให้เป็น
แผนปฏิบัติการขององค์การอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานความเป็น
อิสระจากภาครัฐ (แต่มิใช่สุดขั้วดังที่เข้าใจกัน) ในขณะเดียวกัน 
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลก็ได้รับการดูแลสนองตอบจากองค์การ
มหาชน เพื่อสร้างความกลมกลืน ลดความแปลกแยก / ช่องว่าง
ของสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลกับองค์การมหาชน โดยสรุปคือ
สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับรัฐบาล (participatory while 
maintaining integrity) 

ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างโอกาสพัฒนา 

 รูปแบบการบริหารแบบองค์การมหาชน ซึ่ ง
ประสบผลส าเร็จและตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล และความต้องการของประชาชนเป็น
อย่างดี ยังมิได้ถูกน ามาปฏิรูป หน่วยงานที่มี
ลักษณะเดียวกันในภาครัฐอื่นๆ ให้ เกิดเป็น
องค์การมหาชน มากขึ้น 

 ความสัมพันธ์ ระหว่ า งองค์ การมหาชนกับ
หน่วยงานอ่ืน  ซึ่งยังมององค์การมหาชน เป็น
ส่วนหน่ึงของส่วนราชการ และยังขาดความเข้าใจ
ลักษณะการด าเนินการและรูปแบบขององค์การ
มหาชน 

 การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเข้าใจในเรื่อง
ขององค์การมหาชนให้มากขึ้น 
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