






1. การจัดถ า 
Application 

Strategic 
Issue 

5 
การสร้างฌวาน 
นั่ธฌงด้าธการเงิธ 

1. ลดการขาดถุธ 
รพ.บ้าธแพ้ว จ.สนุถรสาฌร 
2. การเพ่ินศักฝภาพการถ าก าโร
ใธสาขากรุงเถพฯ 

การธ าเถฌไธไลฝีนา
ใช้ใธการให้บริการ 

การสร้างเสริน 
สุขภาพ 

1. การดูแลพู้สูงอาฝุ 
2. การดูแลพู้ป่วฝ NCD 
และเบาหวาธ 

การสร้างฌวาน 
นั่ธฌงด้าธ 
บุฌลากร 

1.การพัฒธาบุฌลากร 
ให้เป็ธนืออาชีพ 

การสร้าง 
ฌวานนั่ธฌง 
ด้าธชื่อเสีฝง 
และบริการ 

1.การเป็ธไรงพฝาบาล 
 ฌุณภาพระดับสากล 
2. รพ.จักผุบ้าธแพ้ว 
3. การขฝาฝการดูแลพู้สูงอาฝุ
ระดับ Premium 
4. การพัฒธาเป็ธไรงเรีฝธแพถฝ ์
5. ฌวานร่วนนือด้าธวิชาการและ
บริการกับต่างประเถศ 



ยุถธศาสตรก์ารพัฒธา  

1. ส่งเสรินสุขภาพเปธ็เลศิ (Prevention&Promotion Excellence)  
2. บริการเปธ็เลศิ (Service Excellence)   
3. บุคลากรเปธ็เลศิ (People Excellence )  
4. บริหารเปธ็เลศิ (Governance Excellence )  



ส่งเสรินสุขภาพเป็ธเลศิ 
(Prevention & Promotion Excellence)   



จ าธวธประชากร อ.บา้ธแพ้ว ปี 2562 

42,250 39,046 

หญิง ชาย 

คธ คธ 

รวนจ าธวธ 81,296 คธ 



ปีรานิดประชากร อ.บา้ธแพ้ว ปี 2562 



โรคถีเ่ป็ธสาเหตกุารตาย ปีงบประนาณ 2562 

MALIGNANT NEOPLASM  (นะเร็งถุกชธิด) 

PNEUMONIA 

CEREBROVASCULAR DISEASES 

ACUTE  MYOCARDIAL INFARCTION 

ไฌรงการตรวจฌัดกรองนะเร็งระฝะเริ่นต้ธ  
(นะเร็งเต้าธน/นะเร็งปากนดลูกและนะเร็งล าโส้) อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563 

งบประนาณ 1,702,500 บาถ 



สาเหตกุารป่วย ผู้ป่วยธอก ปีงบประนาณ 2562 

Diabetes mellitus type 2 without complications 
Hypertension 
Acute nasopharyngitis [common cold] 
Chronic kidney disease 

ไฌรงการเสรินสร้างฌวานรอบรู้ด้าธสุขภาพประชาชธวัฝถ างาธ อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563 
งบประนาณ  3,266,393.5 บาถ 



เตรียนควานพร้อนประชากรใธอ าเภอบ้าธแพ้ว  
ใธการเข้าสู่สังคนผู้สูงอายุอย่างนีคุณภาพ 

สถาธการณ์พู้สูงอาฝุ  

พู้สูงอาฝุใธ อ.บ้าธแพ้ว ฌิดเป็ธ 20.70% 

ประชากรอ.บ้าธ

แพ้ว, 81,742 

พู้สูงอาฝ,ุ 

16,927 ไฌรงการส่งเสรินสุขภาพ ป๋องกัธไรฌ และฟื๊ ธฟูสนรรถภาพ 
พู้สูงอาฝุ  พู้พิการ อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563    

งบประนาณ 1,168,400 บาถ 

ไฌรงการส่งเสรินสุขภาพพู้สูงอาฝใุธชนรนพู้สูงอาฝุ  
อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563 

งบประนาณ  538,900 บาถ 



โรคถีน่ีควานเส่ียงสูง ใธเขต อ.บา้ธแพ้ว 

ไรฌ

โข้เลือดออ

ก 

ไรฌนือ 

เถ้า ปาก 

วัณไรฌ 

ไฌรงการรณรงฌ์หฝุดฝั๊งไรฌโข้เลือดออก อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563 
งบประนาณ 3,179,400 บาถ 

ไฌรงการป๋องกัธและฌวบฌุนไรฌนือ เถ้า ปาก  
อ าเภอบ้าธแพ้ว ปี 2563 งบประนาณ 127,000 บาถ  

ไฌรงการฌ้ธหาและฌวบฌุนไรฌวัณไรฌ อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563 
งบประนาณ 1,431,200 บาถ  



ไฌรงการพัฒธาบริการปฐนภูนิและติดตานประเนิธพลการด าเธิธงาธด้าธส่งเสรินสุขภาพและป๋องกัธไรฌ อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563     
  งบประนาณ 314,300 บาถ 

ไฌรงการพัฒธาบริการฌลิธิกหนอฌรอบฌรัว (Primary Care Cluster:PCC) ไรงพฝาบาลบ้าธแพ้ว ปี 2563  
   งบประนาณ 20,800 บาถ 

ไฌรงการส่งเสรินพัฒธาศักฝภาพอาสาสนัฌรสาธารณสุข อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563 งบประนาณ 328,500 บาถ 

ไฌรงการพัฒธาศักฝภาพไรงพฝาบาลส่งเสรินสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563 งบประนาณ 89,720 บาถ 

ไฌรงการฟื๊ ธฟูศักฝภาพพู้สูงอาฝุเพ่ือลดภาวะติดเตีฝง รพ.บ้าธแพ้ว สาขาหลักห้า อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563  
   งบประนาณ 310,475 บาถ 

ระบบสุขภาพปฐนภูนิ (Primary Health Care) 

เธ้ธการถ างาธถี่เกี่ยวเธื่องเชื่อนโยงกัธ 

ไฌรงการขับเฌลื่อธและพัฒธาฌุณภาพชีวิตอ าเภอบ้าธแพ้ว (พชอ.บ้าธแพ้ว) จ.สนุถรสาฌร ปี 2563  
   งบประนาณ 195,200 บาถ 



การป๋องกัธการบาดเจ็บจากการจราจรถางถธธ ปี 2562 

• เสียชีวิต ปีละ 21,000 คธ  
• เฉลี่ยวัธละ 60 คธ  
• บาดเจ็บ Admit เฉลี่ยวัธละ 600 คธ  
• พิการ 9,000 คธ/ปี 
 
  แธวโธ้นการลดลงยังคงถรงตวั  
• จ าธวธยาธพาหธะและการสัญจรเพ่ินขึ๊ธ  
• การบังคับใช้ข้อกฎหนายยังนีข้อจ ากัด  

ไฌรงการรณรงฌ์ส่งเสรนิการลดอุบัตเิหตจุากการจราจรถางถ้องถธธ อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563 
งบประนาณ 322,900 บาถ 



Green and Clean Hospital 

ไฌรงการจัดการปัจจัฝเส่ีฝงจากส่ิงแวดล้อนและสุขภาพอฝ่างบูรณาการ อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563งบประนาณ 
960,450 บาถ 

ปัจจัยเส่ียงถางสุขภาพและส่ิงแวดล้อนต่อประชาชธ /การพัฒธาอธานัย
ส่ิงแวดล้อนตานเกณท์ GREEN AND CLEAN HOSPITAL ใธหธ่วยบริการ
ปฐนภูน ิ

ไฌรงการพัฒธาอธานัฝส่ิงแวดล้อนโด้ตานเกณท์ Green&Clean Hospital อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563
งบประนาณ 474,745 บาถ 

ฌุ้นฌรองพู้บริไภฌด้าธสุขภาพ และการส่งเสรินการใช้ฝาอฝ่างสนเหตสุนพล อ.บ้าธแพ้ว ปี 2563
งบประนาณ 623,800 บาถ 



บริการเป็ธเลศิ 
(Service Excellence) 



ไฌรงการพัฒธานาตรฐาธไรงพฝาบาล ตานนาตรฐาธสากลไรงพฝาบาลสาขาสาถร 
งบประนาณ 800,000 บาถ 

ฝกระดับการพัฒธาฌุณภาพไรงพฝาบาลสู่ระดับสากล  



ไฌรงการพัฒธานาตรฐาธ HA ต่อเธื่อง เพ่ือขอรับรองซ ๊า           งบประนาณ 200,000 บาถ 

เพ่ินประสิถธิภาพพัฒธาไรงพฝาบาลตานนาตรฐาธ HA 
อฝ่างต่อเธื่อง 

พัฒธาระบบสารสธเถศเปรีฝบเถีฝบวัดระดับฌุณภาพไรงพฝาบาล   งบประนาณ  10,000 บาถ 

ไฌรงการส ารวจฌวานพึงพอใจพู้ใช้บริการ                             งบประนาณ  10,000 บาถ 

ไฌรงการพัฒธาระบบราฝงาธฌวานเส่ีฝง NRLS                      งบประนาณ  16,000 บาถ 

ไฌรงการ PROTECT RISK พิชิตฌวานเส่ีฝง                          งบประนาณ  16,000 บาถ 

ไฌรงการนหกรรนฌุณภาพ                                            งบประนาณ  150,000 บาถ 



ไฌรงการพัฒธาบุฌลากรและสร้างแธวถางนาตรฐาธ
ให้บริการดูแลพู้สูงอาฝุ  
งบพัฒธาบุฌลากร 

เพ่ินขีดฌวานสานารถไรงพฝาบาลจักผุบ้าธแพ้ว 

ไฌรงการเตรีฝนบุฌลากรเพ่ือรองรับการ
ให้บริการ 

ขฝาฝการดูแลพู้สูงอาฝุระดับ Premium Nursing home  



ไฌรงการร่วนนือกับนหาวิถฝาลัฝ 
ใธการด าเธิธงาธเป็ธสถาบัธหลัก 
งบประนาณ 100,000 บาถ 

เพ่ินขีดฌวานสานารถการให้บริการ  
Stroke Intervention 

ไฌรงการพัฒธาสนรรถธะบุฌลากรให้สานารถ
ให้บริการ Stroke Intervention 

งบพัฒธาบุฌลากร 

พัฒธาไรงพฝาบาลบ้าธแพ้วและถีนแพถฝ์ให้เป็ธไรงเรีฝธแพถฝ์ 



บุคลากรเป็ธเลศิ 
(People Excellence)  



ไฌรงการพัฒธาบุฌลากรภาฝธอกองฌ์กรและ 
ไฌรงการสธับสธุธถุธการศึกผาใธสาขาขาดแฌลธแก่ธักเรีฝธใธพ๊ืธถี่และใกล้เฌีฝง งบประนาณ 5,000,000 บาถ 

การพัฒธาสนรรถธะบุฌลากรให้นีฌวานรู้ ถักผะ ก้าวถัธการเปลี่ฝธแปลงและปฏิบัติงาธแบบนืออาชีพ 

ไฌรงการพัฒธาบุฌลากรภาฝใธองฌ์กร          งบประนาณ 300,000 บาถ 

และสร้างแรงจูงใจบุฌลากร พัฒธาบุฌลากรให้สานารถสื่อสารภาผาอังกฤผโดเ้พ่ือรองรับการเป็ธไรงพฝาบาล
นาตรฐาธสากลธาธาชาติ 

 

ไฌรงการส่งบุฌลากร เข้ารับการอบรนภาผาอังกฤผเพ่ือการส่ือสาร   งบประนาณ 400,000 บาถ 



ไฌรงการบูรณาการ กิจกรรน OD และศึกผาดูงาธ  
องฌ์กรเป็ธต้ธแบบ 

งบประนาณ 800,000 บาถ 

ส่งเสรินสธับสธุธบุฌลากรใธการการสร้างพลงาธ
ถางวิชาการ ธวัตกรรน และงาธวิจัฝและการ

เพฝแพร่พลงาธ 

ไฌรงการส่งเสรินสธับสธุธถุธจัดถ าพลงาธวิจัฝ ธวัตกรรน
และการเพฝแพร่พลงาธ  

งบประนาณ 1,000,000 บาถ 

สร้างการนีส่วธร่วนของบุฌลากรใธการพัฒธา
ขับเฌลื่อธการบรรลุเป๋าหนาฝองฌ์กร 

และเพ่ินศักฝภาพถีนธ าด้าธบริหารเพ่ือก้าวถัธ
การเปลี่ฝธแปลง 

 

ไฌรงการศึกผาดูงาธองฌ์กรต้ธแบบถั๊งใธและต่างประเถศ 
งบประนาณ 2,500,000 บาถ 



บริหารเป็ธเลศิ 
(Governance Excellence)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒธาเถฌไธไลฝี นาใช้ใธการให้บริการพู้ปว่ฝ ให้โด้รับบริการ
รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัฝ รวนถึงการลดภาระงาธของ
เจ้าหธ้าถี่ 
 

- ไฌรงการ Application รพ.บ้าธแพ้ว  งบประนาณ 
1,000,000 บาถ 

- ไฌรงการพัฒธาระบบ HIS (EMR Soft) ใธการให้บริการ
พู้ป่วฝธอกและพู้ป่วฝใธ  
   งบประนาณ 500,000 บาถ 

- ไฌรงการพัฒธาระบบเพ่ือรองรับส าหรับรองรับเถฌไธไลฝีการ 
Identify พู้ป่วฝ, ระบบ Logistic เฌรื่องนือ 
   งบประนาณ 500,000 บาถ 

- ไฌรงการพัฒธาระบบ Network และระบบการส ารองข้อนูล  
งบประนาณ 2,000,000 บาถ 

- ไฌรงการพัฒธาบุฌลากรด้าธเถฌไธไลฝี  งบประนาณ 
200,000 บาถ 

- ไฌรงการลงถุธธ าเถฌไธไลฝีถี่เหนาะสนนาใช้ใธไรงพฝาบาล 
งบประนาณ 2,000,000 บาถ 



สร้างฌวานนั่ธฌงถางด้าธการเงิธ ไดฝลดการขาดถุธใธการด าเธิธงาธ
ของไรงพฝาบาลบ้าธแพ้ว ใธเขตจังหวัดสนุถรสาฌร 

 

- ไฌรงการพัฒธาเฌรือข่าฝไรงพฝาบาลสาขา 
- ไฌรงการเพ่ินประสิถธิภาพบริการถี่ซับซ้อธ เช่ธ CT, MRI, Cath Lab บริการ Advance check up 
- ไฌรงการเพ่ินประสิถธิภาพ Business Unit 
- ไฌรงการเพ่ินประสิถธิภาพฝ้าฝฐาธลูกฌ้าโปกลุ่นต่างขาติและประกัธชีวิต 
- ไฌรงการลดราฝจ่าฝของเวชภัณท์ ฝา และพัสดุ 



ขฝาฝบริการใธสาขาถี่สร้างราฝโด้ใธสาขากรุงเถพฯ 

-  ไฌรงการขฝาฝบริการจักผุใธช๊ัธ 11 ของสาขาสาถร 
-  ไฌรงการขฝาฝสาขาภูนิแพ้ และขฝาฝสาขาฌวานงาน 
- ไฌรงการเพ่ินลูกฌ้าประกัธชีวิต ลูกฌ้าต่างชาติ 
- ไฌรงการขฝาฝบริการ Check up 

งบประนาณตานงบก่อสร้าง 



ปรับปรุงสภาพแวดล้อน ระบบสาธารณูปไภฌถี่โด้นาตรฐาธ ปลอดภัฝ 
เอื๊อต่อการถ างาธถี่นีประสิถธิภาพและประสิถธิพล 

ไฌรงการปรับปรุงงาธระบบของอาฌารเฉลินพระเกีฝรติฯ, สนเด็จฝ่า 1 และ สนเด็จฝ่า 2 
1. ปรับปรุงระบบก์าซถางการแพถฝ์ อาฌารสนเด็จฝ่า 1 และ สนเด็จฝ่า 2  งบประนาณ 2,245,502 บาถ 
2. ปรับปรุงระบบดับเพลิงพร้อนการติดตั๊ง อาฌารเฉลินพระเกีฝรติฯ อาฌารสนเด็จฝ่า 1 และ สนเด็จฝ่า 2  
    งบประนาณ 2,000,000 บาถ 
3. ปรับปรุงระบบโฟฟา๋ ให้นีฌวานปลอดภัฝ อาฌารสนเด็จฝ่า 1 และ สนเด็จฝ่า 2 งบประนาณ 300,000 บาถ 
4. ปรับปรุงระบบถ่อธ ๊าประปาถี่จ่าฝภาฝใธอาฌารสนเด็จฝ่า 2  
    งบประนาณ 750,000 บาถ 
5. ติดตั๊งกล้องวงจรปิด อาฌารสนเดจ็ฝ่า 1 และบริเวณไดฝรอบไรงพฝาบาล  งบประนาณ 300,000 บาถ 
6. ติดตั๊งเสีฝงตานสาฝใธอาฌารถี่ฝังโน่นีหรือใช้งาธโน่โด ้งบประนาณ 2,000,000 บาถ 



ไฌรงการก่อสร้างและปรับปรุงอาฌาร  
1. ก่อสร้างอาฌารไรงพฝาบาลจักผุบ้าธแพ้ว ระฝะถี่ 1                งบประนาณ 270,000,000 บาถ 
2. ก่อสร้างถางเดิธ SKY WALK เชื่อนระหว่างอาฌารไรงพฝาบาลจักผุบ้าธแพ้ว  
   กับอาฌารเฉลินพระเกีฝรติ 60 พรรผาฯ          งบประนาณ 4,000,000 บาถ 

 3. ปรับปรุงหอพักพู้ป่วฝพิเศผ ชั๊ธ 7-8-9 อาฌารเฉลินพระเกีฝรติ60 พรรผาฯ งบประนาณ 42,455,999 บาถ 
4. ก่อสร้างอาฌารสธับสธุธบริการ 5 ชั๊ธ            งบประนาณ 39,196,800 บาถ 
5. ปรับปรุงลาธจอดรถนอเตอร์โซด ์                งบประนาณ 600,000 บาถ 
6. ปรับปรุงชั๊ธ 2 อาฌารไรงพฝาบาลบ้าธแพ้ว สาขาเกผตรพัฒธา  งบประนาณ 8,855,900 บาถ 

 7. ปรับปรุงชั๊ธ 11 ไรงพฝาบาลบ้าธแพ้ว สาขาสาถร                 งบประนาณ 4,649,216 บาถ 
 8. ปรับปรุงส าธักงาธบริหารฯ และห้องประชุนชั๊ธ 5                 งบประนาณ 3,000,0000 บาถ 

9. ปรับปรุงห้องพิเศผอาฌารสนเด็จฝ่า 1 และ สนเด็จฝ่า 2          งบประนาณ 5,000,0000 บาถ 
 10.ปรับปรุง รพ.บ้าธแพ้ว สาขาพระราน 2 (ถาสี)                   งบประนาณ 500,0000 บาถ 
 

จ้างออกแบบ Landscape หอพัก บริเวณถี่ดิธใหน ่       งบประนาณ 1,000,000 บาถ 



สรุปงบประนาณตานแผธปฏบิตักิาร ปี 2563 

ยุถธศาสตร ์ จ าธวธโครงการ 
งบประนาณ 

(บาถ) 

1. ส่งเสรินสุขภาพเป็ธเลิศ 28 22,929,484 

2. บริการเป็ธเลิศ 11 1,291,000 

3. บุคลากรเป็ธเลิศ 7 10,000,000 

4. บริหารเป็ธเลิศ 18 403,253,417 

รวน 64 437,473,901 


