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- แผนกสูติกรรม – นรีเวชกรรม
- แผนกทันตกรรม
- แผนกจักษุ
- แผนกกุมารเวชกรรม
- คลินิกมะเร็งและเคมีบาบัด
- ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
- ศูนย์สุขภาพเคลื่อนที่
- หน่วยไตเทียม
- ฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค
งานบริการผู ้ป่วยใน
หน่วยสนับสนุนบริการ
- แผนกรังสีวินิจฉัย
- แผนกปฏิบัติการกลาง
- งานเภสัชกรรม
- งานกายภาพบาบัด
สรุ ปผลการดาเนินงานสาคัญภายใต้ภารกิจ
คารับรองการปฏิบัติงาน
รายงานการเงิน ประจาปี งบประมาณ 2556
กิจกรรมและโครงสร้างการพัฒนาสาคัญ

สารจาก...
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
จากการพัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ผ่านมาส่ง ผลให้ มี
การขยายหน่วยบริการการแพทย์หลายสาขา สร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนผู้มารับบริการในเขตอาเภอ
บ้านแพ้ วกับ ละแวกใกล้เคี ยง ส่ง ผลต่อแนวโน้ม จานวน
ผู้รับบริการ ที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น สร้างความแออัดด้วย
ข้อจากัดด้านสถานที่ไม่เพียงพอรองรับการให้บริการ ด้วย
ความเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว ได้ ด าเนิ น การหารื อ และมี ม ติ
ด าเนิ น การโครงการจั ด สร้ า งอาคารศู น ย์ อุ บั ติ เ หตุ แ ละ
โรคหั ว ใจ 10 ชั้ น ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาการเข้ า ถึ ง
บริ ก ารทางการแพทย์ อี ก ทั้ ง สามารถพั ฒ นาให้ เ ป็ น
โรงพยาบาลหลั ก ในการจั ด การศึ ก ษาของนิ สิ ต แพทย์
พยาบาล และหลั กสูต รด้านการสาธารณสุข อันจั กเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร และกิ จ การด้ า นสาธารณสุ ข
ต่อไป

4 | รายงานประจาปี 2556

(นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์)
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สารจาก...
ผู ้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

(นายสุรพงษ์ บุ ญประเสริฐ)
ผู ้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ ว
ดาเนินการในรูปแบบ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ได้ รั บการสนั บสนุ นจากทุ ก ภาคส่ว นเป็ น อย่ า งดี จนกระทั้ ง
ปัจจุบัน ปรากฏมีผลงานด้านบริการตรวจรักษาโรคในทุกสาขา
หลั ก สามารถเป็ น แหล่ ง ฝึ ก ฝนเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต คณะแพทย์
พยาบาล และสาขาสนั บ สนุ น ทางการแพทย์ ประกอบกั บ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ
ทีมงานได้จัดทาโครงการจัดสร้างศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ
10 ชั้น ซึ่งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 21 ก.พ. 2556
นั บ เป็ น การวางเข็ ม มุ่ ง ขยายศั ก ยภาพบริ ก าร โดย
มุ่ ง หวั ง ให้ ที ม งานใช้ ท รั พ ยากรสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ แ ก่
ผู้รับบริการ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างครบวงจร
และยั่งยืน
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คณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

1 2 3 4
5 6 7

1
2
3
4

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุ ญญะโสภัต
ผู ้ว่าราชการจังหวัดสมุ ทรสาคร

นายแพทย์ชยั รัตน์ เวชพานิช
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุ ทรสาคร
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5
6
7

นายดาบส เคี่ยมสมุ ทร
กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

นายธีระชัย บุ ญอารีย์
กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

นายกิตติพันธ์ จาปาทิพย์
กรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิ

คณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

1
3
5
7
9

2
4
6
8

1
2
3
4
5

คุณประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์

6

นายวรวุ ฒิ บุ ญเพ็ญ

7

นายดาบส เคี่ยมสมุ ทร

8

นายไพบู ลย์ ตัง้ กอบลาภ

9

นายแพทย์พิทูร ธรรมธรานนท์

กรรมการผู ้แทนชุ มชน

นายณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล
กรรมการผู ้แทนชุ มชน

นายประสิทธิ์ บุ ญญบาล
กรรมการผู ้แทนชุ มชน

นายแพทย์สุรพงษ์ บุ ญประเสริฐ
เลขานุการคณะกรรรมการ
และผู ้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ เลิศไตรภพ
อดีตประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทัว่ ไป
อดีตกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านการให้บริการประชาชน

อดีตกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านชุ มชน
อดีตกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์กลุ่มธุ รกิจ
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
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การบริหารงาน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว บริหารโดย
“คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว” ซึ่งประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องมิใช่ข้าราชการ
2) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 3 คน ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
3) กรรมการผู้แทนชุมชน จานวน 3 คน สรรหาจากคนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ซึ่งเสนอโดยสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรประชาชนในท้องถิ่นในเขตอาเภอบ้านแพ้ว

4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เป็นที่ ประจักษ์
ทางด้านการสาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่
กิจการของโรงพยาบาล ซึ่งในจานวนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มิใช่ข้าราชการ มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
หรือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคน
5) ผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตาม (1) และ
กรรมการตาม (3) และ (4) รวมทั้งคุณสมบัติองค์กรประชาชนที่จะเสนอชื่อบุคคลแก่คณะกรรมการสรรหา
ได้ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้วกาหนด ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งของ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหามี
จ านวนไม่เกิน 11 คน เพื่อ ทาหน้า ที่ส รรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องสรรหาเป็นจ านวน 2 เท่า ของกรรมการ แต่ล ะประเภทที่จ ะมีได้ เพื่อเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน
กรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งในทาง
การเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาล
ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4
ปี และจะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ผู้อานวยการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
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โครงสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ 2556

คณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร
หัวหน้าสานักงานอานวยการ
ผู้อานวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก
รองผู้อานวยการ
ด้านการแพทย์และพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการแพทย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ด้านเวชศาสตร์สุขภาพ

รองผู้อานวยการบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ด้านการบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ด้านการคลัง
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จากสถานีอนามัย
ประจาอาเภอชั้นหนึง่
พัฒนาเป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ แห่งแรกของประเทศ

สถานีอนามัย พ.ศ. 2508

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.
2508 หรือเมื่อประมาณ 46 ปีที่ผ่านมา พัฒนายกระดับมา
จากสถานีอนามัย ในสมัยนั้นชาวบ้านได้รวมตัวกันบริจ าค
ที่ดิน และสนับสนุนด้านกาลังทรัพย์ กาลังกาย และกาลังใจ
ในการก่อสร้างโรงพยาบาล บนพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 ตาราง
วา บริหารจัดการตามกรอบ นโยบายและการกากับของทาง
ราชการ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาล รับผิดชอบการบริหารต่อเนื่องกันมา ได้แก่ : นายแพทย์สุมน แก้วปิ่นทอง ผู้อานวยการ คนแรก
นายแพทย์พงศธร สิริภานุพงษ์ ผู้อานวยการ คนที่สอง
ผู้ อ านวยการทั้ ง สองท่ า น มี ค วามมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
ยกระดับการบริการภายใต้นโยบาย และการกากับของหน่วย
เหนือ ตามศักยภาพที่มีอยู่ และได้พัฒนาจากสถานีอนามัย
ชั้นหนึ่ง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลประจาอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน
และเพิ่มศักยภาพการบริการจากโรงพยาบาล 10 เป็น 30
เตียง ตามลาดับ
นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อานวยการคนที่สาม
มารั บ ต าแหน่ ง ในปี พ.ศ. 2530 เป็ น ช่ ว งระยะเวลาที่
ภาพลักษณ์การบริการ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อยู่ในภาวะ
วิกฤตทางสังคม ได้ใช้ความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงและ
ใช้ศักยภาพของปัจจัยทางการบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เท่าที่ร ะบบราชการจะเอื้ออานวยได้ มีค วามพยายามที่จ ะ
แสวงหารูปแบบ แนวทางเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน เข้ามา
รั บ รู้ ปั ญ หา อุ ป สรรคต่ า งๆ ของโรงพยาบาลและสร้ า ง
กระบวนการคิดการแก้ปัญหาร่วมกัน เชิญชวนให้ประชาชน
เข้ า มาร่ ว มเป็ น คณะกรรมการพั ฒ นาโรงพยาบาล เพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนา รูปแบบโรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน
แต่ก็พบว่า ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของระบบราชการ มักจะเป็น
อุปสรรค ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมพัฒนาอยู่
หลายประการ
โรงพยาบาลชุมชนบ้านแพ้ว พ.ศ. 25258
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จากสถานีอนามัย
ประจาอาเภอชั้นหนึง่
พัฒนาเป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ แห่งแรกของประเทศ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2540 ประเทศชาติเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลยุคนั้น โดยกระทรวง
สาธารณสุข มีนโยบายที่จะปฏิรูประบบการบริการสุขภาพ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มนักวิชาการ จากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) มีพลังขับเคลื่อนสนับสนุนจากกลุ่มแพทย์ชนบท และกลุ่มนักวิชาการอิสระอื่นๆ ประกอบกับรัฐบาล
มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการพัฒนาระบบการบริการ เพื่อรองรับเงื่อนไข ที่จ ะขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank : ADB) และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลของรัฐ ด้วยการนารูปแบบการบริหาร
รูปแบบโรงพยาบาลในกากับของรัฐ (Autonomous Hospital) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการบริหารรัฐกิจ ที่มีความ
คล่องตัวเป็นอิสระ มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และกระจายอานาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมิใช่เพื่อการแสวงกาไร
กระทรวงฯ จึงได้ตอบสนองแนวคิดดังกล่าว มีการสรรหาโรงพยาบาลของรัฐนาร่องจานวน 7 แห่ง ผลการสรรหามีเพียง
โรงพยาบาลบ้านแพ้วเท่านั้น ที่มีความพร้อมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามแนวความคิดดังกล่าวได้
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ผ่านการพิจารณาสรรหาและนาเสนอให้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็น โรงพยาบาลในกากับ
ของรัฐ นาร่องต้นแบบ ด้วยเหตุผลที่มีความพร้อม สืบเนื่องมาจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายแพทย์วิทิต อรรถเวช
กุล ได้พยายามแสวงหาวิธีการพัฒนา เสริมศักยภาพของโรงพยาบาล รูปแบบโรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน มาดาเนินการ
อยู่ ก่ อ น มี แ นวคิ ด หลั ก การและลั ก ษณะโครงสร้ า งรู ป แบบที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น เสมื อ นดั ง ที่ เ ป็ น การเตรี ย มตั ว มาก่ อ น
คณะรัฐมนตรี ได้รับหลักการของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้
ตรา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 117 ตอนที่ 84 ก
โรงพยาบาลในกากับของรัฐ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ตามแผนแม่บทการปฏิรูป
ระบบราชการ พ.ศ. 2540 - 2544 เป็นหน่วยงานของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความแตกต่างจากส่วนราชการทั่วไป และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้อานาจการบริหารจัดการต่างจากโรงพยาบาลของรัฐ ที่ขึ้นตรงกับระบบราชการปกติ ต้องการ
ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่ากับงบประมาณของรัฐที่สูญเสียไป ตอบสนองหลักการกระจาย
อานาจ และหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การกากับของรัฐ
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จังหวะก้าวพัฒนา
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จากสุขศาลา – สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน - โรงพยาบาลในกากับของรัฐ

โรงพยาบาลในกากับของรัฐ
(รูปแบบองค์การมหาชน)

รูปแบบโรงพยาบาลชุมชน

รูปแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชน
นายแพทย์วิทิตฯ พัฒนาร่วม
ระบบสุขศาลา สถานีอนามัย

ยุ คสมัย ที่เป็นการบริการรู ปแบบสุขศาลา เป็นรูปแบบการให้บริการ ตามที่รัฐจัดให้ประชาชนมีสิทธิเพียงมารับบริการ ตามที่
รัฐกาหนด ระบบ ที่จัดบริการให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เกือบจะไม่มีให้เห็น
ยุ คสมัย ที่เป็นการบริการรู ปแบบโรงพยาบาลชุมชน ให้บริการตามที่รัฐจัดให้ ประชาชนมีสิทธิเพียงมารับบริการ ตามที่รัฐ
จัดบริการให้ภาคประชาชน เริ่มมีความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ ต่อระบบการให้บริการ สิทธิการรับรู้ร่วมพัฒนาน้อยมากทั้งๆ ที่
วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลชุมชน ต้องการให้ประชาชนชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม พบว่ามีอุปสรรค เพราะระบบราชการ ไม่
สามารถจะยืดหยุ่นได้ ติดขัดด้วยเงื่อนไขของ ระบบ ระเบียบ และพฤติกรรมบางประการในระบบ
ยุ คสมัย ที่เป็นการบริการรู ปแบบ โรงพยาบาลกึ่งรัฐกึ่งเอกชน เป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่ นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล
พัฒนาทดลอง นาเอาลักษณะที่ดี ที่มีหลักการ มีความถูกต้อง ของระบบราชการ มาประยุกต์กับจุดเด่น ของภาคเอกชน มี
ความรวดเร็วในการให้บริการ พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ได้รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา
เรียนรู้ และร่วมกันพัฒนา สามารถเพิ่มศักยภาพของการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐ ได้นาเสนอขออนุมัติกับผู้บังคับบัญชา
ยุ คสมัย ที่เป็นการบริการ รู ปแบบโรงพยาบาลในกากับของรัฐ ภายใต้กรอบหลักของ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้มีมติให้ เริ่มดาเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นรูปแบบที่กระจายอานาจการบริหาร ซึ่งเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและกากับติดตามผล คณะกรรมการฯ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
ภายใต้การกากับนโยบายของรัฐ
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ก้าวสู่การเป็น
โรงพยาบาลรูปแบบองค์การมหาชน
โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่ง แรก ที่เป็นองค์การมหาชน ตั้ง ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการเดินทาง
ไปสู่
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกากับดูแล
- การตอบสนองความต้องการของชุมชน
- ความเสมอภาคของการกระจายบริการ
- การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิได้มุ่งแสวงหากาไร
- ประสิทธิภาพในการกระจาย และใช้ทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
การดาเนินงานที่ผ่านมา
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนใฝ่ฝัน ยังเป็นโรงพยาบาลที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของ และมีฐานะเป็นนิติบุค คล มุ่ง ตอบสนองความต้องการของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมควบคุมกากับ โดยผ่าน
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคราชการ มีความคล่องตัวในการบริหารกิจ การ
ประจาวันในทุกด้าน บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ได้ด้วยผลงาน และได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ไม่ได้แสวงหากาไร
เป็นหลัก ประชาชนผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสยัง ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล โดยไม่คิดมูล ค่า (ฟรี) ในช่วงแรกยัง ไม่มี
คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นข้าราชการ
และผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติงานไปก่อน จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึงได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ
แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เมื่อคณะกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเข้า
มารับงานแล้ว ก็เริ่มกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดยุทธศาสตร์ ออกข้อบังคับระเบียบเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร การบริหาร
จัดการ และเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความคล่องตัว และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อาศัยวิธีคิดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) ดังผลงานปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้
สรุปแล้ว ในระยะที่มีการเปลี่ยนสถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้ดาเนินการมีผลงานก้าวหน้าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นที่พอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการ และ โรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาในด้านอาคารสถานที่
เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ใ นทางการแพทย์ให้ ทั นสมัย นาเทคโนโลยีส มัยใหม่เข้ ามาใช้ เสาะแสวงหาแพทย์เฉพาะทางที่ มี
ความสามารถให้ทุนการศึกษาแพทย์ พยาบาล ศึกษาต่อ ทาเครือข่ายกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล
พัฒนาระบบการพัสดุ การเงิน และการตรวจสอบภายใน ตั้ง PCU (Primary Care Unit) เพิ่มขึ้นในเขตชุมชนใหญ่ พร้อมทั้ง
พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

รายงานประจาปี 2556 | 13

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง

พันธกิจ
1. สร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคแก่ประชาชนในพืน้ ที่รับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. ฟื้ นฟู สภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
4. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ขององค์กรและสถาบันต่างๆ

แผนกลยุทธ์ (Strategy Map)
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพและป้ องกันโรค
1. ประชาชนผู้เสพและติดยาได้รับ
การบาบัด
รักษาและฟื้นฟูอย่าง
มีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถควบคุม
และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและภัย
สุขภาพ

3. ประชาชนได้รับการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่สามารถป้องกันได้
อย่างมีมาตรฐานและทันเวลา

4. เพิ่มศักยภาพการให้บริการเชิงรุก การเข้าถึงบริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพ

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 2 มุ ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
1. ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ

2. ขยายขอบเขตการ
ให้บริการทางการแพทย์
เฉพาะทางที่ซับซ้อน
(บางสาขา)

3. มีระบบเทคโนโลยี
อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย

4. มีโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่ได้
มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

ประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 3 การกากับดูแลและพัฒนาองค์กร
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร จัดการแบบ
บูรณาการ

2. สร้างความเข้าใจใน
บทบาทและการปฏิบัติ
หน้าที่ของทีมนา

3. พัฒนาสมรรถนะของ
องค์การให้เป็นองค์กร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมี
การสร้างนวัตกรรม

4. การบริหารทรัพยาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
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กิจกรรม
และการให้บริการ
1. งานบริการผู้ป่วยนอก
1.1 แผนกอายุ กรรม
มีอายุรแพทย์ จานวน 17 ท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ , สาขา
อายุรศาสตร์โรคไต , สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
หายใจและภาวะโรควิกฤตโรคระบบ , สาขาอายุรศาสตร์
โรคข้ อและรูม าติ ซั่ ม , สาขาอายุ ร ศาสตร์ โ รคมะเร็ ง ,
สาขาอายุร ศาสตร์โรคเลือด และผู้เชี่ยวชาญด้านสาขา
ทางเดินอาหาร ซึ่งแผนกอายุรกรรมเป็นแผนกที่มีผู้ป่วย
มาใช้บริการมากที่สุด
โรคที่ พ บบ่ อ ยและมี ผู้ ป่ ว ยมารั ก ษามากได้ แ ก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
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1.2. แผนกศัลยกรรมทัว่ ไป
ปั จ จุ บั น มี ศั ล ยแพทย์ จ านวน 3 ท่ า น และมี
ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 1 ท่าน ซึ่งโรคที่พบ
บ่อย ได้แก่ โรคศัล ยกรรมช่องท้อง ผู้ป่วยจากอุบั ติเหตุ
ทั่วไป

1.3. แผนกศัลยกรรมออร์โธปิ ดิกส์
มี ศั ล ยแพทย์ อ อร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ จ านวน 4 ท่ า น เริ่ ม
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและการผ่าตัดต่าง ๆ
ปัจจุบันมีศักยภาพพร้อมให้บริการทางด้านกระดูกและ
ข้ อ ทั้ ง การรั ก ษาการผ่ า ตั ด เปลี่ ย นข้ อ เข่ า เปลี่ ย นข้ อ
สะโพก หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

1.6. แผนกจักษุ

1.4. แผนกสูต-ิ นรีเวชกรรม
มีสูติแพทย์ จ านวน 3 ท่าน มีผู้ป่วยมาฝากครรภ์ทุกวัน
ซึ่งดูแลโดยสูติแพทย์ ตามแนวทางการรักษาพยาบาลของฝ่าย
สู ติ -นรี เ วชกรรม เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเป็ น พิ เ ศษในวั น อาทิ ต ย์
สาหรับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์ ประกันสังคมให้บริการทาคลอด
โดยสูติแพทย์ด้วยความเสมอภาค สาหรับผู้ป่วยทุก รายไม่ต้อง
เสียค่าฝากครรภ์พิเศษ หรือค่าคลอดพิเศษ ในโรงพยาบาลแห่ง
นี้

1.5. แผนกทันตกรรม
มี ทั น ตแพทย์ จ านวน 14 ท่ า น มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญสาขา
ศัล ยศาสตร์ ช่อ งปากและแม็ก ซิล โลเฟเชีย ล , สาขาปริ ทัน ต
วิทยา , สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก , สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
, สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ , สาขาทันตกรรมทั่วไป , สาขาทันตก
รรมบูรณะ และสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก เปิดให้บริการทุกวัน
ไม่ เ ว้นวั นหยุ ดเสาร์ -อาทิ ตย์ และ ให้บริ การทในชุม ชน ซึ่ง มี
โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมให้บริการนอก
สถานที่ เพื่อสร้างโอกาสในการรับบริการทางทันตกรรมได้อย่าง
ทั่วถึงและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในเขตอาเภอบ้านแพ้วหันมา
ใส่ใจการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง

-

ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย ครบครัน
ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์
มีการสารวจ และตรวจเพื่อค้นหาผู้ป่วยที่เป็น
ต้อกระจก และผ่าตัดโดยทีมงานที่ชานาญการ
- ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกนอกสถานที่
มีจั ก ษุ แ พทย์ จ านวน 13 ท่า น โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว
ร่วมกับ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้
การรักษาต้อกระจกเชิง รุกในชุมชน ในพื้นที่อาเภอบ้านแพ้ว
จัง หวั ดสมุ ท รสาคร และจั ด บริ การหน่ว ยผ่ าตั ด ต้ อกระจก
เคลื่ อ นที่ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว , องค์ ก ร
ภาคเอกชนต่างๆ องค์กรสื่อมวลชนทุกแขนง และ มูลนิธิต่าง
ๆ ออกหน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เพื่ อ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคต้ อ กระจกใน
ท้องถิ่นต่างจังหวัดที่ห่างไกล ขาดแคลนจักษุแพทย์ โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ ทั้งนี้จ ะต้องเป็นไปตามความต้องการชุมชน หรือ
องค์กรในท้องถิ่นนั้นๆ ร้องขอความร่วมมือมายังโรงพยาบาล
บ้า นแพ้ ว และทางที ม งานจั ก ษุแ พทย์ จะประสานงานกั บ
โรงพยาบาลชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น ๆ

รายงานประจาปี 2556 | 17

1.7. แผนกกุมารเวชกรรม

มีกุมารแพทย์ จานวน 8 ท่าน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม , สาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และสาขาทารกแรกเกิดและปริกาเนิด
ซึ่งจานวนผู้ป่วยนอกมีอัตราเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ เนื่องจาก
ต้องดูแลด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ง เด็กในอาเภอ
บ้านแพ้ว มีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

1.8 คลินิกมะเร็งและเคมีบาบัด
เปิ ด ให้ บ ริก ารตรวจรั ก ษา ทุ ก วั น จั นทร์ อั ง คาร และ
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และให้บริการ
ยาเคมีบาบัด ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.

1.9 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ด้านร่างกาย , การเรียน,
ภาษา , สติปัญญาและฝึกพูด
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1.9 ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตรวจสุข ภาพประจ าปีให้กั บ
พนักงานบริษัท, หน่วยงานภาครัฐฯ, ภาคเอกชนทั่วไป โดยเรา
ให้บริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ
โดยทีมแพทย์ พยาบาล และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

1.10. หน่วยไตเทียม
ปัจจุบันมีเครื่องฟอกไต จานวน 17 เครื่อง เปิดให้บริการ
ฟอกไตวันละ 3 รอบ ตั้ง แต่ปีง บประมาณ 2548 โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว ดาเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการและ
ระบบการบาบัด ทดแทนไต ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะ
สุดท้าย จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ใน
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย โดยให้ผู้ป่วยเริ่มต้นการรักษาด้วยวิธีการล้างไต
ทางช่องท้อง (CAPD) นอกจากถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อบ่งชี้
หรือภาวะแทรกซ้อน ก็จะพิจารณาให้การรักษาด้วยวิธีการฟอก
เลือดด้วยเครื่องฟอกไต (HD) และถ้าผู้ป่วยมีความพร้อมก็จ ะ
สนับสนุนให้เปลี่ยนไต ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด และผู้ป่วยสามารถ
กลับมามีชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติ โครงการนี้มี อายุรแพทย์
โรคไต ได้แก่ แพทย์หญิงปิยะธิดา จึงสมาน เป็นผู้ตรวจคัดกรอง
และให้การดูแลผู้ป่วย

3. 1.10. ฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค
ให้การดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทั้ง ในและนอกโรงพยาบาล และยัง มีหน่วยสุขภาพดีเริ่มที่
บ้าน (HHC) ซึ่งมีทั้งหมด 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานขับรถ ไปให้การดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับไปบ้าน ดูแล
ทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการ Home Base
ใช้บ้านเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วย ให้ญาติมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยร่วมกับทางโรงพยาบาล
ซึ่งในส่วนของทีมการส่ง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค มี
รายละเอียดดังนี้
• การค้ นหาและคัด กรองกลุ่ม เสี่ ยงและผู้ป่ วยในชุม ชน
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดั นโลหิต สูง หัว ใจและ
หลอดเลือด
• กิจกรรมค้นหาและคัดกรองเพื่อชะลอการเสื่อมของไตใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
• กิจ กรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิด
โรคไข้เลือดออก

• อบรมแกนนานักเรียนมุมเพื่อนใจวัยรุ่น
• ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เยี่ยมหลังคลอดในชุมชน
และในส่ ว นของหน่ วยสุ ข ภาพดี เ ริ่ม ที่ บ้ า น (HHC) มี
รายละเอียดดังนี้
• เป็นหน่วยที่ส ามารถให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง ระหว่าง
โรงพยาบาลและบ้านผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ทาให้ผู้ป่วยและญาติมั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วยการ
พึ่งพาตนเองมากขึ้น
• สามารถลดอัตราการครองเตียง
• สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยในของ
โรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม
• ลดค่ า ใช้จ่ า ยด้ านครั ว เรื อ นของผู้ ป่ ว ยและญาติ ขณะ
รักษาในโรงพยาบาล
• สามารถสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ป่วยเอง
• โรงพยาบาลเป็นที่ศรัทธาของผู้ป่วยและญาติ ตลอดจน
ชุมชนมากขึ้น
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2. งานบริการผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ วฯ มีเตี ยงทั้ ง หมด 300 เตี ยยง
ให้บริการทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ 9 แห่ง เป็นการ
ขยายเพื่ออานวยประโยชน์แก่ประชาชน และสนองนโยบาย
ของรัฐฯ
2.1 ในเขตอ าเภอบ้ า นแพ้ ว มี ส าขาบริ ก าร 3 แห่ ง
ให้บริการลักษณะ Extended OPD หรือ แผนกผู้ป่วยนอก
สาขาอยู่ ห่ า งจากโรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว ในเขตพื้ น ที่
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน มีแพทย์ประจา
หากฉุกเฉิน และเกินศักยภาพ ส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว ได้แก่
1) สาขาหลักห้า
2) สาขาเกษตรพัฒนา
3) สาขาพระราม 2 (ริมถนนพระราม 2 )

2.2 นอกเขตพื้นที่ เป็นการให้การบริการ ตามนโยบาย
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ ส านั ก งานคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ด้ ว ยความเห็ น ชอบของกระทรวง
สาธารณสุข
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1) โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว (สาขาพร้ อ มมิ ต ร )
กรุงเทพมหานคร
2) ศูนย์แพทย์และทันตกรรม ในศูนย์ราชการฯ แจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3) ศู นย์ ล้ า งไตทางช่อ งท้ อ ง บริ เ วณวงเวีย นใหญ่
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ * คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นกรณีการ
ขยายสาขา สามารถกระทาได้ ในกรณีที่เป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐ แต่จ ะต้องอยู่ภ ายใต้การบริหารของคณะ
กรรมการฯ เพียงชุดเดียว
* บั น ทึ ก ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เรื่อ งเสร็ จ ที่
334/2546 หนั ง สื อ ที่ นร 1901/0466 ลงวั น ที่ 14
พฤษภาคม 2546

3. หน่วยสนับสนุนบริการ
3.1 แผนกรังสีวินิจฉัย
การนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ให้บริการ
ซึ่งมีรังสีแพทย์ประจา จานวน 3 ท่าน
• ให้บริการ X-ray ทั่วไป,
• ให้บริการ X-ray คอมพิวเตอร์
• ให้บริการ Ultrasound
• ให้บริการ Mammogram
• หน่วย X-ray เคลื่อนที่ จานวน 4 คัน
• มีเครื่อง ทั้งระบบทั่วไป
• เครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่ทันสมัย
ที่มีความทันสมัย ส่งข้อมูล ด้วยระบบ RIS (PACs)
• มีเครื่อง Mammogram ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
• มีเครื่อง Ultrasound ตรวจวินิจ ฉัยระบบต่างๆ ให้การสนับสนุน
ข้อมูลวินิจฉัย อาการเบื้องต้น ได้แก่ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์
เฉพาะทางด้านอื่นๆ ให้ผลการวินิจฉัย เที่ยงตรง แม่นยา และรวดเร็ว เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย
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3.2 แผนกปฏิบัติการกลาง
งานบริการด้านปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory)
- การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก
- Hematology and Clinical Microscopy ,
Microscopy, Microbiology , Serology
(Immunology),Biochemistry, Blood Bank
- อุปกรณ์ทาง Hardware เป็นเครื่อง Automate
จานวนมาก ได้แก่
- เครื่องตรวจ Biochemistry ทั้งแบบ Wet และ Dry,
เครื่องตรวจ Serology
- มีธนาคารเลือด ในนขนาดที่เหมาะสม กับการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาล
มีนักเทคนิคการแพทย์ เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
- มีการขยายและพัฒนาด้าน Microbiology ทาการเพาะ
เชื้อและตรวจเชื้อต่างๆ เช่น Hemoculture,
Rectal Swab ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
- มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงข้อมูล
HIS กับ LIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ทางาน
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3.3 งานเภสัชกรรม
ปัจ จุ บัน งานเภสั ช กรรม มีห้อ งจ่ ายยา 2 ห้ อง และมี
เภสัชกร จานวน 24 ท่าน เปิดให้บริการจ่ายยาโดยเภสัชกร
ตลอด 24 ชั่วโมง

3.4 งานกายภาพบาบัด
งานกายภาพบาบัด มีนักกายภาพบาบัด จานวน 6 ท่าน
เปิดให้ บริ การทางกายภาพบาบัดในผู้ที่มีอาการทางระบบ
กระดูกและกล้ ามเนื ้อ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่
ปวดเข่า ทังจากภาวะเสื
้
่อมของข้ อต่อ การบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬา บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ และการยึดติดข้ อต่อ
หลังการใส่เฝื อก จากกระดูกหัก ด้ วยเทคนิคการรักษาทาง
กายภาพบาบัด และเครื่ องมือทางกายภาพบาบัดที่ ทันสมัย
งานกายภาพบาบัด เปิ ดให้ บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตังแต่
้
เวลา 07.30 – 15.30 น. และเปิดให้บริการ วันเสาร์ –
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น.
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งานบริการผู้ป่วยนอก
สถิติผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2547-2556
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
รายการ

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ผู ้รับบริการผู ้ป่วยนอก (ครัง้ )

360,118

398,009

422,419

444,668

496,444

518,014

556,587

656,047

691,877

690,743

เฉลี่ยต่อเดือน (ครัง้ )

30,010

33,167

35,201

37,056

41,370

43,168

46,382

54,671

57,656

57,573

เฉลี่ยต่อวัน (ครัง้ )

987

1,090

1,157

1,218

1,360

1,419

1,525

1,797

1,896

1,892

กราฟแสดงจานวนครัง้ ผู ้ป่วยนอก ปี งบประมาณ 2547 - 2556
800,000
656,047

700,000
600,000
500,000
400,000

360,118

398,009

422,419

444,668

2548

2549

2550

496,444

518,014

2551

2552

691,877

690,743

2555

2556

556,587

300,000
200,000
100,000

0

2547

2553

2554

กราฟแสดงจานวนครัง้ ผู ้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี งบประมาณ 2547 - 2556
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,797

987

2547

1,090

1,157

1,218

2548

2549

2550
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1,360

1,419

2551

2552

1,896

1,892

2555

2556

1,525

2553

2554

งานบริการผู้ป่วยใน
สถิติผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2547-2556
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
รายการ

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

จานวนผู ้ป่วยในจาหน่าย (คน)

15,752

14,735

17,670

15,365

15,010

16,636

18,782

17,579

19,025

18,833

อัตราครองเตียง (%)

80.04

81.49

88.55

85.02

83.77

78.85

74.84

77.58

82.37

77.03

วันนอนเฉลี่ยต่อคน (วัน)

3.03

3.34

3.19

3.64

3.67

4.75

4.81

5.11

4.86

4.58

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผู ้ป่วยในจาหน่ายปี งบ ประมาณ 2547 - 2556
20,000

18,782

17,670
15,752

14,735

15,000

15,365

15,010

2550

2551

16,636

17,579

19,025

18,833

2555

2556

10,000
5,000

0

2547

2548

2549

2552

2553

2554

กราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราครองเตียง ปี งบประมาณ 2547 - 2556
100
80

80

81

89

85

84

79

75

78

82

77

จานวนเตียง

60

ปี
ปี
ปี
ปี

40
20

2550
2551
2552
2553-ปั จจุ บัน

180 เตียง
180 เตียง
250 เตียง
300 เตียง

0

2547 2548 2549 2550

2551

2552 2553 2554 2555 2556
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สรุปผล
การดาเนินงานสาคัญภายใต้ภารกิจ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐดาเนินกิจ การตาม
กฎหมาย ที่ส อดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง โรงพยาบาล แนวนโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรีที่มุ่ ง เน้นพั ฒนาคุณ ภาพบริ การ มาตรฐานในการดูแ ลผู้ป่ วย การบริ หารจัด การ
โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นทีมนาบริหารสูงสุด ที่ทาหน้าที่ตัดสินใจกาหนดนโยบาย
บทบาททิศทางในการพัฒนาควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารทั่วไปตลอดจนวางระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ข้ อ ก าหนดขององค์ ก ารมหาชน เพื่ อ ให้ ด าเนิ น กิ จ การเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
สาหรับ ในช่วงปี 2555-2558 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้กาหนดทิศ ทาง
นโยบายและวางกรอบการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคแก่ประชาชนในพืน้ ที่
โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และใกล้เคียงมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถดูแลตนเองเพื่อควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ภัย
พิบัติ ภัยสุขภาพ อย่างมีมาตรฐาน และทันเวลา โดยกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 พัฒนาการป้องกันบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพย์ติดให้มีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
1.3 พัฒนาความพร้อมระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
1.4 การจัดการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบ้านแพ้วโมเดล ตามช่วงอายุ และการจัดการระบบ
ข้อมูล
1.5 การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพโดยภาคีเครือข่าย

2. การพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ
โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถ
เข้าถึงบริการรักษาโรคที่มีค วามซับซ้อนซึ่ง คุกคามต่อชีวิต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดการ
ส่งต่อไปรักษาที่อื่น ทีมนาจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานบริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
โดยกาหนดแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
2.2 พัฒนามาตรฐานบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA/HPH)
2.3 เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน ในสาขาที่มีความพร้อม เช่น
แผนกจักษุ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกโรคไต แผนกโรคมะเร็ง เป็นต้น
2.4 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ลดขั้นตอนบริการ, เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว, ลดความแออัด, ความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน
2.5 พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอานวยความสะดวก
เพิ่มความรวดเร็ว
2.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานมีพื้นที่ ใช้สอยเพียงพอ มีระบบอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
2.7 ขยายพื้นที่ให้บริการรองรับการเพิ่มปริมาณผู้ใช้บริการ
3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพื่อ
รองรับการขยายขอบเขตบริการแผนงานในอนาคต และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีอัตรากาลังที่เพียงพอกับภารงาน เจ้าหน้าที่มีความสุข ความปลอดภัย และมี
แรงจูงใจในการทางาน จึงได้กาหนดแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียงในสาขาขาดแคลนที่สอดคล้องกับการ
ขยายขอบเขตบริการและแผนงานในอนาคต
3.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานประจาเชิงวิชาชีพและเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ
- สนับสนุนทุนส่งแพทย์เรียนหลักสูตรเฉพาะทาง,ผู้เชี่ยวชาญ
- สนับสนุนทุนส่งพยาบาลเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง
- สนับสนุนทุนสาขาอื่นๆที่สอดคล้องภารกิจ ตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง และความทันสมัย
3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการให้บริการที่เป็นเลิศ
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย สร้างนวัตกรรม ผลงานคุณภาพและการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนผลงานและจัดการความรู้ที่ทันสมัย
3.5 พัฒนาพฤติกรรมบริการกลุ่มบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกระบวนการทางาน
3.6 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตามกรอบประเพณี
อันดีงามเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.7 ปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจในการทางาน
3.8. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ และการประเมินความเสี่ยงในการทางานให้ได้
มาตรฐาน
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คารับรองการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตารางสรุ ปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
1. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

3.8538

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ

4.5530

3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

3.4303

4. ด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

4.0000

ตาราง สรุปผลการปฏิบตั ิงานตามคารับรองการปฏิบตั งิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

1

น้าหนัก
(ร้อยละ) 1

เกณฑ์การให้คะแนน
2

3

4

5

ผลการดาเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
น้าหนัก

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)
1.1 การดูแลผู้ที่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน
1.1.1 ตรวจจอประสาทตา
1.1.2 ตรวจการทางานของไต
1.1.3 ตรวจเท้า
ร้อยละของความครอบคลุมของทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
1.2
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด
1.3 ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคัดกรองเบื้องต้น
1.3.1 มะเร็งเต้านม
1.3.2 มะเร็งปากมดลูก
1.4 ความสาเร็จของการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ
1.4.1 อัตราความสาเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate)
1.4.2 จานวนเดือนที่มีการติดเชื้อที่เยื่อบุช่องท้อง (Peritonitis)
ต่อครั้ง ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
การดูแลผู้ที่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน กรณีการ
1.5 ควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือด
1.5.1 ผู้ป่วยทั่วไป
1.5.2 ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กับ โรงพยาบาล
1.6
อย่างน้อย 4 ครั้ง

1.8

3.8538

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5
5
5

ร้อยละ

5

ร้อยละ
ร้อยละ

5
5

ร้อยละ

95

78.27
93.90
94.86

5.0000
5.0000
4.9720

0.2500
0.2500
0.2486

90

92.73

5.0000

0.2500

97.67

5.0000

0.2500

48.95 53.95 58.95 63.95 68.95
81

84

87

90

93

75

80

85

90

70

75

80

85

81.52 84.02 86.52 89.02 91.52
30

33

36

39

42

42.63

5.0000

0.2500

4

80

85

90

92.5

95

88.89

2.7780

0.1111

เดือน

4

24

25

26

27

28

28.25

5.0000

0.2000

ร้อยละ
ร้อยละ

4
4

57.28 59.78 62.28 64.78 67.28
51.07 53.57 56.07 58.57 61.07

56.45
60.44

1.0000
4.7480

0.0400
0.1899

ร้อยละ

5

72.95 77.95 82.95 85.45 87.95

68.57

1.0000

0.0500

ร้อยละ

5

6

5.5

5

4.5

4

6.98

1.0000

0.0500

ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อ Metabolic syndrome ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
ร้อยละ
พฤติกรรม

4

20

25

30

35

40

36.58

4.3160

0.1726

1.7 อัตราเด็กเกิดน้าหนักน้อยที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์

2

หน่วยวัด

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
2.1.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึงพอใจ
ระดับ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 วิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ของปีที่ผ่านมา
ระดับ 2 กาหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ระดับ 3 คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทาง
การปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ระดับ 4 ดาเนินการปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ระดับ
5
รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจต่อ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน
2.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ร้อยละ

4.5530

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

5

70

75

80

85

90

85.53

4.1060

0.2053
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ตาราง สรุปผลการปฏิบตั ิงานตามคารับรองการปฏิบตั งิ าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

3

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดาเนินงาน
5

ผลการ
ดาเนินงาน

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 15)
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
3.2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อค่าน้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 มีฐานข้อมูลในการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อค่าน้าหนักสัมพัทธ์ทปี่ รับแล้ว
(Adj.RW) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)
ระดับ 2 วิเคราะห์และจัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อค่าน้าหนัก
สัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว (Adj.RW) ได้แล้วเสร็จ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ระดับ 3 มีแนวทางหรือแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
ระดับ 4 ดาเนินการปรับปรุงตามแนวทางหรือแผนที่ได้รับความเห็นชอบ

ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้าหนัก
3.4303

ร้อยละ
ระดับ

5
3

80
1

85
2

90
3

95
4

100
5

99.23
5.00

4.8460
5.0000

0.2423
0.1500

เท่า

2

2.05 2.075 2.10 2.125 2.15

1.99

1.0000

0.0200

ร้อยละ

2

65

66.71

1.6840

0.0337

นาที

1

101.85 96.85 91.85 86.85 81.85

82.67

4.8560

0.0486

3.5.2 กรณีผู้ป่วยนัด

นาที

1

42.52 37.52 32.52 27.52 22.52

52.51

1.0000

0.0100

3.5.3 กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน

นาที

1

108.89 103.89 98.89 93.89 88.89

118.27

1.0000

0.0100

ระดับ 5 รายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน และมีการ
เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อค่าน้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 6/9 เดือนแรก) และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(รอบ 6/9 เดือนแรก)
3.3 อัตราส่วนของรายได้จากการดาเนินงานต่อต้นทุนคงที่
ร้อยละของจานวนผู้ได้รับบริการผ่าตัดโรคต้อกระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ตาม
ระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล
3.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ (นาที)
3.5.1 กรณีผู้ป่วยปกติ
3.4

4

67.5

70

72.5

75

มิติที่ 4 มิติด้านการกากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15)
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาองค์การ
4.2.1 ระดับความสาเร็จของการใช้ผลการสารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนา
องค์การ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 วิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากร ของปีที่ผ่านมา

4.0000
ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.3000

4.3000

0.4300

ระดับ

3

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1500

62.40

1.0000
0.0200
คะแนนที่ได้ 3.8821

ระดับ 2 กาหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ระดับ 3 คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงาน
ตามผลการสารวจ
ระดับ 4 ดาเนินการปรับปรุงงานตามผลการสารวจ
ระดับ 5 รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสารวจต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน
4.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล
ร้อยละ
2
น้าหนักรวม 100

30 | รายงานประจาปี 2556

62.47 64.47 66.47 68.47 70.47

รายงานการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2556

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

1. การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
ปี งบ 2555

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบ 2556

532.68

600
500
400

510.63
412.17

392.14
355.68

341.04
235.16

300

222.55

200
100
0
สินทรัพย์หมุ นเวียน
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สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียน

หนีส้ ิน

สินทรัพย์สุทธิ

$

สินทรัพย์

ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2556 โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว (องค์ ก ารมหาชน) มี
สินทรัพย์รวมเป็นมูลค่า 767.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็น
มูลค่า 34.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.73 ซึ่งเป็นผลมาจาก
• เงินลงทุนระยะยาว โดยในปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีการนาเงินสดไปฝากประจา จานวน
84.50 ล้านบาท
• รายได้ ค้ า งรั บ จ านวน 31.59 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 23.16 ล้านบาท เนื่องจากมีการ
ชะลอการจ่ายเงินจากสานักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

$

หนีส้ ินรวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีหนี้สิน
รวมเป็ นมูล ค่า 235.16 ล้ านบาท เพิ่มขึ้ นจากปีงบประมาณ 2555 เป็ นมู ล ค่ า
12.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.67 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่โรงพยาบาลมีเจ้าหนี้
ระยะสั้นโดยเฉพาะเจ้าหนี้ -ค่าเวชภัณฑ์ยา เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็น
มูลค่า3.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.13 และเจ้าหนี้-ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 6.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.42

$

สินทรัพย์สุทธิ

ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2556 โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว (องค์ ก ารมหาชน) มี
สินทรัพย์สุทธิ เป็นมูลค่า 532.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ 2555 เป็น
มู ล ค่ า 22.05 ล้ า นบาท หรื อ เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 4.32 ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากผลการ
ดาเนินงานที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2556 เป็นมูลค่า 24.54 ล้าน
บาท
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2. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

รายได้

ปี งบ 2555
ปี งบ 2556

1,029.62

1,200.00

1,005.61

1,000.00
800.00
600.00
400.00

218.14

119.77

207.74

53.33

100.04

52.19

200.00
-

รายได้จากเงินอุ ดหนุนรัฐบาล

รายได้จากการ
ให้บริการรักษาพยาบาล

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จาก
สปสช และประกันสังคม

รายได้อื่นๆ

ค่าใช้จ่าย

ปี งบ 2555

ปี งบ 2556

700.00
600.00

583.92
531.66
443.52

500.00

453.03
301.45

400.00

286.09

300.00
200.00

49.37

100.00

46.37

คชจ.บุ คลากร
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คชจ.ยาและเวชภัณฑ์

คชจ.ดาเนินงาน

คชจ.อื่นๆ

รายได้สูง(ตา่ ) กว่าค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายได้
ค่าใช้ จ่าย

1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
-

1,377.13

1,409.33
1,310.71

66.43

ปี 2555

$

สรุ ปผล
การดาเนินงาน

รายได้สูง (ตา่ )
กว่าค่าใช้ จ่าย

1,384.79

24.54

ปี 2556

ผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2556 มีรายได้
รวม 1,409.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 32.20 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.34 ซึ่งรายได้ที่เ พิ่มขึ้น นั้น มาจากการเพิ่มขึ้น ของรายได้จากการให้บริการรั กษาพยาบาล โดย
ปีงบประมาณ 2556 มีรายได้จากการรักษาพยาบาลเป็นมูลค่า 1,029.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
73.06 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือรายได้จากเงินบริจาค โดยในปีงบประมาณ 2556 มีรายได้จาก
การบริจาคเป็นมูลค่า 65.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 14.04 ล้านบาท
หรือร้อยละ 27.49 ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ในปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นมูลค่า1,384.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า
74.14 ล้านบาท หรือเท่ากับร้ อยละ 5.66 ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้น ของค่าใช้ จ่ายบุค ลากร โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 มีมูลค่า 583.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 52.26
ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 9.83 ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยานั้น ใน
ปีงบประมาณ 2556 มีมูลค่า 453.03 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 9.51 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 2.14 ซึ่งเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีค่าเท่ากับร้อยละ 42.17 และ 32.71 ตามลาดับ ซึ่ง
ทาให้ กาไรขั้นต้นของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2556 มีมูลค่าเท่ากับ
ร้อยละ 25.12
โดยภาพรวมในปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แม้จะมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ถึงร้อยละ 2.34 แต่ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลก็มีมูลค่าสูงตามไปด้วย
โดยเฉพาะค่า ใช้จ่ ายด้ านบุค ลากรที่เ พิ่มขึ้ น ตามปริม าณการให้บริ การรักษาพยาบาล อีก ทั้งใน
ปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลยังได้รับผลกระทบจากการปรับ ค่าน้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรั บแล้ ว
(Adj.RW) ของกรมบัญชีกลาง ที่มีการปรั บมูลค่าลดลง ซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) จึ งได้มีเ พิ่ม การให้บริ การทางด้ านการออกหน่ว ยตรวจสุ ข ภาพมากขึ้น และมีการเปิ ด
ให้บริการรักษานอกเวลา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระเกินกว่า 1 ปี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวม สินทรัพย์สุทธิ
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หน่วย : บาท
2555

A 95,960,249.39
C 154,792,956.15
C1 31,595,064.02
B 60,000,000.00
E 12,875,683.70
F
453,402.41
355,677,355.67

148,758,294.21
173,392,550.74
8,430,241.54
50,000,000.00
11,263,763.79
293,196.02
392,138,046.30

I2 84,500,000.00
I 321,072,634.64
2,299,959.50
J
4,295,080.93
412,167,675.07
767,845,030.74

333,347,947.18
3,269,422.07
4,422,002.93
341,039,372.18
733,177,418.48

CC 157,794,395.95
FF1 40,702,794.07
FF 30,506,053.25
2,855,700.00
231,858,943.27

136,385,509.53
27,098,610.04
59,062,804.14
222,546,923.71

3,303,150.00
3,303,150.00
235,162,093.27
532,682,937.47

222,546,923.71
510,630,494.77

LL 120,411,803.33
OO 412,271,134.14
532,682,937.47

120,411,803.33
390,218,691.44
510,630,494.77

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

หน่วย : บาท
2555

2556
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้อื่น
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รายได้สานักงานประกันสังคม
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์
รายได้จากเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

52,188,515.45
52,188,515.45

53,332,744.31
53,332,744.31

1,029,625,882.12
166,900,176.50
40,840,364.16
4,995,137.14
65,895,723.33
48,884,815.47
1,357,142,098.72
1,409,330,614.17

1,005,612,300.11
173,020,013.98
45,118,844.41
4,043,679.00
51,085,128.18
44,922,060.96
1,323,802,026.64
1,377,134,770.95

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

575,894,343.30
8,028,545.38
11,124,921.50
622,907,550.03
32,624,168.46
65,919,198.62
21,914,704.27
46,374,246.24
1,384,787,677.80
24,542,936.37

526,380,766.43
5,280,757.72
8,828,241.70
615,402,784.25
27,282,963.90
58,840,153.16
19,264,600.80
49,373,915.06
1,310,654,183.02
66,480,587.93

19,169.87
(18,855.30)
314.57
24,543,250.94

(45,329.70)
(5,597.67)
(50,927.37)
66,429,660.56

รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการจาหน่ายสินทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการเลิกใช้สินทรัพย์
รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
**หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

2556

หน่วย : บาท
2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้สูงกว่า(ต่ากว่า)ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับ ผลกระทบเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายสินทรัพย์ (สุทธิ)
ขาดทุน จากการเลิกใช้สินทรัพย์ (สุทธิ)
ขาดทุน จากการโอนสินทรัพย์ (สุทธิ)
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในลูกหนี้ระยะสั้น
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในรายได้ค้างรับ
เพิ่มขึ้น ในสินค้าและวัสดุคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในเจ้าหนี้ระยะสั้น
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

24,543,250.94

66,429,660.56

64,628,736.05
1,290,462.57
(19,169.87)
18,855.30
2,710,000.00
18,599,594.59
(23,164,822.48)
(1,611,919.91)
(160,206.39)
126,922.00
19,091,813.29
11,832,789.26
(32,229,750.89)
85,656,554.46

57,670,709.06
1,169,444.10
15,954.00
45,329.70
5,597.67
2,492,817.90
(56,573,751.59)
(4,104.51)
(2,383,655.03)
87,234.17
(269,167.63)
(8,507,580.04)
(731,277.83)
39,512,078.48
98,959,289.01

198,285.35
237,000.00
50,000,000.00
50,435,285.35

176,060.11
176,060.11

(144,500,000.00)
(458,174.00)
(33,895,247.62)
(6,859,763.01)
(321,000.00)
(186,034,184.63)
(135,598,899.28)

(20,000,000.00)
(42,100,928.04)
(10,094,910.02)
(502,900.00)
(72,698,738.06)
(72,522,677.95)

(2,855,700.00)
(2,855,700.00)

-

(52,798,044.82)
148,758,294.21
95,960,249.39

26,436,611.06
122,321,683.15
148,758,294.21

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ
จากการขายสินทรัพย์ถาวร
จากการรับคืนที่ดิน
จากเงินลงทุนที่ครบกาหนด
รวมเงินสดรับ
เงินสดจ่าย
จากการลงทุนในเงินลงทุน
จากการลงทุนในที่ดิน
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
จากการลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างทา
จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมเงินสดจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
เงินสดจ่าย
จากการเช่าซื้อสินทรัพย์
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
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หลักเกณฑ์และสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สาคัญ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

หมายเหตุที่ 1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดาเนินงาน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตั้ ง อยู่ ณ 198 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ปัจ จุบันเป็ น
โรงพยาบาลขนาด 300 เตียง
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รับหลักการพระราชกฤษฏีกาจัดตั้ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ.
2543 ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพื่อเตรียมโอนมอบทรัพย์สินจากระบบราชการเข้าสู่ระบบองค์การ
มหาชนและเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีจ ากเกณฑ์เงินสดเป็นระบบบัญชีเกณฑ์ค งค้างโดยกฤษฏี กามีผ ลบัง คับใช้เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2543 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 117 ตอนที่ 84ก วันที่ 11 กันยายน 2543
การจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้ องกันโรค และการฟื้ นฟู
สุขภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์
1.2 ดาเนินการด้านเวชศาสตร์การป้ องกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคานึงถึงนโยบาย
ของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย
1.3 ดาเนินกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุ มชน
ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการดาเนินการที่แสวงหากาไรเป็นหลัก
หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.1 การจัดทางบการเงิน
โรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดทางบการเงินตามแนวทางที่กาหนดไว้ในหนังสือ “ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน” กรณี
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. มอบหมายให้
สถาบันวิจัย และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทาการศึกษาเพื่อวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในให้
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานนาร่อง แห่งแรกที่ได้มีการเปลี่ยนสภาพจากส่วนราชการไปเป็นองค์การมหาชน
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการใน งบการเงินถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2 / ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐสาหรับสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
2.2 การรับรู้รายได้
รายได้ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย รายได้จากรัฐบาลนอกเหนือจากเงินงบประมาณโดยบันทึกเป็นรายได้อื่น รายได้
ค่ารักษาพยาบาล รายได้จากการรับบริจาคและรายได้อื่น โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อจาหน่ายยา เวชภัณฑ์ หรือได้ให้การ
บริการรักษาพยาบาลแล้ว รายได้จากรัฐบาลและรายได้อื่น บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
2.3 การรับรู้รายจ่าย
เมื่อโรงพยาบาลได้รับบริการแล้ว จะบันทึกค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบันทึกบัญชีหนี้สินตาม
เกณฑ์คงค้าง
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2.4 ลูกหนีค้ ่ารักษาพยาบาล และการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล จะแสดงด้วยมูลค่าการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) การรับชาระ
หนี้ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล หากมีส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมิได้รับตามข้อตกลง เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกัน โรงพยาบาลจะบันทึกลดรายได้ค่ารักษาพยาบาลประเภทนั้น และถ้ามีการรับชาระหนี้ค่ารักษาพยาบาลต่าง
รอบระยะเวลาบัญชี โรงพยาบาลจะบันทึกส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นไว้บัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
โรงพยาบาลมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประวัติ
การชาระเงิน อายุลูกหนี้ สถานะปัจจุบันของลูกหนี้ และมูลค่าลูกหนี้ที่แสดงไว้ในงบการเงินประกอบกัน
2.5 บัญชีเวชภัณฑ์
บัญชีเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่น คานวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน และมีการตรวจนับสม่าเสมอ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
2.6 ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาประเมิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับรู้รายการดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินเมื่อเริ่มแรก
การรับรู้อาคารและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ของโรงพยาบาลเมื่อการก่อสร้างของโรงพยาบาล
แล้วเสร็จ โดยในระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทางโรงพยาบาลจะรับรู้มูลค่าในบัญชีสินทรัพย์ระหว่างทา
การรับรู้สินทรัพย์ถาวรของโรงพยาบาลจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์มีมูล ค่าตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป ตาม
หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6.2.1
2.7 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์
การตั้งค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ โดยอัตราค่า
เสื่อมราคาสินทรัพย์เป็นไปตามข้อกาหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง

5 ปี

อุปกรณ์ (ครุภัณฑ์)

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง-อุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

อุปกรณ์การแพทย์

7 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5 ปี

40 | รายงานประจาปี 2556

กิจกรรม
และโครงการพัฒนาสาคัญ

1. การปรับ เปลี่ย นกระบวนการและวิ ธีการทางาน
ได้แก่ การพยายามที่จะ Contact out การเช่าทรัพย์สิน
เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์สานักงาน, ครุภัณฑ์
การแพทย์, นักวิจัย, ระบบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทา
ความสะอาด, ยาม, โรงครัว, คนดูแลสวน
- กระบวนการนี้จะทาให้ขนาดขององค์กรเล็กลง
- ไม่ผูกพันภาระค่าใช้จ่ายประจาระยะยาว
- องค์กรเกิดการบริหารที่ยืดหยุ่น
- มีการประเมินผลสามารถทาได้อย่างจริงจังมากขึ้น
2. การปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งการบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน
- สามารถปรับโครงสร้างได้รวดเร็ว
- เป็นองค์กรแนวราบ
- การสื่อสารระหว่างองค์กรรวดเร็ว
- ครอบคลุมโครงสร้างอานาจการบริหารจัดการ
- มีระเบียบข้อบังคับออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร
- ปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับได้ตามสถานการณ์
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. การรือ้ ปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
- มีระบบเป็นของตนเอง ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ซึ่งมีความคล่องตัว
- เป็นหมวดอุดหนุนที่มีการคิดแบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่าย
ต่อหัว
- งบประมาณคุมการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ มีการ
วางแผนการใช้จ่ายเงิน
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4. การสร้างระบบบริหารงานบุ คคลและค่าตอบแทนใหม่
- การคัดเลือกสรรหาเป็นระบบเปิดสามารถเลือกบุคลากร
ทีม่ ีความจาเพาะเหมาะสมมากขึ้น และให้ความสาคัญ
และให้เวลากับการคัดเลือกสรรหามากที่สุด
- ให้บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่มีอยู่ในวงการบุคลากรช่วย
สรรหาบุคลากรให้องค์กร
- ใช้ระบบของภาคธุรกิจเข้ามาใช้กับการบริหารบุคคล
- สามารถทาสัญญาเป็นรายโครงการ หรืองานพิเศษ
- เน้นเรื่องระบบประเมินผลแบบ 360 องศา เป็นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาไม่ได้เป็นการจับผิด
- ใช้ตัวชี้วัดควบคู่ไปกับสัญญาจ้าง
- มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวที่จะจัดสรรบุคคล
ให้เหมาะสมกับงาน
- ค่าตอบแทนจะจ่ายตาม Work load อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะปรับระบบการบริหารงานบุคคลแล้ว ยังทา
ให้มีการ turn over ค่อนข้างสูง
5. การปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม
- ไม่ยึดถือตาแหน่ง แต่ยึดถือความรับผิดชอบเป็นสาคัญ
- วัฒนธรรมองค์กร ต้องลดภาพพจน์แบบเช้าชามเย็น
ชาม ซึ่งระบบราชการไม่มีการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ
โดยการถูกตัดออก เนื่องจากไม่ได้รับการเปิดโอกาส
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ต้องมีการบริการแบบ Service mind
- ผู้นาองค์กร ระดับหัวหน้า ต้องทาเป็นตัวอย่าง
- เน้นลูกค้าเป็นสาคัญ
- ในระบบราชการเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
- นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน

6. การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย
- มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ และสามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอกได้
- มีระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อถือได้ และหน่วย
งานต่าง ๆ สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้
- มีแผนพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง เช่น ส่งบุคลากรไป
อบรม
- การทา e-Goverment ควรเน้นทาที่จุดเล็ก ๆ ก่อน
แล้วจึงขยายให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ และต้องมีคน
เริ่มต้นทา
- ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาทา
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1. มี การเชื่อ มโยงเครือ ข่ า ยข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง และเครื อ ข่ า ยการท างานเป็ น แบบพั น ธมิ ต รทั้ ง
ภาครัฐ และเอกชน
2. องค์การมหาชนต้องมีการประเมินผลที่ชัดเจน
3. มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน
4. ทาให้องค์การมหาชนเป็นองค์กรตัวอย่างของการปฏิรูป
ระบบราชการ
5. สร้างความเชื่อมโยงระหว่า งยุทธศาสตร์และกรอบการ
ทางานขององค์การมหาชน กับ นโยบายของรัฐบาล ให้ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากที่สุด กล่าวคือแปลงนโยบายของรัฐบาล
ให้เป็นแผนปฏิบัติการขององค์การอย่างเหมาะสม บนพื้นฐาน
ความเป็นอิสระจากภาครัฐ (แต่มิใช่สุดขั้วดัง ที่เข้าใจกัน ) ใน
ขณะเดี ยวกัน ทิศ ทางนโยบายของรั ฐ บาลก็ ไ ด้รั บการดู แ ล
สนองตอบจากองค์การมหาชน เพื่อสร้างความกลมกลืน ลด
ความแปลกแยก / ช่องว่างของสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลกับ
องค์ การมหาชน โดยสรุป คือ สร้ างความรู้ สึก มีส่ วนร่ว มกั บ
รัฐบาล (participatory while maintaining integrity)

7. การเปิ ดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
- ร่วมสรรหากรรมการบริหารฯ โดยมีประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมวางวิสัยทัศน์, กาหนดนโยบาย, เป้าหมายการ
การดาเนินงาน, บริจาคทรัพย์สิน, ตรวจสอบข้อร้อง
เรียนต่าง ๆ
- ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลขององค์การได้
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น ประชุมผู้นา
ชาวบ้าน
- มีเวทีประเมินการทางานขององค์การ

ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างโอกาสพัฒนา
1. รู ป แบบการบริ ห ารแบบองค์ ก ารมหาชน ซึ่ ง ประสบ
ผลส าเร็จ และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ บาล และความ
ต้อ งการของประชาชนเป็ น อย่ า งดี ยั ง มิ ไ ด้ถู ก น ามาปฏิ รู ป
หน่ ว ยงานที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น ในภาครั ฐ อื่ น ๆ ให้ เ กิ ด เป็ น
องค์การมหาชน มากขึ้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมหาชนกับหน่วยงานอื่น ซึ่ง
ยังมององค์การมหาชน เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ และยัง
ขาดความเข้ า ใจลั ก ษณะการด าเนิ น การและรู ป แบบของ
องค์การมหาชน
3. การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ กั บ ประชาชนเข้ า ใจในเรื่ อ งของ
องค์การมหาชนให้มากขึ้น
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