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      จากการพัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วท่ีผ่านมาส่งผลให้มี
การขยายหน่วยบริการการแพทย์หลายสาขา สร้างความ
เช่ือมั่นศรัทธาแก่ประชาชนผู้มารับบริการในเขตอ าเภอ
บ้านแพ้วกับละแวกใกล้เคียง ส่งผลต่อแนวโน้มจ านวน
ผู้รับบริการ ท่ีมีอัตราเพิ่มมากขึ้น สร้างความแออัดด้วย
ข้อจ ากัดด้านสถานท่ีไม่เพียงพอรองรับการให้บริการ ด้วย
ความเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ไ ด้ด าเนินการหารือและมีมติ
ด าเนินการโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและ
โรคหัวใจ 10 ช้ัน ขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ อีก ท้ังสามารถพัฒนาให้ เป็น 
โรงพยาบาลหลักในการจัดการศึกษาของนิสิตแพทย์ 
พยาบาล และหลักสูตรด้านการสาธารณสุข อันจักเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ และกิจการด้านสาธารณสุข
ต่อไป 

(นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย)์ 
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

สารจาก... 
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
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          ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ด าเนินการในรูปแบบ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จนกระท้ัง
ปัจจุบัน ปรากฏมีผลงานด้านบริการตรวจรักษาโรคในทุกสาขา
หลัก สามารถเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้ของนิสิตคณะแพทย์ 
พยาบาล และสาขาสนับสนุนทางการแพทย์ ประกอบกับ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ
ทีมงานได้จัดท าโครงการจัดสร้างศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 
10 ช้ัน ซึ่งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันท่ี 21 ก.พ. 2556 
          นับเป็นการวางเข็มมุ่งขยายศักยภาพบริการ โดย
มุ่ งหวั ง ให้ ทีมง าน ใช้ทรัพยากรสร้ า ง คุณประ โยชน์ แก่
ผู้รับบริการ หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างครบวงจร 
และยั่งยืน 

สารจาก... 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(นายสุรพงษ์  บุญประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
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นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย ์      นายดาบส เคี่ยมสมุทร    
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน ์      นายธรีะชยั บุญอารีย ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต      นายกิตติพันธ์ จ าปาทิพย ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

นายแพทยช์ยัรัตน์  เวชพานิช 
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร 
 

คณะกรรมการ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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คณะกรรมการ 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 

คุณประเสริฐศรี มังกรศกัด์ิสิทธิ์ 
กรรมการผู้แทนชุมชน     
 
 

นายณัชธพงศ ์ ลีกิจแสงเจริญกุล 
กรรมการผู้แทนชุมชน 
 
 

นายประสิทธิ์ บุญญบาล 
กรรมการผู้แทนชุมชน 
 
 

นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ 
เลขานุการคณะกรรรมการ 
และผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
 

ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ เลิศไตรภพ 
อดีตประธานกรรมการ 
ท่ีปรึกษาด้านการบริหารทัว่ไป 
 

นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ 
อดีตกรรมการ 
ท่ีปรึกษาด้านการให้บริการประชาชน 
 

นายดาบส เคี่ยมสมุทร 
อดีตกรรมการ 
ท่ีปรึกษาด้านชุมชน 
 

นายไพบูลย์ ตัง้กอบลาภ 
อดีตกรรมการ 
ท่ีปรึกษาด้านความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจ 
 

นายแพทย์พิทูร ธรรมธรานนท์ 
ท่ีปรึกษาด้านกฏหมาย 
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การบริหารงาน 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว บริหารโดย  
“คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว” ซึ่งประกอบด้วย 
 

 
     1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องมิใช่ข้าราชการ 
 

     2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
 

     3) กรรมการผู้แทนชุมชน จ านวน 3 คน สรรหาจากคนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนน้ัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ซึ่งเสนอโดยสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรประชาชนในท้องถ่ินในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว 
 

     4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์
ทางด้านการสาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่
กิจการของโรงพยาบาล ซึ่งในจ านวนน้ีจะต้องเป็นบุคคลที่มิใช่ข้าราชการ มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
หรือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหน่ึงคน 
 

     5) ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตาม (1) และ
กรรมการตาม (3) และ (4) รวมทั้งคุณสมบัติองค์กรประชาชนที่จะเสนอชื่อบุคคลแก่คณะกรรมการสรรหา
ได้ให้เป็นไปตามที่    คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้วก าหนด ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 90 วัน  ให้คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหามี
จ านวนไม่เกิน 11 คน เพ่ือท าหน้าที่สรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องสรรหาเป็นจ านวน 2 เท่า ของกรรมการ  แต่ละประเภทที่จะมีได้ เพ่ือเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน
กรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน 
หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

     ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทาง
การเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาล 
ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 
ปี และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
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คณะกรรมการ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

หัวหน้าส านักงานอ านวยการ 

รพ.บ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร 

ผู้อ านวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก 

รองผู้อ านวยการ 

ด้านการแพทย์และพยาบาล 

รองผู้อ านวยการบริหาร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการแพทย ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านเวชศาสตร์สุขภาพ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านทรัพยากรมนษุย ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการบริหาร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านการคลงั 

โครงสร้างโรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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จากสถานีอนามัย 
ประจ าอ าเภอชั้นหนึง่ 

พัฒนาเป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ แห่งแรกของประเทศ 

          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  เริ่มก่อต้ังครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 
2508 หรือเมื่อประมาณ 46 ปีที่ผ่านมา พัฒนายกระดับมา
จากสถานีอนามัย ในสมัยน้ันชาวบ้านได้รวมตัวกันบริจาค
ที่ดิน และสนับสนุนด้านก าลังทรัพย์  ก าลังกาย  และก าลังใจ 
ในการก่อสร้างโรงพยาบาล บนพ้ืนที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 ตาราง
วา บริหารจัดการตามกรอบ นโยบายและการก ากับของทาง
ราชการ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล รับผิดชอบการบริหารต่อเน่ืองกันมา ได้แก่ : -  
   นายแพทย์สุมน แก้วปิ่นทอง  ผู้อ านวยการ คนแรก           
   นายแพทย์พงศธร สิริภานุพงษ์  ผู้อ านวยการ คนที่สอง      
          ผู้อ านวยการทั้งสองท่าน  มีความมุ่งมั่นพัฒนา 
ยกระดับการบริการภายใต้นโยบาย และการก ากับของหน่วย
เหนือ ตามศักยภาพที่มีอยู่ และได้พัฒนาจากสถานีอนามัย
ชั้นหน่ึง ข้ึนเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน 
และเพ่ิมศักยภาพการบริการจากโรงพยาบาล 10 เป็น 30 
เตียง ตามล าดับ 
          นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อ านวยการคนที่สาม 
มารับต าแหน่งในปี  พ.ศ. 2530 เป็นช่วงระยะเวลาที่
ภาพลักษณ์การบริการ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อยู่ในภาวะ
วิกฤตทางสังคม  ได้ใช้ความพยายามท่ีจะพัฒนาปรับปรุงและ
ใช้ศักยภาพของปัจจัยทางการบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เท่าที่ระบบราชการจะเอื้ออ านวยได้ มีความพยายามที่จะ
แสวงหารูปแบบ แนวทางเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน เข้ามา
รับรู้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของโรงพยาบาลและสร้าง
กระบวนการคิดการแก้ปัญหาร่วมกัน เชิญชวนให้ประชาชน
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล  เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนา รูปแบบโรงพยาบาลก่ึงรัฐก่ึงเอกชน 
แต่ก็พบว่า ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของระบบราชการ มักจะเป็น
อุปสรรค ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมพัฒนาอยู่
หลายประการ   

สถ
าน

ีอน
าม

ัย 
พ.

ศ.
 2

50
8 

โรงพยาบาลชุมชนบ้านแพ้ว พ.ศ. 25258 
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จากสถานีอนามัย 
ประจ าอ าเภอชั้นหนึง่ 

พัฒนาเป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ แห่งแรกของประเทศ 

          ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2540  ประเทศชาติเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลยุคน้ัน โดยกระทรวง
สาธารณสุข มีนโยบายที่จะปฏิรูประบบการบริการสุขภาพ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มนักวิชาการ จากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) มีพลังขับเคลื่อนสนับสนุนจากกลุ่มแพทย์ชนบท และกลุ่มนักวิชาการอิสระอื่นๆ ประกอบกับรัฐบาล 
มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการพัฒนาระบบการบริการ เพ่ือรองรับเงื่อนไข ที่จะขอกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย  
(Asian Development Bank : ADB) และต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงพยาบาลของรัฐ ด้วยการน ารูปแบบการบริหาร 
รูปแบบโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ (Autonomous Hospital) เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการบริหารรัฐกิจ ที่มีความ
คล่องตัวเป็นอิสระ มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และกระจายอ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมิใช่เพ่ือการแสวงก าไร 
กระทรวงฯ จึงได้ตอบสนองแนวคิดดังกล่าว มีการสรรหาโรงพยาบาลของรัฐน าร่องจ านวน 7 แห่ง ผลการสรรหามีเพียง
โรงพยาบาลบ้านแพ้วเท่าน้ัน ที่มีความพร้อมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามแนวความคิดดังกล่าวได้  
 
          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ผ่านการพิจารณาสรรหาและน าเสนอให้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็น โรงพยาบาลในก ากับ
ของรัฐ น าร่องต้นแบบ  ด้วยเหตุผลที่มีความพร้อม สืบเน่ืองมาจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายแพทย์วิทิต   อรรถเวช
กุล ได้พยายามแสวงหาวิธีการพัฒนา เสริมศักยภาพของโรงพยาบาล รูปแบบโรงพยาบาลก่ึงรัฐก่ึงเอกชน มาด าเนินการ
อยู่ก่อน มีแนวคิด หลักการและลักษณะโครงสร้างรูปแบบที่ใกล้ เคียงกัน เสมือนดังที่เป็นการเตรียมตัวมาก่อน 
คณะรัฐมนตรี ได้รับหลักการของพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542  และได้
ตรา พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543  มีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2543 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 117 ตอนที ่84 ก     
   
          โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ เป็นส่วนหน่ึงของมาตรการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ตามแผนแม่บทการปฏิรูป
ระบบราชการ พ.ศ. 2540 - 2544 เป็นหน่วยงานของรัฐอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีความแตกต่างจากส่วนราชการทั่วไป และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยให้อ านาจการบริหารจัดการต่างจากโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีข้ึนตรงกับระบบราชการปกติ ต้องการ
ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่ากับงบประมาณของรัฐที่สูญเสียไป ตอบสนองหลักการกระจาย
อ านาจ และหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ทั้งน้ีจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ  
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จังหวะก้าวพัฒนา  
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน  

กรณโีรงพยาบาลบ้านแพ้ว จากสุขศาลา – สถานีอนามัย -
โรงพยาบาลชุมชน - โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ  

ระบบสุขศาลา สถานีอนามัย 

รูปแบบโรงพยาบาลชุมชน 

รูปแบบกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 

นายแพทย์วิทิตฯ พัฒนาร่วม 

โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ 

(รูปแบบองค์การมหาชน) 

ยุคสมัย ที่เปน็การบริการรูปแบบสุขศาลา เป็นรูปแบบการให้บริการ ตามที่รัฐจัดให้ประชาชนมีสิทธิเพียงมารับบริการ ตามที่
รัฐก าหนด ระบบ ที่จัดบริการให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เกือบจะไม่มีให้เห็น               

ยุคสมัย ที่เปน็การบริการรูปแบบโรงพยาบาลชุมชน  ให้บริการตามที่รัฐจัดให้  ประชาชนมีสิทธิเพียงมารับบริการ ตามที่รัฐ
จัดบริการให้ภาคประชาชน เริ่มมีความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ ต่อระบบการให้บริการ  สิทธิการรับรู้ร่วมพัฒนาน้อยมากทั้งๆ ที่
วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลชุมชน ต้องการให้ประชาชนชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม  พบว่ามีอุปสรรค เพราะระบบราชการ ไม่
สามารถจะยืดหยุ่นได้ ติดขัดด้วยเงื่อนไขของ ระบบ ระเบียบ และพฤติกรรมบางประการในระบบ                

ยุคสมัย ที่เปน็การบริการรูปแบบ โรงพยาบาลก่ึงรัฐก่ึงเอกชน เป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่ นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล
พัฒนาทดลอง น าเอาลักษณะที่ดี  ที่มีหลักการ  มีความถูกต้อง ของระบบราชการ  มาประยุกต์กับจุดเด่น  ของภาคเอกชน มี
ความรวดเร็วในการให้บริการ พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ได้รวดเร็ว มคีวามยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา
เรียนรู้ และร่วมกันพัฒนา สามารถเพ่ิมศักยภาพของการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ  ได้น าเสนอขออนุมัติกับผู้บังคับบัญชา               

ยุคสมัย  ที่ เป็นการบริการ รูปแบบโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ  ภายใต้กรอบหลักของ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2552  รัฐบาลได้มีมติให้ เริ่มด าเนินการต้ังแต่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2553  เป็นรูปแบบที่กระจายอ านาจการบริหาร  ซึ่งเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและก ากับติดตามผล คณะกรรมการฯ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ 
ภายใต้การก ากับนโยบายของรัฐ                
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     โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรก ที่เป็นองค์การมหาชน ต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการเดินทาง
ไปสู่ 
 

     - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแล 
     - การตอบสนองความต้องการของชุมชน 
     - ความเสมอภาคของการกระจายบริการ 
     - การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไร 
     - ประสิทธิภาพในการกระจาย และใช้ทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศ  
 

        การด าเนินงานที่ผ่านมา            
        โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนใฝ่ฝัน ยังเป็นโรงพยาบาลที่รัฐบาลเป็น
เจ้าของ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมควบคุมก ากับ  โดยผ่าน
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคราชการ มีความคล่องตัวในการบริหารกิจการ
ประจ าวันในทุกด้าน บุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ได้ด้วยผลงาน และได้รับผลตอบแทนตามผลงาน ไม่ได้แสวงหาก าไร
เป็นหลัก ประชาชนผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสยังได้รับการดูแลรักษาพยาบาล โดยไม่คิดมูลค่า (ฟรี) ในช่วงแรกยังไม่มี
คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ก็มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นข้าราชการ 
และผู้บริหารท้องถ่ินปฏิบัติงานไปก่อน จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึงได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ
แต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     ในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เมื่อคณะกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเข้า
มารับงานแล้ว ก็เริ่มก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดยุทธศาสตร์ ออกข้อบังคับระเบียบเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร การบริหาร
จัดการ และเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความคล่องตัว และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ อาศัยวิธีคิดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) ดังผลงานปรากฏอยู่ในรายงานฉบับน้ี 
       สรุปแล้ว ในระยะที่มีการเปลี่ยนสถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้ด าเนินการมีผลงานก้าวหน้าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นที่พอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการ  และ โรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาในด้านอาคารสถานที่ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางการแพทย์ให้ทันสมัยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เสาะแสวงหาแพทย์เฉพาะทางที่มี
ความสามารถให้ทุนการศึกษาแพทย์ พยาบาล ศึกษาต่อ ท าเครือข่ายกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาล 
พัฒนาระบบการพัสดุ การเงิน และการตรวจสอบภายใน ต้ัง PCU (Primary Care Unit) เพ่ิมข้ึนในเขตชุมชนใหญ่ พร้อมทั้ง
พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

ก้าวสู่การเป็น 
โรงพยาบาลรูปแบบองค์การมหาชน 
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วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ 
   เป็นองค์การมหาชนท่ีเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง       

   1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 
     2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

    3. ฟ้ืนฟูสภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
    4. เป็นแหล่งแลกเปล่ียน เรียนรู้ขององค์กรและสถาบันต่างๆ 

พันธกิจ 



แผนกลยุทธ์ (Strategy Map)  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์การมหาชนท่ีเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 

1. ประชาชนผู้เสพและติดยาได้รับ
การบ าบัด 

รักษาและฟื้นฟูอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถควบคุม

และลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและภัย
สุขภาพ  

3. ประชาชนได้รับการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่สามารถป้องกันได้ 
อย่างมีมาตรฐานและทันเวลา 

4. เพ่ิมศักยภาพการให้บริการเชิงรุก การเข้าถึงบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 

1. ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ 

4. มีโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่ได้

มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การก ากับดูแลและพัฒนาองค์กร 

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร จัดการแบบ

บูรณาการ 

2. สร้างความเข้าใจใน
บทบาทและการปฏิบัติ

หน้าที่ของทีมน า 

3. พัฒนาสมรรถนะของ
องค์การให้เป็นองค์กร 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมี
การสร้างนวัตกรรม 

4. การบริหารทรัพยาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2. ขยายขอบเขตการ
ให้บริการทางการแพทย์

เฉพาะทางที่ซับซ้อน 
(บางสาขา) 

3. มีระบบเทคโนโลยี 
อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย 
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กิจกรรม 
และการให้บริการ 

1. งานบริการผู้ป่วยนอก 

      1.1 แผนกอายุกรรม 
 

        มีอายุรแพทย์ จ านวน 17 ท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ , สาขา
อายุรศาสตร์โรคไต , สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
หายใจและภาวะโรควิกฤตโรคระบบ , สาขาอายุรศาสตร์
โรคข้อและรูมาติซั่ม , สาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง , 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  และผู้เชี่ยวชาญด้านสาขา
ทางเดินอาหาร ซึ่งแผนกอายุรกรรมเป็นแผนกที่มีผู้ป่วย
มาใช้บริการมากท่ีสุด 
        โรคที่พบบ่อยและมีผู้ป่วยมารักษามากได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 

     1.2. แผนกศลัยกรรมทัว่ไป 
 

         ปัจจุบันมีศัลยแพทย์  จ านวน 3 ท่าน และมี
ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 1 ท่าน ซึ่งโรคที่พบ
บ่อย ได้แก่ โรคศัลยกรรมช่องท้อง ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ
ทั่วไป 

      1.3. แผนกศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
 

      มีศัลยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์  จ านวน 4 ท่าน เริ่ม
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและการผ่าตัดต่าง ๆ 
ปัจจุบันมีศักยภาพพร้อมให้บริการทางด้านกระดูกและ
ข้อ ทั้งการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เปลี่ยนข้อ
สะโพก หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

16 | รายงานประจ าปี 2556 



     1.6. แผนกจักษุ 
 

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

 

     มีจักษุแพทย์ จ านวน 13 ท่าน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้
การรักษาต้อกระจกเชิงรุกในชุมชน ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร และจัดบริการหน่วยผ่าตัดต้อกระจก
เคลื่อนที่  ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว , องค์กร
ภาคเอกชนต่างๆ องค์กรสื่อมวลชนทุกแขนง และ มูลนิธิต่าง 
ๆ ออกหน่วยเคลื่อนที่  เ พ่ือดูแลผู้ป่วยโรคต้อกระจกใน
ท้องถ่ินต่างจังหวัดที่ห่างไกล ขาดแคลนจักษุแพทย์ โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ ทั้งน้ีจะต้องเป็นไปตามความต้องการชุมชน หรือ 
องค์กรในท้องถ่ินน้ันๆ ร้องขอความร่วมมือมายังโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว และทางทีมงานจักษุแพทย์ จะประสานงานกับ
โรงพยาบาลชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถ่ินน้ัน ๆ 
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     1.4. แผนกสูต-ินรีเวชกรรม 
 

      มีสูติแพทย์ จ านวน 3 ท่าน มีผู้ป่วยมาฝากครรภ์ทุกวัน 
ซึ่งดูแลโดยสูติแพทย์ ตามแนวทางการรักษาพยาบาลของฝ่าย
สูติ-นรีเวชกรรม   เปิดให้บริการเป็นพิเศษในวันอาทิตย์ 
ส าหรับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธ์ิประกันสังคมให้บริการท าคลอด
โดยสูติแพทย์ด้วยความเสมอภาค ส าหรับผู้ป่วยทุกรายไม่ต้อง
เสียค่าฝากครรภ์พิเศษ หรือค่าคลอดพิเศษ ในโรงพยาบาลแห่ง
น้ี 

    1.5. แผนกทันตกรรม 
 

       มีทันตแพทย์ จ านวน 14 ท่าน มีผู้ เชี่ ยวชาญสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล , สาขาปริทันต
วิทยา , สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก , สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
, สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ , สาขาทันตกรรมทั่วไป , สาขาทันตก
รรมบูรณะ และสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก  เปิดให้บริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ ให้บริการทในชุมชน ซึ่งมี
โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมให้บริการนอก
สถานที่ เพ่ือสร้างโอกาสในการรับบริการทางทันตกรรมได้อย่าง
ทั่วถึงและเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านแพ้วหันมา
ใส่ใจการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง 



   1.7. แผนกกุมารเวชกรรม 
     มีกุมารแพทย์ จ านวน 8 ท่าน  โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม , สาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และสาขาทารกแรกเกิดและปริก าเนิด
ซึ่งจ านวนผู้ป่วยนอกมีอัตราเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ เน่ืองจาก
ต้องดูแลด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเด็กในอ าเภอ
บ้านแพ้ว มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

    1.10. หน่วยไตเทียม 
 

       ปัจจุบันมีเครื่องฟอกไต จ านวน 17 เครื่อง  เปิดให้บริการ
ฟอกไตวันละ 3 รอบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2548 โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว ด าเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการและ
ระบบการบ าบัดทดแทนไต ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ใน
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย โดยให้ผู้ป่วยเริ่มต้นการรักษาด้วยวิธีการล้างไต
ทางช่องท้อง (CAPD) นอกจากถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อบ่งชี้ 
หรือภาวะแทรกซ้อน ก็จะพิจารณาให้การรักษาด้วยวิธีการฟอก
เลือดด้วยเครื่องฟอกไต (HD) และถ้าผู้ป่วยมีความพร้อมก็จะ
สนับสนุนให้เปลี่ยนไต ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด และผู้ป่วยสามารถ
กลับมามีชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติ โครงการน้ีมีอายุรแพทย์
โรคไต ได้แก่ แพทย์หญิงปิยะธิดา จึงสมาน เป็นผู้ตรวจคัดกรอง
และให้การดูแลผู้ป่วย 
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   1.8 คลินิกมะเร็งและเคมีบ าบัด 
 

     เปิดให้บริการตรวจรักษา ทุกวันจันทร์ อังคาร และ
พฤหัสบดี  ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.   และให้บริการ
ยาเคมีบ าบัด ทุกวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00 – 15.00 น.  
 

   1.9 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ 
 

     ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกาย , การเรียน, 
ภาษา , สติปัญญาและฝึกพูด 
 

     1.9 ศูนย์ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
      บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับ 
พนักงานบริษัท, หน่วยงานภาครัฐฯ, ภาคเอกชนทั่วไป โดยเรา
ให้บริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 
โดยทีมแพทย์ พยาบาล และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่  
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      ให้การดูแลเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทั้งในและนอกโรงพยาบาล และยังมีหน่วยสุขภาพดีเริ่มที่
บ้าน (HHC) ซึ่งมีทั้งหมด 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีพยาบาล 
ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานขับรถ ไปให้การดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเน่ือง ต้ังแต่อยู่ในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับไปบ้าน ดูแล
ทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการ Home Base 
ใช้บ้านเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วย ให้ญาติมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยร่วมกับทางโรงพยาบาล  
 
 

    ซึ่งในส่วนของทีมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มี
รายละเอียดดังน้ี 
• การค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในชุมชน 

ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หัวใจและ
หลอดเลือด 

• กิจกรรมค้นหาและคัดกรองเพ่ือชะลอการเสื่อมของไตใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

• กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่เกิด
โรคไข้เลือดออก 

 

3. 1.10. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 • อบรมแกนน านักเรียนมุมเพ่ือนใจวัยรุ่น 

• ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เย่ียมหลังคลอดในชุมชน 
 

 

    และในส่วนของหน่วยสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน (HHC) มี
รายละเอียดดังน้ี 
• เป็นหน่วยที่สามารถให้การดูแลรักษาต่อเน่ือง ระหว่าง

โรงพยาบาลและบ้านผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ท าให้ผู้ป่วยและญาติมั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วยการ

พ่ึงพาตนเองมากข้ึน 
• สามารถลดอัตราการครองเตียง 
• สามารถลดค่าใช้จ่ ายด้านการรักษาผู้ป่ วยในของ

โรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
• ลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือนของผู้ป่วยและญาติ ขณะ

รักษาในโรงพยาบาล 
• สามารถสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิก

ในครอบครัวของผู้ป่วยเอง 
• โรงพยาบาลเป็นที่ศรัทธาของผู้ป่วยและญาติ ตลอดจน

ชุมชนมากข้ึน 
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       โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ มีเตียงทั้งหมด 300 เตียยง 
ให้บริการทั้งในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่  9 แห่ง  เป็นการ
ขยายเพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชน และสนองนโยบาย
ของรัฐฯ 
 

    2.1 ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว มีสาขาบริการ 3  แห่ง 
ให้บริการลักษณะ Extended OPD หรือ แผนกผู้ป่วยนอก
สาขาอยู่ห่างจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในเขต พ้ืนที่ 
ให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน มีแพทย์ประจ า 
หากฉุกเฉิน และเกินศักยภาพ ส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว   ได้แก่   
 

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

     2.2 นอกเขตพ้ืนที่ เป็นการให้การบริการ ตามนโยบาย
สนับสนุนการด าเนินงานของ ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชา ติ  ด้วยความเห็นชอบของกระทรวง
สาธารณสุข 

           1) โรงพยาบาลบ้ านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร )  
กรุงเทพมหานคร 
           2) ศูนย์แพทย์และทันตกรรม ในศูนย์ราชการฯ แจ้ง
วัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 
          3) ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง บริเวณวงเวียนใหญ่  
กรุงเทพมหานคร 
 
หมายเหตุ * คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นกรณีการ
ขยายสาขา สามารถกระท าได้  ในกรณีที่เป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐ  แต่จะต้องอยู่ภายใต้การบริหารของคณะ
กรรมการฯ เพียงชุดเดียว 
 
 
* บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
334/2546 ห นังสือที่  นร  1901/0466 ลง วันที่  14 
พฤษภาคม 2546 

2. งานบริการผู้ป่วยใน 



     3.1 แผนกรังสีวินิจฉัย 
      การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ  
 ซึ่งมีรังสีแพทย์ประจ า จ านวน 3 ท่าน 

• ให้บริการ X-ray ทั่วไป,  
• ให้บริการ X-ray คอมพิวเตอร์ 
• ให้บริการ Ultrasound  
• ให้บริการ Mammogram 
• หน่วย X-ray เคลื่อนที่ จ านวน 4 คัน 
• มีเครื่อง ท้ังระบบทั่วไป  
• เครื่อง X-ray  คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่ทันสมัย 
  ที่มีความทันสมัย ส่งข้อมูล ด้วยระบบ RIS (PACs) 
• มีเครื่อง Mammogram ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม 
• มีเครื่อง Ultrasound  ตรวจวินิจฉัยระบบต่างๆ ให้การสนับสนุน 
ข้อมูลวินิจฉัย อาการเบื้องต้น  ได้แก่ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์
เฉพาะทางด้านอื่นๆ ให้ผลการวินิจฉัย เที่ยงตรง แม่นย า และรวดเร็ว เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย  

 
 
 
 

3. หน่วยสนับสนุนบริการ 
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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  
          จ านวนมาก  ได้แก่  
        - เครื่องตรวจ Biochemistry ทั้งแบบ Wet และ Dry,  
          เครื่องตรวจ Serology 
        - มธีนาคารเลือด   ในนขนาดที่เหมาะสม กับการ 
          ด าเนินงานของโรงพยาบาล 
          มนัีกเทคนิคการแพทย์ เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
        - มีการขยายและพัฒนาด้าน Microbiology ท าการเพาะ 
          เชื้อและตรวจเชื้อต่างๆ เช่น Hemoculture,  
          Rectal Swab ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ  
          ท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
        - มกีารน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงข้อมูล   
          HIS กับ LIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ  
          ท างาน 



     3.3 งานเภสัชกรรม 
 

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

     3.4 งานกายภาพบ าบัด 
 

      งานกายภาพบ าบัด มีนักกายภาพบ าบัด จ านวน 6 ท่าน 
เปิดให้บริการทางกายภาพบ าบดัในผู้ ท่ีมีอาการทางระบบ
กระดกูและกล้ามเนือ้ เช่น  ปวดหลัง  ปวดคอ  ปวดไหล ่ 
ปวดเข่า  ทัง้จากภาวะเส่ือมของข้อต่อ   การบาดเจ็บจาก
การเลน่กีฬา   บาดเจ็บจากอบุตัเิหต ุ  และการยึดติดข้อต่อ 
หลงัการใสเ่ฝือก จากกระดกูหกั  ด้วยเทคนิคการรักษาทาง
กายภาพบ าบดั และเคร่ืองมือทางกายภาพบ าบดัท่ีทันสมยั 
งานกายภาพบ าบดั  เปิดให้บริการ วนัจันทร์ - ศกุร์  ตัง้แต่
เวลา 07.30 – 15.30 น. และเปิดให้บริการ วันเสาร์ – 
อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 07.30 – 12.00 น. 
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รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (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 

งานบริการผู้ป่วยนอก 
สถิติผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2547-2556 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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กราฟแสดงจ านวนครัง้ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2547 - 2556 
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กราฟแสดงจ านวนครัง้ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปีงบประมาณ 2547 - 2556 
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รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จ านวนผู้ป่วยในจ าหน่าย (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 

งานบริการผู้ป่วยใน 
สถิติผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2547-2556 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผู้ป่วยในจ าหน่ายปีงบ ประมาณ 2547 - 2556 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราครองเตียง ปีงบประมาณ 2547 - 2556 

จ านวนเตียง 
 

ปี 2550          180 เตียง 
ปี 2551           180 เตียง 
ปี 2552          250 เตียง 
ปี 2553-ปัจจุบัน  300 เตียง 
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สรุปผล 
การด าเนินงานส าคัญภายใต้ภารกิจ  

 
     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐด าเนินกิจการตาม
กฎหมาย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ังโรงพยาบาล แนวนโยบายของรัฐบาล และมติ
คณะรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการ มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการ
โรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ 
     คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นทีมน าบริหารสูงสุด ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจก าหนดนโยบาย
บทบาททิศทางในการพัฒนาควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารทั่วไปตลอดจนวางระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดขององค์การมหาชน เพ่ือให้ด าเนินกิจการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
     ส าหรับในช่วงปี 2555-2558 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ก าหนดทิศทาง
นโยบายและวางกรอบการด าเนินงาน ดังน้ี 
 
   1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพืน้ท่ี 
    โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ และใกล้เคียงมีพฤติกรรมสุขภาพ          
ที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถดูแลตนเองเพ่ือควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ภัย
พิบัติ ภัยสุขภาพ อย่างมีมาตรฐาน และทันเวลา โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังน้ี 
       1.1 พัฒนาการป้องกันบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพย์ติดให้มีประสิทธิภาพ 
       1.2 พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ  
            และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
       1.3 พัฒนาความพร้อมระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 
            ด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
       1.4 การจัดการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบ้านแพ้วโมเดล ตามช่วงอายุ และการจัดการระบบ 
            ข้อมูล 
       1.5 การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพโดยภาคีเครือข่าย 
 
 
 



 
  2. การพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ 
      โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถ
เข้าถึงบริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนซึ่งคุกคามต่อชีวิต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดการ      
ส่งต่อไปรักษาท่ีอื่น ทีมน าจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานบริการ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
โดยก าหนดแนวทางด าเนินงาน ดังน้ี 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
2.2 พัฒนามาตรฐานบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA/HPH) 
2.3 เพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน  ในสาขาท่ีมีความพร้อม เช่น 
     แผนกจักษุ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ แผนกโรคไต แผนกโรคมะเร็ง เป็นต้น 
2.4 น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ลดข้ันตอนบริการ, เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว, ลดความแออัด, ความ  
     เสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
2.5 พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ านวยความสะดวก   
     เพ่ิมความรวดเร็ว 
2.6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานมีพ้ืนที่ ใช้สอยเพียงพอ มีระบบอ านวยความ 
     สะดวกแก่ประชาชน 
2.7 ขยายพ้ืนที่ให้บริการรองรับการเพ่ิมปริมาณผู้ใช้บริการ 

 
  3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
     โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพ่ือ
รองรับการขยายขอบเขตบริการแผนงานในอนาคต และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีอัตราก าลังที่เพียงพอกับภารงาน เจ้าหน้าที่มีความสุข ความปลอดภัย และมี
แรงจูงใจในการท างาน จึงได้ก าหนดแนวทางด าเนินงาน ดังน้ี 

3.1 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพ้ืนที่และใกล้เคียงในสาขาขาดแคลนที่สอดคล้องกับการ 
     ขยายขอบเขตบริการและแผนงานในอนาคต 
3.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานประจ าเชิงวิชาชีพและเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ 

- สนับสนุนทุนส่งแพทย์เรียนหลักสูตรเฉพาะทาง,ผู้เชี่ยวชาญ 
- สนับสนุนทุนส่งพยาบาลเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง 
- สนับสนุนทุนสาขาอื่นๆที่สอดคล้องภารกิจ ตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง และความทันสมัย 

3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการให้บริการที่เป็นเลิศ 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย สร้างนวัตกรรม ผลงานคุณภาพและการเผยแพร่ 
     แลกเปลี่ยนผลงานและจัดการความรู้ที่ทันสมัย 
3.5 พัฒนาพฤติกรรมบริการกลุ่มบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกระบวนการท างาน 
3.6 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามกรอบประเพณี 
     อันดีงามเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3.7 ปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือ   
      เพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน 
3.8. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ  และการประเมินความเสี่ยงในการท างานให้ได้ 
      มาตรฐาน 
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ค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 1. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน         3.8538  

 2. ด้านคุณภาพการให้บริการ         4.5530  

 3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน         3.4303  

 4. ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ         4.0000  



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)                  3.8538   

1.1 การดูแลผู้ที่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน                             

       1.1.1 ตรวจจอประสาทตา ร้อยละ 5 48.95 53.95 58.95 63.95 68.95 78.27 5.0000 0.2500 

       1.1.2 ตรวจการท างานของไต ร้อยละ 5 81 84 87 90 93 93.90 5.0000 0.2500 

       1.1.3 ตรวจเท้า ร้อยละ 5 75 80 85 90 95 94.86 4.9720 0.2486 

1.2 
ร้อยละของความครอบคลุมของทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด 

ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 92.73 5.0000 0.2500 

1.3 ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคัดกรองเบื้องต้น                      

       1.3.1 มะเร็งเต้านม ร้อยละ 5 81.52 84.02 86.52 89.02 91.52 97.67 5.0000 0.2500 

       1.3.2 มะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 5 30 33 36 39 42 42.63 5.0000 0.2500 

1.4 ความส าเร็จของการรักษาโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ                     

       1.4.1 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรค (Success Rate) ร้อยละ 4 80 85 90 92.5 95 88.89 2.7780 0.1111 

  
     1.4.2 จ านวนเดือนที่มีการติดเชื้อที่เยื่อบุช่องท้อง  (Peritonitis)  
             ต่อครั้ง ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 

เดือน 4 24 25 26 27 28 28.25 5.0000 0.2000 

1.5 
การดูแลผู้ที่ได้รับการคัดกรองและพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน กรณีการ
ควบคุม 
 ระดับน้ าตาลในเลือด 

                    

       1.5.1 ผู้ป่วยทั่วไป ร้อยละ 4 57.28 59.78 62.28 64.78 67.28 56.45 1.0000 0.0400 

       1.5.2 ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 4 51.07 53.57 56.07 58.57 61.07 60.44 4.7480 0.1899 

1.6 
อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กับโรงพยาบาล 
อย่างน้อย 4 ครั้ง 

ร้อยละ 5 72.95 77.95 82.95 85.45 87.95 68.57 1.0000 0.0500 

1.7 อัตราเด็กเกิดน้ าหนักน้อยที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์ ร้อยละ 5 6 5.5 5 4.5 4 6.98 1.0000 0.0500 

1.8 
ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อ Metabolic syndrome ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ร้อยละ 4 20 25 30 35 40 36.58 4.3160 0.1726 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)                 4.5530    

2.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ                     

  
     2.1.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
             เพื่อพัฒนาการให้บริการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500 

  เกณฑ์การให้คะแนน                     

       ระดับ 1 วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ  
                ของปีที่ผ่านมา 

                    

       ระดับ 2 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ                     

       ระดับ 3 คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทาง 
                การปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 

                    

       ระดับ 4 ด าเนินการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ                     

  
     ระดบั 5 รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจต่อ
คณะกรรมการ 
                องค์การมหาชน 

                    

       2.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 85.53 4.1060 0.2053 

1 

2 

ตาราง สรุปผลการปฏบิตัิงานตามค ารับรองการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  
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3 

4 

ตาราง สรุปผลการปฏบิตัิงานตามค ารับรองการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 15)                  3.4303    

3.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 5 80 85 90 95 100 99.23 4.8460 0.2423 
3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500 
  เกณฑ์การให้คะแนน                     

  ระดับ 1 มีฐานข้อมูลในการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ทีป่รับแล้ว 
(Adj.RW) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 12 เดือน)  

                    

  
ระดับ 2 วิเคราะห์และจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุนตอ่ค่าน้ าหนัก
สัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว (Adj.RW) ได้แล้วเสร็จ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

                    

  ระดับ 3 มีแนวทางหรือแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

                    

  ระดับ 4 ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางหรือแผนที่ได้รับความเห็นชอบ                     

  

ระดับ 5 รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน และมีการ
เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 6/9 เดือนแรก) และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(รอบ 6/9 เดือนแรก)  

                    

3.3 อัตราส่วนของรายได้จากการด าเนินงานต่อต้นทุนคงที่ เท่า 2 2.05 2.075 2.10 2.125 2.15 1.99 1.0000 0.0200 

3.4 
ร้อยละของจ านวนผู้ได้รับบริการผ่าตัดโรคต้อกระจก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ตาม
ระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล 

ร้อยละ 2 65 67.5 70 72.5 75 66.71 1.6840 0.0337 

3.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ (นาที)                     
       3.5.1 กรณีผู้ป่วยปกติ  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 

มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 15)                  4.0000    

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ  ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.3000 4.3000 0.4300 

4.2 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาองค์การ                     

  
     4.2.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนา
องค์การ 

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.1500 

  เกณฑ์การให้คะแนน                     

       ระดับ 1 วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ของปีที่ผ่านมา                     

       ระดับ 2 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ                     

       ระดับ 3 คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงาน
ตามผลการส ารวจ 

                    

       ระดับ 4 ด าเนินการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ                     

       ระดับ 5 รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 

                    

       4.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล ร้อยละ 2 62.47 64.47 66.47 68.47 70.47 62.40 1.0000 0.0200 
น้ าหนักรวม 100 คะแนนที่ได้ 3.8821 
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รายงานการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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หน่วย : ล้านบาท 

1. การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์ 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

หนีสิ้น 
 

สินทรัพย์สุทธิ 
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     ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มี
สินทรัพย์รวมเป็นมูลค่า 767.84 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 เป็น
มูลค่า 34.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.73 ซึ่งเป็นผลมาจาก  

•   เงินลงทุนระยะยาว โดยในปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีการน าเงินสดไปฝากประจ า จ านวน 
84.50 ล้านบาท 
• รายได้ ค้างรับ จ านวน 31.59 ล้านบาท เพิ่ม ข้ึนจาก
ปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 23.16 ล้านบาท เน่ืองจากมีการ
ชะลอการจ่ายเงินจากส านักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 
 
 

    ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีหน้ีสิน
รวมเป็นมูลค่า 235.16 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 
12.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.67 ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีโรงพยาบาลมีเจ้าหน้ี
ระยะสั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้ี-ค่าเวชภัณฑ์ยา เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2555 เป็น
มูลค่า3.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.13 และเจ้าหน้ี-ค่าเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา เพิ่มข้ึน
จากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 6.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.42  
 
 
    ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มี
สินทรัพย์สุทธิ เป็นมูลค่า 532.68 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก ปีงบประมาณ 2555 เป็น
มูลค่า 22.05 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.32 ซึ่งเป็นผลมาจากผลการ
ด าเนินงานท่ีมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2556 เป็นมูลค่า 24.54 ล้าน
บาท  

สินทรัพย์ $ 

หนีสิ้นรวม $ 

สินทรัพย์สุทธิ $ 
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ปีงบ 2556 

ปีงบ 2555 หน่วย : ล้านบาท 

2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 53.33  

 1,005.61  

 218.14  

 100.04   52.19  

 1,029.62  

 207.74   119.77  

 -
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 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

รายได้ 

รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล รายได้จากการ 
ให้บริการรักษาพยาบาล 

รายได้จาก  
สปสช และประกันสังคม 

รายได้อื่นๆ  

 531.66  

 443.52  

 286.09  

 49.37  

 583.92  

 453.03  

 301.45  

 46.37  

 -

 100.00

 200.00

 300.00

 400.00

 500.00
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 700.00

ปีงบ 2556 

ปีงบ 2555 หน่วย : ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 

คชจ.บุคลากร คชจ.ยาและเวชภัณฑ์ คชจ.ด าเนินงาน คชจ.อื่นๆ 
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หน่วย : ล้านบาท รายได้สูง(ต า่) กว่าค่าใช้จ่าย 

 1,377.13  
 1,409.33  

 1,310.71  
 1,384.79  

66.43 24.54 

 -
 200.00
 400.00
 600.00
 800.00

 1,000.00
 1,200.00
 1,400.00
 1,600.00

ปี 2556 

ค่าใช้จ่าย 

รายได ้

ปี 2555 

รายได้สูง (ต ่า) 
กว่าค่าใช้จ่าย 

       ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2556 มีรายได้
รวม 1,409.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 32.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 
2.34 ซึ่งรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น นั้นมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล โดย
ปีงบประมาณ 2556 มีรายได้จากการรักษาพยาบาลเป็นมูลค่า 1,029.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
73.06 ของรายได้ท้ังหมด 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 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 
74.14 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.66 ซึ่งมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 มีมูลค่า 583.92 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 52.26 
ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 9.83 ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยานั้น ใน
ปีงบประมาณ 2556 มีมูลค่า 453.03 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 เป็นมูลค่า 9.51 ล้านบาท 
หรือเท่ากับร้อยละ 2.14 ซึ่งเมื่อคิดเป็นสดัส่วนของค่าใช้จ่ายท้ังหมดแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา มีค่าเท่ากับร้อยละ 42.17 และ 32.71 ตามล าดับ ซึ่ง
ท าให้ ก าไรขั้นต้นของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ 2556 มีมูลค่าเท่ากับ
ร้อยละ 25.12  
      โดยภาพรวมในปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แม้จะมีรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ถึงร้อยละ 2.34 แต่ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลก็มีมูลค่าสูงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการให้บริการรักษาพยาบาล อีกท้ังใน
ปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลยังได้รับผลกระทบจากการปรับ ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ท่ีปรับแล้ว 
(Adj.RW) ของกรมบัญชีกลาง ท่ีมีการปรับมูลค่าลดลง ซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) จึงได้มีเพ่ิมการให้บริการทางด้านการออกหน่วยตรวจสุขภาพมากขึ้น และมีการเปิด
ให้บริการรักษานอกเวลา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล  
 
 
 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

$ 
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2555 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

          หน่วย : บาท 
          

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด A     95,960,249.39    148,758,294.21  
ลูกหนี้ระยะสั้น C   154,792,956.15    173,392,550.74  
รายได้ค้างรับ C1     31,595,064.02        8,430,241.54  
เงินลงทุนระยะสั้น B     60,000,000.00      50,000,000.00  
สินค้าและวัสดคุงเหลือ E     12,875,683.70      11,263,763.79  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน F         453,402.41          293,196.02  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   355,677,355.67    392,138,046.30  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินลงทุนระยะยาว I2     84,500,000.00                       -    
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) I   321,072,634.64    333,347,947.18  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       2,299,959.50        3,269,422.07  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน J       4,295,080.93        4,422,002.93  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   412,167,675.07    341,039,372.18  
รวมสินทรัพย์   767,845,030.74    733,177,418.48  

  

หนี้สินและทุน 

หน้ีสินหมุนเวียน 
เจ้าหนี้ระยะสั้น CC   157,794,395.95    136,385,509.53  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย FF1     40,702,794.07      27,098,610.04  
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน FF     30,506,053.25      59,062,804.14  
หนี้สินตามสัญญาเชา่ท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี       2,855,700.00                       -    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   231,858,943.27    222,546,923.71  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

หนี้สินตามสัญญาเชา่ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี       3,303,150.00                       -    
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       3,303,150.00                       -    
รวมหน้ีสิน   235,162,093.27    222,546,923.71  
สินทรัพย์สุทธิ   532,682,937.47    510,630,494.77  
สินทรัพย์สุทธิ   

ทุน LL   120,411,803.33    120,411,803.33  
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม OO   412,271,134.14    390,218,691.44  

รวม สินทรัพย์สุทธิ   532,682,937.47    510,630,494.77  
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2555 2556 

งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

หน่วย : บาท 

รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากรัฐบาล 
รายได้อ่ืน        52,188,515.45        53,332,744.31  

รวมรายได้จากรัฐบาล        52,188,515.45        53,332,744.31  
รายได้จากแหล่งอื่น 

รายได้จากการรักษาพยาบาล    1,029,625,882.12    1,005,612,300.11  
รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหนา้      166,900,176.50      173,020,013.98  
รายได้ส านักงานประกันสังคม        40,840,364.16        45,118,844.41  
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์          4,995,137.14          4,043,679.00  
รายได้จากเงินบริจาค        65,895,723.33        51,085,128.18  
รายได้อ่ืน        48,884,815.47        44,922,060.96  

รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน    1,357,142,098.72    1,323,802,026.64  
รวมรายได้จากการด าเนินงาน    1,409,330,614.17    1,377,134,770.95  

ค่าใช้จ่าย   
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร      575,894,343.30      526,380,766.43  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม          8,028,545.38          5,280,757.72  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง        11,124,921.50          8,828,241.70  
ค่าวัสดุและใช้สอย      622,907,550.03      615,402,784.25  
ค่าสาธารณูปโภค        32,624,168.46        27,282,963.90  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย        65,919,198.62        58,840,153.16  
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน        21,914,704.27        19,264,600.80  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน        46,374,246.24        49,373,915.06  

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   1,384,787,677.80    1,310,654,183.02  
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 24,542,936.37       66,480,587.93 

  
รายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการจ าหน่ายสินทรัพย์               19,169.87             (45,329.70) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการเลิกใช้สินทรัพย์             (18,855.30)              (5,597.67) 

รวมรายได้ / ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน                  314.57             (50,927.37) 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 24,543,250.94       66,429,660.56  
 
**หมายเหตุ    ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี     
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งบกระแสเงินสด 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

รายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า)ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ       24,543,250.94       66,429,660.56  
ปรับ ผลกระทบเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าเสื่อมราคา       64,628,736.05       57,670,709.06  
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน         1,290,462.57         1,169,444.10  
หนี้สงสัยจะสูญ            -   15,954.00 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (สุทธิ) (19,169.87) 45,329.70 
ขาดทุน จากการเลิกใช้สินทรัพย์ (สุทธิ)             18,855.30  5,597.67 
ขาดทุน จากการโอนสินทรัพย์ (สุทธิ) 2,710,000.00  2,492,817.90 
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในลูกหนี้ระยะสั้น       18,599,594.59      (56,573,751.59) 
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในรายได้ค้างรับ      (23,164,822.48)             (4,104.51) 
เพิ่มขึ้น ในสินค้าและวัสดุคงเหลือ        (1,611,919.91)       (2,383,655.03) 
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน           (160,206.39)            87,234.17  
(เพิ่มขึ้น) / ลดลง ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน            126,922.00          (269,167.63) 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในเจ้าหนี้ระยะสั้น       19,091,813.29        (8,507,580.04) 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       11,832,789.26          (731,277.83) 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (32,229,750.89)      39,512,078.48  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน       85,656,554.46       98,959,289.01  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

   เงินสดรับ 
จากการขายสินทรัพย์ถาวร            198,285.35           176,060.11  
จากการรับคืนที่ดิน            237,000.00                  -   
จากเงินลงทุนที่ครบก าหนด       50,000,000.00      -   
รวมเงินสดรับ       50,435,285.35           176,060.11  

   เงินสดจ่าย 
จากการลงทุนในเงินลงทุน     (144,500,000.00)     (20,000,000.00) 
จากการลงทุนในที่ดิน           (458,174.00)      -   
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร      (33,895,247.62)     (42,100,928.04) 
จากการลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างท า        (6,859,763.01)     (10,094,910.02) 
จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน           (321,000.00)         (502,900.00) 
รวมเงินสดจ่าย    (186,034,184.63)    (72,698,738.06) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน   (135,598,899.28)     (72,522,677.95) 
  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหา  

   เงินสดจ่าย 
จากการเช่าซื้อสินทรัพย์        (2,855,700.00)   -   

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหา        (2,855,700.00)   -   
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น/(ลดลง)สุทธิ     (52,798,044.82)      26,436,611.06  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด     148,758,294.21     122,321,683.15  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 95,960,249.39 148,758,294.21 



หลักเกณฑ์และสรุปนโยบาย 
การบัญชีท่ีส าคัญ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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หมายเหตุที่ 1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการด าเนินงาน 

        โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ต้ังอยู่ ณ 198 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันเป็น
โรงพยาบาลขนาด 300 เตียง 
        ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รับหลักการพระราชกฤษฏีกาจัดต้ัง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว พ.ศ. 
2543 ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพ่ือเตรียมโอนมอบทรัพย์สินจากระบบราชการเข้าสู่ระบบองค์การ
มหาชนและเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างโดยกฤษฏีกามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2543 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 117 ตอนที่ 84ก วันที่ 11 กันยายน 2543 
การจัดต้ังโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
        1.1 ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟ้ืนฟู
สุขภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์  
        1.2 ด าเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยค านึงถึงนโยบาย
ของรัฐในเร่ืองดังกล่าวด้วย 
        1.3 ด าเนินกิจการอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน 
ทัง้นี ้การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการด าเนินการท่ีแสวงหาก าไรเป็นหลัก 
 
หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

        2.1 การจัดท างบการเงิน 
        โรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดท างบการเงินตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหนังสือ “ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน” กรณี
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. มอบหมายให้
สถาบันวิจัย และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าการศึกษาเพ่ือวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในให้
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานน าร่อง แห่งแรกที่ได้มีการเปลี่ยนสภาพจากส่วนราชการไปเป็นองค์การมหาชน 
        งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการใน   งบการเงินถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0423.2 / ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐส าหรับส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
        2.2 การรับรู้รายได้ 
        รายได้ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย รายได้จากรัฐบาลนอกเหนือจากเงินงบประมาณโดยบันทึกเป็นรายได้อื่น รายได้
ค่ารักษาพยาบาล รายได้จากการรับบริจาคและรายได้อื่น โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อจ าหน่ายยา เวชภัณฑ์ หรือได้ให้การ
บริการรักษาพยาบาลแล้ว รายได้จากรัฐบาลและรายได้อื่น บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
  
        2.3 การรับรู้รายจ่าย 
        เมื่อโรงพยาบาลได้รับบริการแล้ว จะบันทึกค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดข้ึนพร้อมทั้งบันทึกบัญชีหน้ีสินตาม
เกณฑ์คงค้าง 
   



  
 
      2.4 ลูกหนีค้่ารักษาพยาบาล และการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
      ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล จะแสดงด้วยมูลค่าการรักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนจริง หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถ้าม)ี การรับช าระ
หน้ีลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล หากมีส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมิได้รับตามข้อตกลง เกิดข้ึนในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกัน โรงพยาบาลจะบันทึกลดรายได้ค่ารักษาพยาบาลประเภทน้ัน และถ้ามีการรับช าระหน้ีค่ารักษาพยาบาลต่าง
รอบระยะเวลาบัญชี   โรงพยาบาลจะบันทึกส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนไว้บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
       โรงพยาบาลมีการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได้  โดยพิจารณาจากประวัติ
การช าระเงิน อายุลูกหน้ี สถานะปัจจุบันของลูกหน้ี และมูลค่าลูกหน้ีที่แสดงไว้ในงบการเงินประกอบกัน 
 
      2.5 บัญชีเวชภัณฑ์ 
      บัญชีเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่น ค านวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน และมีการตรวจนับสม่ าเสมอ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 
      2.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
      ที่ดินแสดงในราคาประเมิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคา
สะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หลังจากท่ีโรงพยาบาลได้รับรู้รายการดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินเมื่อเริ่มแรก 
      การรับรู้อาคารและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ของโรงพยาบาลเมื่อการก่อสร้างของโรงพยาบาล  
แล้วเสร็จ โดยในระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทางโรงพยาบาลจะรับรู้มูลค่าในบัญชีสินทรัพย์ระหว่างท า 
      การรับรู้สินทรัพย์ถาวรของโรงพยาบาลจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อสินทรัพย์มีมูลค่าต้ังแต่ 5,000.00 บาทข้ึนไป ตาม
หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ข้อ 6.2.1 
  
    2.7 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 
      การต้ังค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ โดยอัตราค่า
เสื่อมราคาสินทรัพย์เป็นไปตามข้อก าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังต่อไปน้ี 
 
 
 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง         20 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง 

อุปกรณ์ (ครุภัณฑ์)  

ยานพาหนะ  

       5 ป ี

       5 ป ี

       5 ป ี

เครื่องตกแต่งและติดต้ัง-อุปกรณ์ส านักงาน 

อุปกรณ์การแพทย์  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

       5 ป ี

       7 ป ี

       5 ป ี
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กิจกรรม 
และโครงการพัฒนาส าคัญ 



1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน 
ได้แก่ การพยายามที่จะ Contact out การเช่าทรัพย์สิน 
เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ส านักงาน, ครุภัณฑ์
การแพทย์, นักวิจัย, ระบบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย, ท า
ความสะอาด, ยาม, โรงครัว, คนดูแลสวน 
 - กระบวนการน้ีจะท าให้ขนาดขององค์กรเล็กลง 
 - ไม่ผูกพันภาระค่าใช้จ่ายประจ าระยะยาว 
 - องค์กรเกิดการบริหารที่ยืดหยุ่น 
 - มีการประเมินผลสามารถท าได้อย่างจริงจังมากข้ึน 
 

2. การปรับปรุง โครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
 - สามารถปรับโครงสร้างได้รวดเร็ว 
 - เป็นองค์กรแนวราบ 
 - การสื่อสารระหว่างองค์กรรวดเร็ว 
 - ครอบคลุมโครงสร้างอ านาจการบริหารจัดการ 
 - มีระเบียบข้อบังคับออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร 
 - ปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับได้ตามสถานการณ์ 
 - โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย  
     ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่   
     เก่ียวข้อง 
 

3. การรือ้ปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 
 - มีระบบเป็นของตนเอง ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด    
    ซึ่งมีความคล่องตัว 
 - เป็นหมวดอุดหนุนที่มีการคิดแบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่าย 
    ต่อหัว 
 - งบประมาณคุมการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ มีการ 
    วางแผนการใช้จ่ายเงิน 
 

  
 
 
 

  
4. การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ 
    - การคัดเลือกสรรหาเป็นระบบเปิดสามารถเลือกบุคลากร 
      ทีม่ีความจ าเพาะเหมาะสมมากข้ึน และให้ความส าคัญ  
      และให้เวลากับการคัดเลือกสรรหามากที่สุด 
    - ให้บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่มีอยู่ในวงการบุคลากรช่วย 
       สรรหาบุคลากรให้องค์กร 
    - ใช้ระบบของภาคธุรกิจเข้ามาใช้กับการบริหารบุคคล  
    - สามารถท าสัญญาเป็นรายโครงการ หรืองานพิเศษ   
    - เน้นเรื่องระบบประเมินผลแบบ 360 องศา เป็นการ   

 ประเมินเพ่ือพัฒนาไม่ได้เป็นการจับผิด 
    - ใช้ตัวชี้วัดควบคู่ไปกับสัญญาจ้าง 
    - มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวที่จะจัดสรรบุคคล 
      ให้เหมาะสมกับงาน 
 - ค่าตอบแทนจะจ่ายตาม Work load อย่างไรก็ตาม   
       แม้ว่าจะปรับระบบการบริหารงานบุคคลแล้ว ยังท า  
       ให้มีการ turn over ค่อนข้างสูง 
 
 5. การปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม 
 - ไม่ยึดถือต าแหน่ง แต่ยึดถือความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 
 - วัฒนธรรมองค์กร ต้องลดภาพพจน์แบบเช้าชามเย็น  
       ชาม ซึ่งระบบราชการไม่มีการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ   
       โดยการถูกตัดออก เน่ืองจากไม่ได้รับการเปิดโอกาส 
 - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 - ต้องมีการบริการแบบ Service mind 
 - ผู้น าองค์กร ระดับหัวหน้า ต้องท าเป็นตัวอย่าง 
 - เน้นลูกค้าเป็นส าคัญ 
 - ในระบบราชการเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ซื่อตรง 
 - นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน 
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6. การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
 - มีระบบฐานข้อมูลที่เช่ือถือได้ และสามารถเช่ือมโยง 
       กับหน่วยงานภายนอกได้ 
 - มีระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เช่ือถือได้ และหน่วย 
       งานต่าง ๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ 
 - มีแผนพัฒนาบุคลากรต่อเน่ือง เช่น ส่งบุคลากรไป 
       อบรม 
 - การท า e-Goverment ควรเน้นท าที่จุดเล็ก ๆ ก่อน 
       แล้วจึงขยายให้ใหญ่ข้ึนไปเร่ือยๆ และต้องมีคน 
       เร่ิมต้นท า 
 - ควรให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้ามาท า 
 

 

  
7. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 - ร่วมสรรหากรรมการบริหารฯ โดยมีประชาชนเข้ามามี 
       ส่วนร่วมวางวิสัยทัศน์, ก าหนดนโยบาย, เป้าหมายการ 
       การด าเนินงาน, บริจาคทรัพย์สิน, ตรวจสอบข้อร้อง 
       เรียนต่าง ๆ 
 - ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลขององค์การได้ 
 - รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น ประชุมผู้น า 
       ชาวบ้าน 
 - มีเวทีประเมินการท างานขององค์การ 
 
  
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างโอกาสพัฒนา 

     1. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการท างานเป็นแบบพันธมิตรทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

     2. องค์การมหาชนต้องมีการประเมินผลที่ชัดเจน 
     3. มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองที่มั่นคงและย่ังยืน 
     4. ท าให้องค์การมหาชนเป็นองค์กรตัวอย่างของการปฏิรูป

ระบบราชการ 
     5. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกรอบการ

ท างานขององค์การมหาชน กับ นโยบายของรัฐบาล ให้ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด กล่าวคือแปลงนโยบายของรัฐบาล
ให้เป็นแผนปฏิบัติการขององค์การอย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐาน
ความเป็นอิสระจากภาครัฐ (แต่มิใช่สุดข้ัวดังที่เข้าใจกัน) ใน
ขณะเดียวกัน ทิศทางนโยบายของรัฐบาลก็ได้รับการดูแล
สนองตอบจากองค์การมหาชน เพ่ือสร้างความกลมกลืน ลด
ความแปลกแยก / ช่องว่างของสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลกับ
องค์การมหาชน โดยสรุปคือสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับ
รัฐบาล (participatory while maintaining integrity) 

 

1. รูปแบบการบริหารแบบองค์การมหาชน ซึ่ งประสบ
ผลส าเร็จและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และความ
ต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี ยังมิได้ถูกน ามาปฏิรูป 
หน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันในภาครัฐอื่นๆ ให้เกิดเป็น
องค์การมหาชน มากข้ึน 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมหาชนกับหน่วยงานอื่น  ซึ่ง
ยังมององค์การมหาชน เป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการ และยัง
ขาดความเข้าใจลักษณะการด าเนินการและรูปแบบของ
องค์การมหาชน 
 3. การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเข้าใจในเรื่องของ
องค์การมหาชนให้มากข้ึน 
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