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สาร
นพ .มานิ ต  ธี ร ะตั นติ ก านนท์

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

โ ร ง พ ย า บ า ล บ้ า น แ พ้ ว ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เติบโตขึ้นทั้ง

ด้านขนาด ปริมาณเตียง ศักยภาพในการให้บริการประชาชน

มาเรื่อย ๆ โดยไม่มีความชัดเจนว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร 

สภาวะปัจจุบันซึ่งมีความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ การเปลี่ยน

แปลทุกมิติที่รวดเร็ว ความไม่ชัดเจนถึงอนาคต ท าให้ยังมี

ความเสี่ยงในการบริหารโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพที่

เหมาะสม ทั้งด้านขนาด, ศักยภาพ, ประชากร สภาพปัญหา

ทางการแพทย์และสาธารณสุข

การบริหาร, การก ากับดูแลโรงพยาบาล มีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น ตามขนาดและศักยภาพ ตลอดจน

กิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาล

คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงควรประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลาย

ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารโรงพยาบาลย่างแท้จริง

โรงพยาบาลเองก็ต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลในอนาคต 

ที่เหมาะและถูกต้องสอดคล้องกับสภาวะต่างๆ ที่เก่ียงข้องกับโรงพยาบาล

ที่ส าคัญที่สุดคือผู้บริหารโรงพยาบาลและทีมงาน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจของโรงพยาบาล ตามยุทธศาสตร์ 

และต้องมีความมุ่งมั่น ร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคีกันเพื่อน าโรงพยาบาลบ้านแพ้วไปสู่จุดหมายที่เหมาะสม

ผมเองก็หมดวาระการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในปี 2563 จึงหวังว่าคณะ

กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ผู้บริหารและทีมงานคงจะร่วมมือกันดูแลโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้เป็นโรงพยาบาลของคน

บ้านแพ้วตลอดไป
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นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร
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ที่ว่ากันว่า ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน วิกฤติ
พิสูจน์ผู้น า เป็นค าที่เหมาะสม ส าหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในปี 
2563 ยิ่งนัก

เพราะในปี 2563 เป็นปีที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การ
มหาชน) ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว มาจนครบ 20 ปี โดยได้พิสูจน์ให้
เห็นถึงการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ และการให้บริการ
ประชาชน จนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

ในปี 2563 ยังเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลเริ่มใช้ยุทธศาสตร์ 3
ปี ซึ่งท าให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้เห็นทิศทางของโรงพยาบาล
ที่ชัดเจนที่สุดตั้งแต่มีการตั้งโรงพยาบาลมา

และในปี 2563 ยังเป็นปีที่เกิดวิกฤติหนักของโรงพยาบาล 
ด้วยจากสถานการณ์โควิด ที่ส่งผลกระทบทุกระบบของประเทศ 
อย่างไม่เคยมีมาก่อน

ปี 2563 จึงเป็นปีที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้มีโอกาส
ทบทวนถึงการเรียนรู้ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา และได้มีโอกาส
แก้ปัญหาวิกฤติใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีใครเจอมาก่อนเช่นกัน

ถ้าเปรียบเทียบโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นดั่ง “ม้า” รายงานฉบับนี้จึงเป็นเหมือนเครื่องมือ ในการสะท้อนถึง
ระยะทางท่ีม้าวิ่ง และยังสะท้อนถึงความเป็นผู้น า ในการแก้ปัญหาวิกฤติใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน

ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบอร์ดทุกท่านที่ช่วยพัฒนาองค์กรนี้ และร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติที่ยากล าบากนี้
ด้วยกัน โดยเฉพาะท่าน อ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ซึ่งท่านเป็นประธานบอร์ดปีนี่เป็นปีสุดท้าย โดยท่านมีวิสัยทัศน์และให้
ค าแนะน า แนวทางแก้ปัญหา กับผมละทีมบริหารมาตลอด

และต้องขอขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาลทุกท่าน ที่ทุ่มเทท างานในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าจนผ่าน
วิกฤติ และท าให้องค์กรนี้กลายเป็นม้าที่แข็งแกร่งที่สุด



STORYความเป็นมาองค์กร

โ รงพยาบาลบ้ านแ พ้ว  
เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2508 หรือเมื่อ

ประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา พัฒนายกระดับมาจากสถานี
อนามัย ในสมัยนั้นชาวบ้านได้รวมตัวกันบริจาคที่ดิน 
และสนับสนุนด้านก าลังทรัพย์ ก าลังกาย และก าลังใจใน
การก่อสร้างโรงพยาบาล บนพ้ืนที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 
ตารางวา บริหารจัดการตามกรอบ นโยบายและการ
ก ากับของทางราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล รับผิดชอบการบริหาร
ต่อเนื่องกันมา ได้แก่ นายแพทย์สุมน แก้วปิ่นทอง 
ผู้อ านวยการคนแรก และนายแพทย์พงศธร สิริภานุพงษ์
ผู้อ านวยการคนที่สอง 

ผู้อ านวยการทั้งสองท่าน มีความมุ่งมั่นพัฒนา 

ยกระดับการบริการภายใต้นโยบาย และการก ากับของ
หน่วยเหนือ ตามศักยภาพที่มีอยู่ และได้พัฒนาจาก
สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน และเพ่ิมศักยภาพการบริการจาก
โรงพยาบาล 10 เป็น 30 เตียง ตามล าดับ 
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แนวทางเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน เข้ามารับรู้
ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและ
สร้างกระบวนการคิดการแก้ปัญหาร่วมกัน เชิญ
ชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาโรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
รูปแบบโรงพยาบาลก่ึงรัฐก่ึงเอกชน แต่ก็พบว่า 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของระบบราชการ มักจะเป็น
อุปสรรค ต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
พัฒนาอยู่หลายประการ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2538 – 2540 ประเทศชาติเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลยุค

นั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบการบริการสุขภาพ ตามข้อเสนอแนะของกลุ่ม
นักวิชาการ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีพลังขับเคลื่อนสนับสนุนจากกลุ่มแพทย์
ชนบท และกลุ่มนักวิชาการอิสระอ่ืน ๆ ประกอบกับรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการพัฒนาระบบ
การบริการ เ พ่ือรองรับ เงื่ อนไข ที่ จะขอกู้ เ งินจากธนาคารเ พ่ือการพัฒนาเอเชีย  (Asian 
Development Bank : ADB) และต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงพยาบาลของรัฐ ด้วยการน ารูปแบบ
การบริหาร รูปแบบโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ (Autonomous Hospital) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ
การบริหารรัฐกิจ ที่มีความคล่องตัวเป็นอิสระ มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และกระจายอ านาจให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมิใช่เพื่อการแสวงก าไร กระทรวงฯ จึงได้ตอบสนองแนวคิดดังกล่าว มี
การสรรหาโรงพยาบาลของรัฐน าร่องจ านวน 7 แห่ง ผลการสรรหามีเพียงโรงพยาบาลบ้านแพ้วเท่านั้น 
ที่มีความพร้อมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามแนวความคิดดังกล่าวได้ 

นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อ านวยการคน
ที่สาม มารับต าแหน่งในปี พ.ศ. 2530 เป็นช่วง
ระยะเวลาที่ภาพลักษณ์การบริการ ของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อยู่ในภาวะวิกฤตทาง
สังคม ได้ใช้ความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุง
และใช้ศักยภาพของปัจจัยทางการบริหาร ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ระบบราชการจะ
เอ้ืออ านวยได้มีความพยายามที่จะแสวงหา
รูปแบบ 
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STORY

STORY
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ผ่านการพิจารณาสรรหาและน าเสนอให้ คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเป็น โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ น าร่องต้นแบบ 
ด้วยเหตุผลที่มีความพร้อม สืบเนื่องมาจากตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ได้
พยายามแสวงหาวิธีการพัฒนา เสริมศักยภาพของ
โรงพยาบาล รูปแบบโรงพยาบาลก่ึงรัฐก่ึงเอกชน มา
ด าเนินการอยู่ก่อน มีแนวคิด หลักการและลักษณะ
โครงสร้างรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน เสมือนดังที่เป็นการ
เตรียมตัวมาก่อน คณะรัฐมนตรี ได้รับหลักการของพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2542 และได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ตามประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่มท่ี 117 ตอนที่ 84 ก 

โรงพยาบาลในก ากับของรัฐ 

เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 
ตามแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 -
2544 เป็นหน่วยงานของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความ
แตกต่ างจากส่ วนราชการทั่ ว ไป  และหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยให้อ านาจการบริหารจัดการต่างจาก
โรงพยาบาลของรัฐ ที่ขึ้นตรงกับระบบราชการปกติ
ต้องการให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
คุ้มค่ากับงบประมาณของรัฐที่สูญเสียไป ตอบสนอง
หลักการกระจายอ านาจ และหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากับของรัฐ
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DEVELOPจังหวะก้าวพัฒนา

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ยุคสมัย ท่ีเป็นการ
บริการรปูแบบสุขศาลา

เป็นรูปแบบการให้บริการ ตามที่รัฐ
จัดให้ประชาชนมีสิทธิเพียงมารับบริการ ตามที่
รัฐก าหนด ระบบที่จัดบริการให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน เกือบจะไม่มีให้เห็น 

ยุคสมัย ท่ีเป็นการ
บริการรปูแบบ
โรงพยาบาลชุมชน 

ให้บริการตามที่รัฐจัดให้ ประชาชนมี
สิทธิเพียงมารับบริการ ตามที่รัฐจัดบริการให้
ภาคประชาชน เริ่มมีความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์
ต่อระบบการให้บริการ สิทธิการรับรู้ ร่วม
พัฒนาน้อยมากทั้ง ๆ ที่วัตถุประสงค์ของ
โรงพยาบาลชุมชน ต้องการให้ประชาชนชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วม พบว่ามีอุปสรรค เพราะ
ระบบราชการ ไม่สามารถจะยืดหยุ่นได้ ติดขัด
ด้ ว ย เ งื่ อน ไ ขขอ งร ะบบ  ระ เบี ยบ  แล ะ
พฤติกรรมบางประการในระบบ 

ยุคสมัย ท่ีเป็นการ
บริการรปูแบบ

โรงพยาบาลกึ่งรัฐกึง่
เอกชน 

เป็นนวัตกรรมทางการบริหารที่
นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล พัฒนาทดลอง 
น าเอาลักษณะที่ดี ที่มีหลักการ มีความถูกต้อง 
ของระบบราชการมาประยุกต์กับจุดเด่น ของ
ภาคเอกชน มีความรวดเร็วในการบริหาร 
พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพ ได้รวดเร็ว มีความ
ยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้า
มาเรียนรู้  และร่วมกันพัฒนา สามารถเพ่ิม
ศักยภาพของการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐ ได้น าเสนอขออนุมัติกับผู้บังคับบัญชา 

ยุคสมัยท่ีเป็นการ
บริการรปูแบบ
โรงพยาบาลในก ากับ
ของรัฐ 

ภายใต้กรอบหลักของพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้มีมติให้ 
เริ่มด าเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
เป็นรูปแบบที่กระจายอ านาจการบริหาร ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมและก ากับติดตามผล คณะกรรมการฯ มี
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ภายใต้
การก ากับนโยบายของรัฐ 
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โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่ง
แรกที่เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ 
เป็นการเดินทางไปสู่

• การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแล 
• การตอบสนองความต้องการของชุมชน 
• ความเสมอภาคของการกระจายบริการ 
• การยกระดับคุณภาพบริการโดยมิได้มุ่งแสวงหาก าไร 
• ประสิทธิภาพในการกระจายและใช้ทรัพยากรของ
ระบบบริการสุขภาพระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ 

ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ ผ่ า น ม า  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็น

โรงพยาบาลของรั ฐที่ ประชาชนใฝ่ฝั น  ยั ง เป็น
โรงพยาบาลที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มุ่ งตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ประชาชนมีส่วนร่วมควบคุมก ากับ โดยผ่านคณะ
กรรมการฯ ที่ประกอบด้วยตัวแทนของชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคราชการ มีความคล่องตัวในการ
บริหารกิจการประจ าวันในทุกด้าน บุคลากรเป็น
เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ  อยู่ ได้ด้ วยผลงาน และได้รับ
ผลตอบแทนตามผลงาน ไม่ได้แสวงหาก าไรเป็นหลัก 
ประชาชนผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสยังได้รับการดูแล
รักษาพยาบาล โดยไม่คิดมูลค่า (ฟรี) ในช่วงแรกยังไม่
มีคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ก็มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว  ซึ่ ง เป็นข้ าราชการ  และผู้ บริหารท้องถิ่ น
ปฏิบัติงานไปก่อน

จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึงได้มีประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่ องการแต่งตั้ งประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
เป็นต้นไป เมื่อคณะกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเข้ามารับงานแล้ว ก็เริ่มก าหนด
วิสัยทัศน์ ก าหนดยุทธศาสตร์ ออกข้อบังคับระเบียบ
เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรการบริหารจัดการ 
และเ อ้ือประโยชน์ต่อบุคลากร เจ้ าหน้าที่ ของ
โรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความคล่องตัว 
และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ อาศัยวิธีคิดโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล (good governance) ดังผลงาน
ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้

HOSPITALก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาล

รูปแบบองค์การมหาชน
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สรุปแล้ว ในระยะที่มีการเปลี่ยนสถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้ด าเนินการมีผลงานก้าวหน้า
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นที่พอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการ และ โรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาในด้าน
อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางการแพทย์ให้ทันสมัยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เสาะแสวงหาแพทย์เฉพาะ
ทางที่มีความสามารถให้ทุนการศึกษาแพทย์ พยาบาล ศึกษาต่อ ท าเครือข่ายกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
โรงพยาบาล พัฒนาระบบการพัสดุ การเงิน และการตรวจสอบภายใน ตั้ง PCU (Primary Care Unit) เพ่ิมขึ้นในเขตชุมชน
ใหญ่ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

พัฒนา
เพ่ือมุ่งสู่

ความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
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เป็นองค์การมหาชนท่ีเรียนรู้

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

มีส่วนร่วมในการสร้าง

1. สร้ าง เสริม สุขภาพและ
ป้องกันโรค แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. ให้การรักษาพยาบาล โดย
มีหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 

3. ฟื้ นฟูสภาพทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ 

4 .  เ ป็นแห ล่งแลกเป ล่ียน
เรียนรู้  ขององค์กรและ
สถาบันต่าง ๆ 

พันธกิจ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ

และย่ังยืนโดยประชาชน

และดูแลสุขภาวะของตนเอง 

วิสัยทัศน์
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นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ 
ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

นายณชัธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล
กรรมการผู้แทนชุมชน

นายจิโรจน์ ทองเต็ม
กรรมการผู้แทนชุมชน

นายชัชวาล เตละวาณิชย์ 
กรรมการผู้แทนชุมชน 

BANPHAEO GENERAL

HOSPITAL
คณะกรรมการ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
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BANPHAEO GENERAL

HOSPITAL
นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวชริาวรรณ อิทธิถาวร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเรวัตชัย พลับประสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร 
เลขานุการคณะกรรรมการ 
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1. ประธานกรรมการ 
สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องมิใช่ข้าราชการ 

2. กรรมการโดยต าแหน่ง
จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

3. กรรมการผู้แทนชุมชน 
จ านวน 3 คน สรรหาจากคนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเสนอโดยสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรประชาชนในท้องถิ่นในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 คน สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทางด้านการสาธารณสุข การ

บริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์แก่กิจการของโรงพยาบาล ซึ่งในจ านวนนี้
จะต้องเป็นบุคคลที่มิใช่ข้าราชการ มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า หรือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย
หนึ่งคน 

5. ผู้อ านวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น

ประธานกรรมการตาม (1) และกรรมการตาม (3) และ (4) 
รวมทั้งคุณสมบัติองค์กรประชาชนที่จะเสนอชื่อบุคคลแก่คณะกรรมการสรรหาได้ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วก าหนด ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้
คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหามีจ านวนไม่เกิน 11 คน เพ่ือท าหน้าที่สรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องสรรหาเป็นจ านวน 2 เท่า ของ
กรรมการ แต่ละประเภทที่จะมีได้ เพ่ือเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทาง
การเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาล ประธาน
กรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

BANPHAEO GENERAL

HOSPITAL
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

บริหารงานโดย

“คณะกรรมการ โรงพยาบาลบ้ านแพ้ว”

15



16



แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยา 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ทันตแพทย์ 

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
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แพทย์เฉพาะทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีแพทย์จ านวน 178 คน จ าแนกได้ดังนี้ 

(อัตราก าลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
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• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีอัตราก าลังทั้งสิ้น 1,631 อัตรา 
(อัตราก าลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

• ซึ่งจ าแนกตามส่วนงาน 

รวมทั้งส้ิน 1,631 คน

อัตรา
ก าลัง

แพทย์

พยาบาล

กลุ่มวิชาชีพ

157 คน
364 คน

151 คน

ทันตแพทย์

21 คน

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

เภสัชกร

40 คน

898 คน
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แผนยุทธศาสตร์

20ปี,

3ปี

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

19

1ปี



20
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วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ

INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL

ค าอธิบายวิสัยทัศน์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้

พัฒนาศักยภาพในการบริการทางการแพทย์ที่มีความ
ซับซ้อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุมทุก
สาขา ประชาเข้าถึงบริการที่สะดวก ตลอดจนการออก
ตรวจนอกพ้ืนที่ให้บริการเชิงรุกกับองค์กรต่าง ๆ ในการ
ดูแลสุขภาพ เช่น หน่วยผ่าตัดตาต้อกระจกเคลื่อนที่ทั้งใน
และต่างประเทศ หน่วยไตเทียม หน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่  เป็นต้น จนได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง 
ภาพลักษณ์ที่ ดี  เป็นที่ รู้ จั กทั้ ง ในและต่างประเทศ 
หลังจากออกมาเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชน ท าให้
สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดด เนื่องระบบบริหารงานที่
อิสระ เอ้ือต่อการพัฒนา โดยไม่ได้ของบประมาณจาก
รัฐบาล

แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาล
ของรัฐ ที่ต้องด าเนินกิจการตามแนวนโยบายรัฐ พบว่า
จากนโยบายการเข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนสามารถย้ายสิทธิ์บัตรทองได้ ท าให้ผู้ป่วยย้าย
บัตรทองเข้ามาจ านวนมาก โดยไม่ได้ถัวเฉลี่ยกับคนที่ไม่
ป่วยอีกทั้ ง โรงพยาบาลต้องหาเลี้ ยงตนเอง ท าให้
โรงพยาบาลมีความเสี่ยงทางด้านการเงินในอนาคต หาก
ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือก้าวให้ทัน จึงมีจ าเป็นต้องเพิ่ม
รายได้เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและมั่นคงทางด้าน
การเงิน

ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ให้เป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้าและก้าวสู่ ระดับ
นานาชาติ เป็นแนวทางหนึ่งที่โรงพยาบาลสามารถธ ารง
อยู่ได้ และไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นข้อความดังกล่าว

พันธกิจ
1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นทีร่ับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม
3. ฟื้นฟูสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถาบันต่าง ๆ

ค าอธิบายพันธกิจ : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ ที่ให้บริการ
สาธารณะ ด้านการรักษาพยาบาลครอบคลุมท้ัง 4 มิติได้แก่ การรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ แก่ประชาชนอย่างมี
คุณภาพ ปลอดภัย โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้แก่นักศึกษา ประชาชน องค์กรต่าง ๆ 
ในการดูแลสุขภาพ
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BANPHAEO GENERAL

HOSPITAL
ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลศิ (Prevention & Promotion Excellence)

2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

3. บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)

4. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ : ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีภารกิจที่จัดต้องด าเนินการภายใต้การก ากับของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และด าเนินการตามแนวนโยบายรัฐตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
20 ปี จ านวน 5 ระยะ ได้แก่

โดยยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence) 2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence) 4. 
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ดังนั้น เพ่ือความสอดคล้องและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกับแผนรับรองการปฏิบัติงาน ของ ส านักงาน
กพร. จึงเห็นควรใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันกับของกระทรวงสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ 
(Prevention & Promotion Excellence)

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้น
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ ตามกลุ่มวัย และปัญหาของพ้ืนที่อ าเภอบ้านแพ้ว (ตาม

รูปแบบบ้านแพ้วโมเดล) โดยการดึงจุดแข็งของโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง 
ให้ลงสู่ชุมชนที่เพ่ิมขึ้น นอกจากการด าาเนินงานปกติตามแนวนโยบาย

- การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โรคที่อุบัติใหม่ต่าง ๆ ระบบการเคลื่อนที่เร็ว สอบสวนโรคที่มี
ประสิทธิภาพ

- ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดเชื้อเร้ือรัง
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเอ้ือต่อดูแลสุขภาพและด ารงชีวิตที่ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้น
- การพัฒนามาตรฐานระบบการให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ือ่ให้ประชาชนได้รับ

การดูแลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดย เร่ิมตั้งแต่การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
คลินิกบริกาทางด้านการแพทย์สาขาต่าง ๆ ตามแผน SERVICE PLAN และตามศักยภาพของโรงพยาบาลที่มุ่ง
พัฒนาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ซับซ้อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่
ต้องส่งต่อ

ยุทธศาสตร์ : บริหารเป็นเลิศ 
(Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้น
- การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

เสริมสร้างสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วน
กับภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มี
ความมั่นคง ยั่งยืน บรรลุเป้าหมาย ตามทิศทางที่
ก าหนด

- การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการ
ท างานความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือตัดสินใจ และการแข่งขัน
เพ่ือก้าวสู่ระดับนานาชาติ

- การบริหารจัดการเพ่ือก้าวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง การทบทวนปรับปรุง กฎระเบียบ
ต่าง ๆ  ให้สามารถปฏิบั ติงานอย่างคล่องตัว 
ถูกต้อง

- การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ และระบบ
ธรรมาภิบาล การต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ : บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence)

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้น
- การวางแผนอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมหรือคาดการณ์อัตราก าลังเป็นไปอย่างแม่นย า
ใกล้เคียงกับความต้องการเพ่ือรองรับภาระงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

- การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพและมีความก้าวหน้าในการท างานรวมถึง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการ
จัดการด้านวิชาการการสร้างนวัตกรรม

- การสร้างแรงจูงใจในการท างานการบริหาร
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระงาน ช่องทางการสื่อสาร 
การมีส่วนร่วมและร่วมมือในกิจกรรมองค์กร

- การสร้างความรักความผูกพันกับองค์กร เพ่ือ
รักษาบุคลากร ลดการลาออก หรือโยกย้ายของบุคลากรที่
ส าคัญขององค์กร

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานโดย
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท างาน

- การส ร้ างและปลู กจิ ตส านึ ก ในค่ านิ ยม 
วัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย
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ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
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ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี

(พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

BANPHAEO GENERAL

HOSPITAL
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save

safety Service mind

3S

ค่านิยมองค์กร

Core Value

BANPHAEO GENERAL

HOSPITAL
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แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
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กิจกรรมและการบริการ

มีแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ทั้งหมด 29 ท่าน โดยมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาดังต่อไปนี้ 

• สาขาอายุรศาสตร์ 

• สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 

• สาขาอายุรศาสตร์โรคไต 

• สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและ
ภาวะโรควิกฤตโรคระบบ 

• สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซ่ัม 

• สาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง 

• สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 

• สาขาทางเดินอาหาร 

ซึ่งแผนกอายุรกรรมเป็นแผนกที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการมาก
ที่สุด โรคที่พบบ่อยและมีผู้ป่วยมารักษามากได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 

ปัจจุบันมีศัลยแพทย์ จ านวน 7ท่าน ซึ่ง
โรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคศัลยกรรมช่องท้อง 
ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทั่วไป 

1. งานบริการผู้ป่วยนอก 

มีศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จ านวน 5 ท่าน โดย
ให้บริการผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและการผ่าตัดต่าง ๆ 
ปัจจุบันมีศักยภาพพร้อมให้บริการทางด้านกระดูกและ
ข้อ ทั้งการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เปลี่ยนข้อ
สะโพก หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

1.1 แผนกอายุกรรม

1.3. แผนกศัลยกรรมออร์โธปดิิกส์1.2. แผนกศัลยกรรมทั่วไป 
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มีสูติแพทย์ จ านวน 4 ท่าน มีผู้ป่วยมาฝาก
ครรภ์ทุกวัน ซึ่งดูแลโดยสูติแพทย์ ตามแนวทางการ
รักษาพยาบาลของฝ่ายสูติ-นรีเวช  ให้บริการท าคลอด
โดยสูติแพทย์ด้วยความเสมอภาค ส าหรับผู้ป่วยทุก
รายไม่ต้องเสียค่าฝากครรภ์พิเศษ หรือค่าคลอดพิเศษ

มีทันตแพทย์  จ านวน 21 ท่าน มีทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาดังต่อไปนี้

• สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
• สาขาปริทันตวิทยา
• สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก
• สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
• สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
• สาขาทันตกรรมท่ัวไป
• สาขาทันตกรรมบูรณะ 
• สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก  
เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ 

ให้บริการในชุมชน ซึ่งมีโครงการออกหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่พร้อมให้บริการนอกสถานที่ เพ่ือสร้างโอกาสใน
การรับบริการทาง
ทันตกรรมได้อย่างทั่วถึงและเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนใน
เขตอ าเภอบ้านแพ้วหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของตนเอง

1.4. แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

1.5. แผนกทันตกรรม
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• ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยครบครัน
• ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกนอกสถานที่และผ่าตัดโดย

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางด้านจักษุอ่ืนๆ เช่น รถตรวจวัดสายตาเด็กเคลื่อนที่
• การฝึกอบรม
มีจักษุแพทย์ จ านวน 16 ท่าน โดยศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในฐานะที่เป็นศูนย์ที่มี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกือบครบทุกด้าน รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัย ท าให้สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทาง
จักษุได้อย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป และได้รับการจัดระดับเป็น
โรงพยาบาลที่มีบริการด้านจักษุ ในระดับ A สามารถรองรับการส่งต่อผู้ป่วยในเขตสาธารณสุขที่ 5 ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด 
ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์

1.6. แผนกจักษุ

มีกุมารแพทย์  จ านวน 8 ท่าน   โดยมีแพทย์
ผู้ เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและ
พฤติกรรม , สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้

1.7 แผนกกุมารเวชกรรม

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกาย

• การเรียน
• ภาษา
• สติปัญญาและฝึกพูด

1.8 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
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ให้บริการตรวจรักษา ทุกวันจันทร์ อังคารและพฤหัสบดี  เวลา 09.00 – 12.00 น. เปิดให้บริการยาเคมีบ าบัด ทุกวัน
จันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00 – 15.00 น. และยังมีการให้บริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(Palliative Care) อีกด้วย

ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางให้บริการ 5 ท่าน 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.

1.9 คลินิกมะเร็งและเคมีบ าบัด

1.10 คลินิกหู คอ จมูก

ปัจจุบันศูนย์ตรวจการได้ยินเปิดให้บริการ 
• ตรวจการได้ยินขั้นพื้นฐาน
• ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
• ตรวจการท างานของหูชั้นกลาง
• ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง
• ตรวจการท างานของเซลล์หูชั้นใน
• เครื่องช่วยฟัง

โดยให้บริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 –
16.00 น.

1.11 ศูนย์ตรวจการได้ยิน
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บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจ าปี
ให้กับ 

• พนักงานบริษัท
• หน่วยงานภาครัฐฯ
• ภาคเอกชนทั่วไป 

โดยเราให้บริการตรวจสุภาพในและนอกสถานที่
ให้บริการตรวจสุขภาพ โดย ทีมแพทย์ พยาบาล รถ
ตรวจทันตกรรมเคลื่อนที่และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ 

เปิดให้บริการ นวดน้ ามัน นวดแผนไทย นวด
บ าบัด ประคบ อบสมุนไพร และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพร มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่

• เพลินกาย 1
• เพลินกาย 2
• บ้านลีลาวดี ( อยู่ที่ สสจ.สมุทรสาคร)

1.12 ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

1.13 แพทย์แผนไทย

การรักษาแบบแพทย์แผนจีนนี้สามารถรักษา
อาการปวดต่างๆ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดตาม
ข้อ อาการปวดศีรษะไมเกรน ปวดประจ าเดือน นอนไม่
หลับ ภูมิแพ้ ปรับสมดุลร่างกาย ไปจนถึงการรักษาด้าน
ความงาม อาทิเช่น ฝังเข็มหน้าใส พอกหน้าด้วยสมุนไพร
จีน กัวซาหน้าใส ฝังเข็มลดความอ้วนฯลฯ ผลการรักษา
ค่อนข้างได้ผลดีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโรคและการ
ตอบสนองของคนไข้ในแต่ละรายจะแตกต่างกันไป แต่
เนื่องจากคนไข้ที่นี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเพ่ือให้
การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีควรใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมกับ
ยาสมุนไพรจีน ซึ่งปลอดภัยและไม่มีสารเคมีเจือปน 

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.

1.14 คลินิกการแพทย์แผนจีน
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ปัจจุบันมีเครื่องฟอกไต จ านวน 22 เครื่อง เปิดให้บริการฟอกไตวันละ 3 รอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ด าเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการและระบบการบ าบัดทดแทนไต ส าหรับผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังระยะสุดท้าย จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยให้ผู้ป่วยเริ่มต้นการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) 
นอกจากถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อบ่งชี้ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน ก็จะพิจารณาให้การรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องฟอกไต (HD) และถ้าผู้ป่วยมีความพร้อมก็จะสนับสนุนให้เปลี่ยนไต ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด และผู้ป่วยสามารถ
กลับมามีชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติ 

ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้บริการฟอกเลือด จ านวน  116 ราย  รวม 1,100 ครั้งต่อเดือน

1.15 หน่วยไตเทียม
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ให้การดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท้ังในและนอกโรงพยาบาล และยังมีหน่วยสุขภาพดีเริ่ม
ที่บ้าน (HHC) ซึ่งมีทั้งหมด 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานขับรถ ไปให้การดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับไปบ้าน ดูแลทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการ 
Home Base ใช้บ้านเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วย ให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทางโรงพยาบาล 

ซึ่งในส่วนของทีมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
มีรายละเอียดดังนี้

▪ การค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในชุมชน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หัวใจและ
หลอดเลือด

▪ กิจกรรมค้นหาและคัดกรองเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
▪ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดโรคไข้เลือดออก
▪ อบรมแกนน านักเรียนมุมเพื่อนใจวัยรุ่น
▪ ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เยี่ยมหลังคลอดในชุมชน

และในส่วนของหน่วยสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน (HHC) 
มีรายละเอียดดังนี้

▪ เป็นหน่วยที่สามารถให้การดูแลรักษาต่อเนื่อง ระหว่างโรงพยาบาลและบ้านผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ ท าให้ผู้ป่วยและญาติมั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วยการพึ่งพาตนเองมากขึ้น
▪ สามารถลดอัตราการครองเตียง
▪ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม
▪ ลดค่าใช้จ่ายด้านครัวเรือนของผู้ป่วยและญาติ ขณะรักษาในโรงพยาบาล
▪ สามารถสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยเอง
▪ โรงพยาบาลเป็นที่ศรัทธาของผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนชุมชนมากขึ้น

1.16 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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โครงการขยายโรงพยาบาลสาขาในพื้นที่เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ไม่ซับซ้อน ได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและลดความแออัดในโรงพยาบาลให้บริการทั้งในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่  9 แห่ง  เป็น
การขยายเพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชน และตอบสนองนโยบายของรัฐฯ

2.1 ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว มีสาขาบริการ 3  แห่ง ให้บริการลักษณะ Extended OPD หรือ แผนกผู้ป่วยนอกสาขาอยู่
ห่างจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แต่อยู่ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว โดยให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน มีแพทย์ประจ าหาก
ฉุกเฉิน และเกินศักยภาพส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลบ้านแพ้ว   ได้แก่...  

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

2.2 นอกเขตพ้ืนที่  เป็นการให้การบริการ ตามนโยบาย
สนับสนุนการด าเนินงานของ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณสุข

1 )  โ ร ง พ ย า บ า ล บ้ า น แ พ้ ว  ส า ข า ส า ท ร  
กรุงเทพมหานคร

2) ศูนย์แพทย์และทันตกรรม ในศูนย์ราชการฯ แจ้ง
วัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

3) ศูนย์ฟอกไตและล้างไตทางช่องท้อง         สาขา
เ จ ริ ญ ก รุ ง  ส า ข า เ ท อ ด ไ ท  แ ล ะ ส า ข า ศ รี น ค ริ น ท ร์ 
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ * คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นกรณีการขยายสาขา 
สามารถกระท าได้  ในกรณีที่เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ  แต่
จะต้องอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการฯ เพียงชุดเดียว

* บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 334/2546
หนังสือท่ี นร 1901/0466 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2546

2. โรงพยาบาลสาขา

53



ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลระดับ S มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน ทั้งหมด 340 เตียง

3. งานบริการผู้ป่วยใน
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การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
ซ่ึงมีแพทย์เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา จ านวน 5 ท่าน
• ให้บริการ X-ray ทั่วไป, 
• ให้บริการ X-ray คอมพิวเตอร์ โดยเครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ (CT Scan) ขนาด 256 slides และ 

MRI ขนาด 1.2 tesla ที่ทันสมัยที่มีความทันสมัยส่งข้อมูล ด้วยระบบ RIS (PACs)
• ให้บริการ Ultrasound มีเครื่อง Ultrasound  ตรวจวินิจฉัยระบบต่างๆ ให้  การสนับสนุน ข้อมูลวินิจฉัย

อาการเบื้องต้น  ได้แก่ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางด้านอ่ืนๆ ให้ผลการวินิจฉัย เที่ยงตรง 
แม่นย า และรวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย 

• ให้บริการ Mammogram โดยมีเครื่อง Mammogram ตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม
• มีรถ X-ray เคลื่อนที่ จ านวน 4 คัน

4. หน่วยสนับสนุนบริการ

งานบริการด้านปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory)
• อุปกรณ์ทาง Hardware เป็นเครื่อง Automate 

ได้แก่ เครื่องตรวจ Biochemistry ทั้งแบบ Wet 
และ Dry, เครื่องตรวจ Serology

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

• มีธนาคารเลือด   ในนขนาดที่เหมาะสม กับการด าเนินงานของโรงพยาบาล
• มีนักเทคนิคการแพทย์ เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
• มีการขยายและพัฒนาด้าน Microbiology ท าการเพาะเชื้อและตรวจเชื้อต่างๆ เช่น Hemoculture, 

Rectal Swab ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
• มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงข้อมูล HIS กับ LIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอน

การท างาน
• น าระบบ BAR CODE ระบุชื่อผู้ใช้บริการ

4.1 แผนกรังสีวินิจฉัย

4.2 แผนกปฏิบัติการกลาง
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ปัจจุบันงานเภสัชกรรม มีห้องจ่ายยา จ านวน 5 ห้อง และมีเภสัชกร จ านวน 40 ท่าน เปิดให้บริการจ่ายยาโดย
เภสัชกร ตลอด 24 ชั่วโมง

งานกายภาพบ าบัด มีนักกายภาพบ าบัด จ านวน 14 ท่าน เปิดให้บริการทางกายภาพบ าบัดในผู้ที่มีอาการทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น  ปวดหลัง  ปวดคอ  ปวดไหล่  ปวดเข่า  ทั้งจากภาวะเสื่อมของข้อต่อการบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา   บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการยึดติดข้อต่อหลังการใส่เฝือก จากกระดูกหัก  ด้วยเทคนิคการรักษา
ทางกายภาพบ าบัด และเครื่องมือทางกายภาพบ าบัดที่ทันสมัย งานกายภาพบ าบัด  เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น. และเปิดให้บริการ วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.00 น.

4.3 งานเภสัชกรรม

4.4 งานกายภาพบ าบัด

57



สรุปผลการด าเนินงานส าคัญภายใต้ภารกิจ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐด าเนินกิจการตามกฎหมาย ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงพยาบาล แนวนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการ 
มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
เกิดความพึงพอใจ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นทีมน าบริหารสูงสุด ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจก าหนดนโยบายบทบาททิศทางในการ
พัฒนาควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารทั่วไปตลอดจนวางระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดของ
องค์การมหาชน เพ่ือให้ด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ก าหนดทิศทางนโยบายและวางกรอบการด าเนินงาน 
ดังนี้

โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ และใกล้เคียงมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสม สามารถดูแลตนเองเพ่ือควบคุม และลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ ภัยสุขภาพ 
อย่างมีมาตรฐาน และทันเวลา โดยก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้

1.1 พัฒนาการป้องกันบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพย์ติดให้มีประสิทธิภาพ

1.2 พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์

1.3 พัฒนาความพร้อมระบบเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

1.4 การจัดการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบบ้าน
แพ้วโมเดล ตามช่วงอายุ และการจัดการระบบข้อมูล

1.5 การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพโดยภาคี
เครือข่าย

1.6 การก าหนดยุทธศาสตร์ การป้องกันสร้าง
เสริมสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.7 ประชุมก าหนดแผนงานร่วมกับเทศบาล
ต าบลเกษตรพัฒนาในการสร้างศูนย์สุขภาพและ 
ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ

1 .8 การให้สุ ขศึกษาทั้ ง ในชุมชนและใน
โรงพยาบาล

1.9 การติดตามเยี่ยมบ้านและจัดกิจกรรมใน
ชุมชนโดยสาขาวิชาชีพ

1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพ้ืนที่
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การให้สุข
ศึกษาท้ังใน
ชุมชนและใน
โรงพยาบาล

การติดตามเยี่ยมบ้านและจัดกิจกรรมใน
ชุมชนโดยสาขาวิชาชีพ
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โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนได้รับบริการที่
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถเข้าถึง
บริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนซึ่งคุกคามต่อชีวิต 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดการส่งต่อไป
รักษาที่ อ่ืน ทีมน าจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
มาตรฐานบริการ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
โดยก าหนดแนวทางด าเนินงาน ดังนี้

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบริการ
สาธารณสุข  

และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
2.2 พัฒนามาตรฐานบริการให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA/HPH)

2.3 เพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์
เฉพาะทาง

ที่ซับซ้อน  ในสาขาที่มีความพร้อม เช่นแผนก
จักษุ 

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ  แผนก
อายุรกรรมโรค

ไต แผนกโรคมะเร็ง เป็นต้น
2.4 น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ลดขั้นตอน

บริการ, 
เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว, ลดความแออัด, ความ

เสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน โดยมีระบบ EMR SOFT ใช้ใน

การ
ดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งระบบ

2.5 พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยน าระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอ านวยความ

สะดวก
เพ่ิมความรวดเร็ว

2.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ให้ได้
มาตรฐานมีพ้ืนที่ ใช้สอยเพียงพอ มีระบบ

อ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน

2.7 ขยายพ้ืนที่ให้บริการรองรับการเพิ่มปริมาณ
ผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพ่ือ
รองรับการขยายขอบเขตบริการแผนงานในอนาคต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีอัตราก าลังที่
เพียงพอกับภาระงาน เจ้าหน้าที่มีความสุข ความ
ปลอดภัย และมีแรงจูงใจในการท างาน จึงได้ก าหนด
แนวทางด าเนินงาน ดังนี้

3.1 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพ้ืนที่และ
ใกล้เคียงในสาขาขาดแคลนที่สอดคล้องกับการขยาย
ขอบเขตบริการและแผนงานในอนาคต

3.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานประจ า
เชิงวิชาชีพและเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ

- สนับสนุนทุนส่งแพทย์เรียนหลักสูตรเฉพาะ
ทาง,ผู้เชี่ยวชาญ

- สนับสนุนทุนส่งพยาบาลเรียนหลักสูตรเฉพาะ
ทาง
- สนับสนุนทุนสาขาอ่ืนๆที่สอดคล้องภารกิจ 

ตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง และความทันสมัย
3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ

ให้บริการที่เป็นเลิศ
3 . 4 ส่ ง เสริ มสนับสนุนการท า วิ จั ย  สร้ า ง

นวัตกรรม ผลงานคุณภาพและการ เผยแพร่
แลกเปลี่ยนผลงานและจัดการความรู้ที่ทันสมัย

3 . 5 พัฒนาพฤติ กร รมบริ ก ารกลุ่ มบุ คคล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกระบวนการท างาน

3.6 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามกรอบประเพณีอันดี
งามเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข

3.7 ปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ใ ห้ ทั น ส มั ย เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน

3.8. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
สุขภาพ  และการประเมินความเสี่ยงในการท างาน
ให้ได้มาตรฐาน

2. การพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ 3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงนิ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

2563
(หน่วย : บาท)

2562

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

27,437,700.00 7,532,400.00

รายได้จากการรักษาพยาบาล 1,778,433,543.48 1,647,690,309.11

รายได้จากการขายสินค้า 34,279,191.60 39,266,878.20

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 122,647,610.91 276,402,326.91

รายได้อ่ืน 26,198,043.37 30,773,957.19

รวมรายได้ 1,988,996,089.36 2,001,665,871.41

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

839,916,146.53 769,115,766.74

ค่าใช้สอย 156,870,225.16 131,392,363.51

ค่าวัสดุ 776,277,055.56 634,778,356.94

ค่าสาธารณูปโภค 41,080,201.17 40,896,379.23

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 124,437,753.53 102,864,753.48

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ 17,165,490.96 17,643,668.30

ค่าใช้จ่ายอื่น 9,583,428.22 29,978,926.48

รวมค่าใช้จ่าย 1,965,330,301.13 1,753,670,214.68

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 23,665,788.23 247,995,656.73

ดอกเบี้ยจ่าย 1,874,419.79 3,298,122.71

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 21,791,368.44 244,697,534.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โ ร ง พ ย า บ า ล บ้ า น แ พ้ ว  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )
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รายไดจ้ากงบประมาณ รายไดจ้ากการรกัษาพยาบาล
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รายไดจ้ากการอดุหนนุอ่ืนและบรจิาค
รายไดอ่ื้น

คา่ใชจ้า่ยบคุลากร คา่ใชส้อย คา่วสัดุ
คา่สาธารณปูโภค คา่ใชจ้า่ยจากการอดุหนนุหน่วยงานภาครฐั คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ  าหน่าย
คา่ใชจ้า่ยอ่ืน

สัดส่วนรายได้จากการด าเนินงาน

สัดส่วนรายจ่ายจากการด าเนินงาน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

โ ร ง พ ย า บ า ล บ้ า น แ พ้ ว  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )

สินทรัพย์
2563

(หน่วย : บาท)
2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 150,295,412.18 247,551,813.27

เงินลงทุนชั่วคราว 253,000,000.00 253,000,000.00

ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 189,128,947.96 202,062,834.69

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 12,329,323.38 13,284,294.55

วัดสุคงเหลือ 124,205,638.41 129,188,181.19

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 294,553.04 89,572.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 729,253,874.97 845,176,696.20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

945,571,009.49 853,345,551.81

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 777,531.28 482,419.79

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,,951,168.68 5,948,998.69

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 952,299,709.46 859,776,970.29

รวมสินทรัพย์ 1,681,553,584.43 1,704,953,666.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สิน
2563

(หน่วย : บาท)
2562

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า

244,308,441.02 261,167,318.69

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง ก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี

19,689,852.38 28,621,913.68

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 39,792,573.48 39,680,205.19

เงินรับฝากระยะสั้น 2,552,793.56 2,057,022.27

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,005,435.28 20,149,172.90

รวมหนี้สินหมุนเวียน 321,349,095.72 351,315,632.73

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

- 19,689,852.35

รายได้จากการบริจาครอรับรู้ 497,159,313.04 492,694,374.18

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 497,159,313.04 512,384,226.53

รวมหนี้สิน 818,508,408.76 863,966,859.26

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน

120,411,803.33 120,411,803.33

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 742,633,372.34 720,842,003.90

รวมส่วนทุน 863,045,175.67 841,253,807.23

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 1,681,553,584.43 1,704,953,666.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

โ ร ง พ ย า บ า ล บ้ า น แ พ้ ว  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )
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• โรงพยาบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ระดับสูงมาก ประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562

• ได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จากกระทรวง
สาธารณสุข

• ได้รับรางวัลการจัดระบบบริการท่ีเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จากกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข

• ด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลได้ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus จากกรม
อนามัย ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ระยะเวลาการรับรอง 26 สิงหาคม 
2562 – 25 สิงหาคม 2564

• ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ
ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี พ.ศ.2560 และได้รับการเสนอพิจารณารางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
และการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ดีเด่นระดับประเทศ

• ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษกซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย  และได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในการประเมิน
ซ้ า (Re-accreditation) ครั้งท่ี 3 

รางวัลท่ีได้รับ
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กิจกรรม / ผลงานเด่น
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