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โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทัวไป
่
(ไทย)
โรงพยาบาลบัวใหญ่
(อังกฤษ) Buayai Hospital
ทีอ่ ยู่
6 ถนนเทศบาล 12 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
1
2
ประเภท / ระดับ โรงพยาบาลชุมชน / ทุตติยภูม ิ
เจ้าของ / ต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
จานวนเตียง
ขออนุญาต 120
ให้บริการจริง
120 เตียง อัตราครองเตียง 98.86 %
3
โรงพยาบาลบัวใหญ่ 1 แห่ง
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
ชือ่
นายชาญชัย บุญอยู่
ผูน้ าสูงสุดของ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่
องค์กร
e-mail
โทรศัพท์ โทรสาร 044-461663
ชือ่
ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
ผูป้ ระสานงาน 1
e-mail
โทรศัพท์ โทรสาร 044-461663
ชือ่
ผูป้ ระสานงาน 2
ตาแหน่ง
e-mail
โทรศัพท์
โทรสาร
สถานะการรับรอง ขัน้ ที่
3 ( re-Accredit 1 )
วันหมดอายุ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
สาขาทีใ่ ห้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคทัวไปและภาวะฉุ
่
กเฉิน การรักษาในระดับสาขาหลักทีม่ ี ได้แก่ สูติ
กรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม วิสญ
ั ญีวทิ ยา จักษุวทิ ยา (จัดบริการร่วมกับ รพ.มหาราช
นครราชสีมา ) ออร์โธปิ ดกิ ส์ บริการทันตกรรม กายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทย
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และ ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ในเขตอาเภอบัวใหญ่
บัวลาย และอาเภอทีใ่ กล้เคียง
ประชากรในเขต
ตาบล
เขตตาบลบัวใหญ่จานวน
8,637 คน
4
เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่จานวน 15,044 คน
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
อาเภอ
อาเภอบัวใหญ่จานวน 83,441 คน
ชือ่ องค์กร

1

ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทัวไป,
่ รพ.ชุมชน, คลินิกผูป้ ว่ ยนอก
2
ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูม,ิ ทุตยิ ภูม,ิ ตติยภูมิ
3
กรณีมหี ลายทีต่ งั ้ หรือมีการขออนุญาตการตัง้ สถานพยาบาลแยกเป็ นหลายส่วน
4
ระบุจานวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพืน้ ทีต่ ามความเหมาะสม
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โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

Top 10 Diag.
OPD

Top 10 Diag.IPD

อาเภอบัวลายจานวน 24,558 คน
รวมจานวนประชากรทีร่ บั ผิดชอบ 107,999 คน ( ณ.เดือนกรกฎาคม 2557)
จังหวัด
ไม่ม ี
เขต
ไม่ม ี
ข้อมูลปี งบประมาณ 2555 ข้อมูลปี งบประมาณ 2556 ข้อมูลปี งบประมาณ 2557
Hypertension 24,330
Hypertension 24,400 ครัง้ Hypertension 18,069 ครัง้
ครัง้
DM Type II 14,040 ครัง้ DM Type II 10,942 ครัง้
DM Type II 14,843 ครัง้ Chronic renal failure
Chronic renal failure
Chronic renal failure
5,471 ครัง้
6,798 ครัง้
6,336 ครัง้
Acute nasopharyngitis
Acute nasopharyngitis
Acute nasopharyngitis
5,987 ครัง้
6,384 ครัง้
6,051 ครัง้
Dyspepsia 5,671
Dyspepsia 4,492
Dyspepsia 5,431
ครัง้
ครัง้
ครัง้
Acute pharyngitis
Acute pharyngitis
Acute pharyngitis
5,421 ครัง้
2,886 ครัง้
5,321 ครัง้
Acute bronchitis 3,158
Acute bronchitis 2,882
Acute bronchitis 3,158
ครัง้
ครัง้
ครัง้
Acute tonsillitis 2,471 ครัง้ Dizziness and giddiness
Acute tonsillitis 2,268
Dizziness and giddiness 2,317ครัง้
ครัง้
2,228ครัง้
Periapical abscess with
Dizziness and giddiness Muscle strain 2,174 ครัง้ sinus 2,296 ครัง้
2,209 ครัง้
NIDM with renal
Muscle strain 2,194 ครัง้
complication 2,215 ครัง้
ข้อมูลปี งบประมาณ 2555 ข้อมูลปี งบประมาณ 2556 ข้อมูลปี งบประมาณ 2557
Diarrhea
727
Diarrhea
738
Pneumonia
454 ราย
ราย
ราย
Gastroenteritis and
Pneumonia
358 ราย Pneumonia
410 ราย Colitis
452
Bacterial Pneumonia 178 ราย Bacterial Pneumonia 165 ราย ราย
Neonatal jaundice 171 ราย Neonatal jaundice 175 ราย

Acute bronchilitis 166 ราย
Acute bronchiolitis 160 ราย
Dengue hemorrhagic
153 ราย
Gastrointestinal
haemorrhage 147 ราย
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Acute bronchiolitis 160 ราย

Senile nuclear Cataract 367 ราย

Neonatal jaundice
Acute bronchiolitis 155 ราย 325 ราย
Dengue hemorrhagic
Acute bronchiolitis 279 ราย
153 ราย
Acute bronchitis 236 ราย
Gastrointestinal
Anaemia
195 ราย
haemorrhage 107 ราย Thalassaemias 193 ราย

โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

Top 10 Major
Operation

Top 10 Cause of
Death

3

Fever
144 ราย Fever
154 ราย Concussion without
Cellulitis of the part of
Cellulitis of the part of
open intracranial wound
limb 144ราย
limb 148ราย
193 ราย
COPD with acute
exacerbation 175 ราย
ข้อมูลปี งบประมาณ 2555 ข้อมูลปี งบประมาณ 2556 ข้อมูลปี งบประมาณ 2557
Excision
351 ราย ต้อกระจก
463
ต้อกระจก
404
ต้อกระจก
303 ราย ราย
ราย
LTc/s
253 ราย LT c/s
288 ราย Excision (ศัลยกรรม)
Debridement 239 ราย Excision (ศัลยกรรม)
265 ราย
Appendectomy 153 ราย 253 ราย
LT c/s
190 ราย
I&D
140 ราย Debridement 117 ราย I&D
153 ราย
ต้อเนื้อ
122 ราย PPTR
123 ราย Debridement 144 ราย
PPTR
118 ราย I&D
107 ราย PPTR
128 ราย
Suture wound 95 ราย Appendectomy 79 ราย ต้อเนื้อ
125 ราย
EGD
67 ราย ต้อเนื้อ
67 ราย Appendectomy 79 ราย
Suture wound 66 ราย Suture wound 69 ราย
Excision (คอ หู จมูก) 45
Herniorrhaphy 35 ราย
ราย
ข้อมูลปี งบประมาณ 2555 ข้อมูลปี งบประมาณ 2556
ข้อมูลปี งบประมาณ 2557
Cardiac arrest 16 ราย Pneumonia
17 ราย Pneumonia
14 ราย
Pneumonia
12 ราย Sudden Cardiac death
Congestive heart failure
Septicaemia
11 ราย
14 ราย 12 ราย
Acute MI
9 ราย Septicaemia
7 ราย Sudden cardiac arrest
Transport accident 5 ราย Intrahepatic bile duct
8 ราย
Non-Hodgkin lymphoma Carcinoma
6
Septicaemia
7 ราย
4 ราย ราย
Malignant neoplasm of
Alcoholic corrhosis of live Urinary tract infection
liver 6 ราย
4 ราย
4 ราย Aspiration pneumonia 5 ราย
Malignant neoplasm of
Cardiac arrest
4 ราย Acute MI
5 ราย
bronchus and lung 4 ราย Mortocycle rider accident Mortocycle rider accident
Effect of electric current 3 ราย
4 ราย
5 ราย
Chronic kidney disease
Carcinoma of liver 3 ราย COPD
3 ราย
Stage 5
3 ราย COPD
3 ราย Stroke
3 ราย
Acute MI
2 ราย
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โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

1.2 อัตรากาลัง
1.2.1 แพทย์
สาขา
-อายุรแพทย์
-ศัลยแพทย์
-สูตนิ รีแพทย์
-กุมารแพทย์
-ศัลยแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์
-จักษุแพทย์
-โสตศอนาสิกแพทย์
-วิสญ
ั ญีแพทย์
-รังสีแพทย์
-พยาธิแพทย์
-แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
-แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
-แพทย์เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
-ทันตแพทย์
-แพทย์สาขาอื่นๆ (ระบุ)
รวม

1.2.2 บุคลากรสาขาอืน่
สาขา
-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ
-พยาบาลเฉพาะทาง
-พยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่
-พยาบาลเทคนิค
-พยาบาลควบคุมการติดเชือ้
-วิสญ
ั ญีพยาบาล
-เทคนิคการแพทย์
-จพ.รังสีการแพทย์
-นักกายภาพบาบัด
-สุขศึกษา
-โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกาหนดอาหาร
-นักวิชาการสาธารณสุข
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Full time (คน)
1
1
2
1
2
1
1
7 (ลาศึกษา 3 คน)
9 (ลาศึกษา 2 คน)
25

Part time (ชม./สัปดาห์)

Full time (คน)
ระดับปริญญา
ต่ากว่าปริญญา
10
68
40
14
1
4
5
3
3
1
8
-

Part time
(ชม./สัปดาห์)
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โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

1.3 สัดส่วนภาระงานกับจานวนบุคลากร (หรือชัวโมงการท
่
างาน)

1.3.1 ผูป้ ว่ ยนอก
ผูป้ ว่ ยนอกสาขา

จานวนผูป้ ว่ ยทัง้ ปี

ทัวไป
่
อุบตั เิ หตุ
จักษุ
จิตเวช
หู คอ จมูก
อายุรกรรม
ศัลยกรรมกระดูก
ศัลยกรรม
กุมารเวชกรรม
สูต-ิ นรีเวชกรรม
ทันตกรรม
รวม

6,468
5,346
7,027
5,138
10,007
122,005
1,182
3,518
29,069
14,458
20,354
224,572

ข้อมูลในช่วงเวลาเพือ่ การคานวณภาระงาน (ช่วงเวลา = ต่อวัน...5)
6
ผป.นอก / แพทย์ /
จานวนผูป้ ว่ ยเฉลีย่
ชม.แพทย์ตรวจ
ชม.
ต่อวัน
18
15
19
14
27
334
3
10
80
40
56
616

36

7
2.5
4
4
42

12 คนต่อชม.
ต่อแพทย์ 6 คน

0.5
4
20
10
1

ข้อมูลผูป้ ว่ ยนอกปี งบประมาณ 2557

1.3.2 ผูป้ ว่ ยใน/พยาบาล
ผูป้ ว่ ยใน
หอผูป้ ว่ ยวิกฤติ
หอผูป้ ว่ ยทัวไป
่
รวม

จานวนผูป้ ว่ ย
เฉลีย่ ต่อวัน
5
109
114

จานวน RN ทีข่ น้ึ เวรทัง้ หมด
เช้า
บ่าย
ดึก
2
2
2
16
11
10
18
13
12

สัดส่วนผูป้ ว่ ย/พยาบาลวิชาชีพ
เช้า
บ่าย
ดึก
2.5:1
2.5:1
2.5:1
7:1
10:1
11:1
-

ข้อมูลผูป้ ว่ ยในปี งบประมาณ 2557 ( RN เวรเช้าไม่นบั รวมหัวหน้าวอร์ดๆละ 1 คน)

5

ให้ระบุชว่ งเวลาของข้อมูลทีน่ าเสนอ ซึง่ อาจจะเป็ น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี ก็ได้ ตามข้อมูลทีม่ อี ยู่ โดยขอให้
เป็ นช่วงเวลาเดียวกันทัง้ จานวนผูป้ ว่ ยและชัวโมงการท
่
างาน
6
เป็ นจานวนผูป้ ว่ ยทีม่ าพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา ไม่รวมผูป้ ว่ ยทีม่ าทาแผล
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โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

1.3.3 ผูป้ ว่ ยใน/แพทย์
ผูป้ วยในสาขา7
จิตเวช
จักษุ
หู คอ จมูก
ศัลยกรรมกระดูก
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
ทันตกรรม
รวม

จานวนผูป้ ่ วยใน
รวมทัง้ ปี (1)
109
557
302
44
6,495
151
1,054
3,037
8
11,757

วันนอน
รวมทัง้ ปี (2)
273
991
1,070
376
27,244
565
2,839
9,892
20
43,270

ผูป้ ่ วยใน/วัน
(3)= (2)/365
0.75
2.72
2.93
1.03
74.6
1.55
7.78
27.10
0.05
118.51

จานวนแพทย์
ในสาขานัน้ (4)

ผูป้ ่ วยใน /
แพทย์ [(3)/(4)]

แพทย์ทวไป
ั่ 2

3.2

1
1
1
2
1
6
14

1.03
74.6
1.55
3.89
27.1
0.008
14.80*

ข้อมูลผูป้ ว่ ยในปี งบประมาณ 2557 * ไม่รวมทันตกรรม

7

กรณีทโ่ี รงพยาบาลไม่ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทัง้ หมด ในช่องทัวไป
่ ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ
ให้จาแนกข้อมูลใส่ตามข้อมูลของแต่ละสาขา ข้อมูลส่วนทีจ่ าแนกตามสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทัวไป
่
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โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

1.3 โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมติ ามความเหมาะสมและระบุผรู้ บั ผิดชอบ)
(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

1. โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ่
คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบัวใหญ่

โรงพยาบาลบัวใหญ่

ประธานมูลนิธิ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่
(นายชาญชัย บุญอยู่)

( นายเลียง แสงศิริพงษ์พันธ์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล

ประธานคณะกรรมการ
(นายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์)
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

สานักองค์กรแพทย์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นายสาเนียง พรมมานอก)
1.1 งานการเงินและการคลัง
1.2 งานซ่อมบารุง
1.3 งานธุรการ
1.4 งานพัสดุ
1.5 งานโภชนาการ
1.6 งานยานพาหนะ
1.7 งานภาคสนาม
1.8 งานรักษาความปลอดภัย

กลุ่มการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
(นางพิมลพร คุปติพงศ์กุล)
2.1 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2.2 งานผู้ป่วยนอก
2.3 งานผู้ป่วยในหญิง
2.4 งานผู้ป่วยในชาย
2.5 งานเด็กและหลังคลอด
2.6 งานห้องคลอด
2.7 งานห้องผ่าตัด
2.8 งานวิสัญญี
2.9 งานผู้ป่วยหนัก
2.10 งานห้องพิเศษ
2.11 งานหน่วยจ่ายกลาง
2.12 งานคลินิกพิเศษ
2.13 งานซักฟอก
2.1.4หน่วยไตเทียม

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
หัวหน้างานกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัว
(นางสาวกรรณิการ์ อู๋สูงเนิน)

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
(นายสุภชัย พงศ์วิไลรัตน์)
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข
(นางชีวานันท์ บุญอยู่)
ฝ่ายชันสูตรโรค
หัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรค
(นางสุนทรี บารุงนอก)
ศูนย์ประกันสุขภาพ
หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ
(นางฉลวย ขุนเพ็ชร์)
ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
(นายชาติชาย หุตะวัฒนะ)
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(นายชาญชัย บุญอยู่)
ฝ่ายแผนงานและข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
(นางสาวกรรณิการ์ อู๋สูงเนิน)
งานรังสีวิทยา
หัวหน้างานรังสีวิทยา
(นายสมาน วรธงไชย)
งานกายภาพบาบัด
หัวหน้างานกายภาพบาบัด
(นางสาวเยาวมาลย์ แย้มสูงเเนิน)

ศูนย์คอมพิวเตอร์
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
(นายสุภชัย พงศ์วไิ ลรัตน์)
สานักพัฒนาคุณภาพ
ประธานสานักพัฒนาคุณภาพ
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)
งานประชาสัมพันธ์และโสต
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสต

(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

งานเลขานุการกิจ
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
(นางสาวกวีภรณ์ กิตติพันประดิษฐ์)
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(2) โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลบัวใหญ่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

ระบบสร้างเสริม

คณะกรรมการ CUP BOARD
ประธาน CUP
(นายชาญชัย บุญอยู่)

สุขภาพระดับอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล

คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ

สานักพัฒนาคุณภาพ

ประธานทีมพัฒนาคุณภาพ
1. องค์กรแพทย์(MSO)
2. องค์กรพยาบาล (NSO)
3. ทีมการดูแลผู้ป่วย(PCT)
4. ทีมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลIC
5. ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRD)
6. ทีมสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย(ENV)
7. ทีมสารสนเทศ(IM)
8. ทีมเภสัช‘กรรมและการบาบัด(PTC)
9. ทีมบริหารความเสี่ยง(RM)
10. ทีมตรวจสอบคุณภาพภายใน(IQA)
11. ทีมส่งเสริมสุขภาพ(HPH)

ประธานสานักพัฒนาคุณภาพ

12. ทีมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
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(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ)

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.1 งานการเงินและการคลัง 1.2 งานซ่อมบารุง
1.3 งานธุรการ
1.4 งานพัสดุ
1.5 งานโภชนาการ
1.6 งานยานพาหนะ
1.7 งานภาคสนาม
1.8 งานรักษาความปลอดภัย
2. ฝ่ายการพยาบาล
2.1 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2.2 งานผู้ป่วยนอก
2.3 งานผู้ป่วยในหญิง
2.4 งานผู้ป่วยในชาย
2.5 งานเด็กและหลังคลอด 2.6 งานห้องคลอด
2.7 งานห้องผ่าตัด
2.8 งานวิสัญญี
2.9 งานผู้ป่วยหนัก
2.10 งานห้องพิเศษ
2.11 งานหน่วยจ่ายกลาง 2.12 งานคลินิกพิเศษ
2.13 งานซักฟอก
2..14หน่วยไตเทียม
3. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
3.1 งานส่งเสริมสุขภาพ
3.2 PCU ต.บัวใหญ่
3.3 ศูนย์เทศบาลหัวหนอง
4. ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
5. ฝ่ายทันตสาธารณสุข
6. ฝ่ายชันสูตรโรค
7. ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค
8. ฝ่ายแผนงานและข้อมูล
9. งานกายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทย
10. ศูนย์ประกันสุขภาพ
11. ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานย่อย
12. งานประชาสัมพันธ์และโสต 13. งานเลขานุการกิจ
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(3) โครงสร้างระบบกากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สานักงานสาธารณสุขนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กากับดูแลนโยบายและแผน
โรงพยาบาลบัวใหญ่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่

กากับดูแลการใช้งบประมาณ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ่
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ /หัวหน้างาน
1.5 แผนทีแ่ สดงทีต่ งั ้ องค์กร
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หัวหน้าฝ่ายต่างๆ /หัวหน้างาน
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2. ลักษณะสาคัญขององค์กร (Organization Profile)
(ความยาวในส่วนที่ 2 ไม่ควรเกิ น 6 หน้ า)

2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริการหลัก (main service):
ให้บริการตรวจรักษาโรคทัวไปและภาวะฉุ
่
กเฉิน การรักษาในระดับสาขาหลักทีม่ ี ได้แก่ สูตกิ รรม ศัลยกรรม กุมาร
เวชกรรม ออร์โธปิ ดกิ ส์ วิสญ
ั ญีวทิ ยา จักษุวทิ ยา (จัดบริการร่วมกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา ) บริการทันตกรรม
กายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทย
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตอาเภอบัวใหญ่ และอาเภอทีใ่ กล้เคียง
ประสานงานและสนับสนุนให้ชมุ ชนดูแลและจัดการปญั หาด้านสุขภาพโดยชุมชนเอง
วิสยั ทัศน์ (vision):
“ เป็ นโรงพยาบาลทัวไปที
่ ม่ คี ณ
ุ ภาพ* ประทับใจผูร้ บั บริการ ทีมงานมีความสุข ”
(*ศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลทัวไป)
่
ค่านิยม (values):
1.บุคลากรเก่งใฝเ่ รียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเอง (ability to learn)
2.ทีมงานมีวนิ ยั มีคณ
ุ ธรรม (Team Concern For Quality)
3.การบริการของบุคลากรมีลกั ษณะยิม้ แย้มแจ่มใส ห่วงใย ใส่ใจ เต็มใจ (Service mind)
4.การทางานของบุคลากรมีจติ อาสา จิตบริการ มองคุณค่าของการทางาน (Focus on result)
5.องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมและมีความสุข (Value on staff)
พันธกิจ (mission):
1.ให้บริการรักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางทีค่ รอบคลุมสาขาหลัก
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.พัฒนาเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมแิ ละทุติยภูมดิ ้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้ นฟู ในเขตรับผิดชอบให้ม ี
มาตรฐานและต่อเนื่อง
3.พัฒนาศักยภาพการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้ นฟู สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้สามารถจัดการดูแลด้าน
สุขภาพของชุมชนได้
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละองค์กรธรรมมาภิบาล
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
1. การดูแลภาวะฉุกเฉินทางด้านอายุรกรรม
2. การจัดบริการดูแลกลุ่มโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แบบครบวงจร
3. การจัดบริการดูแลโรคต้อกระจก ( จัดบริการร่วมกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา )
4. การประสานงานและทางานร่วมกับชุมชน
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ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) การจาแนกบุคลากร พร้อมจานวนในแต่ละกลุ่มและระดับการศึกษา :
บุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่ ณ วันที่ 31 มี.ค. 58 ทีม่ ชี อ่ื และปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลบัวใหญ่ ทัง้ หมด 360 คน
บุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่จาแนกตาม วิชาชีพ
เพศ
วิ ชาชีพ

1.แพทย์

2.ทันตแพทย์

จานวน
(คน)

ระดับการศึกษา

อายุ
งาน
เฉลี่ย
(ปี )

อายุตวั
เฉลี่ย
(ปี )

ตา่ กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่า
ปริญญาตรี/
แพทย์
เฉพาะทาง

ชาย

หญิ ง

(ลาศึกษา
ต่อ 3 คน)

7

9

6.00

31.56

0

7

9

9

3

6

3.11

29.33

0

8

1

10
112
8

3
2
4

7
110
4

8.90
10.85
4.38

33.60
33.85
33.13

0
0
0

6
110
8

4
2
0

3
1
5
3
13

0
0
0
1
3

3
1
5
2
10

4.67
0.58
4.40
12.33
9.54

30.00
27.00
29.00
46.00
36.38

3

0

3

11.67

34.33

0
1
0
3
13
3

3
0
5
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8

1

7

9.75

36.50

3

0

3

30.67

55.00

8
3

0
0

0
0

166
360

62
86

104
274

10.52
9.10

38.76
35.32

152
183

14
161

0
16

16

(ลาศึกษา
ต่อ 2 คน

13. เภสัชกร
4. พยาบาล
5. นักวิชาการ
สาธารณสุข
6.นักกายภาพบาบัด
7. โภชนากร
8. เทคนิคการแพทย์
9.จพ.รังสีการแพทย์
10. จพ.สาธารณสุข
11. จพ.ทันต
สาธารณสุข
12. จพ.เภสัชกรรม
13. จพ.
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
14. วิชาชีพอื่นๆ
รวม
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โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

บุคลากรโรงพยาบาลบัวใหญ่จาแนกประเภทการจ้าง
ประเภท
1. ข้าราชการ
(157 คน)

2. พนักงาน
ราชการ (2 คน)
3. ลูกจ้างประจา
(25 คน)
4. พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
(พกส.)
(131 คน)
5. ลูกจ้างชัวคราว
่
(45 คน)

การศึกษา

เพศ

อายุงานเฉลี่ย (ปี )

อายุตวั เฉลี่ย (ปี )

27

15.22

41.63

12
6

97
10

10.89
13.06

35.17
38.38

2

1

1

4.00

37.50

มัธยมศึกษาปีท่ี 3

25

11

14

26.92

53.64

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 3
มัธยมศึกษาปีท่ี 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาปีท่ี 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี

8
14
39
17
20
33
20
2
7
16

7
7
9
4
7
3
8
0
3
2

1
7
30
13
13
30
12
2
4
14

12.88
10.86
9.26
6.94
4.65
4.39
1.80
1.00
2.57
1.19

50.13
41.57
36.59
34.41
33.90
27.27
29.25
23.50
30.71
25.81

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและ
แพทย์เฉพาะทาง
ปริญญาตรี

จานวน (คน)

ชาย

หญิ ง

32

5

109
16

ผูป้ ฏิบตั งิ านภายใต้การกากับดูแล:
1.นักศึกษาแพทย์ จานวน 4 คน/รุ่น , 2.นักศึกษาพยาบาล 10 คน/รุ่น 3.อื่นๆ นศ.ทันตแพทย์, นศ.เภสัชฯ ,
นศ.กายภาพบาบัด และ จพ.สาธารณสุข เฉลีย่ 2-4 คนต่อรุน่
สิง่ แวดล้อมด้านกายภาพทีส่ าคัญ อาคารสถานทีท่ ส่ี าคัญ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทส่ี าคัญ:
โรงพยาบาลบัวใหญ่มพี น้ื ทีท่ งั ้ หมด 68 ไร่ 2 งาน 34 ตรว. แบ่งสัดส่วนการใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นอาคารบริการและสนับสนุ น
ร้อยละ 60 อาคารทีพ่ กั อาศัยร้อยละ 30 และพืน้ ทีใ่ ช้สอยร้อยละ 10 มีการจัดสวนพื้นทีพ่ กั ผ่อนสาหรับผูป้ ่วยและ
ญาติได้รสู้ กึ ผ่อนคลาย มีอาคารบริการผูป้ ่วยนอก ผูป้ ่วยอุบตั เิ หตุฉุกเฉินทีร่ ถนาส่งเข้าถึงสะดวก มีหอผูป้ ่วยในสามัญ
3 หอ หอผูป้ ่วยพิเศษ 1 หอ และหอผูป้ ่วยหนัก 1 หอ มีหอ้ งผ่าตัด 3 ห้อง มีหน่ วยไตเทียม มีอาคารบริการ
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังและห้องล้างไตทางช่องท้อง อาคารบริการคลินิกส่งเสริม อาคารกายภาพบาบัดและแพทย์แผนไทย
คลินิกทันตกรรม อาคารห้องชันสูตร การแบ่งพืน้ ทีเ่ น้นจัดบริการแบบ One stop service ทุกอาคารมีทางเชื่อมถึง
กันและเป็ นไปตามมาตรฐานกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ควบคูก่ บั หลักมาตรฐานการควบคุมการติดเชือ้
มีครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข เครือ่ งมือตรวจและผ่าตัด
ด้านจักษุวทิ ยา เครือ่ งมือผ่าตัดทางด้านศัลยกรรม เครือ่ งมือผ่าตัดทางออร์โธปิ ดกิ มีบคุ ลากรในโรงพยาบาล
ได้รบั การฝึกอบรมการใช้งานอย่างเพียงพอรวมถึงการบารุงรักษา
Version 2.2 8 มิถุนายน 2554

13

โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง: 1.ผูใ้ ห้บริการ ได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน , พ.ร.บ.ความผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ , พ.ร.บ.วิชาชีพ 2.องค์กร ได้แก่ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ , พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ,พ.ร.บ.อาคารควบคุมของรัฐ ,พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 3.ผูร้ บั บริการได้แก่ คาประกาศสิทธิผปู้ ว่ ย,พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลักษณะสาคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และประชากร
โรงพยาบาลบัวใหญ่รบั ผิดชอบดูแลอาเภอบัวใหญ่ อาเภอบัวลาย มีประชากรรวมเท่ากับ107,999 คน
เขตปกครองมี 3 เทศบาล 13 อบต. 191 ชุมชน/หมูบ่ า้ น สภาพภูมศิ าสตร์เป็ นทีร่ าบและทีด่ อน การคมนาคมมีถนน
สะดวกทัง้ 2 อาเภอ อาเภอบัวใหญ่มชี มุ ทางรถไฟ ประชากรส่วนใหญ่เป็ นวัยรุ่น วัยแรงงานและมีผสู้ งู อายุ ( ตาม
แผนภูมปิ ิ รามิดโครงสร้างประชากร ) อาชีพหลักเป็ นเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มัน
สาปะหลัง มีโ รงสีไฟตงฮัว ที่ส่งข้า วออกต่า งประเทศ โรงงานผลิต กระแสไฟฟ้า เพื่อจ าหน่ า ยไฟฟ้ าให้ กฟภ.
โรงงานผลิตชิน้ ส่วนอิเลคโทรนิค สภาพสังคมอาเภอบัวใหญ่เริม่ มีการเปลีย่ นเป็ นกึง่ สังคมเมืองมี ร้าน7-Eleven 3
แห่ง ห้าง Lotus Extra และ Lotus Market มีธนาคารของรัฐและพาณิชย์รวม 8 แห่ง ทีข่ น้ึ ชื่อของอาเภอบัวใหญ่
คือ โต๊ะจีน มีศนู ย์เรียนรูก้ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างพอเพียง ตัง้ อยู่ท่ี บ้านหนองเม็ก ตาบลด่านช้าง อาเภอบัว
ใหญ่ ส่วนอาเภอบัวลาย ยังมีสภาพเป็ นสังคมกึง่ ชนบท
ปิ รามิดโครงสร้างแผนภูมโิ ครงสร้างประชากรทางอายุและเพศ CUP บัวใหญ่ ปี 2557

ปิ รามิดประชากร ปี 2557
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2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ระบบกากับดูแลองค์กร (governance system):
โรงพยาบาลบัวใหญ่จะถูกกากับดูแลโดยหน่ วยงานภายนอก 1). สานักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยมีการนิเทศ
แนะนาปี ละ 1 ครัง้ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านการ Ranking ปี ละ 2 ครัง้ (เดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม) 2).
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา ผูจ้ ่ายเงินตามผลงานให้บริการและตามเกณฑ์คุณภาพ
การกากับดูแลภายในจะมีการมอบหมาย KPI ระดับองค์กร , KPI ระดับทีม และระดับบุคคล มีการติดตาม KPI
โดยฝา่ ยแผนตามงวดรายงานและมีการสรุปทุก 6 เดือน
กลุ่มผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญและความต้องการ:
กลุ่มหลัก
กลุ่มผูป้ ว่ ยนอก

กลุ่มผูป้ ว่ ยใน

กลุ่มส่งเสริมป้องกันพืน้ ฟูและ
ผูร้ บั บริการในชุมชน

กลุ่มย่อย
ตรวจรักษาโรคทั ่วไป

ความต้องการของผู้ป่วย
ไม่ตอ้ งรอนาน แพทย์-พยาบาลตอบข้อซักถามของผูป้ ว่ ย ยิม้ แย้มสุภาพพูดจาให้
เกียรติ ต้องการช่องทางพิเศษในกรณีมไี ข้สงู อาการหอบ อาเจียน เวียนศรีษะ พระ
นั ่งรถเข็น เด็กงอแง ผูม้ อี าการทางจิต ผูม้ อี ุปการคุณกับ รพ. ผูส้ งู อายุ 70ปี ขน้ึ ไป
ผูป้ ว่ ยฉุ กเฉิน
มีความพร้อมของอุปกรณ์ บุคลากรเก่ง มีช่องทางด่วน มีการให้
่
ผูป้ วยอุบตั เิ หตุ
ข้อมูลญาติเป็ นระยะ
ตรวจสุขภาพ
ความรวดเร็ว และผล Lab ถูกต้อง
กลุ่มมาบาบัดยาเสพติด
เป็ นความลับ ไม่รอนาน
กลุ่ม OSCC,ท้องไม่พร้อม เป็ นความลับ มีความเป็ นมิตร บริการรวดเร็ว บริการแบบ One stop service
กลุ่มจิตเวช
ไม่รอนาน ยิม้ แย้มพูดจาไพเราะให้เกียรติ บริการแบบ One stop
service สามารถให้ญาติมารับยาแทนได้
Psychosocial case
เป็ นความลับ บริการแบบ One stop service บริการรวดเร็ว มีความ
เป็ นมิตร ต้องการคนฟงั ที่ดี ต้องการคาแนะนาทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
ผูป้ ว่ ยแยกโรค/ผูป้ ่วยทีถ่ ูก มีการเคารพสิทธิ ์ไม่แสดงความรังเกียจ มีการรักษาความลับ มีพน้ื ที่
กระทาชาเรา(ดูแลพิเศษ)
แยกบริการเป็ นสัดส่วนเฉพาะ
กลุ่มผูป้ ว่ ยAdmit
ต้องการข้อมูลเจ็บป่วยจากแพทย์เจ้าของไข้ อยากรักษากับแพทย์
เฉพาะทาง อยากให้รกั ษาทีใ่ กล้บ้าน อยากให้ดแู ลเหมือนญาติ
กลุ่มผูป้ ว่ ยAdmitและผ่าตัด อยากได้ผา่ ตัดเร็วนัดไม่เกิน 1 เดือน อยากได้รบั ข้อมูลการผ่าตัดจาก
แพทย์ทผ่ี า่ ตัด ต้องการผ่าตัดที่ รพ.ใกล้บา้ นไม่อยากไป รพ.มหาราช
กลุ่มฝากครรภ์ (เสีย่ งสูง
บริการทีเ่ ป็ นมิตร แม่ลูกปลอดภัย ลูกไม่พกิ าร ได้รบั คาปรึกษาตาม
Teenage ติดเชือ้ )
สภาพครอบครัว ลูกไม่ตดิ เชือ้
ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็ก
มีมมุ ตรวจพัฒนาการเด็ก
อายุ 0-5 ปี
ผูป้ กครองกลุ่มอายุ 6-12 ปี ไม่อยากให้เด็กติดสารเสพติด ไม่อยากให้ลูกหลานตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน
กลุ่มอายุ 13-18 ปี
ประชาชนกลุ่มอายุ 19-59 ปี ต้องการเจ้าหน้าทีย่ ม้ิ แย้มแจ่มใส บริการรวดเร็ว
ประชาชนกลุ่มอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ให้มกี ารจัดบริการในชุมชน มีกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุ่ มด้อยโอกาส/กลุ่ มผู้ อยากได้รบั บริการตามสิทธิ ์ อยากให้หมอไปเยีย่ มทีบ่ า้ นบ่อยๆ
พิการ
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กลุ่มผู้รบั ผลงานอื่นๆ และความต้ องการ: 1) คหบดีในอาเภอ ให้บริการประชาชนให้ทวถึ
ั ่ งไม่แบ่งฐานะ
ช่วยเหลืออานวยความสะดวก มีแพทย์เฉพาะทาง ให้ครบ มีเครื่องมือแพทย์ทท่ี นั สมัย ครบวงจร ดูแลผูป้ ่วยทีส่ ่ง
ต่อไป รพ.มหาราชแล้วกลับมารักษาตัวทีบ่ า้ นอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ และความต้องการ:
1).กลุ่ม รพ.สต. และ สสอ. การอบรมวิชาการ จัดระบบส่งข้อมูลให้กบั รพสต การประสานงานระดับสสอ. การ
เชือ่ มโยงข้อมูลรพ.สต.และสสอ.การสนบสนุนงบทีเ่ พียงพอ
2).กลุ่ม อบต./เทศบาล การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนด้านวิชาการ
3).กลุ่มโรงเรียน ให้ความรูแ้ ละบริการด้านการดูแลสุขภาพนักเรียน ตรวจสุขภาพนักเรียน สนับสนุ นยาให้กบั
โรงเรียน จัดอบรมให้ความรูก้ บั ผูน้ านักเรียน(อสร.)
4).สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 การบริการเป็ นไปตามมาตรฐาน
5).สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบตั งิ านได้ตามเป้าหมายและทันเวลา
โครงสร้างเครือข่ายบริการ:
ประธาน CUP Board*
คณะกรรมการ CUP Board**

สานักงานสาธารณสุขอาเภอ

โรงพยาบาลบัวใหญ่
องค์กรภาคประชาชน

เทศบาล,อบต.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

- มูลนิธติ ่างๆ โรตารี่ ชมรม
* ประธาน CUP Board คือผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
**คณะกรรมการ CUP Board ประกอบด้วย สาธารณสุขอาเภอ ตัวแทนหัวหน้าฝา่ ยจากโรงพยาบาล และ
ตัวแทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ผูส้ ง่ มอบและคูค่ วามร่วมมือ
ผู้ส่งมอบที่ สาคัญ: 1).บริษทั จาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา,วัสดุการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบยาและ
เวชภัณฑ์,วัสดุการแพทย์ทม่ี คี ุณภาพมาตรฐาน ทันเวลา 2). Central lab, สุรนารี Medical lab ,บริษทั RIA ,ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ,ศูนย์อนามัยที่ 5 ,โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาผลตรวจชันสูตรถูกต้อง ทันเวลา
คู่ความร่วมมือที่ สาคัญและบทบาท: 1) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีบทบาท รับการส่งต่อ วินิจฉัย รักษา
และส่งผูป้ ่วยกลับมาดูแลต่อเนื่องทีโ่ รงพยาบาลบัวใหญ่ การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูท้ กั ษะความเชีย่ วชาญที่
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สูงขึน้ 2).โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีบทบาท รับและส่งต่อจากโรงพยาบาลบัวใหญ่ เพือ่ รักษาดูแลต่อเนื่อง
ในชุมชน การส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรคและฟื้ นฟูสภาพในชุมชน 3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมามี
บทบาทการสนับสนุ นนโยบาย งบประมาณการพัฒนา อัตรากาลังคน ขวัญกาลังใจของบุคลากร 4) มูลนิธเิ พื่อ
พัฒ นาผู้พ ิก ารมีค วามร่ว มมือ ในการฟื้ น ฟู ผู้พ ิก ารและสร้า งโรงเรีย นแกนน าในการฟื้ น ฟู เ ด็ก พิก ารทางสมอง
บริ การที่ มีการจ้างเหมาจากภายนอก: 1).การจ้างเหมากาจัดขยะติดเชือ้ 2) การสอบเทียบเครือ่ งมือแพทย์
3) การดูแลระบบลิฟท์
การมีพนั ธสัญญาในการให้บริ การ: 1).สานักงานหลักประกันสุขภาพกลุ่มผูใ้ ช้บริการสิทธิ ์ UC 2).โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมากลุ่มผู้ใช้สทิ ธิ ์ประกันสังคม 3).ข้าราชการ ข้าราชการอบจ. อปท. อบต.ที่สมัครใช้ระบบ
เบิกจ่ายตรง
การฝึ กอบรมหรือเป็ นสถาบันสมทบในการฝึ กอบรม: 1) นักศึกษาแพทย์ รามาธิบดี 2) นักศึกษาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4) นักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 5) นักศึกษากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขบรมราชนกขอนแก่น
7) นักศึกษาอืน่ ๆ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนพาณิชยการ

2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ขนาดและการเติ บโตขององค์กร: โรงพยาบาลบัวใหญ่ให้บริการเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 และในปี เดียวกันนี้ได้รบั จัดสรรงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจานวน 92 ล้าน
บาท ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระบารมี (อาคาร 5 ชัน้ )ซึ่งดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมีการเปิ ดใช้อย่างไม่เป็ น
ทางการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ในปี พ.ศ. 2553 มีแผนการจัดบริการเป็ น Node บัวใหญ่ ( จัดบริการ
ตามทุตยิ ภูม ิ 2.3 ) การจัดบริการรูปแบบ Node ทีด่ าเนินการได้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปจั จุบนั คือ คลินิกจักษุ
ชุมชน ดาเนินการร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดบริการตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลบัวใหญ่ ตรวจและ
ผ่าตัด 1-2ครัง้ ต่อ เดือน และปี พ .ศ.2555 กระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารจัด ระบบบริการตาม Service Plan
โรงพยาบาลบัวใหญ่จดั บริการตามทุตยิ ภูม2ิ .3(M2) รับผิดชอบในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอบัวใหญ่ บัวลาย สีดา แก้งสนาม
นาง ประทาย บ้านเหลื่อม การรับส่งต่อจากโรงพยาบาลข้างเคียงมีการรับผูป้ ่วยสูต-ิ นรีเวชกรรม ศัลยกรรม จักษุ
ออร์โธปิ ดกิ ส์
นโยบายการขยายโรงพยาบาลชุมชนให้ครบทุกอาเภอในปี พ.ศ. 2552 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รบั
งบประมาณการก่อสร้างโรงพยาบาลบัวลายและโรงพยาบาลสีดาในเดือนกุมภาพันธ์2556ได้เริม่ เปิ ดให้บริการด้าน
รักษาพยาบาลเป็ น Extened OPD ในปี งบประมาณ 2558 ได้มกี ารแยก CUP สีดา ส่งผลต่องบประมาณทีไ่ ม่
เพียงพอ และเริม่ มีการส่งกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตอาเภอบัวลายและอาเภอสีดาให้
โรงพยาบาลบัวลายและโรงพยาบาลสีดาดูแล
การจัดบริการปฐมภูม ิ PCU ต.บัวใหญ่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ ในปี พ.ศ.
2546 โดยรับผิดชอบดูแลประชากรในพืน้ ที่ ต.บัวใหญ่ สถานทีต่ งั ้ อยู่ทโ่ี รงพยาบาลบัวใหญ่ ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2554ได้เปิ ดบริการศูนย์เทศบาลหัวหนองดูแลรับผิดชอบประชากรในเขตเทศบาลจากสาเหตุเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ไม่สามารถจัดบริการได้
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ปี 2558 ได้รบั การจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคาร 6 ชัน้ 144 เตียง พื้นทีใ่ ช้สอย 4,496 ตารางเมตร
แบบเลขที่ 9073 เป็ นเงิน 69,130,568 บาท
สืบ เนื่ องจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา เดิน ทางตรวจราชการอาเภอพิม าย จังหวัด
นครราชสีมา ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอของบประมาณสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลบัว
ใหญ่ เพื่อรองรับการให้บริการสุขภาพของประชาชนจานวน 284,270 คน (อาเภอบัวใหญ่ อาเภอบัวลาย อาเภอสีดา
อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอประทาย อาเภอบ้านเหลื่อม อาเภอโนนแดง) ซึง่ ประชาชนอาเภอดังกล่าวต้องเดินทางไป
รับบริการที่โรงพยาบาลมหาราช ระยะทาง 100 กิโ ลเมตร ซึ่งไม่ส ะดวกในการเดินทางไปรับบริการ อีกทัง้ ยัง
สามารถลดความแออัดและระยะเวลารอคอยของโรงพยาบาลมหาราชได้ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณเพือ่ ขยายเป็ น
โรงพยาบาลทัวไป
่ งบประมาณปี 2558-2560 ดังนี้1) ครุภณ
ั ฑ์ 8 รายการ ได้แก่ งบกลางฯ ปี 2558 จัดสรร 7
รายการ เป็ นเงิน 16,949,000 บาท งบ กสธ. ปี 2559 จัดสรร 1 รายการ เป็ นเงิน 2,000,000 บาท รวมเป็ นเงิน
18,949,000 บาท 2) สิง่ ก่อสร้าง 4 รายการ ได้แก่ งบกลางฯ ปี 2558 จัดสรร เป็ นเงิน 20,726,500 บาท งบ กสธ.
ปี 2559 จัดสรร เป็ นเงิน 150,670,300 บาท งบ กสธ. ปี 2560 จัดสรร เป็ นเงิน 54,045,800 บาท รวมเป็ นเงิน
225,442,600 บาท ซึง่ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 244,391,600 บาท
 ปจั จัยความสาเร็จ
ปัจจัยความสาเร็จที่ สาคัญขององค์กร (key success factor): 1).การสนับสนุ นของผูน้ าสูงสุดให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพ 2).การมีทมี แพทย์ทเ่ี ข้าใจงานคุณภาพและเข้มแข็ง 3).การสร้างความสัมพันธ์และการทางาน
ร่วมกับชุมชน 4).การพัฒนาองค์กรโดยใช้แผนยุทธศาสตร์ทบ่ี ุคลากรมีสว่ นร่วมและกาหนดแผนยุทธศาตร์ทต่ี ่อเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงสาคัญที่ มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร: 1).การย้ายของแพทย์เฉพาะทางในปี งบประมาณ
2556-2557 ทาให้กระทบต่อการพัฒนาการรับ Refer ผูป้ ่วยจากโรงพยาบาลข้างเคียง 2).การเปิ ดของโรงพยาบาล
บัวลายและโรงพยาบาลสีดา ทาให้เกิดผลกระทบต่อสถานะการเงินของทัง้ CUPและโรงพยาบาลบัวใหญ่
แหล่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บที่ ส าคัญ :1).แหล่ ง ข้อมูล ที่ส านั กงานสาธารณสุ ข จัง หวัด นครราชสีม าเป็ น การ
เปรียบเทียบผลงานกับขนาดโรงพยาบาลและอาเภอขนาดใหญ่ปีงบประมาณ 2557 อยู่ระดับ B เป็ นอันดับ 3 ของ
จังหวัด 2). ใช้การเปรียบเทียบกับผลงานทีผ่ า่ นมาโดยสรุปข้อมูลไว้เป็ น Server HA หน่วยงานต่างๆสามารถเปิ ดดู
ได้ผา่ นเครือ่ งในระบบ LAN ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2551 จนถึงปจั จุบนั 3) ใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ Service Plan
ของเขตบริการสุขภาพที่ 9

2.4 บริ บทเชิ งกลยุทธ์ (ที่มีผลต่อความยังยื
่ นขององค์กร)
 ปญั หาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพที่ สาคัญในพื้นที่ : จากการประเมินสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตอาเภอบัวใหญ่โดยใช้การคัด
กรองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล PCU ศูนย์เทศบาล ปี งบประมาณ 2557 พบว่ากลุ่มอายุ 0-5 ปี
ปญั หาสุขภาพสาคัญ คือฟนั ผุ เด็กผอม และพัฒนาการช้า กลุ่มอายุ 6-12 ปี ปญั หาสุขภาพสาคัญคือฟนั ผุและโรค
อ้วนและผอมใกล้เคียงกัน กลุ่มอายุ 13-18 ปี มีปญั หาความเสีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ ปี 2556 พบร้อยละ 29.86 ปี
2557 พบร้อยละ 19.91 และพบการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และด้าน อุบตั เิ หตุ การดื่มสุราและบุหรี่ กลุ่มอายุ 19-59 ปี มี
ปญั หาความเสีย่ งโรคความดันโลหิตสูง ปี 2556 พบร้อยละ 11.81 ปี 2557 พบร้อยละ 14.36 ของกลุ่มอายุ และ
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กลุ่มอายุ 60 ปี ขึน้ ไปมีปญั หาความเสีย่ งโรคเบาหวาน ปี 2556 พบร้อยละ 17.56 ปี 2557 พบร้อยละ 3.08 และมี
ความเสีย่ งโรคความดันโลหิตสูงปี 2557 พบร้อยละ 16.18 ของกลุ่มอายุ
จากข้อมูลการมารับบริการทีโ่ รงพยาบาลทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน Pneumonia
และGastroenteritis โรคทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและส่งต่อสูง ได้แก่ Stroke AMI Sepsis
ปัญหาสุขภาพที่ เป็ นโอกาสพัฒนา: 1).การคัดกรองป้องกันดูแลรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและการ
ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อน 2).การป้องกันการตัง้ ครรภ์ในกลุ่มวัยรุน่ 3) การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1
4).โรคต้อกระจก
โรคที่ มีข้อจากัดในการให้บริ การ / ต้องส่งต่อ: 1).Acute Myocradial Infraction 2). Stroke
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ: 1) การจัดระบบดูแลกลุ่มผูป้ ว่ ยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงตามระดับความ
รุนแรงทัง้ CUP 2) การเสริมสร้างทักษะชีวติ กลุ่มวัยรุน่ ในโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายป้องกันปญั หาวัยรุ่นตัง้ ครรภ์ใน
พืน้ ที่ 3) การคัดกรองและป้องกันกลุ่มเสีย่ ง Stroke ในชุมชน 4) การสังเกตอาการและการเข้าถึงบริการของกลุ่ม
เสีย่ งโรค AMI 5) การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 6) การคัดกรองและค้นหาผูป้ ่วยโรคต้อ
กระจกร่วมกับ รพ.สต. 7) การพัฒนาเป็ นโรงพยาบาลระดับ M2 รับ Refer ผูป้ ่วยด้านสูตกิ รรม ศัลยกรรม อายุรกรรม
กุมารเวชกรรม ออร์โธปิ ดกิ จากโรงพยาบาลชุมชนภายใน Node
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมภายนอก / นโยบาย: 1).นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีผลต่อการจัดสรร
งบประมาณ 2).การจัดสรรแพทย์ทดแทนไม่เพียงพอ 3).การเปิ ดโรงพยาบาลสีดา โรงพยาบาลบัวลายเพือ่
ให้บริการในระดับปฐมภูม ิ ส่งผลต่องบทีไ่ ด้รบั จัดสรรไม่เพียงพอ 4.) กระแสการขอจัดตัง้ เป็ นจังหวัดทาให้ได้รบั การ
เสนอยกฐานะเป็ นโรงพยาบาลทัวไปโดยผ่
่
านกระทรวงมหาดไทย
ปัญหาสาคัญที่ โรงพยาบาลพยายามแก้ไข:1).เพิม่ อัตรากาลังแพทย์เฉพาะทางให้ครบสาขาหลักและแพทย์ทวไป
ั่
2).สถานะการเงินทีไ่ ม่เพียงพอและเริม่ มีปญั หาขาดสภาพคล่อง
ความได้ เปรี ยบเชิ งกลยุทธ์ที่สาคัญ:1) การมีแพทย์เฉพาะทาง.2)การมีแนวทางความร่วมมือกับโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา 3).การมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สาธารณสุขอาเภอ รพ.สต. พ่อค้าคหบดีและชุมชน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
วิสยั ทัศน์ (vision):
“ เป็ นโรงพยาบาลทัวไปที
่ ม่ คี ณ
ุ ภาพ* ประทับใจผูร้ บั บริการ ทีมงานมีความสุข ”
พันธกิจ (mission):
1.ให้บริการรักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางทีค่ รอบคลุมสาขาหลัก
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.พัฒนาเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมแิ ละทุติยภูมดิ ้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้ นฟู ในเขตรับผิดชอบให้ม ี
มาตรฐานและต่อเนื่อง
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3.พัฒนาศักยภาพการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้ นฟู สุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนให้สามารถจัดการดูแลด้าน
สุขภาพของชุมชนได้
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ ละองค์กรธรรมมาภิบาล
แผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี งบประมาณ 2556-2558
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพการดูแล G1. เพิม่ ความพึงพอใจ
รักษา ป้องกัน ส่งเสริม
ของผูร้ บั บริการ
และฟื้นฟู ผูป้ ว่ ยเพือ่ ลด
อัตราตาย ลด
G2. ลดอัตราการตายใน
ภาวะแทรกซ้อน และเพิม่ กลุ่มผูป้ ว่ ยเฉียบพลัน
ความพึงพอใจ
G3. ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ว่ ย
กลุ่มโรคสาคัญ

ตัวชีว้ ดั
1.ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยนอก
2.ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยใน
3.ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยทีร่ บั บริการในชุมชน
4.ร้อยละการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีป่ ้ องกันได้
5.ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผูป้ ว่ ยโรคสาคัญ
6.ร้อยละการเกิด CVA รายใหม่ในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
7.อัตราการเกิด Birth Asphyxia
8.อัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (ต่อ1,000 วันนอน)
9.ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสีย่ งทุกหน่วยงาน
10.ร้อยละผูป้ ว่ ย Stroke รายใหม่ ทีม่ ี barthel score เพิม่ ขึน้
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
11. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อมูลค่าการใช้ยาทัง้ หมด

G4. ลดอัตราเสีย่ งของ
ผูป้ ว่ ยด้านการ
รักษาพยาบาล
G5 เพิม่ บริการ
การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
G6. เพิม่ ศักยภาพของ 12.ร้อยละการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มอายุ 35 ปี ขน้ึ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพ ไป
ของตนเอง
13.ร้อยละการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มอายุ
35 ปี ขน้ึ ไป
14.ร้อยละการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ กลุ่มอายุ < 20 ปี
15.จานวนผูป้ ว่ ยฆ่าตัวตายสาเร็จในพืน้ ที่ CUP บัวใหญ่
G7.ลดอัตราปว่ ยด้วย
16.อัตราปว่ ยโรคไข้เลือดออกลดลง 20 % ของค่ามัธยฐาน
โรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อที่ ย้อนหลัง 5 ปี ตามปี ปฏิทนิ (ต่อประชากรแสนคน)
เป็ นปญั หาสุขภาพ
17.ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟนั ผุ
18.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟนั ดี (ฟนั แท้)
19.ร้อยละของสถานบริการให้บริการทันตกรรมตามมาตรฐาน
2.พัฒนาศักยภาพการดูแล G8.เพิม่ ศักยภาพการดูแล 20. การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ CMI เพิม่ ขึน้
รักษาพยาบาลรองรับการ รักษาเฉพาะทาง (สูต,ิ ศัลย์,
เป็ น NODE
อายุรกรรม,เด็ก)
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G9.เครือข่ายบริการผ่าน 21.เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ CUP บัวใหญ่ผา่ นมาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ PCA
22.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเครือข่ายทุตยิ ภูม ิ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั
3.พัฒนาศักยภาพภาคี
G10.ภาคีเครือข่ายใน
23.จานวนหมูบ่ า้ นนมแม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
เครือข่ายในชุมชนให้
ชุมชนสามารถจัดการ
24.ร้อยละหมูบ่ า้ นอ่อนหวานมันเค็ม
สามารถดูแลสุขภาพของ ดูแลสุขภาพได้
ชุมชนได้
G11.เพิม่ ความปลอดภัย 25.ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานเครือข่ายศูนย์คมุ้ ครอง
ให้กบั ผูบ้ ริโภค
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของอาเภอ
4.พัฒนาระบบบริหาร
G12.บุคลากรมี
26ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดทาแผนกาลังคน
จัดการด้านทรัพยากรและ สมรรถนะในการ
และการพัฒนาบุคลากรที่ สอดคล้องกับสมรรถนะ
เทคโนโลยี ให้เป็ นองค์กร ปฏิบตั งิ านและมีสขุ ภาพ 27.ลดจานวนบุคลากรทีเ่ กิดโรค
แห่งการเรียนรูแ้ ละองค์กร ดี
28. ความสมดุลระหว่างชีวติ และการทางานของบุคลากร
ธรรมาภิบาล
สุขภาพ
G13.พัฒนาองค์ความรู้ 29.ร้อยละหน่วยงานมีระดับความสาเร็จในการพัฒนาองค์
และนวัตกรรมในการ
ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ให้บริการ
G14.การเพิม่ รายได้
30.ตัวชีว้ ดั ทางการเงินผ่านเกณฑ์ 3 ตัว (QR,I/E Ratio,Days
ควบคุมรายจ่ายบริหาร cash on hand)
การเงินสมดุล
G15.พัฒนาระบบรองรับ 31.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบรองรับคูส่ ญ
ั ญา
คูส่ ญ
ั ญาประกันสังคม
ประกันสังคม (เขตบัวใหญ่,บัวลาย,สีดา,คง,แก้งฯ,ประทาย,
บ้านเหลื่อม,โนนแดง)
G16.ระบบสารสนเทศ
32.ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การบริการ,บริหาร
และวิชาการทัง้ เครือข่าย
มีประสิทธิภาพ
G17.ยกระดับการพัฒนา 33.ผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลมีคะแนน HA Scoring
ตามมาตรฐาน HA
34.ร้อยละหน่วยงานมีระดับความสาเร็จของการพัฒนา
คุณภาพในหน่วยงาน
G18.หน่วยงานมีการ
35.ร้อยละของหน่วยงาน มีความสาเร็จของการควบคุมภายใน
บริหารจัดการทีด่ ี มี
ความชัดเจนโปร่งใส มี
คุณธรรม

Version 2.2 8 มิถุนายน 2554

โรงพยาบาลบัวใหญ่ ( มีนาคม 2558)

21

2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร
ระบบการพัฒนาคุณภาพ: การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน HA สาหรับโรงพยาบาลทีผ่ ่านการประเมินแล้ว ,การ
พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M2 ตามแนวทางของเขตบริการสุขภาพที่ 9
กระบวนการประเมิ นผล: 1) การประเมินภายใน ได้แก่ การติดตามประเมินผลตัวชีว้ ดั ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ตัวชีว้ ดั ทีมพัฒนาคุณภาพ การสรุปService Profile ของหน่ วยงานต่างๆปี ละ 2 ครัง้ (ทุก 6 เดือน) และการเยีย่ ม
IQA ปี ละ 1 ครัง้ 2) การประเมินภายนอก โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินแผนยุทธศาสตร์จงั หวัดและ
ประเมินผลงานทุก 6 เดือน (เม.ย,ส.ค.) 3) การพัฒนาและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล (QA) โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน Lab-Accredit
HA ยาเสพติด สถานทีท่ างานน่าอยูน่ ่าทางาน โรงพยาบาลGreen เป็ นต้น
กระบวนการเรี ยนรู้ระดับองค์ก ร: การทากิจกรรมทบทวนระดับ หน่ ว ยงาน ระดับ ทีม การจัด เวทีม หกรรม
คุณภาพนาเสนอ CQI การจัดกิจกรรมเรื่องเล่าวันสุข การเยีย่ มสารวจจากภายนอก ได้แก่ โดยอาจารย์จาก สรพ.
การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั ( R2R ) โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน การรับศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล
อื่นๆ การรวบรวมเรื่องเล่าและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่อ่าน การจัดกิจกรรมตามรอย ได้แก่ การตามรอยการปฏิบตั ิ
ตามแนวทาง Simple และระบบสนับสนุนทีส่ าคัญ จัดกิจกรรมRisk round จัดเยีย่ มหน่วยงานตามดูวสิ ยั ทัศน์
กระบวนการสร้างนวตกรรม: การจัดเวทีมหกรรมคุณภาพ Simple for Safety & Sustainable โดยมีรปู แบบ
การนาเสนอผลงานผ่านบอร์ด เวทีกลางแจ้งให้ความรู้ ,การไปนาเสนอผลงานภายนอกองค์กรให้เกิดแรงกระตุน้ ,
การเยีย่ ม IQA ภายในองค์กร การนัดกินกาแฟตอนเช้า,การอบรมให้ความรูเ้ ครื่องมือทีช่ ่วย เช่น AI ,Lean ,R2R
เป็ นต้น
ผลงานเด่นและความภาคภูมใิ จขององค์กร:
ปี งบประมาณ 2556
1. ห้องปฏิบตั กิ าร โรงพยาบาลบัวใหญ่ผา่ นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ระดับดีเยีย่ ม
ต่อเนื่องตลอดปี งบประมาณ 2555 วันที่ 7 มกราคม 2556
2. โรงพยาบาลบัวใหญ่ เป็ นหน่วยงานทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่นในการดาเนินการตามแผนงานที่ 2 การ
แก้ไขปญั หาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพ ประเภทสนับสนุนการจัดทาค่ายบาบัดฯ ดีเด่น จากศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556
3. กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้ แต่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2559 จากสภาการพยาบาล เมือ่
วันที่ 12 ธันวาคม 2556
4. PCU ต.บัวใหญ่ได้รว่ มกับองค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่ ได้พฒ
ั นาศูนย์เด็กเล็ก เป็ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ต้นแบบ ต้นแบบจังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2556
ปี งบประมาณ 2557
1. งานโภชนาการ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้รบั เมนูสขุ ภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมือ่ วันที่ 20
ธันวาคม 2556
2. เครือข่ายสุขภาพอาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในความร่วมมือและมุง่ มันพั
่ ฒนาเพือ่ ยกระดับการดูแล
สุขภาพประชาชน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2557
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3. โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามอาหารและโภชนาการระดับดี จากกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมือ่ เดือนมีนาคม 2557
4. PUC ต.บัวใหญ่ร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่ ได้ได้พฒ
ั นาศูนย์เด็กเล็ก เป็ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
คุณภาพ ดีเด่น ระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
5. โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้รบั การดาเนินงานสถานบริการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็ นสุข ระดับดีเยีย่ ม
ระดับจังหวัด จากกรมควบคุมโรค เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
6. โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ประจาปี งบประมาณ 2556-2557
จากกรมอนามัย เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
7. โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้มาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ ป็ นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชนประจาปี งบประมาณ
2557 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
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