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1. ข้อมลูพื้นฐานขององคก์ร  

1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่องคก์ร 
(ไทย) โรงพยาบาลบวัใหญ่ 
(องักฤษ) Buayai  Hospital 

ทีอ่ยู่ 6 ถนนเทศบาล 12 ต.บวัใหญ่ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา 
ประเภท1 / ระดบั2 โรงพยาบาลชมุชน / ทตุตยิภมู ิ
เจา้ของ / ตน้สงักดั กระทรวงสาธารณสขุ 
จ านวนเตยีง ขออนุญาต 120  ใหบ้รกิารจรงิ 120 เตยีง อตัราครองเตยีง 98.86 % 
ความครอบคลุมหน่วยบรกิาร 3 โรงพยาบาลบวัใหญ่ 1 แหง่ 

ผูน้ าสงูสดุของ
องคก์ร 

ชือ่ นายชาญชยั  บุญอยู ่
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบวัใหญ่ 
e-mail - โทรศพัท ์ - โทรสาร 044-461663 

ผูป้ระสานงาน 1 
ชือ่ ภญ.ประภสัสร  คณะรฐั 
ต าแหน่ง เภสชักรช านาญการ 
e-mail - โทรศพัท ์ - โทรสาร 044-461663   

ผูป้ระสานงาน 2 
ชือ่  
ต าแหน่ง  
e-mail  โทรศพัท ์  โทรสาร  

สถานะการรบัรอง ขัน้ที ่ 3 ( re-Accredit 1 ) วนัหมดอาย ุ วนัที ่31 พฤษภาคม  2558 
สาขาทีใ่หบ้รกิาร ใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไปและภาวะฉุกเฉิน  การรกัษาในระดบัสาขาหลกัทีม่ ีไดแ้ก่ สตูิ

กรรม ศลัยกรรม กุมารเวชกรรม  วสิญัญวีทิยา จกัษุวทิยา (จดับรกิารร่วมกบั รพ.มหาราช
นครราชสมีา )  ออรโ์ธปิดกิส ์บรกิารทนัตกรรม  กายภาพบ าบดัและแพทยแ์ผนไทย 
ใหบ้รกิารส่งเสรมิสุขภาพ  ควบคุมป้องกนัโรค และ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในเขตอ าเภอบวัใหญ่    
บวัลาย  และอ าเภอทีใ่กลเ้คยีง 

ประชากรในเขต
พืน้ทีร่บัผดิชอบ4  

ต าบล เขตต าบลบวัใหญ่จ านวน            8,637 คน 
เขตเทศบาลเมอืงบวัใหญ่จ านวน 15,044 คน 

อ าเภอ อ าเภอบวัใหญ่จ านวน 83,441 คน 

                                            
1
 ประเภทของสถานพยาบาล เชน่ รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ทัว่ไป, รพ.ชุมชน, คลนิิกผูป้ว่ยนอก 

2
 ระดบัของบรกิาร เช่น ปฐมภูม,ิ ทุตยิภมู,ิ ตตยิภมู ิ

3
 กรณีมหีลายทีต่ัง้ หรอืมกีารขออนุญาตการตัง้สถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น 

4
 ระบุจ านวนประชากร รว่มกบัหลงัคาเรอืนและการแบ่งเขตพืน้ทีต่ามความเหมาะสม 

mailto:Kpatsornkana@gmail.com
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อ าเภอบวัลายจ านวน 24,558 คน 
รวมจ านวนประชากรทีร่บัผดิชอบ 107,999 คน ( ณ.เดอืนกรกฎาคม 2557) 

จงัหวดั ไมม่ ี
เขต ไมม่ ี

Top 10 Diag. 
OPD 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2555 
Hypertension   24,330 
ครัง้ 
DM Type II   14,843 ครัง้ 
Chronic renal failure   
6,336 ครัง้ 
Acute nasopharyngitis   
6,051 ครัง้ 
Dyspepsia      5,431 
ครัง้ 
Acute pharyngitis      
5,321 ครัง้ 
Acute bronchitis 3,158 
ครัง้ 
Acute tonsillitis   2,268 
ครัง้ 
Dizziness and giddiness  
2,209 ครัง้ 
Muscle strain 2,194 ครัง้ 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2556 
Hypertension  24,400 ครัง้ 
DM Type II   14,040 ครัง้ 
Chronic renal failure   
5,471 ครัง้ 
Acute nasopharyngitis   
5,987 ครัง้ 
Dyspepsia      5,671 
ครัง้ 
Acute pharyngitis          
5,421 ครัง้ 
Acute bronchitis 3,158 
ครัง้ 
Acute tonsillitis  2,471 ครัง้ 
Dizziness and giddiness        
2,228ครัง้ 
Muscle strain 2,174 ครัง้ 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2557 
Hypertension  18,069 ครัง้ 
DM Type II   10,942 ครัง้ 
Chronic renal failure   
6,798 ครัง้ 
Acute nasopharyngitis   
6,384 ครัง้ 
Dyspepsia      4,492 
ครัง้ 
Acute pharyngitis          
2,886 ครัง้ 
Acute bronchitis 2,882 
ครัง้ 
Dizziness and giddiness        
2,317ครัง้ 
Periapical abscess with 
sinus  2,296 ครัง้ 
NIDM with renal 
complication  2,215 ครัง้ 

 

Top 10 Diag.IPD ขอ้มลูปีงบประมาณ 2555 
Diarrhea           727 
ราย 
Pneumonia       358 ราย 
Bacterial Pneumonia 178  ราย 
Neonatal jaundice     171  ราย 
Acute bronchilitis  166 ราย 
Acute bronchiolitis   160 ราย 
Dengue hemorrhagic   
153 ราย 
Gastrointestinal 
haemorrhage    147 ราย 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2556 
Diarrhea           738 
ราย 
Pneumonia        410 ราย 
Bacterial Pneumonia  165 ราย 
Neonatal jaundice  175 ราย 
Acute bronchiolitis  160  ราย 
Acute bronchiolitis 155 ราย 
Dengue hemorrhagic  
153 ราย 
Gastrointestinal 
haemorrhage    107 ราย 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2557 
Pneumonia       454 ราย 
Gastroenteritis and 
Colitis              452 
ราย 
Senile nuclear Cataract 367 ราย 
Neonatal jaundice       
325  ราย 
Acute bronchiolitis  279  ราย 
Acute bronchitis  236  ราย 
Anaemia         195  ราย 
Thalassaemias 193  ราย 
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Fever              144 ราย 
Cellulitis of the part of 
limb   144ราย 

Fever              154 ราย 
Cellulitis of the part of 
limb  148ราย 

Concussion without 
open intracranial wound 
193   ราย 
COPD with acute 
exacerbation   175 ราย  

Top 10 Major 
Operation 

 ขอ้มลูปีงบประมาณ 2555 
Excision          351 ราย 
ตอ้กระจก         303 ราย 
LTc/s              253 ราย 
Debridement    239 ราย 
Appendectomy  153 ราย 
I&D                 140 ราย 
ตอ้เนื้อ             122 ราย 
PPTR              118 ราย 
Suture wound     95 ราย 
EGD                67 ราย 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2556 
ตอ้กระจก         463  
ราย 
LT c/s            288  ราย 
Excision (ศลัยกรรม)        
253  ราย 
Debridement    117  ราย 
PPTR             123  ราย 
I&D                107  ราย 
Appendectomy   79  ราย 
ตอ้เนื้อ              67  ราย 
Suture wound    66  ราย 
Excision (คอ ห ูจมกู)    45  
ราย 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2557 
ตอ้กระจก         404  
ราย 
Excision (ศลัยกรรม)        
265  ราย 
LT c/s            190  ราย 
I&D                153  ราย 
Debridement    144  ราย 
PPTR             128  ราย 
ตอ้เนื้อ            125  ราย 
Appendectomy   79  ราย 
Suture wound    69  ราย 
Herniorrhaphy    35 ราย  

 

Top 10 Cause of 
Death  

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2555 
Cardiac arrest      16 ราย 
Pneumonia          12 ราย 
Septicaemia         11 ราย 
Acute MI               9 ราย 
Transport accident  5 ราย 
Non-Hodgkin lymphoma 
                          4 ราย 
Alcoholic corrhosis of live 
                          4 ราย 
Malignant neoplasm of 
bronchus and lung  4 ราย 
Effect of electric current    3 ราย 
Chronic kidney disease 
Stage 5               3 ราย 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2556 
Pneumonia          17 ราย 
Sudden Cardiac death 
                         14 ราย 
Septicaemia          7 ราย 
Intrahepatic bile duct 
Carcinoma             6 
ราย 
Urinary tract infection 
                          4 ราย 
Cardiac arrest       4 ราย 
Mortocycle rider accident 
                          4 ราย 
Carcinoma of liver  3 ราย 
COPD                 3 ราย 
Acute MI              2 ราย 

ขอ้มลูปีงบประมาณ 2557 
Pneumonia          14 ราย 
Congestive heart failure 
12 ราย 
Sudden cardiac arrest       
8 ราย 
Septicaemia          7 ราย 
Malignant neoplasm of 
liver   6 ราย 
Aspiration pneumonia     5 ราย 
Acute MI              5 ราย 
Mortocycle rider accident 
                          5 ราย 
COPD                 3 ราย 
Stroke                 3 ราย 
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1.2 อตัราก าลงั 
1.2.1 แพทย ์

สาขา Full time (คน) Part time (ชม./สปัดาห)์ 
-อายรุแพทย ์ 1  
-ศลัยแพทย ์ 1  
-สตูนิรแีพทย ์ 2  
-กุมารแพทย ์ 1  
-ศลัยแพทยอ์อรโ์ธปิดกิส ์ 2  
-จกัษุแพทย ์ -  
-โสตศอนาสกิแพทย ์ -  
-วสิญัญแีพทย ์ 1  
-รงัสแีพทย ์ -  
-พยาธแิพทย ์ -  
-แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู -  
-แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั 1  
-แพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป 7 (ลาศกึษา 3 คน)  
-ทนัตแพทย ์ 9 (ลาศกึษา 2 คน)  
-แพทยส์าขาอื่นๆ (ระบุ) -  
รวม 25  

1.2.2 บุคลากรสาขาอืน่ 
สาขา Full time (คน) Part time  

(ชม./สปัดาห)์  ระดบัปรญิญา ต ่ากวา่ปรญิญา 
-เภสชักร 10 -  
-พยาบาลวชิาชพี 68 -  
-พยาบาลเฉพาะทาง 40 -  
-พยาบาลเวชปฏบิตัทิัว่ไป 14 -  
-พยาบาลเทคนิค - -  
-พยาบาลควบคุมการตดิเชือ้ 1 -  
-วสิญัญพียาบาล 4 -  
-เทคนิคการแพทย ์ 5 -  
-จพ.รงัสกีารแพทย ์ - 3  
-นกักายภาพบ าบดั 3 -  
-สุขศกึษา - -  
-โภชนากร/นกัโภชนาการ/นกัก าหนดอาหาร 1 -  
-นกัวชิาการสาธารณสุข 8 -  
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1.3 สดัส่วนภาระงานกบัจ านวนบคุลากร (หรือชัว่โมงการท างาน) 

1.3.1 ผูป้ว่ยนอก 

ผูป้ว่ยนอกสาขา จ านวนผูป้ว่ยทัง้ปี 

ขอ้มลูในชว่งเวลาเพือ่การค านวณภาระงาน (ชว่งเวลา = ต่อวนั...5) 
จ านวนผูป้ว่ยเฉลีย่6  

ต่อวนั 
ชม.แพทยต์รวจ  

ผป.นอก / แพทย ์/ 
ชม. 

ทัว่ไป 6,468 18   
อุบตัเิหตุ 5,346 15   
จกัษุ 7,027 19 36 12 คนต่อชม. 
จติเวช 5,138 14  ต่อแพทย ์6  คน 
ห ูคอ จมกู 10,007 27   
อายุรกรรม 122,005 334   
ศลัยกรรมกระดกู 1,182 3 7 0.5  
ศลัยกรรม 3,518 10 2.5 4 
กุมารเวชกรรม 29,069 80 4 20 
สตู-ินรเีวชกรรม 14,458 40 4 10 
ทนัตกรรม 20,354 56 42 1 
รวม 224,572 616   

ขอ้มลูผูป้ว่ยนอกปีงบประมาณ 2557 

 

1.3.2 ผูป้ว่ยใน/พยาบาล 

ผูป้ว่ยใน 
จ านวนผูป้ว่ย 
เฉลีย่ต่อวนั 

จ านวน RN ทีข่ ึน้เวรทัง้หมด สดัสว่นผูป้ว่ย/พยาบาลวชิาชพี 
เชา้ บ่าย ดกึ เชา้ บ่าย ดกึ 

หอผูป้ว่ยวกิฤต ิ 5 2 2 2 2.5:1 2.5:1 2.5:1 
หอผูป้ว่ยทัว่ไป 109 16 11 10 7:1 10:1 11:1 
รวม 114 18 13 12 - - - 

ขอ้มลูผูป้ว่ยในปีงบประมาณ 2557   ( RN เวรเชา้ไมน่บัรวมหวัหน้าวอรด์ๆละ 1 คน) 

                                            
5
 ใหร้ะบุชว่งเวลาของขอ้มลูทีน่ าเสนอ ซึง่อาจจะเป็น ต่อวนั ต่อสปัดาห ์ต่อเดอืน หรอืต่อปี กไ็ด ้ตามขอ้มลูทีม่อียู่ โดยขอให้
เป็นช่วงเวลาเดยีวกนัทัง้จ านวนผูป้ว่ยและชัว่โมงการท างาน 
6 เป็นจ านวนผูป้ว่ยทีม่าพบแพทยเ์พื่อการตรวจรกัษา ไม่รวมผูป้ว่ยทีม่าท าแผล 
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1.3.3 ผูป้ว่ยใน/แพทย ์

ผูป้วยในสาขา7 
จ านวนผูป่้วยใน 
รวมทัง้ปี (1) 

วนันอน 
รวมทัง้ปี (2) 

ผูป่้วยใน/วนั 
(3)= (2)/365 

จ านวนแพทย ์
ในสาขานัน้ (4) 

ผูป่้วยใน / 
แพทย ์[(3)/(4)] 

จติเวช 109 273 0.75   
จกัษุ 557 991 2.72 แพทยท์ัว่ไป 2 3.2 
ห ูคอ จมกู 302 1,070 2.93   
ศลัยกรรมกระดกู 44 376 1.03 1 1.03 
อายุรกรรม 6,495 27,244 74.6 1 74.6 
ศลัยกรรม 151 565 1.55 1 1.55 
สตู-ินรเีวชกรรม 1,054 2,839 7.78 2 3.89 
กุมารเวชกรรม 3,037 9,892 27.10 1 27.1 
ทนัตกรรม 8 20 0.05 6 0.008 
รวม 11,757 43,270 118.51 14 14.80* 
ขอ้มลูผูป้ว่ยในปีงบประมาณ 2557 * ไมร่วมทนัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7  กรณีทีโ่รงพยาบาลไมไ่ดแ้ยกแผนกการตรวจ ใหก้รอกขอ้มลูการตรวจทัง้หมด ในช่องทัว่ไป ถา้มกีารแยกแผนกการตรวจ 
ใหจ้ าแนกขอ้มลูใสต่ามขอ้มลูของแต่ละสาขา ขอ้มลูสว่นทีจ่ าแนกตามสาขาไม่ได ้จงึจะมาใสใ่นชอ่งทัว่ไป 
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1.3  โครงสร้างองคก์ร (น าเสนอดว้ยแผนภมูติามความเหมาะสมและระบุผูร้บัผดิชอบ) 

(1) โครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาล 

1. โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและข้อมูล 
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

(นางสาวกรรณิการ์ อู๋สูงเนิน) 

งานรังสีวิทยา 
หัวหน้างานรังสีวิทยา 
(นายสมาน วรธงไชย) 

งานกายภาพบ าบัด 
หัวหน้างานกายภาพบ าบัด 

(นางสาวเยาวมาลย์ แย้มสูงเเนิน) 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(นายสุภชัย พงศ์วไิลรัตน)์ 

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว 
หัวหน้างานกลุ่มเวชปฏบิัติครอบครัว

(นางสาวกรรณิการ์ อู๋สูงเนิน) 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 
หัวหน้าฝ่ายเภสชักรรมชุมชน 

(นายสุภชัย พงศ์วิไลรัตน์) 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข 

(นางชีวานนัท์  บุญอยู่) 

ฝ่ายชันสูตรโรค 
หัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรค 
(นางสุนทรี บ ารุงนอก) 

ศูนย์ประกันสุขภาพ 
หัวหน้าศูนย์ประกนัสุขภาพ 

(นางฉลวย ขุนเพ็ชร)์ 

ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 

(นายชาติชาย หุตะวัฒนะ) 

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 งานวิสัญญ ี
2.9 งานผู้ป่วยหนัก               
2.10 งานห้องพิเศษ 
2.11 งานหน่วยจ่ายกลาง 

2.12 งานคลินิกพิเศษ 
2.13 งานซักฟอก 
2.1.4หน่วยไตเทียม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

(นายส าเนียง พรมมานอก) 
1.1 งานการเงินและการคลัง    
1.2 งานซ่อมบ ารุง 
1.3 งานธุรการ                    
1.4 งานพัสดุ 
1.5 งานโภชนาการ               
1.6 งานยานพาหนะ 
1.7 งานภาคสนาม                
1.8 งานรักษาความปลอดภยั 

ส านักองค์กรแพทย์ 
 

(นายชาญชัย  บุญอยู่) 
 

ส านักพัฒนาคุณภาพ 
ประธานส านักพัฒนาคุณภาพ 
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ) 

งานประชาสัมพันธ์และโสต 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสต 
(นางสาวประภัสสร คณะรัฐ) 

งานเลขานุการกิจ 
หัวหน้างานเลขานุการกิจ 

(นางสาวกวีภรณ์  กิตติพันประดิษฐ์) 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงพยาบาล 

ประธานคณะกรรมการ 

(นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธ์)  

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

ประธานมลูนิธ ิ

( นายเลียง  แสงศิริพงษ์พันธ)์ 

โรงพยาบาลบัวใหญ ่
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ ่
(นายชาญชัย  บุญอยู่) 
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(2) โครงสรา้งความรบัผดิชอบและการประสานงานในระบบคณุภาพ/สรา้งเสรมิสขุภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
      1.1 งานการเงินและการคลัง   1.2 งานซ่อมบ ารุง 
      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 งานวิสัญญ ี
       2.9 งานผู้ป่วยหนัก              2.10 งานห้องพิเศษ 
       2.11 งานหน่วยจ่ายกลาง      2.12 งานคลินิกพิเศษ 
       2.13 งานซักฟอก                2..14หน่วยไตเทียม 
3. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว 
       3.1 งานส่งเสรมิสุขภาพ        3.2 PCU ต.บัวใหญ ่
       3.3 ศูนย์เทศบาลหัวหนอง 
4.  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 
5.  ฝ่ายทันตสาธารณสุข 
6.  ฝ่ายชันสูตรโรค 
7.  ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 
8.  ฝ่ายแผนงานและข้อมูล 
9.  งานกายภาพบ าบัดและแพทยแ์ผนไทย 
10. ศูนย์ประกันสุขภาพ 
11. ศูนย์คอมพิวเตอร ์
งานย่อย 
12. งานประชาสมัพันธ์และโสต    13. งานเลขานุการกจิ 

 

กรรมการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

ระบบสร้างเสริม 

สุขภาพระดับอ าเภอ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ 
ประธานทีมพัฒนาคณุภาพ 

1. องค์กรแพทย์(MSO) 

2. องค์กรพยาบาล (NSO) 

3. ทีมการดูแลผู้ป่วย(PCT) 

4. ทีมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลIC 

5. ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRD) 

6. ทีมสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย(ENV) 

7. ทีมสารสนเทศ(IM) 

8. ทีมเภสัชกรรมและการบ าบัด(PTC) 

9. ทีมบริหารความเสี่ยง(RM) 

10. ทีมตรวจสอบคณุภาพภายใน(IQA)  

11. ทีมส่งเสรมิสุขภาพ(HPH) 

12. ทีมตรวจสอบคณุภาพเวชระเบียน 

ส านักพัฒนาคุณภาพ 

ประธานส านักพัฒนาคุณภาพ 

(นางสาวประภัสสร  คณะรัฐ) 

โรงพยาบาลบัวใหญ่ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

คณะกรรมการ CUP BOARD 

ประธาน CUP 
(นายชาญชัย  บุญอยู่) 
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 (3) โครงสรา้งระบบก ากบัดแูลกจิการ/ธรรมาภบิาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 แผนทีแ่สดงทีต่ัง้องคก์ร 

 

  

กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ ส านักงานสาธารณสุขนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบัวใหญ ่

หัวหน้าฝ่ายต่างๆ /หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ /หัวหน้างาน 

ก ากับดูแลนโยบายและแผน 

ก ากับดูแลการใช้งบประมาณ 
โรงพยาบาลบัวใหญ ่

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบัวใหญ ่
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2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร (Organization Profile) 
(ความยาวในส่วนท่ี 2 ไม่ควรเกิน 6 หน้า) 

2.1 สภาพแวดล้อมขององคก์ร 
บรกิารหลกั (main service):   
ใหบ้รกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไปและภาวะฉุกเฉิน  การรกัษาในระดบัสาขาหลกัทีม่ ีไดแ้ก่ สตูกิรรม ศลัยกรรม กุมาร
เวชกรรม  ออรโ์ธปิดกิส ์ วสิญัญวีทิยา จกัษุวทิยา (จดับรกิารรว่มกบั รพ.มหาราชนครราชสมีา )  บรกิารทนัตกรรม  
กายภาพบ าบดัและแพทยแ์ผนไทย 
ใหบ้รกิารสง่เสรมิสขุภาพ  ควบคมุป้องกนัโรค  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในเขตอ าเภอบวัใหญ่ และอ าเภอทีใ่กลเ้คยีง    
ประสานงานและสนบัสนุนใหช้มุชนดแูลและจดัการปญัหาดา้นสขุภาพโดยชมุชนเอง 
วสิยัทศัน์ (vision):  
 “ เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปทีม่คีณุภาพ*  ประทบัใจผูร้บับรกิาร  ทมีงานมคีวามสขุ ”  
(*ศกัยภาพเทยีบเทา่โรงพยาบาลทัว่ไป) 
คา่นิยม (values):  
1.บุคลากรเกง่ใฝเ่รยีนรูพ้ฒันาตนเอง (ability to learn) 
2.ทมีงานมวีนิยั มคีณุธรรม (Team Concern For Quality) 
3.การบรกิารของบุคลากรมลีกัษณะยิม้แยม้แจ่มใส หว่งใย ใสใ่จ เตม็ใจ (Service mind) 
4.การท างานของบุคลากรมจีติอาสา จติบรกิาร มองคณุคา่ของการท างาน (Focus on result) 
5.องคก์รสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีณุธรรมและมคีวามสขุ (Value on staff) 
พนัธกจิ (mission):  
1.ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและพฒันาขดีความสามารถด้านการรกัษาพยาบาลเฉพาะทางทีค่รอบคลุมสาขาหลกั
อยา่งมคีณุภาพ 
2.พฒันาเครอืข่ายบรกิารระดบัปฐมภูมแิละทุติยภูมดิ้านการรกัษา ส่งเสรมิ ป้องกนั ฟ้ืนฟู ในเขตรบัผดิชอบให้มี
มาตรฐานและต่อเนื่อง 
3.พฒันาศกัยภาพการส่งเสรมิ ป้องกนั ฟ้ืนฟู สุขภาพร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในชุมชนใหส้ามารถจดัการดูแลด้าน
สขุภาพของชมุชนได ้
4.พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรและเทคโนโลย ีใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละองคก์รธรรมมาภบิาล 
ความสามารถเฉพาะขององคก์ร (core competency): 

1. การดแูลภาวะฉุกเฉินทางดา้นอายรุกรรม 
2. การจดับรกิารดแูลกลุ่มโรคเบาหวาน  ความดนัโลหติสงู แบบครบวงจร 
3. การจดับรกิารดแูลโรคตอ้กระจก ( จดับรกิารรว่มกบั รพ.มหาราชนครราชสมีา ) 
4. การประสานงานและท างานรว่มกบัชมุชน       
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ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร (workforce profile) การจ าแนกบุคลากร พรอ้มจ านวนในแตล่ะกลุ่มและระดบัการศกึษา : 
บุคลากรโรงพยาบาลบวัใหญ่ ณ วนัที ่31 ม.ีค. 58 ทีม่ชี ือ่และปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลบวัใหญ่ ทัง้หมด 360 คน 
บุคลากรโรงพยาบาลบวัใหญ่จ าแนกตาม วชิาชพี 

 
 
 
 
 
  

วิชาชีพ 
จ านวน 
(คน) 

เพศ 
อายุ
งาน
เฉล่ีย
(ปี) 

อายตุวั
เฉล่ีย
(ปี) 

ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง 
ต า่กว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สงูกว่า
ปริญญาตรี/

แพทย์
เฉพาะทาง 

1.แพทย ์ 16 
(ลาศกึษา
ต่อ 3 คน) 

7 9 6.00 31.56 0 7 9 

2.ทนัตแพทย ์ 9 
(ลาศกึษา
ต่อ 2 คน 

3 6 3.11 29.33 0 8 1 

13. เภสชักร 10 3 7 8.90 33.60 0 6 4 
4. พยาบาล 112 2 110 10.85 33.85 0 110 2 
5. นกัวชิาการ
สาธารณสุข 

8 4 4 4.38 33.13 0 8 0 

6.นกักายภาพบ าบดั 3 0 3 4.67 30.00 0 3 0 
7. โภชนากร 1 0 1 0.58 27.00 1 0 0 
8. เทคนิคการแพทย ์ 5 0 5 4.40 29.00 0 5 0 
9.จพ.รงัสกีารแพทย ์ 3 1 2 12.33 46.00 3 0 0 
10. จพ.สาธารณสุข 13 3 10 9.54 36.38 13 0 0 
11. จพ.ทนัต
สาธารณสุข 

3 0 3 11.67 34.33 3 0 0 

12. จพ.เภสชักรรม 8 1 7 9.75 36.50 8 0 0 
13. จพ.
วทิยาศาสตร์
การแพทย ์

3 0 3 30.67 55.00 
3 0 0 

14. วชิาชพีอื่นๆ  166 62 104 10.52 38.76 152 14 0 
รวม 360 86 274 9.10 35.32 183 161 16 
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บุคลากรโรงพยาบาลบวัใหญ่จ าแนกประเภทการจา้ง 

 

 

 
ผูป้ฏบิตังิานภายใตก้ารก ากบัดแูล: 
1.นักศกึษาแพทย์ จ านวน 4 คน/รุ่น ,      2.นักศกึษาพยาบาล 10 คน/รุ่น  3.อื่นๆ นศ.ทนัตแพทย,์ นศ.เภสชัฯ ,
นศ.กายภาพบ าบดั และ จพ.สาธารณสขุ เฉลีย่ 2-4 คนต่อรุน่ 
สิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพทีส่ าคญั อาคารสถานทีท่ีส่ าคญั เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ทีส่ าคญั: 

โรงพยาบาลบวัใหญ่มพีืน้ทีท่ ัง้หมด  68 ไร่ 2 งาน 34 ตรว. แบ่งสดัส่วนการใชพ้ืน้ทีเ่ป็นอาคารบรกิารและสนับสนุน
รอ้ยละ 60 อาคารทีพ่กัอาศยัรอ้ยละ 30 และพืน้ทีใ่ชส้อยรอ้ยละ 10  มกีารจดัสวนพื้นทีพ่กัผ่อนส าหรบัผูป้่วยและ
ญาตไิดรู้ส้กึผ่อนคลาย  มอีาคารบรกิารผูป้่วยนอก ผูป้่วยอุบตัเิหตุฉุกเฉินทีร่ถน าส่งเขา้ถงึสะดวก  มหีอผูป้่วยในสามญั 
3 หอ  หอผูป้่วยพเิศษ 1 หอ และหอผูป้่วยหนัก 1 หอ  มหีอ้งผ่าตดั 3 หอ้ง  มหีน่วยไตเทยีม   มอีาคารบรกิาร
ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัและหอ้งลา้งไตทางชอ่งทอ้ง  อาคารบรกิารคลนิิกสง่เสรมิ อาคารกายภาพบ าบดัและแพทยแ์ผนไทย 
คลนิิกทนัตกรรม อาคารหอ้งชนัสตูร  การแบ่งพืน้ทีเ่น้นจดับรกิารแบบ One stop service ทุกอาคารมทีางเชื่อมถงึ
กนัและเป็นไปตามมาตรฐานกองแบบแผน  กระทรวงสาธารณสขุ ควบคูก่บัหลกัมาตรฐานการควบคมุการตดิเชือ้ 

มคีรภุณัฑก์ารแพทยต์ามมาตรฐานโรงพยาบาลชมุชน กระทรวงสาธารณสขุ  เครือ่งมอืตรวจและผา่ตดั 
ดา้นจกัษุวทิยา   เครือ่งมอืผา่ตดัทางดา้นศลัยกรรม   เครือ่งมอืผา่ตดัทางออรโ์ธปิดกิ มบีคุลากรในโรงพยาบาล
ไดร้บัการฝึกอบรมการใชง้านอยา่งเพยีงพอรวมถงึการบ ารงุรกัษา     

ประเภท การศึกษา จ านวน (คน) 
เพศ 

อายงุานเฉล่ีย (ปี) อายตุวัเฉล่ีย (ปี) 
ชาย หญิง 

1. ขา้ราชการ 
(157 คน) 

ประกาศนียบตัร
วชิาชพีชัน้สงู 
(ปวส.) 

32 5 27 15.22 41.63 

ปรญิญาตร ี 109 12 97 10.89 35.17 
ปรญิญาโทและ
แพทยเ์ฉพาะทาง 

16 6 10 13.06 38.38 

2. พนกังาน
ราชการ (2 คน) 

ปรญิญาตร ี 2 1 1 4.00 37.50 

3. ลกูจา้งประจ า 
(25 คน) 

มธัยมศกึษาปีที ่3 25 11 14 26.92 53.64 

4. พนกังาน
กระทรวง
สาธารณสุข 
(พกส.) 
(131 คน) 

ประถมศกึษา 8 7 1 12.88 50.13 
มธัยมศกึษาปีที ่3 14 7 7 10.86 41.57 
มธัยมศกึษาปีที ่6 39 9 30 9.26 36.59 

ปวช. 17 4 13 6.94 34.41 
ปวส. 20 7 13 4.65 33.90 

ปรญิญาตร ี 33 3 30 4.39 27.27 
5. ลกูจา้งชัว่คราว 
(45 คน) 

มธัยมศกึษาปีที ่6 20 8 12 1.80 29.25 
ปวช. 2 0 2 1.00 23.50 
ปวส. 7 3 4 2.57 30.71 

ปรญิญาตร ี 16 2 14 1.19 25.81 
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กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง:  1.ผูใ้หบ้รกิาร ไดแ้ก่ พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน , พ.ร.บ.ความผดิทาง
ละเมดิของเจา้หน้าที ่ , พ.ร.บ.วชิาชพี  2.องคก์ร ไดแ้ก่  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาต ิ, พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของทาง
ราชการ ,พ.ร.บ.อาคารควบคุมของรฐั ,พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ 3.ผูร้บับรกิารไดแ้ก ่ค าประกาศสทิธผิูป้ว่ย,พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
ลกัษณะส าคญัทางสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และประชากร 
 

      โรงพยาบาลบวัใหญ่รบัผดิชอบดแูลอ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอบวัลาย มปีระชากรรวมเทา่กบั107,999 คน 
เขตปกครองม ี3 เทศบาล 13 อบต. 191 ชมุชน/หมูบ่า้น  สภาพภมูศิาสตรเ์ป็นทีร่าบและทีด่อน การคมนาคมมถีนน
สะดวกทัง้ 2 อ าเภอ  อ าเภอบวัใหญ่มชีมุทางรถไฟ  ประชากรสว่นใหญ่เป็นวยัรุ่น  วยัแรงงานและมผีูส้งูอายุ ( ตาม
แผนภมูปิิรามดิโครงสรา้งประชากร )  อาชพีหลกัเป็นเกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว์ พชืเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ย มนั
ส าปะหลัง  มีโรงสีไฟตงฮัวที่ส่งข้าวออกต่างประเทศ  โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ.  
โรงงานผลติชิน้สว่นอเิลคโทรนิค  สภาพสงัคมอ าเภอบวัใหญ่เริม่มกีารเปลีย่นเป็นกึง่สงัคมเมอืงม ีรา้น7-Eleven  3 
แห่ง   หา้ง Lotus Extra และ Lotus Market  มธีนาคารของรฐัและพาณิชยร์วม 8 แห่งทีข่ ึน้ชื่อของอ าเภอบวัใหญ่ 
คอื โต๊ะจนี มศีนูย์เรยีนรูก้ารพฒันาคุณภาพชวีติอย่างพอเพยีง ตัง้อยู่ที ่บ้านหนองเมก็ ต าบลด่านชา้ง อ าเภอบวั
ใหญ่  สว่นอ าเภอบวัลาย ยงัมสีภาพเป็นสงัคมกึง่ชนบท 
ปิรามดิโครงสรา้งแผนภมูโิครงสรา้งประชากรทางอายแุละเพศ CUP บวัใหญ่  ปี 2557 
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2.2 ความสมัพนัธ์ระดบัองคก์ร 
ระบบก ากบัดแูลองคก์ร (governance system): 
      โรงพยาบาลบวัใหญ่จะถูกก ากบัดูแลโดยหน่วยงานภายนอก 1). ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัโดยมกีารนิเทศ
แนะน าปีละ 1 ครัง้และประเมนิผลการปฏบิตังิานการ Ranking ปีละ 2 ครัง้ (เดอืนเมษายนและเดอืนสงิหาคม)   2). 
ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตเิขต 9 นครราชสมีา ผูจ้่ายเงนิตามผลงานใหบ้รกิารและตามเกณฑค์ุณภาพ  
การก ากบัดูแลภายในจะมกีารมอบหมาย KPI ระดบัองค์กร , KPI ระดบัทมี และระดบับุคคล  มกีารตดิตาม KPI 
โดยฝา่ยแผนตามงวดรายงานและมกีารสรปุทกุ 6 เดอืน  
กลุ่มผูป้ว่ย/ผูร้บับรกิารทีส่ าคญัและความตอ้งการ: 
กลุ่มหลกั กลุ่มย่อย ความต้องการของผู้ป่วย 
กลุ่มผูป้ว่ยนอก ตรวจรกัษาโรคทัว่ไป 

 
ไมต่อ้งรอนาน  แพทย-์พยาบาลตอบขอ้ซกัถามของผูป้ว่ย  ยิม้แยม้สภุาพพดูจาให้
เกยีรต ิ ตอ้งการช่องทางพเิศษในกรณีมไีขส้งู  อาการหอบ  อาเจยีน เวยีนศรษีะ  พระ  
นัง่รถเขน็  เดก็งอแง  ผูม้อีาการทางจติ  ผูม้อีุปการคณุกบั รพ.    ผูส้งูอายุ 70 ปีขึน้ไป                                                                                               

 ผูป้ว่ยฉุกเฉิน 
ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุ 

มคีวามพรอ้มของอุปกรณ์   บุคลากรเก่ง   มชี่องทางด่วน  มกีารให้
ขอ้มลูญาตเิป็นระยะ 

 ตรวจสขุภาพ ความรวดเรว็ และผล Lab ถูกตอ้ง 
 กลุ่มมาบ าบดัยาเสพตดิ เป็นความลบั  ไมร่อนาน 
 กลุ่ม OSCC,ทอ้งไมพ่รอ้ม เป็นความลบั  มคีวามเป็นมติร   บรกิารรวดเรว็   บรกิารแบบ One stop service 
 กลุ่มจติเวช ไมร่อนาน  ยิม้แยม้พูดจาไพเราะใหเ้กยีรต ิ  บรกิารแบบ One stop 

service สามารถใหญ้าตมิารบัยาแทนได้ 
 Psychosocial  case เป็นความลบั  บรกิารแบบ One stop service  บรกิารรวดเรว็  มคีวาม

เป็นมติร   ตอ้งการคนฟงัที่ด ี ตอ้งการค าแนะน าทีป่ฏบิตัไิด ้
 ผูป้ว่ยแยกโรค/ผูป้่วยทีถู่ก

กระท าช าเรา(ดแูลพเิศษ) 
มกีารเคารพสทิธิไ์มแ่สดงความรงัเกยีจ  มกีารรกัษาความลบั  มพีืน้ที่
แยกบรกิารเป็นสดัสว่นเฉพาะ 

กลุ่มผูป้ว่ยใน กลุ่มผูป้ว่ยAdmit ตอ้งการขอ้มลูเจบ็ป่วยจากแพทยเ์จา้ของไข ้ อยากรกัษากบัแพทย์
เฉพาะทาง อยากใหร้กัษาทีใ่กลบ้้าน   อยากใหด้แูลเหมอืนญาติ 

 กลุ่มผูป้ว่ยAdmitและผา่ตดั อยากไดผ้า่ตดัเรว็นัดไมเ่กนิ 1 เดอืน  อยากไดร้บัขอ้มลูการผ่าตดัจาก
แพทยท์ีผ่า่ตดั  ตอ้งการผา่ตดัที ่รพ.ใกลบ้า้นไมอ่ยากไป รพ.มหาราช  

กลุ่ม ส่งเสรมิ ป้องกนั พืน้ฟูและ
ผูร้บับรกิารในชุมชน 

กลุ่มฝากครรภ ์(เสีย่งสงู 
Teenage  ตดิเชือ้) 

บรกิารทีเ่ป็นมติร  แมลู่กปลอดภยั  ลูกไมพ่กิาร   ไดร้บัค าปรกึษาตาม
สภาพครอบครวั   ลูกไมต่ดิเชือ้ 

 ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็
อาย ุ0-5 ปี 

มมีมุตรวจพฒันาการเดก็ 

 ผูป้กครองกลุ่มอาย ุ6-12 ปี  
กลุ่มอาย ุ13-18 ปี 

ไมอ่ยากใหเ้ดก็ตดิสารเสพตดิ   ไม่อยากใหลู้กหลานตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน 

 ประชาชนกลุ่มอายุ 19-59 ปี ตอ้งการเจา้หน้าทีย่ิม้แยม้แจม่ใส    บรกิารรวดเรว็ 
 ประชาชนกลุ่มอาย ุ60 ปี ขึน้ไป ใหม้กีารจดับรกิารในชุมชน  มกีจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
 ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส/กลุ่มผู้

พกิาร 
อยากไดร้บับรกิารตามสทิธิ ์  อยากใหห้มอไปเยีย่มทีบ่า้นบ่อยๆ 
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กลุ่มผู้รบัผลงานอ่ืนๆ และความต้องการ: 1)  คหบดใีนอ าเภอ  ใหบ้รกิารประชาชนใหท้ัว่ถงึไม่แบ่งฐานะ   
ชว่ยเหลอือ านวยความสะดวก  มแีพทยเ์ฉพาะทาง ใหค้รบ  มเีครื่องมอืแพทยท์ีท่นัสมยั ครบวงจร  ดูแลผูป้่วยทีส่่ง
ต่อไป รพ.มหาราชแลว้กลบัมารกัษาตวัทีบ่า้นอยา่งต่อเนื่อง 
กลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ และความตอ้งการ: 
1).กลุ่ม รพ.สต. และ สสอ.  การอบรมวชิาการ จดัระบบส่งขอ้มูลใหก้บัรพสต  การประสานงานระดบัสสอ.  การ
เชือ่มโยงขอ้มลูรพ.สต.และสสอ.การสนบสนุนงบทีเ่พยีงพอ 
2).กลุ่ม อบต./เทศบาล  การประสานงาน  การประชาสมัพนัธ ์การสนบัสนุนดา้นวชิาการ 
3).กลุ่มโรงเรยีน  ใหค้วามรูแ้ละบรกิารดา้นการดูแลสุขภาพนักเรยีน  ตรวจสุขภาพนักเรยีน   สนับสนุนยาใหก้บั
โรงเรยีน   จดัอบรมใหค้วามรูก้บัผูน้ านกัเรยีน(อสร.) 
4).ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 9 การบรกิารเป็นไปตามมาตรฐาน 
5).ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา ปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายและทนัเวลา 
โครงสรา้งเครอืขา่ยบรกิาร: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ประธาน CUP Board  คอืผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
**คณะกรรมการ CUP Board ประกอบดว้ย สาธารณสขุอ าเภอ  ตวัแทนหวัหน้าฝา่ยจากโรงพยาบาล  และ
ตวัแทนผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 

ผูส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอื 

ผู้ส่งมอบท่ีส าคญั: 1).บรษิทัจ าหน่ายยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา,วสัดุการแพทย์ องคก์ารเภสชักรรม ส่งมอบยาและ
เวชภณัฑ,์วสัดุการแพทยท์ีม่คีุณภาพมาตรฐาน ทนัเวลา 2). Central lab, สุรนาร ีMedical lab ,บรษิทั RIA ,ศนูย์
วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์,ศนูยอ์นามยัที ่5 ,โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีาผลตรวจชนัสตูรถกูตอ้ง  ทนัเวลา   
คู่ความร่วมมือท่ีส าคญัและบทบาท: 1) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีามบีทบาท รบัการส่งต่อ วนิิจฉัย รกัษา
และส่งผูป้่วยกลบัมาดูแลต่อเนื่องทีโ่รงพยาบาลบวัใหญ่   การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูท้กัษะความเชีย่วชาญที่

คณะกรรมการ CUP Board** 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ โรงพยาบาลบวัใหญ่ 

 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล เทศบาล,อบต. องคก์รภาคประชาชน 

- มลูนิธติ่างๆ โรตารี ่ ชมรม 

 

ประธาน CUP Board* 
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สงูขึน้  2).โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลมบีทบาท รบัและสง่ต่อจากโรงพยาบาลบวัใหญ่ เพือ่รกัษาดูแลต่อเนื่อง
ในชมุชน การสง่เสรมิ ป้องกนัควบคมุโรคและฟ้ืนฟูสภาพในชุมชน  3) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสมีามี
บทบาทการสนับสนุนนโยบาย งบประมาณการพฒันา อตัราก าลงัคน ขวญัก าลงัใจของบุคลากร  4) มูลนิธเิพื่อ
พฒันาผู้พิการมีความร่วมมือในการฟ้ืนฟูผู้พิการและสร้างโรงเรียนแกนน าในการฟ้ืนฟูเด็กพิการทางสมอง   
บริการท่ีมีการจ้างเหมาจากภายนอก: 1).การจา้งเหมาก าจดัขยะตดิเชือ้  2)  การสอบเทยีบเครือ่งมอืแพทย ์  
3) การดแูลระบบลฟิท ์ 
การมีพนัธสญัญาในการให้บริการ: 1).ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารสทิธิ ์UC  2).โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสมีากลุ่มผู้ใช้สทิธิป์ระกนัสงัคม  3).ขา้ราชการ  ขา้ราชการอบจ. อปท. อบต.ที่สมคัรใช้ระบบ
เบกิจ่ายตรง 
การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบนัสมทบในการฝึกอบรม: 1) นักศกึษาแพทย ์ รามาธบิด ี2) นักศกึษาเภสชัศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัขอนแก่น  3) นักศกึษาทนัตแพทย์ มหาวทิยาลยัมหดิล 4) นักศกึษา
พยาบาล  มหาวทิยาลยัขอนแกน่  วทิยาลยัพยาบาลราชชนนี 5) นักศกึษากายภาพบ าบดั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
6)  เจา้พนกังานสาธารณสขุชมุชน  เจา้พนกังานเทคนิคเภสชักรรม วทิยาลยัสาธารณสขุบรมราชนกขอนแกน่    
7) นกัศกึษาอืน่ๆ  วทิยาลยัการอาชพีบวัใหญ่  โรงเรยีนบวัใหญ่เทคโนพาณิชยการ 

2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 
ขนาดและการเติบโตขององคก์ร: โรงพยาบาลบวัใหญ่ใหบ้รกิารเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตยีง

ตัง้แต่ปี พ.ศ.  2540 และในปีเดยีวกนันี้ไดร้บัจดัสรรงบประมาณจากส านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลจ านวน 92  ลา้น
บาท ก่อสรา้งอาคารเฉลิมพระบารม ี(อาคาร 5 ชัน้)ซึ่งด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสร็จมกีารเปิดใชอ้ย่างไม่เป็น
ทางการ  เมื่อวนัที ่ 9  ตุลาคม พ.ศ. 2543 ในปี พ.ศ. 2553 มแีผนการจดับรกิารเป็น Node บวัใหญ่ ( จดับรกิาร
ตามทุตยิภูม ิ2.3 ) การจดับรกิารรปูแบบ Node ทีด่ าเนินการได้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 จนถงึปจัจุบนัคอื คลนิิกจกัษุ
ชุมชน ด าเนินการร่วมกบัโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีาจดับรกิารตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลบวัใหญ่ตรวจและ
ผ่าตัด1-2ครัง้ต่อเดือน และปีพ.ศ.2555 กระทรวงสาธารณสุขได้มกีารจดัระบบบริการตาม Service Plan 
โรงพยาบาลบวัใหญ่จดับรกิารตามทตุยิภมู2ิ.3(M2) รบัผดิชอบในเขตพืน้ทีอ่ าเภอบวัใหญ่  บวัลาย  สดีา  แกง้สนาม
นาง ประทาย บา้นเหลื่อม  การรบัส่งต่อจากโรงพยาบาลขา้งเคยีงมกีารรบัผูป้่วยสตู-ินรเีวชกรรม ศลัยกรรม จกัษุ
ออรโ์ธปิดกิส ์  

นโยบายการขยายโรงพยาบาลชมุชนใหค้รบทกุอ าเภอในปี พ.ศ. 2552 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัไดร้บั
งบประมาณการกอ่สรา้งโรงพยาบาลบวัลายและโรงพยาบาลสดีาในเดอืนกมุภาพนัธ2์556ไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิารดา้น
รกัษาพยาบาลเป็น Extened OPD ในปีงบประมาณ 2558 ไดม้กีารแยก CUP สดีา สง่ผลต่องบประมาณทีไ่ม่
เพยีงพอ และเริม่มกีารสง่กลุม่ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัเบาหวานและความดนัโลหติสงูในเขตอ าเภอบวัลายและอ าเภอสดีาให้
โรงพยาบาลบวัลายและโรงพยาบาลสดีาดแูล 
 การจดับรกิารปฐมภมู ิPCU ต.บวัใหญ่ ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามนโยบายการพฒันาระบบบรกิารปฐมภูม ิในปี พ.ศ. 
2546 โดยรบัผดิชอบดูแลประชากรในพืน้ที ่ต.บวัใหญ่ สถานทีต่ัง้อยู่ทีโ่รงพยาบาลบวัใหญ่  ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2554ไดเ้ปิดบรกิารศูนย์เทศบาลหวัหนองดูแลรบัผดิชอบประชากรในเขตเทศบาลจากสาเหตุเทศบาลเมอืงบวัใหญ่ 
ไมส่ามารถจดับรกิารได ้ 
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ปี 2558 ได้รบัการจดัสรรงบประมาณก่อสรา้ง อาคาร 6 ชัน้ 144 เตยีง พื้นทีใ่ชส้อย 4,496 ตารางเมตร 
แบบเลขที ่9073 เป็นเงนิ 69,130,568 บาท  

สบืเนื่องจากนายกรฐัมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางตรวจราชการอ าเภอพมิาย จังหวัด
นครราชสมีา ผูว้่าราชการจงัหวดันครราชสมีา ไดเ้สนอของบประมาณสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลบวั
ใหญ่ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารสุขภาพของประชาชนจ านวน 284,270 คน (อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอบวัลาย อ าเภอสดีา 
อ าเภอแกง้สนามนาง อ าเภอประทาย อ าเภอบา้นเหลื่อม อ าเภอโนนแดง) ซึง่ประชาชนอ าเภอดงักล่าวตอ้งเดนิทางไป
รบับริการที่โรงพยาบาลมหาราช ระยะทาง 100 กโิลเมตร ซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางไปรบับรกิาร อกีทัง้ยงั
สามารถลดความแออดัและระยะเวลารอคอยของโรงพยาบาลมหาราชได้ ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณเพือ่ขยายเป็น
โรงพยาบาลทัว่ไป งบประมาณปี 2558-2560 ดงันี้1) ครุภณัฑ์ 8 รายการ ได้แก่ งบกลางฯ ปี 2558 จดัสรร 7 
รายการ เป็นเงนิ 16,949,000 บาท งบ กสธ. ปี 2559 จดัสรร 1 รายการ เป็นเงนิ 2,000,000 บาท รวมเป็นเงนิ 
18,949,000 บาท  2) สิง่กอ่สรา้ง 4 รายการ ไดแ้ก ่งบกลางฯ ปี 2558 จดัสรร เป็นเงนิ 20,726,500 บาท  งบ กสธ. 
ปี 2559 จดัสรร เป็นเงนิ 150,670,300 บาท  งบ กสธ. ปี 2560 จดัสรร เป็นเงนิ 54,045,800 บาท รวมเป็นเงนิ 
225,442,600 บาท ซึง่รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 244,391,600 บาท 

 ปจัจยัความส าเรจ็  
ปัจจยัความส าเรจ็ท่ีส าคญัขององคก์ร (key success factor): 1).การสนับสนุนของผูน้ าสงูสุดใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาคุณภาพ 2).การมทีมีแพทยท์ีเ่ขา้ใจงานคุณภาพและเขม้แข็ง  3).การสรา้งความสมัพนัธ์และการท างาน
รว่มกบัชมุชน 4).การพฒันาองคก์รโดยใชแ้ผนยทุธศาสตรท์ีบุ่คลากรมสีว่นรว่มและก าหนดแผนยทุธศาตรท์ีต่่อเนื่อง 
การเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ขององค์กร: 1).การยา้ยของแพทย์เฉพาะทางในปีงบประมาณ 
2556-2557 ท าใหก้ระทบต่อการพฒันาการรบั Refer ผูป้่วยจากโรงพยาบาลขา้งเคยีง 2).การเปิดของโรงพยาบาล
บวัลายและโรงพยาบาลสดีา ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสถานะการเงนิของทัง้CUPและโรงพยาบาลบวัใหญ่ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคัญ:1).แหล่งข้อมูลที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นการ
เปรยีบเทยีบผลงานกบัขนาดโรงพยาบาลและอ าเภอขนาดใหญ่ปีงบประมาณ 2557 อยู่ระดบั B เป็นอนัดบั 3 ของ
จงัหวดั  2). ใชก้ารเปรยีบเทยีบกบัผลงานทีผ่า่นมาโดยสรปุขอ้มลูไวเ้ป็น Server HA หน่วยงานต่างๆสามารถเปิดดู
ไดผ้า่นเครือ่งในระบบ LAN ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2551 จนถงึปจัจุบนั 3) ใชก้ารเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ ์Service Plan 
ของเขตบรกิารสขุภาพที ่9 

2.4 บริบทเชิงกลยทุธ ์(ท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนขององคก์ร) 
 ปญัหาสขุภาพ 

ปัญหาสขุภาพท่ีส าคญัในพื้นท่ี : จากการประเมนิสภาวะสขุภาพของประชาชนในเขตอ าเภอบวัใหญ่โดยใชก้ารคดั
กรองของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล PCU  ศูนย์เทศบาล ปีงบประมาณ 2557  พบว่ากลุ่มอายุ 0-5 ปี 
ปญัหาสขุภาพส าคญั คอืฟนัผ ุเดก็ผอม และพฒันาการชา้  กลุ่มอายุ 6-12 ปี ปญัหาสุขภาพส าคญัคอืฟนัผุและโรค
อว้นและผอมใกลเ้คยีงกนั   กลุ่มอายุ 13-18 ปี มปีญัหาความเสีย่งการมเีพศสมัพนัธ์ ปี 2556 พบรอ้ยละ 29.86 ปี 
2557 พบรอ้ยละ 19.91 และพบการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ และดา้น อบุตัเิหตุ การดื่มสุราและบุหรี่  กลุ่มอายุ 19-59 ปี มี
ปญัหาความเสีย่งโรคความดนัโลหติสงู ปี 2556 พบรอ้ยละ 11.81 ปี 2557 พบรอ้ยละ 14.36 ของกลุ่มอายุ  และ
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กลุ่มอายุ 60 ปี ขึน้ไปมปีญัหาความเสีย่งโรคเบาหวาน ปี 2556 พบรอ้ยละ 17.56 ปี 2557 พบรอ้ยละ 3.08 และมี
ความเสีย่งโรคความดนัโลหติสงูปี 2557 พบรอ้ยละ 16.18 ของกลุ่มอาย ุ  
 จากขอ้มูลการมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลทีพ่บบ่อย ไดแ้ก่  ความดนัโลหติสูง โรคเบาหวาน Pneumonia 
และGastroenteritis โรคทีม่คีวามเสีย่งสงูและสง่ต่อสงู ไดแ้ก ่Stroke  AMI Sepsis    

 

ปัญหาสุขภาพท่ีเป็นโอกาสพฒันา:   1).การคดักรองป้องกนัดูแลรกัษาโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงูและการ
ดแูลรกัษาภาวะแทรกซอ้น   2).การป้องกนัการตัง้ครรภใ์นกลุ่มวยัรุน่ 3) การแพรร่ะบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ H1N1 
4).โรคตอ้กระจก  

 

โรคท่ีมีข้อจ ากดัในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ: 1).Acute Myocradial Infraction    2). Stroke   

 ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ 
 

ความท้าทายเชิงกลยทุธท่ี์ส าคญั: 1) การจดัระบบดแูลกลุ่มผูป้ว่ยเบาหวาน และความดนัโลหติสงูตามระดบัความ
รนุแรงทัง้ CUP  2) การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติกลุ่มวยัรุน่ในโรงเรยีนร่วมกบัเครอืขา่ยป้องกนัปญัหาวยัรุ่นตัง้ครรภ์ใน
พืน้ที ่3) การคดักรองและป้องกนักลุ่มเสีย่ง Stroke ในชุมชน 4) การสงัเกตอาการและการเขา้ถงึบรกิารของกลุ่ม
เสีย่งโรค AMI  5) การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ H1N1 6) การคดักรองและคน้หาผูป้่วยโรคตอ้
กระจกร่วมกบั รพ.สต. 7)  การพฒันาเป็นโรงพยาบาลระดบั M2 รบั Refer ผูป้่วยดา้นสตูกิรรม  ศลัยกรรม  อายุรกรรม  
กมุารเวชกรรม ออรโ์ธปิดกิ จากโรงพยาบาลชมุชนภายใน Node 

 

การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมภายนอก / นโยบาย: 1).นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้ามผีลต่อการจดัสรร
งบประมาณ   2).การจดัสรรแพทยท์ดแทนไมเ่พยีงพอ   3).การเปิดโรงพยาบาลสดีา โรงพยาบาลบวัลายเพือ่
ใหบ้รกิารในระดบัปฐมภมู ิสง่ผลต่องบทีไ่ดร้บัจดัสรรไมเ่พยีงพอ 4.) กระแสการขอจดัตัง้เป็นจงัหวดัท าใหไ้ดร้บัการ
เสนอยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปโดยผา่นกระทรวงมหาดไทย 

 

ปัญหาส าคญัท่ีโรงพยาบาลพยายามแก้ไข:1).เพิม่อตัราก าลงัแพทยเ์ฉพาะทางใหค้รบสาขาหลกัและแพทยท์ัว่ไป    
2).สถานะการเงนิทีไ่มเ่พยีงพอและเริม่มปีญัหาขาดสภาพคล่อง  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญั:1) การมแีพทย์เฉพาะทาง.2)การมแีนวทางความร่วมมอืกบัโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสมีา 3).การมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัสาธารณสขุอ าเภอ รพ.สต. พอ่คา้คหบดแีละชมุชน 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร 
วสิยัทศัน์ (vision):  
“ เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปทีม่คีณุภาพ*  ประทบัใจผูร้บับรกิาร  ทมีงานมคีวามสขุ ”  
พนัธกจิ (mission):  
1.ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและพฒันาขดีความสามารถด้านการรกัษาพยาบาลเฉพาะทางทีค่รอบคลุมสาขาหลกั
อยา่งมคีณุภาพ 
2.พฒันาเครอืข่ายบรกิารระดบัปฐมภูมแิละทุติยภูมดิ้านการรกัษา ส่งเสรมิ ป้องกนั ฟ้ืนฟู ในเขตรบัผดิชอบให้มี
มาตรฐานและต่อเนื่อง 
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3.พฒันาศกัยภาพการส่งเสรมิ ป้องกนั ฟ้ืนฟู สุขภาพร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในชุมชนใหส้ามารถจดัการดูแลด้าน
สขุภาพของชมุชนได ้
4.พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรและเทคโนโลย ีใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละองคก์รธรรมมาภบิาล 
 
แผนยทุธศาสตรอ์งคก์ร ปีงบประมาณ 2556-2558  
ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
1. พฒันาคณุภาพการดแูล
รกัษา ป้องกนั สง่เสรมิ
และฟ้ืนฟู ผูป้ว่ยเพือ่ลด
อตัราตาย ลด
ภาวะแทรกซอ้น และเพิม่
ความพงึพอใจ 

G1. เพิม่ความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร 

1.รอ้ยละความพงึพอใจของผูป้ว่ยนอก 
2.รอ้ยละความพงึพอใจของผูป้ว่ยใน 
3.รอ้ยละความพงึพอใจของผูป้ว่ยทีร่บับรกิารในชมุชน 

G2. ลดอตัราการตายใน
กลุ่มผูป้ว่ยเฉียบพลนั 

4.รอ้ยละการเสยีชวีติของผูป้ว่ยทีป้่องกนัได ้
 

G3. ลดอตัราการเกดิ
ภาวะแทรกซอ้นในผูป้ว่ย
กลุ่มโรคส าคญั 

5.รอ้ยละการเกดิภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มผูป้ว่ยโรคส าคญั 
6.รอ้ยละการเกดิ CVA รายใหมใ่นผูป้ว่ยความดนัโลหติสงู 
7.อตัราการเกดิ Birth Asphyxia 
8.อตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล (ต่อ1,000 วนันอน) 

G4. ลดอตัราเสีย่งของ
ผูป้ว่ยดา้นการ
รกัษาพยาบาล 

9.ระดบัความส าเรจ็ของการบรหิารความเสีย่งทกุหน่วยงาน 
10.รอ้ยละผูป้ว่ย Stroke รายใหม ่ทีม่ ีbarthel score เพิม่ขึน้
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

G5 เพิม่บรกิาร
การแพทยแ์ผนไทยและ
แพทยท์างเลอืก 

11. รอ้ยละมลูคา่การใชย้าสมนุไพรต่อมลูค่าการใชย้าทัง้หมด 

G6. เพิม่ศกัยภาพของ
ชมุชนในการดแูลสขุภาพ
ของตนเอง 

12.รอ้ยละการเกดิโรคเบาหวานรายใหมใ่นกลุ่มอาย ุ35 ปีขึน้
ไป 
13.รอ้ยละการเกดิโรคความดนัโลหติสงูรายใหมใ่นกลุ่มอาย ุ
35 ปีขึน้ไป 
14.รอ้ยละการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่กลุ่มอาย ุ< 20 ปี 
15.จ านวนผูป้ว่ยฆา่ตวัตายส าเรจ็ในพืน้ที ่CUP บวัใหญ่ 

G7.ลดอตัราปว่ยดว้ย
โรคตดิต่อและไมต่ดิต่อที่
เป็นปญัหาสขุภาพ 

16.อตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืดออกลดลง 20 % ของคา่มธัยฐาน
ยอ้นหลงั 5 ปีตามปีปฏทินิ (ตอ่ประชากรแสนคน) 
17.รอ้ยละของเดก็อาย ุ3 ปี ปราศจากฟนัผ ุ
18.รอ้ยละของเดก็อาย ุ12 ปี มฟีนัด ี(ฟนัแท)้ 
19.รอ้ยละของสถานบรกิารใหบ้รกิารทนัตกรรมตามมาตรฐาน 

2.พฒันาศกัยภาพการดแูล
รกัษาพยาบาลรองรบัการ
เป็น NODE 

G8.เพิม่ศกัยภาพการดแูล
รกัษาเฉพาะทาง (สตู,ิศลัย,์
อายรุกรรม,เดก็) 

20. การดแูลผูป้ว่ยทีม่คีา่ CMI เพิม่ขึน้ 
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 G9.เครอืขา่ยบรกิารผา่น
เกณฑม์าตรฐานคณุภาพ 

21.เครอืขา่ยบรกิารปฐมภมู ิCUP บวัใหญ่ผา่นมาตรฐาน 
PCA 
22.ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาเครอืขา่ยทตุยิภมู ิ

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดั 
3.พฒันาศกัยภาพภาคี
เครอืขา่ยในชมุชนให้
สามารถดแูลสขุภาพของ
ชมุชนได ้

G10.ภาคเีครอืขา่ยใน
ชมุชนสามารถจดัการ
ดแูลสขุภาพได ้

23.จ านวนหมูบ่า้นนมแมผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน 
24.รอ้ยละหมูบ่า้นออ่นหวานมนัเคม็ 

G11.เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้บัผูบ้รโิภค 

25.ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานเครอืขา่ยศนูยค์ุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารสขุภาพของอ าเภอ 

4.พฒันาระบบบรหิาร
จดัการดา้นทรพัยากรและ
เทคโนโลย ีใหเ้ป็นองคก์ร
แหง่การเรยีนรูแ้ละองคก์ร
ธรรมาภบิาล 

G12.บุคลากรมี
สมรรถนะในการ
ปฏบิตังิานและมสีขุภาพ
ด ี

26ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการจดัท าแผนก าลงัคน 
และการพฒันาบุคลากรที ่สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ 
27.ลดจ านวนบุคลากรทีเ่กดิโรค 
28. ความสมดุลระหว่างชวีติและการท างานของบุคลากร
สขุภาพ 

G13.พฒันาองคค์วามรู้
และนวตักรรมในการ
ใหบ้รกิาร 

29.รอ้ยละหน่วยงานมรีะดบัความส าเรจ็ในการพฒันาองค์
ความรูแ้ละนวตักรรม 

G14.การเพิม่รายได้
ควบคมุรายจ่ายบรหิาร
การเงนิสมดุล 

30.ตวัชีว้ดัทางการเงนิผา่นเกณฑ ์3 ตวั (QR,I/E Ratio,Days 
cash on hand) 

G15.พฒันาระบบรองรบั
คูส่ญัญาประกนัสงัคม 

31.ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาระบบรองรบัคูส่ญัญา
ประกนัสงัคม (เขตบวัใหญ่,บวัลาย,สดีา,คง,แกง้ฯ,ประทาย,
บา้นเหลื่อม,โนนแดง) 

G16.ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบรกิาร,บรหิาร
และวชิาการทัง้เครอืขา่ย
มปีระสทิธภิาพ 

32.ระดบัความส าเรจ็ในการพฒันาระบบสารสนเทศ 

G17.ยกระดบัการพฒันา
ตามมาตรฐาน HA 

33.ผลการประเมนิคณุภาพโรงพยาบาลมคีะแนน HA Scoring 
34.รอ้ยละหน่วยงานมรีะดบัความส าเรจ็ของการพฒันา
คณุภาพในหน่วยงาน 

G18.หน่วยงานมกีาร
บรหิารจดัการทีด่ ีมี
ความชดัเจนโปรง่ใส มี
คณุธรรม 

35.รอ้ยละของหน่วยงาน มคีวามส าเรจ็ของการควบคมุภายใน 
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2.5 ระบบการปรบัปรงุ performance ขององคก์ร 
ระบบการพฒันาคณุภาพ: การพฒันาตามเกณฑม์าตรฐาน HA ส าหรบัโรงพยาบาลทีผ่่านการประเมนิแลว้ ,การ
พฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลระดบั M2 ตามแนวทางของเขตบรกิารสขุภาพที ่9 
กระบวนการประเมินผล: 1) การประเมนิภายใน ไดแ้ก ่การตดิตามประเมนิผลตวัชีว้ดัตามแผนยทุธศาสตรอ์งคก์ร  
ตวัชีว้ดัทมีพฒันาคุณภาพ  การสรุปService Profile ของหน่วยงานต่างๆปีละ 2 ครัง้ (ทุก 6 เดอืน)  และการเยีย่ม 
IQA ปีละ 1 ครัง้  2) การประเมนิภายนอก โดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัประเมนิแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดัและ
ประเมนิผลงานทกุ 6 เดอืน (เม.ย,ส.ค.)  3) การพฒันาและประเมนิตามเกณฑม์าตรฐาน ไดแ้ก่ การประกนัคุณภาพ
ทางการพยาบาล (QA)  โรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครวั  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ  มาตรฐาน Lab-Accredit   
HA ยาเสพตดิ   สถานทีท่ างานน่าอยูน่่าท างาน โรงพยาบาลGreen เป็นตน้ 
กระบวนการเรียนรู้ระดบัองค์กร: การท ากิจกรรมทบทวนระดบัหน่วยงาน ระดบัทีม  การจัดเวทีมหกรรม
คณุภาพน าเสนอ CQI  การจดักจิกรรมเรื่องเล่าวนัสุข การเยีย่มส ารวจจากภายนอก ไดแ้ก่ โดยอาจารยจ์าก สรพ.    
การพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั ( R2R ) โดยเชญิวทิยากรภายนอกมาสอน  การรบัศกึษาดูงานจากโรงพยาบาล
อื่นๆ  การรวบรวมเรื่องเล่าและเผยแพร่ใหเ้จ้าหน้าที่อ่าน การจดักจิกรรมตามรอย ไดแ้ก่ การตามรอยการปฏบิตัิ
ตามแนวทาง Simple และระบบสนบัสนุนทีส่ าคญั   จดักจิกรรมRisk round   จดัเยีย่มหน่วยงานตามดวูสิยัทศัน์ 
กระบวนการสร้างนวตกรรม:  การจดัเวทมีหกรรมคุณภาพ Simple for Safety & Sustainable  โดยมรีปูแบบ
การน าเสนอผลงานผา่นบอรด์  เวทกีลางแจง้ใหค้วามรู ้ ,การไปน าเสนอผลงานภายนอกองคก์รใหเ้กดิแรงกระตุน้ ,
การเยีย่ม IQA ภายในองคก์ร  การนัดกนิกาแฟตอนเชา้,การอบรมใหค้วามรูเ้ครื่องมอืทีช่่วย เช่น AI ,Lean ,R2R
เป็นตน้ 
ผลงานเด่นและความภาคภมูใิจขององคก์ร: 
ปีงบประมาณ 2556 

1. หอ้งปฏบิตักิาร โรงพยาบาลบวัใหญ่ผา่นการประเมนิคณุภาพการตรวจวเิคราะห ์ระดบัดเียีย่ม 
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2555  วนัที ่ 7 มกราคม 2556 

2. โรงพยาบาลบวัใหญ่ เป็นหน่วยงานทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเีด่นในการด าเนินการตามแผนงานที ่2 การ 
แกไ้ขปญัหาผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพ ประเภทสนบัสนุนการจดัท าคา่ยบ าบดัฯ ดเีด่น จากศนูยอ์ านวยการพลงัแผน่ดนิ
เอาชนะยาเสพตดิจงัหวดันครราชสมีา เมือ่วนัที ่26 มถิุนายน 2556 

3. กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบวัใหญ่ ไดผ้า่นการรบัรองคณุภาพมาตรฐานบรกิารการพยาบาลและการ 
ผดุงครรภ ์เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่ 8 กมุภาพนัธ ์2556 ถงึ 7 กมุภาพนัธ ์2559 จากสภาการพยาบาล  เมือ่
วนัที ่12 ธนัวาคม 2556 

4. PCU ต.บวัใหญ่ไดร้ว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบวัใหญ่ ไดพ้ฒันาศนูยเ์ดก็เลก็ เป็นศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
ตน้แบบ ตน้แบบจงัหวดันครราชสมีา เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2556 

ปีงบประมาณ 2557 
1. งานโภชนาการ โรงพยาบาลบวัใหญ่ ไดร้บัเมนูสขุภาพ จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ เมือ่วนัที ่20 

ธนัวาคม 2556 
2. เครอืขา่ยสขุภาพอ าเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสมีา ในความรว่มมอืและมุง่มัน่พฒันาเพือ่ยกระดบัการดแูล 

สขุภาพประชาชน จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) เมือ่ วนัที ่13 มนีาคม 2557     
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3. โรงพยาบาลบวัใหญ่  ไดม้าตรฐานโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตามอาหารและโภชนาการระดบัด ีจากกรม 
อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ เมือ่เดอืนมนีาคม 2557  
      4. PUC ต.บวัใหญ่ร่วมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบวัใหญ่ ได้ไดพ้ฒันาศนูย์เดก็เลก็ เป็นศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก
คณุภาพ ดเีด่น ระดบัเขต กระทรวงสาธารณสขุ เมือ่ วนัที ่8 กรกฎาคม 2557 
      5. โรงพยาบาลบวัใหญ่ ไดร้บัการด าเนินงานสถานบรกิารปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ ระดบัดเียีย่ม 
ระดบัจงัหวดั  จากกรมควบคมุโรค  เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม  2557 
      6. โรงพยาบาลบวัใหญ่  ไดส้ถานบรกิารสาธารณสขุตน้แบบลดโลกรอ้น  ประจ าปีงบประมาณ 2556-2557  
จากกรมอนามยั เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน  2557 
      7. โรงพยาบาลบวัใหญ่  ไดม้าตรฐานบรกิารสุขภาพทีเ่ป็นมติรส าหรบัวยัรุ่นและเยาวชนประจ าปีงบประมาณ 
2557 จากกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ ณ.วนัที ่28 พฤศจกิายน 2557 


