Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
1. ข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กร
1.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อองค์กร
ทีอ่ ยู่
ประเภท1 /
ระดับ2
เจ้าของ / ต้น
สังกัด
จานวนเตียง

(ไทย)
โรงพยาบาลบัวลาย
(อังกฤษ Bualai Hospital
)
5 หมู่ท่ี 5 ตาบล เมืองพะไล อาเภอ บัวลาย จังหวัด นครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมชน / ทุตติยภูมิ
กระทรวงสาธารณสุข

ขอ
อนุญาต
ความครอบคลุมหน่วย
บริการ 3
ชื่อ
ผูน้ าสูงสุดของ
ตาแห
องค์กร
น่ง
e-mail
ชื่อ
ตาแห
ผูป้ ระสานงาน 1
น่ง
e-mail
ชื่อ
ตาแห
ผูป้ ระสานงาน 2
น่ง
e-mail
สถานะการ
ขัน้ ที่
รับรอง

10

ให้บริการจริง

10

อัตราครอง
เตียง

46.63%

โรงพยาบาลบัวลาย 1 แห่ง
ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ
รักษาการผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย
Kpatsornkana@gmail.com
นางสาวกัญญมน บุญเหลือ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โทรศัพท์

081-9995906

โทรสาร

-

Ka2521@hotmail.com
นายเอกชัย แสนสี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

โทรศัพท์

08-12669458

โทรสาร

-

eagkchaisansee@gmail.com
ขัน้ ที่ 1

โทรศัพท์ 083-9650740 โทรสาร
วันหมดอายุ
19 กันยายน 2562

-

1 ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทัวไป,
่ รพ.ชุมชน, คลินิกผูป้ ่ วยนอก
2 ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูม,ิ ทุตย
ิ ภูม,ิ ตติยภูมิ
3 กรณีมห
ี ลายทีต่ งั ้ หรือมีการขออนุญาตการตัง้ สถานพยาบาลแยกเป็ นหลายส่วน

Version 2.2 8 มิถุนายน 2554

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
สาขาทีใ่ ห้บริการ บริการตรวจรักษาโรคทัวไป
่ อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้ องกันโรค และ ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ในเขตอาเภอบัวลาย
ประชากรในเขต ตาบล
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ4 อาเภอ
จังหวัด
เขต

เขตตำบลเมืองพะไล 4,148 คน 1,114 หลังคำเรื อน ( 30 มิถนุ ำยน 2562)
เขตอาเภอบัวลาย 24,528 คน 4,457 หลังคาเรือน ( 30 มิถน
ุ ำยน 2562 )
นครราชสีมา
-

Top 10 Diag.
OPD (ครัง้ )

ปี งบประมาณ 2560
1. Diabetes mellitus 2,788
ครัง้
2. hypertension 207 6 ครัง้
3. URI 1,118 ครัง้
4.Dyspepsia 385 ครัง้
5.Schizophrenia 286 ครัง้
6. Acute bronchitis 231 ครัง้
7. Dizziness and giddiness
115 ครัง้
8. Hypertensive hert diseases
107 ครัง้
9..Muscle strain 108 ครัง้
10. 1Acute bronchiolitis 97
ครัง้

ปี งบประมาณ 2561
1. Diabetes mellitus 2,515
ครัง้
2. Hypertension 1,636 ครัง้
3. URI 866 ครัง้
4. Dyspepsia 484 ครัง้
5. Dizziness 240 ครัง้
6. Acute bronchitis 200 ครัง้
7. Schizophrenia 176 ครัง้
8. Hypertensive hert
diseases 171 ครัง้
9. Chronic obstructive
pulmonary disease 103 ครัง้
10. Hyperlipidaemia 99 ครัง้

ปี งบประมาณ 2562(ต.ค.มิ.ย.)
1. Diabetes mellitus 2,918
ครัง้
2. Hypertension 2,808 ครัง้
3. URI 1,190 ครัง้
4. Dyspepsia 894 ครัง้
5. Dizziness 353 ครัง้
6. . Schizophrenia 260 ครัง้
7. Gastroenteritis and colitis
198 ครัง้
8. Acute bronchitis 191
ครัง้
9. Noninfective gastroenteritis
and colitis 167 ครัง้
10. Hypertensive hert
diseases 121ครัง้

Top 10
Diag.IPD (case)

ปี งบประมาณ 2560
1.Gastroenteritis 82 คน
2.Pneumonia 53 คน
3. NIDM Without
complications 51 คน
4.DF/DHF 51 คน
5..Septic shock 31 คน
6.Open wound 30 คน

ปี งบประมาณ 2561
1. Pneumonia 66คน
2. Gastroenteritis 42 คน
3.. UTI 29 คน
4.COPD with acute
exacerbation 23 คน
5. cellulitis 19 คน
6. NIDM Without

ปี งบประมาณ 2562(ต.ค-มิ.ย )
1. Gastroenteritis 65 คน
2. Pneumonia
38 คน
3. COPD with acute
exacerbation 21
4.Cerebral infarction 19 คน
5. Congestive heart failure 19
คน

4 ระบุจานวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพืน
้ ทีต่ ามความเหมาะสม
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Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
7.UTI
24 คน
8. Acute bronchiolitis 19 คน
9.Acute bronchitis 17 คน
10. COPD with acute
exacerbation 15 คน
Top 10 Major
Operation
Top 10 Cause
of Death (case
)

Top 10 Diag
ER
(visit)

complications 19 คน
7. Open wound 18 คน
8. Acute bronchitis 15 คน
9. Anaphylacitic shock 14 คน
10. gastrointestinal
haemorrhage 11 คน

6. Acute bronchitis 19 คน
7. UTI 18 คน
8.Bradycardia 13 คน
9. Alcohol withdrawal 10
10. injury of head 8 คน

ไม่มกี ารทาหัตถการ/การผ่าตัด
ปี งบประมาณ 2560
1.หัวใจล้มเหลว 2 คน
2.ปอดอักเสบ 2 คน
3. จมน้า 2 คน
4. มะเร็งตับ 2 คน
5.มะเร็งปอด 1 คน
6. ติดเชือ้ ในกระแสเลือด 1 คน
7. พิษสุรา 1 คน

ปี งบประมาณ 2561
1. อุบตั เิ หตุ 3 คน
2. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2
คน
3.ปอดอักเสบ 2 คน
4. มะเร็ง 1 คน
5. ไม่ทราบสาเหตุ 1 คน
6. ติดเชือ้ ในกระแสเลือด 1
คน
7. ช็อกจากการเสียเลือด 1
คน
8. สมองขาดเลือด 1 คน
ปี งบประมาณ 2560
ปี งบประมาณ 2561
1.open wound 48 ครัง้
1.Open wound
2. injury of head 22 ครัง้
62 ครัง้
3.Stroke 26 ครัง้
2. Diabetes mellitus coma
4. Closed Fracture 16 ครัง้ 21 ครัง้
5. Diabetes mellitus coma 3. Stroke 27 ครัง้
4. Acute bronchiolitis 16
12 ครัง้
6.Acute bronchiolitis 9 ครัง้ ครัง้
5. UGIB 14 ครัง้
7. Septic Shock 9 ครัง้
6. Pneumonia 13 ครัง้
8. Pneumonia 9 ครัง้
7.COPD 12 ครัง้
9. Abdominal pain 9 ครัง้
8. Asthma 10 ครัง้
10. Febrile convulsions
9. Anaphylacitic shook 10
5 ครัง้
ครัง้
10. Injury of head 14 ครัง้

Version 2.2 8 มิถุนายน 2554

ปี งบประมาณ 2562(ต.ค-มิ.ย.)
1. อุบตั เิ หตุ 2 คน
2. หัวใจขาดเลือด 2 คน
3.มะเร็ง 1 คน
4.เลือดออกในกระเพาะอาหาร
และลาไส้ 1 คน
5.ปอดอักเสบ 1 คน
6.ไม่ทราบสาเหตุ 1 คน

ปี งบประมาณ 2562 (ต.คมิ.ย.)
1.Open wound 42 ครัง้
2. Stroke 32 ครัง้
3. Closed Fracture 17 ครัง้
4. Diabetes mellitus coma
12 ครัง้
5.Acute bronchiolitis 10 ครัง้
5.Asthma 8 ครัง้
6. Injury of head 7 ครัง้
7. CHF 7 ครัง้
8. MI 7 ครัง้
9.COPD 6 ครัง้
10. Abdominal pain 6 ครัง้

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
Top 10 Hight
Risk ER (visit)

ปี งบประมาณ 2560
1.Stroke 26 ครัง้
2.UGIB 5 ครัง้
3. Asthma/COPD 7 ครัง้
4. Septic shock 5 ครัง้
5. Pneumonia 4 ครัง้
6. Injury of head 3 ครัง้
7. MI 2 ครัง้
8. Hypovolaemic shock 2
ครัง้
9. AF 2 ครัง้
10. convulsions 2 ครัง้

ปี งบประมาณ 2561
1. Stroke
27 ครัง้
2. UGIB 6 ครัง้
3. Anaphylacitic shook 5
ครัง้
4. Pneumonia 5 ครัง้
5. Injury of head 4 ครัง้
6. AMI 2 ครัง้
7. Pneumothorax/
haemopneumothorax 3 ครัง้
8. Dyspnoea 2 ครัง้
9. Bradycardia 2 ครัง้
10. Septic shock 1 ครัง้

ปี งบประมาณ 2562(ต.ค-มิ.ย)
1. Stroke 38 ครัง้
2. MI 6 ครัง้
3. HI 3 ครัง้
4. UGIB 3 ครัง้
5. Alteration of consciousness
3 ครัง้
6. Convulsions 3 ครัง้
7. Febrile convulsions 3 ครัง้
8. Asphyxia 2 ครัง้
9. CHF 2 ครัง้
10. Septic Shock 1 ครัง้

1.2 อัตรากาลัง ( ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2562 )
1.2.1 แพทย์
สาขา
-อายุรแพทย์
-ศัลยแพทย์
-สูตนิ รีแพทย์
-กุมารแพทย์
-ศัลยแพทย์ออร์โธปิ ดกิ ส์
-จักษุแพทย์
-โสตศอนาสิกแพทย์
-วิสญ
ั ญีแพทย์
-รังสีแพทย์
-พยาธิแพทย์
-แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
-แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป(ย้ ำยมำใหม่ 3 คน )เดิม มี 2 คน
-ทันตแพทย์( ย้ ำยมำใหม่ 2 คนเดือน มิ.ย.62) เดิม มี 1 คน
รวม
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Full time (คน)
3

Parttime (ชม./สัปดาห์ )
-

2
5

-

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
.2.2 บุคลากรสาขาอื่น
สาขา
-เภสัชกร
-พยาบาลวิชาชีพ
-พยาบาลเฉพาะทาง
-พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
-พยาบาลเทคนิค
-พยาบาลควบคุมการติดเชือ้
-วิสญ
ั ญีพยาบาล
-เทคนิคการแพทย์
-เจ้าหน้าทีร่ งั สีการแพทย์
-กายภาพบาบัด
-สุขศึกษา
-โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกาหนดอาหาร
-นักวิชาการสาธารณสุข

Full time (คน)
ระดับปริญญา
ต่ากว่าปริญญา
4
16
5
1
1
5
-

Part time
(ชม./สัปดาห์)
-

1.3 สัดส่วนภาระงานกับจานวนบุคลากร (หรือชัวโมงการท
่
างาน)
1.3.1 ผูป้ ่ วยนอก (ข้ อมูล ต.ค 61 – มิ.ย.62 )
ผูป้ ่ วยนอกสาขา

จานวนผูป้ ่ วยทัง้ ปี

ทัวไป
่
อุบตั เิ หตุ
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
ทันตกรรม
รวม

9,545
970
13,784
5,416
79
3,157
2,072
45,538

ข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อการคานวณภาระงาน (ช่วงเวลา = ต่อวัน...5)
จานวนผูป้ ่ วยเฉลีย่ 6
ชม.แพทย์ตรวจ
ผป.นอก / แพทย์ / วัน
35
3.5
11
61 :1: 1
51
20
0.2
11.6
7.6
7
7:1:1
18
-

5 ให้ระบุชว่ งเวลาของข้อมูลทีน
่ าเสนอ ซึง่ อาจจะเป็ น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรือต่อปี

เป็ นช่วงเวลาเดียวกันทัง้ จานวนผูป้ ่ วยและชัวโมงการท
่
างาน
6 เป็ นจานวนผูป
้ ่ วยทีม่ าพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษา ไม่รวมผูป้ ่ วยทีม่ าทาแผล
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ก็ได้ ตามข้อมูลทีม่ อี ยู่ โดยขอให้

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
1.3.2 ผูป้ ่ วยใน/พยาบาล (ข้อมูลต.ค 61 – มิ.ย 62)
จานวนผูป้ ่ วย
เฉลีย่ ต่อวัน
5
5

ผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วยวิกฤติ
หอผูป้ ่ วยทัวไป
่
รวม

จานวน RN ทีข่ น้ึ เวรทัง้ หมด
เช้า
บ่าย
ดึก
2
1
1
2
1
1

สัดส่วนผูป้ ่ วย/พยาบาลวิชาชีพ
เช้า
บ่าย
ดึก
3:1
5:1
5:1
3:1
5:1
5:1

1.3.3 ผูป้ ่ วยใน/แพทย์ (ข้ อมูลต.ค 61 – มิ.ย.62 )
ผูป้ วยในสาขา

7

จานวนผูป้ ่ วยใน
รวมทัง้ ปี (1)

วันนอน
รวมทัง้ ปี (2)

ผูป้ ่ วยใน/วัน
(3)= (2)/365

จานวนแพทย์
ในสาขานัน้ (4)

ผูป้ ่ วยใน /
แพทย์ [(3)/(4)]

538
538

1,273
1,273

5
5

1
1

5:1
5:1

ทัวไป
่
อายุรกรรม
ศัลยกรรม
สูต-ิ นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
รวม

กรณีทโ่ี รงพยาบาลไม่ได้แยกแผนกการตรวจ ให้กรอกข้อมูลการตรวจทัง้ หมด ในช่องทัวไป
่ ถ้ามีการแยกแผนกการตรวจ
ให้จาแนกข้อมูลใส่ตามข้อมูลของแต่ละสาขา ข้อมูลส่วนทีจ่ าแนกตามสาขาไม่ได้ จึงจะมาใส่ในช่องทัวไป
่
7

Version 2.2 8 มิถุนายน 2554

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
1.3 โครงสร้างองค์กร (นาเสนอด้วยแผนภูมติ ามความเหมาะสมและระบุผรู้ บั ผิดชอบ)
(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบัวลาย
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย
(ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ)

กลุ่มงานบริหารทัวไป
่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัวไป
่
( นางสาวดารารัตน์ พืชนอก)
1.งานการเงินและบัญชี
2. งานพัสดุ/ธุรการ
3. งานซ่อมบารุง
4..งานภาคสนาม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ
ยุทธศาสตร์และสารสนเท
1.งานประกันสุขภาพ
( นางสาวอทิตยา ใจบุญนอก)
2.งานแผนยุทธศาสตร์
(นางสาววิลาวัลย์ ไพราม)
3.งานสารสนเทศ

งานกายภาพบาบัด
หัวหน้างานกายภาพบาบัด
(นางสาวตระกานตา กันทอน)
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผูบ้ ริโภค
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุม้ ครองฯ
(ภญ.ธัญพิชชา กรวยสวัสดิ)์
กลุ่มงานเทคนิ คการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์
(นายเสริมพันธุ์ ประกอบผล)
งานรังสีวิทยา
หัวหน้างานรังสีวทิ ยา
(นางสาวกัญญมน บุญเหลือ)
กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์รวม
หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูม ิ

(น.ส.หนูน้อม จันทะสา)

กลุ่มงานการแพทย์
ประธานองค์กรแพทย์
(นพ.ศราวุฒ ิ วัฒนวิทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
(ทพ.กรกช พิพจิ จันทร์)
กลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

(น.ส.กัญญมน บุญเหลือ)
1.งานผูป้ ่ วยนอก
2.งานผูป้ ่ วยใน
3.งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
4.งานยานพาหนะ
5.งานซักฟอก
6.งานหน่วยจ่ายกลาง
งานแพทย์แผนไทย
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
(นางสาวธนพร แรมกลาง)

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
(2) โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลบัวลาย
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลบัวลาย
(ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ)

กลุ่มงาน รพ.บัวลาย
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
-กลุ่มงานบริหารทัวไป
่
-กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
-กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
-กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
-งานรังสีวทิ ยา
-งานแพทย์แผนไทย
-กลุ่มงานการแพทย์
-กลุ่มงานทันตกรรม
-กลุ่มงานการพยาบาล
-กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมแิ ละองค์รวม
-งานกายภาพบาบัด

ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
(นางสาวกัญญมน บุญเหลือ)
1.กรรมการ PCT
2.กรรมการ RM
3.กรรมการ IC
4.กรรมการ ENV
5.กรรมการ PTC
6.กรรมการ HRD
7.กรรมการสารสนเทศและเวช
ระเบียน
8.กรรมการ HPH
9.กรรมการ IQA

คณะกรรมการ CUP Board
ประธานคณะกรรมการ
(ภญ.ประภัสสร คณะรัฐ)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบัวลาย
สาธารณสุขอาเภอบัวลาย
(นายมธุรส ศรีบุดดา)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ผูอ้ านวยการ รพ.สต.

(3) โครงสร้างระบบกากับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา

ประเมินผลงานและจ่ายเงินตามผลงาน กากับดูแลนโยบายและประเมินผลงาน
โรงพยาบาลบัวลาย
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สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตรวจสอบการใช้เงิน

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
1.4 แผนที่แสดงที่ตงั ้ องค์กร

Version 2.2 8 มิถุนายน 2554

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
2. ลักษณะสาคัญขององค์กร (Organization Profile)
(ความยาวในส่วนที่ 2 ไม่ควรเกิ น 6 หน้ า)
2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริการหลัก (main service): ให้บริการรักษาพยาบาลในระดับทุตยิ ภูมิ (F3) บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้ องกันโรค และ ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ในเขตอาเภอบัวลาย
วิสยั ทัศน์ (vision): โรงพยาบาลทีป่ ระชาชนไว้วางใจ* บริการได้มาตรฐาน ทีมงานมีความสุข
( * ความปลอดภัย )
ค่านิยม (Values): BUALAI
B

= Best Service

บริการดี

U

= Unity

ทางานเป็ นทีม

A

= Achivement

มุ่งผลสัมฤทธิ ์

L

= Lead of Safety

เน้นความปลอดภัย

A

= Advocate

สนับสนุนชุมชน

I

= Improvement

พัฒนาให้ดขี น้ึ

พันธกิจ (mission):
1. ให้บริการด้านงานส่งเสริม ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี
2. พัฒนาระบบการดูแลและส่งต่อผูป้ ่ วย ให้มปี ระสิทธิภาพ และปลอดภัย
3. ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถดูแล และพึง่ พาตนเองได้
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มคี วามชานาญ ตามสาขาวิชาชีพและเป็ นผูน้ าด้านสุขภาพ
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):
1.) การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคทัวไปที
่ ไ่ ม่ซบั ซ้อน
2) การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคในชุมชน
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) การจาแนกบุคลากร พร้อมจานวนในแต่ละกลุ่มและระดับการศึกษา :
บุคลากรโรงพยาบาลบัวลาย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ทีม่ ชี อ่ื และปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลบัวลาย ทัง้ หมด 72 คน
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บุคลากรโรงพยาบาลบัวลายจาแนกตาม วิชาชีพ

เพศ

ระดับการศึกษา
อายุงาน
อายุตวั
เฉลี่ย
เฉลี่ย(ปี )
(ปี )

ตา่ กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

26
26
33
30

0
0
0
0

3
2
3
20

สูงกว่า
ปริญญาตรี/
แพทย์เฉพาะ
ทาง
0
0
1
1

1

27

0

5

0

1
0

3
13

27
37

0
0

1
1

0
0

0

1

5

29

0

1

0

1

0

1

5

26

1

0

0

2

1

1

4

28

2

0

0

1

0

1

3

23

1

0

0

1

0

1

10

32

0

1

0

3
46

1
9

2
37

3
4

28
29

0
4

3
40

0
2

จานวน
(คน)

ชาย

หญิ ง

1.แพทย์
2.ทันตแพทย์
3.เภสัชกร
4. พยาบาล
5. นักวิชาการ
สาธารณสุข

3
2
4
21

2
2
0
1

1
0
4
20

1
1
8
5

5

1

4

6.แพทย์แผนไทย
7.เทคนิคการแพทย์
8.นักกายภาพบาบัด

1
1

0
1

1

วิ ชาชีพ

9. จพ.ทันต
สาธารณสุข
10. จพ.เภสัชกรรม
11. จพ.วิทยาศสตร์
การแพทย์
12.นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
13.จพ.สาธารณสุข
รวม
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บุคลากรโรงพยาบาลบัวลายจาแนกประเภทการจ้าง
เพศ
การศึกษา

1. ข้ ำรำชกำร
(31คน)
2. พนักงำน/
พกส .รำชกำร
(9คน)
3. ลูกจ้ ำง
ชัว่ ครำว
(32 คน)

จานวน
(คน)

ชาย

หญิง

อายุงานเฉลี่ย
(ปี )

อายุตัวเฉลี่ย (ปี )

ปริ ญญำตรี
ปริ ญญำโทและ
แพทย์เฉพำะทำง
ปริ ญญำตรี/
ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี

28
3

5
0

23
3

4
12

30
37

5
4

1
1

4
3

4
4

28
36

ต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
ปริ ญญำตรี

19
13

10

9

2

33

3

10

1

25

ผูป้ ฏิบตั งิ านภายใต้การกากับดูแล: นักศึกษาพยาบาล ทีม่ าฝึกงาน
สิง่ แวดล้อมด้านกายภาพทีส่ าคัญ
อาคารสถานทีท่ ส่ี าคัญ: โรงพยาบาลบัวลายมีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 33 ไร่ 2 งาน 91 ตรว. มีอาคารบริการผูป้ ่ วยเป็ นอาคาร 2 ชัน้
และต่อเติมอาคารพืน้ ทีใ่ ห้บริการผูป้ ่ วยนอกสาหรับบริการคลิกนิกโรคไม่ตดิ ต่อ มีโรงพักขยะติดเชือ้ 1 หลัง โรงครัว1หลัง
ยังไม่เปิ ดบริการ มีโรงซักฟอกและจ่ายกลาง จานวน 1 หลัง มีอาคารบ้านพักสาหรับเจ้าหน้าทีจ่ านวน 3 หลัง เป็ นแฟลต
สาหรับพยาบาล 1 หลัง และอาคารแฟลตห้องพักพยาบาลจานวน 24 ห้อง กาลังดาเนินการก่อสร้าง อาคารผูป้ ่ วยใน 30
เตียง กาลังก่อสร้าง
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทส่ี าคัญ:
1. มีเครื่องมือทางการแพทย์ทส่ี าคัญได้แก่ Defribilator 2 เครื่อง , Ultrasound 3 เครื่อง, EKG 2 เครื่อง, Infusion
pump 4 เครื่อง, Syringe pump 1 เครื่อง,เครื่องจีไ้ ฟฟ้ า 1 เครื่อง ,เครื่อง suction 2 เครื่อง, patient monitor 2 เครื่อง,
syringe driver 1 เครื่อง ,รถรีเฟอร์ 2 คัน
2.ระบบ IT ใช้ระบบ LAN ในการบริการ มี website ของโรงพยาบาล
กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง:
1. ผูใ้ ห้บริการ ได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน , พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ,
พ.ร.บ.วิชาชีพ,ระเบียบโรงพยาบาลเรื่องการแต่งกายของบุคลากร
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2. องค์กร ได้แก่ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ , พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ,พ.ร.บ.อาคารควบคุม
ของรัฐ ,พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.จัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3. ผูร้ บั บริการได้แก่ คาประกาศสิทธิผปู้ ่ วย,พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลักษณะสาคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และประชากร :
ลักษณะทางสังคมเป็ นชุมชน ชนบททีก่ าลังจะเข้าสูส่ งั คมเมือง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานาและเลีย้ งสัตว์
รายได้เสริมมาจากการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม และ อาชีพรับจ้างรายวัน รายได้ไม่แน่นอน มีการเสพสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ส่งผลให้มผี ปู้ ่ วยจิตเวชเพิม่ ขึน้ ในชุมชน นับถือศาสนาพุทธ การคมนาคมขนส่ง
อาเภอบัวลายอยูห่ ่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา 100 กิโลเมตร การเดินทางมีทงั ้ ทางรถยนต์และรถไฟ ระยะทางจาก
ถนนมิตรภาพถึงอาเภอบัวลาย 7 กิโลเมตร การคมนาคมภายในอาเภอมีถนนสะดวก ระยะทางจากอาเภอบัวลายไปอาเภอ
บัวใหญ่จานวน 16 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที และมีการสร้างขยายทางรถไฟรางคู่ ด้านสิง่ แวดล้อมเรื่อง
การจัดการขยะในหมู่บา้ นยังขาดระบบการจัดการในชุมชน โครงสร้างประชากรส่วนมากอยู่ในกลุ่มช่วงวัยรุ่น และวัยสูงอายุ
2.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
ระบบกากับดูแลองค์กร (governance system): โรงพยาบาลบัวลาย จะถูกกากับดูแลโดยหน่วยงานภายนอก 1). สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดโดยมีการนิเทศแนะนาปี ละ 1 ครัง้ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านการ Ranking ปี ละ 2 ครัง้ (เดือน
เมษายนและเดือนสิงหาคม) 2). สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา ผูจ้ า่ ยเงินตามผลงานให้บริการ
และตามเกณฑ์คุณภาพ การกากับติดตามภายใน 3.มีหวั หน้าฝ่ ายและหัวหน้างานร่วมเป็ นคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าคัญ
กลุ่มผูป้ ่ วย/ผูร้ บั บริการทีส่ าคัญและความต้องการ:
ความพึงพอใจ

ความด้องการ

1.พฤติกรรมบริการ

1.ด้านบุคลากร

-ประทับใจเจ้าหน้าทีบ่ ริการรวดเร็วบริการดี

-อยากให้มพี ฤติกรรมบริการทีด่ ี

-บริการยิม้ แย้มแจ่มใส บริการดีดุจญาติมติ ร

-อยากให้คุณหมอลงตรวจให้เร็วขึน้

-เจ้าหน้าทีห่ อ้ งยาพูดเพราะเป็ นกันเอง

-พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ ความสนใจผูป้ ่ วย

-ได้รบั การแนะนาจากคุณหมอดี

-อยากให้มหี มอเพิม่ อยากให้มเี จ้าหน้าทีเ่ พิม่

-พยาบาลให้ความเอาใจใส่ดพี ดู จาดี

สิ่ งที่ดาเนิ นการแล้ว

--เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการรวดเร็ว

- อบรมพฤติกรรมบริการให้กบั เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล

-พยาบาลน่ารัก ตรวจดี แนะนาดี

- ได้รบั จัดสรรแพทย์เพิม่ จานวน 3 คน
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-การแต่งกายพยาบาลสะอาดดี

2.ด้านสถานที่

2.สถานที่

-อยากให้มโี รงอาหาร

-ห้องน้าสะอาด

--ทีจ่ อดรถไม่เพียงพอ

-โรงพยาบาลสะอาดดี

-เพิม่ ทีพ่ กั ญาติ

-บรรยากาศรอบโรงพยาบาลดี

-ปรับปรุงทีน่ งรอตรวจไม่
ั่
เพียงพอ
-ควรมีประตูทางเข้าโรงพยาบาล 2 ประตู
-ทางเข้าโรงพยาบาลมืดเพิม่ หลอดไฟทางเข้า
-อยากให้มที พ่ี กั ผ่อนระหว่างรอตรวจ
สิ่ งที่ดาเนิ นการแล้ว
- สร้างโรงอาหารแล้วแต่ยงั ไม่มผี จู้ าหน่าย
-ทาลานจอดรถเพิม่ จอดรถได้ 30 คน
-ทาสวนหย่อม อยู่ในระหว่างดาเนินการ
3.ระบบบริการ
-รอรับบริการนาน หมอมาช้า
-ห้องผูป้ ่ วยควรสะอาดกว่าเดิม
-รอเจาะเลือดนาน
สิ่ งที่ดาเนิ นการแล้ว
- สร้างอาคารสาหรับให้บริการ NCD แยกเป็ น
สัดส่วน
- กาหนดให้มกี จิ กรรม 5 ส.อย่างต่อเนื่อง
- จ้างนักเทคนิคการแพทย์เพิม่ เปิ ดรับสมัครครัง้ ที่
2 ยังไม่มคี นมาสมัคร
4.เครื่องมืออุปกรณ์
-เพิม่ จานวนเตียงนอนผูป้ ่ วย
สิ่ งที่ดาเนิ นการแล้ว
- ใช้เงินผ้าป่ าซือ้ เตียงขยายเพิม่ เป็ น 15 เตียง
5.ด้านสิง่ แวดล้อม
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-จัดภูมทิ ศั น์รอบอาคารและด้านหน้า
-โรงพยาบาลมีสนุ ขั เยอะ
สิ่ งที่ดาเนิ นการแล้ว
-อยู่ระหว่างการจัดทาสวนหย่อม
- ประสานปศุสตั ว์ทาหมันสุนขั ให้แล้ว
กลุ่มผูร้ บั ผลงานอื่นๆ และความต้องการ:
กลุ่มผูร้ บั บริการ
คหบดีในอาเภอ

ความต้องการ
ให้บริการประชาชนให้ทวถึ
ั ่ งไม่แบ่งฐานะ ช่วยเหลืออานวย
ความสะดวก ดูแลผูป้ ่ วยทีส่ ง่ ต่อไป รพ.บัวใหญ่ รพ.
มหาราชแล้วกลับมารักษาตัวทีบ่ า้ นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ และความต้องการ:
กลุ่มผูร้ บั บริการ

ความต้องการ

กลุ่ม รพ.สต. และ สสอ.

การอบรมวิชาการ จัดระบบส่งข้อมูลให้กบั รพสต. การ
ประสานงานระดับสสอ. การเชื่อมโยงข้อมูลรพ.สต.และ
สสอ.การสนับสนุนงบทีเ่ พียงพอ ระบบการจัดการขยะติด
เชือ้ การสนับสนุนระบบ supply

กลุ่ม อบต./เทศบาล

การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนด้าน
วิชาการ

กลุ่มโรงเรียน

ให้ความรูแ้ ละบริการด้านการดูแลสุขภาพนักเรียน ตรวจ
สุขภาพนักเรียน สนับสนุนยาให้กบั โรงเรียน จัดอบรมให้
ความรู้

ส่วนราชการอื่นๆ

การให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมส่วนรวมของอาเภอ

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9

การบริการเป็ นไปตามมาตรฐาน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมายและทันเวลา
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โครงสร้างเครือข่ายบริการ:

ประธาน CUP Board
ประธาน Cประประธาน
CUP Board* านประธาน
คณะกรรมการ CUP Board
CUP Board* CUP Board*
ะกรรมการ
CUP Board**
UP Board*
โรงพยาบาลบัวลาย

องค์กรภาคประชาชน ,ชมรม

สานักงานสาธารณสุขอาเภอบัวลาย

เทศบาล,อบต.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

* ประธาน CUP Board คือ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
**คณะกรรมการ CUP Board ประกอบด้วย สาธารณสุขอาเภอ ตัวแทนหัวหน้าฝ่ ายจากโรงพยาบาล และตัวแทน
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ผูส้ ง่ มอบและคู่ความร่วมมือ
ผูส้ ง่ มอบทีส่ าคัญ: 1).บริษทั จาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา,วัสดุการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์
,วัสดุการแพทย์ทม่ี คี ุณภาพมาตรฐาน ทันเวลา 2). โรงพยาบาลบัวใหญ่ ผลตรวจชันสูตรถูกต้อง ทันเวลา
คู่ความร่วมมือทีส่ าคัญและบทบาท: 1) โรงพยาบาลบัวใหญ่มบี ทบาท รับการส่งต่อ วินิจฉัย รักษาและส่งผูป้ ่ วยกลับมาดูแล
ต่อเนื่องทีโ่ รงพยาบาลบัวลาย การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูท้ กั ษะความเชีย่ วชาญเพิม่ ขึน้ 2).โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมีบทบาท รับและส่งต่อจากโรงพยาบาลบัวลาย เพื่อรักษาดูแลต่อเนื่องในชุมชน การส่งเสริม ป้ องกันควบคุม
โรคและฟื้ นฟูสภาพในชุมชน 3) สานักงานสาธารณสุขอาเภอบัวลาย มีบทบาทการสนับสนุน นโยบาย ประสานงาน
ดาเนินงานภายในอาเภอ 4.) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมามีบทบาทการสนับสนุนนโยบาย งบประมาณการ
พัฒนา อัตรากาลังคน ขวัญกาลังใจของบุคลากร 5.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับส่งต่อ
บริการทีม่ กี ารจ้างเหมาจากภายนอก: 1).การจ้างเหมากาจัดขยะติดเชือ้ 2)การจ้างเหมาอาหารผูป้ ่ วยใน 3.lab บางรายการ
การมีพนั ธสัญญาในการให้บริการ: 1).สานักงานหลักประกันสุขภาพกลุ่มผูใ้ ช้บริการสิทธิ ์ UC 2).โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมากลุ่มผูใ้ ช้สทิ ธิประกั
์ นสังคม 3).ข้าราชการ ข้าราชการอบจ. อปท. อบต.ทีส่ มัครใช้ระบบเบิกจ่ายตรง
การฝึกอบรมหรือเป็ นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม: รับฝึกประสบการณ์และแหล่งฝึกจิตอาสาให้วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครรำชสีมำ
2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ขนาดและการเติบโตขององค์กร: รพ.บัวลายเริม่ เปิ ดบริการเป็ น Extended OPD เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และแยก
Cup จากโรงพยาบาลบัวใหญ่ เมื่อ1 ตุลาคม 2559 เริม่ เปิ ดรับบริการผูป้ ่ วยในจานวน 10 เตียงโดยมีแพทย์หมุนเวียนจาก
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โรงพยาบาลบัวใหญ่มาช่วยอยู่เวรรักษาปั จจุบนั มีแพทย์ประจา 3 คน มีบุคลากรเพิม่ ขึน้ ทุกปี จากเดิม 30 คน ปั จจุบนั มี72
คน มีอาคารสิง่ ก่อสร้าง เพิม่ ขึน้ โดยปี งบ 2562ได้รบั งบประมาณในการสร้างตึกผูป้ ่ วยใน ขนาด 30 เตียง มีการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการประชาชนในพืน้ ทีใ่ น ปี งบประมาณ 2561 และในปี 2562ได้ พัฒนาทีมในการดูแลผูป้ ่ วย
STEMI พัฒนาทีมในการให้ยา SK ในผูป้ ่ วย STEMI โดยกำรฝึ กกำรให้ ยำที่รพ.บัวใหญ่ จำนวน 2 รำย
ปั จจัยความสาเร็จ
ปั จจัยความสาเร็จทีส่ าคัญขององค์กร (key success factor):
1) การสนับสนุนของผูน้ าสูงสุดให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
2) การมีทมี งานทีต่ งั ้ ใจเรียนรูร้ ว่ มมือในการทางานและมีเป้ าหมายเดียวกัน
3) การมีความสัมพันธ์ทด่ี ใี นการทางานร่วมกับชุมชนและรพ.สต.
4) การได้รบั งบสนับสนุนจากสสจ.และจากเดินบริจาค-การทอดผ้าป่ าของชุมชน
การเปลีย่ นแปลงสาคัญทีม่ ผี ลต่อความสาเร็จขององค์กร: 1.การปรับเปลีย่ นโครงสร้างงานบริหารฝ่ ายงานต่างๆ 2.นโยบาย
PA ต่างๆ ของกระทรวง
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทีส่ าคัญ: แหล่งข้อมูลทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็ นการเปรียบเทียบผลงาน
บทเชิ งกลยุทธ์ (ที่มีผลต่อความยังยื
่ นขององค์กร)
ปั ญหาสุขภาพทีส่ าคัญในพืน้ ที:่
1. ปั ญหาการเสียชีวติ ด้วยโรคทีส่ าคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ (AMI) การติด
เชือ้ ในกระแสเลือด (sepsis)
2. ปั ญหาการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (HT ) โรคเบาหวาน (DM)
3. ปั ญหาโรคระบาด ได้แก่ ไข้เลือดออก
4. ปั ญหากลุ่มเด็ก 0-5 ปี ยังมีพฒ
ั นาการไม่สมวัย
ปั ญหาสุขภาพทีเ่ ป็ นโอกาสพัฒนา:
1.) โอกาสในการพัฒนาระบบบริการผูป้ ่ วยฉุกเฉินเพื่อลดการเสียชีวติ
2.) โอกาสในความร่วมมือกับชุมชนเสริมศักยภาพในการส่งเสริมป้ องกันโรคปรับพฤติกรรมสุขภาพ
โรคทีม่ ขี อ้ จากัดในการให้บริการ/ต้องส่งต่อ
1.) ปั ญหาโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค (TB ), โรคเอดส์ ( HIV )
2.) การคลอดปกติ
3.) การฝากครรภ์กลุ่มเสีย่ ง
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญ:
1) พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจให้มปี ระสิทธิภาพ
2) ลดอัตราการเกิดผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
3) พัฒนาระบบงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
4) ลดอัตราป่ วยและอัตราการเสียชีวติ โรคไข้เลือดออก
การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมภายนอก / นโยบาย:
1) การกาหนด PA ของผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข ทาให้มนี โยบายเร่งการพัฒนา service plan ทีส่ าคัญ
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี(IT) เป็ นโอกาสในการพัฒนา ระบบการดูแลผูป้ ่ วยการขอคาปรึกษาจาก
โรงพยาบาลระดับตติยภูมจิ นถึงการดูแลส่งต่อให้มคี วามปลอดภัยและสือ่ โซเชียลมีมากขึน้ เป็ นโอกาสในการ
นามาใช้ในการสร้างการเรียนรูเ้ พื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ
ปั ญหาสาคัญทีโ่ รงพยาบาลพยายามแก้ไข:
1) บุคลากรด้านวิชาชีพบรรจุใหม่ตอ้ งเร่งพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาระบบการทางานทดแทนกัน
2) ก่อสร้างอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ ก่อสร้าง ได้แก่ อาคารผูป้ ่ วยในทางเชื่อม แฟลตบ้านพักพยาบาล ถนนภายใน
โรงจอดรถเจ้าหน้าที่ สวนหย่อม
3) การจัดครุภณ
ั ฑ์จาเป็ นเพิม่ เติมได้แก่ รถรีเฟอร์ ตู้ BSC
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสีย่ งให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญ: 1.ผูน้ ามีประสบการณ์ทางานคุณภาพ 2.บุคลากรอยูใ่ นวัยทางานเป็ นคนรุ่นใหม่พร้อมใน
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ 3.มีโรงพยาบาลแม่ขา่ ยทีอ่ ยูใ่ กล้และให้การสนับสนุนวิชาการ 4.ได้รบั การสนับสนุนงบจาก
สสจ.อย่างเพียงพอ 5.มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั สาธารณสุขอาเภอ รพ.สต. ส่วนราชการอื่น พ่อค้าคหบดี อสม. กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และชุมชนให้การสนับสนุน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
วิสยั ทัศน์ (vision): โรงพยาบาลทีป่ ระชาชนไว้วางใจ* บริการได้มาตรฐาน ทีมงานมีความสุข
( * ความปลอดภัย )
พันธกิจ (mission): 1.ให้บริการด้านงานส่งเสริม ป้ องกัน รักษา ฟื้ นฟู และคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วย
หัวใจความเป็ นมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี
2.พัฒนาระบบการดูแลและส่งต่อผูป้ ่ วย ให้มปี ระสิทธิภาพ และปลอดภัย
3.ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถดูแล และพึง่ พาตนเองได้
4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มคี วามชานาญ ตามสาขาวิชาชีพและเป็ นผูน้ าด้านสุขภาพ
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แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ปี 2562
ลาดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Theme)
1

ยุทธศาสตร์สร้างสุขภาพป้ องกัน
ควบคุมโรคและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ
(Strantegic Objective)
1.ส่งเสริมสุขภาพให้ ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมีสขุ ภาพดี
2.ลดอัตราป่ วยของโรคติดต่อ/ไม่
ติดต่อ

KPI / Traget / Result

1.ร้อยละของเด็ก 0- 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ปี 60 ร้อยละ 100
ปี 61 ร้อยละ 100 ปี 62 ร้อยละ
100
2.ร้อยละผูป้ ่ วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มประชากรอายุ 35 ปี ขึน้ ไป
ปี 60 = 2.75, ปี 61 =2.11 ,ปี 62
=1.72
3.ร้อยละผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
รายใหม่จากกลุ่มประชากรอายุ 35
ปี ขน้ึ ไป
ปี 60 =5.46, ปี 61=2.95 , ปี 62 =
3.34
4.อัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง ปี 61 = 14.81 ปี
62 = 0
5.อัตราการเสียชีวติ ของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ ปี 61=50,
ปี 62 = 40
6.อัตราป่ วยไข้เลือดออกลดลงเมื่อ
เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี 60
=534.5 ปี 61=146, ปี 62=129
7.อัตราเสียชีวติ ด้วยโรค
ไข้เลือดออก ปี 60 = 0 ,ปี 61 =0,ปี
62 = 0
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2

ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบบริการ
สุขภาพให้มคี ุณภาพและศักยภาพ
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่าง
ทัวถึ
่ งเป็ นธรรมโดยยึดหลักความ
พอเพียง

1.พัฒนาระบบบริการตาม service
plan
2. พัฒนาระบบบริการให้มคี ุณภาพ
และปลอดภัย

8.ร้อยละของผูป้ ่ วย STEMI ได้รบั
ยา SK ทันเวลา ปี 61 = 50 ,ปี 62
= 40
9.ร้อยละของผูป้ ่ วย Stroke fast
track ได้รบั ยา rtPA ทันเวลา
ปี 61 = 60 , ปี 62 = 77.7
10.อุบตั กิ ารณ์ผปู้ ่ วยทรุดลงทีม่ Aี E
ระดับG-Iต่อ 1,000 วันนอน
ปี 60 =0.79, ปี 61 = 0 ,ปี 62 = 0
11.อุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยาระดับ G-I ต่อ 1,000 ใบสัง่
ยา ปี 60 = 0, ปี 61 = 0 ,ปี 62 =
0.004
12.อัตราการติดเชือ้ ต่อ 1,000 วัน
นอน ปี 61 = 0.49, ปี 62 = 0.79
13.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ ปี 60 = 85.59, ปี 61
=86.6 , ปี 62 = 88.8

3

ยุทธศาสตร์สง่ เสริมการมีสว่ นร่วม 1.ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคี
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการ เครือข่ายและชุมชน
จัดระบบบริการด้านสุขภาพ
2.เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการควบคุม
ป้ องกันโรค

14.ร้อยละของหมู่บา้ นทีม่ กี าร
ดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้ องกันโรค(DHF/DM,HT/
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวติ )
DHF ปี 60 = 100 , ปี 61 =100, ปี
62 = 100
DM/HT ปี 61 = 11.11, ปี 62
11.11
1,000 วัน ปี 62 = 26.67

4

ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบบริหาร
จัดการทีม่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิโดยยึ
์ ด
หลักธรรมมาภิบาล
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1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2. บุคลากรเป็ นต้นแบบด้านสุขภาพ

15.ร้อยละของบุคลากรทีB่ MI ตาม
เกณฑ์

3. ควบคุมสภาพคล่องทางการเงิน

ปี 60 = 48.84, ปี 61 = 42.62 , ปี

Bualai Hospital ( 1 สิงหาคม 2562 )
ของโรงพยาบาล

62 = 43.48
16.อัตราส่วนสภาพคล่องทาง
การเงิน
Quick ratio ปี 60 = 2.63 , ปี 61 =
4.32, ปี = 3.96
Current Ratio ปี 60 = 2.8 , ปี 61
= 4.60, ปี 62 = 4.15
Cash Ratio ปี 60 = 2.4 , ปี 61=
3.99, ปี 62 = 3.75

2.5 ระบบการปรับปรุง performance ขององค์กร
ระบบการพัฒนาคุณภาพ: 1)พัฒนาตามมาตรฐาน HA เป็ นลาดับขัน้ ตัง้ แต่ ปี 2560 ผ่านเกณฑ์ HA ขัน้ ที่ 1 ปี 2561
2) พัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตัง้ แต่ปี2560 ผ่านเกณฑ์ระดับพัฒนา ปี 2562 3) พัฒนาตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ service plan การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ F3 ตามแนวทาง
กระบวนการประเมินผล: 1) การประเมินภายใน ได้แก่ การติดตามประเมินผลตัวชีว้ ดั ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรทุกปี การ
ประเมินแผนรับ – จ่าย การเงิน ( planfin) ทุกไตรมาส การติดตามตัวชีว้ ดั ของทีม (ระยะเริม่ ) 2) การประเมินภายนอก
โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและประเมินผลงานทุก 6 เดือน ( เม.ย, ส.ค.)
กระบวนการเรียนรูร้ ะดับองค์กร: 1) เชิญวิทยากรภายนอกมาอบรมและโค้ชการเริม่ ต้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฝึก
บทบาทของการเป็ นทีมนา ฝึกเยีย่ มสารวจความเสีย่ ง ฝึกทบทวน 12 กิจกรรม
2) การทบทวนเวชระเบียนและนามาปรับปรุงแนวทางการดูแล อบรมเจ้าหน้าที่ ปี 2562 ดาเนินการ 5 โรคได้แก่ stroke ,
AMI , sepsis, UGIB, Pneumonia
3) การศึกษาดูงานโรงพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาได้มาตรฐาน HA แล้ว ( โรงพยาบาลพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา ) ปี 2562
4) ผูน้ าสูงสุดใช้มาตรฐาน HA มาทบทวนทีมพัฒนาคุณภาพเพื่อเรียนรู้ บทบาท เป้ าหมาย ทบทวนกิจกรรมและวาง
แผนการพัฒนา
5) ผูน้ าสูงสุดนาหัวหน้าฝ่ ายจัดกิจกรรมการทบทวน service profile
6) การจัดการอบรมภายใน โดยทีม IC, RM,IM
7) การเยีย่ มสารวจภายในโดยทีม IQA
กระบวนการสร้างนวัตกรรม: 1) จัดอบรมการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือ CQI และส่งเสริมกระตุน้ ให้ทุกฝ่ าย/งานต้องมี CQI
รวมถึงการให้ต่อยอดโครงการแก้ไขปั ญหาให้เป็ น CQI และส่งผลงานนาเสนอในระดับจังหวัด ผลงาน CQI ของโรงพยาบาล
มีต่อเนื่อง ปี 2560 จานวน 2 เรือ่ ง , ปี 2561 จานวน 5 เรื่อง, ปี 2562 จานวน 9 เรื่อง
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2)การส่งเสริมให้ทมี ประชุมแลกเปลีย่ นวิเคราะห์หาสาเหตุปรับปรุงกระบวนการทางานใหม่และสนับสนุนงบประมาณทาให้
เกิดนวตกรรม ได้แก่ หมู่บา้ นลดเค็มลดโรค (ปี 2561-2562) หลุมดากาจัดขยะ (ปี 2560-2562)
3)การจัดเวทีประกวดเพื่อกระตุน้ และนาเสนอความคิดใหม่ได้แก่ ประกวด Miss recycle
ผลงานเด่นและความภาคภูมใิ จขององค์กร:
1.โรงพยาบาลบัวลายประเมินผ่านเกณฑ์ HA ขัน้ ที่ 1 ปี 2561
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH ปี 2561
3. ได้รบั การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลโลกร้อน (Green & Clean ) ระดับพืน้ ฐาน ปี 2561
4. ได้รบั รางวัล CFO AWARD ระดับจังหวัด ปี 2561
5. CQI เรื่อง พัฒนาระบบการคัดกรองและกระตุน้ พัฒนาการเด็กอาเภอบัวลายได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในเวที
นาเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัด ปี 2561
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