
ประวัติโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

  เมื่อปี 2522 หลังจากที่โพธิ์ชัยได้รับการยกฐานะจาก กิ่งอ าเภอโพธิ์ชัย เป็นอ าเภอโพธิ์ชัย ทางอ าเภอ
ได้รับ แจ้ง ให้จัดหาพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการก่อสร้างสถานพยาบาลประจ า
อ าเภอที่ยัง ไม่มีสถาน พยาบาลหรืออ าเภอที่พ่ึงก่อตั้งใหม่ ทางอ าเภอโพธิ์ชัยได้รับการจัดสรรงานประมาณในปี 
2526 เพ่ือมา ด าเนินการก่อสร้าง  ในพ้ืนที่ตั้งปัจจุบันเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวาเศษ เป็นที่ราชพัสดุ(ที่ดอน
ตาปู่) มีอาณาบริเวณเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือจดถนนสาธารณะ(คอนกรีต) สายอ เภอโพธิ์ชัย ไป บ้านจัมปา ทิศใต้
จดส านักงานเกษตรอ าเภอและดอนตาปู่ ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะจรจ ารูญ ทิศตะวันตกจดดอนตาปู่  เริ่ม
ก่อสร้างเมื่อต้นปี 2526 แล้วเสร็จต้นปี 2527 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง หลังการก่อสร้างเสร็จ ใหม่ ๆ ยังไม่
เปิด รับบริการอย่างเป็นทางการ มีเจ้าหน้าที่ต าแหน่งผดุงครรภ์อนามัย นางมยุรี แท่นประยุทธ ประจ าอยู่คอย
ให้บริการเล็ก ๆ น้อย ๆ กับผู้มาใช้บริการจนปลายปี 2527 ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ จัดสรร
แพทย์ผู้อ านวยการฯ และ แพทย์มาประจ าการตามระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ในระหว่างปี 2537 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดย เริ่มด าเนินการก่อสร้างต้นปี 2537 และ
แล้วเสร็จปลายปี 2537   โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,609,000.- บาท   เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเมื่อ 3 
มกราคม 2538 มีนายแพทย์ผู้อ านวยการฯ และแพทย์ประจ าโรงพยาบาล ตามล าดับ 

  



ปัจจุบันม ีนายแพทย์สุพัตร บุรณะเวช เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล และมีแพทย์ประจ า ๔ ท่าน 

 

โดยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP Excellence 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 service  Excellence 

 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) 

 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนที่เฉพาะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ 

 การบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่4 Governance Excellence 

 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
  



 โดยมีอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง : - ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ตามหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 32 บุคคลย่อม
มีสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย มาตรา 36 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ ชอบด้วยกฎหมาย 
มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูลค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ก่อนอนุญาตและ
ด าเนินการใดๆ ต่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียและ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง
ดังกล่าว มาตรา 82 ต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ ประชาชนได้รับบริการได้มาตรฐานและท่ัวถึง  

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข ประกอบด้วย พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 / พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 / พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 / พระราชบัญญัติวิชาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. 2537 / พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 / พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมในฉบับ ที่ 2 / พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 / 
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 / พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัด พ.ศ. 2547 ฯลฯ  

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร เช่น พระราชบัญญัติการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.
2546 / พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ.2540 / 
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551/ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / พ.ร.บ.การจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / ระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535/ 
ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521 / ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 / ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

  - มาตรฐานที่โรงพยาบาลใช้ยึดเป็นแนวทางในการให้บริการ ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลและ บริการ
สุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มาตรฐานการขึ้นทะเบียนของ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มาตรฐานประกันสังคม มาตรฐานวิชาชีพจากราชวิทยาลัย  แพทย์ทางการแพทย์สาขาต่างๆ 
มาตรฐานการพยาบาล/ส านักการพยาบาล/สภาพยาบาล มาตรฐาน เทคนิคการแพทย์/รังสีเทคนิค/
กายภาพบ าบัด/กิจกรรมบ าบัด/สภาเภสัชกรรม เป็นต้น 

  - พรบ.สุขภาพแห่งชาติปี 59 

 

 


