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Hospital Profile

WHAT Hospital Profile คอืสรปุขอ้มลูสําคญัของโรงพยาบาล แสดงใหเ้ห็นบรบิทที�เป็นตวักําหนดทศิทางการทํางานของโรงพยาบาล

องคป์ระกอบ โดยมอีงคป์ระกอบดงันี�

(1) ขอ้มลูพื�นฐานขององคก์ร

1.1 ขอ้มลูทั�วไป

1.2 อตัรากําลัง

1.3 อตัรากําลัง

1.4 ภาระงาน

1.5 โครงสรา้งองคก์รและสว่นที�เกี�ยวขอ้ง

1.6 แผนที�แสดงที�ตั �งองคก์รและผังอาคารที�เปิดใหบ้รกิาร

(2) ลักษณะสําคญัขององคก์ร (ขอ้มลูสําคญัขององคก์รเพื�อการขบัเคลื�อน)

WHY ความเขา้ใจในโจทยข์ององคก์รหรอืความตอ้งการขององคก์ร มคีวามสําคญัตอ่ทมีงานของ รพ.เองและผูเ้ยี�ยมสํารวจในการพจิารณาวา่สิ�งที�องคก์รดําเนนิการนั�นสอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์รหรอืไม่

HOW แบบบนัทกึนี�จัดทําขึ�นเพื�อให ้รพ.สรปุขอ้มลูสําคญัอยา่งกระชบั และตรวจสอบความสมัพันธข์ององคป์ระกอบตา่งๆ เพื�อพจิารณาความสมบรูณ์และความเป็นเหตเุป็นผล

(1) บนัทกึขอ้มลูสําคญัโดยสรปุใน Sheet Gen Infor, Pt Profile, Staff Profile, Workload,และ Entry

(2) ใชปุ้่ ม wrap text เพื�อขยายความสงูของ cell ใหข้อ้ความทั �งหมดปรากฏใน cell

(3) ถา้มขีอ้ความเป็นขอ้ยอ่ย ใหใ้ช ้Alt-Enter เพื�อขึ�นบรรทดัใหมใ่น cell เดยีวกนั อยา่ insert cell เพื�อบนัทกึเพิ�ม ยกเวน้ผูม้คีวามรูใ้นการ link ขอ้มลูระหวา่ง sheet ตอ้งการออกแบบบนัทกึใหส้มบรูณ์ขึ�น

(4) ตรวจสอบความสมัพันธใ์น sheet One Page แลว้คยุกนัในทมีวา่ขอ้มลูสมบรูณ์หรอืไม ่มคีวามสมัพันธส์อดคลอ้งเป็นเหตเุป็นผลหรอืไม่

(5) ปรับปรงุเพิ�มเตมิขอ้มลูตามผลการพจิารณาของทมีนํา (แกไ้ขไดท้กุ sheet ยกเวน้ One Page)

(6) ใชป้ระโยชนใ์นการพจิารณาการดําเนนิการตามมาตรฐานหมวดตา่งๆ อยา่งเชื�อมโยงกนั

(7) ถา้ตอ้งการ copy ขอ้มลูไปใช ้ให ้เลอืก copy ขอ้มลูที�ตอ้งการ และเลอืก paste โดยเลอืก paste special

(8) โรงพยาบาลจัดสง่ไฟลแ์นบเพิ�มเตมิในสว่นของขอ้มลูพื�นฐาน 1.5 โครงสรา้งบรหิาร/โครงสรา้งคณุภาพ/ระบบงานสําคญั และรายชื�อหน่วยงาน 1.6 แผนที�แสดงที�ตั �งและผังอาคารที�เปิดใหบ้รกิารทั �งหมด

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หนา 1 จาก 16
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ขอ้มลู หมายเหตุ
(ไทย) โรงพยาบาลมะขาม

(องักฤษ) MAKHAM HOSPITAL

ที�อยู่ 253 หมู ่1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบรุี

ประเภท โรงพยาบาลชมุชน เชน่ รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ทั�วไป, รพ.ชมุชน, คลนิกิผูป่้วยนอก

ระดบั ทตุยิภมูิ เชน่ ปฐมภมู,ิ ทตุยิภมู,ิ ตตยิภมูิ

เจา้ของ/ตน้สงักดั กระทรวงสาธารณสขุ

ขออนุญาต 30

ใหบ้รกิารจรงิ 37

อตัราการครองเตยีง 73.34

เครอืขา่ยการใหบ้รกิาร (ถา้ม)ี กรณีมหีลายที�ตั �ง หรอืมกีารขออนุญาตตั �งสถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น

ชื�อ นายแพทยร์ัฐวฒุ ิศรสีงิหเดช

ตําแหน่ง นายแพทยช์าํนาญการ

e-mail rattawut094@gmail.com

โทรศพัท์ 819319416

โทรสาร 039389454 ตอ่ 108

ปี/ชื�อ ปี 2559 นายแพทยร์ัฐวฒุ ิศรสีงิหเดช

ปี/ชื�อ

ปี/ชื�อ

ปี/ชื�อ

ปี/ชื�อ

ชื�อ นางอญัชล ี วรฉัตร

ตําแหน่ง พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

e-mail unchalee2511@hotmail.com

โทรศพัท์ 869848311

โทรสาร 039389454 ตอ่ 108

ชื�อ นางจอมขวญั วฒันศาสตร์

ตําแหน่ง พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

e-mail jakjun_1234@hotmail.com

โทรศพัท์ 809283773

โทรสาร 039389454 ตอ่ 108

ขั �น ขั �น 3 re-ac ครั �งที� 1 

วนัหมดอายุ 28-ม.ค.-65

สาขาที�ใหบ้รกิาร ทั�วไป

ตําบล 6 ตําบลในอ.มะขาม ปชช. 32,049  คน 14,134 หลังคาเรอืน

และเขตรอยตอ่ 3 ตําบล อ.ขลงุ

อําเภอ มะขาม

จังหวดั จันทบรุี

เขต 6

สถานะการรบัรอง

ประชากรในเขตพื�นที�รบัผดิชอบ

ดา้นการรกัษาพยาบาล

1.เฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ

2.ระบจํุานวนประชากร รว่มกบัหลังคาเรอืน และการแบง่เขตพื�นที�ตามความเหมาะสม 

(รพช. และ รพท. ที�เป็น รพ.ประจําอําเภอ ใชจํ้านวนประชากรระดบัอําเภอหรอื CUP)

1.1 ขอ้มลูท ั�วไป

ชื�อองคก์ร

จํานวนเตยีง

ผูนํ้าสงูสดุขององคก์ร

รายชื�อผูนํ้าในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา

ผูป้ระสานงาน 1

ผูป้ระสานงาน 2

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หนา 2 จาก 16
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1 โรคระบบไหลเวยีนโลหติ 9,909 9,293 7,895
2 โรคของตอ่มไรท้อ่ โภชนการ และเมตะบอลซิมึ 8,156 7,143 5,694
3 โรคของระบบยอ่ยอาหาร 7,562 8,516 4,829
4 โรคของระบบกลา้มเนื�อโครงรา่ง และเนื�อเยื�อเกี�ยวพัน 7,643 5,681 4,285
5 อาการ อาการแสดง และความผดิปกตทิี�พบจากการตรวจทางคลนิคิ

และทางหอ้งปฏบิัตกิารมไิดจํ้าแนกไวท้ี�ใด

5,642 5,933 4,077

6 การบาดเจ็บ การเป็นพษิ และผลสบืเนื�องบางอยา่งของสาเหตภุายนอก 4,468 4,110 3,681

7 โรคตดิเชื�อและโรคปรสติบางโรค 3,354 2,715 2,215
8 โรคของระบบหายใจ 5,035 3,560 2,038
9 ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรม 1,981 2,168 1,182

10 โรคของระบบสบืพันธุแ์ละระบบปัสสาวะ 1,251 1,294 1,082

1 การตั �งครรภ ์การคลอด และระยะหลังคลอด 222 256 266
2 การบาดเจ็บ การเป็นพษิ และผลสบืเนื�องบางอยา่งของสาเหตภุายนอก 284 280 252

3 โรคของระบบสบืพันธุแ์ละระบบปัสสาวะ 215 194 171
4 โรคของระบบหายใจ 517 306 168
5 โรคตดิเชื�อและโรคปรสติบางโรค 333 243 132
6 โรคของระบบไหลเวยีนโลหติ 147 121 114
7 อาการ อาการแสดง และความผดิปกตทิี�พบจากการตรวจทางคลนิคิ

และทางหอ้งปฏบิัตกิารมไิดจํ้าแนกไวท้ี�ใด

164 146 103

8 ภาวะบางอยา่งที�เร ิ�มตน้ในระยะปรกํิาเนดิ 55 48 84
9 โรคของระบบยอ่ยอาหาร 76 67 67

10 โรคของผวิหลังและเนื�อเยื�อใตผ้วิหนัง 69 63 66

1 manually assisted delivery 122 163 179
2 Other oxygen enrichment 181 217 169
3 Transfusion of packed red cell 151 126 152
4 Respiratory medication administered by nebulizer 295 270 124
5 Insertion of indwelling urinary catheter 83 95 107
6 Episiotomy 50 111 105
7 Application of other wound dressing 60 70 90
8 Insertion of other (nasa) gastric tube 61 80 72
9 Other phototherapy 32 35 66

10 Excission 37                 63 50

1 Myocardial infarction 66 51 34
2 Head injury 997 966 896

High Risk Patient

Top 10 Major Operation

1.2 สถติผิูป่้วยที�พบบอ่ย

จํานวนผูป่้วยขอ้มลู 3 ปียอ้นหลงั  (ถา้ม)ี

Top 10 Diagnosis (OPD)

Top 10 Diagnosis (IPD)

เรยีงลําดบัตามขอ้มลูปีที�ผา่นมาลา่สดุ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หนา 3 จาก 16
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3 Muliple trauma 12 5 5
4 Sepsis 176 166 98
5 Cerebrovascular disease 1146 1196 900
6 Dengue Hemorrhagic fever 77 21 4
7 Diabetic Foot 20 12 12
8 Labour 157 177 189
9 Pregnancy induced Hypertension 7 14 12

10 Ectropic Pregnancy 9 2 7

1 Acute myocadial infarction 7 2 1
2 Cardiac arrest ,unspecifiled 1 6 3
3 Septic shock 3 4 0
4 Pneumonia 3 2 1
5 Head injury 0 5 1
6 Liver Cancer 2 2 1
7 Instantaneous death 2 3 1
8 Pancreatic cancer 1 3 0
9 Electric shock 0 2 1

10 End Stage Renal Disease 0 1 0

High Mortality Patient

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หนา 4 จาก 16



FM-ACD-048-01   Date: 31/03/2562

Full time FTE of part time Total

แพทยเ์วชปฏบิตัทิ ั�วไป 4 4

แพทยเ์ฉพาะทาง 1 1

อายรุแพทย ์ 0

ศลัยแพทย์ 0

สตูนิรแีพทย์ 0

กมุารแพทย์ 0

ศลัยแพทยอ์อรโ์ธปิดกิส์ 0

จักษุแพทย์ 0

โสตศอนาสกิแพทย์ 0

วสิญัญแีพทย์ 0

รังสแีพทย์ 0

พยาธแิพทย์ 0

แพทยน์ติเิวช 0

แพทยเวชศาสตรฟื์�นฟู 0

แพทยเ์วชปฏบิตัคิรอบครัว 0

แพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉนิ 0

อื�นๆ (ระบสุาขาเฉพาะทาง) เวชศาสตรป้์องกนั 1 1

ทนัตแพทย์ 5 5

เภสชักร 5 5

พยาบาลวชิาชพี (รวมท ั�งหมด) 41 41

พยาบาลวชิาชพี 26 26

พยาบาลเฉพาะทาง 15 15

 - พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการผดงุครรภ์ 1 1

 - พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช 1 1

 - พยาบาลเวชปฏบิตัทิั�วไป (การรักษาโรคเบื�องตน้) 6 6

 - พยาบาลเวชปฏบิตัฉุิกเฉนิ (ENP) 1 1

 - พยาบาลควบคมุการตดิเชื�อในโรงพยาบาล 1 1

 - พยาบาลสขุภาพจติและจติเวช 1  1

 - พยาบาลสขุภาพจติและจติเวชเด็กและวยัรุน่ 1 1

 - พยาบาลผูจ้ัดการรายกรณีโรคเรื�องรัง (เบาหวานและความดนัโลหติสงู) 1 1

 - พยาบาลเวชปฏบิตักิารบําบดัทดแทนไต (การลา้งไตทางชอ่งทอ้ง) 1 1

 - พยาบาล IMC 1 1

เจา้พนกังานเวชกจิ 3 3

นกักายภาพบําบดั/กจิกรรมบําบดั 3 3

นกัเทคนคิการแพทย/์วทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 3 3

นกัรงัสเีทคนคิ 1 1

นกัจติวทิยา 1 1

นกักําหนดอาหาร/นกัโภชนาการ/โภชนากร 1 1

นกัวชิาการสาธารณสขุ 6 6

แพทยแ์ผนไทย 1 2 3

แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ 3 3

1.3 อตัรากําลงั

รวม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หนา 5 จาก 16
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ภาระงานผูป่้วยนอก/แพทย์

เวชปฏบิตัทิั�วไป 89,033 7

อายรุกรรม

ศลัยกรรม

สตูนิรเีวชกรรม

กมุารเวชกรรม

ออรโ์ธปิดกิส์

จักษุ

โสตศอนาสกิ

ทนัตกรรม

เวชศาสตรฟื์�นฟู

ฉุกเฉนิ 18,139 2

รวม 107172 9

ภาระงานผูป่้วยใน/แพทย์

เวชปฏบิตัทิั�วไป 1,522 5,308

อายรุกรรม

ศลัยกรรม

สตูนิรเีวชกรรม(แผนกหอ้งคลอด) 441 1,096

กมุารเวชกรรม

ออรโ์ธปิดกิส์

จักษุ

โสตศอนาสกิ

เวชศาสตรฟื์�นฟู

รวม 1,963 6,404

ภาระงานผูป่้วยใน/พยาบาล

เชา้ บา่ย ดกึ เชา้ บา่ย ดกึ

หอผูป่้วยทั�วไป 1,522 5,308 15 4 2 2 04:01 08:01 08:01

หอผูป่้วยทารกแรกเกดิ

หอผูป่้วยวกิฤติ

หอผูป่้วยกึ�งวกิฤติ

หอ้งคลอดและทารกแรกเกดิ 441 1,096 3 2 1 1 03:02 03:01 03:01

รวม 1,963 6,404 18 6 3 3 03:01 06:01 06:01

1.4 ภาระงาน

สดัสว่นผูป่้วย: RN

จํานวน visit ทั �งปี

หน่วยงาน/สาขา
จํานวนผูป่้วยใน 

รวมทั �งปี (ปี64)

จํานวนวนันอน ทั �งปี จํานวนผูป่้วยใน

เฉลี�ยตอ่วนั

จํานวน RN ที�ขึ�นเวร

หน่วยงาน/สาขา

หน่วยงาน/สาขา
จํานวนวนันอน ทั �งปีจํานวนผูป่้วยใน 

รวมทั �งปี

จํานวนผูป่้วยเฉลี�ยที�แพทย์

ตรวจ/ชม.

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หนา 7 จาก 16
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บนัทกึขอ้มลูใน cell ที�ไมไ่ดร้ะบายสี
ชื�อองคก์ร Organization Name โรงพยาบาลมะขาม

ลักษณะองคก์ร Organization 

Characteristic

ประเภทโรงพยาบาลชมุชน  ระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ

บรกิารหลัก Core Services • งานรักษาโรคทั�วไป : ใหบ้รกิารตรวจรักษาเวชปฏบิตัทิั�วไป กลุม่ผูป่้วยวกิฤตฉุิกเฉนิ กลุม่ศลัยกรรม กลุม่อายรุกรรม  กลุม่กมุารเวชกรรม  

กลุม่สตูกิรรม กลุม่สขุภาพจติและจติเวช  งานทนัตกรรม  แพทยแ์ผนไทย

• งานเวชศาสตรค์รอบครัวและบรกิารดา้นปฐมภมู ิ: ใหบ้รกิารสง่เสรมิสขุภาพตาม

กลุม่วยั งานควบคมุป้องกนัโรค  งานอนามยัแมแ่ละเด็ก  ฯลฯ.

• งานฟื�นฟสูภาพ :  งานบรกิารฟื�นฟสูภาพผูพ้กิารขาขาด บรกิารกายภาพบําบดั 

วสิยัทศัน์ Vision เป็นโรงพยาบาลที�มคีณุภาพ  มุง่เนน้การมสีว่นรว่มในการสรา้งเสรมิ และดแูลสขุภาพแบบองคร์วม  เพื�อประชาชน มสีขุภาพดี

พันธกจิ Mission  1. จัดบรกิารสขุภาพองคร์วมผสมผสานอยา่งมคีณุภาพ

 2. พัฒนาเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพและสรา้งความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ยในการจัดระบบสขุภาพที�สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของประชาชน 

 3. จัดระบบบรหิารจัดการที�มปีระสทิธภิาพ  

คา่นยิมหลัก Core Values  M  :     MIND  (SERVICE)   บรกิารที�ด ี

 A  :     ACCOUNTABILITY   มสีว่นรว่ม

 K  :     KNOWLEDGE          รอบรู ้      

 H  :     HOLISTIC              ดอูงคร์วม

 A  :     ATTITUDE             ทศันคตดิ ี  

 M  :     MORAL                 มคีณุธรรม

สมรรถนะหลักขององคก์ร Core Competencies • การดแูลผูป่้วยโรคเรื�อรังแบบองคร์วม เชน่ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู COPD 

• การทํางานเป็นทมีรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย

ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ Strategic Advantages 1.มเีครอืขา่ยพระสงฆใ์หก้ารสนับสนุนดา้นการเงนิกบัโรงพยาบาลในการจัดหาครภุัณฑแ์ละสิ�งกอ่สรา้ง

2.ไดร้ับความรว่มมอืจากอปท.ในเขตอําเภอมะขามการพัฒนาโรงพยาบาล

3. มโีรงงานขาเทยีม

4. มอีาคารศนูยบ์รกิารสขุภาพแรงงานตา่งชาติ

ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ Strategic Challenges 1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ NCD, TB, กลุม่ตดิบา้นตดิเตยีง

2 ดา้นการรักษา Stroke, STEMI, Sepsis

3 ดา้นบรหิารจัดการ: เสถยีรภาพดา้นการเงนิการคลัง, พัฒนาศกัยภาพบคุลากรที�มจํีากดัใหม้สีมรรถนะสงูขึ�น

โอกาสเชงิกลยทุธ์ Strategic Opportunities 1.ไดร้ับความรว่มมอืกบัทอ้งถิ�น พัฒนาระบบบรกิารดา้น NCD อบุตัเิหต ุพชอ.

2.การดแูลผูป่้วย Palliative care โดยญาต ิเครอืขา่ยพระสงฆแ์ละ อปท.มสีว่นรว่ม

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์ Strategic Objectives 1.จัดบรกิารสขุภาพใหม้คีณุภาพ (Secondary Care)

2.พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมูแิละความรอบรูด้า้นสขุภาพรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย(Primary Care & health Literacy)

3.สรา้งเสรมิบคุลากรใหเ้ป็นตน้แบบสขุภาพด(ีHR performance)

4.การบรหิารจัดการทรัพยากรใหม้ปีระสทิธภิาพ ( Governance)

จดุเนน้/เข็มมุง่ Key Focus Area  1. PCC           

 2. Intermediate care  

 3. Smart hospital

2. ลกัษณะสําคญัขององคก์ร
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สถานการณ์ดา้นสงัคม Social Situation ปชก. 32,049  คน 14,134 หลังคาเรอืน 6 ตําบล 7เทศบาลอาชพีทําสวนผลไม ้สวนยางพาราสดัสว่นปชช.ผูส้งูอาย ุ20.52 % ประชาชนมี

พฤตกิรรมการกนิหวาน มนั เค็ม และมแีรงงานตา่งดา้วที�ขึ�นทะเบยีน 4,000-6,000 คนตอ่ปี อาชพีรับจา้งภาคเกษตรกรรม

สถานการณ์ดา้นเทคโนโลยี Technological Situation  - ระบบ IT, HosXP,ระบบ Paper Less , RM digital

 - Program Thai refer, โปรแกรมเยี�ยมบา้น(เขาสกุมิ)

 - ระบบหนังสอืเวยีนอเิลคทรอนกิ,โปรแกรมแจง้ซอ่มออนไลน ์,โปรแกรมระบบบญัชแีละการเงนิรพ.สต.

 - ระบบ LAB Online คปสอ.

-  โปรแกรมยมืคนืเวชระเบยีน

-  โปรแกรม RCM(โปรแกรมบรหิารจัดการลกูหนี�)

-  โปรแกรมจัดเก็บเวชระเบยีนอเิล็คทรอนกิส์

- โปรแกรมตรวจสอบความสมบรูณ์ของ 43 แฟ้ม

-  โปรแกรมระบบควิออนไลน(์โปรแกรมนโีอควิ)

สถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิ Economic Situation ผลติภัณฑม์วลรวมตอ่หวัปชก.38,000 บาท

 - แรงงานตา่งดา้วขึ�นทะเบยีนปี 64 จํานวน 4,284 คน

สถานการณ์ดา้นสิ�งแวดลอ้ม Environmental Situation พื�นที�ราบเชงิเขาเขตแดนใกลป้ระเทศกมัพชูา 

 หา่งจาก รพศ.14 กม. การเดนิทางจากบา้นมาโรงพยาบาลมะขามไมเ่กนิ 1 ชม.เป็นเสน้ทางขนสง่สนิคา้สูช่ายแดนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

 มแีหลง่ทอ่งเที�ยวเชงินเิวศ

สถานการณ์ดา้นการเมอืง Political Situation  -โครงสรา้งกรอบอตัรากําลังตามกฎกระทรวง จํากดัการจา้ง

 -นโยบาย UC คา่หวัปชก.ไมเ่พยีงพอบรหิารจัดการ

สถานการณ์ดา้นการแขง่ขนั Competitive Situation  - รพ.ระดบั F1เขตสขุภาพที� 6

ขอ้มลูทั�วไปดา้นกําลังคน Workforce Profile รพ.154 คน รพ.สต. 53 คน แพทย ์5 คนพยาบาล 41 คน เภสชั 4 คน ทนัตแพทย ์5 คน  นักเทคนคิการแพทย ์3 คน นักรังส ี1คน กายภาพ 3 

คน โภชนากร 1คน นักจติวทิยา 1คน แผนไทย 3 คน   นักวชิาการสาธารณสขุ 6 คน

ปัจจัยความผกูพันของกําลังคน Workforce Engagement 

Factors

การมสีมัพันธภาพกบัผูร้ว่มงานและผูบ้รหิาร,และการใหค้วามสําคญักบัการทํางานเป็นทมี

ขอ้กําหนดดา้นสขุภาพและความ

ปลอดภัย

Health & safety 

requirement

ดา้นความปลอดภัย : เขา้ถงึบรกิารรวดเร็ว  ประเมนิครอบคลมุ  วนิจิฉัยถกูตอ้ง  รักษาเหมาะสม และสง่ตอ่รวดเร็ว   

ดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ : มคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพรายบคุคล ควบคมุโรคและดแูลตนเองได ้

วสัด ุเวชภัณฑ์ Supplies ยา   เวชภัณฑไ์มใ่ชย่า

อาคารสถานที� Facilities อาคารผูป่้วยนอกและฉุกเฉนิ   อาคารเบาหวาน – ความดนัโลหติสงู

อาคารผูป่้วยใน  (มหีอ้งพเิศษเดี�ยว 8 หอ้ง  หอ้งแยกโรค 1 หอ้ง)  ตกึหลังคลอด (มหีอ้งพเิศษเดี�ยว 1 หอ้ง)                                            

 คลนิกิแพทยแ์ผนไทย 

อาคารสง่เสรมิสขุภาพ  

อาคารเมตตาคณุ (กลุม่ผูต้ดิเชื�อ HIV)

อาคารจา่ยกลางและซกัฟอก  โรงไฟฟ้า  โรงพัสด ุ  โรงพักขยะ โรงบําบดันํ�าเสยี  

โรงงานขาเทยีมพระราชทาน และกายภาพ

โรงครัว

อาคารทนัตกรรม       

อาคารตรวจสขุภาพแรงงานตา่งชาติ

อาคารผูป่้วยใน IMC
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เครื�องมอืและเทคโนโลยี Equipment & technology เครื�องมอื

1. เครื�อง Defibrillator 3 เครื�อง

2. เครื�อง EKG  4 เครื�อง

3. เครื�อง Infusion pump 4 เครื�อง

4. เครื�อง Partial monitor 4 เครื�อง

5. เครื�อง O2 sat 4 เครื�อง

6. เครื�อง Ultrasound 5 เครื�อง 

7. เครื�อง Syringe pump 1 เครื�อง

8. เครื�อง NST 1 เครื�อง

9. รถพยาบาลฉุกเฉนิ  5  คนั

10.กายอปุกรณ์

เทคโนโลยี�

1.ระบบบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยผา่นโปรแกรม HosXp  (server HosXp)

2.ระบบฐานขอ้มลูการใหบ้รกิารโรงพยาบาล (Server Data Center)

3.ระบบบรหิารจัดการขอ้มลูการใช ้Internet

4.ระบบหนังสอืเวยีนอเิลคโทรนกิ ผา่นระบบ Intranet 

5.ศนูยข์อ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ CUP มะขาม

6.ระบบเชื�อมผล LAB เขา้สูโ่ปรแกรม Hos xp

7.ระบบการถา่ยภาพรังสชีนดิ Digital ผา่นโปรแกรม PAG

9.ระบบรายงานอบุตักิารณ์ความเสี�ยง NRLS

10.ระบบNERO Q (ระบบควิอตัโนมตั ิ)

กฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบั Regulatory Requirement 1. พรบ.หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2544

2. พรบ.สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 

3.  พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535

4. พรบ.การจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ระบบงาน Work System ระบบงานผูป่้วยนอก  ระบบงานผูป่้วยใน  ระบบงานผูป่้วยฉุกเฉนิ  ระบบงานบรกิารชมุชนและเยี�ยมบา้น

กระบวนการทํางานที�สําคญั Key Work Processes การเขา้ถงึเขา้รับบรกิาร  การประเมนิ การวางแผน  การดแูลผูป่้วย   การใหข้อ้มลูและเสรมิพลัง  การดแูลตอ่เนื�อง

กระบวนการสนับสนุนที�สําคญั Key Support Processes ระบบIT ระบบพัสด ุ ระบบการเงนิการบญัช ี     ระบบยานพาหนะ ระบบซอ่มบํารงุ    ระบบงานซกัฟอกจา่ยกลาง  

ระบบบํารงุรักษาอาคารสถานที� ระบบบรหิารความเสี�ยงและคณุภาพ ระบบบรหิารบคุลากร ระบบเวชระเบยีน

ระบบกํากบัดแูลองคก์ร Governance System สํานักงานสาธารณสขุจังหวดั  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสขุ

ผูป่้วยและความตอ้งการ Patients & 

Requirements

กลุม่ผูป่้วยนอก: ตอ้งการรับบรกิารที�สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไดร้ับการคดักรองเพื�อคดัแยกประเภทผูป่้วยตามอาการสําคญั  ไดร้ับทราบขอ้มลู 

การเจ็บป่วย พฤตกิรรมบรกิารที�ดไีดร้ับการพทิกัษ์สทิธิ�บรกิารเทา่เทยีม 

กลุม่ผูป่้วยอบุตัเิหต-ุฉุกเฉนิ :  ตอ้งการไดร้ับบรกิารที�รวดเร็ว ปลอดภัย ไดร้ับขอ้มลู สง่ตอ่ไดท้นัเวลา 

กลุม่ผูป่้วยใน : ตอ้งการไดร้ับบรกิารที�สะดวก ปลอดภัย พฤตกิรรมบรกิารที�ดไีดร้ับการพทิกัษ์สทิธิ�บรกิารเทา่เทยีม หอ้งพัก เตยีงที�สะอาด 

ปลอดภัย ไดร้ับขอ้มลูการใหก้ารรักษามสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

กลุม่ผูป่้วยในชมุชน : ไดร้ับขอ้มลูการดแูลสขุภาพตนเอง  ไดร้ับการตรวจสขุภาพและคดักรองในชมุชน  การควบคมุการระบาดของโรค

ผูร้ับผลงานอื�นๆ และความตอ้งการ Other Customers & 

Requirements

กลุม่แกนนําดา้นสขุภาพ :  การมสีว่นรว่มในการดําเนนิงานดา้นสขุภาพ จติอาสา  ขา่วสารดา้นสขุภาพ เพื�อการมสีขุภาพที�ดี

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและความตอ้งการ Stakeholders & 

Requirements

สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ: การพจิารณาสทิธกิารรักษาที�ถกูตอ้งใหป้ระชาชน สง่รายงาน ผลงาน ครบถว้น ทนัเวลา

สํานักงานประกนัสงัคม : ขอ้มลูการรักษาของผูม้สีทิธิ�ประกนัสงัคมครบถว้น ถกูตอ้ง ทนัเวลา

สํานักงานสาธารณสขุจังหวดั : รับการถา่ยทอดโยบาย และแผนงานไปปฏบิตั ิใหค้รอบคลมุ สง่รายงานถกูตอ้ง ทนัเวลา
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ผูส้ง่มอบ Suppliers บรษัิทยา   บรษัิทกําจัดขยะตดิเชื�อ   บรษัิทสง่ตรวจนํ�ายาภายนอก   บรษัิทรับจา้งเหมาทําความสะอาด

พันธมติรและบทบาท Partners & Roles รพ.สต.                     - ไดร้ับการจัดสรรทรัพยากรที�เป็นธรรม  การนเิทศงานการพัฒนาคณุภาพบรกิาร 

                              - ขอคําปรกึษาการรักษา และการสง่ตอ่ผูป่้วย

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ - ประสานขอ้มลูผูป่้วยกอ่นสง่ตอ่ที�ครบถว้น 

                              - ปรกึษาการรักษา และสง่ตอ่ผูป่้วยไดต้ามแนวทาง

                              - รับผูป่้วยกลับจากรพศ.

ชมุชนและองคก์รทอ้งถิ�น - ดแูลสขุภาพชมุชน

โรงเรยีน                  - สนับสนุนความรูด้า้นสขุภาพ การตรวจสขุภาพเด็กนักเรยีน การสง่ตอ่เด็กนักเรยีนเพื�อการรักษาที�สะดวกและรวดเร็ว

คูค่วามรว่มมอืและบทบาท Collaborators & Roles รพ.สต. - รว่มกนัดแูลผูป่้วยในชมุชน สง่ขอ้มลูที�สําคญัเกี�ยวกบัการเจ็บป่วยถงึกนั ควบคมุโรคระบาด 

เครอืขา่ยบรกิารและบทบาท Service Network & Roles โรงพยาบาลพระปกเกลา้ - เป็นพี�เลี�ยงสนับสนุน อบรมใหค้วามรูด้า้นวชิาการตา่งๆ

บรกิารที�จา้งเหมา Contracted Services บรกิารจา้งเหมาทําความสะอาด

บรกิารจา้งเหมาลา้งเครื�องปรับอากาศรายไตรมาส

บรษัิทรับกําจัดขยะตดิเชื�อ

บรษัิทจา้งเหมาเครื�องถา่ยเอกสาร เครื�องปรนิซ์

ความรว่มมอืในดา้นการศกึษา Education Affiliation เป็นแหลง่ฝึกนักศกึษาเภสชั  พยาบาล  และแพทย ์Intern

ปัญหาสขุภาพที�สําคญั Key Health Problems  -Trauma: Multiple  Trauma

 -Non Trauma: MI, Stroke,  HT, DM, COPD

 -ภัยสขุภาพ: อบุตัเิหตจุราจร, DF,ชคิณุกนุยา, โควดิ-19  สารเคมตีกคา้ง

 -ปัญหาโรคตดิเชื�อ:  Sepsis, TB, Pneumonia,COVID

สาขาการใหบ้รกิารเฉพาะทางที�

สําคญั

Key Service Specialties บรกิารจัดฟัน   ทําขาเทยีม

คณุลักษณะของบรกิารสขุภาพ Health Service Offering รักษาโรคทั�วไป

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) หนา 11 จาก 16



FM-ACD-048-01   Date: 31/03/2562

ชื�อองคก์ร โรงพยาบาลมะขาม
ลกัษณะองคก์ร ประเภทโรงพยาบาลชุมชน  ระดบัปฐมภมูแิละ

ทตุยิภมูิ
บรกิารหลกั • งานรักษาโรคทั�วไป : ใหบ้รกิารตรวจรักษาเวช

ปฏบิัตทิั�วไป กลุม่ผูป่้วยวกิฤตฉิุกเฉนิ กลุม่
ศลัยกรรม กลุม่อายุรกรรม  กลุม่กุมารเวชกรรม  
กลุม่สตูกิรรม กลุม่สขุภาพจติและจติเวช  งานทนั

ตกรรม  แพทย์แผนไทย
• งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบรกิารดา้นปฐมภมูิ
 : ใหบ้รกิารสง่เสรมิสขุภาพตาม
กลุม่วัย งานควบคมุป้องกันโรค  งานอนามัยแม่
และเด็ก  ฯลฯ.
• งานฟื�นฟสูภาพ :  งานบรกิารฟื�นฟสูภาพผูพ้กิาร
ขาขาด บรกิารกายภาพบําบัด 

Social Situation/Change Technological Situation/Change Economical Situation/Change Environmental Situation/Change Political Situation/Change
ปชก. 32,049  คน 14,134 หลงัคาเรือน 6 ตําบล 
7เทศบาลอาชีพทําสวนผลไม ้สวนยางพารา
สดัสว่นปชช.ผูส้งูอายุ 20.52 % ประชาชนมี
พฤตกิรรมการกนิหวาน มัน เค็ม และมีแรงงานตา่ง
ดา้วที�ข ึ�นทะเบียน 4,000-6,000 คนตอ่ปี อาชีพ
รับจา้งภาคเกษตรกรรม

 - ระบบ IT, HosXP,ระบบ Paper Less , RM 
digital
 - Program Thai refer, โปรแกรมเยี�ยมบา้น
(เขาสกุมิ)
 - ระบบหนังสอืเวียนอเิลคทรอนกิ,โปรแกรม
แจง้ซ่อมออนไลน์ ,โปรแกรมระบบบัญชีและ
การเงนิรพ.สต.
 - ระบบ LAB Online คปสอ.
-  โปรแกรมยืมคนืเวชระเบียน
-  โปรแกรม RCM(โปรแกรมบรหิารจัดการลกูหนี�)
-  โปรแกรมจัดเก็บเวชระเบียนอเิล็คทรอนกิส์

- โปรแกรมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 43 แฟ้ม
-  โปรแกรมระบบควิออนไลน์(โปรแกรมนีโอควิ)

ผลติภณัฑม์วลรวมตอ่หวัปชก.38,000 บาท
 - แรงงานตา่งดา้วข ึ�นทะเบียนปี 64 จํานวน 
4,284 คน

พื�นที�ราบเชงิเขาเขตแดนใกลป้ระเทศกัมพูชา 
 หา่งจาก รพศ.14 กม. การเดนิทางจากบา้นมา
โรงพยาบาลมะขามไม่เกนิ 1 ชม.เป็นเสน้ทาง
ขนสง่สนิคา้สูช่ายแดนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 มีแหลง่ทอ่งเที�ยวเชงินเิวศ

 -โครงสรา้งกรอบอัตรากําลงัตามกฎกระทรวง จํากัดการจา้ง
 -นโยบาย UC คา่หวัปชก.ไม่เพียงพอบรหิารจัดการ

ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ โอกาสเชงิกลยทุธ์ Competitive Situation
1.มีเครือขา่ยพระสงฆใ์หก้ารสนับสนุนดา้นการเงนิ
กับโรงพยาบาลในการจัดหาครุภณัฑแ์ละ
ส ิ�งก่อสรา้ง
2.ไดร้ับความร่วมมือจากอปท.ในเขตอําเภอ
มะขามการพัฒนาโรงพยาบาล
3. มีโรงงานขาเทยีม
4. มีอาคารศนูย์บรกิารสขุภาพแรงงานตา่งชาต ิ

1 ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ NCD, TB, กลุม่ตดิบา้นตดิ
เตยีง
2 ดา้นการรักษา Stroke, STEMI, Sepsis
3 ดา้นบรหิารจัดการ: เสถียรภาพดา้นการเงนิ
การคลงั, พัฒนาศกัยภาพบุคลากรที�มีจํากัดใหม้ี
สมรรถนะสงูข ึ�น

1.ไดร้ับความร่วมมือกับทอ้งถิ�น พัฒนาระบบ
บรกิารดา้น NCD อุบัตเิหต ุพชอ.
2.การดแูลผูป่้วย Palliative care โดยญาต ิ
เครือขา่ยพระสงฆแ์ละ อปท.มีสว่นร่วม

 - รพ.ระดบั F1เขตสขุภาพที� 6

  
จดุเนน้/เข็มมุง่  วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ์  วสิยัทศัน์

 1. PCC           
 2. Intermediate care  
 3. Smart hospital

1.จัดบรกิารสขุภาพใหม้ีคณุภาพ (Secondary 
Care)
2.พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมูแิละความรอบรูด้า้น
สขุภาพร่วมกับภาคเีครือขา่ย(Primary Care & 
health Literacy)
3.สรา้งเสรมิบุคลากรใหเ้ป็นตน้แบบสขุภาพดี

(HR performance)
4.การบรหิารจัดการทรัพยากรใหม้ีประสทิธภิาพ 
( Governance)

เป็นโรงพยาบาลที�มีคณุภาพ  มุ่งเนน้การมีสว่น
ร่วมในการสรา้งเสรมิ และดแูลสขุภาพแบบองค์
รวม  เพื�อประชาชน มีสขุภาพดี

พนัธกจิ
 1. จัดบรกิารสขุภาพองคร์วมผสมผสานอย่างมี
คณุภาพ
 2. พัฒนาเครือขา่ยบรกิารสขุภาพและสรา้งความ
ร่วมมือภาคเีครือขา่ยในการจัดระบบสขุภาพที�
สอดคลอ้งกับวถิีชีวติของประชาชน 
 3. จัดระบบบรหิารจัดการที�มีประสทิธภิาพ  

ค่านยิมหลกั
 M  :     MIND  (SERVICE)   บรกิารที�ด ี
 A  :     ACCOUNTABILITY   มีสว่นร่วม
 K  :     KNOWLEDGE          รอบรู ้      
 H  :     HOLISTIC              ดอูงคร์วม
 A  :     ATTITUDE             ทศันคตดิ ี  
 M  :     MORAL                 มีคณุธรรม


ระบบกํากบัดูแลองคก์ร กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั สมรรถนะหลกัขององคก์ร คุณลกัษณะของบรกิาร
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด  สํานักงาน
ปลดักระทรวง  กระทรวงสาธารณสขุ

1. พรบ.หลกัประกันสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2544
2. พรบ.สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550 
3.  พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535
4. พรบ.การจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

• การดแูลผูป่้วยโรคเรื�อรังแบบองคร์วม เช่น 
เบาหวาน ความดนัโลหติสงู COPD 
• การทํางานเป็นทมีร่วมมือกับภาคเีครือขา่ย

รักษาโรคทั�วไป 



Suppliers (ผูส้ง่มอบ)  Inputs (ปัจจยันําเขา้)  Processes (กระบวนการ)  Outputs (ผลผลติ)  Customers (ผูร้บัผลงาน)
ผูส้่งมอบ บรษัิทยา   บรษัิทกําจัดขยะตดิเชื�อ   บรษัิทสง่

ตรวจนํ�ายาภายนอก   บรษัิทรับจา้งเหมาทําความ
สะอาด

วสัดุ เวชภณัฑ์ ยา   เวชภณัฑไ์ม่ใช่ยา ระบบงาน
สําคญั

ระบบงานผูป่้วยนอก  ระบบงานผูป่้วยใน  
ระบบงานผูป่้วยฉุกเฉนิ  ระบบงานบรกิารชุมชน
และเยี�ยมบา้น

บรกิารหลกั • งานรักษาโรคทั�วไป : ใหบ้รกิารตรวจรักษา
เวชปฏบิัตทิั�วไป กลุม่ผูป่้วยวกิฤตฉิุกเฉนิ กลุม่
ศลัยกรรม กลุม่อายุรกรรม  กลุม่กุมารเวชกรรม  
กลุม่สตูกิรรม กลุม่สขุภาพจติและจติเวช  งาน
ทนัตกรรม  แพทย์แผนไทย
• งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบรกิารดา้นปฐม
ภมู ิ: ใหบ้รกิารสง่เสรมิสขุภาพตาม
กลุม่วัย งานควบคมุป้องกันโรค  งานอนามัยแม่
และเด็ก  ฯลฯ.
• งานฟื�นฟสูภาพ :  งานบรกิารฟื�นฟสูภาพผู ้
พกิารขาขาด บรกิารกายภาพบําบัด 

ผูป่้วยและความ
ตอ้งการ

กลุม่ผูป่้วยนอก: ตอ้งการรับบรกิารที�สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ไดร้ับการ
คดักรองเพื�อคดัแยกประเภทผูป่้วยตามอาการสําคญั  ไดร้ับทราบขอ้มูล 
การเจ็บป่วย พฤตกิรรมบรกิารที�ดไีดร้ับการพทิกัษ์สทิธิ�บรกิารเทา่เทยีม 
กลุม่ผูป่้วยอุบัตเิหต-ุฉุกเฉนิ :  ตอ้งการไดร้ับบรกิารที�รวดเร็ว ปลอดภยั 
ไดร้ับขอ้มูล สง่ตอ่ไดท้นัเวลา 
กลุม่ผูป่้วยใน : ตอ้งการไดร้ับบรกิารที�สะดวก ปลอดภยั พฤตกิรรมบรกิารที�
ดไีดร้ับการพทิกัษ์สทิธิ�บรกิารเทา่เทยีม หอ้งพัก เตยีงที�สะอาด ปลอดภยั 
ไดร้ับขอ้มูลการใหก้ารรักษามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
กลุม่ผูป่้วยในชุมชน : ไดร้ับขอ้มูลการดแูลสขุภาพตนเอง  ไดร้ับการตรวจ
สขุภาพและคดักรองในชุมชน  การควบคมุการระบาดของโรค

พนัธมติรและ
บทบาท

รพ.สต.                     - ไดร้ับการจัดสรร
ทรัพยากรที�เป็นธรรม  การนเิทศงานการพัฒนา
คณุภาพบรกิาร 
                              - ขอคําปรกึษาการรักษา 
และการสง่ตอ่ผูป่้วย
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ - ประสานขอ้มูลผูป่้วย
ก่อนสง่ตอ่ที�ครบถว้น 
                              - ปรกึษาการรักษา และสง่
ตอ่ผูป่้วยไดต้ามแนวทาง
                              - รับผูป่้วยกลบัจากรพศ.
ชุมชนและองคก์รทอ้งถิ�น - ดแูลสขุภาพชุมชน
โรงเรียน                  - สนับสนุนความรูด้า้น
สขุภาพ การตรวจสขุภาพเด็กนักเรียน การสง่ตอ่
เด็กนักเรียนเพื�อการรักษาที�สะดวกและรวดเร็ว

อาคารสถานที� อาคารผูป่้วยนอกและฉุกเฉนิ   อาคารเบาหวาน
 – ความดนัโลหติสงู
อาคารผูป่้วยใน  (มีหอ้งพเิศษเดี�ยว 8 หอ้ง  
หอ้งแยกโรค 1 หอ้ง)  ตกึหลงัคลอด (มีหอ้ง
พเิศษเดี�ยว 1 หอ้ง)                                      
       คลนิกิแพทย์แผนไทย 
อาคารสง่เสรมิสขุภาพ  
อาคารเมตตาคณุ (กลุม่ผูต้ดิเชื�อ HIV)
อาคารจ่ายกลางและซักฟอก  โรงไฟฟ้า  โรง
พัสด ุ  โรงพักขยะ โรงบําบัดนํ�าเสยี  
โรงงานขาเทยีมพระราชทาน และกายภาพ
โรงครัว
อาคารทนัตกรรม       
อาคารตรวจสขุภาพแรงงานตา่งชาต ิ
อาคารผูป่้วยใน IMC

กระบวนการ
ทํางานสําคญั

การเขา้ถงึเขา้รับบรกิาร  การประเมนิ การ
วางแผน  การดแูลผูป่้วย   การใหข้อ้มูลและ
เสรมิพลงั  การดแูลตอ่เนื�อง

สาขาการ
ใหบ้รกิาร
เฉพาะทางที�
สําคญั

บรกิารจัดฟัน   ทําขาเทยีม ปัญหาสุขภาพ
สําคญั

 -Trauma: Multiple  Trauma
 -Non Trauma: MI, Stroke,  HT, DM, COPD
 -ภยัสขุภาพ: อุบัตเิหตจุราจร, DF,ชคิณุกุนยา, โควดิ-19  สารเคมีตกคา้ง
 -ปัญหาโรคตดิเชื�อ:  Sepsis, TB, Pneumonia,COVID

คู่ความร่วมมอื
และบทบาท

รพ.สต. - ร่วมกันดแูลผูป่้วยในชุมชน สง่ขอ้มูลที�
สําคญัเกี�ยวกับการเจ็บป่วยถงึกัน ควบคมุโรค
ระบาด 

เคร ื�องมอืและ
เทคโนโลยี

เครื�องมือ
1. เครื�อง Defibrillator 3 เครื�อง
2. เครื�อง EKG  4 เครื�อง
3. เครื�อง Infusion pump 4 เครื�อง
4. เครื�อง Partial monitor 4 เครื�อง
5. เครื�อง O2 sat 4 เครื�อง
6. เครื�อง Ultrasound 5 เครื�อง 
7. เครื�อง Syringe pump 1 เครื�อง
8. เครื�อง NST 1 เครื�อง
9. รถพยาบาลฉุกเฉนิ  5  คนั
10.กายอุปกรณ์
เทคโนโลยี�
1.ระบบบันทกึขอ้มูลผูป่้วยผ่านโปรแกรม HosXp
  (server HosXp)
2.ระบบฐานขอ้มูลการใหบ้รกิารโรงพยาบาล 
(Server Data Center)
3.ระบบบรหิารจัดการขอ้มูลการใช ้Internet
4.ระบบหนังสอืเวียนอเิลคโทรนกิ ผ่านระบบ 
Intranet 
5.ศนูย์ขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ CUP มะขาม
6.ระบบเชื�อมผล LAB เขา้สูโ่ปรแกรม Hos xp
7.ระบบการถ่ายภาพรังสชีนดิ Digital ผ่าน
โปรแกรม PAG
9.ระบบรายงานอุบัตกิารณ์ความเสี�ยง NRLS
10.ระบบNERO Q (ระบบควิอัตโนมัต ิ)

กระบวนการ
สนบัสนุนที�
สําคญั

ระบบIT ระบบพัสด ุ ระบบการเงนิการบัญชี      
ระบบยานพาหนะ ระบบซ่อมบํารุง    ระบบงาน
ซักฟอกจ่ายกลาง  
ระบบบํารุงรักษาอาคารสถานที� ระบบบรหิาร
ความเสี�ยงและคณุภาพ ระบบบรหิารบุคลากร 
ระบบเวชระเบียน

ผูร้บัผลงานอื�น
และความตอ้งการ

กลุม่แกนนําดา้นสขุภาพ :  การมีสว่นร่วมในการดําเนนิงานดา้นสขุภาพ จติ
อาสา  ขา่วสารดา้นสขุภาพ เพื�อการมีสขุภาพที�ดี

ความร่วมมอื
ดา้นการศกึษา

เป็นแหลง่ฝึกนักศกึษาเภสชั  พยาบาล  และแพทย์
 Intern

โครงร่าง
กําลงัคน

รพ.154 คน รพ.สต. 53 คน แพทย์ 5 คน
พยาบาล 41 คน เภสชั 4 คน ทนัตแพทย์ 5 คน  
นักเทคนคิการแพทย์ 3 คน นักรังส ี1คน 
กายภาพ 3 คน โภชนากร 1คน นักจติวทิยา 1คน
 แผนไทย 3 คน   นักวชิาการสาธารณสขุ 6 คน

เครอืขา่ย
บรกิารและ
บทบาท

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ - เป็นพี�เลี�ยงสนับสนุน 
อบรมใหค้วามรูด้า้นวชิาการตา่งๆ

ผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีและความ
ตอ้งการ

สํานักงานหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ: การพจิารณาสทิธกิารรักษาที�
ถูกตอ้งใหป้ระชาชน สง่รายงาน ผลงาน ครบถว้น ทนัเวลา
สํานักงานประกันสงัคม : ขอ้มูลการรักษาของผูม้ีสทิธิ�ประกันสงัคมครบถว้น
 ถูกตอ้ง ทนัเวลา
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด : รับการถ่ายทอดโยบาย และแผนงานไป
ปฏบิัต ิใหค้รอบคลมุ สง่รายงานถูกตอ้ง ทนัเวลา

บรกิารที�จา้ง
เหมา

บรกิารจา้งเหมาทําความสะอาด
บรกิารจา้งเหมาลา้งเครื�องปรับอากาศรายไตรมาส
บรษัิทรับกําจัดขยะตดิเชื�อ
บรษัิทจา้งเหมาเครื�องถ่ายเอกสาร เครื�องปรนิซ์

ปัจจยัผูกพนั
ของกําลงัคน

การมีสมัพันธภาพกับผูร้่วมงานและผูบ้รหิาร,และ
การใหค้วามสําคญักับการทํางานเป็นทมี

ขอ้กําหนดา้น
สุขภาพและ
ความปลอดภยั

ดา้นความปลอดภยั : เขา้ถงึบรกิารรวดเร็ว  
ประเมนิครอบคลมุ  วนิจิฉัยถูกตอ้ง  รักษา
เหมาะสม และสง่ตอ่รวดเร็ว   
ดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ : มีความรอบรูด้า้น
สขุภาพรายบุคคล ควบคมุโรคและดแูลตนเองได ้
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