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Hospital Profile

WHAT Hospital Profile คอืสรุปขอ้มลูส ำคญัของโรงพยำบำล แสดงใหเ้ห็นบรบิททีเ่ป็นตวัก ำหนดทศิทำงกำรท ำงำนของโรงพยำบำล

WHY ควำมเขำ้ใจในโจทยข์ององคก์รหรอืควำมตอ้งกำรขององคก์ร มคีวำมส ำคญัตอ่ทมีงำนของ รพ.เองและผูเ้ยีย่มส ำรวจในกำรพจิำรณำวำ่สิง่ทีอ่งคก์รด ำเนนิกำรนัน้สอดคลอ้งกบับรบิทของ

HOW แบบบนัทกึนีจั้ดท ำขึน้เพือ่ให ้รพ.สรุปขอ้มลูส ำคญัอยำ่งกระชบั และตรวจสอบควำมสมัพันธข์ององคป์ระกอบตำ่ง  ๆเพือ่พจิำรณำควำมสมบรูณ์และควำมเป็นเหตเุป็นผล
(1) บนัทกึขอ้มลูส ำคญัโดยสรุปใน Sheet Entry และ Statistic ในสว่นทีเ่ป็น cell สเีหลอืง
(2) ใชปุ้่ ม wrap text เพือ่ขยำยควำมสงูของ cell ใหข้อ้ควำมทัง้หมดปรำกฏใน cell โดย review-unprotect ดว้ยรหสั 123 แลว้เลอืกทัง้หมดของ sheet ทีปุ่่ มสำมเหลีย่มบนซำ้ย
(3) ถำ้มขีอ้ควำมเป็นขอ้ยอ่ย ใหใ้ช ้Alt-Enter เพือ่ข ึน้บรรทัดใหมใ่น cell เดยีวกนั อยำ่ insert cell เพือ่บนัทกึเพิม่ ยกเวน้ผูม้คีวำมรูใ้นกำร link ขอ้มลูระหวำ่ง sheet ตอ้งกำรออกแบบบนัทกึให ้
สมบรูณ์ขึน้
(4) ตรวจสอบควำมสมัพันธใ์น sheet VMV&CC, Strategy, SIPOC แลว้คยุกนัในทมีวำ่ขอ้มลูสมบรูณ์หรอืไม ่มคีวำมสมัพันธส์อดคลอ้งเป็นเหตเุป็นผลหรอืไม่
(5) ปรับปรุงเพิม่เตมิขอ้มลูตำมผลกำรพจิำรณำของทมีน ำ แกไ้ขเฉพำะใน sheet Entry และ Statistic เทำ่นัน้
(6) ใชป้ระโยชนใ์นกำรพจิำรณำกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนหมวดตำ่งๆ อยำ่งเชือ่มโยงกนั
(7) ถำ้ตอ้งกำร copy ขอ้มลูไปใช ้ให ้review-unprotect sheet ดว้ยรหสั 123 แลว้ protect sheet ไวด้ว้ยรหสัเดมิเพือ่ป้องกนักำรแกไ้ขโดยไมต่ัง้ใจ
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บนัทกึขอ้มลูใน cell สเีหลอืง

ชือ่องคก์ร Organization Name Pangsilatong Hospital
ลักษณะองคก์ร Organization 

Characteristic
โรงพยำบำลชมุชน ระดับทตุยิภมู ิ(F2)

บรกิำรหลัก Core Services ผูป่้วยท่ัวไป ทันตกรรมทัง้ในและนอกเวลำ แพทยแ์ผนไทย กำยภำพบ ำบัด
วสิยัทัศน์ Vision เป็นโรงพยำบำลบรกิำรไดม้ำตรฐำนผสำนภำครีว่มใจ กำ้วไกลสูค่ณุภำพ
พันธกจิ Mission 1.  พัฒนำระบบบรกิำรดำ้นสขุภำพไดม้ำตรฐำนแบบองค์

รวม
 
2.  พัฒนำกำรเชือ่มโยงภำคเีครอืขำ่ยแบบมสีว่นรว่ม
3.  สง่เสรมิใหค้นในชมุชนดแูลสขุภำพตนเองใหม้สีขุภำพดี

คำ่นยิมหลัก Core Values P : Patient focus (ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง)
A : Achievement Motivation-ACH (กำรมุง่ผลสมัฤทธิข์องงำน)
N : Network Team (กำรท ำงำนเป็นทมีของเจำ้หนำ้ที)่
G : Goal public health (ประชำชนมสีขุภำพด)ี

สมรรถนะหลักขององคก์ร Core Competencies Humanized health care,Health Promotion

ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ Strategic Advantages 1. บคุลำกรมคีวำมรักองคก์รเป็นทนุเดมิ ทีถ่ำ่ยทอดรุน่ตอ่รุน่
2. มงีบประมำณเพยีงพอส ำหรับกำรสนับสนุนเครอืขำ่ย

ควำมทำ้ทำยเชงิกลยทุธ์ Strategic Challenges 1. เพิม่ประสทิธภิำพกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง DM,HT,CKD,COPD
2. สรำ้งควำมเขม้แข็งในชมุชนในกำรพัฒนำระบบสขุภำพ
3. สรำ้งวัฒนธรรมควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน 2 P 
safety 
  
 

โอกำสเชงิกลยทุธ์ Strategic Opportunities 1. พัฒนำระบบกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รังทัง้เครอืขำ่ย
2. บรูณำกำรกำรมสีว่นรว่มของภำคเีครอืขำ่ยในกำรดแูลสขุภำพชมุชน
3. สรำ้งวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทัง้เครอืขำ่ย

วัตถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์ Strategic Objectives G1ระบบบรกิำรกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รังมคีณุภำพ
G2ประชำชนมสีขุภำพดี
G3ภำคเีครอืขำ่ยมคีวำมเขม้แข็งมสีว่นรว่มในกำรพัฒนำระบบสขุภำพ
G4ประชำชนไดรั้บบรกิำรทำงดำ้นสขุภำพไดม้ำตรฐำนควำมปลอดภัย
G5บคุลำกรเครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพปำงศลิำทองมวีัฒนธรรมควำมปลอดภัย

จดุเนน้/เข็มมุง่ Key Focus Area พัฒนำศักยภำพบรกิำรทำงคลนิกิ : DM,HT,CKD,CPD
พัฒนำกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน 2 P safety

สถำนกำรณ์ดำ้นสงัคม Social Situation เป็นโรงพยำบำลชมุชนอยูห่ำ่งจำกทีว่ำ่กำรอ ำเภอประมำณ10 กโิลเมตร มพีืน้ทีเ่ป็นทีร่ำบเชงิเขำมพีืน้ที ่633.77 ตำรำงกโิลเมตรพืน้ทีส่ว่น
ใหญเ่ป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม  แบง่เขตกำรปกครองเป็น 3 ต ำบล 42 หมูบ่ำ้น จ ำนวน 7,712 หลังคำเรอืน จ ำนวนประชำกร 23,570 คน  มี
องคก์ำรบรหิำรต ำบล 3 แหง่ ไดแ้ก ่อบต.โพธิท์อง อบต.หนิดำต และอบต.ปำงตำไว ลักษณะทำงสงัคมเป็นสงัคมชนบท ประชำชนสว่น
ใหญร่อ้ยละ 99นับถอืศำสนำพุทธ รอ้ยละ 0.5 นับถอืศำสนำครสิต ์ประเพณีและวัฒนธรรมเหมอืนกบัประเพณีชำวเหนือโดยท่ัวไปคอืกำร
ท ำบญุใสบ่ำตร งำนสงกรำนต ์งำนลอยกระทง

สถำนกำรณ์ดำ้นเทคโนโลยี Technological Situation ใชร้ะบบNetwork เชือ่มตอ่กบัระบบ Hosxp ทัง้โรงพยำบำล กำรเชือ่มตอ่Internet ใชร้ะบบ CAT,TOT เพือ่กำรรับ-สง่ขอ้มลูทำงIntetnet 
โรงพยำบำลได ้Leed line ของ TOT เพือ่สง่ขอ้มลู Data center ไปยัง สสจ.ก ำแพงเพชร

สถำนกำรณ์ดำ้นเศรษฐกจิ Economic Situation ประชำชนสว่นใหญม่ฐีำนะปำนกลำง รอ้ยละ 80 อำชพีเกษตรกร ผลติผลทำงกำรเกษตรทีส่ ำคัญ เชน่ ขำ้ว มันส ำปะหลัง ขำ้วโพด ออ้ย  
เลีย้งสตัว ์และรับจำ้ง แรงงำนตำ่งดำ้วในพืน้ที ่มพีมำ่ และลำว ทัง้ถกูกฎหมำยและผดิกฎหมำย

สถำนกำรณ์ดำ้นสิง่แวดลอ้ม Environmental Situation สภำพแวดลอ้มพืน้ที ่ทีม่โีรงสขีำ้ว รับซือ้พชืพันธุท์ำงกำรเกษตร ก็จะพบปัญหำฝุ่ นละออง และกลิน่ สว่นทีม่กีำรปลกูออ้ย ขำ้ว ท ำสวน ก็
จะพบปัญหำในเรือ่งสำรเคมแีละควันจำกกำรเผำออ้ย
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สถำนกำรณ์ดำ้นกำรเมอืง Political Situation กำรเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มภำยนอก/นโยบำยตำ่งๆ                                                                                                           

  1. กำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรจำ่ยเงนิคำ่รักษำพยำบำลสทิธขิำ้รำชกำร/สปสช. ท ำใหโ้รงพยำบำลมรีำยไดล้ดลงจงึจ ำเป็นตอ้งเพิม่กำร Audit 
เวชระเบยีนในดำ้นคณุภำพเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลมุเพยีงพอในกำรใหร้หัสโรคสำมำรถเรยีกเก็บเงนิไดใ้กลเ้คยีงกบัคำ่ใชจ้ำ่ย
จรงิ
 
2. กฎหมำย (พรบ.สขุภำพแหง่ชำต)ิ เปิดโอกำสใหม้กีำรฟ้องรอ้งไดง้ำ่ยขึน้

สถำนกำรณ์ดำ้นกำรแขง่ขัน Competitive Situation 1. ขนำดและกำรเตบิโตของ
องคก์ร:
 
ปี 2540 เปิดใหบ้รกิำรเป็นโรงพยำบำลชมุชนขนำด 10 เตยีง ขยำยเป็นโรงพยำบำลขนำด 30 เตยีงในปี 2547 และสรำ้งอำคำรสง่เสรมิ
สขุภำพ เปิดใหบ้รกิำร ปี 2557
2. ศักยภำพกำรใหบ้รกิำร : รพ.มเีขตตดิตอ่ 3 อ ำเภอ อ ำเภอทีเ่ป็นเขตตดิตอ่มโีรงพยำบำลทีม่ศีักยภำพสงูกวำ่ และมคีลนิกิแพทย ์
พยำบำลหลำยแหง่

ขอ้มลูท่ัวไปดำ้นก ำลังคน Workforce Profile โรงพยำบำลปำงศลิำทองมบีคุลำกร รวมทัง้ส ิน้ 112 คน ประกอบดว้ย ขำ้รำชกำร 45 คน (40.17%), พนักงำนกระทรวง 23 คน
(20.53%),พนักงำนรำชกำร 2 คน(1.78%) ลกูจำ้งประจ ำ 8 คน(7.14%), ลกูจำ้งครำว 11 คน (9.82%), ลกูจำ้งเหมำบรกิำร 23 คน
(20.53%)แพทย ์4 คน ทันตแพทย ์3 คน พยำบำล 25 คน เภสชักร 3 คน กลุม่วชิำชพีอืน่ๆ 21  คน และกลุม่สนับสนุน 56 คน

ปัจจัยควำมผกูพันของก ำลังคน Workforce Engagement 
Factors

• ภำระงำนและคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสม สรำ้งคณุคำ่ในงำน สรำ้งควำมสขุ และควำมภำคภมูใิจตอ่
งำน
 
• ควำมกำ้วหนำ้ในอำชพี และกำรบรรจเุขำ้รับ
รำชกำร
  
• สวัสดกิำรทีด่สี ำหรับบุ
คลำ
กร
 
• กำรสรำ้งควำมสมัพันธท์ีด่ภีำยในในองคก์ร

ขอ้ก ำหนดดำ้นสขุภำพและควำม
ปลอดภัย

Health & safety 
requirement

มำตรฐำนHA  มำตรฐำนวชิำชพี มำตรฐำนโรค

วัสด ุเวชภัณฑ์ Supplies มกีำรจัดท ำแผนเงนิบ ำรงุโรงพยำบำล เพือ่รองรับแผนกำรใชย้ำและเวชภัณฑ ์แผนวัสดคุรภัุณฑท์ำงกำรแพทยท์ีจ่ ำเป็น เพือ่ใหเ้พยีงพอ
ตอ่ควำมตอ้งกำร โดยใหแ้ตล่ะฝ่ำยหรอืงำนเขยีนเสนอควำมตอ้งกำรในกำรใช ้

อำคำรสถำนที่ Facilities 1. ตกึอำคำร 10 เตยีง เปิดบรกิำรตัง้แต ่ปี 2540 ประกอบดว้ย กำรใหบ้รกิำรงำนผูป่้วยนอก งำนหอ้งฉุกเฉนิ งำนหอ้งคลอด งำนชนัสตูร 
งำนรังส ีงำนเภสชักรรม งำนประกนัสขุภำพ งำนสขุภำพจติ ยำเสพตดิ เอดส ์วัณโรคและงำนบรหิำร
2. ตกึผูป่้วยใน 30 เตยีง เปิดใหบ้รกิำรตัง้แตปี่ 2547 ใหบ้รกิำรแยกผูป่้วยชำย และหญงิ คนละหอ้งกนั มหีอ้งแยกโรค 1 หอ้ง หอ้งพเิศษ 4 
หอ้ง และหอ้งส ำหรับพระสงฆอ์ำภำษ 1 หอ้ง
3. ตกึงำน
ซกัฟอก
 
4. ตกึสง่เสรมิสขุภำพ ใหบ้รกิำร ปี 2557 ประกอบดว้ยงำนสง่เสรมิสขุภำพ และควบคมุโรค งำน
ฝำก
ครรภ์
 
5. ตกึจำ่ยกลำง ปี 2559
6. ปี 2560 ตอ่เตมิอำคำรหอ้งกำยภำพ และแพทยแ์ผน
ไทย
 
              สรำ้งตกึโรงครัว เปิดใหบ้รกิำรเมือ่เดอืน มถินุำยน 2560
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เครือ่งมอืและเทคโนโลยี Equipment & technology 1. เครือ่งมอืส ำหรับกำรตรวจ

วนิจิฉัย
 
    - เครือ่งเอกซเ์รยข์นำด 500 mA 1 เครือ่ง พรอ้มระบบ PAC
    - เครือ่งตรวจดว้ยควำมถีส่งู (Ultrasound) จ ำนวน 2 เครือ่ง
    - เครือ่งตดิตำมสขุภำพทำรกในครรภ ์(NST) 2 เครือ่ง
2. เครือ่งมอืส ำหรับกำรรักษำ ไดแ้ก่
    - ชดุเครือ่งมอืตดิตำมและรักษำในหอผูป่้วย เชน่ เครือ่งใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลอืด (Infusion pump & Syringe pump), เครือ่งตดิตำม
สญัญำณชพี (Monitor),Radiant warmer,Transport incubator
3. เทคโนโลย ีใชโ้ปรแกรมปฏบัิตกิำร HosXP ในระบบบรกิำร เชือ่มโยงรำยงำนผลตรวจทำง หอ้งปฏบัิตกิำร (LIS) และรังสวีทิยำ (PAC)

กฎหมำย กฎระเบยีบขอ้บังคับ Regulatory Requirement 1. ดำ้นบรหิำร เชน่ พรบ.ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ.2551 ระเบยีบพัสด ุ ระเบยีบกำรเงนิ และระเบยีบสำรบรรณ
2. กฎระเบยีบขอ้บังคับ/มำตรฐำนวชิำชพีเฉพำะ เชน่ องคก์รแพทย ์ องคก์รพยำบำล  ทันตแพทยส์ภำ
3. กฎหมำยและมำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัมำตรฐำนทำงดำ้นยำ ไดแ้ก ่สทิธบัิตรยำ และมำตรฐำนสมำคมเภสชักรรมโรงพยำบำล มำตรฐำน
งำนแพทยแ์ผนไทยโดยกรมพัฒนำกำรแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์ำงเลอืกและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่  พระรำชบัญญัตกิำรประกอบ
โรคศลิปะ ปี2542
4. ดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ พรบ.ดำ้นสิง่แวดลอ้ม  น ้ำเสยี และ
ขยะ
  
 
5. พรบ. ตำ่งๆ เชน่ กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรชว่ยเหลอืเบือ้งตน้แกผู่เ้สยีหำย อนัเกดิจำกกำรใหบ้รกิำรของระบบสำธำรณสขุ ตำมมำตรำ 
41 , 18(4) 

ระบบงำน Work System Leadership System
Inpatient Service System
Outpatient Service System
Emergency Service System
Community Service System

กระบวนกำรท ำงำนทีส่ ำคัญ Key Work Processes Access & Entry
Assessment
Patient Care Plan
Patient care Delivery
Education & empowerment
Discharge
Continuity of Care"

กระบวนกำรสนับสนุนทีส่ ำคัญ Key Support Processes Patient & Customer Relation
HRM & HRD
Information & Knowledge Management
Risk, Safety, Quality Management
Professional Governance
Environmental Management
Infection Control
Medical Record
Medication Management
Diagnostic Service
General Administration"
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ระบบก ำกบัดแูลองคก์ร Governance System โรงพยำบำลปำงศลิำทองเป็น 1 ใน 11ของโรงพยำบำลชมุชนรวมทัง้โรงพยำบำลท่ัวไปอกี 1 แหง่  ทีเ่ป็นเครอืขำ่ยบรกิำรสำธำรณสขุใน

ระดับจังหวัด  โดยมสี ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดก ำแพงเพชรเป็นผูก้ ำกบัตดิตำมกำรท ำงำน  กำรบรหิำรจัดกำรและกำรจัดสรรเงนิ UC  
ทัง้นี้จะมกีำรประชมุของคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสขุระดับจังหวัดเป็นประจ ำทกุเดอืน  มกีำรนเิทศเฝ้ำตดิตำมสถำนกำรณ์กำรเงนิ
กำรคลังจำก ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดก ำแพงเพชร  เป็นตน้  ในสว่นของโรงพยำบำลปำงศลิำทอง รับผดิชอบเป็นแกนหลักใหก้บั
เครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ  ไดแ้ก ่ ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอปำงศลิำทอง , รพ.สต.หนองหลม่ , รพ.สต.ทำ่ขึน้ , รพ.สต.หนิดำต , ศนูย์
สง่เสรมิสขุภำพชมุชนบำ้นเพชรเจรญิ  และศนูยส์ง่เสรมิสขุภำพชมุชนบำ้นคลองปลำสรอ้ย  ในรปูแบบของคณะท ำงำนประสำนงำน
สำธำรณสขุอ ำเภอปำงศลิำทอง ( คปสอ.ปำงศลิำทอง ) ครอบคลมุกำรบรหิำรจัดกำรแกไ้ขปัญหำสำธำรณสขุของประชำชนในอ ำเภอ และ
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง  รวมทัง้กำรประสำนสง่ตอ่  กำรใชท้รัพยำกร และกำรจัดสรรงบประมำณรว่มกนั

ผูป่้วยและควำมตอ้งกำร Patients & Requirements กลุม่ปกต ิ     »กำรคัดกรองควำมเสีย่ง กำรสง่เสรมิสขุภำพและกำรป้องกนัโรค

กลุม่เสีย่ง     »ทรำบขอ้มลูควำมเสีย่งและไดรั้บกำรปรับพฤตกิรรม

กลุม่ป่วย      »ไดรั้บกำรดแูลรักษำตำมมำรฐำน รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย

ผูพ้กิำร        »ควำมสะดวกในกำรขึน้ทะเบยีน กำรฟ้ืนฟสูภำพ ไดรั้บเครือ่งมอือปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก

กลุม่ผูต้ดิเชือ้ »กำรรักษำควำมลับ ไดรั้บกำรคุม้ครองสทิธิ

กลุม่หญงิตัง้ครรภ/์ผูค้ลอด      »กำรฝำกครรภท์ีม่คีณุภำพ ลกูเกดิรอดแมป่ลอดภัย

กลุม่ผูป่้วยระยะสดุทำ้ย กำรดแูลแบบประคับประคอง    » กำรตำยอยำ่งสงบและมศีักดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์

กลุม่แรงงำนตำ่งดำ้ว     »ควำมเทำ่เทยีมและควำมเสมอภำคในกำรเขำ้ถงึบรกิำร
ผูรั้บผลงำนอืน่ๆ และควำมตอ้งกำร Other Customers & 

Requirements
อสม.             »ไดรั้บสวัสดกิำรตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสขุกำรบรกิำรทีด่ ี

ผูน้ ำชมุชน       »ไดรั้บสวัสดกิำรตำมสทิธกิำรบรกิำรทีด่ ี

ชมรมผูส้งูอำย ุ  »ไดรั้บบรกิำรตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสขุกำรบรกิำรทีด่ ี

กลุม่วัยรุน่และเยำวชน »ไดรั้บกำรดแูลอยำ่งเป็นมติร

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและควำม
ตอ้งกำร

Stakeholders & 
Requirements

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัด  »กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนทีถ่กูตอ้ง สง่รำยงำนตำมก ำหนด

ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอ   »กำรประสำนงำนทีส่ะดวก รวดเร็ว, กำรใชข้อ้มลูรว่มกนั

โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล    »กำรประสำนงำนกำรสง่ตอ่ทีส่ะดวก กำรไดรั้บขอ้มลูกำรดแูลผูป่้วยครอบคลมุและตอ่เนื่อง

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล     »กำรประสำนงำนทีส่ะดวกและรวดเร็ว

โรงเรยีน    »กำรประสำนงำนทีส่ะดวกและรวดเร็ว

วัด       »กำรดแูลสขุภำพพระภกิษุ สำมเณร ทีส่ะดวกและรวดเร็ว

บรษัิทผูค้ำ้ตำ่งๆ  »กำรจำ่ยคำ่บรกิำรทีต่รงตำม
ก ำหนด
 

ผูส้ง่มอบ Suppliers รพ.ก ำแพงเพชร  »แหลง่ขอ้มลู วชิำกำร ใหค้ ำปรกึษำสง่ตอ่ผูป่้วยทีโ่รงพยำบำลดแูลจนพน้ภำวะวกิฤติ

สถำนบรกิำรในเครอืขำ่ย »สง่ตอ่ผูป่้วยเขำ้มำรับกำรตรวจรักษำในโรงพยำบำล

องคก์รภำคเีครอืขำ่ยชมุชน »สนับสนุนงบประมำณ มสีว่นรว่มในกำรเฝ้ำระวังสขุภำพ

บรษัิทยำและวัสดกุำรแพทย ์ »ยำ เวชภัณฑ ์และวัสดทุำงกำรแพทย์

หำ้งรำ้นอืน่ๆ    »วัสดสุ ำนักงำน

สถำบันรับรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) หนำ้ 5 จำก 13
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พันธมติรและบทบำท Partners & Roles 1. รพสต.ในเครอืขำ่ย (กำรสนับสนุนดำ้นวชิำกำรและกำรประสำนงำน ระบบสง่ตอ่ขอ้มลูและผูป่้วย)

2. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถำบันกำรศกึษำ (กำรตดิตอ่ประสำนงำนทีด่พีฤตกิรรมบรกิำรทีด่ ี)
3. ชมุชน (กำรคนืขอ้มลู,ควำมปลอดภัยของขยะ,น ้ำเสยีลงสูช่มุชนผำ่นกำรตรวจสอบ )
4. หน่วยงำนตำมสำยบังคับบัญชำ ไดแ้ก ่กระทรวงสำธำรณสขุ, เขตบรกิำรสขุภำพที ่3, ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดก ำแพงเพชร (กำร
ด ำเนนิงำนตำมนโยบำย ตดิตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตัวชีว้ัดถกูตอ้งตำม
ก ำหนด)
 
5. ส ำนักงำนหลักประกนัสขุภำพแหง่ชำต(ิสปสช.), ส ำนักงำนประกนัสงัคม(สปส.), ส ำนักงำนกองทนุ สนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ (สสส.)
 (กำรสง่ขอม้ลูเบกิจำ่ยคำ่รักษำพยำบำลทีถ่กูตอ้งและ
ทันเวลำ)
 
6. ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอ, โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล (ควำมรว่มมอืเครอืขำ่ย 
วชิำกำร)
 
7. หน่วยงำนรำชกำรและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ควำมรว่มมอื อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นบรกิำร)
8. ประชำชนและชมุชน (กำรบรกิำรทำงกำรแพทยท์ีด่ ีบรกิำรทีป่ระทับใจและเป็นมติร)

คูค่วำมรว่มมอืและบทบำท Collaborators & Roles 1.ศนูยว์ทิยำศำสตรก์ำรแพทยท์ี ่3 »กำรทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนั กำรระบำดของโรคกำร ทดสอบเพือ่ยนืยันโรค

2.ศนูยว์ศิวกรรมที ่3 »กำรสอบเทยีบเครือ่งมอื

3.สถำบันรับรองคณุภำพสถำนพยำบำล ( องคก์ำรมหำชน ) »โครงกำรพัฒนำคณุภำพสถำนพยำบำลดว้ยระบบพีเ่ลีย้ง ( Quality Leaming 
network )

เครอืขำ่ยบรกิำรและบทบำท Service Network & Roles 1.  เครอืขำ่ยระดับแมข่ำ่ย  ไดแ้ก ่ โรงพยำบำลท่ัวไปจังหวัดก ำแพงเพชร(แหลง่ขอ้มลู วชิำกำร ใหค้ ำปรกึษำ สง่ตอ่ผูป่้วยทีโ่รงพยำบำล
ดแูลจนพน้ภำวะวกิฤต ิสำมำรถใหก้ำรดแูลตอ่ในโรงพยำบำลชมุชนได)้
2.  เครอืขำ่ยระดับลกูขำ่ย  ไดแ้ก ่ โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลทัง้  5 แหง่ ดังนี้  รพ.สต.หนองหลม่, รพ.สต.ทำ่ขึน้ , รพ.สต.หนิดำต ,
 ศนูยส์ง่เสรมิสขุภำพชมุชนบำ้นเพชรเจรญิ , ศนูยส์ง่เสรมิสขุภำพชมุชนบำ้นคลองปลำสรอ้ย(กำรสนับสนุนดำ้นวชิำกำรและกำรประสำนงำน
 ระบบสง่ตอ่ขอ้มลูและผูป่้วย)

บรกิำรทีจ่ำ้งเหมำ Contracted Services 1. ก ำจัดขยะตดิเชือ้ และก ำจัดขยะท่ัวไป
2. บ ำรงุรักษำเครือ่งปรับอำกำศ ปีละ  2 ครัง้
3. สอบเทยีบและบ ำรงุรักษำเครือ่งมอื
4. ตรวจคณุภำพน ้ำ

ควำมรว่มมอืในดำ้นกำรศกึษำ Education Affiliation 1.  เป็นสถำนฝึกอบรมภำคปฏบัิตนัิกศกึษำทันตำภบิำล
2.  เป็นสถำนฝึกอบรมนักศกึษำคณะสำธำรณสขุศำสตร์

ปัญหำสขุภำพทีส่ ำคัญ Key Health Problems 1. กลุม่โรคเรือ้รัง ไดแ้ก ่DM ,HT,CKD,COPD
2. กลุม่โรคมคีวำมเสีย่งสงู ไดแ้ก ่STEMI ,Stroke
3. กลุม่โรคตดิเชือ้-ระบำด ไดแ้ก ่Sepsis,Diarrhea,Pneumonia
4. กลุม่มำรดำและทำรก ไดแ้ก ่PPH ,Birth 
asphyxia 

สำขำกำรใหบ้รกิำรเฉพำะทำงที่
ส ำคัญ

Key Service Specialties ไมม่ี

สถำบันรับรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) หนำ้ 6 จำก 13
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Parameter Data Calculation Unit
จ ำนวนประชำกรในเขตรับผดิชอบ (เฉพำะ รพ.ชมุชน) 23570
จ ำนวนเตยีงทีเ่ปิดด ำเนนิกำร 36
จ ำนวนผูป่้วยนอก (OPD visit) 37384
จ ำนวนผูป่้วยฉุกเฉนิ (ER visit) 12855
จ ำนวนผูป่้วยใน (IP Admission) 1238
จ ำนวนวันนอน รพ.รวม (total hospital days) 3509
จ ำนวนวันนอน ICU รวม (total ICU days) ไมม่ี
วันนอน รพ.เฉลีย่ (average LOS) 2.83 2.8 วัน
อตัรำครองเตยีง (occupancy rate) 62.51 26.70% %

Full time FTE of part time Total

จ ำนวนแพทยเ์ฉพำะทำง 1 0 1
จ ำนวนแพทยเ์วชปฏบัิตท่ัิวไป 3 0 3
จ ำนวนทันตแพทย์ 3 0 3
จ ำนวนเภสชักร 3 0 3
จ ำนวนพยำบำลเฉพำะทำง 9 0 9
จ ำนวนพยำบำลวชิำชพี 16 0 16
จ ำนวนพยำบำลเทคนคิ/อนุปรญิญำ 0 0 0
จ ำนวนพยำบำลวชิำชพี ICU 0 0 0
จ ำนวนนักกำยภำพบ ำบัด/กจิกรรมบ ำบัด 2 0 2
จ ำนวนนักเทคนคิกำรแพทย/์วทิยำศำสตรก์ำรแพทย์ 3 0 3
จ ำนวนนักรังสเีทคนคิ 1 0 1
จ ำนวนนักสงัคมสงเครำะห์ 0 0 0
จ ำนวนแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 2 0 2

จ ำนวนผูป่้วยนอก/แพทย ์(เฉลีย่) 37.38 คน/แพทย/์วัน
จ ำนวนผูป่้วยใน/พยำบำลวชิำชพี (เฉลีย่) 0.38 คน/พยำบำล/วัน
จ ำนวนผูป่้วย ICU/พยำบำลวชิำชพี #VALUE! คน/พยำบำล/วัน

High Volume Out-patient (ผูป่้วยนอกทีม่ปีรมิำณมำก) จ ำนวนหรอื % (ถำ้ม)ี

1 HT 9327
2 DM 4815
3 CKD stage 3 1826
4 Dyspepsia 1302 Acute bronchitis
5 Acute bronchitis 1061 Dyspepsia

High Volume In-patient (ผูป่้วยในทีม่ปีรมิำณมำก)

บนัทกึขอ้มลูใน cell สเีหลอืงเทำ่น ัน้
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1 Gastroenteritis and colitis 314
2 Bronchopnemonia 203
3 Cellulitis 120
4 Acute bronchitis 97
5 UTI 77

High Mortality Patient (ผูป่้วยทีม่อีตัรำตำยสงู)
1 STEMI
2 Stroke
3 HI
4
5

High Risk Patient (ผูป่้วยทีม่คีวำมเสีย่งสงู)
1 Stroke
2 STEMI
3 Sepsis
4 PPH
5 Birth asphysia

Complex Care/Center of Excellence (กำรดแูลทีซ่บัซอ้น/ศนูยค์วำมเป็นเลศิ)
1 CKD stage 5
2 จติเวช
3 Stroke
4
5
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Date: 15/06/2561ชือ่องคก์ร Pangsilatong Hospital
ลกัษณะองคก์ร โรงพยำบำลชมุชน ระดับทตุยิภมู ิ(F2)
บรกิำรหลกั ผูป่้วยท่ัวไป ทันตกรรมทัง้ในและนอกเวลำ แพทยแ์ผนไทย กำยภำพบ ำบัด

วสิยัทศัน์ คำ่นยิม
เป็นโรงพยำบำลบรกิำรไดม้ำตรฐำนผสำนภำครีว่มใจ กำ้วไกลสูค่ณุภำพ


P : Patient focus (ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลำง)
A : Achievement Motivation-ACH (กำรมุง่ผลสัมฤทธิข์องงำน)
N : Network Team (กำรท ำงำนเป็นทมีของเจำ้หนำ้ที)่
G : Goal public health (ประชำชนมสีขุภำพด)ี


พนัธกจิ

1.  พัฒนำระบบบรกิำรดำ้นสขุภำพไดม้ำตรฐำนแบบองค์
รวม
 
2.  พัฒนำกำรเชือ่มโยงภำคเีครอืขำ่ยแบบมสีว่นรว่ม
3.  สง่เสรมิใหค้นในชมุชนดแูลสขุภำพตนเองใหม้สีขุภำพดี


สมรรถนะหลกัขององคก์ร ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์

Humanized health care,Health Promotion


1. บคุลำกรมคีวำมรักองคก์รเป็นทนุเดมิ ทีถ่ำ่ยทอดรุน่ตอ่รุน่
2. มงีบประมำณเพยีงพอส ำหรับกำรสนับสนุนเครอืขำ่ย


ควำมทำ้ทำยเชงิกลยทุธ์

 
1. เพิม่ประสทิธภิำพกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง DM,HT,CKD,COPD
2. สรำ้งควำมเขม้แข็งในชมุชนในกำรพัฒนำระบบสขุภำพ
3. สรำ้งวัฒนธรรมควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน 2 P 
safety 
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Date: 15/06/2561ชือ่องคก์ร Pangsilatong Hospital
ลกัษณะองคก์ร โรงพยำบำลชมุชน ระดับทตุยิภมู ิ(F2)
บรกิำรหลกั ผูป่้วยท่ัวไป ทันตกรรมทัง้ในและนอกเวลำ แพทยแ์ผนไทย

 กำยภำพบ ำบัด

วสิยัทศัน์
เป็นโรงพยำบำลบรกิำรไดม้ำตรฐำนผสำนภำครีว่มใจ กำ้ว
ไกลสูค่ณุภำพ


พนัธกจิ

1.  พัฒนำระบบบรกิำรดำ้นสขุภำพไดม้ำตรฐำนแบบองค์
รวม
 
2.  พัฒนำกำรเชือ่มโยงภำคเีครอืขำ่ยแบบมสีว่นรว่ม
3.  สง่เสรมิใหค้นในชมุชนดแูลสขุภำพตนเองใหม้สีขุภำพดี


วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์ จดุเนน้/เข็มมุง่

G1ระบบบรกิำรกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รังมคีณุภำพ
G2ประชำชนมสีขุภำพดี
G3ภำคเีครอืขำ่ยมคีวำมเขม้แข็งมสีว่นรว่มในกำรพัฒนำ
ระบบสขุภำพ
G4ประชำชนไดรั้บบรกิำรทำงดำ้นสขุภำพไดม้ำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
G5บคุลำกรเครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพปำงศลิำทองมี
วัฒนธรรมควำมปลอดภัย



พัฒนำศักยภำพบรกิำรทำงคลนิกิ : DM,HT,CKD,CPD
พัฒนำกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน 2 P 

safety

  
ควำมไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ ควำมทำ้ทำยเชงิกลยทุธ์ โอกำสเชงิกลยทุธ์

1. บคุลำกรมคีวำมรักองคก์รเป็นทนุเดมิ ทีถ่ำ่ยทอดรุน่ตอ่รุน่
2. มงีบประมำณเพยีงพอส ำหรับกำรสนับสนุนเครอืขำ่ย

1. เพิม่ประสทิธภิำพกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง 
DM,HT,CKD,COPD
2. สรำ้งควำมเขม้แข็งในชมุชนในกำรพัฒนำระบบสขุภำพ
3. สรำ้งวัฒนธรรมควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน 2 P 
safety 
  
 

1. พัฒนำระบบกำรดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รังทัง้เครอืขำ่ย
2. บรูณำกำรกำรมสีว่นรว่มของภำคเีครอืขำ่ยในกำรดแูล
สขุภำพชมุชน
3. สรำ้งวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทัง้เครอืขำ่ย


Environmental Scan

Social Situation/Change Technological Situation/Change Economical Situation/Change
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Date: 15/06/2561เป็นโรงพยำบำลชมุชนอยูห่ำ่งจำกทีว่ำ่กำรอ ำเภอประมำณ
10 กโิลเมตร มพีืน้ทีเ่ป็นทีร่ำบเชงิเขำมพีืน้ที ่633.77 
ตำรำงกโิลเมตรพืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม  แบง่
เขตกำรปกครองเป็น 3 ต ำบล 42 หมูบ่ำ้น จ ำนวน 7,712 
หลังคำเรอืน จ ำนวนประชำกร 23,570 คน  มอีงคก์ำร
บรหิำรต ำบล 3 แหง่ ไดแ้ก ่อบต.โพธิท์อง อบต.หนิดำต 
และอบต.ปำงตำไว ลักษณะทำงสังคมเป็นสังคมชนบท 
ประชำชนสว่นใหญร่อ้ยละ 99นับถอืศำสนำพทุธ รอ้ยละ 
0.5 นับถอืศำสนำครสิต ์ประเพณีและวัฒนธรรมเหมอืนกับ
ประเพณีชำวเหนือโดยท่ัวไปคอืกำรท ำบญุใสบ่ำตร งำน
สงกรำนต ์งำนลอยกระทง

ใชร้ะบบNetwork เชือ่มตอ่กับระบบ Hosxp ทัง้โรงพยำบำล
 กำรเชือ่มตอ่Internet ใชร้ะบบ CAT,TOT เพือ่กำรรับ-สง่
ขอ้มลูทำงIntetnet โรงพยำบำลได ้Leed line ของ TOT 
เพือ่สง่ขอ้มลู Data center ไปยัง สสจ.ก ำแพงเพชร

ประชำชนสว่นใหญม่ฐีำนะปำนกลำง รอ้ยละ 80 อำชพี
เกษตรกร ผลติผลทำงกำรเกษตรทีส่ ำคัญ เชน่ ขำ้ว มัน
ส ำปะหลัง ขำ้วโพด ออ้ย  เลีย้งสัตว ์และรับจำ้ง แรงงำน
ตำ่งดำ้วในพืน้ที ่มพีมำ่ และลำว ทัง้ถกูกฎหมำยและผดิ
กฎหมำย

Environmental Situation/Change Political Situation/Change Competitive Situation
สภำพแวดลอ้มพืน้ที ่ทีม่โีรงสขีำ้ว รับซือ้พชืพันธุท์ำง
กำรเกษตร ก็จะพบปัญหำฝุ่ นละออง และกลิน่ สว่นทีม่กีำร
ปลกูออ้ย ขำ้ว ท ำสวน ก็จะพบปัญหำในเรือ่งสำรเคมแีละ
ควันจำกกำรเผำออ้ย

กำรเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มภำยนอก/นโยบำยตำ่งๆ         
                                                                                     
               1. กำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรจำ่ยเงนิคำ่รั
กษำพยำบำลสทิธขิำ้รำชกำร/สปสช. ท ำใหโ้รงพยำบำลมรี
ำยไดล้ดลงจงึจ ำเป็นตอ้งเพิม่กำร Audit เวชระเบยีนใน
ดำ้นคณุภำพเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลมุเพยีงพอในกำร
ใหร้หัสโรคสำมำรถเรยีกเก็บเงนิไดใ้กลเ้คยีงกับคำ่ใชจ้ำ่ย
จรงิ
 
2. กฎหมำย (พรบ.สขุภำพแหง่ชำต)ิ เปิดโอกำสใหม้กีำร
ฟ้องรอ้งไดง้ำ่ยขึน้

1. ขนำดและกำรเตบิโตของ
องคก์ร:
 
ปี 2540 เปิดใหบ้รกิำรเป็นโรงพยำบำลชมุชนขนำด 10 เตยีง
 ขยำยเป็นโรงพยำบำลขนำด 30 เตยีงในปี 2547 และสรำ้ง
อำคำรสง่เสรมิสขุภำพ เปิดใหบ้รกิำร ปี 2557
2. ศักยภำพกำรใหบ้รกิำร : รพ.มเีขตตดิตอ่ 3 อ ำเภอ 
อ ำเภอทีเ่ป็นเขตตดิตอ่มโีรงพยำบำลทีม่ศีักยภำพสงูกวำ่ 
และมคีลนิกิแพทย ์พยำบำลหลำยแหง่
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กฎหมำย 
กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั

1. ดำ้นบรหิำร เชน่ พรบ.ขำ้รำชกำรพลเรอืน 
พ.ศ.2551 ระเบยีบพัสด ุ ระเบยีบกำรเงนิ และ
ระเบยีบสำรบรรณ
2. กฎระเบยีบขอ้บังคับ/มำตรฐำนวชิำชพี
เฉพำะ เชน่ องคก์รแพทย ์ องคก์รพยำบำล  
ทันตแพทยส์ภำ
3. กฎหมำยและมำตรกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับ
มำตรฐำนทำงดำ้นยำ ไดแ้ก ่สทิธบิัตรยำ และ
มำตรฐำนสมำคมเภสัชกรรมโรงพยำบำล 
มำตรฐำนงำนแพทยแ์ผนไทยโดยกรมพัฒนำ
กำรแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์ำงเลอืกและ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่  พระรำชบัญญัติ
กำรประกอบโรคศลิปะ ปี2542
4. ดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภัยที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ พรบ.ดำ้นสิง่แวดลอ้ม  น ้ำ
เสยี และ
ขยะ
  
 
5. พรบ. ตำ่งๆ เชน่ กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับ
กำรชว่ยเหลอืเบือ้งตน้แกผู่เ้สยีหำย อันเกดิ
จำกกำรใหบ้รกิำรของระบบสำธำรณสขุ ตำม
มำตรำ 41 , 
18(4) 

ระบบก ำกบั
ดแูลองคก์ร

โรงพยำบำลปำงศลิำทองเป็น 1 ใน 11ของ
โรงพยำบำลชมุชนรวมทัง้โรงพยำบำลท่ัวไป
อกี 1 แหง่  ทีเ่ป็นเครอืขำ่ยบรกิำรสำธำรณสขุ
ในระดับจังหวดั  โดยมสี ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัก ำแพงเพชรเป็นผูก้ ำกับตดิตำมกำร
ท ำงำน  กำรบรหิำรจัดกำรและกำรจัดสรรเงนิ 
UC  ทัง้นีจ้ะมกีำรประชมุของคณะกรรมกำร
ประสำนงำนสำธำรณสขุระดับจังหวดัเป็น
ประจ ำทกุเดอืน  มกีำรนเิทศเฝ้ำตดิตำม
สถำนกำรณ์กำรเงนิกำรคลังจำก ส ำนักงำน
สำธำรณสขุจังหวดัก ำแพงเพชร  เป็นตน้  ใน
สว่นของโรงพยำบำลปำงศลิำทอง รับผดิชอบ
เป็นแกนหลักใหก้ับเครอืขำ่ยบรกิำรสขุภำพ  
ไดแ้ก ่ ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอปำงศลิำ
ทอง , รพ.สต.หนองหลม่ , รพ.สต.ทำ่ขึน้ , รพ.
สต.หนิดำต , ศนูยส์ง่เสรมิสขุภำพชมุชนบำ้น
เพชรเจรญิ  และศนูยส์ง่เสรมิสขุภำพชมุชน
บำ้นคลองปลำสรอ้ย  ในรปูแบบของ
คณะท ำงำนประสำนงำนสำธำรณสขุอ ำเภอ
ปำงศลิำทอง ( คปสอ.ปำงศลิำทอง ) 
ครอบคลมุกำรบรหิำรจัดกำรแกไ้ขปัญหำ
สำธำรณสขุของประชำชนในอ ำเภอ และพืน้ที่
ใกลเ้คยีง  รวมทัง้กำรประสำนสง่ตอ่  กำรใช ้
ทรัพยำกร และกำรจัดสรรงบประมำณรว่มกัน

Suppliers (ผูส้ง่มอบ) Inputs (ปจัจยัน ำเขำ้) Processes (กระบวนกำร) Outputs (ผลผลติ) Customers (ผูร้บัผลงำน)
ผูส้ง่มอบ รพ.ก ำแพงเพชร  »แหลง่ขอ้มลู วชิำกำร ให ้

ค ำปรกึษำสง่ตอ่ผูป่้วยทีโ่รงพยำบำลดแูลจนพน้
ภำวะวกิฤติ
สถำนบรกิำรในเครอืขำ่ย »สง่ตอ่ผูป่้วยเขำ้มำรับ
กำรตรวจรักษำในโรงพยำบำล
องคก์รภำคเีครอืขำ่ยชมุชน »สนับสนุน
งบประมำณ มสีว่นรว่มในกำรเฝ้ำระวงัสขุภำพ
บรษัิทยำและวสัดกุำรแพทย ์ »ยำ เวชภัณฑ ์
และวสัดทุำงกำรแพทย์
หำ้งรำ้นอืน่ๆ    »วสัดสุ ำนักงำน

วสัด ุเวชภณัฑ์ มกีำรจัดท ำแผนเงนิบ ำรงุโรงพยำบำล เพือ่
รองรับแผนกำรใชย้ำและเวชภัณฑ ์แผนวสัดุ
ครภัุณฑท์ำงกำรแพทยท์ีจ่ ำเป็น เพือ่ให ้
เพยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำร โดยใหแ้ตล่ะฝ่ำย
หรอืงำนเขยีนเสนอควำมตอ้งกำรในกำรใช ้

ระบบงำน
ส ำคญั

Leadership System
Inpatient Service System
Outpatient Service System
Emergency Service System
Community Service System

บรกิำรหลกั ผูป่้วยท่ัวไป ทันตกรรมทัง้ในและนอกเวลำ 
แพทยแ์ผนไทย กำยภำพบ ำบัด

ผูป่้วยและควำม
ตอ้งกำร

กลุม่ปกต ิ     »กำรคัดกรองควำมเสีย่ง กำรสง่เสรมิสขุภำพและกำร
ป้องกันโรค
กลุม่เสีย่ง     »ทรำบขอ้มลูควำมเสีย่งและไดรั้บกำรปรับพฤตกิรรม
กลุม่ป่วย      »ไดรั้บกำรดแูลรักษำตำมมำรฐำน รวดเร็ว สะดวกและ
ปลอดภัย
ผูพ้กิำร        »ควำมสะดวกในกำรขึน้ทะเบยีน กำรฟ้ืนฟสูภำพ ไดรั้บ
เครือ่งมอือปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก
กลุม่ผูต้ดิเชือ้ »กำรรักษำควำมลับ ไดรั้บกำรคุม้ครองสทิธิ
กลุม่หญงิตัง้ครรภ/์ผูค้ลอด      »กำรฝำกครรภท์ีม่คีณุภำพ ลกูเกดิรอด
แมป่ลอดภัย
กลุม่ผูป่้วยระยะสดุทำ้ย กำรดแูลแบบประคับประคอง    » กำรตำยอยำ่ง
สงบและมศีักดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย์
กลุม่แรงงำนตำ่งดำ้ว     »ควำมเทำ่เทยีมและควำมเสมอภำคในกำร
เขำ้ถงึบรกิำร

พนัธมติรและ
บทบำท

1. รพสต.ในเครอืขำ่ย (กำรสนับสนุนดำ้น
วชิำกำรและกำรประสำนงำน ระบบสง่ตอ่ขอ้มลู
และผูป่้วย)
2. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
สถำบันกำรศกึษำ (กำรตดิตอ่ประสำนงำนทีด่ี
พฤตกิรรมบรกิำรทีด่ ี)
3. ชมุชน (กำรคนืขอ้มลู,ควำมปลอดภัยของขยะ
,น ้ำเสยีลงสูช่มุชนผำ่นกำรตรวจสอบ )
4. หน่วยงำนตำมสำยบังคับบัญชำ ไดแ้ก ่
กระทรวงสำธำรณสขุ, เขตบรกิำรสขุภำพที ่3, 
ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัก ำแพงเพชร (กำร
ด ำเนนิงำนตำมนโยบำย ตดิตำมและรำยงำนผล
กำรด ำเนนิงำนตัวชีว้ดัถูกตอ้งตำม
ก ำหนด)
 
5. ส ำนักงำนหลักประกันสขุภำพแหง่ชำติ
(สปสช.), ส ำนักงำนประกันสังคม(สปส.), 
ส ำนักงำนกองทนุ สนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพ (สสส.) (กำรสง่ขอม้ลูเบกิจำ่ยคำ่
รักษำพยำบำลทีถู่กตอ้งและ
ทันเวลำ)
 
6. ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอ, โรงพยำบำล
สง่เสรมิสขุภำพต ำบล (ควำมรว่มมอืเครอืขำ่ย 
วชิำกำร)
 
7. หน่วยงำนรำชกำรและองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ควำมรว่มมอื อ ำนวยควำมสะดวกดำ้น
บรกิำร)

อำคำรสถำนที่ 1. ตกึอำคำร 10 เตยีง เปิดบรกิำรตัง้แต ่ปี 
2540 ประกอบดว้ย กำรใหบ้รกิำรงำนผูป่้วย
นอก งำนหอ้งฉุกเฉนิ งำนหอ้งคลอด งำน
ชันสตูร งำนรังส ีงำนเภสัชกรรม งำนประกัน
สขุภำพ งำนสขุภำพจติ ยำเสพตดิ เอดส ์วณั
โรคและงำนบรหิำร
2. ตกึผูป่้วยใน 30 เตยีง เปิดใหบ้รกิำรตัง้แตปี่ 
2547 ใหบ้รกิำรแยกผูป่้วยชำย และหญงิ คน
ละหอ้งกัน มหีอ้งแยกโรค 1 หอ้ง หอ้งพเิศษ 4
 หอ้ง และหอ้งส ำหรับพระสงฆอ์ำภำษ 1 หอ้ง
3. ตกึงำน
ซกัฟอก
 
4. ตกึสง่เสรมิสขุภำพ ใหบ้รกิำร ปี 2557 
ประกอบดว้ยงำนสง่เสรมิสขุภำพ และควบคมุ
โรค งำน
ฝำก
ครรภ์
 
5. ตกึจำ่ยกลำง ปี 2559
6. ปี 2560 ตอ่เตมิอำคำรหอ้งกำยภำพ และ
แพทยแ์ผน
ไทย
 
              สรำ้งตกึโรงครัว เปิดใหบ้รกิำรเมือ่
เดอืน มถิุนำยน 2560

กระบวนกำร
ท ำงำนส ำคญั

Access & Entry
Assessment
Patient Care Plan
Patient care Delivery
Education & empowerment
Discharge
Continuity of Care"

สำขำกำร
ใหบ้รกิำร
เฉพำะทำงที่
ส ำคญั

ไมม่ี ปญัหำสขุภำพ
ส ำคญั

1. กลุม่โรคเรือ้รัง ไดแ้ก ่DM ,HT,CKD,COPD
2. กลุม่โรคมคีวำมเสีย่งสงู ไดแ้ก ่STEMI ,Stroke
3. กลุม่โรคตดิเชือ้-ระบำด ไดแ้ก ่Sepsis,Diarrhea,Pneumonia
4. กลุม่มำรดำและทำรก ไดแ้ก ่PPH ,Birth 
asphyxia 
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คูค่วำมรว่มมอื
และบทบำท

1.ศนูยว์ทิยำศำสตรก์ำรแพทยท์ี ่3 »กำร
ทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรป้องกัน กำรระบำด
ของโรคกำร ทดสอบเพือ่ยนืยนัโรค
2.ศนูยว์ศิวกรรมที ่3 »กำรสอบเทยีบเครือ่งมอื
3.สถำบันรับรองคณุภำพสถำนพยำบำล ( 
องคก์ำรมหำชน ) »โครงกำรพัฒนำคณุภำพ
สถำนพยำบำลดว้ยระบบพีเ่ลีย้ง ( Quality 
Leaming network )

เครือ่งมอืและ
เทคโนโลยี

1. เครือ่งมอืส ำหรับกำรตรวจ
วนิจิฉัย
 
    - เครือ่งเอกซเ์รยข์นำด 500 mA 1 เครือ่ง 
พรอ้มระบบ PAC
    - เครือ่งตรวจดว้ยควำมถีส่งู (Ultrasound) 
จ ำนวน 2 เครือ่ง
    - เครือ่งตดิตำมสขุภำพทำรกในครรภ ์(NST)
 2 เครือ่ง
2. เครือ่งมอืส ำหรับกำรรักษำ ไดแ้ก่
    - ชดุเครือ่งมอืตดิตำมและรักษำในหอผูป่้วย
 เชน่ เครือ่งใหส้ำรน ้ำทำงหลอดเลอืด 
(Infusion pump & Syringe pump), เครือ่ง
ตดิตำมสัญญำณชพี (Monitor),Radiant 
warmer,Transport incubator
3. เทคโนโลย ีใชโ้ปรแกรมปฏบิัตกิำร HosXP 
ในระบบบรกิำร เชือ่มโยงรำยงำนผลตรวจทำง
 หอ้งปฏบิัตกิำร (LIS) และรังสวีทิยำ (PAC)

กระบวนกำร
สนบัสนนุที่
ส ำคญั

Patient & Customer Relation
HRM & HRD
Information & Knowledge Management
Risk, Safety, Quality Management
Professional Governance
Environmental Management
Infection Control
Medical Record
Medication Management
Diagnostic Service
General Administration"

ผูร้บัผลงำนอืน่
และควำมตอ้งกำร

อสม.             »ไดรั้บสวสัดกิำรตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสขุกำร
บรกิำรทีด่ ี
ผูน้ ำชมุชน       »ไดรั้บสวสัดกิำรตำมสทิธกิำรบรกิำรทีด่ ี
ชมรมผูส้งูอำย ุ  »ไดรั้บบรกิำรตำมนโยบำยกระทรวงสำธำรณสขุกำร
บรกิำรทีด่ ี
กลุม่วยัรุ่นและเยำวชน »ไดรั้บกำรดแูลอยำ่งเป็นมติร

ควำมรว่มมอื
ดำ้นกำรศกึษำ

1.  เป็นสถำนฝึกอบรมภำคปฏบิัตนัิกศกึษำทัน
ตำภบิำล
2.  เป็นสถำนฝึกอบรมนักศกึษำคณะ
สำธำรณสขุศำสตร์

โครงรำ่ง
ก ำลงัคน

โรงพยำบำลปำงศลิำทองมบีคุลำกร รวมทัง้ส ิน้
 112 คน ประกอบดว้ย ขำ้รำชกำร 45 คน 
(40.17%), พนักงำนกระทรวง 23 คน
(20.53%),พนักงำนรำชกำร 2 คน(1.78%) 
ลกูจำ้งประจ ำ 8 คน(7.14%), ลกูจำ้งครำว 11 
คน (9.82%), ลกูจำ้งเหมำบรกิำร 23 คน
(20.53%)แพทย ์4 คน ทันตแพทย ์3 คน 
พยำบำล 25 คน เภสัชกร 3 คน กลุม่วชิำชพี
อืน่ๆ 21  คน และกลุม่สนับสนุน 56 คน

เครอืขำ่ย
บรกิำรและ
บทบำท

1.  เครอืขำ่ยระดับแมข่ำ่ย  ไดแ้ก ่ 
โรงพยำบำลท่ัวไปจังหวดัก ำแพงเพชร
(แหลง่ขอ้มลู วชิำกำร ใหค้ ำปรกึษำ สง่ตอ่
ผูป่้วยทีโ่รงพยำบำลดแูลจนพน้ภำวะวกิฤต ิ
สำมำรถใหก้ำรดแูลตอ่ในโรงพยำบำลชมุชนได)้
2.  เครอืขำ่ยระดับลกูขำ่ย  ไดแ้ก ่ 
โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบลทัง้  5 แหง่ 
ดังนี ้ รพ.สต.หนองหลม่, รพ.สต.ทำ่ขึน้ , รพ.
สต.หนิดำต , ศนูยส์ง่เสรมิสขุภำพชมุชนบำ้น
เพชรเจรญิ , ศนูยส์ง่เสรมิสขุภำพชมุชนบำ้น
คลองปลำสรอ้ย(กำรสนับสนุนดำ้นวชิำกำรและ
กำรประสำนงำน ระบบสง่ตอ่ขอ้มลูและผูป่้วย)

ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีและควำม
ตอ้งกำร

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั  »กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนทีถู่กตอ้ง
 สง่รำยงำนตำมก ำหนด
ส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอ   »กำรประสำนงำนทีส่ะดวก รวดเร็ว, กำร
ใชข้อ้มลูรว่มกัน
โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล    »กำรประสำนงำนกำรสง่ตอ่ที่
สะดวก กำรไดรั้บขอ้มลูกำรดแูลผูป่้วยครอบคลมุและตอ่เนือ่ง
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล     »กำรประสำนงำนทีส่ะดวกและรวดเร็ว
โรงเรยีน    »กำรประสำนงำนทีส่ะดวกและรวดเร็ว
วดั       »กำรดแูลสขุภำพพระภกิษุ สำมเณร ทีส่ะดวกและรวดเร็ว
บรษัิทผูค้ำ้ตำ่งๆ  »กำรจำ่ยคำ่บรกิำรทีต่รงตำม
ก ำหนด
 

บรกิำรทีจ่ำ้ง
เหมำ

1. ก ำจัดขยะตดิเชือ้ และก ำจัดขยะท่ัวไป
2. บ ำรงุรักษำเครือ่งปรับอำกำศ ปีละ  2 ครัง้
3. สอบเทยีบและบ ำรงุรักษำเครือ่งมอื
4. ตรวจคณุภำพน ้ำ

ปจัจยัผกูพนั
ของก ำลงัคน

• ภำระงำนและคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสม สรำ้ง
คณุคำ่ในงำน สรำ้งควำมสขุ และควำม
ภำคภมูใิจตอ่
งำน
 
• ควำมกำ้วหนำ้ในอำชพี และกำรบรรจเุขำ้รับ
รำชกำร
  
• สวสัดกิำรทีด่สี ำหรับบุ
คลำ
กร
 
• กำรสรำ้งควำมสัมพันธท์ีด่ภีำยในในองคก์ร

ขอ้ก ำหนดำ้น
สขุภำพและ
ควำมปลอดภยั

มำตรฐำนHA  มำตรฐำนวชิำชพี มำตรฐำนโรค

สถำบนัรับรองคณุภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) หนำ้ 13 จำก 13


