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ชือ่องคก์ร โรงพยาบาลสคุรินิ

ลกัษณะ

องคก์ร

โรงพยาบาลชมุชน ขนาด 30 เตยีง F2

บรกิารหลกั ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพปฐมภมู ิและ

ทตุยิภมูริะดับตน้ บรกิารแพทย์

ทางเลอืก บรกิารเชงิรุกในเครอืขา่ย

ร่วมกับ รพ.สต. สง่ตอ่ในรายทีเ่กนิ

ศักยภาพอยา่งปลอดภัย

Social Situation/Change Technological 

Situation/Change

Economical Situation/Change

เป็นชมุชนครอบครัวใหญม่ผีูส้งูอายุ

รวมอยูด่ว้ย อยูแ่บบกระจาย อาศัย

ตามภเูขา สวนยาง

ทกุครัวเรอืนมรีะบบรับสญัญาณ

ดาวเทยีม มรีะบบ Internet ใชเ้กอืบ

ทกุครัวเรอืน (บางพืน้ทีห่า่งไกลยัง

ไมม่สีญัญาณ เชน่ ระหวา่งทางใน

หมูบ่า้นและตามเทอืกเขาสนักาลาครี)ี

 มมีอืถอึใชเ้ป็นสว่นใหญ ๋มกีารตดิตอ่

ทาง line มวีทิยสุอืสารในผูน้ าชมุชน

รายไดข้องประชาชนลดลงเนือ่งจาก 

ราคาสนิคา้ทางการเกษตรลดลง 

รายไดจ้ากผูท้ างานภาครัฐอยูใ่นชว่ง

ปกติ

ความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ โอกาสเชงิกลยทุธ์

Hospital Profile OnePage

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 1 จาก 10
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1.บคุลากรเป็นบคุคลในพืน้ที ่สามารถ

ท างานกับชมุชนไดด้ ี2.ทมีน า

ระดับกลางมคีวามเข็มแข็ง 3.มคีวาม

สามัคคี

1.พัฒนาระบบการประเมนิและการ

ประเมนิซ า้ในโรคฉุกเฉนิ โรคส าคัญ 

2.พัฒนาระบบการเขา้ถงึบรกิารโรค

ฉุกเฉนิ 3.พัฒนาทักษะของบคุลากร

ในการดแูลผูป่้วยโรคทีม่คีวามเสีย่ง

สงู 4.พัฒนาระบบการคน้หาและคัด

กรองอยา่งรวดเร็วโรคอบุัตใิหมอ่บุัต ิ

ซ า้ 5.เสรมิสรา้งพฤตกิรรมที่

เหมาะสมโรคเรือ้รัง 6. เพิม่รายได ้

ลดรายจา่ย 7. พัฒนาระบบบรหิาร

ความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ 8.

พัฒนาระบบสารสนเทศทีต่อบสนอง

การน าไปใชป้ระโยชน์

1.การมสีว่นร่วมเครอืขา่ยการดแูลแม่

และเด็กในระดับจังหวัดเพือ่ลดอัตรา

แมต่าย ลกูตาย 2.มเีครอืขา่ยควบคมุ

โรคในพืน้ทีม่สีว่นร่วนในการคน้หา

ควบคมุโรคระบาดใหไ้ดทั้นทว่งท ี3.มี

ระบบการสง่ตอ่ขอ้มลูผูป่้วยใน 3 

จังหวัดเพือ่ใชใ้นการดแูลตดิตาม

ผูป่้วยอยา่งตอ่เนือ่งในพืน้ที่

  

จดุเนน้/เข็มมุง่  วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์  วสิยัทศัน์

1.พัฒนาศักยภาพบคุลากรในการ

ประเมนิและการประเมนิซ า้ผูป่้วย 

MI,Stroke  2. 2P Safety ( 

RRT,Lane)

1.เพือ่ใหผู้ป่้วยโรคฉุกเฉนิทีส่ าคัญ

เขา้ถงึบรกิาร 2.เพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บ

การวนิจิฉัยทีถ่กูตอ้งและรวดเร็ว 3.

เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทมีสีมรรถนะในการ

ดแูลผูป้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู 4.เพือ่

ลดการแพร่ระบาดของโรคอบุัตใิหม่

และอบุัตซิ า้ 5.เพือ่ลดผูป่้วยโรค

เรือ้รังรายใหมแ่ละลดภาวะแทรกซอ้น

 6.เพือ่ใหร้ะบบการเงนิของ รพ.มี

สภาพคลอ่งทางการเงนิ 7.เพือ่ให ้

ผูป่้วย จนท.องคก์ร ชมุชน ปลอดภัย

 8.เพือ่น าระบบสารสนเทศไป

พัฒนาการดแูลผูป่้วย

โรงพยาบาลมาตรฐาน พัฒนายัง่ยนื 

สอดคลอ้งกับวถิชีมุชน

พนัธกจิ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 2 จาก 10
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1.ดแูลรักษา สง่เสรมิป้องกัน ฟ้ืนฟู

ระดับทตุยิภมูริะดับตน้ อยา่งมี

คณุภาพและประสทิธภิาพ 2.พัฒนา

ศักยภาพบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง 3.

สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของภาคี

เครอืขา่ยดา้นสขุภาพ 4.พัฒนาระบบ

บรกิารจัดการภายในโรงพยาบาล

คา่นยิมหลกั

พัฒนาตอ่เนือ่ง เนน้เรือ่งผูป่้วย วา่

ดว้ยชมุชน



ระบบก ากบัดแูลองคก์ร กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั สมรรถนะหลกัขององคก์ร

สสจ. เขต กระทรวง  คปสอ. 

สปสช.

กฏหมายวา่ดว้ยการไมส่บูบหุรี ่

การสวมหมวกนริภัย การคาด

เข็มขดันริภัย กฎระเบยีบ

ขา้ราชการ ระเบยีบพัสด ุกฎก

มายการเงนิการคลัง กฎการ

ปฏบิัตงิานในเวลาและนอกเวลา

ราชการ กฎระเบยีบบา้นพัก พรบ

 วชิาชพี พรบ สถานพยาบาล 

โรงพยาบาลครัวฮาลาล  

กฎระเบยีบการเบกิจา่ย 

กฎระเบยีบการคดิราคายาและ

เวชภัณฑ ์คา่บรกิารทาง

การแพทย ์ระเบยีบประกันสงัคม

 พรบ ผูป้ระสบภัยจากรถ

1.การดแูลผูป่้วยโรคฉุกเฉนิ

ระดับทตุยิภมูริะดับตน้และปฐม

ภมูอิยา่งเชีย่วชาญ   2.การ

ท างานรว่มกับชมุชน



Suppliers (ผูส้ง่มอบ)  Inputs (ปจัจยัน าเขา้)  Processes (กระบวนการ)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 3 จาก 10
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ผูส้ง่มอบ บรษัิทเครือ่งมอืทางการแพทย ์บรษัิท

ยา บรษัิทวัสดทุางการแพทย ์วัสดุ

วทิยาศาสตรท์างการแพทย ์วัสดทุาง

ทันตกรรม องคก์ารเภสชักรรม หา้ง

รา้นตา่งๆ

วสัด ุ

เวชภณัฑ์

ยา และเวชภัณฑ ์วัสดทุางการแพทย์

 วัสดทัุนตกรรม วัสดสุ านักงาน 

อาหาร วัสดวุทิยาศาสตรท์าง

การแพทย์

ระบบงาน

ส าคญั

1.กระบวนการดแูลผูป่้วย 2.ระบบการ

บรหิารทรัพยากร 3.พัฒนาก าลังคน 

4.การเฝ้าระวังโรคและภัยสขุภาพ 5.

การท างานกับชมุชน 6.การป้องกัน

และควบคมุโรคตดิเชือ้ 7.ระบบ

การเงนิการคลัง 8.ระบบบรหิารความ

เสีย่ง 9.ระบบสารสนเทศ

พนัธมติร

และบทบาท

อปท.สนับสนุนงบกองทนุต าบล, 

สปสช.อนุมัตงิบประมาณ, สสจ. 

สนับสนุนงบประมาณและองคค์วามรู,้ 

มลูนธิติา่งๆในเรือ่งของการบรจิาค

เครือ่งมอืแพทย,์ ชมุชนสนับสนุนงาน

และมสีว่นร่วมในการแกปั้ญหาในพนืที่

อาคาร

สถานที่

มอีาคารหลักใหบ้รกิาร2หลัง อาคาร

10เตยีง อาคารแพทยแ์ผนไทยและ

แพทยแ์ผนจนี 1  อาคาร30เตยีงและ

อาคารสนับสนุนอืน่ๆ ระบบน ้าปะปา 

ระบบบอ่บ าบัด

กระบวนการ

ท างานส าคญั

1.การเขา้ถงึและเขา้รับบรกิาร 2.การ

ประเมนิผูป่้วย 3.การวางแผนการ

ดแูลผูป่้วย 4.การดแูลตอ่เนือ่ง 5.การ

พัฒนาสมรรณะบคุคากร 6.การ

วางแผนการเฝ้าระวังและการสอบสวน

 7.การสรา้งเครอืขา่ยกับชมุชนและ

การเสรมิพลังกับชมุชน 8. ปรับปรุง

พัฒนาสิง่แวดลอ้มใหไ้ดต้าม

มาตรฐาน 9. วเิคราะหก์ารเงนิและ

การคลัง

คูค่วาม

รว่มมอืและ

บทบาท

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนราธวิาส

ในการร่วมประเมนิผูช้ว่ยแพทยแ์ผน

ไทย, ประเมนิระบบตรวจสอบภายใน

เครือ่งมอื

และ

เทคโนโลยี

1.มรีะบบคอมพวิเตอรใ์หบ้รกิารและ

โปรแกรมตา่งๆในการบรหิารงาน เชน่

 โปรแกรมระบบHosxp โปรแกรม

บรหิารยาและเวชภัณฑท์างการ

แพทย ์ระบบPACSในเรือ่งX-RAY 

ระบบ LIS ในการรายงานผลการ

ชนัสตูรโรค โปรแกรมบรหิารทางวัสดุ

และการเงนิ มรีะบบอนิเตอรเ์น็ต       

 2. EKG, Defibrillator,NST, 

Ultrasound, ตูเ้ย็นส ารองเลอืด, 

syringe pump, infussion pump, 

ventilator, vital sign monitor, 

electrosurgical unit, infant 

incubator, radiant warmer, 

Centrifuges, auto blood pressure, 

flow meter, sphygomanometers

กระบวนการ

สนบัสนนุที่

ส าคญั

ระบบสนับสนุนบรกิาร เชน่ ระบบ

สารสนเทศ ระบบเครือ่งมอื ระบบ

สิง่แวดลอ้ม ระบบIC ระบบยา ระบบ

การสง่ตอ่ ระบบการเฝ้าระวังโรคและ

ภัยสขุภาพ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 4 จาก 10
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ความ

รว่มมอื

ดา้น

การศกึษา

นักเรยีน ม.6 ฝึกงาน, วทิยากรดา้น

ตา่งๆดา้นสาธารณสขุ เชน่ CPRใน อส

ม. FR บคุลากรตา่งๆ

โครงรา่ง

ก าลงัคน

แพทย ์5 ทันตแพทย ์2 พยาบาล

วชิาชพี 43 เภสชักร 3 เทคนคิ

การแพทย ์2 นักวทิยาศาสตร์

การแพทย ์2  นักวชิาการสาธารณสขุ

 9 แพทยแ์ผนไทย 4 แพทยแ์ผนจนี 

1 กายภาพบ าบัด 2

เครอืขา่ย

บรกิารและ

บทบาท

รพ.สต.มบีทบาทการรักษาดแูล

เบือ้งตน้และสง่ตอ่ทีเ่กนิศักยภาพ 

ร่วมใหบ้รกิารผูป่้วยโรคเรือ้รัง  อสม.

มบีทบาทการคัดกรองผูป่้วยในพืน้ที่

และสง่ตอ่ในรายทีม่ปัีญหา  อสม.

ร่วมท างานลงสูช่มุชน FRมบีทบาท

ในการสง่ตอ่ผูป่้วยในพืน้ที,่ หมอ

พืน้บา้น

บรกิารที่

จา้งเหมา

บรกิารก าจัดขยะตดิเชือ้, การดแูล

ระบบแอร,์ ระบบLab x-ray, บรษัิท

ดแูลเครือ่งซกัผา้ เครือ่งนึง่ไอน ้า อบ

แกส๊, เครือ่งถา่ยเอกสาร, ระบบรักษา

ความปลอดภัย

ปจัจยั

ผกูพนั

ของ

ก าลงัคน

คา่ตอบแทน, ความผกูพันแบบ

ครอบครัว, คนในพืน้ที,่ความภมูใิจ

ขององคก์ร

ขอ้ก าหน

ดา้น

สขุภาพ

และความ

ปลอดภยั

อัตราตายดว้ยโรคฉุกเฉนินอ้ยลง, 

ผูป่้วยโรคเรือ้รังมภีาวะโรคแทรกซอ้น

นอ้ยลง, ลกูเกดิรอดแมป่ลอดภัย, 

ภาคเีครอืขา่ยมสีว่นร่วมจากการ

แกปั้ญหาสขุภาพพืน้ที,่ มี

ส ิง่แวดลอ้มแหง่การเยยีวยา, มรีะบบ

เฝ้าระวังโรคและภัยสขุภาพทีม่ี

ประสทิธภิาพ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 5 จาก 10
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Environmental 

Situation/Change

Political Situation/Change

1.พืน้ทีเ่ป็นภเูขาป่าดบิชืน้ ฝนตกชกุ

ตลอดปี มลี าธารและแมน่ ้าหลายสาย

 มกีารร่อนแร่ในล าธารอาจจะ

กอ่ใหเ้กดิภาวะทางสภาพแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลง สภาพพืน้ทีส่งูอากาศ

เย็นเนือ่งจากป่าไมแ้ละล าธารหลาย

สารเหมาะส าหรับเป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วและลอ่งแกง่

1.มสีถานการณ์ความไมส่งบ 2.มกีารรักษาความสงบโดย

กองก าลัง 3 ฝ่าย 3.มกีารตัง้ดา่นตรวจดา้นความมัน่คงใน

พืน้ทีเ่สยีง

Competitive Situation

Hospital Profile OnePage

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 6 จาก 10
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การเปรยีบเทยีบตัวชีว้ัดระดับจังหวัด

และระดับเขต มาตรฐานสถานที่

ท างานน่าอยู ่การก าหนดตัวชีว้ัดเพือ่

จัดสรรคา่ตอบแทน จาก สปสช.

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 7 จาก 10
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คณุลกัษณะของบรกิาร

เป็นรพ ขนาด30 เตยีง 

ใหบ้รกิารตรวจรักษาโรคท่ัวไป

เนน้การบรกิารสขุภาพปฐมภมูิ

แบบเชงิรกุ โดยเครอืขา่ยมสีว่น

รว่ม



 Outputs (ผลผลติ)  Customers (ผูร้บัผลงาน)
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บรกิารหลกั ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพปฐมภมู ิและ

ทตุยิภมูริะดับตน้ บรกิารแพทย์

ทางเลอืก บรกิารเชงิรุกในเครอืขา่ย

ร่วมกับ รพ.สต. สง่ตอ่ในรายทีเ่กนิ

ศักยภาพอยา่งปลอดภัย

ผูป่้วยและ

ความตอ้งการ

ผูป่้วยโรคเรือ้รังHT DM COPDตอ้งการ ลด

ภาวะแทรกซอ้นและควบคมุอาการได,้  ผูป่้วยโรคฉุกเฉนิ 

ACS ตอ้งการ บรกิารทีร่วดเร็ว วนิจิฉัยถกูตอ้ง สง่ตอ่

รวดเร็ว, กลุม่แมแ่ละเด็กตอ้งการ ลกูเกดิรอดแมป่ลอดภัย

จากPPH, PIH  กลุม่โรคตดิตอ่ TB ตอ้งการหายจากTB

ไมแ่พร่กระจายเชือ้ไปสูค่นอืน่, HIV ตอ้งการไมเ่กดิ

ภาวะแทรกซอ้นและไมแ่พร่เชือ้, มาลาเรยีตอ้งการหาย, 

DHFตอ้งการไมภ่าวะShock, ลดอัตราการตายจาก Sepsis

สาขาการ

ใหบ้รกิาร

เฉพาะ

ทางที่

ส าคญั

- ปญัหา

สขุภาพส าคญั

1.ปัญหาทางชอ่งปากคอืฟันผ ุ2.COPD ปัญหา Re-admit

 3. HT,DMปัญามภีาวะแทรกซอ้น ผูป่้วยรายใหมเ่พิม่ขึน้ 

4.DHF,มาลาเรยี ปัญหาการวนิจิฉัยลา่ชา้ 5.TB ปัญหา

ผูป่้วยรายใหมเ่พิม่ขึน้ผูป่้วยแพย้า 6.Sepsis ปัญาหา

วนิจิฉัยลา่ชา้ อัตราการตายเพิม่ขึน้ 7.PPHปัญหาเกดิภาะ

shockจากการตกเลอืด 8.PIH ปัญหาภาวะชกัจากความ

ดันโลหติสงู 9. MI เขา้ถงึบรกิารชา้และวนิจิฉัยผดิพลาด

ผูร้บัผลงาน

อืน่และความ

ตอ้งการ

ญาตแิละผูป่้วยตอ้งการใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่ง

ถกูตอ้ง ปลอดภัย และไดรั้บการสง่ตอ่ตามความเหมาะสม
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ผูม้สีว่นได้

สว่นเสยีและ

ความตอ้งการ

ผูบ้รกิารตอ้งการการดแูลทีป่ลอดภัยไมเ่กดิ

ภาวะแทรกซอ้น ผูป่้วยและญาตติอ้งการ การรักษาที่

รวดเร็ว ปลอดภัย รพ.สต.ตอ้งการสนับสนุนจากเครอืขา่ย 

รพ.แมข่า่ยตอ้งการการสง่ตอ่ผูป่้วยทีร่วดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ สปสช.ตอ้งการการใหบ้รกิารทีไ่ด ้

มาตราฐานและมคีณุภาพตามทีก่ าหนด
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