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ขอ้มลู หมายเหตุ
(ไทย) โรงพยาบาลสงูเนนิ

(องักฤษ) SUNGNOEN HOSPITAL

ทีอ่ยู่ 280  หมู ่8  ต าบลสงูเนนิ   อ าเภอสงูเนนิ   จังหวดันครราชสมีา  30170

ประเภท โรงพยาบาลชมุชน เชน่ รพ.เอกชน, รพ.ศนูย,์ รพ.ท่ัวไป, รพ.ชมุชน, คลนิกิผูป่้วยนอก

ระดบั ระดบัทตุยิภมู ิ เชน่ ปฐมภมู,ิ ทตุยิภมู,ิ ตตยิภมูิ

เจา้ของ/ตน้สงักดั ส านักงานสาธารณสขุจังหวดันครราชสมีา   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

ขออนุญาต 90

ใหบ้รกิารจรงิ 121

อตัราการครองเตยีง 67.98%

เครอืขา่ยการใหบ้รกิาร (ถา้ม)ี กรณีมหีลายทีต่ัง้ หรอืมกีารขออนุญาตตัง้สถานพยาบาลแยกเป็นหลายสว่น

ชือ่ นายแพทยว์ชิาญ    คดิเห็น

ต าแหน่ง นายแพทยช์ านาญการพเิศษ 

e-mail manamator@gmail.com

โทรศพัท์ 081-9673016

โทรสาร 044-286424

ปี/ชือ่ 2558/พญ.นลิเนตร  วรีะสมบตัิ

ปี/ชือ่ 2559/พญ.นลิเนตร  วรีะสมบตัิ

ปี/ชือ่ 2560/พญ.นลิเนตร  วนีะสมบตัิ

ปี/ชือ่ 2561/นพ.วชิาญ  คดิเห็น

ปี/ชือ่ 2562/นพ.วชิาญ  คดิเห็น

ชือ่ นางสาวสนัุนทา  พันธุ

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ

e-mail psunanpsy@gmail.com

โทรศพัท์ 081-8777137

โทรสาร 044-286424

ชือ่ นางสาว ธรีาพร อตุชี

ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

e-mail phornteera1990@gmail.com

โทรศพัท์ 085-0232035

โทรสาร 044-286424

ขัน้ Re-Accreditation _4

วนัหมดอายุ 28 สงิหาคม 2561-27 สงิหาคม 2564

สาขาทีใ่หบ้รกิาร โรคท่ัวไป  อายรุกรรม กมุารเวชกรรม  สตู -ินรเีวชกรรม  ทันตกรรม กายภาพ 

แพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก (ฝังเข็ม)

ต าบล 18,485 (ขอ้มลู 9ก.พ.64)

อ าเภอ 82,294

จังหวดั

เขต

สถานะการรบัรอง

ประชากรในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ดา้นการรกัษาพยาบาล

1.เฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ

2.ระบจุ านวนประชากร ร่วมกบัหลังคาเรอืน และการแบง่เขตพืน้ทีต่ามความเหมาะสม 

(รพช. และ รพท. ทีเ่ป็น รพ.ประจ าอ าเภอ ใชจ้ านวนประชากรระดบัอ าเภอหรอื CUP)

1.1 ขอ้มลูท ัว่ไป

ชือ่องคก์ร

จ านวนเตยีง

ผูน้ าสงูสดุขององคก์ร

รายชือ่ผูน้ าในรอบ 5 ปีทีผ่า่นมา

ผูป้ระสานงาน 1

ผูป้ระสานงาน 2

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 1 จาก 1
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บนัทกึขอ้มลูใน cell ทีไ่มไ่ดร้ะบายสี
ชือ่องคก์ร Organization Name โรงพยาบาลสงูเนนิ อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา

ลักษณะองคก์ร Organization 

Characteristic

ระดบั รพช.F1 ขนาด 90 เตยีง เปิดจรงิ 121 เตยีง อตัราครองเตยีง 72.40  จ านวนผูป่้วย admit IPD เฉลีย่ 20 คน/dayผูป่้วยนอก เฉลีย่ 627 

ราย/วนั ตัง้อยู ่ม.8 ถนนมติรสมัพันธ ์ต.สงูเนนิ อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา ระยะทาง 36 กโิลเมตร จาก อ.เมอืง ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท-ี1 ชม 

ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร

บรกิารหลัก Core Services ใหบ้รกิารบรูณาการครอบคลมุการรักษา สง่เสรมิ ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟสูภาพแบบองคร์วมทัง้ในและนอกโรงพยาบาล ตามบรบิท F1 ตรวจรักษา

โรคท่ัวไปและบรกิารตรวจสขุภาพท่ัวไป บรกิารตรวจโรคท่ัวไป ดา้นอายรุกรรม กมุารเวชกรรม สตูนิารเีวชกรรม คลนิกิเฉพาะโรคไดแ้ก ่ asthma

 COPD Warffarin TB HIV สขุภาพจติและจติเวช บรกิารทันตกรรม คลนิกิฝากครรภ ์และวางแผนครอบครัว คลนิกิสารเสพตดิ กายภาพบ าบดั 

บรกิารแพทยแ์ผนไทย แพทยท์างเลอืกฝังเข็ม และผลติยาสมนุไพร บรกิารอาชวีอนามยั คลนิกิประคบัประคอง

วสิยัทัศน์ Vision โรงพยาบาลคณุภาพเพือ่สขุภาวะทีด่ขีองชมุชนคนสงูเนนิ

พันธกจิ Mission ใหบ้รกิารดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค รักษา ฟ้ืนฟ ูทัง้ในระดบั ปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ

คา่นยิมหลัก Core Values SN TEAM WORK เนน้ มุง่ผลสมัฤทธิ ์มจีติบรกิาร ท างานเป็นทมี

S : Strategic leadership and Standard Professional(การน าองคก์รเชงิกลยทุธแ์ละมาตรฐานวชิาชพี)

N : Normative Ethics (จรยิธรรม)

T : Teamwork  ( การท างานเป็นทมี)

E : Empowerment  (การเสรมิพลัง+สรา้งอ านาจร่วม)

A : Achievement motivation ( มุง่เนน้ ผลสมัฤทธิ)์

M :Man/Human relationship  (มนุษยส์มัพันธ)์

W : Work on health (การสรา้งสขุภาพ)

O : Oriented Customer (มุง่เนน้ลกูคา้)

R : Responsibility (ความรับผดิชอบ/ตรงเวลา)

K : Knowledge management  (ไฝ่เรยีน

สมรรถนะหลักขององคก์ร Core Competencies ดา้นการรักษา 

1.อายรุกรรม ไดแ้ก ่การดแูลผูป่้วยทีเ่จ็บป่วยโรคทางอายรุกรรม โรคเรือ้รัง ผูป่้วยกึง่วกิฤต ิการตรวจดว้ยการสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหาร

2.สตูนิรเีวชกรรม ไดแ้ก ่สตูศิาสตรห์ตัถการฉุกเฉนิ นรเีวชท่ัวไป

3.กมุารเวชกรรม ไดแ้ก ่การดแูลผูป่้วยเด็กทัง้โรคเฉียบพลันและเรือ้รัง ทารกแรกเกดิป่วย 

4.ทันตกรรม ไดแ้ก ่ศลัยกรรมชอ่งปากและใบหนา้ขากรรไกร เวชศาสตรช์อ่งปาก 

ดา้นการบรกิารการแพทยแ์ผนไทยครบวงจร เป็นศนูยก์ารผลติยาสมนุไพรสนับสนุนแกโ่รงพยาบาลตา่งๆในจังหวดันครราชสมีาและจังหวดั

ตา่งๆท่ัวประเทศ ไดง้บจากเขตสขุภาพที ่9  ในการพัฒนาการผลติยาสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์GMP  มรีะบบบรกิารนวดแผนไทย 

ประคบสมนุไพร  อบไอน ้าสมนุไพร  และทับหมอ้เกลอืหญงิหลังคลอด   มเีจา้หนา้ทีท่ีเ่ชีย่วชาญดา้นการนวดแผนไทย   สามารถเป็นวทิยากร

ในการจัดอบรมใหห้น่วยงานตา่ง ๆ ได ้และเป็นแหลง่ฝึกงานดา้นแพทยแ์ผนไทย

ดา้นอาชวีเวชศาสตร ์: มแีพทยผ์า่นการอบรมดา้นอาชวีเวชศาสตรแ์ละพยาบาลจบดา้นอาชวีอนามยั มคีลนิกิ อาชวีเวชศาสตรพ์รอ้มเครือ่งมอื

ตรวจสมรรถภาพปอด ตา ห ูและเครือ่งวดัสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม (เครือ่งวดัสิง่แวดลอ้ม แสง เสยีง) ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารผูป้ระกนัตนในเขตพืน้ที่

รับผดิชอบและเขตพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ไดแ้ก ่อ าเภอโนนไทย  อ าเภอวงัน ้าเขยีว และอ าเภอขามทะเลสอ 

ดา้นการท างานร่วมกบัชมุชน การมสีว่นร่วมกบัชมุชนและภาคเีครอืขา่ย โดยร่วมก าหนดแผนยทุธศ์าสตรด์า้นสขุภาพทัง้ระดบัอ าเภอ และต าบล  

ใหก้ารชว่ยเหลอื สนับสนุน สง่เสรมิการเรยีนรู ้การพัฒนาทักษะการดแูลสขุภาพ และการชว่ยสรา้งเครอืขา่ยการดแูลสขุภาพในชมุชน ไดแ้ก่

การจัดการแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ โดยการมสีว่นร่วมของชมุชน พัฒนาศกัยภาพแกนน าผูป่้วยเบาหวานเพือ่ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

การประสานความร่วมมอืในการดแูลประชากรทกุกลุม่วยั  การสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุพัฒนาศกัยภาพผูด้แูลผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีงร่วมกบั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 1 จาก 7
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2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

ขอ้ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์ Strategic Advantages 1.ผูน้ ามุง่มัน่พัฒนาคณุภาพและทมีน าระดบัโรงพยาบาลทีเ่ขม้แข็ง บรหิารงานแบบมสีว่นร่วม 

2.มแีพทยเ์ชีย่วชาญสาขา อายรุกรรม สตูนิรเีวชกรรม กมุารเวชกรรม 

3.ทันตแพทยเ์ฉพาะทางประกาศนยีบตัรบณัฑติ เวชศาสตรช์อ่งปาก ศลัยกรรมชอ่งปากใบหนา้และขากรรไกร

4.มเีครือ่ขา่ย รพ.สต.ทีเ่ขม้แข็ง 15 แหง่ใน 11 ต าบล 127 หมูบ่า้น ชว่ยสง่เสรมิงานบรกิารของโรงพยาบาล

5.มคีณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติ อ าเภอ (พชอ.)ขบัเคลือ่น นโยบายสขุภาพ ภาคเีครอืขา่ยแกนน าชมุชนมสีว่นร่วมดา้นสขุภาพ พัฒนา

คณุภาพงานอยา่งตอ่เนือ่ง 

6.มโีรงพยาบาลแมข่า่ย รับสง่ตอ่ โรคฉุกเฉนิ MI stroke sepsis 

7.มเีครือ่งมอืดา้นอาชวีอนามยัใหบ้รกิารแกโ่รงพยาบาลและโรงงานใกลเ้คยีง 

8.ใหหบ้รกิารแพทยแ์ผนไทย แพทยท์างเลอืก การผลติยาสมนุไพรใชใ้นโรงพยาบาลและสนับสนุนหน่วยบรกิารเครอืขา่ย และเป็นแหลง่เรยีนรู ้

9.มมีลูนธิริพ.สงูเนนิสนับสนุนและเป็นทีป่รกึษา  

10.มสีถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลัยมหดิล สนับสนุนดา้นวชิาการและแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้น health literacy

11.พืน้ทีต่ัง้อยูใ่กลเ้มอืง ตดิตอ่สือ่สารและคมนาคม สะดวกตอ่การเขา้ถงึ 

12.ความเชือ่ถอืศรัทธาทีช่มุชนมตีอ่องคก์ร และใหค้วามร่วมมอืดว้ยดี

ความทา้ทายเชงิกลยทุธ์ Strategic Challenges โรงพยาบาลมุง่เนน้ ใหเ้กดิความปลอดภัยทัง้ผูรั้บบรกิารและผูใ้หบ้รกิาร พัฒนาใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจจากผูรั้บบรกิาร ยกระดบัความพงึพอใจของ

ผูรั้บบรกิาร พัฒนางานอาชวีอนามยัเชงิรุก การสง่เสรมิสขุภาพเชงิรุกในชมุชน การสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพใหแ้กผู่รั้บบรกิาร  การพัฒนา

ระบบบรกิารแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืกเชงิรุกใหเ้ขา้ถงึชมุชน  การบรหิารจัดการสนิทรัพยใ์หม้ัน่คง ด ารงรักษาและพัฒนาตอ่เนือ่ง

ตามมาตรฐาน HA พัฒนาระบบสารสนเทศสูม่าตรฐาน HAIT

โอกาสเชงิกลยทุธ์ Strategic Opportunities 1.เป็นพืน้ทีโ่รงงานอตุสาหกรรม มกีลุม่วยัแรงงานอตุสาหกรรม,แนวโนม้การขยายตวัของเมอืงและการคมนาคม 

2.ไดรั้บสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและชมุชนมสีว่นร่วมในการพัฒนาศกัยภาพการรักษา และบรกิาร

3.มคีณะกรรมการพัฒนาคณุภาพระดบัอ าเภอ เป็นกลไกชว่ยในการขบัเคลือ่นแกปั้ญหาสขุภาพระดบัอ าเภอ

4.นโยบายรพ.สต.ตดิดาว ท าใหม้าตรฐานการบรกิารเครอืขา่ยใหม้คีณุภาพมากขึน้ ประชาชนเขา้ถงึบรกิารมากขึน้

5.นโยบายการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพัฒนาระบบบรกิาร

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ์ Strategic Objectives 1.ระบบบรหิารการเงนิการคลังใหอ้ยูใ่นภาวะสมดลุ

2.ยกระดบัความพงึพอใจผูรั้บบรกิาร มุง่เนน้การตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบรกิารดว้ยความหลากหลายและแตกตา่ง

3.พัฒนาบคุลากรใหเ้กง่ มคีวามสขุ มสีขุภาพดี

4.พัฒนาโครงสรา้งสิง่แวดลอ้มและปรับภาพลักษณ์เพือ่รองรับการขยายตวัการเขา้รับบรกิาร

5.พัฒนางานแพทยแ์ผนไทย แพทยท์างเลอืก ขยายบรกิารสูช่มุชน และ การผลติยาสมนุไพรใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GMP

6.พัฒนาบรกิารปฐมภมูใิหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารอยา่งมคีณุภาพ และพัฒนาองคค์วามรูแ้กช่มุชนเพือ่การพึง่ตนเองดา้นสขุภาพ

7.พัฒนาคณุภาพบรกิารเพือ่ยกระดบัศกัยภาพ และคณุภาพการรักษา พัฒนาระบบบรกิารมคีณุภาพไดม้าตรฐาน

จดุเนน้/เข็มมุง่ Key Focus Area 1.ประชาชนเชือ่มัน่และไวว้างใจ

2.บคุลากรมคีวามสขุ

3.บคุลากรและผูรั้บบรกิารปลอดภัย

3.ผลักดนัการพัฒนาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ

สถานการณ์ดา้นสงัคม Social Situation 1.เป็นสงัคมเกษตรกรรม และมเีขตอตุสาหกรรม มโีรงงานอตุสาหกรรม ขนาดใหญ ่28แหง่ ขนาดกลาง/เล็ก 86 แหง่ ประชากรแฝงในเขต

อตุสาหกรรม และมแีรงงานตา่งดา้วทีอ่ยูใ่นพืน้ที่

2.เขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุประชากรผูส้งูอายมุแีนวโนม้สงูขึน้ 19.2 %  

3.ความตอ้งการ/ความคาดหวงั ผูรั้บบรกิารเพิม่ขึน้

4.ปัญหาโรคเรือ้รัง

5.สงัคมออนไลน์

6.teenage pregnancy 

7.ปัญหาฆา่ตวัตาย

8.care giver เป็นผูส้งูอายุ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 2 จาก 7
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2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

สถานการณ์ดา้นเทคโนโลยี Technological Situation 1.มโีปรแกรม HOSxP,Server data ,ระบบ LAN  ระบบสือ่สารอนิเตอรเ์น็ท point to point    ระบบกลอ้งวงจรปิด ทีเ่พยีงพอ

2.มเีครือ่งมอืทางอาชวีอนามยัทีส่ าคญั ไดแ้ก ่เครือ่งตรวจการไดย้นิ ,ตรวจตามสมรรถภาพปอด,เครือ่งวดัแสง ตรวจการมองเห็น ทีเ่พิม่ศกัยภาพ

ในการบรกิาร

3.มเีครือ่งมอืผลติยาสมนุไพรแคปซลู,ลกูกลอน สามารถผลติสมนุไพรใชภ้ายใน รพ.และ สนับสนุน รพ.ในเขตพืน้ทีเ่ดยีวกนั

4.สือ่ social media ทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดง้า่ย การรอ้งเรยีนผา่น social network ไดง้า่ยขึน้

5.มกีารสือ่สารขอ้มลูใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มลู HDC เชือ่มขอ้มลูการดแูลผูป่้วยดว้ยโปรแกรม thai COC ,application LINE, ระบบสง่film ให ้

รพ.ตตยิภมูผิา่น Internet 

6.สอืส่ารขอ้มลูผูป่้วย refer ผา่นโปรแกรม thai refer ม ีระบบ telemedicine บนรถ พยาบาล

สถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิ Economic Situation ประชาชนสว่นใหญป่ระกอบอาชพึเกษตรกรรม มกีลุม่บรษัิทใหญม่าลงทนุ ท าใหป้ระชาชนเปลีย่นอาชพีเป็นรับจา้งมากขึน้ มแีรงงานตา่งดา้ว

เขา้มาท างานในพืน้ทเีพิม่ขึน้ ประชาชนใชส้ทิธปิระกนัสขุภาพ ประกนัสงัคม  สถานะทางการเงนิของรพ . มสีภาพคลอ่งทางการเงนิอยูใ่นระดบั 

1, quick ratio 1.55 , current ratio1.77, cash 0.77    ประชากรมกีารแขง่ขนัการจา้งงาน ในโรงงานอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้

สถานการณ์ดา้นสิง่แวดลอ้ม Environmental Situation 1.ปัญหาอบุตัเิหตจุารจรเพิม่ขึน้และรุนแรงขึน้ จากเสน้ทางสะดวกมากขึน้ ถนนมติรภาพ ตดัถนนใหม ่ /Motor way/รถไฟรางคู่

2.ปัญหาเสีย่งตอ่สภาวะมลพษิทางอากาศ(กลิน่/ฝุ่ น/ควนั)และน ้าเสยี จากโรงงานอตุสาหกรรมและวถิเึกษตรกรรม

3.มโีรงงานก าจัดขยะในการก ากบัดแูลของเทศบาล เสีย่งตอ่การเกดิมลพษิทางอากาศและน ้าเสยี  

4.พืน่ที ่รพ.มจี ากดั อาคารสถานทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งมากกวา่ 30 ปี สภาพเกา่ทรุดโทรม  พืน้ทบีรกิารคบัแคบไมเ่พยีงพอ ตอ่การบรกิารปัจจบุนั

5.ในฤดฝูน พืน้ทีเ่สีย่งตอ่ภัยพบิตัวิาตภัย และพืน้ทีเ่กษตรกรรมบางสว่นเกดิน ้าทว่มได ้

สถานการณ์ดา้นการเมอืง Political Situation นโยบาย ระดบักระทรวง PCC ,Service plan 21 สาขา,แผนพัฒนาสขุภาพระดบัชาต ิ 20 ปี ทีก่ระทบอตัราก าลัง การเปลีย่นแปลง นโยบาย 

สปสช.ในแตล่ะปี การจัดสรรงบประมาณ จาก สปสช. และการจัดท าแผนรองรับ ,นโยบายขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เทศบาล ภาคี

เครอืขา่ย ,แผนประมาณการรายรับรายจา่ย( Planfin)

สถานการณ์ดา้นการแขง่ขนั Competitive Situation มรีพ.เทพรัตนฯ์ขนาด M1 120 เตยีง ,รพ.มทส.M1 120 เตยีง อยูใ่กลเ้คยีง คลนิกิเอกชนตัง้อยูใ่นพืน้ที ่ไดแ้ก ่คลนิกิเวชกรรม /สตูกิรรม คลนิกิ

ทันตกรรม คลนิกิดา้นแพทยแ์ผนไทย บรษัิทเอกชนผลติยาสมนุไพร รา้นขายยา ธรุกจิออนไลนท์ีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย คลนิกิบรกิารเชงิรุกจากหน่วย

ภายนอก ไดแ้ก ่กลุม่ตรวจสขุภาพ ตรวจคดักรองตอ้กระจก และยังมกีารคมนาคมทีส่ะดวกใกลเ้มอืง ประชาชนบางกลุม่สามารถไปรับบรกิารใน

เมอืงไดง้า่ย

ขอ้มลูท่ัวไปดา้นก าลังคน Workforce Profile บคุลากร 289 คน ดงันี(้ ณ.วนัที ่18 ธ.ค.2563)

1.แพทยเ์ฉพาะทาง 3 คน 

2.แพทยเ์วชปฏบิตัท่ัิวไป 10 คน

3.ทันตแพทย ์7 คน

4.เภสชักร 12 คน 

5.พยาบาลวชิชพี 90 คน

6.แพทยแ์ผนไทย 5 คน

7เทคนคิการแพทย ์5 คน

8.นักรังส ี2 คน

9.นักกายภาพบ าบดั 3 คน

10.นักจติวทิยา 2คน

11.นักโภชนากร 2 คน 

12.นักวชิาการสาธารณสขุ 4 คน 

13.เวชกจิฉุกเฉนิ 2 คน 

14.ต าแหน่งอืน่ๆ 142 คน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 3 จาก 7
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2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

ปัจจัยความผกูพันของ

ก าลังคน

Workforce Engagement 

Factors

1.มภีมูลิ าเนาอยูใ่นพืน้ที ่

2.อ าเภอสงูเนนิอยูห่า่งจากตวัเมอืง 26 กม.การคมนาคม สะดวก

3.สถานะทางการเงนิเพยีงพอตอ่การสนับสนุนแผนงานตา่งและการจา่ยคา่ตอบแทนตา่งๆ 

4.มแีผนพัฒนาบคุลากร สง่เสรมิ/พัฒนาใหม้คีวามรูต้อ่เนือ่ง ทัง้อบรมระยะสัน้และระยยาว 

5.กลุม่ลกุจา้งวชิาชพี บรหิารคา่ตอบแทนใหเ้ทยีบเทา่ขา้ราชการในทกุหมวดคา้ตอบแทน การจัดทีพั่กใหต้ามลักษณะงาน

6.ความภาคภมูใิจของบคุลากรทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร 

อตัราการคงอยูข่องบคุลากร retention rate 95.29% ภาพรวมบรรยากาศองคก์ร คา่เฉลีย่ 3.79 (75.72%) happinometer รอ้ยละ 65.41

ขอ้ก าหนดดา้นสขุภาพและ

ความปลอดภัย

Health & safety 

requirement

1.มกีารตรวจสขุภาพประจ าปีทกุคน และเพิม่ตามความเสีย่งแตล่ะบคุคล 

2.มกีารประเมนิดา้นอาชวีอนามยั (RAH แสง เสยีง ฝุ่ น อากาศ ความรอ้น)

3.มแีนวทางการใหว้คัซนีแกบ่คุลากร

4.มกีารจัดอปุกรณ์ป้องกนัความเสีย่งตามมาตรฐานและลักษณะงาน

วสัด ุเวชภัณฑ์ Supplies มวีสัดเุวชภัณฑท์ีเ่พยีงพอ มกีารจัดซือ้ตามแผน planfin  มกีารควบคมุใหเ้ป็นไปตามแผน มรีะบบส ารองเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ

อาคารสถานที่ Facilities 1.อาคารบรกิาร 

-อาคารผูป่้วยใน จ านวน 3 หลัง ขนาด 30 เตยีง 2 อาคาร แยกอายรุกรรมหญงิและ อายรุกรรมชาย 

-อาคารผูป่้วยใน  3 ชัน้ 1 อาคาร หอผูป่้วยเด็ก นรเีวชกรรมและศลัยกรรม 

-อาคารบรกิารปฐมภมูแิละงานกายภาพบ าบดั 1ชัน้ 

-อาคารผูป่้วยนอก 2 ชัน้ (OPD ER OR LR X-ray หอ้งยา หอ้งตรวจสขุภาพ คลนิกิอาชวีอนามยั และงานบรหิาร)

-อาคารบรกิารคลนิกิโรคเรือ้รังและบรกิารคลนิกิทันตกรรม 2ชัน้และหอ้งประชมุ

-อาคารบรกิารงานแพทยแ์ผนไทย 2 ชัน้

-อาคารหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์

2.อาคารสนับสนุน

-อาคารผลติยามนุไพรผา่น GMP 1ชัน้

-อาคารหน่วยจา่ยกลางและซกัฟอก 2ชัน้

-อาคารบรกิารงานโภชนาการและหอ้งประชมุ 2 ชัน้

-อาคารคลังยาและเวชภัณฑ ์2ชัน้

-อาคารซอ่มบ ารุงและยานยนต ์1ชัน้

3.อาคารอืน่ๆ

-บอ่บ าบดัน ้าเสยี ระบบประปาส ารอง 

-อาคารเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนาด 300 กโิลวตัตแ์ละ500 กโิลวตัต์

-อาคารพบสขุ(เก็บศพ)

4.อาคารทีพั่ก

-แฟลตพัก 3 ชัน้ 32 ยนูติ 2หลัง

-แฟลตพัก 3 ชัน้ 28 ยนูติ 1หลัง

-บา้นพักตา่งๆ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หน้า 4 จาก 7
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2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

เครือ่งมอืและเทคโนโลยี Equipment & 

technology

1.อปุกรณ์ส าคญัทางการแพทย ์ไดแ้ก ่Bird respirator  ,ER portable ventilator ,Bennett ,U/S แบบ mobile , defribilator ,EKG NST, 

patient monitor ใหญ/่เล็ก ,AED, incubator transport ,radiant warmer พรอ้มชดุ CPR,เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าทางกายภาพ ,เครือ่งชว่ย

หายใจบนรถ refer เครือ่ง Gastroscope 1 เครือ่ง  neopuff, vaccuum,phototherapy 

2.เทคโนโลย ีสารสนเทศ ,โปรแกรม soft wear : HOSxP,HosXp SN tool, Hard wear:Server data ,computer และอปุกรณ์ตอ่พว่งตง่ๆ 

ระบบ network &Internet

3.เครือ่งตรวจการไดย้นิ ,ตรวจตามสมรรถภาพปอด,เครือ่งวดัแสง 

4.เครือ่งมอืผลติยาสมนุไพรแคปซลู,ลกูกลอน 

5.เครือ่งมอืสนับสนุนบรกิารทีส่ าคญั รถ ambulance 5 คนั ม ี1 คนัที ่telemedicine, X-ray portable ,X-ray Digital, เครือ่งอบไอน ้าสมนุไพร

 ,ระบบ pipeline 

6.เครือ่งมอืในการตรวจวเิคราะห ์ทางหอ้งปฏบิตักิาร Automate biochemistry,เครือ่ง coag,patsfast ตรวจ trop I ,bact/alert 3 TD ตรวจ 

hemoculture 

7.กลอ้งวงจรปิด

กฎหมาย กฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบั

Regulatory 

Requirement

1.รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย

2.ระเบยีบพัสด ุการจัดซือ้จัดจา้ง 

3.ระเบยีบการเงนิ/การคลัง 

4.พรบ.หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

5.พรบ.ขา้ราชการพลเรอืน, พรบ.วชิาชพี,  พรบ.ขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 

6.ระเบยีบบรหิารขา้ราชการแผน่ดนิ 

7.ระเบยีบมาตรฐานวชิาชพี(จากธรรมนูญองคก์ร)

8.ค าประกาศสทิธผิูป่้วย

ระบบงาน Work System 1.Leadership system ไดแ้ก ่กรรมการบรหิาร, คปสอ. Dd.คร่อมสายงาน ระบบงานส าคญั IC PCT RM ENV IM HRD เครือ่งมอืแพทย ์ระบบ

ยา 

2.Outpatient&Inpatient service system บรกิารตามมาตรฐานวชิาชพี ไดแ้กต่รวจรักษาโรคท่ัวไป และเฉพาะทางอายรุกรรม สตูกิรรม กมุาร

เวชกรรม การบรกิารทางทันตกรรม กายภาพบ าบดัและแพทยแ์ผนไทย 

3.Emergency service system บรกิารตรวจรักษาโรคฉุกเฉนิ และอบุตัเิหต ุระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ ระบบ Fast track Stroke/STEMI 

4.Community service system บรกิาร Home health care กลุม่ผูป่้วย Chronic disease with complication ,Longterm care ,palliative 

care

กระบวนการท างานทีส่ าคญั Key Work Processes การท างานเป็นทมี การท างานเป็นเครอืขา่ยแบบมสีว่นร่วม ระบบบรหิารแบบมสีว่นร่วม

กระบวนการสนับสนุนที่

ส าคญั

Key Support Processes 1.Patient care team 2.HRM&HRD 3.ระบบการจัดการความเสีย่ง ความปลอดภัย 4. ระบบการจัดการขอ้มลูและสารสนเทศ 5.ระบบเครือ่งมอื

และสิง่แวดลอ้ม 5.Infection controle  6.medication management 7.

ระบบก ากบัดแูลองคก์ร Governance System ก ากบัดแูลองคก์รโดย กรรมการบรหิาร,คปสอ.,กรรมการมลูนธิโิรงพยาบาล ,สสจ.,เขตสขุภาพที ่9,สปสช.,สภาวชิาชพี,กระทรวงสาธารณสขุ,

สรพ.

ผูป่้วยและความตอ้งการ Patients & 

Requirements

1.กลุม่ผูป่้วยวกิฤตฉุิกเฉนิ เร่งดว่น ไดรั้บบรกิารทีร่วดเร็ว ถกูตอ้ง ปลอดภัย จากภาวะฉุกเฉนิ

2.กลุม่ผูป่้วยท่ัวไป ตอ้งการเขา้ถงึบรกิารงา่ย ระบบควิชดัเจน สะดวกรวดเร็ว วนิจิฉัยโรคถกูตอ้ง ไดรั้บขอ้มลูเพยีงพอ พฤตกิรรมบรกิารทีด่จีาก

เจา้หนา้ที ่สถานทีจ่อดรถเพยีงพอ ทีน่ั่งรอเพยีงพอ เครือ่งมอืทันสมยั 

3.ผูป่้วยกลุม่โรคทีต่อ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา ตอ้งการใหว้นิจิฉัยรวดเร็ว รักษาใหห้าย ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น และควบคมุโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว

4.กลุม่สรา้งเสรมิสขุภาพ ตอ้งการขอ้มลูทีเ่หมาะสมในการดแูลตนเอง
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2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

ผูรั้บผลงานอืน่ๆ และความ

ตอ้งการ

Other Customers & 

Requirements

1. อสม. : ตอ้งการการพัฒนาความรูด้า้นการดแูลสขุภาพใหอ้ยา่งพอเพยีง มสีวสัดกิารรองรับ

2. สสอ./รพ.สต. : ตอ้งการการสนับสนุนงบประมาณ เวชภัณฑ ์วชิาการ ระบบการสง่ตอ่และเชือ่มโยงขอ้มลู ตอ้งการใหเ้ป็นทีป่รกึษาในการ

วางแผนดแูลผูป่้วย รับสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่ดแูลตอ่เนือ่งทีม่คีณุภาพ ไรร้อยตอ่ เชือ่มโยงขอ้มลูในการใหบ้รกิาร สนับสนุนวชิาการและองคค์วามรูท้ี่

จ าเป็น

3. ชมุชนในพืน้ที ่: ตอ้งการการสนับสนุนเพือ่สรา้งชมุชนทีเ่ขม้แข็ง

4. โรงเรยีน : ตอ้งการการดแูลสขุภาพเด็กและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน

5. สว่นราชการอืน่ในพืน้ที(่อบต.,เทศบาล , สภอ. ฯลฯ) : ตอ้งการการประสานงานและการสง่ขอ้มลูรวมถงึเอกสารตา่งๆทีต่อ้งการอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ขอ้มลูและการสนับสนุนเพือ่การดแูลสขุภาพประชาชน บรกิารตรวจสขุภาพประจ าปี

6. สสจ. : ตอ้งการการตอบสนองนโยบายของจังหวดัหรอืกระทรวงสาธารณสขุอยา่งรวดเร็ว ถกูตอ้ง มปีระสทิธภิาพ การบรกิารเป็นไปตาม

มาตรฐาน ปฏบิตังิานไดต้ามเป้าหมายและทันเวลา

7. สปสช. : ตอ้งการการจัดบรกิารทีม่คีณุภาพแกป่ระชาชน ปฏบิตัติามขอ้ตกลงของหน่วยบรกิาร สง่ขอ้มลูไดค้รบถว้นถกูตอ้ง ทันเวลา

8. กระทรวงสาธารณสขุ : ตอ้งการใหโ้รงพยาบาลด าเนนิกจิกรรมทีต่อบสนองตอ่นโยบาย

9. สถานประกอบการอืน่ๆ เชน่ บรษัิท หา้ง รา้น โรงงานอตุสาหกรรม : ตอ้งการความรูด้า้นสขุภาพ การตรวจสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

การดแูลมาตรฐานความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม การชว่ยเหลอืเมือ่เกดิภาวะฉุกเฉนิทางสขุภาพ ลดขัน้ตอนในการจัดซือ้จัดจา้ง /การวางบลิ

และจา่ยเงนิรวดเร็ว

10.นักศกึษาฝึกงาน : ตอ้งการสนับสนุนดา้นวชิาการ การดแูลชว่ยเหลอืระหวา่งฝึกงาน จากพีเ่ลีย้ง การจัดหาทีพั่กทีป่ลอดภัย

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและ

ความตอ้งการ

Stakeholders & 

Requirements

1.ภาคเีครอืขา่ยสขุภาพ อปท.และหน่วยงานราชการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  :ตอ้งการการประสานความร่วมมอืในทกุกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  การมสีว่น

ร่วมในการดแูลสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนั ควบคมุโรคในพืน้ที ่

2.outsource ตา่งๆ  : ตอ้งการการไดรั้บคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม ตรงเวลา

ผูส้ง่มอบ Suppliers 1.บรษัิทจ าหน่ายยา/เวชภัณฑไ์มใ่ชย่า/วสัดกุารแพทย ์: สง่มอบยาและเวชภัณฑ์

2.Central LAB ,ศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์, ศนูยอ์นามยัที ่5 : รับตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารในกรณีไมส่ามารถตรวจวเิคราะหไ์ดเ้อง 

3.บรษัิทก าจัดขยะตดิเชือ้/ขยะอนัตราย

4.บรษัิทรับสอบเทยีบเครือ่งมอืแพทย์

พันธมติรและบทบาท Partners & Roles 1.ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั : สนับสนุนนโยบาย งบประมาณ ก าลังคน ขวญัและก าลังใจสปสช 

2.สสอ,รพ.สต. : บรกิารปฐมภมูใินพืน้ที ่

3.รพ.แมข่า่ย : รพ.มหาราช/เทพรัตน ์: รับดแูลผูป่้วยซบัซอ้นเกนิความสามารถ สนับสนุนดา้นวชิาการ 

4.อสม. : ดแูลสขุภาพประชาชนในพืน้ที ่

5.เครอืขา่ย

คูค่วามร่วมมอืและบทบาท Collaborators & Roles 1.สปสช เขต 9,ส านักงานประกนัสงัคม : สนับสนุนงบประประมาณ และตามจา่ย 

2.เทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นต าบล วดั โรงเรยีน สถานตี ารวจ ส านักงานปศสุตัวอ์ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชมุชน :

รณรงค ์สง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุโรค

เครอืขา่ยบรกิารและบทบาท Service Network & 

Roles

1.รพ.เทพรัตน ์/รพ.มหาราช นครราชสมีา : ประสานดา้นการรักษาและสง่ตอ่หากเกนิศกัยภาพ 

2.คณะสาธารณสขุศาสตร ์ม.มหดิล ร่วมดแูลผูป่้วยเบาหวานโดยกระบวนการ heaith literacy 

3.รพ.สต.ในพืน้ที ่: บรกิารปฐมภมูใินพืน้ที่

4.อสม ร่วมดแูลสขุภาพประชาชนในพืน้ทีรั่บผดิชอบ

บรกิารทีจ่า้งเหมา Contracted Services 1.บรษัิทจา้งเหมาท าความสะอาด/งานซกัฟอก

2.บรษัิทจา้งเหมาระบบยามรักษาความปลอดภัย

3.บรษัิทจา้งเหมาก าจัดขยะตดิเชือ้/ขยะอนัตราย

4.บรษัิทจา้งเหมาสอบเทยีบเครือ่งมอืแพทย์

5.บรษัิทจา้งเหมาดแูลเครือ่งปรับอากาศ

ความร่วมมอืในดา้น

การศกึษา

Education Affiliation สถาบนัอบรมแพทยเ์พิม่พนูทักษะ มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ีสรุนาร ีวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีมหาวทิยาลัยวงษ์เชาวลติกลุ 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์มหาวทิยาลัยะรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยทักษิน ม.เทคโนโลยี

ราชมงคล ธัญญบรุ/ีสกลนคร
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2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร

ปัญหาสขุภาพทีส่ าคญั Key Health Problems 1.โรคตดิตอ่ส าคญั ไดแ้ก ่วณัโรค ไขห้วดัใหญ ่ไขเ้ลอืดออก โรคมอืเทา้ปาก และโรคอจุจาระร่วง 

2.กลุม่โรคไมต่ดิตอ่ ไดแ้ก ่โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคหลอดเลอืดสมอง และหวัใจ การบาดเจ็บและเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน 

อตัราการฆา่ตวัตาย และteen age pegnancy 

3.ภัยสขุภาพอืน่ๆ ไดแ้ก ่การเกดิอคัคภัีย วาตะภัย อทุกภัย อบุตัเิหตในดรงงานอตุสาหกรรม และ สารเคมใีนเกษตรกร

สาขาการใหบ้รกิารเฉพาะ

ทางทีส่ าคญั

Key Service Specialties คลนิกิ warfarrin ,COPD/asthma, ARV ,CAPD,คลนิกิบ าบดัสารเสพตดิ, คลนิกิสขุภาพจติ, คลนิกิบรกิารแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก ่เขา่เสือ่ม 

แพทยท์างเลอืก ไดแ้ก ่คลนิกิฝังเข็ม คลนิกิอาชวีอนามยั

คณุลักษณะของบรกิาร

สขุภาพ

Health Service Offering อายรุกรรม สตูนิรเีวชกรรม กมุารเวชกรรม ศลัยกรรมชอ่งปากและใบหนา้ขากรรไกร เวชศาสตรช์อ่งปาก
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