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โรงพยาบาลสุรินทร์จัดโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลตามกรอบการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข 

โดยมีนพ.ประวีณ ตัณฑประภา เป็นผู้อ านวยการ มีรองผู้อ านวยการ 8 ภารกิจ  

 

 

วิสัยทัศน์ (vision) : โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ท่ีประชาชนเชื่อมัน่และวางใจ 

ค่านยิม (values) : “SURIN” :  S=Safety ให้บริการด้วยความปลอดภัยมีมาตรฐานการท างาน  

U=Unity  ท างานเปน็ทีมแบบหนึ่งเดยีวบนความรักความสามัคคี  

R=Respect ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน  

I=Integrity  ยึดมั่นในความถูกต้องมีจรยิธรรม ปฏิบัตติามระเบยีบ

N=Network รว่มมือกับเครือข่ายบรกิาร 

พันธกิจ (mission) :   

1. การจดับรกิารทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการที่เป็นเลิศ 

2. รว่มส่งเสรมิการมสีุขภาพดขีองประชาชน พัฒนาศักยภาพการบริการปฐมภูมิ 

3. สรา้งความเชี่ยวชาญวิชาชีพและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีความเขม้แข็ง ต่อเนื่องสูม่าตรฐานสากล 

 

 

โรงพยาบาลสุรินทร์ 

โครงสร้างองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic) :   

1. การจัดบรกิารสุขภาพแบบองคร์วมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล และบริการ

สุขภาพใน Convenient Health Care 

2.   การเสริมสรา้งความเป็นเลิศในบรกิารทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 

3.   การจัดบรกิารสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 

4.   การบรหิารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสรา้งวัฒนธรรมค่านิยมรว่มอย่างเข้มแข็ง 

     สู่องคก์รแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

5.  การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ 

6.  การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องคก์รดิจทิัล องคก์รนวัตกรรม และองคก์รสมรรถนะสูงที่มี 

     ธรรมาภิบาล 

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency) : การดูแลผู้ปว่ยระดับตตยิภูมิช้ันสูง ดังนี ้

1. Excellent quality hospital 

2. Governance hospital 

3. Collaborative network hospital 

4. Green hospital 

5. Learning organization hospital 

 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร : มีการทบทวนประจ าทุกปี ในเดือน สิงหาคม โดยตัวแทนคณะท างาน

คุณภาพโรงพยาบาลร่วมกับทีมบริหารโรงพยาบาล และน าแผนยกร่าง เข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์

ร่วมกับบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2561-2565) ดังตาราง 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1) การจัดบริการสุขภาพแบบ
อ ง ค์ ร ว ม ที่ มี คุ ณ ภ า พ 
ปลอดภัย มีมาตรฐานสากล 
แ ล ะ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ใ น 
Convenient Health Care 

1. ผู้ใช้บริการในทุกหน่วยบรกิารของโรงพยาบาลได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและไร้รอยต่อ 

1. ปรับระบบบริการผู้ป่วยใน เปลี่ยนสภาพแวดล้อม
การบรกิาร ปฏิรูประบบบรกิารที่มุ่งเน้นความรวดเร็ว 
ไร้รอยต่อ และดูแลแบบองค์รวมอยา่งทั่วถึง 

2. ระบบบริการสุขภาพ สภาพแวดล้อมการบริการของ
โรงพยาบาล มีความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจ
และประทับใจของผู้ใช้บริการ 

2. เสรมิสรา้งประสิทธิภาพในการจัดบริการที่มีความ
ปลอดภัยด้วยคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทาง
การแพทยใ์นระดับโรงพยาบาลชั้นน า 

3. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการให้บริการสุขภาพ 
Convenient Health Care ที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความ
มั่นคงทางการเงินแก่โรงพยาบาล 

3. พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริการสุขภาพ 
เพื่อรองรับการจัดบริการของกลุ่มที่มีก าลังซื้อ และ
ผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ที่มีมาตรฐานการ
จัดบริการที่ดี ที่ผู้ใช้บริการประทับใจและหนุนเสริม
การเติบโตทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล 

4. ระบบคุณภาพการบริการและวัฒนธรรมการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาลมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบคุณภาพการ
บริการสู่โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากลที่เติบโต
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

และสร้างสรรค์สู่มาตรฐานระดับสากลด้วยทีมงานสหวิชาชีพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของระบบคุณภาพ 

2) การเสริมสร้างความเป็น
เลิศในบริการทางการแพทย์
ที่มีมาตรฐาน 

1. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการเสรมิสรา้งความเป็น
เลิศด้านการบริการทางการแพทย์ในสาขาโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รับบริจาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะ ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานในระดับโรงพยาบาล
ชั้นน าของประเทศตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

1. ยกระดับคุณภาพการจัดบริการทางการแพทย์
ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นระดับโรงพยาบาลชั้นน า 

2. ระบบบริการทางการแพทย์ของศูนย์ความเป็นเลิศเป็นที่
เชื่อมั่นวางใจของผู้ใช้บริการทั้งในพื้นที่บรกิาร และผูใ้ชบ้รกิาร
นอกพืน้ที่ โดยมีดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบรกิาร 

2. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อม
การบริการที่มีความทันสมัย สะดวกสบายในระดับ
โรงพยาบาลชั้นน า 

3) การจัดบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้
ประชาชนพึ่ งตน เองทาง
สุขภาพได้ 

1. หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกแห่งมีมาตรฐาน สามารถ
จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
ระบบการบรกิารเป็นที่เชื่อมั่นและวางใจได้ของประชาชน 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพของหน่วย
บรกิารปฐมภูมิที่เน้นการให้บริการแบบองค์รวมด้วย
จิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ ด้วยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคีในชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

2. ประชาชนในทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค รักษาและฟื้นฟูอย่างทั่วถึงจนมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง
ทางสุขภาพและลดปัญหาสุขภาพในโรคที่ป้องกันได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. เสรมิสรา้งอัตลักษณก์ารบรกิารสุขภาพระดับปฐม
ภูมิที่โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและ
การอภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในระดับ
แนวปฏิบัติที่ดีระดับประเทศ 

 3. พัฒนาระบบบริการของศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอัต
ลักษณ์การบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกการ
บริการในระดับโรงพยาบาลชั้นน าเพื่อรองรับ
ผู้รับบริการที่มีก าลังซือ้ทั้งในและต่างประเทศ 

 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการร่วมสร้างชุมชน
สุขภาพดี อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี วัฒนธรรมสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชน
พึ่งตนเองทางสุขภาพไดอ้ย่างย่ังยืน 

4) การบริหารและพัฒนา
บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ค่านิยมร่วมอย่างเข้มแข็งสู่
องค์กรแห่งความสุขอย่าง
ย่ังยืน 

 

 

1. บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการสูง มีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการบริการสุขภาพแก่ประชาชน 

1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางแก่บุคลากรทางการแพทยอ์ย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง รองรับความเป็นเลิศในการบริการ การ
จัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและการบริการ
ในระดับ CHC 

2. บุคลากรทุกระดับมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงพยาบาล และมีความพร้อมสมบูรณ์ในทักษะสากล 

(ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
สมัยใหม่ วัฒนธรรมไทย สากลและประเทศเพื่อนบ้าน) 

2. พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล การวางแผน
อัตราก าลัง  และระบบการพัฒนาบุคลากรที่มี
มาตรฐานระดับแนวปฏิบัติที่ดี ทันสมัยและเป็นมือ
อาชีพ รองรับการพัฒนาบริการตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  

  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของค่านิยมร่วมสู่
วัฒนธรรมองค์กรที่ย่ังยืน เพื่อหนุนเสริมความสุขใน
การท างานแก่บุคลากรทุกระดับ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

5 )  ก ารผลิ ตและพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ที่มี
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับประเทศ 

1. บัณฑิตที่จบการศึกษาจากโรงพยาบาลมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษาเป็นที่เชื่อมั่นและพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตมีความโดดเด่นด้านการบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ 

1 .  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพทย์ชนบทที่มี
คุณภาพ โดดเด่นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย
คุณภาพอาจารย์แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ และระบบ
การจัดการศึกษาที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ 

 2. ระบบบริหารการศึกษาของโรงพยาบาลมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า มีความทันสมัยและความ
สมบูรณ์ของสิ่ งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาแก่
นักศึกษา 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้น
คลินิกด้วยวิทยาการในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา และความทันสมัยของระบบการเรียนการ
สอน หนุนเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน 

 

 

3. บรรยากาศการท างานในองค์กรเอื้อต่อการท างานอย่างมี
ความสุข บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน 

 

3.  ส ร้างสรรค์องค์ความ รู้  นวัตกรรมการจัด
การศึกษานักศึกษาแพทยช์ั้นคลินิก หนุนเสริมภารกิจ
การจัดบริการสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน 

  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และบุคลากร
รองรับการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์แพทย์
ศาสตร์ศกึษาชั้นคลินิกสู่ความเป็นเลิศ 

6) การพัฒนาโรงพยาบาลสู่
อ ง ค์ ก ร ดิ จิ ทั ล  อ ง ค์ ก ร
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
สมรรถนะสูงที่มี ธรรมาภิ
บาล 

1. โรงพยาบาลประสบความส าเร็จในการพัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นองค์กร
นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับภารกิจตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและความจ าเป็นในการพัฒนา
ของพืน้ที่ 

1. เสริมสร้างโรงพยาบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
พร้อมปฏิ รูประบบงานสนับสนุนที่มีคุณภาพสูง 
ทันสมัย 

 2. โรงพยาบาลมีความเข้มแข็งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลในระดับประเทศและ
สากล 

2. พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทัลที่มีระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงบุคลากรที่
มีขีดความสามารถและความทันสมัยของระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เชื่ อมโยงการพัฒนา
โรงพยาบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเข้มแข็ง 

 3. โรงพยาบาลมีระบบการเงินการคลังที่เข้มแข็งโดดเด่นด้าน
การน าองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และยึดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โรงพยาบาลสู
อ ง ค์ ก ร ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ มี
อารยสถาปัตย์และวางแผนระบบโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับการเติบโตอกี 20 ปี 

  4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรให้มีความ
เข้มแข็ง และมุ่งเติบโตทางการเงินการคลังสู่การ
พึ่งตนเองอย่างย่ังยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เข็มมุ่ง  ปี 2561-2565 

1. ยกศักยภาพระบบบรกิารสู่ศูนย์โรคมะเร็งระดับ 1 

2. พัฒนาระบบการให้บริการสู่องคก์รแห่งความปลอดภัย 2P Safety 

3. จัดระบบบรหิารจัดการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่บริการเต็มรูปแบบ 
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ขนาดและการเติบโตขององค์กร : เติบโตจากการบรจิาคของประชาชนและชุมชนด้วยเงินกัณฑ์เทศน์เป็นทุน

ในการเร่ิมต้นก่อสร้าง เปิดบริการอย่างเป็นทางการ เมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ.2494 เร่ิมที่ 50 เตียง ให้ความส าคัญ

ด้านคุณภาพการบริการ และเป็นที่รักของประชาชน โดยที่ผู้น าระดับสูงมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นเป็น

วัฒนธรรมองค์กรและสร้างความเป็นค่านิยม คือ การให้ความส าคัญแกผู้ป่วย และผู้รับบริการ  ตลอดจนให้

ความส าคัญของการท างานเป็นทีมภายใต้ ความรูสึกรว่มของค าว่า“ทีมสหสาขาวิชาชีพ” มุ่งพัฒนาคุณภาพของ

งาน และให้บุคลากรทุกคนภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งความภาคภูมิใจนี้  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน

ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และแสดงออกในทุกกระบวนการที่ท างานร่วมกันเพื่อให้ทุกๆ ส

วนทราบถงึความมุ่งมั่นขององคก์ร คอื การเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจ 

ซึ่งได้ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 และผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2000 

ใน ปี พ.ศ. 2544 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA คร้ังแรก ในพ.ศ. 2547 และผ่านการรับรองซ้ าอย่าง

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การเติบโตในองค์กรยังมีขึ้นเรื่อยๆ และยังให้ความส าคัญของงานคุณภาพ บุคลากร

ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจ านวนตียง 914 เตียง เพื่อรองรับการเป็น 5 Excellent Center 

จากระดับ 2 เป็น ระดับ 1 ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้านโรคหัวใจ ด้านเด็กทารกแรกเกิด ด้านโรคมะเร็ง และศูนย์

ปลูกถา่ยอวัยวะ 

 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile) : มีบุคลากรท้ังหมด 2,709 คน แบ่งตามสาขาอาชีพ 

ประกอบด้วย แพทย์ 143 คน ทันตแพทย์ 18 คน เภสัชกร 56 คน พยาบาลวิชาชีพ 888 คน นักกายภาพบ าบัด 11 คน นัก

เทคนคิการแพทย ์50 คน และบุคลากรอื่นๆ 1,543 คน รายละเอยีดดังแสดง  
 

วิชาชีพ FTE 80% จ านวนจรงิ

(คน) 

ร้อยละ ส่วนขาด(คน) ร้อยละ 

แพทย ์ 211 143 67.77 68 31.75 

ทันตแพทย์ 26 18 69.23 8 23.08 

เภสัชฯ 62 56 90.32 6 6.45 

พยาบาลวิชาชีพ 1,277 888 69.54 389 30.38 

นักายภาพบ าบัด 13 11 84.62 2 15.38 

นักเทคนิคฯ+จพ.

วิทยาศาสตร์ฯ 

76 50 65.79 26 35.53 

บุคลากรอื่นๆ  1,543    

รวม  2,709    

(ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2561) 
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ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม ก ากับ 

8 PCT 

MSO 

NSO 

RM 

IC 

PTC 

ENV 

HRD 

DHS 

COM 

IM 

รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกจิด้านปฐมภมูิ 

5 กลุ่มงาน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกจิดา้นทุตยิภูมแิละตตยิภูม ิ

แพทย์ 8 แผนก และ 9 กลุ่มงาน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

พยาบาล 6 งาน  และ 33 หอผู้ป่วย 

รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกจิดา้นระบบบรกิารสุขภาพ 

3 กลุ่มงาน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกจิด้านอ านวยการ 

5 กลุ่มงาน 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

1 กลุ่มงาน 

รองผู้อ านวยการกลุม่ภารกจิด้านผลิตบุคลากร 

ทางการแพทย ์ 1 กลุ่มงาน 

โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ 

ก ากับดแูลนโยบาย มาตรฐานโรงพยาบาล ก ากับดแูลการใช้เงิน 

ผู้อ านวยการ 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

การแพทย์ 
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การให้บรกิาร : จ านวนเตยีง 914 เตยีง เตียงสามัญ 710 เตียง ห้องพิเศษ 142 เตียง ICU 62 เตยีง  

 ผู้ปว่ยนอกเฉลี่ย 2,612 คนตอ่วัน ผู้ปว่ยในเฉลี่ย 895 คนตอ่วัน อัตราครองเตยีงป ี2560  

เทา่กับ 107.54 
 

 
 

 

ข้อมูลการให้บริการ 
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การมีพันธะสัญญาในการให้บริการ: โรงพยาบาลสุรินทร์ให้บริการประชาชน ตามหลักประกันสุขภาพ

ถว้นหน้า 30 บาท ผู้ปว่ยประกันสังคม ข้าราชการในระบบเบิกจ่ายตรง โดยมีสัดส่วน ประชากรเขตรับผิดชอบ

เป็นสิทธิบัตรทอง ร้อยละ 71.29 (208,052 คน) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.05 (26,419 คน) 

ประกันสังคม รอ้ยละ 15.91 (46,444 คน) องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น รอ้ยละ 1.17 (3,4.5 คน) สิทธิ์อื่นๆ ร้อย

ละ 2.58 (7,533 คน) ตามแผนภูมิ  
 

 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพ: โรงพยาบาลสุรนิทรม์ีเครือข่ายการให้บริการสุขภาพ ดังนี ้โรงพยาบาลทั่วไป 1 

แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แหง่ โรงพยาบาลทหาร 1 แหง่ โรงพยาบาลสง่เสริม

สุขภาพต าบล 24 แห่ง ศูนย์สขุภาพชุมชนเขตเมือง 3 แหง่ PCC 2 แห่ง และทีมหมอครอบครัว 5 ทีม 
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ซึ่งจัดบริการเครือข่าย เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ตามจ านวนประชากร มี 3 หน่วยบริการ ได้แก่   ศูนย์สุขภาพ

ชุมชนสถานีรถไฟ  ศูนยส์ุขภาพชุมชนสุริยกานต์ และ ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก ดังแผนภูมิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ส าคัญ : มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัยสนับสนุนการ

วินิจฉัยโรค/การรักษา เช่น เครื่อง Fibroscan เพื่อตรวจประสิทธิภาพการท างานของตับ, เครื่องตรวจ 

Bone scan และ Heart scan ในการตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์, เครื่องฉายแสง, CT Scan 64 Slide, 

Mammogram, Echocardiograms, Magnetic Resonance Imaging (MRI), ระบบ PACS (Picture 

Archiving and Communication System) ระบบ Pneumatic Tube System (Lab), Platelet apheresis 

เครื่องแยกเกล็ดโลหิตอัตโนมัติ  ห้องแยกโรคความดันลบ  ตู้ผสมยาเคมีบ าบัดแบบ Isolator กล้อง

ดิจติอลถ่ายจอประสาทตา เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ กล้องวงจรปิดทั้งโรงพยาบาล และยังมีอุปกรณ์ทาง

การแพทย์ที่ทันสมัย ต่างๆ กระจายทุกหน่วยงาน รวมทั้งชุดโปรแกรมการบริหารงานและจัดการข้อมูล 

HosXP เพื่อสนองต่อความต้องการทั้งในส่วนของงาน Front Office และ Back Office และมีอินเตอร์เน็ต

ที่รวดเร็ว 110 M ตลอดจน Telemedicine มีการให้บริการฉายแสง ให้ยาเคมีบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ในปี 

2560 มีการเปิดให้บริการสวนหัวใจ (Cardiac catheterization) ด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจหลอดเลือด

หัวใจแบบสองระนาบ และเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก (CVT) ในปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 
ศสม.กรุงศรีนอก 

ประชากร 14,744 คน 

ศสม.สุริยกานต ์
ประชากร 21,014 คน 
 

ศสม.สถานรีถไฟ   

ประชากร 16,683 

คน 
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แผนที่แสดงที่ต้ังองค์กร 



[12] 

 

 

 

 

 

 ด้านผู้น า 

: เสาเสมาธรรมจักร   : นักบริหารโรงพยาบาลดเีด่น 

: คนดศีรีสาธารณสุข   : ผู้บริหารดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพ 

: การศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น   : บุคคลดีเด่นด้านส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

: ข้าราชการพลเรือนดเีด่น (อ านวยการระดับสูง/วชิาการเชี่ยวชาญ)  

 ด้านคุณภาพ 

:  Hospital Accreditation (HA) 4 สมัย ปี พ.ศ.2547-2563 

  :  Health Promoting Hospital Re-Accreditation (HPH) ปี พ.ศ.2550-2556 

  :  Hospital Care Quality Award (HCQA) ปี พ.ศ.2552 

:  Laboratory Accreditation ปี พ.ศ.2552-2562 

:  สภาการพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ระดับ 3 (2552-2558) 

: โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   

(Stroke Unit) จากกรมการแพทย์ 

 เป็นต้นแบบ  

: ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม : ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้มภาครัฐ 

: การรักษาเบาหวาน   : ด้านการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย ์ 

: ศูนยด์ูแลผู้สูงอายุ 

 การน าเสนอผลงานต่างประเทศ  

: EZ Nutrition Support for Good Nutrition Practice 

: การรักษาผู้ป่วยเท้าผิดรูปด้วยนวัตกรรมแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  

 การได้รับรางวัลต่างๆ 

ปี 2559 
: รางวัลสถานบริการปลอดบุหร่ีดเีด่น ในงานวันงดสูบบุหร่ีโลก จากกรมควบคุมโรค  

  กระทรวงสาธารณสุข 

: โรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบ าบัด โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ระดับประเทศ  

  ในงานประชุมวชิาการสง่เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ครัง้ท่ี 6 

: ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการบริการอาชวีอนามัย ส าหรับโรงพยาบาล 

  ศูนย/์โรงพยาบาลท่ัวไป ระดับดีเด่น จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

: รางวัลหนว่ยงานท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 2559 

: รางวัลชมเชย สถานพยาบาลในดวงใจ ประจ าป ี2559 จากส านักงานประกันสังคม 

 

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร 
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ปี 2560 
: รับพระราชทานโล่เกียรตคิุณ โรงพยาบาลท่ีให้การสนับสนุน โครงการปลูกถ่ายไตถวาย 

  เป็นพระราชกุศล 60 พรรษา 

: รางวัลผลงานนวัตกรรมดเีด่น ประเภทเจ้าหนา้ที่กระทรวงสาธารณสุข จากผลงาน 

  โปรแกรม Thai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอยา่งไร้รอยตอ่ จากศูนย์เทคโนโลยี  

  สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

: รางวัลมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ในการประชุมวิชาการยาเสพติด 

  แห่งชาติ ครัง้ท่ี 18 ปี 2560  

: รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหนว่ยบริการ ดเีด่น ระดับเขต  

 

 

 
 

 

 


