ข้ อมูลทรัพยากรสุขภาพที่จาํ เป็ นสําหรั บการป้อนข้ อมูลสู่ระบบ
สําหรับหน่ วยบริการสุขภาพเอกชน

1. ข้ อมูลทั่วไป ประกอบด้ วยข้ อมูล
1.1. ชื่อหน่วยงานบริ การสุขภาพ
1.2. รหัสหน่วยงานบริ การสุขภาพ
1.3. ที่อยูต่ ดิ ต่อ
1.4. URL เวบไซต์ของหน่วยงานบริ การสุขภาพ
1.5. หมายเลขโทรศัพท์
1.6. หมายเลขโทรสาร
1.7. รูป หรื อ สัญลักษณ์ของหน่วยงานบริ การสุขภาพ
1.8. ชื่อ นามสกุลผู้บริหารของหน่วยงานบริ การสุขภาพ
1.9. ประวัติหน่วยงานบริ การสุขภาพ
1.10. รูปภาพต่างๆ ที่ต้องการนําเสนอ
2. ข้ อมูลบุคลากร ประกอบด้ วยข้ อมูล
2.1. จํานวนบุคลากรตามตําแหน่ง (40 ตําแหน่ง)
ลําดับ

ชื่อตําแหน่ ง

1

นายแพทย์

2

ทันตแพทย์

3

เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุข

4

นายสัตวแพทย์

5

สัตวแพทย์

6

เภสัชกร

7

เจ้ าพนักงานเภสัชกรรม

8

พยาบาลวิชาชีพ

9

พยาบาลเทคนิค

10

วิสญ
ั ญีพยาบาล

11

เจ้ าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข

12

นักวิชาการสาธารณสุข

จํานวน
Full Time

Part Time

1

ลําดับ

ชื่อตําแหน่ ง

13

นักวิชาการสุขาภิบาล

14

นักกายภาพบําบัด

15

นักอาชีวบําบัด

16

เจ้ าพนักงานอาชีวบําบัด

17

เจ้ าพนักงานเวชกรรมฟื น้ ฟู

18

นักเทคนิกการแพทย์

19

นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์

20

เจ้ าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์

21

นักรังสี (นักฟิ สิกส์รังสี)

22

นักรังสีการแพทย์

23

เจ้ าพนักงานรังสีการแพทย์

24

นักโภชนาการ

25

โภชนากร

26

นักจิตวิทยา

27

นักสังคมสงเคราะห์

28

นักวิชาการสถิติ

29

เจ้ าพนักงานเวชสถิติ

30

เจ้ าพนักงานสถิติ

31

เจ้ าพนักงานสาธารณสุข

32

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

33

ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการแพทย์แผนไทย

34

นักวิชาการเงินและบัญชี

35

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

36

นักจัดการงานทัว่ ไป

37

นักทรัพยากรบุคคล

38

เจ้ าพนักงานโสตทัศนศึกษา

39

นักวิชาการอาหารและยา

40

นักกิจกรรมบําบัด

จํานวน
Full Time

Part Time
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2.2 จํานวนบุคลากรเฉพาะที่ผา่ นการอบรม
จํานวน

บุคลากรเฉพาะ

Full Time

Part Time

1.SRRT TEAM (ที่ผา่ นการอบรม)
2.เวชกรฉุกเฉิน (ที่ผา่ นการอบรม)
2.3 จํานวนบุคลากรอื่นๆ
จํานวน

บุคลากรอื่นๆ

Full Time

Part Time

1.ระบุ ............................................
2.ระบุ ............................................
3.ระบุ ............................................
4.ระบุ ............................................
3. ข้ อมูลจํานวนแพทย์ เฉพาะทาง
แพทย์ เฉพาะทาง

จํานวน
Full Time

Part Time

อายุรแพทย์
1.อายุรศาสตร์
2.อายุรศาสตร์ โรคเลือด
3.อายุรศาสตร์ มะเร็ งวิทยา
4.ประสาทวิทยา
5.ตจวิทยา
6.เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
7.โลหิตวิทยา
8.อายุรศาสตร์ โรคทรวงอก
9.อายุรศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
10.อายุรศาสตร์ โรคข้ อและรูมาติสซัม่
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แพทย์ เฉพาะทาง

จํานวน
Full Time

Part Time

11.อายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสมึ
12.อายุรศาสตร์ โรคภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยาคลินิก
13.อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
14.อายุรศาสตร์ โรคไต
15.อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
16.อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
17.เวชบําบัดวิกฤติ
ศัลยแพทย์
1.ศัลยศาสตร์
2.ประสาทศัลยศาสตร์
3.ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
4.ศัลยศาสตร์ ทรวงอก
5.ศัลยศาสตร์ ยโู รวิทยา
6.กุมารศัลยศาสตร์
7.ศัลยศาสตร์ ลําไส้ ใหญ่และทวารหนัก
8.ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด
9.ศัลยศาสตร์ อบุ ตั เิ หตุ
10.ศัลยศาสตร์ มะเร็ งวิทยา
11.ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
12.ศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ างใบหน้ า
สูต-ิ นรี แพทย์
1.สูตศิ าสตร์ - นรี เวชวิทยา
2.เวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
3.มะเร็ งนรี เวชวิทยา
4.เวชศศาสตร์ การเจริ ญพันธุ์
กุมารแพทย์
1.กุมารเวชศาสตร์
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แพทย์ เฉพาะทาง

จํานวน
Full Time

Part Time

2.กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
3.กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
4.กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ ทอ่ และเมตาบอลิสมึ
5.กุมารเวชศาสตร์ พฒ
ั นาและพฤติกรรม
6.กุมารเวชศาสตร์ โรคไต
7.กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื ้อ
8.กุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
9.กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา
10.กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ และภูมิค้ มุ กัน
11.กุมารเวชศาสตร์ โรคเลือด
12.กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและปริ กําเนิด
แพทย์ จักษุโสตศอนาสิก
1.จักษุวิทยา
2.โสต ศอ นาสิกวิทยา
จิตแพทย์
1.จิตเวชศาสตร์
2.จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
พยาธิแพทย์
1.พยาธิวิทยาคลินิก
2.นิตเิ วชศาสตร์
3.พยาธิวิทยาทัว่ ไป
4.พยาธิวิทยากายวิภาค
รั งสีแพทย์
1.รังสีวิทยาทัว่ ไป
2.รังสีวิทยาวินิจฉัย
3.รังสีรักษาและมะเร็ งวิทยา
4.เวชศาสตร์ นิวเคลียร์
5

แพทย์ เฉพาะทาง

จํานวน
Full Time

Part Time

5.รังสีรักษาและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
6.ภาพวินิจฉัยระบบประสาท (1001)
7.รังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1002)
8.รังสีร่วมรักษาของลําตัว (1003)
9.ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (1004)
10.ภาพวินิจฉัยระบบประสาท (1101)
11.รังสีร่วมรักษาระบบประสาท (1102)
12.รังสีร่วมรักษาของลําตัว (1103)
13.ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (1104)
วิสัญญีวทิ ยาแพทย์
1.วิสญ
ั ญีวิทยา
2.วิสญ
ั ญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
3.วิสญ
ั ญีวิทยาสําหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
แพทย์ เวชปฏิบัติ
1.เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป
2.เวชศาสตร์ ครอบครัว
3.เวชศาสตร์ ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์
4.เวชศาสตร์ ป้องกันแขนงระบาดวิทยา
5.เวชศาสตรป้องกันแขนงเวชศาสตร์ ป้องกันคลินิก
6.เวชศาสตรป้องกันแขนงเวชศาสตร์ การบิน
7.เวชศาสตรป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์
8.เวชศาสตรป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน
9.เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
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4.ข้ อมูลสถานที่และเครื่ องมือแพทย์
รายการสถานบริการ

จํานวน

1.จํานวนเตียงผู้ป่วย
2.จํานวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) ศัลยกรรม
3.จํานวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) อายุรกรรม
4.จํานวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) กุมารเวชกรรม
5.จํานวนเตียงผู้ป่วยหนัก (I.C.U) สูต-ิ นรี เวชกรรม
6.จํานวนเตียงห้ องพิเศษรวม
7.จํานวนห้ องพิเศษแยก
8.จํานวนห้ องผ่าตัด

รายการครุ ภณ
ั ฑ์ การแพทย์

เป็ นของหน่ วยงาน หน่ วยงานเช่ า
มาให้ บริการ

หน่ วยนับ
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
เตียง
ห้ อง
ห้ อง
บริษัทมา
ให้ บริการ

1.เครื่ องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)
2.เครื่ องตรวจอวัยวะด้ วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
3.เครื่ องสลายนิ่ว
4.เครื่ องเลเซอร์ (เครื่ องแกมมาไนฟ์)
5.เครื่ องอัลตราซาวด์
6.เครื่ องล้ างไต
7.รถพยาบาล
8.อื่นๆ ระบุ ....................................................
9.อื่นๆ ระบุ ....................................................
10.อื่นๆ ระบุ ..................................................
11.อื่นๆ ระบุ ..................................................
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5. ข้ อมูลประเภทการให้ บริการ
รายการการให้ บริการ

มี

บริ การตรวจรักษาโรคทัว่ ไป
บริ การแผนกผู้ป่วยนอกทัว่ ไป (OPD)
บริ การแผนกผู้ป่วยใน (IPD)
บริ การแผนกผู้ป่วยอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน (ER)
บริ การการแพทย์ฉกุ เฉิน (EMS)
บริ การแผนกห้ องคลอด
บริ การแผนกห้ องผ่าตัด
บริ การคลินิกเบาหวาน
บริ การคลินิกความดันโลหิตสูง
บริ การทันตกรรม
บริ การตรวจรักษาเฉพาะทาง
ตรวจรักษาผู้ป่วยอายุรกรรม
ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรม
ตรวจรักษาผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
ตรวจรักษาผู้ป่วยสูต-ิ นรี เวชกรรม
ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวช
ตรวจรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
ตรวจรักษาผู้ป่วยจักษุ
ตรวจรักษาผู้ป่วยโสต-ศอ-นาสิก
ตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต (ห้ องICU)
บริ การชันสูตรและรักษา
ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารพื ้นฐาน
ตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารขั้นสูง
ตรวจเอกซ์เรย์
ตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scan)
ตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
บริ การรังสีรักษา
บริ การล้ างไต
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มี

รายการการให้ บริการ
บริ การธนาคารเลือด
บริ การส่งเสริ มสุขภาพป้องกันโรค ฟื น้ ฟูสภาพ
บริ การสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค
บริ การคลินิกสุขภาพเด็กดี
บริ การฝากครรภ์
บริ การตรวจเยี่ยมหลังคลอด
บริ การตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค
บริ การกายภาพบําบัด
บริ การให้ คําปรึกษาทัว่ ไป
บริ การให้ คําปรึกษาทางจิตเวช
บริ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
บริ การบําบัดยาเสพติด
บริ การเยี่ยมบ้ าน
บริ การสาธารณสุขชุมชน
บริ การนวดแผนไทย
บริ การยาสมุนไพร
บริ การอบสมุนไพร
บริ การการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
6. ข้ อมูลการให้ บริการ
รายการ
1.จํานวนผู้ป่วยนอกใหม่
2.จํานวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริ การ
3.จํานวนผู้รับบริ การอื่น ๆ ที่มารับบริ การครั้งแรก
4.จํานวนผู้รับบริ การอื่น ๆ ที่มารับบริ การทั้งหมด
5.จํานวนผู้ป่วยใน
6.จํานวนวันอยูโ่ รงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในทั้งหมด

จํานวน

หน่ วยนับ
คน
ครัง้
คน
ครัง้
ราย
วัน
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7. ข้ อมูลผลงานเด่ น
ลําดับ
1

ผลงานเด่ น
ชื่อผลงานเด่นและคําอธิบาย
รูปภาพประกอบ
ประเภทผลงานเด่น

1 บุคลากรดีเด่น
2 หน่วยบริ การดีเด่น
3 งานวิจยั /วิชาการ
4 นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
5 ภูมิทศั น์/สิง่ แวดล้ อม
6 คุณภาพบริ การ
7 ควบคุมป้องกันโรค
8 ส่งเสริ มสุขภาพ
9 บริ การการแพทย์ฉกุ เฉิน
10 บริ การการแพทย์แผนไทย
11 งานสาธารณสุขชุมชน
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 บริ หารจัดการ/พัฒนาองค์กร
14 อื่นๆ
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