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โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ  
      ( Royal Thai Naval Academy Hospital ) 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงพยาบาล :  (ภาษาไทย)           โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ    
                 (ภาษาอังกฤษ)            Royal Thai Naval Academy Hospital   

ที่อยู่ส าหรับติดต่อทางไปรษณีย์  :            โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ   
๒๐๔ ถนนสุขุมวิท ต าบลปากน  า  อ าเภอเมือง  

                            จังหวัดสมุทรปราการ  ๑๐๒๗๐  
โทรศัพท ์          ๐-๒๔๗๕-๗๔๓๐    โทร. ๐-๒๔๗๕-๓๙๕๙ 
ต้นสังกัด           เป็นหนว่ยขึ นตรงโรงเรียนนายเรือ สายงานด้านเทคนิคและการบรรจุเจ้าหน้าที่อยู่    

ในความควบคุมของกรมแพทย์ทหารเรือ  
     

      โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ   เป  นโรงพยาบาลทหารเรือขนาด ๓๐ เตียง    สังกัดกระทรวงกลาโหม 

หน ่วยในอัตราของโรงเรียนนายเรือ โดยมีสายงานบังคับบัญชาขึ นตรงต่อโรงเรียนนายเรือ    ส่วนสายงานด้านเทคนิค
และการบรรจุเจ้าหน้าที่อยู่ในความควบคุมของกรมแพทย์ทหารเรือ  
               มีภารก ิจในการให ้บร ิการทางการแพทย์ให ้แก่     นักเรียนนายเรือ  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ทหารกอง
ประจ าการ ครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไป ตลอดจนด าเนินการด้านสุขาภิบาลและเวชกรรมป้องกันในเขตพื นที่
โรงเรียนนายเรือ 
      กลุ่มประชากรหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รพ.รร.นร. 

ก าลังพลโรงเรียนนายเรือ       จ านวน ๑,๐๓๔     นาย  

- ข้าราชการชั นสัญญาบัตร     ชาย   ๒๗๐  นาย    หญิง   ๔๖ นาย     รวม    ๓๑๖   นาย 
- ข้าราชการต่ ากว่าชั นสัญญาบัตร   ชาย   ๒๘๒  นาย    หญิง   ๑๑ นาย     รวม    ๒๙๓  นาย 
- ลูกจ้างประจ า                        ชาย     ๘๓  นาย     หญิง   ๑๑ นาย     รวม     ๙๔   นาย 
- พนักงานราชการ                    ชาย     ๒๖  นาย     หญิง   ๑๗ นาย     รวม     ๔๓   นาย 
- นักเรียนนายเรือ     ๒๘๘  นาย 

 
     ประชากรในชุมชนนาวีปากน  า      จ านวน  ๔๐๗  ครอบครัว ประมาป  ๑,๒๐๐ คน 

 

    (ข้อมูล ณ  วันที่  ๑ ต.ค. ๒๕๕๘)
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อัตรากำลัง 
 

             สาขา จ านวน  )คน(                      สาขา จ านวน  )คน(  
แพทย ์        ๒ นักกายภาพบ าบัด       ๑ 
ทันตแพทย ์        ๑ ลูกจ้างประจ า       ๒ 
เภสัชกร        ๑ พนักงานสถานพยาบาล       ๔ 
พยาบาลวิชาชีพ        ๗ ลูกจ้างชั่วคราว       ๓ 
พยาบาลเทคนิค        ๗ เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ       ๒ 
แพทย์แผนไทยประยุกต ์        ๓   
                                                                           รวม       ๓๓ 

 
 
 

๑. ลักษปะสำค ัญขององค์กร  
    ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

     บร ิการหล ัก ม ีหน ้าที่ตามพันธกิจที่กองทัพเรือก าหนด ให ้การบร ิการแพทย์แกน่ักเรียนนายเรือ กำลังพล
โรงเรียนนายเรือ ทหารกองประจ าการ ครอบคร ัวทหาร ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไป ซ่ึงสามารถตอบสนอง ทั งทหาร 
ครอบคร ัว และประชาชนในเขตพื นทีร่ ับผ ิดชอบ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณส ุขด้วย จ ึงทำให ้ผู ้มารับบร ิการ
ส ่วนใหญ ่เป  นพลเร ือนในระบบจ ่ายตรงทีม่าเล ือกใช้บริการเนื่องจากความเชื่อมั่นในการบริการ 

 
  พันธกิจ  ๑. ให้บริการทางการแพทย์แก่ นักเรียนนายเรือ เพ่ือให้พร้อมในการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่ 
        มีสุขภาพและสมรรถภาพเหมาะสม 

  ๒. ให้บริการด้านสุขภาพแก่ ก าลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ประชาชนทั่วไป  
  ๓. ให้บริการด้านสุขาภิบาลและเวชกรรมป้องกันในเขตพื นที่รับผิดชอบ 

                  ๔. สนับสนุนภารกิจของโรงเรียนนายเรือและกรมแพทย์ทหารเรือ 
 
  วิสัยทัศน์  : เป็นหน่วยแพทย์ทหาร ทีส่นับสนุนการผลิตนักเรียนนายเรือ ให้มีสุขภาพและสมรรถภาพ 
                    เหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตรมืออาชีพ 
 
  ค่านิยม :  สุขภาพดี สามัคคีกันท างาน บริการประทับใจ เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาหน่วยงาน 
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สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่ส าคัญ : 

อาคารสถานทีท่ีส่ำค ัญ  :       โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรืออยู ่ทางด้านทิศเหนือของโรงเรียนนายเรือ 
ภายในเขตบริเวณของโรงเรียนนายเรือ มีอาคาร ๒ ชั น ๑ อาคาร มีพื นทีส่ำหร ับจอดรถบริเวณหน้าอาคารประมาณ ๒๐ ค ัน 
เพียงพอต ่อผู้มารับบร ิการและบ ุคลากร 
 

อาคาร รายละเอียดการใช้สอยอาคาร 
ชั น ๑ - ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก  

- ห้องทันตกรรม  
- ห้องกายภาพบ าบัด 
- ห้องเอกซเรย์ 
- ห้องศัลยกรรม 
- ห้องพยาธิวิทยา 
- ห้องจ่ายยา และคลังยา 
- ห้องการเงิน 
- ห้องธุรการ 
- ห้องพักแพทย์   
- ห้อง ผอ.รพ.รร.นร. 

 
ชั น ๒ - ห้องประชุม 

- ห้องตรวจสุขภาพและให้ค าปรึกษา 
- ห้องเวชกรรมป้องกัน 
- ห้องแพทย์แผนไทย มีเตียง ๓ เตียง 
- หอผู้ป่วย รับป่วยเฉพาะนักเรียนนายเรือ และทหารกองประจ าการที่เจ บป่วยด้วย

โรคที่ไม่ซับซ้อน 
 

 
เทคโนโลย ีและอ ุปกรป ์สำค ัญ  
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือม ีคร ุภ ัณฑ ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ เช ่น รถพยาบาล Basic EMS ๑ คัน เครื่องอ ัลตรา

ซาวด์ส าหรับกายภาพบ าบัด ๑ เครื่อง เครื่อง X-Rays ๑ เครื่อง เครื่อง AED ๑ เครื่อง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑ เครื่อง  
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าส าหรับกายภาพบ าบัด ๑ เครื่อง กระเป๋า Emergency ๑ กระเป๋า 

มีระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ เพ่ือให ้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร วในการ
ให้บร ิการ 
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กฎระเบ ียบข ้อบ ังค ับทีเ่กี ่ยวข ้อง: ในฐานะเป  นโรงพยาบาลของร ัฐบาลส ังก ัดกระทรวงกลาโหม ม ีการปฏ ิบ ัต ิตาม
กฎระเบ ียบโดยเคร ่งคร ัดโดยเฉพาะกฎระเบ ียบที่คุ ้มครองประชาชน และคำสั่งกองท ัพเรือ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ ได้
จ ัดทำทะเบ ียนกฎหมายข ้อบ ังค ับ และห ัวข ้อสำค ัญที่ม ีผลบ ังค ับใช้ทีส่ าคัญ ดังนี  

 
     หน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 
  หน่วยงานที่ก ากับด ูแล 

  กฎระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง    ข้อบงัคับส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 
๑.สภาวิชาชีพทุกสาขา -พระราชบัญญัต ิวิชาชีพ 

-ข้อบังคับด้านสิทธิผู้ป่วย 
- มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน 

-บ ุคลากรด ้านว ิชาช ีพต ้องม ีใบประกอบ 
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
-คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ๑๐ ประการ 
-บันทึกเวชระเบ ียนให ้ครบถ้วน ถูกต ้อง 
 
 
 
 

๒.ส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ 

-พระราชบัญญัต ิประกันสุขภาพ -ให ้บริการตามสิทธิที่ระบ ุไว้ใน พรบ. 
-จัดบริการให้ได้ตามมาตรฐาน 

๓.กองเวชกรรมป้องกัน กรม
แพทย์ทหารเรือ 

-ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการตรวจ
สุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 
 

-การปรับปรุงด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
-คุณภาพน  าทิ ง 
-การจดัการขยะ 

๔.คณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดิน 

-ระเบ ียบบ ังคับ ด้านการเงิน การคลัง 
-พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการ 

-วินัยการเงินการคลังเป็นไปตาม ระเบ ียบ
โปร่งใส 

๕.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -พรบ.ปรมาณูเพ่ือสันติ -ควบคุมการมีและการใช้รังสีทางการแพทย์ 

๖.ส านักงานประกันสังคม -พรบ.ประกันสังคม -ข้อบังคับในการดูแลล ูกจ ้างชั่วคราวด้าน 

สวัสดิการตามพระราชบัญญัติ 

 ๗.กองสวัสดิการสุขภาพ พร. -คู่มือหน่วยปฐมภูมิ ๑๓ เล่ม -การปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่มีคู่มือก าหนด

ขอบเขตขั นต่ า ที่หน่วยปฐมภูมิต้องด าเนินการ 

หรือต้องมีความพร้อม 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

              5 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

ระบบกำก ับดูแลองค ์กร (Governance system) : การมอบหมายอำนาจตามโครงสร ้างองค ์กรตามลำด ับขั น 
มอบหมายให ้หัวหน้าห้องแต ่ละห้องเป  นผู ้ดำเน ินการบร ิหารจ ัดการโดยใช ้ระบบการก าก ับด ูแลอย ่างไม ่เป  นทางการ   เช ่น  
การติดตามผลล ัพธ ์การด าเนินงานและมีการนำเสนอในการประช ุมท ุกเด ือนในเรื่องด ัชน ีชี ว ัดส าค ัญผลการดำเน ินการป ัญหา
ข ้อข ัดข ้อง  และการด าเนินการแก้ไข 

 

        โครงสร ้างองค์กร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

   ธุรการ,การเงิน 
   ห้องเภสัชกรรม 

  ตึกผู้ป่วย, 
ห้องแพทย์แผนไทย 

  ห้องทันตกรรม 
 ห้องพยาธิวิทยา 

  เวชกรรมป้องกัน 

ห้องตรวจโรค, 
ศัลยกรรม 

   ห้องรังสีวิทยา,     
   กายภาพบ าบัด 

  ห้องให้ค าปรึกษา,   
    ตรวจสุขภาพ 
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ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

ประเภทผู้รับบริการ สิทธิการรักษา ความต้องการ 

นักเรียนนายเรือ -กรมบัญชีกลาง 

-ประกันสุขภาพ 

-ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

-ความสะดวกรวดเร วในบริการ 

-ความสะดวกในการเบิกจ่ายค่ารักษา ไม่ต้องส ารองเงินจ่าย 

ก าลังพล ทร.และครอบครัว -กรมบัญชีกลาง 

 

 

-ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

-ความสะดวกรวดเร วในบริการ 

-ความสะดวกในการเบิกจ่ายค่ารักษา ไม่ต้องส ารองเงินจ่าย 

ประชาชน -ต้นสังกัด 

-เงินสด 

 

-ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

-ความสะดวกรวดเร วในบริการและขั นตอนไม่ซับซ้อน 

-ค่ารักษาพยาบาลที่ราคาเหมาะสม ไม่แพง 

-สถานที่และสภาพแวดล้อมสะอาด ไม่แออัด 

โรงเรียนนายนายเรือ  -สนับสนุนปฏิบัติการทางการแพทย์ในภารกิจของโรงเรียน 

นายเรือได้ทุกภารกิจที่ได้รับการร้องขอ 

-ใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  -จัดบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
ประสานส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องทันเวลา 

กรมบัญชีกลาง  -จัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง ปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ ประสานส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องทันเวลา 

 
๒. สภาวการป์ขององค์กร : สภาวการป์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
    ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

ขนาดและการเติบโตขององค ์กร: โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือเป  นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง     และได้ม ีการ 
ดำเน ินงานเรื่อยตั งแต่ ๑๕ ธ.ค. ๒๔๙๗ จนถึงป ัจจ ุบ ัน ให ้บร ิการทางการแพทย ์ในระด ับโรงพยาบาลปฐมภูมิ แก ่นักเรียน
นายเรือ ก าล ังพลทหารเรือ ครอบคร ัว ตลอดจนประชาชนทัว่ไป รวมถึงการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลและเวชกรรมป้องกัน
ในเขตพื นทีร่ ับผ ิดชอบของโรงเรียนนายเรือ  
              (๑) โรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้เคียง  ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  

   - ประเด นการแข่งขันคือ การบริการด้านแพทย์แผนไทย  
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(๒) โรงพยาบาลขนาดเล กของ จ.สมุทรปราการ เช่น โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และ โรงพยาบาล 

สวางคนิวาส 
- ประเด นการแข่งขัน คือ ด้านเวชกรรมป้องกัน 

(๓) หน่วยแพทย์ใน ทร. ที่มีแพทย์ประจ า ได้แก่ รพ.ฐท.สข. ทรภ.๒  และ รพ.ฐท.พง. ทรภ.๓ 
-    ประเด นการแข่งขัน คือ การบริหารจัดการ 

(๔) หน่วยแพทย์ในสังกัดกลาโหม(ทั งในและนอก ทร.)ที่รับผิดชอบในการดูแลโรงเรียนทหาร ได้แก่ แผนกพยาบาล 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร 

- ประเด นการแข่งขัน คือ การบริการทางการแพทย์ที่มีต่อนักเรียน 
 

    การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 

- ระบบการตรวจสอบจากภาครัฐที่มากขึ น 
- การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลปฐมภูมิของกรมแพทย์ทหารเรือ 
- การใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในองค์กร มากยิ่งขึ น ทั ง HPH NQC และ PMQA 

 

    แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 - รายงานสถิติสายแพทย์หน่วยแพทย์กองทัพเรือ 

 - รายงานตามข้อมูล HPH NQC และ PMQA 
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ: 

ด้าน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ด้านพันธกิจ - พัฒนาการบริการสุขภาพทั งด้านการส่งเสริม ป ้องก ันร ักษา 

  และฟ้ืนฟ ูโรคใหไ้ด ้ตาม เป้าหมาย 

- การพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การกีฬา 
- ความต ้องการคาดหวังผู้รับบริการเพิ่มมากขึ น 
 ด้านปฏิบัติการ -นโยบายควบคุมค่ายา กรมบัญชีกลาง 
- การควบคุมค่าใช้จ่ายเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
-การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม -ระบบการกำจัดน  าเสียทีม่ ีประสิทธิภาพ 
- การจดัการขยะติดเชื อที่มีประสิทธิภาพ 
- การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลด้านสุขภาพกับประชาชน 
- การร่วมพัฒนาชุมชนด้านภาวะสุขภาพของชุมชน 

ด้านบุคคล -การสร้างความรักความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
- การสร้างความผาสุกของบุคลากรและส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 
- การเสริมองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การกีฬา 

 

ความได ้เปรียบเช ิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ : 
- มีสถานที่สิ่งแวดล้อม สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
- มีระบบการบังค ับบัญชาที่ชัดเจน มีระเบ ียบวินัย 
- รูปแบบการบริหารงานที่ม ีความยืดหยุ่นคล่องตัวทันเหตุการณ์มีส่วนร่วมและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย ์กลาง 
- บุคลากรมีสวัสดิการที่ดี ขวัญกำลังใจที่ดี 
- เป็นโรงพยาบาลทหารที่อยู่ในพื นที่ ทีม่ีหน่วยทหารเรือตั งอยู่ใกล้เคียงหลายหน่วยงาน 
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ค. ระบบการปร ับปรุงผลการด าเนินการ 

    ระบบการพ ัฒนาค ุณภาพ :     โรงพยาบาลม ีการด าเน ินการพ ัฒนาค ุณภาพตามมาตรฐานต ่างๆ      ได ้แก่  
HPH NQC  มาตรฐานหน่วยรับบริการส่งต่อของ สปสช. และการน า PMQA มาพัฒนาองค์กร ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต ่อเนื่อง 
โดยก าหนดให ้มีการดำเนินการต่างๆ  ดังนี  

๑.  การวางแผนงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปี 
๒.  จัดบุคลากรเข ้าร่วมอบรมทั งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
๓.  การตรวจประเม ินภายในและการรับการตรวจประเมินจากภายนอก เช่น คณะกรรมการธ ารงมาตรฐาน ทร. 
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  สปสช. เป็นต้น 
๔.  การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต ่างๆ  
๗.  การรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงาน เป็นประจ าทุกเดือน 
 



 

 
 

 

 


