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ค าน า 
 รายงานประจ าปี 2561 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปและรวบรวมผล
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่ส าคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งประกอบด้วย ผลการ
ปฏิบัติงานด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข น าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 
ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561)  ที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล 

          การจัดท ารายงานประจ าปีเล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องมาจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 
ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ คณะผู้จ าท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2560 ฉบับนี้ จะเป็นแหล่งข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

           

                                                                                                   คณะผูจ้ัดท า 
                                                                                                กุมภาพันธ์ 2561 
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ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์                                                                                                                                                                                                                      

อุตรดิตถ์  แปลว่า "ท่าเหนือ" เนื่องจากสมัยก่อนพ่อค้าจะน าสินค้ามาจากหลวงพระบาง น่านและ
เมืองเหนืออ่ืน ๆ ไปขายทางใต้  เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์  อยุธยา กรุงเทพฯหรือสินค้าจากทางใต้  จะน า
ขึ้นเหนือ  ต้องแวะพักกันตามท่าน้ าเมืองอุตรดิตถ์ท าให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม ตลอดจนการ
โยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนต่างๆ ตามแนวล าน้ าเกิดข้ึน 

อุตรดิตถ์เคยเป็นต าบลหนึ่งชื่อ "บางโพท่าอิฐ"  ขึ้นกับเมืองพิชัย  ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ าน่าน  และ
มีความเจริญอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นเมืองท่าเรือขนถ่ายสินค้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5  ได้เสด็จถึง "บางโพท่าอิฐ"  เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2444  โดยเรือพระท่ีนั่งได้จอด  ณ  บริเวณ
หน้าวัดวังเตาหม้อ  ซึ่งก็คือวัดท่าถนน ต .ท่าอิฐ อ .เมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน  ต่อมาทรงพระราชด าริเห็นว่า  
ต าบลบางโพท่าอิฐคงจะเจริญต่อไป  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งเป็นเมืองเรียกว่า  "เมืองอุตรดิตถ์"  
เนื่องจากเมืองอุตรดิตถ์มีผู้คนมาอยู่อาศัยประกอบกับการมีการค้ามากขึ้น ในขณะที่เมืองพิชัยโรยไป และเมื่อ 
พ.ศ. 2457  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เป็นค าว่า "จังหวัด"  
ดังนั้นเมืองอุตรดิตถ์จึงเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
 ปี พ.ศ. 2539  เมื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้เห็นพ้อง
ต้องกัน  สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  5  ณ  บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ าน่าน  และกระท าพิธี
อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน  ณ  แท่นชัยประดิษฐาน 

ประวัติศาสตร์เมืองอุตรดิตถ์สมัยต่างๆ 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ต านานเมืองลับแลที่มี
แม่ม่ายและสาวสวย เมืองแห่งลางสาดหวานหอมและบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีของ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์มาแต่อดีตกาลโดยมี
ประวัติความเป็นมาหลายยุคหลายสมัย 

 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  ซึ่งเป็นสมัยโบราณก่อน พ .ศ. 1000 ยังไม่มีตัวอักษรใช้กัน อุตรดิตถ์ก็คงมีคนอาศัยอยู่ก่อน
แล้ว เพราะหลักฐานจากการค้นพบกลองมโหระทึกท าด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2470 ท าให้เราทราบว่า อุตรดิตถ์เป็นดินแดนที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ก่อน พ .ศ. 1000 แล้ว เพราะ
โบราณวัตถุท่ีค้นพบดังกล่าวเป็นโลหะที่มีใช้กันอยู่ที่ยุคสัมฤทธิ์ หรือยุคโลหะตอนต้นอันเป็นยุคก่อน
ประวัติศาสตร์นั่นเอง 

 สมัยสุโขทัย  
  ในสมัยสุโขทัย ท้องท่ีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการตั้งเมืองขึ้นหลายเมือง เช่น เมืองฝาง หรือ
เมืองสว่างคบุรี เป็นเมืองที่มีชื่อปรากฏในศิลาจารึกของกรุงสุโขทัย เมื่อคราวที่พระมหาธรรมราชาลีไท แห่ง
กรุงสุโขทัย และยังเป็นเมืองต่อมาจนถึงสมัยอยุธยา ปัจจุบันเมืองฝางอยู่ในท้องที่อ าเภอเมือง  
 เมืองทุ่งยั้ง จากการพบตัวเมืองและสถูป มีลักษณะเดียวกับเมืองโบราณสมัยสุโขทัย     นอกจากนี้ใน
กฎหมายในลักษณะลักพา ครั้งราชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเมืองทุ่งยั้งอยู่ใน
ท าเนียบด้วย ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อ าเภอลับแล 
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 เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่ง คือ เมืองตาชูชก มีแม่น้ าน่านเป็นคู่เมืองธรรมชาติมีค าบรรยายลักษณะ
เมืองในศิลาจารึกสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อ าเภอตรอน 

 สมัยอยุธยา 
  ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ .ศ. 1893  ปรากฏเมืองขึ้นถึง 16 เมือง
ด้วยกันในจ านวน 16 เมืองนี้ มีเมืองพิชัยซึ่งอยู่ในท้องที่อุตรดิตถ์ในปัจจุบันอยู่ด้วย สมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เมื่อทรงยกทัพขึ้นไปขับไล่ทหารพม่าทางหัวเมืองเหนือ พระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัยแข็งเมือง 
ไม่ยอมเกณฑ์ก าลังไปช่วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงจับตัวเมืองทั้งสองประหารชีวิต และกวาดต้อนผู้คน
พลเมืองมายังเมืองพิษณุโลกจนสิ้น 

 สมัยธนบุรี 
เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จเถลิงถวัลย์เป็นบรมกษัตริย์ได้ไปตั้งที่ประชุมทัพหลวง ที่เมือง

พิชัย เพื่อตีเมืองเชียงใหม่ ขณะนั้นเมืองพิชัยมีก าลังน้อย พระยาพิชัยได้ตั้งม่ันรักษาเมือง และขอให้กองทัพ
เมืองพิษณุโลกขึ้นไปช่วยพระยาสุรสีห์เสด็จยกทัพขึ้นไปตีค่ายพม่า พระยาพิชัยยกออกตีอีกด้านหนึ่ง พม่าจึง
แตกทัพออกไป 

ต่อมา  พ .ศ. 2316  โปสุพลาแม่ทัพพม่ายกทัพตีเมืองพิชัยอีก  พระยาพิชัยถือดาบสองมือ
คุมพลทหารออกไล่ฟันพม่าจนดาบหัก  จึงลือชื่อปรากฏเรียกว่า  "พระยาพิชัยดาบหัก"  แต่นั้นมา จึงนับได้ว่า
สิ่งที่ยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุตรดิตถ์  คือความเกรียงไกรของพระยาพิชัยดาบหัก  
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ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เขตภาคเหนือตอนล่าง  ระหว่างละติจูดที่ 17 องศา  37  ลิปดา  และ  19  
องศา  30  ลิปดาเหนือ  ลองจิจูดที่  100  องศา  05  ลิปดา  และ 101  องศา  11  ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ  485  กม.  และโดยรถยนต์  491  กม. มีเนื้อที่ประมาณ 7,838.592  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,899,120  ไร่ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
  

 ทิศเหนือ  ติดกับ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
  ทิศใต้  ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
     โดยเขตชายแดนยาวประมาณ 135 กิโลเมตร 
  ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดสุโขทัย 

 

แผนท่ีตั้งและอาณาเขต จังหวัดอุตรดิตถ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  ที่ท าการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ลักษณะภูมิประเทศ  

แบ่งได้เป็น   3    ลักษณะคือ 
  ที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน   บริเวณสองฝั่งของแม่น้ าน่าน   และล าน้ าสาขาท่ีไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน    
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ   พบอยู่ในเขตอ าเภอ ตรอน   พิชัย   และบางส่วนของอ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์   ลับแลและทองแสนขัน   

 ที่ราบระหว่างหุบเขาและบริเวณลูกคลื่นลอนลาด  บริเวณท่ีอยู่ต่อเนื่องจากบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า
ทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด   ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ  ระหว่างหุบเขาตามแนว คลอง  
ตรอน แม่น้ าปาด  คลองแม่พร่อง  ห้วยน้ าไคร้   และล าธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาในเขต
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  ลับแล น้ าปาด  ฟากท่า  และบ้านโคก 

 เขตภูเขาและท่ีสูง  มีพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด   อยู่ในบริเวณทางด้านเหนือ  และทาง
ตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขตอ าเภอบ้านโคก   ฟากท่า  น้ าปาด  ท่าปลา  ลับแลและบางส่วนของ
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์    
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การปกครอง 
 ในป ี  2553  จังหวัดอุตรดิตถ์  แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น   9   อ าเภอ   67   ต าบล           613   
หมูบ่้าน  โดยมีอ าเภอดังนี้      อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์    อ าเภอตรอน    อ าเภอทองแสนขัน   อ าเภอท่าปลา     
อ าเภอน้ าปาด   อ าเภอบ้านโคก   อ าเภอพิชัย  อ าเภอฟากท่า  และอ าเภอลับแล  

 มีการบริหาร 3 ระดับ คือ 
 ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์   
 ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง   
 ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีรูปแบบการจัดตั้งองค์กรแบ่งเป็น 4 ประเภท  
  ประกอบด้วย    
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน    1   แห่ง     
   เทศบาลเมือง   จ านวน    1   แห่ง    
   เทศบาลต าบล    จ านวน   22  แห่ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน   56  แห่ง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังแสดงโครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ ์

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงต่อ
ส่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอ าเภอ 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
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การคมนาคมและขนส่ง 
 จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถติดต่อกับจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเส้นทางโทรคมนาคมทางบก ประกอบด้วยทางหลวงและทางรถไฟ ส่วนการคมนาคมทางน้ านั้นจะใช้
ติดต่อภายในจังหวัด บริเวณแม่น้ าน่านและบริเวณอ่างเก็บน้ าสิริกิติ์เท่านั้น 

ทางรถยนต์  อุตรดิตถ์อยู่ห่างจากกรุงเทพ  ฯ  491  กิโลเมตร   มี  4  เส้นทาง  
         ก. จากจังหวัดนครสวรรค์  เลี้ยวขวา   ใช้เส้นทางหมายเลข   117   ผ่านพิษณุโลกจากนั้นใช้ทาง
หลวงหมายเลข  11   
        ข.  จากสระบุรีเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข  21 ถึงสี่แยกไปอ าเภอ   หล่มเก่า  แยกซ้ายใช้ทาง
หลวงหมายเลข  12  ก่อนถึงพิษณุโลก    แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข  11    
          ค. จากก าแพงเพชร  ใช้ทางหลวงหมายเลข  101  ผ่านสุโขทัย  ถึงอ าเภอศรีสัชนาลัยแยกขวาใช้
ทางหลวงหมายเลข 102 ถึงอุตรดิตถ์ 
           ง.  จากกรุงเทพมาตามทางหลวงหมายเลข  1  แยกขวาตรงอ าเภออินทร์บุรี  เข้าทางหลวง
หมายเลข  11 ถึงอุตรดิตถ์ 

ทางรถไฟ  อุตรดิตถ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 485 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟหัวล าโพงมีรถไฟไป
อุตรดิตถ์และสถานีรถไฟศิลาอาสน์ วันละหลายเที่ยว มีทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และ 
รถสปริ้นเตอร์ 
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แหล่งท่องเที่ยว 
 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์ดาบ
เหล็กน้ าพ้ีที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน วัดธรรมาธิปไตย  วัด
กลาง  และวัดพระฝาง 
 อ าเภอลับแล  อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร  อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ  วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง  เวียง
เจ้าเงาะ  วัดพระแท่นศิลาอาสน์  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดพระยืนพุทธบาทยุคล  วัดดอนสัก  วัดเจดีย์คีรีวิหาร  
และน้ าตกแม่พูล 
 อ าเภอพิชัย   บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก  เมืองพิชัย และวัดเอกา  
 อ าเภอทองแสนขัน  แหล่งแร่เหล็กน้ าพี้  และพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ าพ้ี  
 อ าเภอท่าปลา  เขื่อนสิริกิติ์  เขื่อนดินช่องเขาขาด  บ้านท่าเรือ  อุทยานแห่งชาติริมน้ าน่าน  น้ าตก
เชียงทอง  แก่งนางพญา  และภูพญาพ่อ 
 อ าเภอบ้านโคก  จุดผ่อนปรนชายแดนช่องภูดู่  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

{ อนุสาวรีย์พระยาพชัิยดาบหัก } { หลวงพ่อเพชร วดัท่าถนน } 
} 

{ อุทยานแห่งชาตแิละน า้ตกภูสอยดาว } 
} 
} 

{ พพิธิภัณฑ์ท้องถิ่น ซุ้มประตูเมอืงลบัแล } 
} 
} 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  และการละเล่นพื้นเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์มีขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและการละเล่นพ้ืนเมือง ที่ส าคัญและการ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณถึงปัจจุบัน 
ก. งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นงานเทศกาลเชิดชูเกียรติและร าลึก

ถึงพระยาพิชัยดาบหักที่ท าคุณงามความดีต่อประเทศชาติ  ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 7-16  มกราคม  ของทุกปี 

ข. งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  พระยืนพุทธบาลยุคลและพระนอนพุทธไสยาสน์  สันนิษฐาน
ว่า มีการจัดงานสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพ่ือร่วมกันท าบุญตักบาตรและนพพระแท่นศิลาอาสน์ 
ในวันขึ้น  8-15  ค่ า  เดือน  3   (วันมาฆบูชา)  ของทุกปี 

ค. มหกรรมเหล็กน้ าพี้และของดีอ าเภอทองแสนขัน  จัดขึ้นเป็นประจ า  ระหว่างวันที่  20-21  
มีนาคม  ของทุกปี  ก าหนดขึ้น ณ  อ าเภอทองแสนขัน 

ง. ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า (อัฐมีบูชา)  เป็นพิธีถวายพระเพลิงศพพระ
บรมศพจ าลองของพระพุทธเจ้า  ประกอบการแสดงแสงสีเสียง ก าหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า ถึง แรม 8 ค่ า 
เดือน 6 ของทุกปี ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง  อ าเภอลับแล  

จ. งานเทศกาลลางสาดหวานและมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์  มีก าหนดขึ้นในเดือนกันยายน ถึง
ต้นเดือนตุลาคม ของทุกปี  โดยมีระยะเวลาการจัดงานประมาณ  7- 10  วัน  

ฉ. ประเพณีแห่น้ าขึ้นโรง  จัดขึ้นในวันที่  14 เมษายน  บริเวณเชิงดอยม่อนอารักษ์ อ าเภอลับแล มี
การรดน้ าด าหัวให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการน าน้ าอบ น้ าหอม  ไปสรงตามศาลเจ้าซึ่งเป็นที่นับถือในหมู่บ้าน  
โดยมีขบวนพิธีจากหมู่บ้านต่างๆอันเชิญน้ าอันศักดิ์สิทธิ์และเครื่องสักการะไปรอบเมืองและสักการะอนุสาวรีย์
พระศรีพนมมาศ  สรงน้ าพระเถระผู้ใหญ่ในวัดเจดีย์คีรีวิหาร  สักการะดวงวิญญาณมีการสรงน้ าอนุสาวรีย์เจ้าฟ้า
ฮ่ามกุมาร  การแสดงถวายหน้าอนุสาวรีย์  ฟ้อนร าและฟันดาบ  

ช. งานสืบสานประเพณีของดีบ้านโคก   จัดกลางเดือนธันวาคมของทุกปี  ที่สนามกีฬาอ าเภอบ้าน
โคก  เพ่ือเผยแพร่ผลผลิตฝ้าย จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝ้าย  สาธิตการทอผ้า  ประกวดธิดาฝ้าย  ขบวนแห่  
และการละเล่นพ้ืนบ้านของชาวบ้านโคก 
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ประวัติโรงพยาบาลอุตรดิตถ ์      
 การจัดสร้างโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2483  โดยคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งมีคุณ
พระสมัครสโมสร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น มีความเห็นต้องกันว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีโรคภัยไข้เจ็บ  ชุกชุม 
และเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในย่านกลางระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง อีกท้ังมีสถานพยาบาลอยู่เพียงแห่งเดียว   
คือ  สุขศาลาของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ย่อมเป็นการไม่เพียงพอที่จะรักษาประชาชนผู้ปุวยไข้    จึงเห็นเป็น
การจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทางราชการจะต้องสร้างโรงพยาบาลไว้  เพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน        ในเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บ 
 แรกเริ่มได้จัดหาซื้อที่ดินท่ีเหมาะสมเพื่อท าการปลูกสร้าง  ได้ที่ดินมีเนื้อที่  28  ไร่    50    
ตารางวา ตั้งอยู่หลังวัดเกษมจิตราราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่ดินของเอกชน โดยใช้เงินบ ารุง
ท้องที่ของจังหวัดจัดซื้อ   แต่เงินทุนยังไม่เพียงพอจัดสร้าง ก็พอดีท่านผู้ว่าราชการต้องย้ายไป  รับราชการ ณ 
จังหวัดอ่ืน 
      ในระยะปลายสงครามโลก ครั้งที่ 2 สุขศาลาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้ถูกท าลายท าให้ประชาชน
ผู้เจ็บปุวยต้องทนทุกขเวทนา ในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง    เมื่อสงครามได้ยุติลง   ในปี  พ .ศ. 2489  
ท่านขุนอักษรสารสิทธิ์ ได้มาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  ท่านผู้นี้ได้จัดตั้งองค์กรการกุศล   
สาธารณสุขส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข   ซึ่งประกอบด้วยคณะ       
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน หาทุนมาสมทบการก่อสร้างโรงพยาบาล  

ปลายปี พ .ศ. 2490 ได้ติดต่อของบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 5 แสนบาท  แต่
ได้รับ 1.2 แสนบาท   ยังมิทันได้ลงมือสร้าง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด   ก็ต้องย้ายไปรับราชการจังหวัดอ่ืน 
ต่อมาท่านขุนสนิทประชารักษ์ ได้มาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแทน ก็ได้ด าเนินงานต่อไปอีกเป็นล าดับ 
ในปี พ .ศ.2491 ได้รวบรวมเงินทั้งหมดได้ 181,811.00 บาท  และเริ่มลงมือจัดการก่อสร้างตึก    
อ านวยการก่อน  โดยมีก าหนดเวลาก่อสร้าง 500 วัน 

1 มกราคม พ .ศ. 2492 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ นายพ่วง  สุวรรณรัตน์ เห็นความส าคัญ
ของการมีโรงพยาบาลจังหวัดเป็นอย่างมาก ได้สนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จลง จึงได้
จัดท าพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกอ านวยการ และจัดหาเงินสมทบเพ่ิมเติมอยู่เสมอมา ทั้งได้เงินอุดหนุนจากองค์การ
กุศล พ่อค้า ประชาชน  ได้ขยายสร้างตึกเรือนคนไข้ 26 เตียง 1 หลัง  เรือนแถวพยาบาล 1 หลัง การ
ก่อสร้าง  แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 และเปิดท าการ  เมื่อ 12 เมษายน  2494 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปิดท าการอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 
46 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่เขตภาคแหนือตอนล่าง ในอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
ปัจจุบัน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดตั้ง
หน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ใน
ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมปีละประมาณ 30 
คน ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทของส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพ่ือชาว
ชนบท กระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลศูนย์เขต 9 แห่งที่2 รับผิดชอบในเขตจังหวัดแพร่ น่าน 
และสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก 
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 1. นายแพทย์ประเสริฐ         บานชื่น   พ.ศ. 2494  -  2517 
 2. แพทย์หญิงสมคิด             บานชื่น  พ.ศ. 2518  -  2520 
 3. นายแพทย์อาวุธ               ภมะราภา  พ.ศ. 2521  -  2533 
 4. นายแพทย์ช านาญ            ภู่เอี่ยม   พ.ศ. 2533  -  2539 
 5. นายแพทย์บุญเกิด            เชวงศรี  พ.ศ. 2540  -  2550 
 6. นายแพทย์เธียรชัย            คฤหโยธิน  พ.ศ. 2550  -  2552  
 7. นายแพทย์เฉลิม               ศักดิ์ศรชัย  พ.ศ. 2552  -  2553 
 8. นายแพทย์ธ ารง               หาญวงศ์  พ.ศ. 2554  -  2556 
 9. นายแพทย์ทรงวุฒิ            ทรัพย์ทวีสิน  พ.ศ. 2556  -  2561 
 10. นายแพทย์อายุส  ภมะราภา  พ.ศ. 2561 –  ปัจจุบัน 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2560-2562  
 

วิสัยทัศน์ 
“โรงพยาบาลที่เป็นเลิศ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ท่ีมีมาตรฐาน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” 

พันธกิจ 
1. ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และปลอดภัย โดยเน้นความเป็นเลิศด้านมะเร็ง อุบัติเหตุฉุกเฉิน
หัวใจและหลอดเลือด และทารกแรกเกิด 
2. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม สอดคล้อง กับวิถีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
3. ร่วมผลิตแพทย์และฝึกอบรมบุคลากรทางการสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัย และพึงพอใจ 
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความสุขและปลอดภัย 
3. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  
5. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

เข็มมุ่ง 
1. 2P safety 
2. การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information management) 
 

ค่านิยม 
บริการดี สามัคคี ซื้อสัตย์ 

 
ยุทธศาสตร ์

1. พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ ๔ ด้าน (โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ทารกแรก
เกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน) 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง และตอบสนองต่อความต้องการ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เหมาะสม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้เป็นเลิศ 
5. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวย บุคลากร ชุมชน และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน 
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 อาคารบ าบัด     17   หลัง  อาคารหอพัก   33 หลัง 
 อาคารอุปกรณ์      5 หลัง  อาคารสนับสนุนอื่น ๆ  16 หลัง 
 เตียงผู้ปุวย            620 เตียง 

จ านวนเตียง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์   ประจ าปี 2561 

หอผู้ปุวย 
จ านวนหอผู้ปุวย จ านวนเตียง 

รายละเอียดอื่น ๆ 
จ านวน จ านวน 

สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม ห้อง เตียง 

อายุรกรรม(ชาย-หญิง) 4 - 4 120 - 120 ICU ศัลยกรรม 1 8 

ศัลยกรรมประสาท 1 1 2 30 8 38 ICU  อายุรกรรม 1 8 

ศัลยกรรมอุบัติเหต ุ 1 - 1 30 - 30 ICU  กุมารเวชกรรม 1 8 

ศัลยกรรม (ชาย -หญิง) 2 - 2 60 16 76 CCU 1 8 

ศัลยกรรมกระดูก (ชาย-หญิง) 2 - 2 60 10 70 Cath lab 1 3 

จักษ ุ โสต  ศอ  นาสิก 1 1 2 30 5 35 RCU 1 8 

สูติกรรม 1 1 2 30 5 35 ICU Neuro 1 8 

นรีเวชกรรม 1 1 2 30 4 34 ICU Trauma 1 4 

กุมารเวชกรรม 2 1 3 60 4 64 CVT  4 

สงฆ ์ - - - - - - ห้องผ่าตัด 1 11 

จิตเวช 1 - 1 16 - 16 ห้องสังเกตอาการหลังผ่าตัด 1 11 

พิเศษ 1 ช้ันท่ี 2 - 1 1 - 12 12 ห้องคลอด 1 4 

พิเศษ 1 ช้ันท่ี 3  1 1 - 12 10 รอคลอด 1 15 

พิเศษ  2 - 1 1 - 10 10 อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 12 

พิเศษ  3 - 1 1 - 10 10 เฝูาสังเกตอาการ ER 1 10 

พิเศษ  4 - 1 1 - 10 11    

พิเศษ  5 - 1 1 - 11 11    

พิเศษ  6 - 1 1 - 11 11    

พิเศษ  7 - 1 1 - 10 10    

พิเศษ  8 - 1 1 - 12 12    

Strok Unit 1 - 1 4 - 4    

รวม 17 14 31 470 150 620  14 122 
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อัตราก าลังของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  

ล าดับ ต าแหน่ง รวมปฏิบัติจริง 2559 รวมปฏิบัติจริง 2560 รวมปฏิบัติจริง 2561 

1 ผู้อ านวยการ 1 1 1 

2 นายแพทย์ 129 130 160 

3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 25 25 23 

4 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 7 6 6 

5 เจ้าพนักงานธุรการ 37 39 35 

6 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 7 7 6 

7 เจ้าพนักงานพัสดุ 11 12 13 

8 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 19 19 19 

9 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2 1 1 
10 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 10 8 

11 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 3 3 3 

12 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 6 5 5 

13 เจ้าพนักงานสถิติ 1 1 1 

14 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 16 15 15 

15 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 6 4 3 

16 เจ้าพนักงานห้องสมุด 3 3 1 

17 เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 1 0 0 

18 ช่างกายอุปกรณ์ 1 1 2 

19 ทันตแพทย์ 15 17 16 

20 นักวิชาการเงินและบัญชี 9 9 10 

21 นักวิชาการพัสดุ 2 2 2 

22 นักวิชาการสถิติ 2 2 2 

23 นักวิชาการสาธารณสุข 21 28 45 

24 นักกายภาพบ าบัด 12 16 14 

25 นักกิจกรรมบ าบัด 5 5 6 

26 นักจัดการงานทั่วไป 3 4 5 

27 นักจิตวิทยาคลินิก 2 3 3 

28 นักทรัพยากรบุคคล 5 5 5 

29 นักเทคนิคการแพทย์ 25 24 25 

31 นักรังสีการแพทย์ 13 11 11 
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ล าดับ ต าแหน่ง รวมปฏิบัติจริง 2559 รวมปฏิบัติจริง 2560 รวมปฏิบัติจริง 2561 

32 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 3 3 

33 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2 2 

34 นักสังคมสงเคราะห์ 4 4 4 

35 นายช่างเทคนิค  6 6 6 

36 พยาบาลเทคนิค 33 30 22 

37 พยาบาลวิชาชีพ 614 639 630 

38 เภสัชกร 39 41 44 

39 โภชนากร 3 2 4 

40 ช่างภาพการแพทย์ 1 1 1 

41 นักจิตวิทยา 2 2 2 

42 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 5 5 5 

43 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1 1 

44 นิติกร 1 1 1 

45 ช่างไฟฟูา 1 1 1 

46 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 2 2 

47 บรรณารักษ์ 1 1 1 

48 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 8 8 

49 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 6 6 

50 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 3 2 

51 ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 3 3 3 

52 นักวิชาการศึกษา 7 4 5 

53 ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 1 1 1 

54 ผู้ช่วยพยาบาล 48 67 67 

55 นายช่างไฟฟูา 5 5 5 

57 ช่างตัดเย็บผ้า 4 4 4 

58 ช่างฝีมือทั่วไป 6 6 6 

59 ช่างเหล็ก 4 4 4 

60 พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 8 10 10 

61 พนักงานกู้ชีพ 1 1 1 

62 พนักงานช่วยการพยาบาล 9 1 1 

56 ช่างต่อท่อ 2 2 2 

64 ช่างไม้  4 4 3 
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ล าดับ ต าแหน่ง รวมปฏิบัติจริง 2559 รวมปฏิบัติจริง 2560 รวมปฏิบัติจริง 2561 

66 พนักงานขับรถยนต์ 8 7 7 

67 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  270 286 278 

68 พนักงานประกอบอาหาร 18 21 19 

69 พนักงานห้องผ่าตัด  5 4 4 

70 พนักงานประจ าห้องทดลอง  10 10 11 

71 พนักงานประจ าห้องยา 6 8 12 

72 พนักงานผ่าและรักษาศพ 2 4 4 

73 พนักงานพิมพ์ 3 3 3 

74 พนักงานเภสัชกรรม  21 21 20 

75 พนักงานรหัส 2 2 2 

76 คนสวน   1 1 1 

77 พนักงานซักฟอก 16 16 16 

78 พนักงานทั่วไป 91 78 75 

79 พนักงานบริการ   46 53 51 

80 พนักงานเปล 10 10 8 

81 พนักงานประจ าตึก 109 127 114 

82 พนักงานวิทยาศาสตร์ 4 4 3 

83 พนักงานห้องสมุด 2 2 2 

84 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 1 1 1 

85 พนักงานบัตรรายงานโรค 35 38 35 

86 ช่างไฟฟูาและอิเลคทรอนิกส์ 5 6 6 

87 พนักงานเก็บเงิน 2 2 2 

88 พนักงานการเงินและบัญชี 7 7 7 

89 พนักงานธุรการ 10 10 11 

90 พนักงานพัสดุ 8 7 7 

91 แม่บ้าน 1 1 1 

92 ผู้ช่วยอนามัย (มาช่วย) 1 1 1 

93 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 0 1 0 

94 พนักงานเก็บเอกสาร 0 2 2 

 
รวม 1,942 2,022 2,012 
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จ านวนแพทย์เฉพาะทาง ปี 2561 

ล าดับ สาขา / กลุ่มงาน จ านวน 
1 กุมารเวชกรรม 7 
2 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 1 
3 กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ 1 
4 กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด 1 
5 กุมารศัลยศาสตร์ 1 
6 จักษุวิทยา 5 
7 จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 2 
8 จิตเวชศาสตร์ 3 
9 จิตเวชศาสตร์ชุมชน 1 

10 ตจวิทยา 2 
11 ประสาทวิทยา 3 
12 ประสาทศัลยศาสตร์ 4 
13 พยาธิวิทยาคลินิก 1 
14 รังสีรักษา 1 
15 รังสีทั่วไป 1 
16 รังสีวินิจฉัย 3 
17 วิสัญญีวิทยา 5 
18 ระงับปวด 0 
19 เวชศาสตร์ปูองกันแขนงระบาดวิทยา 3 
20 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3 
21 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3 
22 ศัลยกรรมตกแต่ง 1 
23 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 7 
24 ศัลยศาสตร์ 2 
25 ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 2 
26 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 2 
27 เวชศาสตร์เจริญพันธุ์ 1 
28 สูติ-นรีเวชวิทยา 6 
29 มะเร็งนรีเวช 1 
30 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 1 
31 โสต ศอ นาสิก 3 
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ล าดับ สาขา / กลุ่มงาน จ านวน 
32 อายุรศาสตร์ 6 
33 อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด 2 
34 อายุรศาสตร์โรคข้อและลูมาติซั่ม 1 
35 อายุรศาสตร์โรคไต 3 
36 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 1 
37 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 1 
38 อายุรศาสตร์โรคเลือด 1 
39 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 2 
40 ศัลยศาสตร์ทรวงอก 1 
41 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ 1 

 
รวม 96 

    
                              ผูอ้ านวยการ        1     คน 
                              แพทยป์ ี3          3     คน 
                              แพทยป์ ี2          8     คน 
                              แพทยป์ ี1        23     คน 
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อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุข 

จ านวนบุคลากรโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อผู้รับบริการ 

บุคลากร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

แพทย์ 1:5,353 1:4,504 1:4,352 

ทันตแพทย*์ 1:1,641 1:1,609 1:1,970 

เภสัชกร 1:17,569 1:14,282 1:15,826 

พยาบาลวิชาชีพ 1:1,257 1:1,010 1:1,105 

พยาบาลเทคนิค 1:20,764 1:19,519 1:31,652 

ข้าราชการอื่น ๆ 1:4,283 1:3,802 1:5,852 
 * ทันตแพทย์ต่อผู้รับบริการทันตกรรม 

อัตราส่วนบุคลากรต่อเตียง 

บุคลากร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

แพทย์ 1:4.84 1:4.77 1:3.88 

ทันตแพทย์ 1:41.33 1:36.47 1:38.75 

เภสัชกร 1:15.90 1:15.12 1:14.09 

พยาบาลวิชาชีพ 1:1.14 1:1.07 1:0.98 

พยาบาลเทคนิค 1:18.79 1:20.67 1:28.18 

ข้าราชการอื่น ๆ 1:3.88 1:4.03 1:5.21 

 
 
 
 

บุคลากร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ข้าราชการ 920 953 991 

ลูกจ้างประจ า 140 132 119 

พนักงานราชการ 48 43 52 

พนักงานกระทรวง 555 584 561 

ลูกจ้างชั่วคราว 279 310 289 

รวม 1,942 2,022 2,012 
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ด้านสาธารณสุข 
1. สถิติชีพ 

สถิติชีพรายการ หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนการเกิด ราย 2,757 2,727 2,517 

จ านวนการตาย ราย 1,787 1,634 1,637 

อัตราตาย (ต่อผู้รับบริการภายใน) ร้อยละ 3.92 3.64 3.74 

อัตราทารกตาย (ต่อเด็กมีชีพพันคน) ร้อยละ 9.71 5.8 5.5 

อัตรามารดาตาย (ต่อเด็กมีชีพพันคน) ร้อยละ 0.36 0.73 0 

จ านวนเกิดไร้ชีพ ราย 16 8 11 

อัตราเกิดไร้ชีพ (ต่อการคลอดพันคน) ร้อยละ 5.75 2.9 4.3 

จ านวนทารกตายอายุต่ ากว่า 7 วัน ราย 11 8 3 

อัตราทารกตายอายุต่ ากว่า 7 วัน ร้อยละ 3.98 2.9 1.2 

(ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน)     

จ านวนทารกตายอายุต่ ากว่า 1 เดือน ราย 11 8 9 

อัตราทารกตายอายุต่ ากว่า 1 เดือน ร้อยละ 3.98 2.92 3.56 

(ต่อเด็กเกิดมีชีพพันคน)     

  
2. การให้บริการด้านรักษาพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

รายการ หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราการครองเตียง ร้อยละ 109.95 105.65 101.01 

จ านวนผู้ปุวยต่อเตียง ราย 73.49 72.30 70.64 

จ านวนผู้ปุวยนอก ต่อ 1 วัน ราย 2,396 3,162 2,418 

จ านวนผู้ปุวยที่รับไว้ต่อ 1 วัน ราย 124 121 119 

จ านวนผู้ปุวยที่นอนรักษาใน รพ.ต่อ 1 วัน ราย 682 655 626 

จ านวนวันโดยเฉลี่ยต่อผู้ปุวยใน 1 คน วัน 5.46 5.33 5.22 

อัตราส่วนผู้ปุวยในต่อผู้ปุวยนอก ราย 15.04 15.23 15.90 
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3. ผู้ปุวยนอกจ าแนกตามแผนก 

แผนก ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อายุรกรรม 215,476(31.45) 212,852(31.17) 223,789(32.14) 

ศัลยกรรม 62,041(9.05) 59,638(8.73) 62,398(8.96) 

ศัลยกรรมกระดูก 24,949(3.64) 26,129(3.83) 26,482(3.80) 

กุมารเวชกรรม 22,654(3.31) 20,681(3.03) 19,361(2.78) 

สูติกรรม- นรีเวชกรรม 21,492(3.14) 22,207(3.25) 21,986(3.16) 

ตา  36,202(5.28) 36,378(5.33) 35,826(5.14) 

ห ูคอ จมูก 12,274(1.79) 11,798(1.73) 12,112(1.74) 

ทันตกรรม 22,589(3.30) 27,360(4.01) 31,523(4.53) 

จิตเวช 25,703(3.75) 27,408(4.01) 30,131(4.33) 

เวชกรรมฟ้ืนฟู 47,883(6.99) 49,509(7.25) 52,846(7.59) 

บริการทั่วไป 14,992(2.19) 11,886(1.74) 8,846(1.27) 

ผู้ปุวยนอกเวลาราชการ 27,834(4.06) 25,514(3.74) 24,259(3.48) 

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 54,264(7.92) 54,212(7.94) 55,510(7.97) 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (อต.1) 55,711(8.13) 54,800(8.02) 59,467(8.54) 

หน่วยบริการปฐมภูมิ(อต.2) 13393(1.95) 12,028(1.76) 11,528(1.66) 

หน่วยบริการปฐมภูมิ(อต.7) 27,746(4.05) 30,546(4.47) 20,278(2.91) 

รวม 685,203(100) 682,946(100) 696,342(100) 
 

4. ผู้ปุวยในจ าแนกตามแผนก 

แผนก ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อายุรกรรม 15,698(34.45) 15,814(35.28) 16,349(37.33) 

ศัลยกรรม 11,779(25.85) 11,596(25.87) 10,998(25.11) 

ศัลยกรรมกระดูก 2,866(6.29) 3,005(6.70) 2,807(6.41) 

กุมารเวชกรรม 6,555(14.39) 5,806(12.95) 5,546(12.66) 

สูติกรรม- นรีเวชกรรม 5,129(11.26) 4,956(11.06) 4,695(10.72) 

ตา 2,332(5.12) 2,362(5.27) 1,987(4.54) 

ห ูคอ จมูก 537(1.18) 546(1.22) 586(1.34) 

จิตเวช 666(1.46) 744(1.66) 829(1.89) 

รวม 45,562(100) 44,829(100) 43,797(100)  
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๕. ผู้ปุวยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 10 อันดับแรก 

ล าดับ กลุ่มโรค ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 Essential (primary) hypertension 67,888 67,009 64,258 

2 Hyperlipidaemia , unspecified 39,111 36,603 35,995 

3 
Non-insulin-dependent diabetes mellitus , without 
complications 

30,286 30,751 30,180 

4 Chronic kidney disease, stage 5 17,112 16,956 17,504 

5 Other spondylosis (Lumbar region) 7,976 9,277 8,534 

6 Muscle strain 6,735 8,286 7,758 

7 Low back pain 6,431 5,984 6,324 

8 Disturbance of activity and attention 4,177 5,264 6,222 

9 
Severe depressive episode without psychotic 
symptoms 

5,017 5,462 5,510 

10 B24 5,291 5,372 5,465 

หมายเหตุ : เรียงอันดับโรคตามปีงบประมาณ 2561 
 

๖. ผู้ปุวยในตามกลุ่มสาเหตุ 10 อันดับแรก 

ล าดับ กลุ่มโรค ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 Cerebral Concussion(without open intracranial wound) 632 812 958 

2 Pneumonia, unspecified 952 670 840 

3 Senile cataract, unspecified 424 957 783 

4 Cerebral infarction, unspecified 643 633 692 

5 Beta thalassaemia 446 564 671 

6 Acute appendicitis with localized peritonitis 427 463 620 

7 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 762 648 537 

8 Malignant neoplasm of Colon, unspecified 523 497 492 

9 Atherosclerotic heart disease 
 

224 470 

10 Chronic kidney disease, stage 5 325 417 458 
หมายเหตุ : เรียงอันดับโรคตามปีงบประมาณ 2561 
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๗. สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก 

ล าดับ กลุ่มโรค ปี2559 ปี2560 ปี2561 

1 Pneumonia, organism unspecified (J18.0 - J18.9) 242 217 205 

2 Intracerebral hemorrhage (I61.0 - I61.9) 102 83 103 

3 Acute myocardial infarction (I21.0 - I21.9) 66 72 79 

4 Heart failure (I50.0 - I50.9) 37 44 65 

5 Chronic renal failure (N18.0 - N18.9) 58 62 62 

6 
Malignant neoplasm of bronchus and lung 
(C34.0 - C34.9) 44 58 57 

7 Cerebral infarction (I63.0 - I63.9) 65 45 56 

8 
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic 
bile ducts (C22.0 - C22.9) 

56 55 41 

9 
Human immunodeficiency virus [HIV] disease 
resulting in infectious and parasitic diseases 
(B20.0 - B20.9) 

18 21 41 

10 Other septicemia (A41.0 - A41.9) 127 48 34 

หมายเหตุ : เรียงอันดับโรคตามปีงบประมาณ 2561  
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8. ผู้รับบริการ (ผู้ปุวยนอก) จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

<1 1,288 0.96 

1-5 6,628 4.96 

6-10 5,255 3.93 

11-15 5,362 4.01 

16-20 6,760 5.06 

21-25 8,062 6.03 

26-30 6,314 4.73 

31-35 6,149 4.60 

36-40 6,790 5.08 

41-45 7,752 5.80 

46-50 9,179 6.87 

51-55 11,397 8.53 

56-60 12,224 9.15 

61-65 12,172 9.11 

66-70 9,873 7.39 

71-75 6,693 5.01 

76-80 5,489 4.11 

>80 6,212 4.65 
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9. ผู้ปุวยนอกจ าแนกตามอาชีพ 

ชื่อ จ านวน ร้อยละ 

กรรมกร 6 0.01 

กสิกรรม 76 0.08 

ก านัน 3 0.00 

เกษตรกรรม 5,470 5.67 

ข้าราชการบ านาญ 898 0.93 

ข้าราชการเมือง 22 0.02 

คนขับรถรับจ้าง 4 0.00 

คนซักรีด 0 0.00 

คนปรุงอาหาร 2 0.00 

คนเลี้ยงเด็ก 1 0.00 

ค้าขาย 5,023 5.20 

ค้าปลีก 1 0.00 

ค้าส่ง 1 0.00 

เจ้าของกิจการ 271 0.28 

ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ 3 0.00 

ช่างเชื่อมโลหะ 1 0.00 

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 5 0.01 

ช่างตัดผม 32 0.03 

ช่างถ่ายรูป 0 0.00 

ช่างทอ ปั่น จักสาน 1 0.00 

ช่างทาสี 0 0.00 

ช่างเทคนิควิศวกรรม 2 0.00 

ช่างเฟอร์นิเจอร์ 1 0.00 

ช่างไม้ 7 0.01 

ช่างเย็บเสื้อผ้า 1 0.00 

ช่างเย็บหนัง 0 0.00 

ช่างศิลป์ 0 0.00 

ช่างเสริมสวย 0 0.00 
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ชื่อ จ านวน ร้อยละ 

ช่างเหล็ก 0 0.00 

ช่างอิเลคโทรนิคส์ 0 0.00 

ตัวแทนจ าหน่าย 1 0.00 

ต ารวจ 346 0.36 

ทนายความ 17 0.02 

ทหารบก 365 0.38 

ทหารเรือ 11 0.01 

ทหารอากาศ 3 0.00 

ทันตแพทย์ 12 0.01 

ท านา 11,827 12.25 

ท าฟาร์ม 4 0.00 

ท าไร่ 1,819 1.88 

ท าสวน 1,391 1.44 

นักข่าว 0 0.00 

นักดนตรี 1 0.00 

นักบวช 645 0.67 

นักบัญชี 1 0.00 

นักร้อง 0 0.00 

นักวิทยาศาสตร์ 0 0.00 

นักสังคมสงเคราะห์ 0 0.00 

นักส ารวจ 3 0.00 

นักแสดง 0 0.00 

นักหนังสือพิมพ์ 0 0.00 

นัการ-ภารโรง 22 0.02 

ในความปกครอง 12,932 13.40 

ประมง 6 0.01 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 9 0.01 

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 9 0.01 

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้าอ่ืน ๆ 2 0.00 
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ชื่อ จ านวน ร้อยละ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างอ่ืน ๆ 1 0.00 

ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการอ่ืน ๆ 1 0.00 

ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ 0 0.00 

ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาอ่ืน ๆ 0 0.00 

ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 284 0.29 

ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ 29 0.03 

ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ 188 0.19 

ผู้พิพากษา 0 0.00 

ผู้รักษาความปลอดภัย 23 0.02 

ผู้สอนศาสนา 1 0.00 

ผู้ใหญ่บ้าน 12 0.01 

พนักงานขาย 6 0.01 

พนักงานโฆษณา 0 0.00 

พนักงานที่ท างานช่วยเหลือด้านการแพทย์ 2 0.00 

พนักงานประจ าสถานีบริการ 2 0.00 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 134 0.14 

พนักงานโรงแรม 0 0.00 

พนักงานเสริฟ 2 0.00 

พนักงานหน่วยงานเอกชน 19 0.02 

พยาบาล 164 0.17 

แพทย์ 123 0.13 

เภสัชกร 28 0.03 

รับจ้าง 45,504 47.14 

รับราชการ(ข้าราชการพลเรือน) 7,750 8.03 

ลูกจ้างชั่วคราว 82 0.08 

ลูกจ้างประจ า 152 0.16 

วิศวกร 9 0.01 

สถาปนิก 2 0.00 

สัตวแพทย์ 1 0.00 
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ชื่อ จ านวน ร้อยละ 

เสมียน 3 0.00 

หาบเร่ 0 0.00 

อัยการ 1 0.00 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 20 0.02 

อาจารย์โรงเรียน 80 0.08 

อ่ืน ๆ 653 0.68 
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10. ผู้รับบริการจ าแนกตามสิทธิค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

ประเภทสิทธิ ปี 2559 ปี2560 ปี2561 

1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 197,230 139,409 136,162 

2. ประกันสังคม 42,436 42,111 44,121 

3. UC (บัตรทองไม่มีท ) 127,579 12,133 12,071 

4. UC (บัตรทองมีท ) 202,513 337,893 344,691 

5. แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน 775 2,007 2,179 

6. อื่นๆ(แรงงานต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน,สิทธิไม่ชัดเจน) 54,831 63,316 67,619 

รวม 625,364 596,869 606,843 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพียงอย่างเดียว 
 

11. จ าแนกตามสิทธิค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

ประเภทสิทธิ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6,357 3,874 5,438 

2. ประกันสังคม 2,376 1,816 1,873 

3. UC (บัตรทองไม่มี ) 11,619 489 532 

4. UC (บัตรทองมี ) 21,992 23,669 22,903 

5. แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน 56 264 236 

6. อ่ืนๆ (แรงงานต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน,สิทธิไม่ชัดเจน) 2,832 2,830 2,610 

รวม 45,232 32,951 31,998 
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อัตราการครองเตียง 

ล าดับ ตึก 
จ านวนผู้ปุวย จ านวนวันนอน อัตราการครองเตียง 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 เตียง 

1 อายุกรรมหญิง 1  3,644 3,473 3,718 14,804 13,380 13,455 135.2 122.19 122.88 30 

2 อายุรกรรมชาย 1 3,396 3,769 3,642 16,115 15,642 15,575 147.17 142.85 142.24 30 

3 อายุรกรรมชาย 2 3,789 3,752 3,707 15,912 14,955 14,377 145.32 136.58 131.30 30 

4 อายุรกรรมหญิง 2 3,530 3,485 3,563 14,605 14,111 14,650 133.38 128.87 133.79 30 

5 
ศัลยกรรมกระดูก
ชาย 

1,723 1,829 1,619 12,301 11,825 11,429 96.29 92.56 89.46 35 

6 
ศัลยกรรมกระดูก
หญิง 

1,427 1,437 1,368 9,926 10,206 9,088 77.70 79.89 71.14 35 

7 ศัลยกรรมชาย 3,910 3,936 3,593 20,129 19,166 18,506 145.13 138.18 133.42 38 

8 ศัลยกรรมหญิง 3,655 3,468 3,294 18,372 17,609 18,071 132.46 126.96 130.29 38 

9 
ศัลยกรรม
ประสาท 

1,123 945 865 18,587 13,413 10,068 134.01 96.71 72.59 38 

10 
ศัลยกรรม
อุบัติเหต ุ

2,890 3,022 2,893 9,192 9,737 9,575 83.95 88.92 87.44 30 

11 กุมารเวช 2 1,963 1,807 1,510 7,496 7,629 6,105 68.46 65.32 52.27 32 

12 กุมารเวช 3 2,333 1,860 1,823 7,112 6,029 5,544 64.95 51.62 47.47 32 

13 จิตเวช 694 769 842 8,260 8,259 7,581 141.44 141.42 129.81 16 

14 ตา หู คอ จมูก 3,495 3,046 2,666 8,123 8,343 7,428 63.59 65.31 58.14 35 

15 
สูติกรรมหลัง
คลอด 

3,552 2,066 1,814 7,888 5,814 5,117 61.75 45.51 40.05 35 

16 นรีเวชกรรม 1,796 1,668 1,629 5,667 5,515 5,186 47.05 44.44 41.79 34 

17 พิเศษ  1 / 3 601 569 685 4,147 3,969 3,750 94.68 108.74 102.74 10 

18 พิเศษ 1 / 2  418 492 572 4,208 3,952 3,977 96.07 90.23 90.80 12 

19 พิเศษ 2 273 279 252 2,794 2,838 2,278 76.55 77.75 62.41 10 

20 พิเศษ 3 375 389 349 3,486 3,553 3,404 95.51 97.34 93.26 10 

21 พิเศษ 4 568 585 603 3,419 3,318 3,395 93.67 82.64 84.56 11 

22 พิเศษ 5 684 661 682 3,898 3,674 3,763 97.09 91.51 93.72 11 

23 พิเศษ 6 659 681 685 3,596 3,346 3,551 89.56 83.34 88.44 11 

24 พิเศษ 7 526 517 574 3,306 3,089 3,286 90.58 84.63 90.03 10 
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ล าดับ ตึก 
จ านวนผู้ปุวย จ านวนวันนอน อัตราการครองเตียง 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 เตียง 

25 พิเศษ 8 1,107 1,064 1,100 3,924 3,684 3,762 97.73 84.11 85.89 12 

26 ICU Trauma 223 351 346 2,212 2,233 2,358 75.75 76.47 80.75 8 

27 
ICU กุมารเวช
กรรม 

280 272 223 2,862 2,782 2,637 98.01 95.27 90.31 8 

28 
ICUระบบทางเดิน
หายใจและตึกสงฆ ์

170 122 163 2,763 2,564 2,804 94.62 87.81 96.03 8 

29 ICU ศัลยกรรม 401 397 336 2,275 2,447 2,445 77.91 83.80 83.73 8 

30 
ICU ศัลยกรรม
ประสาท 

328 289 287 2,796 2,276 2,161 95.75 77.95 74.01 8 

31 ICU อายุรกรรม 386 404 536 2,658 2,480 2,685 91.03 84.93 91.95 8 

32 CCU 368 782 871 2,568 2,910 3,153 87.95 99.66 107.98 8 
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ค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวย 1 ราย 

ประเภทผู้ปุวย จ านวนผู้ปุวย ค่ารักษา 

ผู้ปุวยนอก 631,726 632,362,587.59 
ผู้ปุวยใน (สามัญ) 34,633 657,448,513.07 
ผู้ปุวยใน (พิเศษ) 9,165 222,576,573.41 
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การบรรจุกลับบุคคลเข้ารับราชการ การทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ การให้ปฏิบัติราชการ/รักษาการณ์ในต าแหน่ง และการลาออกจากราชการ 
 2. การจัดท าทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 และบัตรประจ าตัว 
 3. การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นและรับเงินประจ าต าแหน่ง 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน/ปรับ  
ค่าจ้าง 
 5. การขอรับบ าเหน็จ บ านาญ/กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.)/กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
(กสจ.) และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) 
 6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ 
 7. การปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พตส.) 
 8. การขอใช้ต าแหน่งว่าง/ขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง 
 9. การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน/ปรับระดับชั้นลูกจ้างประจ า 
 10. ควบคุมการเกษียณอายุราชการ 
 11. การรับรองประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการขอแก้ไข ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี เกิด 
 12. การจัดท าฐานข้อมูลตรวจสอบสิทธ์ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 13. การบันทึกข้อมูลระบบบ าเหน็จบ านาญ(e-pension) ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
 14. การควบคุมการลาประเภทต่าง ๆ 
 15. การขออนุญาตให้ข้าราชการ  ลาไปศึกษา/ฝึกอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน และการขออนุญาตลาไปต่างประเทศ 
 16. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 17. การบริหารจัดการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
 18. การขอรับเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) 
 19. การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้พร้อมใช้งานในด้านการบริหารงานบุคคลในโปรแกรม
บริหารงานบุคคล(HROPS)  และโปรแกรมบริหารงานบุคคล (SSB) 
 20. การจัดท าค าสั่งประเภทต่าง ๆ 
 21. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กฎระเบียบ การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
 22. ให้ค าแนะน า ปรึกษา ตอบปัญหา ชี้แจงระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
การแบ่งสายงาน 
 1. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 2. งานทะเบียนประวัติฯ และฐานข้อมูล 
 3. งานสิทธิประโยชน ์
 4. งานธุรการ 
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อัตราก าลัง 
ต าแหน่งสายงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ผลรวม 

นักทรัพยากรบุคคล 1 - 4 5 
พนักงานพิมพ์ - 1 - 1 
เจ้าพนักงานธุรการ - - 2 2 
รวมทั้งสิ้น 1 1 6 8 
 
ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครอบคลุมทั้งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
ตลอดจนออกจากราชการ การพิจารณาความดีความชอบ ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พึงจะได้รับของ
เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล และระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และสอดรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข 

กิจกรรมและผลงาน 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. การบรรจุและการแต่งตั้ง ราย 105 127 127 
2. การโอน ย้าย และการลาออก ราย 151 134 190 
3. เกษียณอายุราชการ ราย 21 39 34 
4. ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น P4P , พตส. ฯลฯ ครั้ง 74 66 73 
5. การประเมินผลงาน ราย 16 58 107 
6. การจัดท าค าสั่งต่างๆ ค าสั่ง 437 378 295 

ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. อัตราความผิดพลาดในการจัดท าค าสั่งฯ ที่กระทรวง ทักท้วง ร้อยละ 1.37 1.85 0.34 
2. อัตราการลงค าสั่งไม่ครบถ้วนในโปรแกรมบริหารงานบุคคล ร้อยละ 0.67 0.79 0.67 
3. การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ร้อยละ 100 100 100 
4. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 74.27 79.33 80.70 

 
ผลงานเด่น 
 1. การพัฒนาการลงวันลาในระบบ HROPS 
 2. การส่งประเมินผลงาน 
 3. การขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 
 4. การพัฒนาการจัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P 
 5. การพัฒนาระบบการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 
 6. การพัฒนาการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน พตส. ให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 
 7. การลงทะเบียนรับหนังสือและเสนอแฟูม โดยใช้ Web Application 
 8. การขอรับบ าเหน็จบ านาญ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
งานวิชาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีหน้าที่และมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพให้ได้คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือตอบสนองตามความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ รวมไปถึงมีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาล โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน คือ 
1. งานส่งฝึกอบรมภายนอก รับฝึกงาน และงานธุรการ 
2. งานจัดอบรม โครงการภายในองค์กร การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รับนิเทศตรวจราชการ และ

สนับสนุนการจัดอบรมของหน่วยงานภายนอก 
3. งานสนับสนุนและผลิตผลงานวิจัย จัดหาทุนและสนับสนุนส่งผลงานวิจัยในการน าเสนอ  การ

พิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์และการให้ข้อมูลทางด้านการวิจัย 
4. งานข้อมูลฝึกอบรมและการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก 
5. งานการดูแลการฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะและรับการประเมินแพทย์จากองค์กรและ

สถาบันการศึกษาทางการแพทย์ 

ความมุ่งหมาย (Propose) 
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในวิชาชีพและการท างาน แก่บุคลากร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทั่วถึง 

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service) 
การส่งฝึกอบรมภายนอก พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในทุกวิชาชีพและทุก

หน่วยงาน การรับฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และงานธุรการ ระบบสารบัญ ภายในกลุ่มงาน 
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรระดับคร่อมสายงานและระดับโรงพยาบาล โดยหน่วยงานเป็นผู้จัด

โครงการเองหรือให้การสนับสนุนได้รับการติดต่อจากหน่วยงานภายนอกหน่วยงานและภายนอกโรงพยาบาล 
การประสานงานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะนิเทศงาน คณะติดตามเยี่ยมและประเมินฯ จาก
หน่วยงานภายในโรงพยาบาล สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล 

การสนับสนุนและร่วมผลิตผลงานวิจัยในโรงพยาบาล การด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ลากรให้ข้อมูลทางการแพทย์เพ่ือใช้ศึกษาวิจัยบุคลากรภายในและภายนอก
โรงพยาบาล  จัดหาทุนสนับสนุนการจัดท าวิจัย และประสานส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอในเวทีวิชาการ
และเผยแพร่วารสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนแก่บุคลากรที่มีการน าเสนอผลงานและได้รับ
รางวัลวิจัย 

การให้ข้อมูลทางการแพทย์แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
การดูและการฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพ่ิมพูนทักษะโดยการประชาสัมพันธ์ อ านวยความสะดวกให้

ค าปรึกษา การสนับสนุน การติดตามประเมินผล สรุปและรายงานการฝึกปฏิบัติงานและการรับประเมินการ
ฝึกปฏิบัติ 
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อัตราก าลัง 
1. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  1  อัตรา 

 2. นักวิชาการสาธารณสุข    2 อัตรา  
3. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   1 อัตรา  
4. เจ้าพนักงานธุรการ    3 อัตรา  
5. พนักงานทั่วไป    2 อัตรา  

รวม    9 อัตรา  

กิจกรรมและผลงาน 

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยนับ ปี2559 ปี2560 ปี2561 

งานพัฒนาบุคลากรและแผนงาน         
1. หนังสือเข้า         

1.1 หนังสือราชการ  เรื่อง 2,437 2,241 2,853 
1.2 Fax  เรื่อง 191 150 185 
1.3 วิทยุ  เรื่อง 21 - - 

2. หนังสือออก   
   2.1 หนังสือราชการ  เรื่อง 506 185 459 

2.2 บันทึกข้อความ  เรื่อง 2,063 1,351 1,548 
2.3 วิทยุ  เรื่อง - - - 
2.4 Fax เรื่อง 171 129 227 

3. พิมพ์เอกสาร  แผ่น 2,460 1,880 2,067 
4. การถ่ายเอกสาร ถ่ายเอง แผ่น 8,681 5,681 6,320 
5. ตอบข้อมูลแบบส ารวจ  เรื่อง 138 129 21 
6. การฝึกงาน   

   - จากหน่วยงานต่าง ๆ /ใหม่ /เก่า หน่วย หน่วย/คน 16/54 18/67 54/65 
7. การรับคณะศึกษาดูงาน  คน 220 60 283 
8. การใช้ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์  คน 13,300 6,084 15,172 
9. การจัดอบรม/บรรยายพิเศษ  ครั้ง 19 34 13 

หนังสือเชิญประชุม/บรรยาย วิชาการ ฉบับ 425 68 151 
บันทึกข้อความเชิญประชุม/บรรยายวิชาการ ฉบับ 285 28 65 
รับคณะตรวจราชการ คน 450 370 270 
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10. การส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุม/อบรม/สัมมนา 
    10.1 แพทย์ (รวมแพทย์ใช้ทุน)  ครั้ง/คน 202/89 195 / 86 503/127 

10.2 กลุ่มงานการพยาบาล  ครั้ง/คน 1,579/463 1284 / 402 1,296/437 
10.3 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  ครั้ง/คน 200/44 100/27 85/19 
10.4 กลุ่มงานรังสีวิทยา  ครั้ง/คน 94/35 48/18 43458 
10.5 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  ครั้ง/คน 76/17 48/13 65/19 
10.6 ฝุายบริหาร ครั้ง/คน 91/32 102/77 113/39 
10.7 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ  ครั้ง/คน 155/40 71/22 125/23 
10.8 ฝุายโภชนาการ  ครั้ง/คน 28/10 67/26 28/11 
10.9 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ครั้ง/คน 132/23 104/22 72/15 
10.10 กลุ่มงานจิตเวช  ครั้ง/คน 85/9 63/9 50/8 
10.11 ฝุายการเงินและบัญชี  ครั้ง/คน 31/16 89/32 51/15 
10.12 กลุ่มงานทันตกรรม ครั้ง/คน 44/14 56/16 63/23 
10.13 กลุ่มงานเภสัชกรรม  ครั้ง/คน 174/41 147/40 64/23 
10.14 อาชีวเวชกรรม ครั้ง/คน - - 32/5 
10.15 ฝุายสุขศึกษา  ครั้ง/คน 40/5 43/6 33/3 
10.16 สวัสดิการสังคม  ครั้ง/คน 55/9 64/8 12/6 
10.17 ฝุายพัสดุและบ ารุงรักษา  ครั้ง/คน 76/18 85/38 31/17 
10.18 ผู้บริหาร ( มี 3 คน)  ครั้ง/คน 116/3 114/3 64/3 

11. การเป็นวิทยากรนอกโรงพยาบาล 
    

11.1 แพทย์  ครั้ง/คน 9/4 64/19 59/7 
11.2 ทันตแพทย์  ครั้ง/คน 5/2   5/4 8/5 
11.3 เภสัชกร  ครั้ง/คน 3/3   11/9 4/3 
11.4 พยาบาล  ครั้ง/คน 13/8 92/35 96/38 
11.5 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ครั้ง/คน 3/3  6/5 9/8 
11.6 เวชกรรมสังคม ครั้ง/คน 6/4   16/8 20/10 
11.7 จิตเวช  ครั้ง/คน 8/5 33/8 45/19 
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12. การอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี E-lerning คน/ปี 97 47 63 
13. การบันทึกข้อมูลอบรม ราย 17,764 8,442 11,421 

14. การขอข้อมูลอบรมของเจ้าหน้าที่ ราย 258 330 258 

15. เวียนหนังสือ ฉบับ 517 489 2,444 
16. จัดท าแผน โครงการและค าสั่งของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

  
   

การเขียนแผนการด าเนินงานและมอบหมายหน้าที่ ครั้ง/ปี 150 205 131 
เขียนโครงการ/ค าสั่งและปรับแก้ไข ครั้ง/ปี 77 128 72 
17. การเขียนโครงการ   

   
   โครงการตามแผนงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โครงการ/ปี 16 21 15 

 โครงการภายในและภายนอกท่ีกลุ่มพัฒนาระบบ บริการ   
สุขภาพให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

โครงการ/ปี 12 15 8 

18. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ ครั้ง 3 5 10 
19. โทรสาร แผ่น 21 20 35 
20. ถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอง) แผ่น 740 800 1,200 
21. งานวิจัย   

   
    21.1 อบรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวย ครั้ง 3 5 6 
    21.2 จ านวนผลงานวิจัย เรื่อง 

 
18 26 

    21.3 ผลงานวิจัยที่น าเสนอเวทีต่าง ๆ ครั้ง 15 10 3 
    21.4 ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เรื่อง 9 3 1 
22.หนังสือด าเนินการวิจัย   

   
    22.1 หนังสือเข้า เรื่อง 114 128 149 
    22.2 หนังสือออก เรื่อง 29 18 14 
    22.3 บันทึกข้อความ (เข้า) เรื่อง 8 5 2 
    22.4 บันทึกข้อความ (ออก) เรื่อง 30 34 28 
23. ออกหนังสือขออนุมัติเก็บข้อมูลวิจัย   

   
    - รับส าเนาใบปะหน้าหนังสือเข้า ฉบับ 7 18 9 
    - พิมพ์หนังสือขออนุมัติให้เก็บข้อมูล ฉบับ 4 5 3 
    - เสนอผู้บังคับบัญชา ครั้ง 4 2 3 
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24. ประชุมพิจารณาจริยธรรมวิจัย 
         - รับงานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ เรื่อง 48 37 65 

     - ประสานงานติดต่อจองห้อง ครั้ง 12 12 12 
     - หนังสือเชิญคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์เข้า

ร่วม 
ฉบับ 12 12 19 

     - ประชุมจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ครั้ง 12 12 19 

     - สแกนงานวิจัยมนุษย์และส่งให้คณะกรรมการพิจารณา ครั้ง 255 555 144 

     - เวียนหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรม คน 140 140 144 

     - ติดตามคณะกรรมเข้าร่วมประชุม คน 1,400 1,400 144 

     - เตรียมไฟล์งานวิจัยและเอกสารเข้าร่วมประชุม ครั้ง 12 12 12 

     - ประสานงานเรื่องอาหารว่างในการประชุม ครั้ง 12 12 12 

     - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม คน 20 15 12 

     - พิมพ์สรุปผลการประชุม ฉบับ 12 12 12 
     - รวบรวมและส่งข้อเสนอแนะให้จริยธรรมฯ เพ่ิมเติม ปรับ 

แก้ไข 
ครั้ง 84 111 78 

     - จัดท าวาระประชุม ครั้ง 12 12 12 

     - จัดท าเอกสารรับรองจริยธรรม ฉบับ 44 29 47 

     - มอบเอกสารรับรองจริยธรรม ฉบับ 22 29 47 

25. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ     
     25.1 จ านวนแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์     

ได้รับในแต่ละปี 
คน/ปี 27 23 23 

     25.2 แพทย์ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแต่ละปี คน/ปี 27 23 23 
     25.3 การรับประเมินแพทย์เพ่ิมพูนทักษะจากแพทยสภา

หรือสถาบันการศึกษา 
ครั้ง/ปี 2 3 23 

26. แบบประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ     
     - เสนอและติดตามแบบประเมินให้ภาควิชาประเมิน ชุด 162 189 322 

     - ท าหนังสือส่งแบบประเมินให้ผอ.รพ.ชุมชน ฉบับ 27 27 23 

     - น าแบบประเมินให้แพทย์ใช้ทุนลงนามในส่วนของตนเอง ครั้ง 162 189 161 
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27. Introduction แพทย์ใช้ทุน 
    

- น าเข้าวาระการประชุมองค์กรแพทย์ เกี่ยวกับหัวข้อการสอน ครั้ง 1 15 1 

- ติดต่อประสานงานวิทยากร (อาจารย์แพทย์) คน 10 15 16 

- ท าหนังสือเชิญวิทยากร (อาจารย์แพทย์) ฉบับ 10 15 16 

- ประสานรถ รับ-ส่ง วิทยากร ครั้ง 2 2 1 

- การประสานงานติดต่อจองห้องประชุม ครั้ง 1 1 1 

- จัดท าเอกสารการยืมเงิน จัดจ้างพัสดุ ครั้ง 1 1 1 

- ประสานงานเอกสารประกอบการสอน ครั้ง 20 15 16 

- ประสานงานอาหารกลางวัน อาหารว่าง คน 50 50 40 

- จัดเตรียมแบบลงทะเบียน ใบส าคัญ ฉบับ 50 50 33 

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม คน 50 50 50 

- รวบรวมเอกสาร สรุปค่าใช้จ่าย ครั้ง 1 1 1 

28. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่         

- น าเข้าวาระการประชุมกรรมการบริหาร ครั้ง 2 2 2 

 -เขียนโครงการฯ/แต่งตั้งคณะกรรมการ ครั้ง 2 2 2 

- ติดต่อประสานงานวิทยากร  คน 5 5 5 

- ท าหนังสือเชิญวิทยากร  ฉบับ 5 5 5 

- ประสานรถ รับ-ส่ง วิทยากร ครั้ง 2 2 2 

- การประสานงานติดต่อจองห้องประชุม ครั้ง 2 2 4 

- จัดท าเอกสารการยืมเงิน จัดจ้างพัสดุ ครั้ง 3 3 4 

- ประสานงานเอกสารประกอบการสอน ครั้ง 10 10 10 

- ประสานงานอาหารกลางวัน อาหารว่าง คน 200 200 200 

29. การจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับผู้เกษียณ         

- เขียนโครงการฯ/แต่งตั้งคณะกรรมการ ครั้ง 3 3 3 

- ติดต่อประสานงานผู้เกษียณเข้าร่วมโครงการ ครั้ง 20 15 18 

- ประสานการเดินทาง สถานที่ ที่พัก อาหาร ครั้ง 28 31 29 

- อ านวยความสะดวก/ประสานงาน  ครั้ง 15 10 18 

- รวบรวมเอกสาร สรุปค่าใช้จ่าย ครั้ง 4 5 5 
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30. การส ารวจข้อมูล     

 - ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจ/ความเครียด/ความสุข ฉบับ 300 1,600 2,100 

 - การบันทึกวิเคราะห์ข้อมูล ครั้ง 300/1 1,600/2 2,100/2 

31. คัดเลือก ผบต./ผบก      

 - การคัดเลือกการอบรมผู้บริหารสาธารณสุข คน 10 10 10 

32. การวิเคราะห์/รายงานผล      

 - การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร บาท/ปี 2 2 2 

 - การพัฒนาบุคลากร คน 4 4 4 
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
งานห้องสมุด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานห้องสมุดมีหน้าที่ช่วยส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะในการศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการตลอดจน
ข่าวสารที่ทางการแพทย์ทันสมัยแก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งนิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร  ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

การแบ่งสายงาน 
 1. งานบริหาร ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล  
  (หัวหน้างาน รอด าเนินการรับย้าย) 

2. งานจัดหา จัดหาหนังสือ วารสาร ต าราทางการแพทย์ ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
ฐานข้อมูลต่างๆ และทรัพยากรของห้องสมุด 

(หัวหน้างาน รอด าเนินการรับย้าย) 
        นายศิริธรรม  ศิริเมือง 

               นางสุพัสดา  ฤทธิ์หิรัญ 
3. งานเทคนิค จัดท าฐานข้อมูลของห้องสมุดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประทับตราหนังสือ วารสาร การ

จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนหนังสือ วารสารและทรัพยากรของห้องสมุด เพื่อเตรียมให้บริการยืม-คืน การเย็บ-
ซ่อมหนังสือ และทรัพยากรของห้องสมุด การจัดท าวารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  

(หัวหน้างาน รอด าเนินการรับย้าย) 
 นายศิริธรรม ศิริเมือง 

   นางสาวศุภวรรณ ค้ าชู 
   นางสุพัสดา ฤทธิ์หิรัญ 
   นางสาวทวีพร จันทร์ศิริโพธิ์ 
   นางทองย้อย สีล า 

4.งานบริการ การให้บริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร และทรัพยากรของห้องสมุด บริการช่วยตอบ
ค าถาม บริการยืมระหว่างห้องสมุด สืบค้นเอกสาร บทความทางวิชาการ ติดตามทวงหนังสือ วารสารและ
ทรัพยากรห้องสมุด แนะน าการใช้ห้องสมุดและบริการสืบค้นฐานข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(หัวหน้างาน รอด าเนินการรับย้าย) 
 นายศิริธรรม ศิริเมือง 

         นางสุพัสดา ฤทธิ์หิรัญ 
   นางสาวศุภวรรณ ค้ าชู 
   นางสาวทวีพร จันทร์ศิริโพธิ์ 
   นางทองย้อย สีล า   

5.งานธุรการและประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนหนังสือภายใน ภายนอก ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ 
ผลิตและเผยแพร่วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ “อุตรดิตถ์เวชสาร” 

 นายศิริธรรม ศิริเมือง 
   นางสาวศุภวรรณ ค้ าชู 
   นางทองย้อย สีล า 
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อัตราก าลัง 
 ข้าราชการ (รอด าเนินการรับย้าย)     1 อัตรา  
 ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด    2 อัตรา  
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขต าแหน่งบรรณารักษ์   1 อัตรา  
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขต าแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด  1 อัตรา 
 ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง พนักงานทั่วไป     1 อัตรา  
 อื่น ๆ        - อัตรา 

ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 1.  เปิดบริการ 
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 20.30 น. 
  เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 09.30 น. – 17.30 น. 

 2. พื้นที่ทั้งหมด    890.40 ตารางเมตร 
 3. คอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการทั้งหมด 20 เครื่องแบ่งเป็น 
 - ให้บริการอินเตอร์เน็ตทั่วไป  5 เครื่อง 
 -  ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่างๆ เช่น  E-Books 
E-Journals, และ ฐานข้อมูล  Access Medicine, Science direct, New England Journal of 
Medicine, Uptodate , OVID 15 เครื่อง   
 4.ฐานข้อมูลออนไลน์ ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด รพ.อุตรดิตถ์ 
  4.1.ใช้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เช่น 
   -สืบค้นตาม ชื่อเรือง หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่ ส านักพิมพ์ และค าส าคัญ 

   4.2. ฐานข้อมูล ออนไลน์ จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่าน www.Lib.nu.ac.th 
หรือผ่าน https://sslvpn.nu.ac.th/ (ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย) เช่น E-Books E-Journals, และ 
Access Medicine, Science direct, New England Journal of Medicine, Uptodate , OVID   

พันธกิจ 
 การให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากร ในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ทันสมัยและได้มาตรฐาน  

วิสัยทัศน์ 
 สารสนเทศมีความรวดเร็ว ทันสมัย ได้มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

https://sslvpn.nu.ac.th/
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กิจกรรมและผลงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.งานจัดหา 
- หนังสือวิชาการภาษาไทย โดยการสั่งซื้อและบริจาค เล่ม 381 275 210 
- หนังสือวิชาการภาษาอังกฤษ โดยการสั่งซื้อและบริจาค เล่ม 27 24 15 
- วารสารภาษาไทย โดยการสั่งซื้อและบริจาค รายการ 617 641 664 
- วารสารภาษาอังกฤษ โดยการสั่งซื้อและบริจาค รายการ 25 15 20 
- ซีดี/วีซีดี/ดีวีดี ทางการแพทย์ เรื่อง/แผ่น 52 120 79 
- หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ฉบับ 6,743 6,841 6,797 
- วารสารนันทนาการรายสัปดาห์และรายเดือน รายการ 380 223 156 
- สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายการ 54 48 30 

2.งานเทคนิค 
- ลงทะเบียนประทับตราหนังสือ เล่ม 417 724 225 
- ลงทะเบียนประทับตราวารสารและสิ่งพิมพ์ เล่ม 263 323 684 
- จัดหมวดหมู่หนังสือเข้าชั้น เล่ม 417 724 225 
- ติดสันหนังสือ บัตรก าหนดส่ง ห่อปก เล่ม 417 724 225 
- ถ่ายเอกสาร/บทความ แผ่น - - - 

3.งานบริการ     
- จ านวนผู้ใช้บริการ ราย 59,279 77,852 84,579 
- บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือ ราย/เล่ม 38,520/ 

37,631 
40,732/ 
41,627 

42,621/ 
43,567 

- บริการให้ยืมและรับคืนวารสาร ราย/เล่ม 9,275/ 
3,995 

8,431/ 
5,790 

6,769/ 
7,086 

- บริการติดต่อสั่งซื้อหนังสือและวารสาร ครั้ง 25 16 2 
- บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้ง 422 450 348 

4.งานธุรการ     
- หนังสือเข้า ฉบับ 1,653 1,574 1,458 
- หนังสืออก ฉบับ 741 427 270 
- ขออนุมัติซื้อหนังสือ/วารสาร เล่ม/ฉบับ 408/600 299/1,256 12/250 
- จัดท าวารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้ง/ฉบับ 1/250 2/600 1/250 
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ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. จ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน ราย 59,279 77,852 84,579 
2. จ านวนหนังสือ ต ารา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วารสาร 

และทรัพยากรห้องสมุด 
รายการ 381 275 429 

3. จัดท าวารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้ง/ฉบับ 1/250 2/600 1/250 
4. จ านวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์(E-Books E-

Journals)จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ราย/ครั้ง 376/450 524/631 632/724 

 
ผลงานเด่น 

 ฐานข้อมูลออนไลน์ จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร - E-Books, E-Journals, และ Access 
Medicine, Science direct, New England Journal of Medicine, Uptodate , OVID อาจารย์แพทย์ 
นิสิตแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาล สามารถเข้าใช้ได้ท้ังในห้องสมุด และที่พักได้ โดยการลงทะเบียน
ครั้งแรกที่ห้องสมุดมีอายุการใช้งาน 3 เดือน ต้องกลับมาลงทะเบียนใหม่อีกครั่ง  

การเข้าใช้ที่ห้องสมุดผ่าน WWW.LIB.NU.AC.TH   
การเข้าใช้นอกห้องสมุดผ่าน https://sslvpn.nu.ac.th/  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sslvpn.nu.ac.th/
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
งานเวชนิทัศน ์

กิจกรรมและผลงาน 

กิจกรรม หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. งานเขียนและผลิตสื่อทางการแพทย์ 

1.1 งานปูายวิชาการ/ประชาสัมพันธ์ 
    

- ปูายข้อความ ครั้ง 73 88 81 

- ปูายผ้า ผืน 54 55 36 

- ปูายกระดาษ แผ่น 134 137 67 

1.2 งานปูาย/งาน sticker 
    

- วัดขนาดปูาย-พ้ืนที่ตามหน่วยงาน ครั้ง 72 61 55 

- ตัด sticker ด้วยเครื่องตัด Sticker computer ครั้ง 107 97 107 

- แผ่นปูาย Sticker แผ่น 1,456 1,708 1,530 

- แผ่นปูาย Future board/Arcreric แผ่น 285 138 208 

- งานติด Sticker ตามหน่วยงาน ครั้ง 113 90 45 

1.3 งานผลิตสื่อ Computer Graphic 
    

- โปสเตอร์ แผ่น 539 347 380 

- รายชื่อวิทยากร แผ่น 437 691 626 

- แผ่นพับ 1 หน้า (ต้นฉบับ) แผ่น 0 0 0 

- แผ่นพับ 2 หน้า (ต้นฉบับ) แผ่น 19 5 5 

- ใบประกาศ/เกียรติบัตร/การ์ด แผ่น 674 208 205 

- งาน Print เอกสาร (ตามประเภทต้นฉบับต่าง ๆ) แผ่น 2,841 3,005 2,550 

- งานพิมพ์เอกสาร A4 แผ่น 273 166 363 

- แบบปก CD/DVD แผ่น 91 71 45 

1.4 งานออกแบบปูายไวนิล (ส่งโรงพิมพ์) ครั้ง 134 109 111 
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กิจกรรม หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.5 งานริการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ/อ่ืน ๆ         

- งานเคลือบพลาสติก แผ่น 2,051 1,438 1,803 

- การผนึกพลาสติกใส/Sticker ใส แผ่น 77 39 39 

- ท าปก/เย็บเล่มเอกสาร เล่ม 13 10 108 

- แผนภูมิ แผ่น 5 5 8 

- จัดนิทรรศการ ครั้ง 15 6 10 

รวม   9,463 8,474 8,328 

2. งานถ่ายภาพทางการแพทย์         

2.1 ถ่ายภาพทางการแพทย/์กิจกรรมทั่วไป ภาพ 25,330 19,282 25,279 

  ครั้ง 419 408 508 

2.2 งาน Scan/Copy ภาพ ภาพ 468 601 384 

2.3 งานตกแต่งภาพ Photo shop ภาพ 366 352 237 

2.4 งาน Print ภาพ ภาพ 132 65 10 

2.5 บริการค้นหาภาพและ Copy ลง CD /DVD/Thumb drive/IT 
Computer 

ครั้ง 62 54 52 

2.6 การบันทึก - เก็บภาพถ่ายค้นหาภาพและจัดท าสารบรรณภาพ ครั้ง 77 69 82 

รวม   26,435 20,423 26,044 

3. งานโทรทัศน์ทางการศึกษา         

3.1 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดและบันทึกลง Hard disk ครั้ง 23 0 9 

3.2 บันทึกวิดิทัศน์ ครั้ง 20 45 40 

3.3 ตัดต่อล าดับภาพ-เสียงวิดิทัศน์,ผลิต VCD/DVD ครั้ง 14 18 22 

3.4 บริการ copy ไฟล์ VDO CD / DVD / Thumb / Thum 
drive / IT Computer 

ครั้ง 79 30 46 

รวม   136 93 117 
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กิจกรรม หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

4. งานโสตทัศนศึกษา         

4.1 งานเตรียมสถานที่ห้องประชุม ชั้น 4 / สาถนที่อ่ืน ๆ (ติดต้ัง-
เก็บ โสตทัศนูปกรณ)์ 

ครั้ง 63 8 87 

4.2 ติดต้ัง-ควบคุม การใช้เครื่องเสียง-โสตทัศนูปกรณ์ (ชั้น 4 
Convention hall) 

ครั้ง 132 3 118 

4.3 ติดต้ัง-ควบคุม การใช้เครื่องเสียง-โสตทัศนูปกรณ์ (ห้องประชุม
ต่าง ๆ) 

ครั้ง 354 359 184 

4.4 ติดต้ัง-เก็บ Note book - LCD Projecter (ห้องประชุม-
หน่วยงานต่าง ๆ) 

ครั้ง 73 74 54 

4.5 บันทึกเสียงในห้องประชุม ครั้ง 8 1 0 

4.6 บันทึกเสียงดนตรีประกอบค าบรรยายท าสปอตประชาสัมพันธ์/
การน าเสนอ 

ครั้ง 49 20 26 

4.7 เขียนสคริป/บทบรรยาย เรื่อง 10 19 12 

4.8 เขียน-น า ข้อมูลงานต่าง ๆ บันทึกลงแผ่น CD/DVD/IT com แผ่น 365 178 288 

4.9 Power Point Presentation ไสลด์ 202 218 622 

4.10 Presentation Multimedia เรื่อง 2 14 5 

รวม 
 

1,258 894 1,396 
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
งานสารสนเทศ 

 
    หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

1. ลงทะเบียน จัดท าประวัติ ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับบริการ ทั้งรูปแบบเอกสาร
และไฟล์ภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน  

2. จัดท าและจัดเก็บเวชระเบียนผู้ปุวยนอก , ผู้ปุวยใน อย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัย สืบค้นและ
น าส่ง ได้รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน 

3. ให้รหัสโรคและหัตถการ บันทึกข้อมูลให้ทันการส่งเรียกเก็บตามสิทธิต่างๆ และตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง คุณภาพของเวชระเบียน  

4  รวบรวมตรวจสอบ ติดตามพัฒนาสถิติข้อมูลทางด้านเวชระเบียน จัดท าเป็นรายงานต่างๆ ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทันเหตุการณ์ 
 
    การแบ่งสายงาน 
 
งานสารสนเทศได้จัดแบ่งขอบเขตรับผิดชอบงานตามหน่วยงานย่อย 6 หน่วยงาน ดังนี้  

  1. หน่วยงานเวชระเบียนผู้ปุวยนอก 
ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 บริการลงทะเบียนผู้ปุวย จัดท า สืบค้น ลงทะเบียนรับ-ส่งแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวย ลงทะเบียนผู้ปุวย
นอนโรงพยาบาลจัดเก็บเวชระเบียนผู้ปุวยนอกโดยใช้ระบบ Serial Numberรวมถึงติดตามแฟูมเวชระเบียน
เพ่ือส่งต่อให้ทีมทางการแพทย์ตรวจรักษา สนับสนุนงานวิจัยและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและบันทึก
เลขที่บัตรประชาชน ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ปุวยเบื้องต้น ด าเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
รหัสโรคและรหัสหัตถการของผู้รับบริการผู้ปุวยนอก โดยหน่วยงานเวชระเบียนผู้ปุวยนอกได้ให้บริการจัดท า
เวชระเบียนแก่ผู้รับบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 2. หน่วยงานเวชระเบียนผู้ปุวยใน 
 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 บริการจัดเก็บเวชระเบียนจากหอผู้ปุวย ลงทะเบียนการรับ-ส่ง ตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูล
เบื้องต้นของแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวย บริการสืบค้นและติดตาม จัดเรียง รวมถึงจัดเก็บเวชระเบียนผู้ปุวยใน โดย
ใช้ระบบจัดเก็บแบบ Serial Number การจัดเก็บมีทั้งจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟูมเวชระเบียนและการ
จัดเก็บในรูปแบบ Electronic File บริการลงทะเบียนยืม-คืนเวชระเบียนผู้ปุวยใน 

  3. หน่วยงานรหัสทางการแพทย์ผู้ปุวยใน 
 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

ด าเนินการและบริหารจัดการเก่ียวกับการบันทึก รหัสโรค (ICD10) รหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการ 
(ICD9CM) ในเวชระเบียนผู้ปุวยในและแบบบันทึกการเฝูาระวังการบาดเจ็บ (IS) 
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 4. หน่วยงานสารสนเทศทางด้านเวชระเบียน 
 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านเวชระเบียน รายงานข้อมูลค่าเฉลี่ย
น้ าหนักสัมพันธ์ (CMI)  ตรวจสอบความถูกต้องของการให้รหัสโรครหัสผ่าตัด และรหัสหัตถการประสานงาน
ร่วมกับทีมตรวจสอบเวชระเบียน (Audit)  พัฒนาระบบการบันทึกและรายงานสารสนเทศทางด้านเวช
ระเบียน รวมถึงปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานค่าตอบแทน งานงบประมาณ งานด้านบุคลากร งานด้านการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ด าเนินการจัดพิมพ์ รับ-ส่ง หนังสือเอกสารราชการ หนังสือเวียนทั้งในและนอก
หน่วยงาน 

  5. หน่วยงานทบทวนและตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (MRA/DRG) 
 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 ด าเนินงานบริหารจัดการด้านตรวจสอบและทบทวนเวชระเบียนผู้ปุวยใน (Medical Record Audit)
ให้มีความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนกลางก าหนด ประสานงานกับแพทย์ Audit และผู้เกี่ยวข้อง จัดเก็บ
และบันทึกข้อมูลด้าน  MRA  DRG บันทึกข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการ รวมทั้งบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้รับ
มอบหมาย บันทึกจัดท ารายงานข้อมูลเฝูาระวังการบาดเจ็บ บันทึกข้อมูลอุทธรณ์ บันทึกข้อมูลด้านรหัสโรค
และรหัสหัตถการของผู้ปุวยในสิทธิเบิกได้ เพื่อส่งเบิกในโปรแกรมของกรมบัญชีกลาง บันทึกข้อมูลตอบกลับ
ผู้ปุวยในกรณีสิทธิเบิกได้ (Statement) บริการรับ-คืน ติดตามเวชระเบียนเพ่ือส่งแพทย์ Audit ในแต่ละสาขา 
และบริการติดตามเวชระเบียนผู้ปุวยใน เพื่อส่งเบิกแต่ละกองทุนสุขภาพให้ทันเวลา 

  6.  นิติเวช/ประกันชีวิต 
 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 บริการด้านรับ-ส่งเอกสารด้านนิติเวชงานชันสูตรบาดแผล งานชันสูตรพลิกศพ งานค าให้การแพทย์ 
หมายเรียกพยานศาลและประกันชีวิต  ติดตาม ค้นหา สืบค้นเวชระเบียน จัดท าเอกสารรายงานด้านค าร้องขอ
ประวัติการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ และของบริษัทประกันชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
แพทย์และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
อัตราก าลังของงานสารสนเทศ 

ตารางแสดงอัตราก าลัง จ าแนกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณวันที่ 3 ธันวาคม 2561) 

หน่วยงาน 
อัตราก าลังในเวลาราชการ 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

งานเวชระเบียนผู้ปุวยนอก 1 2 - - 14 17 
งานเวชระเบียนผู้ปุวยใน - 5 - - 7 12 
สารสนเทศด้านเวชระเบียน 1 1 1 2 2 7 
รหัสทางการแพทย์ 1 - 1 2 - 4 
นิติเวช/หมายศาล/ประกัน - 1 - - 1 2 
Medical RecordAudit/DRG 2 - - - 4 6 

รวม 5 9 2 4 28 48 
หมายเหตุ   ไม่รวมพนักงานทั่วไป  2  ท่าน 
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ตารางแสดงอัตราก าลังจ าแนกตามต าแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561) 

ต าแหน่ง ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข 
ลูกจ้างชั่วคราว รวม 

นักวิชาการสถิติ 1 - - - - 1 
นักวิชาการสาธารณสุข - - 1 - - 1 
นักวิชาการสาธารณสุข 
(เวชสถิติ) 

- - 1 - - 1 

พยาบาลเทคนิค 2 - - - - 2 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 - - 2 - 4 
เจ้าพนักงานธุรการ - - - 2 - 2 
พนักงานบัตรรายงานโรค - 6 - - 26 32 
พนักงานรหัสโรค - 2 - - - 2 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ - 1 - - - 1 
พนักงานเก็บเอกสาร - - - - 2 2 
พนักงานทั่วไป - - - - 2 2 

รวม 5 9 2 4 30 50 

 
 
ข้อมูลทั่วไป / นโยบาย / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

 งานสารสนเทศด าเนินการให้บริการลงทะเบียนผู้ปุวย ตรวจสอบ แก้ไข เพ่ิมเติมความถูกต้องของ
ข้อมูลผู้ปุวย จัดเตรียม จัดเก็บ สืบค้น น าส่ง ติดตามและให้บริการเวชระเบียนทั้งในรูปแบบเอกสารและ
อิเลคทรอนิกส์ไฟล์  ให้และบันทึกรหัสโรค รหัสผ่าตัดและ รหัสหัตถการ รวมถึงตรวจสอบทบทวนคุณภาพเวช
ระเบียน ให้บริการงานด้านนิติเวช ประกันชีวิต และบริการงานสารสนเทศทางด้านเวชระเบียน  
 
 วิสัยทัศน์  
 ให้บริการงานเวชระเบียน และข้อมูลสารสนเทศด้านเวชระเบียน  มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  รวดเร็ว  
ทันสมัย  และปลอดภัย 
 
 พันธกิจ  
 ให้บริการงานด้านเวชระเบียนและสารสนเทศด้วย  ด้านเวชระเบียน  ความครบถ้วน  ถูกต้อง  
รวดเร็ว  ทันสมัย และปลอดภัยแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
 

ผลการด าเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์อัตลักษณ์ของงานสารสนเทศ 
บริการดี : ด้วยงานเวชระเบียนเป็นหน่วยบริการด่านหน้า ที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกระดับ ซึ่งการ
ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ เทคนิค กลยุทธ์ และทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือมุ่ง
ให้เกิดบริการที่ดี มีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ เช่น การจัดท าประวัติเวชระเบียนของ
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ผู้รับบริการโดยมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน การซักประวัติผู้ปุวย การคัดกรองผู้ปุวย การ
เก็บรักษาเวชระเบียนที่มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้านระบบ
สารสนเทศทางด้านเวชระเบียนจ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารและฐานข้อมูลในระบบ
อิเลคทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้รับบริการทั้งในส่วนของเอกสารและ
ข้อมูลในระบบอิเลคทรอนิกส์  และในส่วนของงานคุณภาพด้านงานเวชระเบียนนั้นต้องด าเนินการให้มี
คุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อเป็นมาตรฐานในการดูแลรักษาพยาบาลส าหรับแพทย์ 
พยาบาลหรือบุคลากรอ่ืน ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยความรู้ทางการแพทย์ การ
พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล การบริหารจัดการ เป็นหลักฐานปูองกันความเสี่ยงทางกฎหมาย เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจวางแผนใช้หรือบริหารทรัพยากรของผู้บริหาร  ใช้ในการวางแผนพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุขของประเทศ และเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการอ่ืน ๆ  
สามัคคี : บุคลากรฝุายสารสนเทศ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ร่วมดูแลช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยมีการประชุมประจ าเดือนของฝุายในแต่ละเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ และปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซื่อสัตย์ :บุคลากรฝุายสารสนเทศทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของเวชระเบียน โดยมีการจัดประชุม
ประจ าเดือนของฝุาย และติดปูายประกาศสิทธิของผู้ปุวย เนื่องจากเวชระเบียนเป็นหลักฐานทางกฎหมายและ
เป็นความลับของผู้ปุวย บุคลากรจึงต้องปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของทางราชการ ไม่น าความลับของผู้ปุวยไปเผยแพร่ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางท่ีผิด 
 

ตารางแสดงปริมาณงานจ าแนกตามหน่วยงานย่อย 6 หน่วยงานดังนี้ 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1.หน่วยงานเวชระเบียนผู้ปุวยนอก 
-  คัดกรองผู้ปุวยตามแผนก * ราย(VN) 593,516 595,575 615,072 
-  จัดท าบัตรใหม่ ราย(HN) 18,456 17,806 16,936 
-  บริการค้นบัตรเก่า ราย(VN) 575,060 577,769 598,136 
-  บริการค้นบัตรนัดผู้ปุวยนอก ราย(VN) 267,527 262,093 263,519 
-  ลงทะเบียน น าออก/เข้าเวชระเบียน ราย(VN) 44,399 39,838 43,964 
-  ปรับปรุง ซ่อมแซมเวชระเบียน เล่ม 33,040 35,223 20,190 
-  ลงทะเบียนผู้ปุวยนอนโรงพยาบาล ราย(AN) 46,002 45,236 44,383 
-  ตรวจสอบและท าการยกเลิก VN กรณีผู้ปุวยไม่ได้มา 
ตรวจรักษา 

ราย(VN) 16,021 14,226 6,604 

-  โอนค่าใช้จ่ายจากผู้ปุวยนอกเข้าผู้ปุวยใน ราย(AN) 46,002 45,236 44,383 
-  ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ปุวยนอก ราย(VN) 298,992 294,664 244,708 
2.หน่วยงานเวชระเบียนผู้ปุวยใน 
-  จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ ออกรายงานติดตาม
ผู้ปุวย 
จ าหน่ายจ าแนกตามหอผู้ปุวย 

ความถี่ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 

-  จัดเก็บและน าส่งเวชระเบียนผู้ปุวยในจากหอผู้ปุวย  
เพ่ือลงทะเบียนรับคืนที่งานสารสนเทศ 

เล่ม(AN) 45,558 44,725 43,799 
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-  ลงทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์เชิง
ปริมาณ  
ของแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยใน 

เล่ม(AN) 41,913 39,445 37,954 

-  จัดเรียงเวชระเบียนตามเกณฑ์ที่ สปสช. ก าหนด เล่ม(AN) 45,558 44,725 43,779 
-  ส าเนาภาพถ่ายเวชระเบียนผู้ปุวยใน (Scan Chart) เล่ม(AN) 45,558 44,725 43,779 
-  คัดแยกเข้าปกแฟูมและจัดเก็บเรียงเข้าชั้น เล่ม(AN) 45,558 44,725 43,779 
-  บริการยืม-คืน สืบค้นเวชระเบียนผู้ปุวยใน ที่
ลงทะเบียน 
นัดหมายและสืบค้นในกรณีทั่วไป 

ราย(AN) 58,155 
 

58,625 59,734 

* หมายเหตุ : ไม่รวมจ านวนผู้รับบริการที่มารับบริการ รพ.อต.สาขา 2 และ รพ.อต.สาขา 7 
 

กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
3.หน่วยงานรหัสทางการแพทย์ผู้ปุวยใน 
-ตรวจสอบและให้รหัสโรค (ICD-10) และรหัสหัตถการ  
(ICD 9 CM) เวชระเบียนผู้ปุวยใน 

ราย(AN) 43,929 44,725 43,779 

-บริการให้รหัสโรคและรหัสการบาดเจ็บ โปรแกรมเฝูา 
ระวังการบาดเจ็บ (IS) 

ใบ 11,346 11,978 18,801 

4.หน่วยงานสารสนเทศด้านเวชระเบียน 
-ตรวจสอบ ทบทวนแก้ไขความสมบูรณ์ข้อมูลของแฟูม 
เวชระเบียน(16 แฟูมมาตรฐาน)  เพ่ือน าไปจัดกลุ่ม  
   DRGAdjRW  CMI 

ความถี่ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 

-  ตรวจสอบรหัสโรค(ICD-10) รหัสหัตถการ(ICD 9 CM)   
ให้ถูกต้องตามหลักการ 

ความถี่ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 

-  บริการเก็บรวบรวม ประมวลผลออกรายงาน ตรวจสอบ 
ข้อมูล จัดท าสถิติข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้แก่  
รายงานจัดกลุ่ม DRG รายงานค่าAdjRwรายงานCMI  
ส่งกระทรวงตรวจสอบรับรู้รายได้ผู้ปุวยนอก 
รายงานประกอบงบ รายงานความเสี่ยง  เป็นต้น 

รายงาน 167 160 184 

-บริการลงทะเบียน ลงรับหนังสือ เข้า-ออก และเอกสาร 
   ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 

ใบ 1,621 1,991 2,031 

-  จัดท าส าเนาเอกสาร ใบ NA 13,383 13,790 

-บริการจัดท าเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน เรื่อง 38 41 48 

-บริการจัดท า-ตรวจสอบ การปฏิบัติงานล่วงเวลาของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ความถี่ ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 

-บริการด้านเวชระเบียน ร่วมออกหน่วยกับทีมแพทย์ 
เคลื่อนที่ หน่วยบริจาคโลหิต 

ราย 
วัน 

NA 
63 

8,176 
59 

11,837 
92 
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* หมายเหตุ ยอดลดลงเนื่องจากมีการตรวจสอบข้อผิดพลาด การสรุปโรค มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมาก 
 

-บริการด้านเวชระเบียน คลีนิคฝากครรภ์ วัน ทุกวัน 
ท าการ 

ทุกวัน 
ท าการ 

ทุกวัน 
ท าการ 

-  ส าเนาภาพถ่ายเวชระเบียนผู้ปุวยนอก (Scan OPD   
   Card)  ให้กับงานเรียกเก็บและเพ่ือส่งส่วนกลาง 
   ตรวจสอบ 

ฉบับ 952 1,941 1,243 

-บริการรวบรวม ลงทะเบียน ส่งซ่อม เบิก-จ่ายวัสดุ- 
ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน 

ชิ้น 1,957 2,183 2,274 

-บริการจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ราย 272 346 452 

5.หน่วยทบทวนตรวจสอบเวชระเบียน (MRA/DRG) 
-   บริการค้นหา ทบทวน ตรวจสอบโรค และหัตถการเพื่อ 
   ความครบถ้วนถูกต้อง ของเวชระเบียนผู้ปุวยใน 

ราย(AN) 45,558 44,725 43,779 

-  บันทึกรหัสโรค ( ICD-10) และรหัสหัตถการ( ICD 9 
CM)    
   เวชระเบียนผู้ปุวยใน 

ราย(AN) 45,558 44,725 43,779 

-  บริการติดตาม สืบค้น คัดแยก ลงทะเบียนยืม-คืน 
   เวชระเบียนผู้ปุวยใน เพื่อส่งต่อแพทย์Audit ส่งAudit  
   ทุกวันศุกร์ ส่งอุทธรณ์ส่วนกลาง และส่งกรณีอ่ืนๆ ที่ 
   เกี่ยวข้อง 

ราย(AN) 45,558 44,725 43,779 

-  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมเบิก-จ่าย ผู้ปุวยในสิทธิเบิกได้  
   (CSMBS) ในส่วนข้อมูลรหัสโรคและหัตถการ รวมถึง 
   รับ-ส่งข้อมูลตอบกลับ (Statement) 

ราย(AN) 6,357 6,257 6,204 

-  บริการบันทึกและจัดท ารายงานการอุทธรณ์รหัสโรค 
   และรหัสหัตถการ โปรแกรม Online ของ สปสช. 

ราย(AN) 2,537 548 * 592 * 

-  บริการรวบรวม บันทึก ประมวลผล ออกรายงาน  
   โปรแกรมเฝูาระวังการบาดเจ็บ (IS) ใบ 20,025 17,662 18,800 

6.  หน่วยงานนิติเวช / ประกันชีวิต 
-  บริการลงทะเบียน รับ-ส่ง ใบขอการรักษาของบริษัท 
   ประกันชีวิต ใบชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ  
   ค าให้การแพทย์ หมายศาล ประวัติการรักษา 

ฉบับ 3,949 5,062 5,100 

-  บริการสืบค้น ติดตาม ลงทะเบียนยืม-คืนเวชระเบียน  
   เพื่อใช้งานนิติเวชและประกันชีวิต 

ฉบับ 3,949 5,062 5,100 

-  บริการประสานงานกับแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง  ครั้ง 3,949 5,062 5,100 
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ตัวช้ีวัดของงานสารสนเทศ 
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของงานสารสนเทศ 3 ปีย้อนหลัง 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี2559 ปี2560 ปี2561 

1.ร้อยละของความครบถ้วนสมบูรณ์ 
การบันทึกเวชระเบียน (Internal  Audit) 
  - เวชระเบียนผู้ปุวยนอก 
  - เวชระเบียนผู้ปุวยใน 

 
 

≥ 80% 
≥ 80% 

 
 

82.97% 
90.63% 

 
 

85.22% 
90.89% 

 
 

84.25% 
82.78% 

2.จ านวนของการค้นเวชระเบียนผิดคน <10 ราย 7 ราย 7 ราย 9 ราย 
3.ร้อยละของข้อมูลไปจัดกลุ่ม DRG 100% 100 100 100 
4.ค่าCMI(ค่าผลเฉลี่ยน้ าหนักสัมพัทธ์) ≥1.6000 1.6356 1.7174 1.7842 
5.ระยะเวลาในการค้นเวชระเบียน 
ตั้งแต่รับบัตร จนกระท่ังบัตรออก 

≤20 นาที 15 นาท ี 15 นาที 20 นาท ี

6.ร้อยละความทันเวลาในการส่ง 
รายงานต่างๆ 

≥ 95% 94.74% 97.56% 97.53% 

7.ระยะเวลาในการปรับปรุงฐานข้อมูล 
ด้านเวชระเบียน(ในส่วนของข้อมูลDRG) 

1 วัน 1วัน 1วัน 1วัน 

8.ร้อยละการสูญหายของเวชระเบียน 0.000 0.223 0.220 0.011 
9.ร้อยละของจ านวนเวชระเบียนที่ถูก 
น าไปถ่ายเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

0 0 0 0 

 
ตัวช้ีวัดหน่วยงานสารสนเทศมีรายละเอียดดังนี้ 

ความท้าทายที่
ส าคัญ 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน ปี 
2561 

กิจกรรมพัฒนา 

1.ลดระยะเวลา
การรอคอยบัตร 
(OPD CARD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระยะเวลาเฉลี่ย
การรอคอยบัตร 
 
-อัตราการออก 
OPD CARDใบแทน 
0.05% 
 
 

>20 นาท ี
 
 

>0.05% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 นาท ี
 
 

0.03% 

- เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเตรียมบัตรนัด
ผู้ปุวยทั้งผู้ปุวยนอก/ผู้ปุวยใน ล่วงหน้า 
(ล่วงหน้าได้ประมาณ5 - 9 วัน ก่อน
ถึงวันวันนัดตรวจ เพ่ือส่งต่อให้ฝุาย
สวัสดิการสังคม ตรวจสอบสิทธิผู้ปุวย
ล่วงหน้า) 
- ปรับปรุงตู้เก็บเวชระเบียนเพ่ือให้
สะดวกต่อการค้นหาและติดตาม 
เนื่องจากตู้เหล็กหมุนพวงมาลัยหลุด
บ่อย และตู้ดังกล่าวมีข้อจ ากัด ค้นหา
ได้ครั้งละ1 คน จึงจัดท าแผนพัฒนาขอ
เบิกตู้ไม้ พร้อมขยายพื้นที่ช่องว่างของ
ตู้มากขึ้น โดยประสานงานกับงานช่าง
ซ่อมบ ารุง 
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 - จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน จัดการ
โปรแกรมส าเนาภาพถ่ายภาพ
(SCANOPD CARD) เพ่ือรับจ านวนเวช
ระเบียนผู้ปุวยนอกที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึน
ทุกปี 
- คัดแยกแฟูมเวชระเบียนผู้ปุวยนอกที่
มีความหนาแบ่งเป็นฉบับๆตามความ
เหมาะสม เรียงล าดับวันที่รับบริการ 
- กรณีค้นบัตรไม่พบเกิน 30 นาที ให้
ออกใบแทนโดยแนบเหตุผลใน
แบบฟอร์มเพ่ือแจ้งแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ห้องตรวจรับทราบ และท า
การติดตาม สืบค้นต่อภายหลัง 

2.การทบทวนข้อ
ร้องเรียน เรื่อง
การค้นเวช
ระเบียนผิดคน 

อัตราการค้นบัตร
ผิด 

>10 ราย 9 ราย -เจ้าหน้าที่คัดกรองแผนกให้ล าดับคิว
แต่ละแผนก โดยเรียงบัตรคิวก่อน-หลัง 
ไว้ให้เจ้าหน้าที่ค้นบัตร 
- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรหากพบ
ค้นบัตรผิดคน ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อน
ส่งห้องตรวจ 
 

3.การสูญหาย
ของเวชระเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการสูญหาย 
เวชระเบียน 
 
 

0% 
 

0.011 % 
 

- จัดท าระเบียบปฏิบัติเรื่องการยืม-คืน 
เวชระเบียน 
- ติดตามเวชระเบียนที่ยังไม่ส่งคืนทุก
สัปดาห์รายงานผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบปัญหาและเพ่ือ
หาทางแก้ไขตามความเหมาะสม 
-ส าเนาภาพถ่าย ( SCAN) เวชระเบียน
เพ่ือรองรับปัญหาในกรณีเวชระเบียน
สูญหาย 
- มีการลงทะเบียนยืม – คืน     เวช
ระเบียนทุกรายในระบบคอมพิวเตอร์ 

4.การให้รหัสโรค
หัตถการ (ผู้ปุวย
นอก)ทันเวลา 

ร้อยละของการลง
รหัสโรค/รหัส
หัตถการ(ผู้ปุวย
นอก) ทันเวลา 

100 % 99.25 % - จัดเจ้าหน้าที่เสริมงานด้านการให้รหัส
โรคและรหัสหัตถการ (ผู้ปุวยนอก) 
-จัดท ารายงานติดตามข้อมูลผู้ปุวยที่ยัง
ค้างการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการใน
ระบบIntranet 
-ให้ความรู้การให้รหัสโรคและรหัส
หัตถการ โดยประสานงานขอความ
ร่วมมือเจ้าหน้าที่ห้องตรวจและ
ผู้เกี่ยวข้อง  
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5.ความถูกต้อง
ของการให้รหัส
โรคและรหัส
หัตถการ 

- ร้อยละของเวช
ระเบียนผู้ปุวยที่มี
การให้รหัสโรคและ
รหัสหัตถการไม่
ครบถ้วน หรือให้
รหัสผิดพลาด  

>0.05% 0.01 - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการให้รหัสโรคและรหัส
หัตถการ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ด้านนี้ เช่น การฝึกอบรม  การจัด
ประชุมย่อย 
-จัดท าคู่มือ/เอกสาร/น าเสนอผลงานที่
เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
- มีระบบตรวจสอบ โดยให้บุคลากร
ตรวจสอบกันเอง และพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใช้โปรแกรมของ
ส่วนกลางตรวจสอบ พัฒนารายงาน
ตรวจสอบในระบบ Intranet ของ
โรงพยาบาล      ตามเกณฑ์ สปสช. 

6.ความสมบูรณ์
ของการบันทึก
เวชระเบียน 
 
 

 

อัตราความสมบูรณ์
ของการบันทึก 
เวชระเบียนผ่าน
เกณฑ์ 

 

>80 % ผู้ปุวยนอก 
82.78% 

 
ผู้ปุวยใน 
84.25% 

-สุ่มตรวจเวชระเบียน 10% ของผู้ปุวย
นอกและผู้ปุวยใน เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการบันทึกเวชระเบียน 
-ทบทวนเวชระเบียนกรณีดังนี้ 
1.กรณีค่าใช้จ่ายสูง 
2.Ungroup DRG 
3.กรณีเสียชีวิต 
-ทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมทบทวน
เวชระเบียนทุกวันศุกร์ 
-แจ้งหนังสือเวียน ขอความร่วมมือไป
ยังหอผู้ปุวย ตรวจ-สอบและบันทึก
ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
-จัดพยาบาลปฏิบัติงานด้านการ
ทบทวนเวชระเบียน และส่งแพทย์ 
Auditor เพ่ือปรึกษา แก้ไข ข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง 

7.ข้อมูลเวช
ระเบียนผู้ปุวย
เปิดเผยโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

ร้อยละของจ านวน
เวช-ระเบียนถูก
น าไปถ่ายเอกสาร
หรือถ่ายภาพโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
 

0 % 0 
 

-จัดท าระบบปฏิบัติการยืม-คืน เวช
ระเบียน 
-ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
อิเลคทรอนิกส์ 
-จัดแยกเก็บเวชระเบียน OSCCโดยมี
กุญแจล็อคตู้เก็บ 
-ประชุมย่อยหน่วยงานสารสนเทศ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระตุ้น
เตือนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติ 
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ผลงานการพัฒนาคุณภาพของงานสารสนเทศมีรายละเอียดดังนี้ 
  1  การทบทวนเวชระเบียนผู้ปุวยในเพื่อเพิ่มCMI และพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ( E-Claim)  
  จากข้อมูลการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม( DRGs) พบว่าโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีค่า CMI ในปี 2553 
เท่ากับ 1.301 ซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ผู้บริหารและคณะกรรมการเวชระเบียน จึงก าหนดกระบวนการทบทวนเวชระเบียนซึ่งมีอยู่เดิมให้ครบวงจร
มากขึ้น โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ทบทวนเวชระเบียนผู้ปุวยในทุกราย 
2. คณะกรรมการทบทวนเวชระเบียนแบ่งการทบทวนเป็น 3 ครั้ง 

- พยาบาล  ward ( 1st Audit) 
-พยาบาลสารสนเทศและทีมงานสารสนเทศ ( 2nd Audit) 
-คณะกรรมการ (3rd Audit)(แพทย์  -พยาบาล  -  สารสนเทศ)ทบทวนทุกวันศุกร์ 

           3.  การทบทวนใช้แบบฟอร์ม “ ใบความเห็นเพิ่มเติม ร.ง501 ” 
           4.  ทุกวันศุกร์ คณะกรรมการ 3rd Auditจะท าการทบทวนเวชระเบียนในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่าน 

เมื่อมีความเห็นเพิ่มเติมแล้ว งานสารสนเทศ จะท าการ ให้รหัสโรคและค านวณค่า AdjRw ที่เพิ่มขึ้น 
และสรุปแจ้งให้คณะกรรมการทราบทันทีว่า การทบทวนครั้งนี้มีความเห็นเพิ่มเติมและ AdjRwเพ่ิมข้ึน
เท่าใด 

           5.  งานสารสนเทศ จัดท าสารสนเทศบนระบบ Intranet เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ เข้าถึงข้อมูล
DRGs ดังกล่าว เพื่อน าข้อมูลไปแก้ไขต่อไป 

           6. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
 

แผนภูมิแท่งแสดงค่า  CMI  10 ปี  ย้อนหลัง 
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 สืบเนื่องจาก การพัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียนเพ่ือเพ่ิม CMI แล้ว โรงพยาบาลได้พัฒนาต่อเนื่อง
มายังส่วนของการติดตามข้อมูลจัดเก็บรายได้ของกองทุนประเภทต่าง ๆ หากการจัดเก็บรายได้ไม่ดีพอ 
งบประมาณท่ีควรได้รับในแต่ละประเภทของกองทุนจะไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการรายได้
ของโรงพยาบาล 
สิ่งส าคัญในระบบติดตามรายได้ประกอบด้วย  

1. ความทันเวลา : ในการส่งข้อมูล 16  แฟูมมาตรฐานของ  สปสช  เพ่ือน าเข้าโปรแกรม E-claim  
ของโรงพยาบาลต้องทันรอบของการจัดสรรแต่ละประเภทของกองทุนหากเกินเวลาที่ก าหนด
โรงพยาบาลจะถูกหักเงินลดลงตามสัดส่วนที่แต่ละกองทุนได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ 

2. ความถูกต้อง : ข้อมูลที่ส่งเบิกแต่ละประเภทของกองทุน ต้องถูกต้องในหมวดกองทุน เช่น IP 
Normal และ On Topความถูกต้องให้การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่
กองทุนสุขภาพก าหนด 

3. การอุทธรณ์ : เมื่อข้อมูลโรงพยาบาลไม่ถูกต้องในเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละประเภทของกองทุน
โรงพยาบาลจ าเป็นต้องรีบท าการอุทธรณ์ในเวลาที่ก าหนด 

4. การรายงาน :รายงานการได้รับเงินจัดสรรตาม AdjRw และคาดการณ์รายได้เสนอผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
2.พัฒนาระบบทบทวนเวชระเบียนและตรวจสอบการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ 
 เนื่องด้วยปัจจุบันกองทุนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้จัดท าคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ                             และ
มีการตรวจสอบเวชระเบียนในส่วน Coding Audit ซึ่งเป็นการตรวจสอบรหัสโรคและรหัสหัตถการโดยสปสช.
จะท าการตรวจสอบจากฐานข้อมูลการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ที่หน่วยบริการได้บันทึกลงคอมพิวเตอร์
และจัดส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมเรียกเก็บ  

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเวชระเบียน 
  1.เพ่ือใช้ในการประเมินผลการรักษาพยาบาล  
  2.ทบทวน ศึกษา วิจัยทางการแพทย์  
  3.สร้างความเป็นธรรมให้กับระบบจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แก่หน่วยบริการ  
  4.เพ่ือพัฒนาระบบจ่ายเงินชดเชยของส านักงานหลักประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง 
  5.เพ่ือการเรียนรู้ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาล สามารถทบทวน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเทียบกับมาตรฐานหรือเทียบกับผู้อื่น 
  6.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในหารวางแผนหรือบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน  
  7. เพ่ือปูองกันการเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยเฉพาะในรายที่อาจมีปัญหาทางกฏหมาย  
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบทบทวนและตรวจสอบการให้รหัสโรคและหัตถการ   มีดังนี้ 
  1.งานสารสนเทศและทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่  ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และทีม
ผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมเพ่ือค้นหา รับทราบปัญหารหัสโรคและรหัสหัตถการที่น่าจะพบความผิดพลาด  การ
วิเคราะห์สาเหตุ ทบทวนตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง  ตามเกณฑ์มาตรฐานทาง Standard Coding 
Guidelines ต่างๆ  
  2.จัดท าสไลด์น าเสนอในการประชุมกรรมการบริหารประจ าเดือน  จัดท าเอกสารและคู่มือ
ต่างๆ ชี้แจงแก่แพทย์  พยาบาล และทีมผู้เก่ียวข้อง 
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  3.ใช้โปรแกรม DRG Audit (โปรแกรมของกระทรวงฯ)  ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาด  เมื่อ
พบความผิดพลาดประสานงานผู้เกี่ยวข้องแก้ไขให้ถูกต้อง 
  4.พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดท ารายงานตรวจสอบรหัสโรคและรหัสหัตถการผ่านระบบ
อินทราเน็ต 
  5.น าเวชระเบียนที่พบข้อผิดพลาดมาทบทวน ปรึกษาแพทย์และผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามข้ันตอนต่อไป 
 

พัฒนารายงานการตรวจสอบวินิจฉัยโรคและหัตถการผิดหลักเกณฑ์มีรายละเอียดดังนี้ 
1.ให้รหัส Anaemia in chronic disease ผิดหลักการ 

  1.1ให้รหัส Anaemia in chronic disease (D63.8) โดยที่ไม่มีโรคเรื้อรัง (With MCV)   
  1.2 ให้รหัส Anaemia in chronic disease (D63.8) โดยที่ไม่มีโรคเรื้อรัง   

2. ให้รหัสโรครองเป็น Anoxic brain damage.NEC (G93.1)   
3. ให้รหัสหัตถการ Excisional debridement (86.22)   
4. ให้รหัส Thrombocytopenia (D69.-) โดยที่ไม่มีหัตถการให้เกร็ดเลือด   
5. ให้รหัส Hyperglycemia (R73.9) ในผู้ปุวยเบาหวาน   
6. ให้รหัสโรคหลักเป็น Secondary malignancy admit เพ่ือให้เลือด หรือให้ยาเคมีบ าบัด  
7. ให้รหัสหัตถการ Peritneal dialysis (54.98)   
8. ให้รหัสหัตถการ Open ligation of esophageal varices (42.91)   
9. อ่ืน ๆ เช่น Electrolyte imbalance   

   9.1 HypoK (E87.6)   
   9.2 HypoNa+ (E87.1)   
   9.3 HyperK (E87.5)   

10. Chronic kidney disease (CKD)   
11. ให้รหัส Coagulation defect,unspecified (D68.9)   
12. การวินิจฉัย ภาวะ Anaemiaที่เกิดจากโรคมะเร็ง (D63.0)   
13. Acute Respiratory Failure   
14. Sepsis : A40.- ถึง A41.-   

  14.1 การให้รหัสโรค Sepsis เป็นโรคหลัก   
   14.2 การให้รหัสโรค Sepsis ร่วมกับSystemic Inflammatory Response Syndrome  
  14.3 การให้รหัสโรค Sepsis เป็นโรคหลัก    แต่มีโรคติดเชื้อเป็นโรคร่วม   

15. การวินิจฉัย Iron deficiency anaemia secondary (D50.9)   
16. การวินิจฉัยผู้ปุวยธาลัสซีเมีย Thalassemia (D56.-)   
17. การให้รหัสโรค COPD with AE ร่วมกับ Pneumonia   
18. การให้รหัส Respiratory failure ไม่มีรหัสหัตถการ On ventilator   
19. การให้รหัส Acute on top chronic renal failure ในผู้ปุวย ESRD   
20. กลุ่มผู้ปุวยโรคไตที่มีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูงร่วมภาวะ Renal Failure   
21. กลุ่มผู้ปุวยโรคหัวใจที่มีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูงร่วมภาวะ Heart Failure   
22. ให้รหัสกลุ่ม Respiratry distress syndrome of newborn ร่วมกับรหัส Respiratory failure  
of newborn disease   
23. ให้รหัส Wafarin over dose ผิดหลักการ   
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24. Code Check  (การให้รหัสโรค D683 Hemorrhagic disorder due to circulating  
anticoagulants ต้องมีรหัสโรค Y442Anticoagulants adverse effect) 
25. ให้รหัสผิดหลักการ ในกลุ่มโรค Esophageal varice with cirrhosis   
26. การให้รหัสโรค e-imbalance ในกลุ่มโรค Diarrhea   
27. CHF ไม่ต้อง Fluid over load  
28. CKD ไม่ต้องมี E871 E875 E 872 E835 E833 E790  
29. การให้รหัส Respiratory failure กรณี Refer In 
30. COPD with Pneumonia 
31. AKI คู่กับ CKD 
32. Anemia in Chronic 
33. Parafinoma 
34. COPD ไม่มียา(ที่เป็นโรครองและโรคร่วม) 

 
รูปแสดงรายงานตรวจสอบความถูกต้องของการให้รหัสโรค และรหัสหัตถการ 

ซึ่งพัฒนาใช้งานในระบบ Intranet 
 

 
 
 
 

http://intranet/pkoy/copdpneumonia.asp
http://intranet/pkoy/aki.asp
http://intranet/pkoy/anemia.asp
http://intranet/pkoy/parafinoma.asp
http://intranet/pkoy/copdnotphar.asp
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบการตรวจสอบเวชระเบียน  กองทุน  สปสช  ปีงบ  2560 – 2561  

ปีงบประมาณ จ านวนเวชระเบียนที่ถูกสุ่มตรวจ(ฉบับ) จ านวนเงินที่  สปสช  เรียกคืน ( บาท) 
ปี 2560 1,503 5,115,991.26 

ปี 2561 393 1,993,957.70 
 
 ผลการพัฒนาระบบทบทวนและตรวจสอบการให้รหัสโรค  รหัสผ่าตัดหัตถการ  ท าให้  สปสช
จัด Grading โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  จากเดิมปี  2559  อยู่ใน Grading “สีแดง”(โรงพยาบาลที่ถูกเฝูาระวัง
มากที่สุด  จะถูกสุ่มตรวจเวชระเบียน 500 – 800 ฉบับ/ปี) ในปี 2560  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อยู่ใน 
Grading “เหลือง” (โรงพยาบาลที่ถูกเฝูาระวังระดับน้อย  จะถูกสุ่มตรวจเวชระเบียน 100 – 300 ฉบับ/ปี)
นี้เมื่อถูกสุ่มตรวจน้อยลง ส่งผลให้จ านวนเงินเรียกคืน  ลดน้อยลงตามไปด้วย จากเดิมปี 2560 ถูกเรียกคืน       
5,115,991.26 บาท ปี 2561  ถูกเรียกคืนเป็นจ านวนเงิน  1,993,357.70 บาท 
 
 3.พัฒนาปรับปรุงแบบบันทึกเวชระเบียน 
  ทีมพยาบาลตรวจประเมินเวชระเบียน ร่วมกับงานสารสนเทศทางการแพทย์ ได้พัฒนาปรับ
แบบฟอร์มเวชระเบียนในส่วนต่างๆ เพื่อให้เพ่ิมคุณภาพความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน ดังนี้ 

1. OPD Card เพิ่มรายละเอียดหมู่เลือด เดิมหากไม่มีผลจะเป็นข้อความว่าง ปรับพัฒนาให้แสดง
ข้อความ “ไม่ระบุหมู่เลือด” และเพ่ิมการแสดงข้อความผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล 

2. ใบยินยอมรับการรักษา เพ่ิมรายละเอียดในข้อมูล วันเดือนปี เวลา ชื่อโรงพยาบาล และช่องพิมพ์
ลายนิ้วมือ 
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3. ใบบันทึก Admission Note ปรับแบบฟอร์ม เดิมส าเนาจากโรงพิมพ์ และเขียนรายละเอียด
ผู้ปุวยด้วยลายมือ ปรับเป็นพิมพ์แบบฟอร์ม เชื่อมโยงรายละเอียดผู้ปุวยจากฐานข้อมูล
โรงพยาบาล และเพ่ิมชื่อโรงพยาบาล ในแบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้ 
- ใบให้ค าปรึกษา (Consultations Report 
- ใบบันทึก Progress Note 
- ใบติด LAB 
- ใบบันทึกการวางแผนใบบันทึกข้อความและ แผนการพยาบาล (Nursing Problem List) 
- ใบบันทึกการพยาบาลผู้ปุวยรายใหม่ 
- ใบประเมินสมรรถนะผู้ปุวยแรกรับ 
- ใบบันทึกการพยาบาล 
- ใบบันทึก FBS, DTX, HCT 
- ใบบันทึกวางแผนจ าหน่ายผู้ปุวย 
- แบบจ าหน่ายผู้ปุวย 
- ใบ Kardex สีชมพู (Order One Day) 
- ใบบันทึกการให้สารน้ า 
- ใบบันทึกการให้เลือด และใบ Checklist 
- ใบให้ค าปรึกษา (Consultation Report) 

4.แก้ไขปัญหาข้อมูลวันจ าหน่ายผู้ปุวยในให้ตรงกัน 
 เดิมวันเวลาที่จ าหน่ายของผู้ปุวยใน ใบที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจัดการบริหาร

โรงพยาบาล ใบ Nurse Note และฟอร์มปรอท ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน จึงได้มีการประชุมตกลง โดยที่ปรึกษา
โรงพยาบาล ทีมพยาบาล งานสารสนเทศทางการแพทย์ ปรับปรุงวัน เวลา การจ าหน่าย ให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน โดยตกลงใช้เวลาที่เจ้าหน้าที่หอผู้ปุวย พิมพ์ใบรับผู้ปุวยกลับบ้าน ( Ward Allow Discharge) เป็น 
วัน เวลา จ าหน่าย  

 

แสดงตัวอย่าง ใบรับผู้ปุวยกลับบ้าน 
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5.จัดท ารายงานตรวจสอบรับรู้รายได้ ของผู้ปุวยนอก 
งานสารสนเทศทางการแพทย์ ได้ออกรายงานตรวจสอบของผู้รับบริการผู้ปุวยนอกค้างรับรู้

รายได้เป็นประจ าทุกวัน โดยน าส่งผู้บริหาร (รองผู้อ านวยการฝุายการแพทย์ และรองผู้อ านวยการฝุาย
บริหาร) หัวหน้าการเงิน เป็นประจ าทุกวัน โดยออกรายงานผ่านโปรแกรมในระบบ Intranet ของ
โรงพยาบาล และทุกวันศุกร์ จะเสนอเป็นยอดสรุปสะสมประจ าเดือน เพ่ือใช้ประกอบในการติดตามผล
การด าเนินงานด้านจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล 

 
 
 

รูปแสดง แฟูมรายงานตรวจสอบรับรู้รายได้ 
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รายงานสรุปตรวจสอบรับรู้รายได้ประจ าวัน 
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รายงานสรุปตรวจสอบรับรู้รายได้ประจ าสัปดาห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปตรวจสอบรับรู้รายได้ประจ าเดือน 
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แบบฟอร์มข้อมูลกิจกรรม และผลงานของหน่วยงาน 
กลุ่มงานรังสีวิทยา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ด้านรังสีวินิจฉัย 
- ให้บริการทางรังสีวินิจฉัย แก่ผู้รับบริการในเขตและนอกเขตพ้ืนที่บริการของ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ตลอด 24 ชั่วโมง 
- สนับสนุนการอ่านภาพรังสีจากโรงพยาบาลภายนอกที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น 

ผู้ปุวยโรคซิลิโคสิส (Silicosis) จากส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 
- ให้ความรู้เพิ่มเติมทางด้านรังสีวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ และ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน 
- สนับสนุน บุคลากรด้านการก าหนดคุณลักษณะเครื่องเอกซเรย์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชน

ตามท่ีร้องขอ 
- ให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับการตรวจทางรังสีแก่ผู้ปุวยและญาติ 

ด้านรังสีรักษา 
- รับปรึกษาผู้ปุวยที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยรังสี โดยเฉพาะผู้ปุวยโรคมะเร็ง 
- วางแผนการรักษา และให้การรักษาด้วยรังสี 
- ตรวจติดตามอาการผู้ปุวยและให้การรักษาท่ีเหมาะสมในระหว่างการฉายรังสี และหลัง

การฉายรังสี เพ่ือเฝูาระวังการกลับเป็นซ้ าของโรค 
- ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ 

ด้านการเรียนการสอน 
- จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์  
- สนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนแก่นิสิตรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เช่น เป็นแหล่งฝึกงานนิสิต 
- จัดประชุมวิชาการร่วมกับภาควิชาอ่ืน ๆ 

ด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Out Source) 
 -     ควบคุมการขออนุญาตเครื่องก าเนิดทางรังสีและการตรวจสอบเครื่องของ    
       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-     รังสีแพทย์ช่วยคัดกรองเคส ถึงความสมเหตุสมผลในการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  
       ใน กรณี Emergency หรือ Urgency ว่าเหมาะสมท าหรือไม่หากไม่เหมาะสม แนะน า
       การส่งตรวจประเภทอ่ืนแทน  
-     ให้ค าชี้แนะกรณีเคส มีปัญหาที่เจ้าหน้าที่ส่งปรึกษา 
-     ร่วมจัดท าแนวทางการปฏิบัติเมื่อผู้ปุวยแพ้สารทึบรังสี 
-     ช่วยควบคุมระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้รับบริการในกรณีดังต่อไปนี้  
        - ผู้ปุวยเบาหวาน 
        - ผู้ปุวยแพ้อาหารทะเลเสี่ยงต่อการแพ้ Contrast media 
        - ผู้ปุวยเสี่ยงไตวาย 
 -     แจ้งและเชิญชวนเข้าร่วมอบรม การซ้อมแผน CPR ประจ าปี      
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การแบ่งสายงาน 
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8. ความถูกต้องของการตรวจวินิจฉัยภาวะไส้
ติ่งอักเสบด้วยอัลตร้าซาวด์ 
   8.1 ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด 
   8.2 ร้อยละของผู้ปุวยที่ผลผ่าตัดวินิจฉัยไส้
ติ่งอักเสบ 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

 
% 
 

% 
 

 
๗๙.๓๑ 

 
๑๐๐ 

 

๘๓.๓๓ 
 

๙๐ 
 

๘๖.๒๑ 
 

๙๒ 
 

9. ร้อยละของความส าเร็จของการเจาะชิ้น
เนื้อ 

๘๐ % ๘๓ ๗๑.๔ NA 

10. ระยะเวลารอคิวนัดตรวจอัลตร้าซาวด์      
   10.1 ผู้ปุวยใน    ๒๐ วัน ๒๒.๙๒ ๑๒.๙๒ ๑๓.๒๒ 
   10.2 ผู้ปุวยนอก    ๓๐ วัน ๓๐.๕๘ ๒๕.๗๕ ๒๖.๓๓ 
11. ระยะเวลารอนัดตรวจพิเศษอ่ืนๆ      
   11.1 Mammogram ๒๐ วัน NA ๑๔.๕๘ ๑๔ 
   11.2 ตรวจพิเศษอ่ืนๆ ๒๐ วัน NA ๑๓.๘๓ ๑๓.๕๕ 
12. อัตราการแพ้สารทึบรังสี*      

  -ระดับปานกลาง,รุนแรง ๐ % ๐ ๐ ๐ 

  -ระดับน้อย ๑ % ๐.๑๓ ๐.๐๙๘ ๐ 

13.อัตราการลงทะเบียนผิดพลาด ๓ % ๐.๙๕ ๐.๗๑ ๐.๘๕ 

14.อัตราการผิดนัดของผู้ปุวย ๑๐ % ๗.๗๙ ๓.๒๐ ๖.๒๗ 
15.อัตราความผิดพลาดในการแนบใบ 
Request เข้าระบบดิจิตอล และการส่งอ่าน
ภาพถ่ายทางรังสี ๓ % ๐.๗๘ ๐.๘๓ ๑.๐๕ 

1. งานรังสีรักษา 

ข้อมูล/ตัวช้ีวัด 
เปูา 

หมาย 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

1. ร้อยละของผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาโดยการ
ฉายรังสีภายใน 7 วันท าการ หลังจากรับการ
ปรึกษาจากแพทย์รังสีรักษา** ≥๘๐ ๙๖.๒๗ ๙๘.๗๗ ๙๘.๕๘ 
2. อัตราการหยุดฉายรังสีเนื่องจากผลข้างเคียง
ที่รุนแรงจากการรักษา <๕ ๐ ๐ ๐.๒๘ 
3. อัตราการกลับเป็นมะเร็งซ้ าเฉพาะที่(Local-
regional recurrence) ในบริเวณท่ีเคยฉาย
รังสี (กรณีผู้ปุวยมุ่งหวังให้หายขาด-Curative 
treatment) <๕ ๐.๒ ๐ ๐.๕๗ 
4. อัตราความพึงพอใจของผู้ปุวย ≥๙๐ ๙๘.๔ ๙๘.๒ ๙๘.๘๖ 
ผลงานเด่น 
 ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) 

โครงสร้างกลุ่มงานงานคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นพ.อายุสภมะราภา 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

งานศูนยข์อ้มูล/ธุรการ 
 

พญ.เนตรนภา  ภมะราภา 
หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นางเนตรนภา  ภมะราภา 
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อัตราก าลัง 
ในเวลาราชการ   (08.30 - 16.30 น.)  จัดเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัติงาน จ านวน  11  คน 

เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  จ านวน  1  คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จ านวน  7  คน 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  2  คน 
พนักงานบัตรรายงานโรค  จ านวน 1  คน  

นอกเวลาราชการ   วันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลา 08.30 - 16.30 น.  เจ้าหน้าที่ข้ึนปฏิบัติงาน จ านวน  2  คน 
เวลา 16.30 - 24.00 น.  เจ้าหน้าที่ข้ึนปฏิบัติงาน จ านวน  2  คน 
เวลา 0.01 - 08.30 น.  เจ้าหน้าที่ข้ึนปฏิบัติงาน จ านวน  2  คน 

1. บริบท (Context) 
 1. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : 

1. ให้บริการจัดท า  จัดเก็บ ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง (Accuracy)  น่าเชื่อถือ (Reliability)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

2. พัฒนา  วางแผน  และออกแบบระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
ในงานบริการผู้ปุวย และท าการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย   เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  24 
ชั่วโมง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
 2. ขอบเขตการให้บริการ ( Scope of Service) : 

1. วางแผน ออกแบบ ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม. 
2. พัฒนาระบบ Hospital Information System (HIS)  ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้บริการด้าน

สุขภาพภายในโรงพยาบาล 
3. พัฒนาระบบ DATA CENTER  เพ่ือใช้เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ  บันทึก  จัดเก็บข้อมูล

การรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ  และระบบคัดกรอง  ส าหรับใช้ประกอบการวางแผน   การตัดสินใจการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบ OPD CARD Online  เพ่ือลดการใช้งานกระดาษ 
5. พัฒนาระบบ Internet และ Intranet ให้พร้อมใช้งานตลอด  24 ชม. เพ่ือเป็นช่องทางในการ

เรียนรู้  ศึกษา พัฒนาสมรรถนะ และสืบค้นข้อมูล 
6. พัฒนาระบบ Internet ความเร็วสูง  ส าหรับรับ – ส่งข้อมูล โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอด 

24 ชม. 
7. ซ่อมบ ารุงรักษาทั้งด้าน Hardware และ Software ภายในโรงพยาบาล  และโรงพยาบาล

สาขา 
 3. ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ  : (จ าแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน) 

1. ความต้องการของผู้ปุวย/ญาติ - ต้องการให้ระบบ  HIS ใช้งานได้ตลอดเวลา  24 ชม. ต้องการ
ได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว 

2. ความต้องการของผู้ร่วมงานใน  รพ. (แพทย์/ทีมรักษา) - ต้องการให้ระบบ  HIS  ใช้งานได้
ตลอดเวลา 24 ชม. ต้องการให้ระบบซ่อมบ ารุงรวดเร็ว  ต้องการข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ครบถ้วนถูกต้อง 
มีข้อมูลเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลต่อเนื่องได้สมบูรณ์ 
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3. ความต้องการของผู้ร่วมงานใน  รพ. (เภสัช/การเงิน) - ต้องการให้ระบบ  HIS ใช้งานได้ตลอด  
24 ช.ม.  และต้องการให้ระบบซ่อมบ ารุงรวดเร็ว 

4. ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ : (จ าแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน) 
1. ความต้องการของผู้บริหาร - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  เหมาะสม  และเพียงพอต่อการตัดสินใจใน

การบริหารจัดการ 
2. ความต้องการของทีม PCT - ต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาคุณภาพระดับ  PCT และ

ต้องการข้อมูลเพื่อน าไปพัฒนางานประจ า 
3. คณะกรรมการ IM - ต้องการให้ก าหนดกลุ่มที่สามารถดูประวัติคนไข้เก่าในระบบ HIS หรือเข้า

ใช้งานในแต่ละโมดูล  และต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาล  
 
5. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 

1. พัฒนาระบบ HIS เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพภายในโรงพยาบาล  พร้อมใช้งานตลอด 24 ชม. 
2. พัฒนาระบบส ารองข้อมูล ตลอด 24 ชม. 
3. พัฒนาระบบ DATA CENTER  เพ่ือใช้เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ  บันทึก  จัดเก็บข้อมูล

การรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ  และระบบคัดกรอง  ส าหรับใช้ประกอบการวางแผน   การตัดสินใจการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบ  OPD CARD Online  เพ่ือลดการใช้งานกระดาษ  ลดขั้นตอนและเวลาในรอ 
OPD Card ตัวจริง  ท าให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาท่ีรวดเร็ว ทันเวลา 

5. พัฒนาระบบ LAB Online เพ่ือรายงานผล LAB ผ่านระบบ Intranet เพ่ือลดขั้นตอนและ
เวลาในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาท่ีรวดเร็ว ทันเวลา  และพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 

6. พัฒนาระบบ Internet และ Intranet ให้พร้อมใช้งานตลอด  24 ชม. เพ่ือเป็นช่องทางในการ
เรียนรู้  ศึกษา พัฒนาสมรรถนะ และสืบค้นข้อมูล 

7. พัฒนาระบบ Internet ความเร็วสูง  ส าหรับรับ – ส่งข้อมูล โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอด 
24 ชม. 

8. ซ่อมบ ารุงรักษาทั้งด้าน Hardware และ Software ภายในโรงพยาบาล  และโรงพยาบาลสาขา 
 6. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ  (Key Quality Issues) : 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมใช้งานตลอด  24 ชั่วโมง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง (Accuracy)  และน่าเชื่อถือ (Reliability) 
 7. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ  : 

1. พัฒนาระบบ DATA CENTER เชื่อมโยงข้อมูลระบบบริการสุขภาพกับระบบ  HIS แบบ REAL 
TIME  เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการรักษาพยาบาลหรือสร้างเสริม   ส่งเสริมสุขภาพ  แสดงรายงานตัวชี้วัด เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  และสามารถให้บริการได้ตลอด  24 ชม. ระบบส ารองข้อมูลที่มีคุณภาพ  
สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างครบถ้วนและทันเวลา 

2. พัฒนาระบบ OPD Card Online  เพ่ือให้แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาในอดีต  และ
ตรวจรักษาผู้ปุวยได้อย่างทันเวลา ผ่านทาง Intranet  เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในรอ OPD Card ตัวจริง  ท า
ให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาท่ีรวดเร็ว ทันเวลา  และพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 

3. พัฒนาระบบ LAB Online ภายในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   เพ่ือให้ รพ.สต. และ รพช. ส่งตรวจ
และรายงานผล LAB ผ่านระบบ Internet เพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปุวยได้รับการ
รักษาที่รวดเร็ว ทันเวลา  และพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 
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4. พัฒนาระบบ  X-RAY digital ให้สามารถใช้สารสนเทศบริการผู้ปุวยได้ตลอด  24 ชม. 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อฟิล์ม และสามารถใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาระบบตรวจสอบความครบถ้วนในระบบส ารองข้อมูล ตลอด 24 ชม. 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้สารสนเทศได้กรณีระบบล่มไม่สามารถแก้ไขได้  
7. พัฒนาระบบซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน ปี ละ 2 ครั้ง 
8. พัฒนาระบบความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี : 
1. ระบบ HIS –  เนื่องจากระบบ HIS ที่ใช้งานอยู่นั้นจัดซื้อมาหลายปีแล้ว  และทางโรงพยาบาล

ไม่ได้ท าการซื้อ Maintenance ท าให้ระบบเป็นเวอร์ชั่นเก่า  และไม่มีการพัฒนาต่อยอด 
2. Hardware – เนื่องจากเครื่อง Server ทั้งหมดท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  เป็นรุ่นที่จัดซื้อมา

มากกว่า 3 ปีแล้ว อาจส่งผลให้ระบบมีปัญหาบ้างในบางครั้ง 
3. Software – เนื่องจาก OS ของ Server แต่ละเครื่องใช้เวอร์ชั่นไม่เหมือนกัน  ท าให้เป็น

ข้อจ ากัดในการเลือกใช้เวอร์ชั่นของ Software เช่น DBMS, Crystal Report เป็นต้น  ซึ่งต้องเป็นเวอร์ชั่นที่
สามารถเข้ากันได้กับ OS เก่า และ OS ใหม ่

9. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง : 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 
2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes)  

งานข้อมูล 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวัง 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance 

Indicator) 
1. รวบรวม/ บันทึก
ข้อมูล 

ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ข้อมูลใน HIS สูญหาย จ านวนครั้งที่ข้อมูลใน HIS 
สูญหาย 

2. ประมวลผล/ 
วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ประมวลผลข้อมูลผิดพลาด  
ข้อมูลไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

จ านวนครั้งที่ประมวลผล
ข้อมูลผิดพลาด 

3. จัดท ารายงาน/ 
น าเสนอ/ จัดส่ง 

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ส่งข้อมูลไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา 

ร้อยละของข้อมูลที่ส่งทัน
ตามก าหนดเวลา 

4. ระบบส ารอง
ข้อมูล 

เมื่อระบบเสียหายมีการน า
ข้อมูลที่ส ารองกลับมาใช้ได้
ทันที 

ฐานข้อมูลเสียหาย และไม่
สามารถน าข้อมูลกลับมา
ใช้งานได้ 

จ านวนครั้งของการเสียหาย
ของฐานข้อมูล  และไม่
สามารถน าข้อมูลกลับมา
ใช้ได้ 
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งานคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวัง 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance 

Indicator) 
1. การซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องพิมพ์ 

สามารถซ่อมได้ทันเวลาหรือ
มีเครื่องทดแทนให้ใช้
ระหว่างซ่อมยังไม่เสร็จ 

ซ่อมไม่ได้ ต้องส่งซ่อมกับ
บริษัท 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

2. การติดตั้งระบบ
เครือข่าย Internet/ 
Intranet 

สามารถสืบค้นข้อมูลใน
ระบบเครือข่ายได้ตลอด 24 
ชม. 

ระบบเครือข่ายล่ม จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่าย 
Internet/ Intranet ไม่
สามารถใช้งานได้ 

3. การติดตั้งระบบ 
HIS   

สามารถให้บริการผู้ปุวยได้
ตลอด 24 ชม. 

ระบบเครือข่ายล่ม จ านวนครั้งที่ระบบ HIS ไม่
สามารถใช้งานได้ 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวัง 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance 

Indicator) 

4. IT Helpdesk มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
หรือรีโมทไปดูเพื่อแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น 

แก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ 
/ตอบค าถามผู้ใช้บริการ
ไม่ได้ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

5. การพัฒนา
โปรแกรม และการ
ออกรายงาน 

มีโปรแกรมหรือรายงานที่
ตรงกับตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

ข้อมูลไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
3. ปริมาณงานและทรัพยากร 

รายการ หน่วย ปี ๒๕59 ปี 2560 ปี 2561 
๑. งานบริการด้าน Network & Hardware   

๑.๑ ให้บริการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง       

1.1.1 ด้าน Network & Hardware วัน 365 365 273 
1.1.2 ด้าน Software วัน 365 365 273 
๑.๒ บ ารุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่าย SAN Server ครั้ง 4 4 3 
๑.๓ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลและส ารอง ข้อมูล โปรแกรมระบบ
โรงพยาบาล (HIS) 

ครั้ง 12 12 9 

๑.๔ ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายส าหรับดึงรายงาน โปรแกรมระบบ 
โรงพยาบาล (Report Server) 

ครั้ง 12 12 9 

๑.๕ บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

ครั้ง 12 12 9 
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รายการ หน่วย ปี ๒๕59 ปี 2560 ปี 2561 

๑.๖ จัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ารอง ครั้ง 12 12 9 
๑.๗ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง 

วัน 365 365 273 

๑.๘ ลงระบบโปรแกรม Software anti-virus ลิขสิทธิ์ให้กับเครื่องแม่ข่าย
และเครื่องลูกข่ายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล  

เครื่อง 200 200 200 

๑.๙ ต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบโปรแกรม Software anti-virus ลิขสิทธิ์ ครั้ง 1 1 1 
๑.๑๐ บริหารจัดการฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ครั้ง 12 12 9 
๑.๑๑ เดินสายสัญญาณตามนโยบายและตามท่ีหน่วยงานร้องขอ ครั้ง 250 200 150 
๑.๑๒ ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย Fiber optic ครั้ง 2 1 0 

๑.๑๓ บ ารุงรักษาระบบ Firewall ส าหรับการบริหารจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ครั้ง 1 1 1 

๑.๑๔ ท า Web Server และ Mail Server เพ่ือให้บริการแก่องค์กร ครั้ง 30 25 20 
๑.๑๕ จัดท าและปรับปรุงระบบ Mail Server ครั้ง 4 4 3 
๑.๑6 ปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่าย Web Server, Intranet Server และ 
DNS Serverใหม่ 

ครั้ง 30 20 3 

๑.๑7 จัดท าและใช้งานระบบการระบุตัวตน (Authentication) ส าหรับ
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาล ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ครั้ง 1 4 1 

๑.18 จัดท า Log Server ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ และจัดเก็บข้อมูลฯ 

ครั้ง 4 4 3 

๑.19 ปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือ
รองรับการให้บริการที่เพ่ิมมากข้ึน 

ครั้ง 0 0 1 

๑.๒0 จัดท าและปรับปรุงระบบ WLAN ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

ครั้ง 80 40 20 

๑.๒1 ส ารวจและปรับปรุงระบบเครือข่ายโดยจัดซื้อ Hardware ที่มีความ
ทันสมัยมาใช้งาน 

ครั้ง 12 4 3 

๑.๒2 ส ารวจหน่วยงานที่ขอเพ่ิมจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ความต้องการของหน่วยงาน 

ครั้ง 150 120 80 

๑.๒3 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องส ารองไฟ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ส าหรับทดแทนเครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งาน/ ช ารุด ให้หน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 

ครั้ง 200 150 100 

๑.๒4 ปรับปรุงระบบ Core Switches ครั้ง 12 0 1 
๑.๒5 ติดตั้งและใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้ง 1 0 0 
๑.26 ปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบ LIS ครั้ง 1 1 1 
๑.27 ปรับปรุงระบบเครื่องส ารองไฟส าหรับเครื่องแม่ข่าย ครั้ง 12 1 2 
๑.28 จัดเตรียมระบบ Voice over IP ครั้ง 1 0 1 
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รายการ หน่วย ปี ๒๕59 ปี 2560 ปี 2561  
2. งานบริการด้าน Software   

๒.๑ พัฒนา Report ตามความต้องการของหน่วยงาน ครั้ง 300 300 200 
๒.2 ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาพยาบาลภายใน/ภายนอก 
หน่วยงาน 

ครั้ง 500 400 300 

2.3 ประมวลผลรายงาน ข้อมูลการให้บริการผู้ปุวย ครั้ง 250 200 150 
2.4 ส่งออกข้อมูล 43 แฟูม ครั้ง 12 12 9 
๒.5 แก้ไขปรับปรุงด้าน Software ครั้ง 4 4 3 
๒.6 พัฒนา/ปรับปรุง Web page ของโรงพยาบาล   

 
  

- เว็บตรวจสอบรับรู้รายได้ วัน 365 365 273 
- เว็บสืบค้นประวัติการใช้ยา วัน 365 365 273 
- เว็บ OPD Card UnReturn วัน 365 365 273 
- เว็บเช็คยอดผู้รับบริการภายในโรงพยาบาล วัน 365 365 273 
- เว็บเวชระเบียนผู้ปุวยในไม่ลงโค้ด ICD วัน 365 365 273 
- เว็บเกณฑ์หน่วยบริการประจ า/ปฐมภูมิ วัน 365 365 273 
- เว็บตรวจตาและเท้า (DM) วัน 365 365 273 
- เว็บบันทึกใบ CER วัน 365 365 273 
- เว็บสารสนเทศ ศูนย์เยี่ยมบ้าน วัน 365 365 273 
- เว็บบันทึกเลขขออนุมัติการใช้ยาควบคุมเฉพาะ วัน 365 365 273 

- เว็บตรวจสอบวันจ าหน่าย วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานการให้บริการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ วัน 365 365 273 

- เว็บแก้ไขแฟูม IPD Drug Hist วัน 365 365 273 

- เว็บข้อมูลผู้รับบริการผู้ปุวยนอกที่มี VN มากกว่า 1 ใน 1 วัน วัน 365 365 273 

- เว็บบันทึก/รายงานใบนัด Endoscope วัน 365 365 273 

- เว็บเบิกจ่ายค่าฟอกเลือด วัน 365 365 273 

- เว็บบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวันผู้ปุวยนอก วัน 365 365 273 

- เว็บแบบบันทึกข้อมูลรายงาน 501 วัน 365 365 273 

- เว็บโภชนาการ วัน 365 365 273 

- เว็บตรวจสุขภาพประจ าปี วัน 365 365 273 

- เว็บรับแลกอุปกรณ์ของหน่วยจ่ายกลาง วัน 365 365 273 

- เว็บรถ Refer วัน 365 365 273 

- เว็บแบบบันทึก/รายงานข้อมูล Urease Test วัน 365 365 273 

- เว็บ Check Bed Rate วัน 365 365 273 

- เว็บ Lab result OnLine วัน 365 365 273 
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รายการ หน่วย ปี ๒๕59 ปี 2560 ปี 2561  

- เว็บจัดการข้อมูล Dose Code New วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานการให้บริการทันตกรรม ANC วัน 365 365 273 

- เว็บเวชระเบียนผู้ปุวยใน Electronic วัน 365 365 273 

- เว็บเวชระเบียนผู้ปุวยนอก (InApp) วัน 365 365 273 

- เว็บรายงาน DRG จ าแนกตามค่าใช้จ่าย กลุ่ม DRG และ ICD 10 วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานผู้ปุวยกระดูกรอบสะโพกหัก วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานข้อมูลสิทธิ์ประกันสังคม วัน 365 365 273 

- เว็บแบบรายงานการสรุปโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ วัน 365 365 273 

- เว็บตรวจสอบรับรู้รายได้ PCU วัน 365 365 273 

- เว็บค้นหาข้อมูลผู้ปุวยทันตกรรม วัน 365 365 273 

- เว็บข้อมูลผู้ปุวยนอก วัน 365 365 273 

- เว็บโรคแรกรับของผู้ปุวย STROKE วัน 365 365 273 

- เว็บ Cardio PACS วัน 365 365 273 
- เว็บค้นหาข้อมูลผู้ปุวยกายภาพ วัน 365 365 273 
- เว็บรายงานยอดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพ ผู้ปุวยนอก/ผู้ปุวยใน วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานผู้ปุวยที่สงสัยติดเชื้อในโรงพยาบาล วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานข้อมูล IPD Charts ที่ยังไม่ได้ scan ระหว่างวัน วัน 365 365 273 

- เว็บรายงานการตรวจสอบการรับรู้รายได้คลินิกแพทย์แผนไทย วัน 365 365 273 

- เว็บค้นหาข้อมูลผู้ปุวยเวชกรรมฟ้ืนฟู วัน 365 365 273 

- เว็บค้นหาข้อมูลผู้ปุวยคลินิกกิจกรรมบ าบัด วัน 365 365 273 
๒.5 พัฒนา/ปรับปรุง Web Page ของฝุาย/ กลุ่มงาน/ หน่วยงาน และ
ของทีมน าพัฒนาคุณภาพงานต่างๆภายในโรงพยาบาล 

ครั้ง 1 1 1 

๒.6 ลงระบบและใช้งานโปรแกรมบริหารความเสี่ยง (RM) ครั้ง 1 1 1 
๒.7 พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร (MIS)/ 
โปรแกรมอ่ืนๆ 

วัน 365 365 273 

2.8 โปรแกรมสลิปเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ครั้ง 3 12 9 
๒.9 น าเข้า / ส่งออก ข้อมูลและรายงาน Eclaim วัน 365 365 273 
ระบบเบิกจ่ายตรง / อปท (Billdisp, Billtran) วัน 365 365 273 
๓. งานด้านพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
๓.๑ จัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจ าปี 

ครั้ง 1 1 1 

๓.๓ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA & HPH ครั้ง 12 12 9 
๓.4 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ๕ ส. ครั้ง 2 2 1 
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4. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา 

ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
/ความท้าทายที่ส าคัญ 

เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด กิจกรรมพัฒนา 

1. รวบรวม/ บันทึกข้อมูล ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง จ านวนครั้งที่ข้อมูลสูญ
หาย 

รวบรวม  บันทึกข้อมูล
ทาง Intranet และ 
Electronic File 

2. ประมวลผล/ วิเคราะห์
ข้อมูล 

ข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้อง  
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

จ านวนครั้งที่ประมวลผล
ข้อมูลผิดพลาด 

จัดท าเว็บไซต์ส าหรับ
แสดงการประมวลผล
ข้อมูลและรายงานต่างๆ 
ใน Intranet 

3. จัดท ารายงาน/ 
น าเสนอ/ จัดส่ง 

รายงานถูกต้อง ครบถ้วน 
จัดส่งทันเวลา 

ร้อยละของข้อมูลที่ส่งทัน
ตามก าหนดเวลา 

มีการส่งข้อมูลแบบ 
Electronic File 

4. ระบบส ารองข้อมูล เมื่อระบบเสียหายมีการน า
ข้อมูลที่ส ารองกลับมาใช้ได้
ทันที 

จ านวนครั้งของการ
เสียหายของฐานข้อมูล  
และไม่สามารถน าข้อมูล
กลับมาใช้ได้ 

ส ารองข้อมูลไว้ที่ Server 
ผ่านระบบเครือข่าย 

5. การซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ให้ใช้ระหว่าง
ซ่อมยังไม่เสร็จ 

สามารถซ่อมได้ทันเวลาหรือ
มีเครื่องทดแทนให้ใช้
ระหว่างซ่อมยังไม่เสร็จ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ของผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศ  

ท าแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

6. การติดตั้งระบบ
เครือข่าย Internet/ 
Intranet 

สามารถสืบค้นข้อมูลใน
ระบบเครือข่ายได้ตลอด 24 
ชม. 

จ านวนครั้งที่ระบบ
เครือข่าย Internet/ 
Intranet ไม่สามารถใช้
งาน 

จัดท าเว็บไซต์ Internet/ 
Intranet ผ่านระบบ
เครือข่าย 

7. การติดตั้งระบบ HIS   สามารถให้บริการผู้ปุวยได้
ตลอด 24 ชม. 

จ านวนครั้งที่ระบบ
เครือข่าย HIS ไม่สามารถ
ใช้งาน 

พัฒนาระบบเครือข่าย
โดยเชื่อมโยงเครือข่าย
ผ่านสาย Fiber Optic 
ให้มีความเสถียรมากขึ้น 

8.  IT Helpdesk มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ท าแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

9. การพัฒนาโปรแกรม 
และการออกรายงาน 

มีโปรแกรมหรือรายงานที่
ตรงกับตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

จัดท าโปรแกรม/ 
เว็บไซต์ ส าหรับแสดงผล
ข้อมูลและรายงานต่างๆ 
ผ่านระบบเครือข่าย 
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5. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

ล าดับ
ที ่

เครื่องชี้วัด เปูาหมาย 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
1 จ านวนครั้งที่ข้อมูลสูญหาย 0 N/A 0 
2 จ านวนครั้งที่ประมวลผลข้อมูลผิดพลาด 0 N/A 0 
3 ร้อยละของข้อมูลที่ส่งทันตามก าหนดเวลา 90% N/A 100% 
4 จ านวนครั้งของการเสียหายของฐานข้อมูล  และไม่สามารถน าข้อมูล

กลับมาใช้ได้ 
< 5 ครั้ง/ปี N/A 0 

5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ  80% 57.68 47.8% 

6 จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่าย Internet/ Intranet ไม่สามารถใช้งาน  
< 10 
ครั้ง/ปี 

N/A 10 

7 จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่าย HIS ไม่สามารถใช้งาน < 5 ครั้ง/ปี N/A 50 

8 
มีการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  

100% N/A 100% 

9 อุบัติการณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ 
< 30 

ครั้ง/เดือน 
N/A 2 

10 จ านวนครั้งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช ารุด 
< 30 

ครั้ง/เดือน 
N/A 10 

11 จ านวนครั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ช ารุด และไม่สามารถหาทดแทนได้   < 5 ครั้ง/ปี N/A 0 

12 
จ านวนครั้ง และจ านวนเครื่องของการขออนุมัติจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน 

2 ครั้ง/ปี N/A 1 

13  Down time rate  3 ครั้ง/ปี N/A 2 
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6. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ 
1. การค้นหาและปูองกันความเสี่ยง 

วันที่ทบทวน 
Purpose 

ท าอะไร/ปัญหาอะไร 

Process 
ท าอย่างไร/วิธีการแก้ปัญหา/

กระบวนการพัฒนา 

Performance 
ผลการพัฒนา 

18 ก.ย.61 เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพที่
ให้บริการตรวจสอบสิทธิของผู้ปุวย 
มีไม่เพียงพอต่อผู้ปุวยที่มารับ
บริการ 

เจ้าหน้าที่งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (งาน
พัฒนาโปรแกรม) ด าเนินการจัดท า
ระบบตรวจสอบสิทธิเป็น Webbase 
ผ่านระบบ Intranet ดังนี้ 
 -                                         
ตรวจสอบสิทธิผู้ปุวยกรณีนัดเฉพาะ
สิทธิของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพใช้
ตรวจสอบสิทธิครั้งล่าสุด โดยการ
ส่งออกเป็น Txt file เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลของ สปสช 
ให้ได้สิทธิ ล่าสุด 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งาน
ประกันสุขภาพ ได้
ตรวจสอบสิทธิของผู้ปุวย
ได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

13 พ.ย.61 Web Server “Computer” เป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์จ าลองจาก
โปรแกรม VMware มีอาการค้าง 
ส่งผลให้Web ที่ใช้บน Server 
Computer ไม่สามารถเข้าใช้งาน
ได้ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 

- ท าการย้าย Web ที่ใช้งานบน 
Server Computer ให้ท างานบน 
Server อ่ืนทดแทน เพ่ือท าการ
ปรับปรุงแก้ไข Server Computer 

สามารถเข้าใช้งาน Web 
ที่ใช้งานบน Server 
Computer ได้ปกติ 
วันที่ 19 ตุลาคม 
2561 

20 ธ.ค.61 มีผู้เข้าใช้งานระบบปริ๊น Slip 
เงินเดือน  ในวันที่ 27 พ.ย.61 
เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ Service 
ระบบค้างและไม่สามารถเข้าใช้งาน
ได้ 
 

ท าการเขียนสคริปต์ใหม่ให้ระบบมี
การ restart ตัวเองโดยอัตโนมัติ หาก
Service มีอาการค้าง  
 

หลังจาก  Service ใน
ระบบ Restart ตัวเอง
แล้ว รอประมาณ 3-5 
นาที ระบบปริ๊น Slip 
เงินเดือนจะใช้ได้
ตามปกติ 

18 ม.ค.62 วันที่ 15 ม.ค. 2562 กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพได้ลบค่าใช้จ่ายของ
คนไข้ผู้ปุวยในผิดรายการ ท าให้ไม่
สามารถคิดค่าใช้จ่ายคนไข้ได้  

ลบรายการที่ยังค้างช าระออกจาก
ระบบ SSB แล้วเพ่ิมรายการค่าใช้จ่าย
ที่ถูกต้องเข้าไป และประสานกับ
การเงินให้คีย์ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง  

หลังจากแก้ไขแล้ว
สามารถคิดค่าใช้จ่าย
คนไข้และจ าหน่ายคนไข้
ได้ 
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7. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเปูาหมายและมีคุณภาพ 

วันที่ทบทวน 
Purpose 

ท าอะไร/ปัญหาอะไร 

Process 
ท าอย่างไร/วิธีการแก้ปัญหา/

กระบวนการพัฒนา 

Performance 
ผลการพัฒนา 

20 ก.พ.62 Printer Fuji P115w ปริ๊นออก
มาแล้วมีจุดด าบนกระดาษบ่อยครั้ง  
ท าให้เอกสารที่ปริ๊นออกมาไม่
ชัดเจน อ่านตัวหนังสือไม่ออก 

- ถอด Drum หมึกออกมาเช็ดท า
ความสะอาด  
- ทุกครั้งที่เปลี่ยนตลับหมึก ให้ท า
ความสะอาด Drum หมึกก่อน 
- แนะน าและสอนวิธีการแก้ไข
เบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่ประจ าตึก  
 

- เอกสารที่ปริ๊นออกมา
ไม่มีจุดด าติด และ
เอกสารมีความชัดเจน
มากขึ้น  
- Drum หมึกมีอายุการ
ใช้งานนานขึ้น 
- เจ้าหน้าที่ประจ าตึก
สามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นด้วยตนเองได้
เอง โดยไม่ต้องตามช่าง
คอมพิวเตอร์ 

20 มี.ค. 62 เครื่อง Scanner ไม่ดูดกระดาษ
และไม่สามารถสแกนเอกสารได้  
เนื่องจากมีเศษไส้แมก และเศษ
กระดาษเข้าไปติดอยู่บริเวณชุดลูก
ยางดึงกระดาษ 

- น าเครื่อง Scanner มาเปุาฝุุนท า
ความสะอาด 
- เปิดฝาตัวเครื่อง Scanner ด้านหน้า
ขึ้นและท าความสะอาดเบื้องต้น น า
เศษแมกเศษกระดาษต่างๆ ออก 
- แนะน าและสอนวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้
เจ้าหน้าที่ประจ าตึก 

เครื่อง Scanner ใช้งาน
ได้ตามปกติ 

19 เม.ย.62 เครื่อง Printer Epson L110  ไม่
ดูดกระดาษบ่อยครั้ง ท าให้ปริ๊น
เอกสารไม่ได้ 
 

แก้ไขเครื่อง Printer เบื้องต้น โดยการ
เคลียร์ซับหมึก หรือการ Reset ตลับ
หมึกใหม่ 
- เปิดฝาตัวเครื่อง Printer ขึ้น เพื่อ
ตรวจเช็คและท าความสะอาดชุดลูก
ยางดึงกระดาษ 
- แนะน าและสอนวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้
เจ้าหน้าที่ประจ าตึก 

- เครื่อง Printer ปริ๊น
เอกสารและใช้งานได้
ตามปกติ 
- เจ้าหน้าที่ประจ าตึก
สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเบื้องต้น ได้ด้วย
ตนเอง 

21 พ.ค.62 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
ระบบ Internet ไม่สามารถใช้งาน
ได้ 

- เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ Internet 
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่มีสัญญาณ 
Internet มาจากต้นทาง จึงท าการ
ติดต่อไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท CAT) 
เพ่ือท าการแก้ไขสัญญาณจากต้นทาง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ทางโรงพยาบาลควรจัดหาผู้ให้บริการ 
Internet เพ่ิม เนื่องจากทาง
โรงพยาบาลมีผู้ให้บริการเพียงเจ้า
เดียว อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นอีก 

ระบบ Internet  
สามารถใช้งานได้ปกติ 
ใช้ระยะเวลาแก้ไข
ประมาณ 1 ชั่วโมง 
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7.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังและปูองกันความเสี่ยงส าคัญของ
แต่ละกระบวนการ (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 

1. พัฒนาระบบ  DATA CENTER เชื่อมโยงข้อมูลระบบบริการสุขภาพกับระบบ  HIS แบบ 
REAL TIME  เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการรักษาพยาบาล   สร้างเสริม  ส่งเสริมสุขภาพ  แสดงรายงานตัวชี้วัด 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชม.  

2. ระบบส ารองข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างครบถ้วนและทันเวลา 
3. พัฒนาระบบ OPD Card Online  เพ่ือให้แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาในอดีต  และ

ตรวจรักษาผู้ปุวยได้อย่างทันเวลา ผ่านทาง Intranet  เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในรอ OPD Card ตัวจริง  ท า
ให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาท่ีรวดเร็ว ทันเวลา  และพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 

4. พัฒนาระบบ LAB Online ภายในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์   เพ่ือให้ รพ.สต. และ รพช. ส่ง
ตรวจและรายงานผล LAB ผ่านระบบ Internet เพ่ือลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปุวยได้รับ
การรักษาที่รวดเร็ว ทันเวลา  และพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 

5. พัฒนาระบบ X-RAY digital ให้สามารถใช้บริการได้ตลอด  24 ชม. ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อฟิล์ม และสามารถใช้สื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

วัตถุประสงค/์กลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพ/ 

แนวคิด 
วิธีการด าเนินการ 

เครื่องชี้วัด & 
Target 

ระดับที่
ปฏิบัติได้ 

ประเมินความพึงพอใจ
ในการรับบริการ 

พัฒนาระบบความพึง
พอใจในการรับบริการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ท าแบบประเมินความพึง
พอใจในการรับบริการ
ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

ร้อยละความพึง
พอใจของของ
ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศ 

 

เพ่ิมช่องทางการใช้
ประโยชน์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบ DATA 
CENTER ให้มีข้อมูลที่
ครอบคลุมการบริการ
ทางการแพทย์ และมี
ความเสถียรภาพมากขึ้น 

พัฒนาระบบ DATA 
CENTER ให้มีข้อมูลที่
ครอบคลุมการบริการ
ทางการแพทย์ และมี
ความเสถียรภาพมากขึ้น 

ร้อยละความพึง
พอใจของของ
ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศ 

 

เพ่ิมสมรรถนะบุคลากร
ในโรงพยาบาลด้าน IT 

พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในโรงพยาบาล
ด้าน IT 

จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ/
ความรู้แก่บุคลากรด้าน 
IT 

ร้อยละความพึง
พอใจของของ
ผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
8. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
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1. พัฒนาระบบตรวจสอบความครบถ้วน ของฐานข้อมูลส ารอง 24 ชม. 
2. พัฒนาระบบความพร้อมใช้งานต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน  เนื่องจากระบบล่ม  
3. พัฒนาระบบ DATA CENTER เพื่อเพ่ิมช่องทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลและสารสนเทศ 
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในโรงพยาบาลด้าน IT    

ปรับเมื่อ ม.ีค.62 (เพิ่มเติม)  
1. พัฒนาระบบ Paperless 
2. การใช้ระบบตู้ Kiosk เพ่ือการตรวจสอบสิทธิที่ถูกต้อง ผ่านระบบ Online 

 3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานของ HAIT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
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กลุ่มงานรังสีวิทยา 
อัตราก าลัง 
 รังสีแพทย์    ๔  อัตรา  
 พยาบาลวิชาชีพ    ๒  อัตรา  
 นักรังสีการแพทย์    ๑๐ อัตรา  
 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  ๑ อัตรา  
 พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  ๑๐ อัตรา  
 ผู้ช่วยเหลือคนไข้    ๒ อัตรา  

ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
            กลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย ๔ จุดบริการ 
            ๑. ห้องเอกซเรย์ ตึกอ านวยการ ให้บริการผู้ปุวยใน ผู้ปุวยนอกในเวลาราชการ 

 ๒. ห้องเอกซเรย์ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องตรวจศัลยกรรม ห้อง
ตรวจไต ห้องสวนหัวใจ และให้บริการนอกเวลาราชการ ๒๔ ชั่วโมง 
            ๓. ห้องเอกซเรย์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สาขา๑ รับผู้ปุวยในเวลาราชการช่วงเวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  

 ๔. ห้องตรวจ รังสีรักษา (ตึก Echo ชั้น ๒) รับปรึกษา และตรวจผู้ปุวย จันทร์- ศุกร์ ในเวลา
ราชการ มีข้อจ ากัดในการให้บริการดังนี้คือ 
             4 .1 การท า Angiogram 

 4.2 งานรังสีรักษามีเฉพาะห้องตรวจผู้ปุวยนอก ให้บริการรับปรึกษา, ให้ค าแนะน า, วาง
แผนการรักษา, นัดคิวฉายรังสีส าหรับผู้ปุวยรายใหม่, ตรวจติดตามอาการผู้ปุวยหลังการรักษา แต่ไม่มีเครื่อง
ฉายรังสี (นัดผู้ปุวยไปใช้เครื่องฉายรังสีที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช) 
             4 .3 ไม่มีงานบริการสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine)   

ความมุ่งหมาย (Purpose) 
๑. ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้ให้

และ ผู้รับบริการพึงพอใจ 
            ๒. ให้บริการตรวจ และรักษาด้วยรังสีในผู้ปุวยมะเร็งตามมาตรฐานวิชาชีพ 
            ๓. จัดการเรียนการสอนทางด้านรังสีวินิจฉัย และรังสีรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมและผลงาน 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

คนไข้ท้ังหมด ราย ๑๒๓,๓๑๖ ๑๒๗,๔๘๗ ๑๓๐,๕๔๐ 
เอกซเรย์ทั่วไป ราย ๙๕,๔๘๐ ๙๑,๖๑๗ ๑๐๗,๑๗๐ 
เอกซเรย์เคลื่อนที่ ราย ๑๔,๕๓๑ ๑๕,๑๖๐ ๑๕,๓๗๕ 
ตรวจสุขภาพ ราย ๔,๑๒๕ ๔,๑๖๕ ๔,๓๔๐ 
เอกซเรย์ฟัน ราย ๓,๑๗๐ ๓,๗๖๙ ๕,๕๙๘ 
เอกซเรย์พิเศษ ราย ๑๖๘ ๑๗๒ ๑๒๖ 
หัตถการทางรังสี ราย ๒๐ ๑๕ ๑๘ 
อัลตร้าซาวด์ ราย ๕,๙๙๗ ๕,๙๕๕ ๕,๘๙๑ 
เอกซเรย์เต้านม ราย ๔๙๓ ๕๓๙ ๕๓๙ 
ยืมข้อมูลการตรวจทางรังสีฟิล์มไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลอ่ืน 

ราย ๑,๔๑๖ ๑,๗๕๘ ๑,๐๐๐ 

รับภาพรังสีที่ส่งต่อมาจาก
โรงพยาบาลอื่นๆ 

ราย ๒,๗๙๑ ๓,๓๗๘ ๑๙,๑๙๓ 

อ่านฟิล์ม ราย ๑๓,๕๒๘ ๑๖,๓๔๙ ๑๘,๓๘๘ 
 
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

1. งานรังสีวินิจฉัย 

ข้อมูล/ตัวช้ีวัด เปูาหมาย หน่วย ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๘๕ % ๘๕ ๗๘ ๘๐ 
2.อัตราการถ่ายเอกซเรย์ช้ า ๓ % ๐.๕๕ ๐.๗๒ ๐.๘๒ 
3.อัตราการเอกซเรย์ผิดคน ๐ % ๐.๑๓ ๐.๐๒๒ ๐.๐๑๖ 

4.ระยะเวลารอรับการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา
ของผู้ปุวยนอก (ไม่ส่งอ่าน) ๒๐ นาท ี ๑๒.๔ ๑๐.๕ ๘.๑๕ 
5.ระยะเวลารอรับบริการตรวจอัลตร้าซาวด์      
   5.1 ผู้ปุวย Urgency ภายใน 120 ชั่วโมง ๘๐ % ๘๕.๙๙ ๘๖.๒๐ ๘๖.๖๔ 
   5.2 ผู้ปุวย Emergency ภายใน 6 ชั่วโมง ๘๕ % ๙๒.๒๗ ๙๐.๗๖ ๙๓ 
6. ร้อยละของการแปลผลภาพถ่ายทางรังสีได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด(ตรวจสุขภาพ 3 
วันท าการ, ตรวจพิเศษ 1 วันท าการ, อัลตร้า
ซาวด์ 1 วันท าการ) ๙๐ % ๑๐๐ ๙๙.๙๖ ๙๙.๘๕ 
7. ความถูกต้องของการแปลผลภาพเอกซเรย์
เต้านม BIRAD 5 ๙๕ % NA ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
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กลุ่มงานเภสัชกรรม 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. บริการจ่ายยา ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปุวยในโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิ (หน่วยบริการปฐมภูมิ 
23 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)  2 แห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต .) 21 แห่ง) 
และหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆ 
 2. บริบาลทางเภสัชกรรมทั้งผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยในปูองกัน-แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาใน
โรงพยาบาล และส่งเสริมการใช้ยาให้สมเหตุสมผล 
 3. คัดเลือก  จัดซื้อ -จัดหายาและเวชภัณฑ์ ส ารอง ควบคุมเก็บรักษา  และกระจายยาและเวชภัณฑ์
ให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล   และสถานบริการระดับต้นที่อยู่เครือข่าย (CUP)  
 4. เตรียมยา/ผลิตยา ( ยาปราศจากเชื้อ  ยาน้ า  ยาที่ใช้ภายนอก ยาสมุนไพร ยาที่ใช้เฉพาะราย 
(Extemporaneous preparation)  ยาเคมีบ าบัดอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดด า ( Parenteral Nutrition; 
PN)) 
  5. บริการวิชาการและเภสัชสนเทศ แก่บุคลากร/ผู้ปุวย/ประชาชนทั่วไป รวมถึงการสอนและฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  นักศึกษาพยาบาล  นักศึกษาสาขาสาธารณสุข  
  6. ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
  7. ดูแล ติดตามเฝูาระวังการใช้ยา วัคซีน อาหาร เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 8. สนับสนุน ช่วยบริหารจัดการ และพัฒนางานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ  

การแบ่งสายงาน 
1. งานบริการเภสัชกรรมผู้ปุวยนอก (ห้องยาผู้ปุวยนอก ห้องยาจิตเวชและห้องยา ER) 
2. งานบริการเภสัชกรรมผู้ปุวยใน (ห้องยาผู้ปุวยในอายุรกรรมและศัลยกรรม) 
3. งานบริบาลเภสัชกรรม 
4. งานบริหารเภสัชภัณฑ์ (งานจัดซื้อจัดหาและงานคลังเวชภัณฑ์) 
5. งานเภสัชกรรมการผลิต (งานผลิตยาทั่วไป งานผลิตยาเฉพาะราย) 
6. งานเภสัชสนเทศและพัฒนาระบบยา (Adverse Product Reaction/Drug Use Evaluation, ศูนย์

ข้อมูลยา, งานธุรการกลุ่มงาน) 
7. งานเภสัชกรรมระบบสุขภาพอ าเภอ (งานเภสัชกรรมปฐมภูมิและงานคุ้มครองผู้บริโภค) 

อัตราก าลัง (พ.ย.61) มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 103 อัตรา 

เภสัชกร   41  อัตรา 
 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  20  อัตรา  

พนักงานเภสัชกรรม  19  อัตรา 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้  3  อัตรา 
พนักงานประจ าห้องยา  10  อัตรา  
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ   10  อัตรา 

 

ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
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 บริการจัดเตรียมและจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลด้านยา ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาจากการใช้ยาและส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องร่วมกับสหวิชาชีพภายใต้การก ากับ ดูแลของเภสัชกร
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา และมีความพึงพอใจในการให้บริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรม  

กิจกรรมและผลงาน 

งาน 
ปริมาณงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. งานบริการผู้ปุวยนอก 
จ่ายยาผู้ปุวยนอก (ใบสั่ง) 179,633 179,627 179,153 
จ่ายยาห้องยา IPD MED   (ใบสั่ง) 44,618 41,429 39,959 
จ่ายยาผู้ปุวย PCU   อต1 (ใบสั่ง) 17,231 17,326 18,471 
จ่ายยาผู้ปุวย ER (ใบสั่ง) 64,805 66,902 65,483 
จ่ายยาคลินิกจิตเวช และเด็ก (ราย) 22,108 22,254 22,539 
2. งานบริการผู้ปุวยใน 
จ่ายยาผู้ปุวยนอนในโรงพยาบาล (ใบสั่ง) 
IPD-MED และ IPD-SURG รวมใน+นอกเวลา
ราชการ 

199,111 (IPM) 
225,676 (IPS) 

191,466(IPM) 
160,311 (IPS) 

181,019 
229,369 

จ่ายยาผู้ปุวยกลับบ้าน (ราย)                 40,808 30,072 39,535 
3. งานบริบาลเภสัชกรรม: จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการติดตามการใช้ยา(ผู้ปุวยนอกคลินิกเฉพาะโรคและผู้ปุวยใน) 
- คลินิก COPD (ราย) 635 586 506 
- คลินิก HIV (NAPHA) (ราย) 1,144 1,243 1,370 
- คลินิก Warfarin (ราย) 1,084 1,187 1,268 
- คลินิกวัณโรค (ราย) 167 174 185 
- คลินิกไต (ราย) 1128 437 447 
- คลินิกเบาหวาน (ราย) 440 301 499 
- ยาเทคนิคพิเศษห้องยาผู้ปุวยนอก (ราย) 623 706 560 
- หอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง 1 (ราย)  668 532 397 (มิ.ย.61) 
 - การให้ค าแนะน า และยาเทคนิคพิเศษ 
   ผู้ปุวยใน (ราย) 

250 246 245 

 - ผู้ปุวยได้รับเคมีบ าบัดครั้งแรก (ราย) 492 486 504 
 - ผู้ปุวยได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดด า        
   (ครั้ง) 

108 55 53 

 - ผู้ปุวย G-6-PD deficiency (ราย) 69 73 57 
Medication reconciliation 
จ านวนผู้ปุวย IPD ขณะนอนโรงพยาบาล 2,972 2,301 2,991 
4. งานคลังยาและเวชภัณฑ์ 
จัดซื้อจัดหายา-เวชภัณฑ์  
    จ านวนครั้ง (ครั้ง) 

 
6,903 

 
5,846 

 
3,515 
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งาน 
ปริมาณงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
    จ านวนรายการ (รายการ) 8,227 7,709 5,392 
จ่ายยา-เวชภัณฑ์ (รายการ) 
    จ านวนครั้ง (ครั้ง) 
    จ านวนรายการ (รายการ) 

 
6,413 

74,821 

 
6,439 

75,210 

 
8,110 

64,011 
5. งานผลิต 
เตรียมยาเคมีบ าบัด (ขวด) 12,696 12,496 11,899 
เตรียม/ผสม TPN  (ขวด)                       4,818 4,020 2,478 
Extemporaneous preparation (ขวด)                 8,281 12,534 13,825 
ผลิตน้ าเกลือปราศจากเชื้อ (ขวด)                 42,582 11,028 10,084 
ผลิตยาน้ าทั่วไป,ยาภายนอกและ 
ยาสมุนไพร (ขวด)                 

161,749 152,049 151,225 

6. งานเภสัชสนเทศและพัฒนาระบบยา:   
  6.1 งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์การใช้ยา 
ประเมิน ADR ผู้ปุวยนอก/ใน (ราย) 403 455 375 
ติดตาม ADR แบบ intensive (ราย) 13,881 15,990 16,083 
ติดตามผู้ปุวยที่พบ ADR type A จาก 
intensive monitoring  (ราย) 

566 488 463 

  6.2 งานศูนย์ข้อมูลยา 
ให้ข้อมูลด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ค าถาม (ค าถาม) 

372 360 277 

น าข้อมูลพัฒนางาน-เผยแพร่ความรู้หรือพัฒนา
เชิงระบบ (เรื่อง) 

54 54 39 

จ านวนนักศึกษาเข้ารับฝึกปฏิบัติงาน (ราย) 32 34  24 
  6.3 การประชุมคณะกรรมการ PTC    
จ านวนครั้งการประชุม PTC 2 4 2 
7. งานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
จ านวนของ รพสต. และศสม. ที่บริการทาง
เภสัชกรรม (แห่ง) 

24 23 23 

จ านวนผู้ปุวยที่ออกเยี่ยมบ้าน (ราย)  102 81 132 
รพ.สต.มีการใช้ยาสมเหตุผล ( RDU 2 โรค 
URI, AD) ผ่านเกณฑ์ RDU แต่ละปี 

0 
(ร้อยละ 40 ของ
รพ.สต.ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์) 

9.52 (2/21) 
(ร้อยละ 40 ของ
รพ.สต.ทั้งหมด

ผ่านเกณฑ์) 

95.23 (20/21) 
 (ร้อยละ 60 ของ
รพ.สต.ทั้งหมดผ่าน

เกณฑ์) 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
Medication Error 
 อัตรา Dispensing error      
   ผู้ปุวยนอก <0.1 ครั้ง/1,000 ใบสั่ง

ยา 
0.25 0.22 0.13 

   ผู้ปุวยใน <0.1 ครั้ง/1,000 วัน
นอน 

1.690 1.58 0.17 

อัตราการได้รับยาในเวลาประกันของแต่ละห้องยา 
 ห้องยาผู้ปุวยนอก ≥ 80% 80.55 84.86 75.04 
 ห้องยาฉุกเฉิน (≤ 30 นาที ) ≥ 90% 100 94.00 90.76 
 ห้องยาอายุรกรรม(≤20 นาที ) ≥ 90% 84.92 83.68 93.55 
 ห้องยาศัลยกรรม ≥ 90% 99.67 100.00 100.00 
อัตราความครอบคลุมการให้บริบาลเภสัชกรรม 
 คลินิกพิเศษ OPD ≥ 80% 91.90 96.66 97.47 
 หอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง 1 ≥ 80% 81.22 79.29 77.21 
อัตราการแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา 
 คลินิกพิเศษ OPD ≥ 80% 99.75 98.41 97.41 
 หอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง1 ≥ 80% 98.15 95.75 92.18 
ผลของกระบวนการ Medication Reconciliation (MR) 
 ร้อยละแพทย์ทบทวนยาเดิม 
  ระหว่างผู้ปุวยนอน รพ. 

≥ 80% 86.37 
(อญ1 ศญ 

ศอ) 

94.48 
(อญ1 ศญ 

ศอ) 

69.34 
(ทั้ง รพ.) 

 ร้อยละของปัญหาจากการ 
  ใช้ยาที่แก้ไขหรือปูองกันได้ 

≥ 80% 55.14 
(อญ1 ศญ 

ศอ) 

57.77 
(อญ1 ศญ 

ศอ) 

59.00 
(ทั้ง รพ.) 

อัตราการผ่านวิเคราะห์ของยาที่จัดซื้อ 
ตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

100% N/A 100.00 100.00 

อัตราการขาดยา-เวชภัณฑ์ < 0.6% 0.62 0.59 0.49 
อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ าที่เกิดจาก
ระบบโรงพยาบาล 

0 ราย 2 3 2 

อัตราการบริการตอบค าถามวิชาการ
ที่ถูกต้อง ทันเวลา 

90% 96.61 94.66 96.65 

ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีเผยแพร่ 
และน าไปปรับใช้ประโยชน์ในระบบ
ยาหรือระบบงาน 

 10% 14.78 15.57 14.80 

อัตราความเหมาะสมการใช้ยาต้านจุล
ชีพ ยามูลค่าสูง 

≥ 80% รายละเอียดแสดงด้านล่าง* 

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ติดดาว  (เริ่มปี 2561) 
1. การบริหารจัดการระบบยาและ ≥ 80% - - 80.00 
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ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 คบส. 
2. การคัดเลือกส่งมอบยา ≥ 80% - - 86.67 
3. งานบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ≥ 80% - - 83.57 
4. การใช้ยาปลอดภัยสมเหตุผล ≥ 80% - - 88.57 
5. งานคุ้มครองผู้บริโภค ≥ 80% - - 66.39 
ความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ห้องยาผู้ปุวยนอก ≥ 80% 80.55 82.54 83.39 
ห้องยาอายุรกรรม 
   -ผู้ปุวย/ญาติ   
   -เจ้าหน้าที ่

≥ 80%  
82.65 
69.09 

 
84.30 
67.38 

 
88.0 

69.40 
ห้องยาศัลยกรรม ≥ 80% 69.1 70.8 71.0 
ห้องยาฉุกเฉิน ≥ 80% 89.86 85.59 80.44 
ผลิตยาทั่วไป ≥ 80% 93.84 96.07 95.20 
ผลิตยาปราศจากเชื้อ ≥ 80% 94.25 96.60 97.45 
คลังยา-เวชภัณฑ์ ≥ 80% 89.05 90.65 89.76 
 
*อัตราความเหมาะสมของการใช้ยาต้านจุลชีพ ปี 2559:  
 - อัตราความเหมาะสมของข้อบ่งใช้เริ่มต้นของยากลุ่ม carbapenem ในหอผู้ปุวยอายุรกรรม 
(N=29 ราย) ร้อยละ 80 และพบการเปลี่ยนแปลงการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพหลังผลเพาะเชื้อไม่เหมาะสมร้อยละ 
50 ซ่ึงติดตามการใช้ยาแบบ concurrent DUE โดยแพทย์ infectious disease และเภสัชกร  

*อัตราความเหมาะสมของการใช้ยาต้านจุลชีพ ปี 2560:    
  - อัตราความเหมาะสมด้านข้อบ่งใช้ยา Colistin inj., Imipenem/cilastatin  (500 mg/500 mg) 
และ Meropenem inj. (1 gm), Ertapenem inj, ร้อยละ 100, 79.3 และ 95.65 ตามล าดับ  
  - อัตราความเหมาะสมด้านขนาดการใช้ยา Colistin inj., Imipenem/cilastatin  (500 mg/500 
mg) และ Meropenem inj. (1 gm), Ertapenem inj และ Restricted antibiotics 15 รายการยา  ร้อย
ละ 98.5, ร้อยละ 86.2, ร้อยละ 82.61 และร้อยละ 99.6 ตามล าดับ 

*อัตราความเหมาะสมของการใช้ยาต้านจุลชีพและยาเบาหวาน ปี 2561:     
 - อัตราความเหมาะสมด้านข้อบ่งใช้ยา  Colistin inj., Ertapenem inj และยาเบาหวานกลุ่ม 
SGLT2 inhibitors (13 ราย) ร้อยละ 100, ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 91.67 ตามล าดับ  
   - อัตราความเหมาะสมด้านขนาดการใช้ยา  Colistin inj., Ertapenem inj, Restricted 
antibiotics 15 รายการยา และยาเบาหวานกลุ่ม SGLT2 inhibitors (13 ราย) ร้อยละ 99.9, ร้อยละ 
100, ร้อยละ 99.6 และ  ร้อยละ 100 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
ผลงานเด่น 
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 1. กลุ่มงานเภสัชกรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด CQI เรื่องทบทวนระบบ
การจ่ายยา วาร์ฟารินให้ผู้ปุวยปลอดภัย จากงานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2561  
(19 มกราคม 2561)  
 2. การรณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกขณะจ่ายยา มีผลลดมูลค่าใช้จ่ายถุงพลาสติกของ
โรงพยาบาล 
 3. โครงการพกยามาหาหมอในคลินิกพิเศษต่างๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยา 
 4. แนวทางรายงาน Medication Error ให้แก่ทีม PCT การติดตามรายงาน ME/ADE ตั้งแต่ RMC 
ถึง PTC และ PCT เพ่ือปูองกันและลดความรุนแรงของ ME พัฒนาระบบยาให้ปลอดภัยมากขึ้น 
 5. ระบบติดตาม Medication Reconciliation ของผู้ปุวยใน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ และ
งานสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมทบทวนประวัติยาเดิม ก าหนดแนวทางทบทวนยาเดิมโดยทีมสหวิชาชีพ  และ
มีเภสัชกรช่วยทบทวนยาเดิมบนหอผู้ปุวยศัลยกรรมกระดูก  มีผลให้ผู้ปุวยโรคเรื้อรังได้รับยาต่อเนื่องและ  
เหมาะสมระหว่างนอนโรงพยาบาล 
 6. มาตรฐานการบริหารยาร่วมกับกลุ่มการพยาบาล  ดังนี้ 
   - พัฒนาใบ MAR และพิมพ์ใบ MAR ให้หอผู้ปุวยกรณีมีการสั่งใช้ยาใหม่เพ่ือลดการคัดลอก และมี
การตรวจสอบข้ามระหว่างวิชาชีพ 
   - ก าหนดวงรอบยาฉีดมาตรฐาน และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก าหนดรอบยาในการบริหารยา 
dose ถัดไปหลัง dose แรก  เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในการบริหารยาให้แก่ผู้ปุวย 
 7. สื่อต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการสั่งใช้ยาสมเหตุผลสอดคล้องกับ service plan RDU ได้แก่ ปรับปรุง
ฉลากยา ข้อความเตือนในใบสั่งยา ใบ MAR  พัฒนาแบบบันทึกการใช้ยาต้านจุลชีพใน 3 โรค (URI, AD, 
FTW) ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางด้านติดเชื้อ ตลอดจนเผยแพร่แผ่นภาพพลิกความรู้การใช้ยาสมเหตุผลให้แก่ 
รพ.สต. และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 และพัฒนา MV เพลงการใช้ยาต้านจุลชีพใน 3 โรคให้ประชาชน
มีความตระหนักและเข้าใจการใช้ยามากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
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กลุ่มงานพัสด ุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 จัดซื้อ/จัดจ้าง เช่า ควบคุมและจ าหน่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงาน ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ในการจัดซื้อ/จัด
จ้าง    ตามความต้องการของหน่วยงาน 
 
การแบ่งสายงาน 
      1. งานธุรการ  

    2. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
    3. งานคลังพัสดุ 

อัตราก าลัง (ข้อมูล ณ พ.ย. 61) 

ต าแหน่งสายงาน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวงฯ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

นักวิชาการพัสดุ 1 - 1 - - 2 

เจ้าพนักงานพัสดุ 2 - 3 7 1 13 

พนักงานพัสดุ - 2 - 6 - 8 

พนักงานทั่วไป - - - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 3 2 4 14 2 24 

 
ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
ด้านงานพัสดุ 
  ให้บริการในการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ เพียงพอ ทันเวลา ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อ   จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 (ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560) 
 
ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งานจัดซื้อ     
ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน(เงินงบประมาณ) สามารถลง
นาม 
ในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 1 

> 80% 83.33 100 100 

ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม(UC) สามารถจัดหาได้ 
ภายในปีงบประมาณ (ได้ผู้รับจ้าง) 

> 80% 100 100 100 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
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มีการส่งเอกสารข้อมูลการเบิกจ่าย นัดถัดจากวันส่งมอบภายใน 7 วัน > 90% - - 88.26 
งานคลังพัสดุ     
ความผิดพลาดในการจ่ายพัสดุที่ไม่ตรงตามใบเบิก  
ทั้งชนิด/ประเภท/ขนาด/จ านวน 

< 3%  - 0.016 0.011 

การก าหนดเลขครุภัณฑ์ผิดพลาด < 2% - - 0.06 
งานธุรการ     
การส่งหนังสือ/เสนอแฟูมผิดพลาด < 2% 0.64 0.19 0.32 
ร้อยละของการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ผิดพลาด < 2% 1.52 1.02 1.30 
ด้านงานวิชาการ     
การพัฒนาบุคลากร ภายในหน่วยงานฝุายพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน/คน/ปี 

> 100% 70.58 64.70 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
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กลุ่มงานบัญชี 
อัตลักษณ์ 
 บริการดี :  เราจะให้ข้อมูลบัญชีด้วยความถูกต้อง ตามหลักการและนโยบายบัญชี ด้วยความรวดเร็ว
     ไม่เลือกปฏิบัติ 

 สามัคคี :  เราจะมุ่งมั่นสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข  

 ซื่อสัตย์ : เราจะให้ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง  

วิสัย์ทัศน์ 

 เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
2. จัดท าบัญชีระบบ GFMIS 
3. จัดท าบัญชีกองทุนต่างๆ 
4. จัดท ารายงานทางการเงิน 
5. วิเคราะห์งบการเงินตามดัชนีชี้วัดทางการเงิน 
6. ตั้งเจ้าหนี้การค้า 
7. ตั้งและตัดรับช าระลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
8. ตั้งและตัดรับช าระลูกหนี้เงินยืม 

เปูาประสงค์ 
 จัดท าบัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีของกระทรวง
สาธารณสุข และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการ ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขในการท างาน  

ปรัชญา  
 ถูกต้อง ว่องไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การแบ่งสายงาน 

1. งานบัญชีแยกประเภททั่วไป 
2. งานบัญชีเจ้าหนี้ 
3. งานบัญชีลูกหนี้ 

อัตราก าลัง 
ข้าราชการ    จ านวน  2 อัตรา  
พนักงานราชการ   จ านวน  3 อัตรา  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  8 อัตรา  
รวม     จ านวน  13 อัตรา  

ต าแหน่งสายงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง รวม 
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สาธารณสุข 
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 3 1 6 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - 6 6 

พนักงานการเงินและบัญชี - - 1 1 

รวม 2 3 9 13 

 

กิจกรรมและผลงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ 2559 2560 2561 

งานบัญชีแยกประเภทท่ัวไป     
1. บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง     
 บันทึกรายการด้านรายรับ ฉบับ 4,183 4,297 3,297 

 บันทึกรายการด้านรายจ่าย ฉบับ 12,213 13,176 10,801 

 บันทึกรายการด้านทั่วไป ฉบับ 3,214 3,429 1,873 
2. บันทึกบัญชีระบบ  GFMIS ฉบับ 450 1,275 1,634 
3. บันทึกบัญชีกองทุน ฉบับ 670 783 719 
4. น าส่งข้อมูลการเงินการคลัง

ประจ าเดือน  www.hfo.cfo.in.th 
ครั้ง 12 12 12 

5. จัดท ารายงานทางการเงิน
ประจ าเดือน 

    

 งบทดลอง ฉบับ 48 48 48 

 งบแสดงผลการด าเนินงาน ฉบับ 48 48 2448 

 งบแสดงฐานะทางการเงิน ฉบับ 48 48 48 
6. น าส่งรายงานประจ าเดือนจาก

ระบบ GFMIS ส่ง สตง. 
ฉบับ 48 48 48 

7. จัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี ฉบับ 1 1 1 
งานบัญชีเจ้าหนี้     
1. ตั้งเจ้าหนี้ รายการ 19,023 15,384 10,711 
2. จัดท าทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ฉบับ 156 288 265 
3. ตั้งลูกหนี้เงินยืม ฉบับ 657 533 496 
4. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ฉบับ 72 84 54 
5. รับหนังสือเข้าจากหน่วยงาน

ภายนอก 
ฉบับ 3,936 4,067 3,735 

6. ส่งหนังสือออกหน่วยงานภายนอก ฉบับ 357 502 551 
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งาน/กิจกรรม หน่วยนับ 2559 2560 2561 

งานบัญชีลูกหนี้     
1. ตั้งลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล     

1.1 สิทธิเบิกคลัง     
 ผู้ปุวยใน ราย 6,185 6,194 5,268 
 ผู้ปุวยนอก ราย 155,492 145,069 140,694 

1.2 สิทธิ อปท.     
 ผู้ปุวยใน ราย 764 782 804 
 ผู้ปุวยนอก ราย 14,739 15,545 14,334 

1.3 สิทธิเบิกต้นสังกัด     
 ผู้ปุวยใน ราย 463 426 444 

     
1.4 สิทธิประกันสังคม     

 ผู้ปุวยใน ราย 4,422 3,530 3,228 
 ผู้ปุวยนอก ราย 39,123 39,794 41,608 

1.5 สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วน
หน้า (UC) 

    

 ผู้ปุวยใน ราย 35,584 39,426 31,266 
 ผู้ปุวยนอก ราย 173,217 203,768 267,906 

1.6 สิทธิ พรบ.(อุบัติเหตุจากรถ)     
 ผู้ปุวยใน ราย 1,667 1,687 1,531 

      1.7 สิทธิแรงงานต่างด้าว     
 ผู้ปุวยใน ราย 56 75 42 
 ผู้ปุวยนอก ราย 370 416 396 
งาน/กิจกรรม หน่วยนับ 2559 2560 2561 

1.8 สิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ 

    

 ผู้ปุวยใน ราย 35 30 24 
 ผู้ปุวยนอก ราย 140 129 84 

1.9 สิทธิอื่นๆ     
 ผู้ปุวยใน ราย    
 ผู้ปุวยนอก ราย 4,352 3,811 16,986 

2. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ ฉบับ 492 528 816 
3. จัดท ารายงานพิสูจน์ยอดเงินฝาก

ธนาคาร 
ฉบับ 

123 165 324 
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ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ผลคะแนนการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ตาม
เกณฑ์คะแนนของกระทรวงสาธารณสุข 

100 100 100 100 

2. อัตราความถูกต้องของการตั้งเจ้าหนี้การค้า 100 98.97 98.50 99.98 
3. อัตราความถูกต้องของการตั้งลูกหนี้ค่า

รักษาพยาบาล 
100 98.50 96.70 99 

4. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ >80% 76.37 78.4 83.03 
5. อัตราเจ้าหน้าที่ที่มีคะแนนรวมดัชนีชี้วัด

ความสุขเท่ากับหรือมากกว่าคนปกติท่ัวไป 
≥80 89 85 85 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

รางวัลกิจกรรม 5 ส. หน่วยงานสนับสนุนบริการ 

ประจ าปี เกียรติบัตรรางวัล 
2551 กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 1 
2552 กิจกรรม 5 ส. รางวัลที่ 3 
2553 กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 1 
2554 กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 1 
2555 กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 2 
2556 กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 1 
2557 กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 1 
2558 กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 2 
2559 กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น อันดับ 1 
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าแผนกผู้ปุวยนอก/ผู้ปุวยใน รับผิดชอบวินิจฉัย 
ประเมินปัญหาทางสังคม การบ าบัด เยียวยา การฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมปูองกัน ปัญหาทางสังคม พิทักษ์และ
คุ้มครองสิทธิ์ ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ให้การรักษาผู้ปุวย เตรียมความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ปุวย 
ก่อนกลับบ้าน และจัดบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สวัสดิการสังคมตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

2. ให้บริการสังคมสงเคราะห์ชุมชนและครอบครัว ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ให้การรักษาผู้ปุวย พิทักษ์
และคุ้มครองสิทธิ์ ประสานและการจัดการทรัพยากร การส่งต่อเครือข่ายบริการสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม ติดตามประเมินความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน 

๓. จัดการ ทรัพยากรทางสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคม 

การแบ่งสายงาน 
 1. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ปุวยนอก  

2. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ปุวยใน 
 3. งานวิชาการและโครงการ 
 4. งานธุรการ 

อัตราก าลัง 
 นักสังคมสงเคราะห์ ๕     อัตรา 
 พนักงานธุรการ  ๑      อัตรา 

ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

วิสัยทัศน์   ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  ครอบคลุม  ได้มาตรฐาน  และพึงพอใจ 
พันธกิจ     ให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน า จัดหาแหล่งทรัพยากรทางสังคมแก่ผู้รับบริการ  
             ประสานงานและส่งตอ่ผูป้วุยและญาต ิเพ่ือรับบรกิารทางสังคมจากหนว่ยงานภาครัฐและ    
             เอกชนตา่ง ๆ  

 
กิจกรรมและผลงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

    1. การให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

ครั้ง 1,232 1,428 1,704 

    ๒. การให้บริการเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง ราย 125 258 292 
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ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ก.พ.-ก.ย.61) 
   1. อัตราการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่หญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น (อายุไม่เกิน 20 ปี) ที่มาคลอดที่
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

ร้อยละ 
100 

NA 91.46 67 

   2. อัตราการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ปุวยจิต
เวชในเขตอ าเภอเมือง เพื่อลดปัญหาการกลับมารักษาซ้ า
ใน 28 วัน 

ร้อยละ 
100 

NA 100 98.25 
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไป ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ เลขท่ี 38 ถนนเจษฎาบดินทร์                

ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์/โทรสาร 055-832601 ต่อ 2148 – 
2152 http://www.mecutd.com/ 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ศศค.) ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษว่า Medical Education 
Center (MEC) ปัจจุบันมีฐานะเป็นฝุายหนึ่งของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิกรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อ านวยการโรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับนิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ปี พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ศ.นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ และคณะได้
ทาบทามโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้าร่วมใน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท ซึ่งต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 นพ.สุจริต ศรีประพันธ์ ผู้อ านวยการ ส านักงานบริหารโครงการ ผลิตแพทย์เพ่ิม
เพ่ือชาวชนบท และ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชม 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพ่ือพิจารณความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

ในปี พ.ศ. 2541 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครสวรรค์ ขอยกเลิก
โครงการรับนิสิตแพทย์ จ านวน 30 คน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์
เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) จึงติดต่อให้ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ด าเนินการแทนมีการแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการบริหาร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุข ได้อนุมัติให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในโครงการ ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
ชนบทและมีค าสั่งให้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เปิดรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์แพทย์ผู้ท าสัญญาปฏิบัติ
ราชการชดใช้ทุนแพทย์พ่ีเลี้ยง เป็นรุ่นแรก เพื่อช่วยเหลืออาจารย์แพทย์ในการจัดการเรียนการสอน 

หลังจากนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในด้านการจัดท า
หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรร่วมกัน การพัฒนาห้องสมุด รวมทั้งชี้แจงนโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ฯลฯ  และต่อมาได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการ ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก   เป็นรองคณบดีฝุายคลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งลักษณะพิเศษของโครงการ ร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท คือ 

1. คัดเลือกนักเรียนจากชนบทให้เรียนในภูมิภาคและให้กลับไปท างานที่ภูมิล าเนาเดิม 
2. กระจายโอกาสให้นักเรียนในชนบทได้ศึกษาวิชาแพทย์มากขึ้น 
3. การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 

3.1 การศึกษาระดับเตรียมแพทย์ และปรีคลินิก ชั้นปีที่ 1-3 จะศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์
และ/หรือคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 
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3.2 การศึกษาระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 จะศึกษาและฝึกงานภายใต้ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิกในโรงพยาบาลศูนย์ 

ลักษณะของการชดใช้ทุนคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในภูมิล าเนาเดิมไม่น้อย
กว่า 3 ปี หากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ได้จะต้องชดใช้ทุนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขตามท่ีก าหนดภาพ
หลักของบัณฑิตแพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท คือ “เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีก าหนดล่าสุดโดยแพทยสภา และเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท และพร้อมที่จะ
ให้บริการ สาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน” 

โดยมี นายแพทย์เฉลิม  ศักดิ์ศรชัย  เป็นผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์คนแรก และผศ.(พิเศษ)นพ.กฤช จารุชาต เป็นผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์คนปัจจุบัน 
 
อัตราก าลัง 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีอัตราก าลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2561ดังนี้ 
 
อาจารย์แพทย์ 

ล าดับ กลุ่มงาน/ภาควิชา จ านวน (คน) ลาศึกษา (คน) 
1 อายุรศาสตร์ 24 - 
2 ศัลยศาสตร์ 13 - 
3 กุมารเวชศาสตร์ 12 - 
4 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 8 - 
5 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 6 - 
6 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 3 - 
7 เวชศาสตร์ชุมชน ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ 2 - 
8 วิสัญญีวิทยา 6 - 
9 จักษุวิทยา 5 - 

10 โสต ศอ นาสิกวิทยา 3 - 
11 รังสีวิทยา 4 - 
12 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3 - 
13 จิตเวชศาสตร์ 6 - 
14 พยาธิวิทยา 1 - 

รวม 96 - 
 
 
 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
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1 นักวิชาการศึกษา 8 
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 
4 เจ้าพนักงานธุรการ 1 
5 นักจัดการงานทั่วไป 1 
6 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 
7 พนักงานทั่วไป 1 
8 พนักงานบริการ 4 

รวม 19 
 
1.2 ข้อมูลอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้/อุปกรณ์การเรียนการสอน 

อาคารสถานที่ 
1. ส านักงาน อาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง 3 ชั้น   งบประมาณ 19,652,100 บาท 
2. อาคารหอพัก 1 หลัง 5 ชั้น     งบประมาณ 21,600,000 บาท  

 

จ านวนห้องพัก 
หอพักนิสิตแพทย์มีจ านวน 1 อาคาร มีห้องทั้งสิ้น  64  ห้อง (ไม่รวมห้องพักเจ้าหน้าที่) 

- ห้องรับรองจ านวน 8 ห้อง 
- ห้องพักนิสิตแพทย์ 56 ห้อง 

สามารถรองรับนิสิตแพทย์ได้ 112 คน 
 

อาคารสถานที่อ่ืนๆ ตามหอผู้ปุวยใน 
1. ห้องเรียน ICU MED (20 คน) 
2. ห้องเรียนชั้น 5 ตึกอายุรกรรม (30 คน) 
3. ห้องเรียนตึกส านักงานอายุรกรรม (20 คน) 
4. ห้อง Labจ านวน 2 ห้อง (ตึกอายุรกรรม/ตึกกุมารเวชกรรม 2, 3) 
5. ห้องเรียนเด็ก 3 (15 คน) 
6. ห้องเรียนองค์กรแพทย์ จ านวน 2 ห้อง (25 คน) 
7. ห้องคลอด (15 คน) 
8. ห้องเรียน ER (15 คน) 
9. ห้องเรียน/ห้องประชุม  รพ.อต.1 (20 คน) 
10. ห้องเรียนออร์โธฯ ชาย (10 คน) 
11. ห้องเรียนวิสัญญี (10 คน) 
12. ห้องเรียนจิตเวช (10 คน) 
13. ห้องเรียนดูฟิล์มองค์กรแพทย์ (5 คน) 

 

 
 
 
อาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
1. ห้องเรียน 2/1 (20 คน) 
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2. ห้องเรียน 2/2 (30 คน) 
3. ห้องเรียน 2/3 (หุ่นทางการศึกษา) 
4. ห้องเรียน 3/1 (32 คน) 
5. ห้องเรียน 3/2 (30 คน) 
6. ห้องเรียนรวม (150-200 คน) 
7. ห้องเรียน Tele-med (30 คน) 

 

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ล าดับ ประเภทครุภัณฑ์ ทั้งหมด ช ารุด ใช้ได้ 

1 ครุภัณฑ์การแพทย์เก่า 45 8 37 
2 ครุภัณฑ์การศึกษา 93 5 88 
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 259 82 177 
4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 71 20 51 
5 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 68 17 51 
6 ยานพาหนะและขนส่ง 2 0 2 
7 ครุภัณฑ์โรงงาน 1 0 1 
8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 33 0 33 
 9 ครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ 138 49 89 
10 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 0 2 
11 อ่ืนๆ (กีฬา) 10 0 10 
12 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,428 888 540 

 รวมทั้งสิ้น 2,150 1,069 1,081 
 

1.3  ข้อมูลงบประมาณ 
ปีการศึกษา 2560 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้รับงบประมาณ                 

จาก 2 แหล่ง ได้แก่ 
1. ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  

- งบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป   25,284,000 บาท 
- งบประมาณโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 2,032,000 บาท 

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- เงินรายได้ค่าลงทะเบียนนิสิตแพทย์ (ค่าหน่วยกิต) 3,440,000 บาท 

 
1.4  โครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2555 

- ชั้นปีที่ 4 จ านวนหน่วยกิต 44 (20-48-64) 
- ชั้นปีที่ 5 จ านวนหน่วยกิต 43 (13-60-56) 
- ชั้นปีที่ 6 จ านวนหน่วยกิต 44 (0-88-44) 
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้           

นิสิตแพทย์เข้าใจระบบสุขภาพและการดูแลผู้ปุวยเป็นองค์รวม สอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพทุกรายวิชา
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มุ่งเน้นให้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

 
1.5  ผลงานดีเด่น/ภูมิใจ อาจารย์แพทย์และนิสิตแพทย์ 

 

รางวัลที่ได้รับปีการศึกษา 2561 
วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกียรติบัตร ชื่อ-สกุล 

19 กรกฎาคม 2561 เกียรติบัตรความประพฤติดีเด่นในเชิงคุณธรรม 
จริยธรรม ประจ าปี 2561 จาก คณะแพทยศาสตร์ 
ม.นเรศวร 

นสพ.สหณัฐ พิศาลวุฒิ 

19 กรกฎาคม 2561 โล่รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจ นายแพทย์ฐิติ  ภมรศิลปธรรม 

24 กันยายน 2561 รางวัลทุนเรียนดี “ทุนไพฑูลย์-อมรพรรณ  ยม
จินดา” 

นสพ.นิลุบล  จันทร์ทับ 

ประจ าปีการศึกษา 
2561 

ทุนชินโสภณพนิช นสพ.ณิชกานต์  เลี้ยงพานิช 
นสพ.ณัฏฐ์นรี    โสมมา 

 
รางวัลที่ได้รับปีการศึกษา 2560 

วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกียรติบัตร ชื่อ-สกุล 

24 สิงหาคม 2560 รางวัลประกาศเกียริคุณที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย 

นสพ.สหณัฐ พิศาลวุฒิ 

20 กรกฎาคม 2560 โล่รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจ นายแพทย์ชนินทร์ เจียมสัจจะ
มงคล 

22 มิถุนายน 2560 เหรียญรางวัลดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ นสพ.เกศกมล นวลแก้ว 
นสพ.ธนพล ตั้งสกุล 
นสพ.พชราวลี ศรีสังข์ 
นสพ.มนัสวีร์ เทศนา 
นสพ.วิธาวีร์ บารมีสมบัติ 
นสพ.สถิตรพร กองพล 
นสพ.นิลุบล จันทร์ทัพ 
นสพ.พัณณิตา เซ็งพานิช 
นสพ.ดวงนภา สิงห์อินทร์ 
นสพ.เศรษฐศิลป์ ศรีสุวรรณ 

27 กรกฎาคม 2560 ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นสพ.ธนวัฒน์ สิมา 
9 มิถุนายน 2559 เกียรติบัตรความประพฤติดี วัดพิชยญาติการาม 

เขตคลองหลวง กทม 
นสพ.สหณัฐ พิศาลวุฒิ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 ทุน “ม.น.ข.” และ “นวฤกษ”์ นสพ.ไลขวัญ  ลิว 
รางวัลที่ได้รับปีการศึกษา 2559 

วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกียรติบัตร ชื่อ-สกุล 
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14 กรกฎาคม 2559 โล่รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจ แพทย์หญิงวาสนา  วินัยพานิช 
16มิถุนายน 2559 เกียรติบัตรอาจารย์แพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2558 
แพทย์หญิงพัชรนภา  จงอัจริยกุล 

14 กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิส 
ประเภทคู่ผสม ในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 27 

นสพ.ธนกฤต  อ่ิมเอ่ียม 

14 กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิส 
ประเภทหญิงเดี่ยว ในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 27 

นสพ.นิลุบล  จันทร์ทับ 
 

14 กรกฎาคม 2559 ได้รับคะแนนสูงสุดในรายวิชาแพทย์ที่มีความเป็น
มนุษย์ ปีการศึกษา 2558 

นสพ.กาญจนา  รุ่งสันเทียะ 
 

23 กันยายน 2559 ทุนไพฑูลย์ – อมรพรรณ ยมจินดา  นสพ.ปิยบุตร  อินต๊ะนางแล 
นสพ.นนท์  สิงห์ปาน 
นสพ.นันท์  สิงห์ปาน 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย อัตลักษณ์/คุณลักษณะบัณฑิต 

วิสัยทัศน์: 
 เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา 

พันธกิจ: 
 บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก แก่นิสิตแพทย์ ตามหลักสูตร 

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิม
  เพ่ือชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข 
ปรัชญา: 

 สอนและเรียนให้เกิดปัญญา 
ปณิธาน: 

 มุ่งมั่นที่จะสร้างนิสิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ 
  มาตรฐานของแพทยสภา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ค่านิยม: 

 รู้หน้าที่ มีน้ าใจ รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์: 

 เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  นเรศวร โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข 
เป้าหมาย: 

 สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ด้านแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  ของแพทยสภา 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ: 

1. อัตราการสอบผ่าน (ครั้งแรก) National License Part II ของนิสิตแพทย์  
เปูาหมาย ร้อยละ 90 
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2. อัตราการสอบผ่าน (ครั้งแรก) National License Part III ของนิสิตแพทย์  
เปูาหมาย ร้อยละ 90 

3. อัตราการสอบผ่าน (ครั้งแรก) Comprehensive ของนิสิตแพทย์ชั้นปี 6  
เปูาหมาย ร้อยละ 90  

4. อัตราการสอบผ่าน (ครั้งแรก) ของนิสิตแพทย์ ในแต่ละรายวิชาทั้ง 3 ชั้นปี  
เปูาหมาย ร้อยละ 100 

5. อัตราของอาจารย์แพทย์ใหม่ท่ีได้รับการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เปูาหมาย ร้อยละ 80 
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.) เปูาหมาย 4.51  

 
ผลงานตัวช้ีวัดความส าเร็จของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
(ประจ าปีการศึกษา) 

เลขที่ ตัวช้ีวัดคามส าเร็จ เปูาหมาย 2559 2560 

1 อัตราการสอบผ่าน (ครั้งแรก) National License 
Part II ของนิสิตแพทย์ 

ร้อยละ 90 82.14 92.86 

2 อัตราการสอบผ่าน (ครั้งแรก) National License 
Part IIIของนิสิตแพทย์ 

ร้อยละ 90 92.00 92.30 

3 อัตราการสอบผ่าน (ครั้งแรก) Comprehensive ของ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 

ร้อยละ 90 100.00 82.14 

4 อัตราการสอบผ่าน (ครั้งแรก) ของนิสิตแพทย์ ในแต่ละ
รายวิชาทั้ง 3 ชั้นป ี

ร้อยละ 100 92.40 100.00 

5 อัตราของอาจารย์แพทย์ใหม่ท่ีได้รับการอบรม
แพทยศาสตรศึกษา 

ร้อยละ 80 83.33 85.71 

6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.) 4.51 5.00 รอผลจาก 
(สกอ.) 

 

ยุทธศาสตร์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ด้านการเรียนการสอน 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ด้านวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสื่อการเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาด้านงานวิจัย 

 

 

 

นโยบาย: 
1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

โดยมีระบบประกันคุณภาพ 
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2. ส่งเสริม สนับสนุนงานกิจการนิสิตเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พุทธศาสนา และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. พัฒนาบุคลากรและนิสิตแพทย์ ให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและมีศักยภาพสูงขึ้น 
4. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ และหลักธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
 “MECUTD” 

M : Manager 
E : Empathy 
C : Community – bonded  
U : Unity 
T : Teamwork  
D : Decision maker  

ตัวช้ีวัดการด าเนินงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

 1. ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่าน National License Part II ในการสอบครั้งแรกเปูาหมาย
มากกว่าร้อยละ 90 
 2. ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่าน National License Part III ในการสอบครั้งแรกเปูาหมาย
มากกว่าร้อยละ 90 
 3. ร้อยละในการสอบผ่าน Comprehensive II  ในการสอบครั้งแรก เปูาหมายมากกว่า 
ร้อยละ 90 
 4. ร้อยละในการสอบผ่าน Comprehensive III ในการสอบครั้งแรก เปูาหมายมากกว่าร้อยละ 90 
 5. ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่สอบผ่านในแต่ละรายวิชาระดับ C ในการสอบครั้งแรก ร้อยละ 90  
 6. ร้อยละของนิสิตแพทย์ที่พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละชั้นปี คะแนนเฉลี่ย >3.50 
จากคะแนนเต็ม 5 เปูาหมายร้อยละ 100 
 7. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตแพทย์ที่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เปูาหมายร้อยละ 80 
 8. ร้อยละของอาจารย์แพทย์ใหม่ทุกคนที่ได้รับการอบรมแพทยศาสตรศึกษาใน 1 ปีแรก  
เปูาหมายร้อยละ 80 
 9. ร้อยละของอาจารย์แพทย์ทุกคนที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแพทยศาสตรศึกษา
ใน 1 ปี เปูาหมายร้อยละ 30 
 10. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เปูาหมาย                         
ร้อยละ 100 
 11. จ านวนการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ครบทั้ง 5 ด้าน คือ กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปูาหมายมีการจัดกิจกรรม ด้าน
ละ 1 ครั้ง 
 12. ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนสื่อการเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 13. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน เปูาหมายร้อยละ 80 
 14. ร้อยละของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปูาหมาย ร้อยละ 80 
 15. จ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงรุนแรง (ครั้ง) เปูาหมาย 0 ครั้ง 
 16. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามวงรอบปีการศึกษา เปูาหมาย >4.51 
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 17. มีผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา เปูาหมาย อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 18. มีผลงานวิจัยด้านคลินิก เปูาหมาย อย่างน้อย 3 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. ให้บริการประเมิน ตรวจวินิจฉัย บ าบัด รักษา ฟื้นฟู ผู้ปุวยกลุ่มโรคส าคัญ ต่อไปนี้ 

  ๑). ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  
  ๒). ผู้ปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง  
  3). ผู้ปุวยบาดเจ็บไขสันหลัง  
  4). ผู้ปุวยแขนขาขาด  
  5). ผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  
  6). ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ  
  5). ผู้ปุวยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม  
  6). ผู้ปุวยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ  
  7). ผู้ปุวยเบาหวานที่มีการรับความรู้สึกที่เท้าลดลง  
  8). เด็กปกติที่มีพัฒนาการล่าช้าและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทุกประเภท  
  9). ผู้ปุวยและคนพิการที่จ าเป็นต้องได้รับกายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม ทุกประเภท  
 2. ให้การรักษาด้วยเทคนิคการฝังเข็ม และ/หรือ กายภาพบ าบัด เพื่อลดปวด ในผู้ปุวยกลุ่มปวด 
 3. ให้บริการคลินิกฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ  

3. ให้บริการเชิงรุกเพ่ือ ส่งเสริม รักษา ปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู ผู้ปุวยระยะฟ้ืนฟู ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ในชุมชน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 4. ให้บริการประเมิน จัดหา และจัดท า กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม เครื่องดาม และ
อุปกรณ์ช่วยในการท ากิจวัตรประจ าวันที่จ าเป็น แก่ผู้ปุวย ผู้พิการ ที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทุกประเภท 

5.  ให้บริการด้านวิชาการแก่นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน
ทั่วไป 

การแบ่งสายงาน 
 1. ห้องตรวจเวชกรรมฟ้ืนฟู  
 2. งานกายภาพบ าบัด 
 3. งานกิจกรรมบ าบัด  
 4. งานกายอุปกรณ์  

อัตราก าลัง 
 แพทย์     4  อัตรา  (ลาศึกษาต่อ 1 คน) 
 นักกายภาพบ าบัด  13 อัตรา 

นักกิจกรรมบ าบัด   6   อัตรา  
ช่างกายอุปกรณ์   2   อัตรา  
ผู้ช่วยช่างเครื่องคนพิการ ช.3 1   อัตรา 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  3  อัตรา 
ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด      3  อัตรา 
เจ้าพนักงานธุรการ   1  อัตรา  
ผู้ช่วยพยาบาล    1  อัตรา  
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้     1  อัตรา  
พนักงานทั่วไป    3  อัตรา 
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ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
ให้บริการ ส่งเสริมปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยให้บริการมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ให้และผู้รับบริการพึงพอใจ 
 
กิจกรรมและผลงาน  
 ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู 
 
 ตัวช้ีวัดของหน่วยงานเวชกรรมฟื้นฟู 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 

อัตราผู้ปุวยดีขึ้นหลังจากได้รับการฝังเข็ม ร้อยละ 75 76 79.2 

 
 งานกิจกรรมบ าบัด 

งาน/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 

จ านวนผู้ปุวย OPD ที่มารับบริการกิจกรรมบ าบัด ราย 2,804 4,530 ๔,๖๑๖ 
จ านวนผู้ปุวย IPD ที่มารับบริการกิจกรรมบ าบัด ราย 1,152 1,050 ๙๓๕ 
จ านวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทุกประเภทที่มารับ
บริการกิจกรรมบ าบัด 

 
ราย 

 
1,365 

 
3,191 

๒,๐๙๖ 

การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปุวย ผู้พิการ ในชุมชนเขต อ. 
เมืองอุตรดิตถ์ 

 
ครั้ง 

 
6 

 
40 

 
55 

จัดท าเครื่องดาม (Splint) และอุปกรณ์ช่วยในการท า
กิจวัตรประจ าวันส าหรับผู้ปุวยและผู้พิการที่บกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหว 

 
 

ครั้ง 

 
 

๓๕ 

 
 

๔๑ 

 
 

๓๐ 
 
  
 
 ตัวช้ีวัดของหน่วยงานกิจกรรมบ าบัด 

ตัวช้ีวัด หน่วย ปี2559 ปี2560 ปี2561 

งาน/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 

จ านวนผู้ปุวย IPD ราย 3,332 3,197 3,438 
จ านวนผู้ปุวย OPD ราย 11,518 11,658 11,205 
จ านวนผู้ปุวย OPD คลินิกฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ ราย 1 137 337 
จ านวนผู้ปุวยฉีด Phenol Block ราย 13 13 19 
จ านวนผู้ปุวยมารับการรักษาด้วยการฝังเข็ม ราย 3,424 4,212 4,390 
จ านวนผู้ปุวยตรวจไฟฟูากล้ามเนื้อ ราย 153 155 138 
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นับ 
อัตราผู้ปุวยที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวที่มีคะแนน 
Bathel Index เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 2 หัวข้อ 

ร้อยละ ๘๗.๑ ๗๒.๒ ๘๘.0 

อัตราเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทุกประเภท ที่มีพัฒนาการ
ดีขึ้น อย่างน้อย 2 หัวข้อ 

ร้อยละ 91.3 92.80 95.78 

 
 

 งานกายภาพบ าบัด 
 
  

ตัวชี้วัดของหน่วยงานกายภาพบ าบัด 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 

1.ร้อยละผู้ปุวยที่มีระดับอาการปวดลดลง 50% ในกลุ่มปวด ร้อยละ 75 84 77 
2.ร้อยละผู้ปุวยปวดหลังที่มีระดับความเจ็บปวดลดลงVAS= 
0,1,2  ภายใน 3 เดือน 

ร้อยละ 68 69 57 

3.ร้อยละผู้ปุวยปวดคอที่มีระดับความเจ็บปวดลดลง VAS= 
0,1,2  ภายใน 3 เดือน 

ร้อยละ 56 84 68 

4.ร้อยละผู้ปุวยไหล่ติด บรรลุการเคลื่อนไหวในองศา
Functional-range 

ร้อยละ 58 82 70 

5.ร้อยละผู้ปุวย StrokeIPD ได้รับการฟ้ืนฟูท ากายภาพบ าบัด
ก่อนกลับบ้าน ร้อยละ 35.2 

64.3 
 
 

76 
 
 6.ร้อยละผู้ปุวย stroke  มีคะแนน ADLเพ่ิมข้ึน ร้อยละ - 

 
83 83 

7.ร้อยละผู้ปุวย stroke  บรรลุเปูาหมายการฟ้ืนฟู ( ภายใน6 ร้อยละ 87 86 80 

งาน/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 

จ านวนผู้ปุวย IPDมารับบริการกายภาพบ าบัด ราย 9,271 8,216 7,591 
จ านวนผู้ปุวย OPDมารับบริการกายภาพบ าบัด ราย 22,025 25,018 25,666 
จ านวนให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดในผู้ปุวยCOPD ราย 344 249 311 
จ านวนผู้ปุวยนอกมารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ      ราย 43 106 198 
จ านวนผู้ปุวยมารับบริการกายภาพบ าบัดหน่วยปฐมภูมิ อต.1 ราย - - 598 
จ านวนผู้ปุวยได้รับติดตามเยี่ยมบ้านในเขตเมือง ราย 1,067 1,026 1,240 
จ านวนผู้ปุวยคลินิกนอกเวลาราชการ ราย 8,558 7,214 7,498 
โครงการการพัฒนากายภาพบ าบัดเชิงรุกในชุมชนเขตเมือง เรื่อง 1 1 1 
กิจกรรมพัฒนางานกายภาพบ าบัดเชิงรุกในผู้ปุวย stroke เรื่อง - 1 1 
กิจกรรมออกเยี่ยมตรวจนิเทศมาตรฐานงานบริการ
กายภาพบ าบัดในเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ครั้ง 9 9 9 

โครงการสัปดาห์กายภาพบ าบัดแห่งชาติ เรื่อง - 1 1 
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เดือนแรก)                                                   

11.อัตราของผู้ปุวยCOPD มีความสามารถมากข้ึนจากการ
ทดสอบ6MWT 

ร้อยละ 47 65 65 

13.ร้อยละของผู้ปุวย Post cardiac surgery ที่สามารถท า
กิจกรรมทางกายได้ในระดับปานกลางก่อนจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาล (4 METS) 

ร้อยละ 47 67 60 

14.ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  ร้อยละ - 80 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
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กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ให้บริการแพทย์แผนไทยเพ่ือการรักษา ฟื้นฟูสภาพ ปูองกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการใช้
ยาสมุนไพร การท าหัตถบ าบัด การประคบสมุนไพร การนวดผ่าเท้า การอบสมุนไพร (เข้ากระโจม) การพอก
ยาสมุนไพร การดูแลมารดาก่อนคลอดและหลังคลอด (มณีเวช ทับหม้อเกลือ ประคบเต้านม) การดูแลผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน (การแช่เท้า) โรคความดัน (เทคนิค SKT) การดูแลเด็กปฐมวัย (นวดกระตุ้น
พัฒนาการ) และคลินิกพิเศษอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัย และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมงานดังต่อไปนี้  
 1. การรักษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล  
 2. หัตถบ าบัดนวดเพ่ือการรักษาและนวดเพื่อสุขภาพ  
 3. ประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา และเพ่ือสุขภาพ  
 4. อบสมุนไพรเพื่อการรักษา และเพ่ือสุขภาพ  
 5. พอกยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคข้อเข่า  
 6. ดูแลหญิงมีครรภ์ และหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การทับหม้อเกลือ 
ประคบเต้านม มณีเวช เป็นต้น 
 7. นวดเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยในคลินิก well baby 
 8. การดูแลเท้าผู้ปุวยโรคเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การทับหม้อเกลือ ประคบ
เต้านม มณีเวช เป็นต้น 
 9. นวดฝุาเท้า และนวดกดจุดหยุดบุหรี่  
 10. เยี่ยมบ้านและดูแลผู้ปุวยในเขตรับผิดชอบร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในผู้ปุวยที่ไม่สามารถ
เดินทางมารับบริการที่สถานบริการได้ 
 11. ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ในการดูแลสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชน  
 12. ออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย ในเขตพ้ืนที่บริการ หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดและหน่วย พอสว.  

การแบ่งสายงาน 
 1. งานเภสัชกรรมไทย  
 2. งานเวชกรรมไทย  
 3. งานนวดแผนไทย  
 4. งานผดุงครรภ์/ดูแลหลังคลอด  
 5. งานเยี่ยมบ้าน/ชุมชน  
 6. งานธุรการ/เอกสาร/วิชาการ  
 
 
 
 
 
 
อัตราก าลัง 
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 แพทย์     - อัตรา  
 เภสัชกร     1 อัตรา  
 พยาบาลวิชาชีพ    2 อัตรา  
 แพทย์แผนไทย    1 อัตรา  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) 5 อัตรา  
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้(นวดแผนไทย) 19 อัตรา  
 พนักงานบริการ    1 อัตรา  
 
ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 นโยบาย 
  งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการด้านสุขภาพท่ีครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 
แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยมุ่งจัดการปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรค และให้บริการด้านการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การให้บริการตรวจรักษา การบ าบัดรักษาโรค 
การฟ้ืนฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการปูองกันโรคตามทฤษฎีของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก 
 วิสัยทัศน์ 
  โรงพยาบาลคุณภาพ เพ่ือประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีขวัญ ก าลังใจและมีความสุข  
 พันธกิจ 
  1. ให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แบบองค์กรรวม
ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ปูองกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู โดยมุ่งเน้นให้ผู้มารับบริการ มีสุขภาวะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
  2. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสด  
  3. พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์สมรรถนะ สร้างเสริมขวัญก าลังใจ และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข   

กิจกรรมและผลงาน  

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 
1.1 หัตถบ าบัด (นวดไทย) ครั้ง 59,494 40,866 40,333 
1.2 ประคบสมุนไพร ครั้ง 57,667 39,203 38,981 
1.3 อบไอน้ าสมุนไพร ครั้ง 41 163 75 
1.4 คลินิกเวชกรรมไทย ครั้ง 389 341 401 
1.5 การดูแลมารดาหลังคลอด ครั้ง - 19 60 

 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2559 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 
1. ร้อยละผู้ปุวยนอกที่มารับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 17.37 16.07 14.89 

2. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละ 89.97 91.13 91.30 
3. อัตราการให้บริการผิดพลาดจากการนวด
ประคบและอบสมุนไพร 

ร้อยละ 0 0 0 

** หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2559 มีสถานท่ีให้บริการ 2 ที่ และมีหมอนวดส าหรับการให้บริการนวดแผนไทย 37 คน   
      ปีงบประมาณ 2560 มีสถานท่ีให้บริการ 2 ที่ และมีหมดนวดส าหรับการให้บริการนวดแผนไทย 34 คน 
      ปีงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 ) มีสถานท่ีให้บริการ 2 ที่ และมีหมดนวด
ส าหรับการให้บริการนวดแผนไทย 37 คน ( 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561 ) มีสถานท่ีให้บริการ 1 ที่ และมีหมอนวด
ส าหรับการให้บริการนวดแผนไทย 19 คน 

ผลงานเด่น   
 1. การให้บริการแพทย์แผนไทยครบวงจร 
 - บริการหัตถบ าบัด ได้แก่ การนวด ประคบ การพอกยาสมุนไพรและอบสมุนไพร  
 - บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรค ร่วมกับการจ่ายยาสมุนไพร โดยใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แผน
ไทย 
 - ดูแลหญิงมีครรภ์ และหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้แก่ การทับหม้อเกลือ 
ประคยเต้านม มณีเวช 
 - ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เช่น การแช่เท้าในผู้ปุวยเบาหวาน  
 - ดูแลผู้ปุวยอื่น ๆ เช่น นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย การกดจุดเลิกบุหรี่  
 - ให้บริการการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ เช่น การรักษาโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยการใช้ฤๅษีดัด
ตน การใช้ SKT ในผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 - รวมในทีมสหสาขาวิชาชีพ ออกเยี่ยมบ้าน ออกหน่วย ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
 2. การด าเนินงานคลินิกแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจรักษาโรคและจ่ายยาสมุนไพรที่แผนกผู้ปุวย
นอกของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (OPD คู่ขนาน)  
  เปิดบริการที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สาขา 1 ชั้น 2 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 น. ถึง 
16.30 น 
  และห้องตรวจแพทย์แผนไทย/ห้องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี 
เวลา 8.30 ถึง 12.00 น. 
 3. ผลการประเมินคุณภาพบริการ  
  ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท) ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 85.53 อยู่ในระดับดีมาก และการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์รับรองมาตรฐานการนวดไทยในสถานพยาบาล อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
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กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. บ าบัดบัดรักษา ให้ค าปรึกษา ส่งเสริมปูองกันโรคทางจิตเวช แพทย์ดูแลผู้ปุวยในหอผู้ปุวยจิตเวชและ

หอผู้ปุวยอายุรกรรม  คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่  คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
2. บ าบัดบัดรักษา ให้ค าปรึกษา ส่งเสริมปูองกันโรคทางสารเสพติดคลินิกเลิกสุรา  คลินิกเลิกบุหรี่ 

     3.   ศูนย์คัดกรองผู้มีปัญหาสารเสพติดตามกฎหมาย 
     4.   ตรวจและวินิจฉัยปัญหาทางจิตวิทยา รวมทั้งการออกใบรับรองแพทย์ ใบรับรองความพิการ คดีนิติ
 จิตเวช 
     5.   เป็นศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ท างานร่วมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวยที่มีภาวะถูกกระท า
 ทารุณกรรมทางเพศ/จิตใจ/ร่างกาย 
     6. Extend คลินิกจิตเวช รพช. 8 แห่งทุก 3 เดือน  
     7. การเป็นวิทยากรด้านสุขภาพจิต 
     8. เป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายจิตเวชและยาเสพติด  รพช. 8  แห่ง 

 
การแบ่งสายงาน 

1. งานฝุายการแพทย์ 
2. งานการพยาบาลจิตเวช 
3. งานจิตวิทยาคลินิก 
4. งานธุรการ 
 

อัตราก าลัง 
     แพทย์ 4    อัตรา 
      

ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

แพทย์อายุรกรรม(วุฒิบัตรจิตเวชชุมชน) 1 1 1 1 1 
จิตแพทย์ผู้ใหญ่ /จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 2/1 3/2 3/2 3/2 3/2 
พยาบาลวิชาชีพ 7 7 7 8 8 
    พยาบาล ป.โท จิตเวช/จิตวิทยา 4/1 4/1 4/1 5/1 5/1 
นักจิตวิทยา 4 4 5 5 5 
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 1 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 2 3 3 3 
พนักงานบริการ 1 1 1 1 1 

รวม 19 21 23 24 24 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป/นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
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พันธกิจ/ ความมุ่งหมาย :  
1.ให้บริการดูแลด้านสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติดได้มาตรฐาน เชื่อมโยงเครือข่าย ส่งผลให้เกิด

การเข้าถึงเพ่ิมข้ึน หายทุเลา ปลอดภัย และไม่กลับเป็นซ้ า 
2.มีการท างานเป็นทีมตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมทันท่วงที 
3.สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุขด้านจิตเวชและสารเสพติดมีมาตรฐานใน

การดูแลผู้ปุวยจิตเวชและสารเสพติด 
4.เป็นแหล่งเผยแพร่วิชาการ และเป็นแหล่งฝึกบุคลากรทางการแพทย์ ทางการพยาบาล และทาง

จิตวิทยาคลินิก 
 

ขอบเขตบริการ: 
ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ปูองกัน ฟื้นฟูสภาพด้านสุขภาพจิต จิตเวช และสารเสพติด รวมทั้งบริการ

คลินิกกระตุ้นพัฒนาการและกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ บริการดูแล OSCC, MCATT 
ในเวลาราชการ และให้บริการจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
 
กิจกรรมและผลงาน 

งาน/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งานดูแลรักษา     
1.ผู้ปุวยจิตเวชฉุกเฉิน ราย 269 307 342 
2.ผู้ปุวยนอก  คน/ครั้ง 6,516/23,755 6,907/25,500 6,474/20,447 
3.ผู้ปุวย admit จาก OPD จิตเวช ราย 374 361 369 
4.จ านวนผู้ปุวยบ าบัดยาเสพติด ราย 2,193 3,185 2,133 
5.จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับค าปรึกษา 
(Counseling) 

ราย 1,100 1,185 1,167 

6.จ านวนผู้ปุวยทดสอบทาง
จิตวิทยา 

ราย 650 729 270 

7.จ านวนผู้ปุวยจิตบ าบัด     
      7.1 จิตบ าบัดรายบุคคล/
ครอบครัวบ าบัด/พฤติกรรมบ าบัด  

ราย/
ครั้ง/ราย 

42/33/22 49/11/19 50/14/8 

      7.2 รายกลุ่ม  คน/ครั้ง 671/196 1,261/323 530/142 
8.จ านวนการเยี่ยมบ้าน ครั้ง 86 126 23 
9.จ านวนการ refer     
      - การรับ Refer (รพช./ 
Supratertiary) 

ราย 940/0 698/0 779/0 

    - การส่ง refer(อาการดีรับยา
ใกล้บ้าน) 

ราย 137 116 63 

    - การส่ง Refer ไปยัง 
Supratertiary 

ราย 5 5 1 

งาน/กิจกรรม หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
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นับ 
งานส่งเสริมปูองกัน     

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
(ครั้ง/คน) 

ครั้ง/ คน 299/513 241/488 295/501 

2.จ านวน Case conference  ราย 29 20 17 
งานอ่ืนๆ     
1.OSCC     
  1.1 จ านวน OSCC1/OSCC2 ราย 25/193 19/248 20/219 
2.งานพัฒนาการเด็ก     
  2.1 จ านวน ราย 64 152 108 
 
 
ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพของหน่วยงาน เปูาหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 

1. อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ปุวยโรค Schizophrenia ≥75 74.69 78.79 95.97 
2.อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า ≥55 54.40 57.03 60.85 
3.อัตราการเข้าถึงการรักษาโรคติดสุราเพิ่มขึ้นจากเดิม ≥5% NA NA 6.20 
4.อัตราการเข้าถึงบริการของโรคซน- สมาธิสั้น (ADHD) >20% 88.0 104.0 122.76 
5.อัตราการเข้าถึงบริการของโรค Autistic Spectrum 
Disorders(ASD) 

20% 156.52 159.50 326.58 

6..อัตราผู้ปุวยมารับการรักษาตามนัด 80% 62.50 65.70 68.71 
7.อัตราผู้ปุวยจิตเภทที่รับการรักษาคลินิกจิตเวชได้รับการ
ดูแลต่อเนื่อง 

> 80% 78.95 80.30 81.30 

8.อัตราการเป็นซ้ าในผู้ปุวย Schizophrenia <5% 6.59 5.25 5.23 
9. อัตราการหาย/ทุเลาของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าหลังได้รับ
การรักษาอย่างน้อย 1ปี 

> 80% 66.06 68.45 86.50 

10.อัตราผู้ปุวยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษามีพฤติกรรม
พยายามฆ่าตัวตาย 

<5% 
0.29 

 
0.09 

 
0.23 

11.อัตราผู้เสพสาร Amphetamine ที่รับการบ าบัดรักษา
แบบ Matrix program ครบ 9 ครั้ง ไม่กลับไปเสพซ้ า  

≥ 90% 97.63 96.40 96.16 

12.อัตราของผู้ที่มีปัญหาติดแอลกอฮอล์ที่มารับการรักษา
คลินิกสุราสามารถหยุดดื่ม/ ลดการดื่มอยู่ในระดับที่ไม่เป็น
ปัญหา 

> 80% 73.50 74.50 78.0 

13.อัตราของผู้ปุวยโรคซน-สมาธิสั้นที่มีพฤติกรรมเกเร ดื้อ
ต่อต้าน 

<30% 3.0 3.60 2.80 

14.อัตราผู้ปุวยโรคซน-สมาธิสั้น ที่ไม่มีโรคร่วม มีผลการ
เรียนดีขึ้น 

≥80% 46.4 49.0 61.0 

ตัวช้ีวัดคุณภาพของหน่วยงาน เปูาหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561 
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15.อัตราเด็กและสตรีผู้ถูกกระท ารุนแรงได้รับการ
ประเมิน กาย จิต สังคม   ทุกราย 

100% 100% 100% 100% 

16.อัตราเด็กและสตรีผู้ถูกกระท ารุนแรงได้รับดูแล
ต่อเนื่องภายใน 6 เดือน 

> 70% 92.39 94.95 90.64 

17. ระยะเวลารอคอยพบแพทย์ที่ OPD   60 นาที 55 45 52 
18.อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (ตามข้อบ่งชี้) 100 % 100% 100% 100% 
19.จ านวนผู้ปุวย OPD ที่ได้รับการส่งต่อไปยังสถาน
บริการที่สูงกว่า 

0คน/ปี 0 0 1 

20.Case Acute care ได้รับการดูแลจน Admitอย่าง
ปลอดภัย 

100 % 100% 100% 100% 

21.จ านวนการเกิดอุบัติการณ์ทางคลินิกระดับ E ขึ้นไป ที่ 
OPD 

0ครั้ง/ปี 0 0 1 

22.จ านวนการเกิดผลข้างเคียงจากการให้ยาระดับ E ขึ้น
ไป 

0ครั้ง/ปี 1 1 0 

23.จ านวนการเกิดอุบัติการณ์ผู้ปุวยนอกหลบหนีส าเร็จ 0ครั้ง/ปี 1 1 0 
24.จ านวนอุบัติการณ์หลบหนีขณะส่ง Admit ส าเร็จ 0 ครั้ง/ปี 0 1 0 
25.อัตราความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาติท่ี OPD จิตเวช ≥ 85% 77.6 86 63.88 
26.จ านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการด่านหน้า OPD 
จิตเวช 

0 ครั้ง/ปี 0 2 2 

 
ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง 

 

ล าดับ ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง หมายเหตุ 

1. กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป 
ที่มีผลการด าเนินงานสุขภาพจิตดีเด่น ปี 2544 สาธารณสุขเขต 9 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

2. กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลชนะเลิศแด่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การ
ประกวดโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีการสร้างสรรค์งานสุขภาพจิตดีเด่น ปี 
2544  

 

3. กรมสุขภาพจิตมอบรางวัลแด่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ : หน่วยงานที่มีผลการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นระดับประเทศประจ าปี 2546  

 

4. กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 แด่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ : หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานสุขภาพจิตระดับประเทศ ประจ าปี 2547  

 

5. รางวัลชนะเลิศระดับโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป : ผลการด าเนินงานสุขภาพจิต
ดีเด่นประดับประเทศเขตที่ 17 ปีงบประมาณ 2552  
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ล าดับ ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้รับการยกย่อง หมายเหตุ 

6. ศูนย์บริการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์มอบโล่ กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ (คลินิกแสงส่องใจ) เป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบ าบัด ฟ้ืนฟูและพัฒนาผู้ติด
ยาเสพติดประจ าปี 2553  

 

7. มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่นเพื่อแสดงว่า 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินงานโครงการ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : 
ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน ปี 2553 – 2554  

 

8. ด าเนินงานสุขภาพจิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับ รพศ.รพช. และ รพ.สต. จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อเนื่อง (ประเภท 
Oral Presentation) ปี ๒๕๕๔ 

 

9. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบโล่ส าหรับโรงพยาบาลศูนย์ที่มีผลส าเร็จการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติด ตัวชี้วัด : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการจ าหน่ายแบบครบ
เกณฑ์ท่ีก าหนดปี 2554 ดีเด่นล าดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
การประชุมวิชาการพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน
สาธารณสุข ปี 2555  

 

10. ได้รับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น “ติดดาว” ประจ าปี 2555 “เครือข่ายบริการจิตเวช” 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 

11. การพัฒนางานบริการเครือข่ายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดอุตรดิตถ์ จนได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในการประกวดผลงานบริการดีเด่นด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ประจ าปี ๒๕๕๕ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก 

 

12. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมอบโล่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับ
รางวัล การจัดระบบบริการที่เป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ใน ปี 2558 

 

13. พญ.เนตรนภา ภมะราภา ได้รับเลือกให้เป็นจิตแพทย์ดีเด่นในเชต2 จากโรงพยาบาลสวนปรุง 
ปี 2560 

 

14. .พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช ท าวิจัยร่วมกับหอผู้ปุวยจิตเวชและน าเสนอวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผล
ของแบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและแนวทางการจัดการเพื่อลดการใช้ยา  
Haloperidol และ Diazepam แบบฉีด และผลข้างเคียงของยาในผู้ปุวยจิตเวชหอผู้ปุวยจิต
เวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการน าเสนอผลงานวิจัย
แบบ Oral Presentation ประเภท Clinical & General Health ในงานประชุมวิชาการ 
มหกรรมวิจัยการดูแลผู้ปุวยในงานประจ า ครั้งที่2 ประจ าปี 2560 ณ สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 

 

15. ด าเนินงานสุขภาพจิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับ รพศ.รพช. และ รพ.สต. จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อเนื่อง (ประเภท 
Oral Presentation) ปี ๒๕๕๔ 

 

16. กรมสุขภาพจิตมอบรางวัลเกียรติยศ นายแพทย์อุดม ลักษณะวิจารณ์ ( ด้านชุมชน)ด้าน
บริหารจัดการสุขภาพจิตและจิตเวชตามมาตรฐานระบบบริการ ( service plan) ใน
ระดับประเทศ ประจ าปี 2561  
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ข้อมูลกิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน 
กลุ่มงาน ฝุายการพยาบาล 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ก ากับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล  มีระบบบริหารการพยาบาล รับผิดชอบต่อการจัดบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพสูง เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร   
 
การแบ่งสายงาน 

1. การบริการการพยาบาล 
2. การพยาบาลผู้ปุวยหนัก 
3. การพยาบาลผู้ปุวยใน 
4. การพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
5. การพยาบาลผู้ปุวยนอก 
6. การพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัด 
7. การพยาบาลวิสัญญี 
8. การพยาบาลผู้ปุวยสูติกรรม 
9. การพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ 
10. การพยาบาลปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
อัตราก าลัง 

 พยาบาลวิชาชีพ   585 คน  
 พยาบาลเทคนิค     20 คน  
 ผู้ช่วยพยาบาล     65  คน  
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  247 คน  

พนักงานทั่วไป     41 คน 
พนักงานประจ าตึก  128 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 
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หอผู้ปุวย จ านวนหอผู้ปุวย จ านวนเตียง รายละเอียดอื่น ๆ  จ านวน จ านวน 
  สามัญ พิเศษ รวม สามัญ พิเศษ รวม   ห้อง เตียง 

อายุรกรรม  (ชาย-หญิง) 4 - 4 120 - 120 ICU ศัลยกรรม 1 8 

ศัลยกรรมประสาท 1 1 2 30 8 38 ICU  อายุรกรรม 1 8 

ศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 - 1 30 - 30 ICU  กุมารเวชกรรม 1 8 

ศัลยกรรม (ชาย -หญิง) 2 2 4 60 16 76 CCU 1 8 

ศัลยกรรมกระดูก 2 2 4 60 10 70 cath lab 1 3 

จักษุ  โสต  ศอ  นาสิก 1 1 2 30 5 35 RCU 1 8 

สูติกรรม 1 1 2 30 5 35 ICU Neuro 1 8 

นรีเวชกรรม 1 1 2 30 4 34 ICU Trauma 1 4 

กุมารเวชกรรม 2 1 2 60 4 64 CVT  4 

สงฆ ์ 0 0 0 0 0 0 ห้องผ่าตัด 1 11 

จิตเวช 1 - 1 16  16 
ห้องสังเกตุอาการ

หลังผ่าตัด 
1 11 

พิเศษ 1 ชั้นที่ 2 - 1 1 - 12 12 ห้องคลอด 1 4 

พิเศษ 1 ชั้นที่ 3  1 1 - 12 12 รอคลอด 1 15 

พิเศษ  2 - 1 1 - 10 10 อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 1 12 

พิเศษ  3 - 1 1 - 10 10 สังเกตุ อาการ ER 1 10 

พิเศษ  4 - 1 1 - 10 10    

พิเศษ  5 - 1 1 - 11 11    

พิเศษ  6 - 1 1 - 11 11    

พิเศษ  7 - 1 1 - 10 10    

พิเศษ  8 - 1 1 - 12 12    

Stroke unit 1   4  4    

รวม 16 18 33 466 150 620  14 122 

           
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ขององค์กรพยาบาล 
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 โรงพยาบาลที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ปุวยและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 
 
พันธกิจขององค์กรพยาบาล 
 1.บริหารจัดการบุคลากรพยาบาลให้เพียงพอ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  มีความสุข
และยึดมั่นผูกพันองค์การ 
 2.พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ แบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ  

3.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
 
กิจกรรมและผลงาน 

งาน/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
ประเมินสมรรถนะบุคลากรพยาบาล ครั้ง 2 2 2 2 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 2 2 2 2 
ท าแผนพัฒนาสมรรถนะ ครั้ง 2 2 2 2 
ติดตามก ากับผลการปฏิบัติงาน ครั้ง 12 12 12 12 
ติดตามก ากับผลการบริหารความเสี่ยง ครั้ง 12 12 12 12 
สนับสนุนการใช้กระบวนการพยาบาล ครั้ง 12 12 12 12 
ประสานความร่วมระหว่าง PCT ครั้ง 12 12 12 12 
ติดตามผลลัพธ์ทางการพยาบาล ครั้ง 12 12 12 12 
 
ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
ปี 

2561 
1.จ านวนอุบัติการณ์เกิด  Admin error ระดับ 5 
ขึ้นไป 

ครั้ง 0 3 8 1 

2.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ 1.95 1.40 1.47 1.72 
3.อัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจากการคาสาย
สวน:1000วันใส่สาย: CA-UTI rate  

ครั้ง/1000 
UC -days 

1.66 1.44 1.53 1.3 

4.อัตราการเกิดแผลกดทับ  ครั้ง/1000
วันนอน 

1.44 1.11 3.61 3.59 

5.อัตราการติดเชื้อจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ  ครั้ง/
1000vent 

day 
8.67 4.18 4.89 5.0 

6.จ านวนอุบัติการณ์การพลัดตกตึก ครั้ง 0 0 0 0 
7.จ านวนอุบัติการณ์พลัดตกเตียง/หกล้ม ครั้ง 5 26 20 14 
8.อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ IPD ร้อยละ 86.26 84.19 81.92 86.73 
9.อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ OPD ร้อยละ 84.19 83.51 84.36 84.33 
10.อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ าในโรงพยาบาล  ร้อยละ 1.72 1.48 1.58 2.57 
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ภายใน  28 วัน  โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
11.ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละ
ระดับได้รับการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พ้ืนฐานอย่างน้อย  1 ครั้ง/คน/ปี 

ร้อยละ 100 100 100 100 

12.จ านวนบุคลากรที่สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง/เกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน 

ครั้ง 20 19 24 33 

13.อัตราความพึงพอใจในงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลในความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 84.73 72.60 77.6 75.7 
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