
แบบ ส.พ. ๒๔ 

รายงานประจําปของสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน  
ประจําปงบประมาณ……………………………. 

(บันทึกขอมูลตั้งแต 1 ตุลาคมของปที่ผานมา ถึง 30 กันยายน ของปปจจุบัน) 
 

๑. ขอมูลทั่วไป 

    ๑.๑ ชื่อสถานพยาบาล ………………..………………………………………………………………………………… 

ตั้งอยูบานเลขที่ ………….……….. หมูที่…………… ซอย/ตรอก ........................... ถนน …………………………… 

ตําบล/แขวง …………………...…………….. อําเภอ/เขต ………….....…..……………จังหวัด …………..………….. 

รหัสไปรษณีย.................................……….โทรศัพท ………………………...............โทรสาร............................…... 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส............................................... 

    ๑.๒ ชื่อผูรับอนุญาต………………………………………………เลขที่ใบอนุญาต……………………...……………. 

    ๑.๓ ชื่อผูดําเนินการ………………….…..………….……………เลขที่ใบอนุญาต………..………………….………. 
 

๒. ลักษณะสถานพยาบาล………………..…………………(เฉพาะสาขา,เฉพาะทาง ระบุ)……………………………… 

 จํานวน……………………………………เตียง 
 

๓. สถิติการบริการ 

 ๓.๑ ผูปวยนอกรวม ...........................................................คน...................................................................ครั้ง  

 ๓.๒ ผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ  

            (๑) จราจร………………............................................คน...................................................................ครั้ง  

            (๒) ขนสง ………………............................................คน...................................................................ครั้ง  

            (๓) อ่ืนๆ  ………………............................................คน..................................................................ครั้ง  

 ๓.๓ ผูปวยในรวม ............................................. คน,  จํานวนวันนอนรวม ...............................................…..วัน 

 ๓.๔ ผูมารับบริการอ่ืนๆ ………………................................คน...................................................................

ครั้ง 
 ๓.๕ ผูปวยในหอผูปวยหนัก .........................................................................................................................คน 

 ๓.๖ ผูปวยผาตัด  

        (๑) การผาตัดใหญพิเศษ .................................................................................................................. ครั้ง  

                 ก. การผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ......................................................................................................... ครั้ง  

                  ข. การผาตัดเปดหัวใจ ................................................................................................................ ครั้ง  

           (๒) การผาตัดใหญ ........................................................................................................................... ครั้ง 

           (๓) การผาตัดเล็ก ............................................................................................................................ ครั้ง 

 

 

 

 



๒ 

 
 ๓.๗ ผูปวยคลอดบุตร  

        (๑) การดูแลกอนคลอด………………………….…คน,  การดูแลหลังคลอด……………………..………..คน 

           (๒) การคลอดปกติ ............................................................................................................................ คน 

           (๓) การคลอดผิดปกติ ................................................................................................................…... คน 

                 ก. การผาตัดคลอด ...................................................................................................................... 

คน 
                 ข. การคลอดโดยใชคีม ................................................................................................................ คน 

                 ค. การคลอดโดยใชเครื่องดูดสูญอากาศ ....................................................................................... คน 

                 ง. การคลอดทาผิดปกติ ............................................................................................................... คน 

 ๓.๘ จํานวนทารกแรกเกิด 

   (๑) ทารกคลอดครบกําหนด ............................................................................................................... คน 

          (๒) ทารกคลอดกอนกําหนด .............................................................................................................. คน 

 ๓.๙   การสวนหัวใจ ................................................................................................................................. ครั้ง 

    ๓.๑๐ การลางไต ...................................................................................................................................... ครั้ง  

    ๓.๑๑ รังสีวินิจฉัย ......................................................................................................................................ครั้ง  

           (๑) ดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร ................................................................................................ ครั้ง                       

            (๒) ดวยเครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา ............................................................... ครั้ง 

  ๓.๑๒ รังสีบําบัด ....................................................................................................................................... ครั้ง           

     ๓.๑๓ ทันตกรรม  

             สงเสริม, ปองกัน..........................................................................................……............…………...ครั้ง 

     รักษา…………………………………………..…………………………………………………………….ครั้ง 

     ๓.๑๔ เวชศาสตรฟนฟู                             

   กายภาพบําบัด..............................................................................................................……………..ครั้ง 

            กายอุปกรณ….............................................................................................................…………….. ครั้ง 

  ๓.๑๕ การตรวจทางหองปฏิบัติการ............................................................................................................. ครั้ง  

     ๓.๑๖ การแพทยแผนไทย ......................................................................................................................... ครั้ง 

     ๓.๑๗ การสงตอผูปวย (จําแนกตามสาเหตุ) 

            (๑) เกินขีดความสามารถที่จะใหบริการ ............................................................................................. ครั้ง  

              (๒) เปนความประสงคของผูปวย ...................................................................................................… ครั้ง  

  ๓.๑๘ การใหบริการนอกสถานที่  โดย  

               (๑) จํานวนผูรับบริการเอกซเรย.........................................................................................................  คน 

               (๒) จํานวนผูรับบริการทันตกรรม ...................................................................................................... คน 

 (๓) จํานวนผูรับบริการชันสูตรพลิกศพ...............................................................................................  คน 

 (๔) จํานวนผูรับบริการหนวยแพทยเคลื่อนที่….................................................................................... คน

  



             

๓ 
 

 ๓.๑๙ การตายของผูปวย 

                (๑) ตายกอนถึงสถานพยาบาล .......................................................................................................... คน 

                (๒) ตายกอนรับไวรักษาภายใน ......................................................................................................... คน                

                (๓) ตายหลังรับไวรักษาภายใน ......................................................................................................... คน 

                (๔) โรคที่เปนสาเหตุการตาย ๕ อันดับแรกของโรงพยาบาล     (ตามคูมือสอบสวนสาเหตุการตายของ                     

                  กระทรวงสาธารณสุข) 

                  ก............................................……………………………………………………………………….. คน        

                  ข. ................................................................……………………………………………………….. คน 

      ค .......................................…………………………………………………..……………………… คน  

      ง. ...................................................…………………………………………………….…………… คน 

        จ. ..................................................……………………………………….…………………………  คน 
 

๔. เครื่องมือท่ีสําคัญและยานพาหนะ 

     ๔.๑   เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร ......................................................................................................... เครื่อง 

     ๔.๒   เครื่องตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแมเหล็กไฟฟา ........................................................................ เครื่อง 

     ๔.๓   เครื่องลางไต ............................................................................................................................... เครื่อง 

     ๔.๔   เครื่องสลายนิ่ว ............................................................................................................................. เครื่อง 

     ๔.๕   เครื่องแกมมาไนฟ……………………………………………………………………...…………………เครื่อง 

     ๔.๖   เครื่องอัลตราซาวนด ……………………………………………….................................................... เครื่อง 

     ๔.๗   เครื่องเลเซอร ......….................................................................................................................... เครื่อง 

     ๔.๘   รถรับสงผูปวยฉุกเฉิน.............................................................................................….........................คัน 

     ๔.๙   รถเอกซเรย……………...........................................................................................……….......…......
คัน 
     ๔.๑๐ รถทันตกรรม……………....................................................................................................................คัน 

     ๔.๑๑ อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………… 
 

๕. ขอมูลดานคุณภาพบริการ 

     ๕.๑ ระบบพัฒนาคุณภาพบริการ 

           ๕.๑.๑.  ISO         อยูในระหวางการจัดทํา      ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกแลว 

          ไดรับ ISO .......................…………………………………..…………      เฉพาะสวน        ทั้งหมด 

          จาก .................................................................. เมื่อวันที่ ........................................................... 

            ๕.๑.๒. HA           อยูในระหวางการจัดทํา      ไดรับการรับรองจากองคกรภายนอกแลว 

          จาก ....................................................................เมื่อวันที่ ……................................................... 

 

 



๔ 
 

   ๕.๒ ระบบประกันสุขภาพ 

          ๕.๒.๑  เขารวมโครงการประกันสังคม     จํานวนผูประกันตน……………………………………..……….คน 

           ๕.๒.๒  เขารวมโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  จํานวนผูขึ้นทะเบียน……….…………………คน 

    ๕.๓ การสงบุคลากรไปอบรมหรือฟนฟูวิชาการ  …….................……………..  เรื่อง ....................................  คน 

    ๕.๔ การจัดอบรมวิชาการหรือพัฒนาการบริการภายในจํานวน .........……….เรื่อง .............................…..…..  คน 

    ๕.๕ จํานวนการตายผูปวยหองฉุกเฉิน (Preadmission  Resuscitation  Failure) ..........................…………… คน 

    ๕.๖ จํานวนมารดาตาย ....................................................................................................................……… คน 

    ๕.๗ จํานวนทารกเกิดไรชีพ ........................................................................................................................ คน 

    ๕.๘ จํานวนทารกที่ตายกอนอายุครบ 7 วัน .........................................................................................…….. คน 

    ๕.๙ จํานวนเด็กท่ีอายุต่ํากวา 1 ปตาย ..................................................................................……………….. คน 

๖.  อัตรากําลังของบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรอ่ืนๆ 

     ๖.๑ แพทยทั่วไปและแพทยเฉพาะทาง   

         ๖.๑.๑ แพทยทั่วไปที่อยูประจํา……………………..คน   แพทยทั่วไปที่อยูบางเวลา ............................... 
คน 
            ๖.๑.๒ แพทยเฉพาะทางที่อยูประจํา  จําแนกตามสาขา 
 

เวชปฏิบัติทั่วไป   .....................… คน  ประสาทศัลยศาสตร       ......................… คน 

พยาธิวิทยาทั่วไป      .....................… คน  ศัลยศาสตรยูโรวิทยา      ......................… คน 
พยาธิวิทยากายวิภาค  .....................… คน  ศัลยศาสตรตกแตง        ......................… คน 
พยาธิวิทยาคลินิค    .....................… คน  กุมารศัลยศาสตร           ......................… คน 

อายุรศาสตร .....................… คน  ศัลยศาสตรทวารหนัก ......................… คน 
จิตเวชศาสตร         .....................… คน  ศัลยศาสตรทรวงอก ......................… คน 

ศัลยศาสตร           .....................… คน  รังสีวิทยาวินิจฉัย           ......................… คน 
สูติศาสตรนรีเวช     .....................… คน  รังสีรักษา                   ......................… คน 

กุมารเวชศาสตร      .....................… คน  เวชศาสตรนิวเคลียร      ......................… คน 
รังสีวิทยา  .....................… คน  เวชศาสตรฟนฟู         ......................… คน 

วิสัญญีวิทยา          .....................… คน  เวชศาสตรปองกัน         ......................… คน 
ประสาทวิทยา        .....................… คน  โลหิตวิทยา                 ......................… คน 

สัจวิทยา                .....................… คน  อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร ......................… คน 
จักษุวิทยา .....................… คน  อายุรศาสตรโรคหัวใจ ......................… คน 
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา .....................… คน  อายุรศาสตรโรคทรวงอก ......................… คน 

นิติเวชศาสตร .....................… คน  อ่ืนๆ(ระบุ)………………………….. ......................… คน 
ศัลยศาสตรออรโตปดิกส .....................… คน  ……………………………………… ......................… คน 
 

 

 

 



๕ 
 

 

  ๖.๒ ทันตแพทยประจํา     .....................… คน ทันตแพทยบางเวลา ............................................คน 

   ๖.๓  ผูชวยทันตแพทย      .....................… คน 

   ๖.๔  ชางทันตกรรม .....................… คน      

   ๖.๕  เภสัชกรประจํา         .....................… คน เภสัชกรบางเวลา................................................. คน 

   ๖.๖  ผูชวยเภสัชกรรม      .....................… คน 

   ๖.๗  พยาบาลวิชาชีพประจํา  .....................… คน พยาบาลวิชาชีพบางเวลา………........................... คน 

   ๖.๘  พยาบาลเทคนิคประจํา  .....................… คน พยาบาลเทคนิคบางเวลา.......................................คน 

   ๖.๙  วิสัญญีพยาบาล .....................… คน 

   ๖.๑๐ เจาหนาท่ีพยาบาล    .....................… คน 

   ๖.๑๑ นักกายภาพบําบัดประจํา  .....................… คน นักกายภาพบําบัดบางเวลา…................................คน 

   ๖.๑๒ ผูชวยกายภาพบําบัด   .....................… คน 

   ๖.๑๓ พนักงานอาชีวบําบัด   .....................… คน 

   ๖.๑๔ พนักงานเวชกรรมฟนฟู .....................… คน 

   ๖.๑๕ นักเทคนิคการแพทยประจํา  .....................… คน นักเทคนิคการแพทยบางเวลา…............................คน 

   ๖.๑๖ นักวิทยาศาสตรการแพทย   .....................… คน 

   ๖.๑๗ เจาหนาท่ีรังสีการแพทย      .....................… คน 

   ๖.๑๘ นักโภชนาการ      .....................… คน 

    ๖.๑๙ โภชนากร           .....................… คน 

    ๖.๒๐ นักจิตวิทยา         .....................… คน 

    ๖.๒๑ นักสังคมสงเคราะห  .....................… คน 

    ๖.๒๒ นักสถิติ             .....................… คน 

    ๖.๒๓ เจาหนาที่เวชสถิติ   .....................… คน 

    ๖.๒๔ ลูกจางหรือพนักงานอื่นๆ  .....................… คน 
 
 

 

(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………… 
 

                  ( …………………………………..……… ) 
              ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 
(ลายมือชื่อ) ……………….………………………………………… 

 

             ( …………………………………..………) 
            ผูดําเนินการสถานพยาบาล 

         วันที่รายงาน....................................... 
 


	รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  

