
 

แบบ ส.พ. ๒๔ 

รายงานประจ าปีส าหรบัสถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป่้วยไวค้า้งคืน  

ประจ าปีงบประมาณ……………………………. 

(บนัทึกขอ้มูลตั้งแต่ 1 ตุลาคมของปีทีผ่่านมา ถงึ 30 กนัยายน ของปีปัจจุบนั) 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 

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

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ………….……….. หมู่ที่…………… ซอย/ตรอก ........................... ถนน ……………………………………….………..... 

ต าบล/แขวง …………………........………………….. อ าเภอ/เขต ………….....…..……………จังหวัด …………..……………....………………….. 

รหัสไปรษณยี.์................................……….โทรศัพท ์………………………...............โทรสาร..............................…………… 

ไปรษณยี์อเิลก็ทรอนิกส.์........................................................................………............................................…. 

    ๑.๒ ชื่อผู้รับอนุญาต………………………………………………………………………..……..………เลขที่ใบอนุญาต…………………….……………… 

    ๑.๓ ชื่อผู้ด าเนนิการ………………….…..…………………………………………………………….…เลขที่ใบอนุญาต………..…………………………. 

 

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

    จ านวน……………………………………เตยีง 

 

๓. สถติกิารบริการ 

    ๓.๑ ผู้ป่วยนอกรวม .................................................คน.................................................................คร้ัง  

    ๓.๒ ผู้ป่วยฉุกเฉินและอบุตัเิหต ุ 

           (๑) จราจร……………….........................................คน.................................................................คร้ัง  

           (๒) ขนส่ง ……………….........................................คน.................................................................คร้ัง  

           (๓) อื่นๆ  ……………….........................................คน.................................................................คร้ัง  

    ๓.๓ ผู้ป่วยในรวม .......................................... คน,  จ านวนวนันอนรวม ........................................…. วัน 

    ๓.๔ ผู้มารับบริการอื่นๆ ………………...............................คน.................................................................คร้ัง 

    ๓.๕ ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก ............................................................................................................คน 

    ๓.๖ ผู้ป่วยผ่าตดั  

          (๑) การผ่าตดัใหญ่พิเศษ ......................................................................................................... คร้ัง  

                ก. การผ่าตดัเปล่ียนอวัยวะ ................................................................................................. คร้ัง  

                ข. การผ่าตดัเปิดหัวใจ ....................................................................................................... คร้ัง  

          (๒) การผ่าตดัใหญ่ ................................................................................................................ คร้ัง 

          (๓) การผ่าตดัเลก็ .................................................................................................................. คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

   ๓.๗ ผู้ป่วยคลอดบุตร  

          (๑) การดูแลก่อนคลอด………………………………………………คน,  การดูแลหลังคลอด……………………………………………คน 

          (๒) การคลอดปกต ิ................................................................................................................ คน 

          (๓) การคลอดผดิปกต ิ.......................................................................................................…... คน 

                ก. การผ่าตดัคลอด ........................................................................................................... คน 

                ข. การคลอดโดยใช้คมี ...................................................................................................... คน 

                ค. การคลอดโดยใช้เคร่ืองดูดสญูอากาศ ............................................................................... คน 

                ง. การคลอดท่าผดิปกต ิ..................................................................................................... คน 

    ๓.๘ จ านวนทารกแรกเกดิ 

          (๑) ทารกคลอดครบก าหนด ..................................................................................................... คน 

          (๒) ทารกคลอดก่อนก าหนด .................................................................................................... คน 

    ๓.๙ การสวนหัวใจ ........................................................................................................................ คร้ัง 

    ๓.๑๐ การล้างไต ........................................................................................................................... คร้ัง  

    ๓.๑๑ รังสวีินิจฉัย ...........................................................................................................................คร้ัง  

          (๑) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ......................................................................................... คร้ัง                       

          (๒) ด้วยเครื่องตรวจอวยัวะภายในชนิดสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ........................................................... คร้ัง 

    ๓.๑๒ รังสบี าบดั ........................................................................................................................... คร้ัง           

    ๓.๑๓ ทนัตกรรม  

             ส่งเสริม, ป้องกนั.......................................................................................……............…………...คร้ัง 

   รักษา……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..คร้ัง 

    ๓.๑๔  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                             

  กายภาพบ าบดั.........................................................................................................……………..คร้ัง 

              กายอปุกรณ…์.........................................................................................................…………….. คร้ัง 

    ๓.๑๕ การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร.................................................................................................... คร้ัง  

    ๓.๑๖ การแพทย์แผนไทย ............................................................................................................... คร้ัง 

    ๓.๑๗ การส่งต่อผู้ป่วย (จ าแนกตามสาเหต)ุ 

            (๑) เกนิขดีความสามารถที่จะให้บริการ .................................................................................... คร้ัง  

            (๒) เป็นความประสงคข์องผู้ป่วย ..........................................................................................… คร้ัง  

    ๓.๑๘ การให้บริการนอกสถานที่  โดย  

            (๑) จ านวนผู้รับบริการเอกซเรย์............................................................................................  คน 

            (๓) จ านวนผู้รับบริการทนัตกรรม .......................................................................................... คน 

(๔) จ านวนผู้รับบริการชันสตูรพลิกศพ...................................................................................  คน 

(๕) จ านวนผู้รับบริการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่….......................................................................... คน  

     ๓.๒๑ การตายของผู้ป่วย 

            (๑) ตายก่อนถงึสถานพยาบาล .............................................................................................. คน 

            (๒) ตายก่อนรับไว้รักษาภายใน ............................................................................................. คน                

            (๓) ตายหลังรับไว้รักษาภายใน .............................................................................................. คน 

             



๓ 

 

            (๔) โรคที่เป็นสาเหตกุารตาย ๕ อนัดบัแรกของโรงพยาบาล     (ตามคู่มอืสอบสวนสาเหตกุารตายของ                     

                  กระทรวงสาธารณสขุ) 

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

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

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

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

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

 

๔. เคร่ืองมอืที่ส  าคญัและยานพาหนะ 

    ๔.๑ เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ................................................................................................. เคร่ือง 

    ๔.๒ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า ................................................................... เคร่ือง 

    ๔.๓ เคร่ืองล้างไต ...................................................................................................................... เคร่ือง 

    ๔.๔ เคร่ืองสลายนิ่ว ................................................................................................................... เคร่ือง 

    ๔.๕ เคร่ืองแกมม่าไนฟ์…………………………………………………………………………………………………………………………………………เคร่ือง 

    ๔.๖ เคร่ืองอลัตราซาวนด ์……………………………………………….................................................................... เคร่ือง 

    ๔.๗ เคร่ืองเลเซอร์ ......…........................................................................................................... เคร่ือง 

    ๔.๘ รถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน.............................................................................................…...............คนั 

    ๔.๙ รถเอกซเรย์……………...........................................................................................………......…......คนั 

    ๔.๑๐ รถทนัตกรรม……………............................................................................................................คนั 

    ๔.๑๑ อื่นๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๕. ข้อมูลด้านคุณภาพบริการ 

    ๕.๑ ระบบพัฒนาคุณภาพบรกิาร 

           ๕.๑.๑.  ISO     อยู่ในระหว่างการจัดท า      ได้รับการรับรองจากองคก์รภายนอกแล้ว 

          ได้รับ ISO .......................………………………………………………………..….  เฉพาะสว่น        ทั้งหมด 

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

            ๕.๑.๒. HA      อยู่ในระหว่างการจัดท า      ได้รับการรับรองจากองคก์รภายนอกแล้ว 

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

     ๕.๒ ระบบประกนัสขุภาพ 

            ๕.๒.๑  เข้าร่วมโครงการประกนัสงัคม     จ านวนผู้ประกนัตน……………………………………………………………………….คน 

            ๕.๒.๒  เข้าร่วมโครงการสร้างหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  จ านวนผู้ขึ้นทะเบยีน……….………………………..……คน 

     ๕.๓ การส่งบุคลากรไปอบรมหรือฟ้ืนฟูวิชาการ  …….................……………..  เรื่อง .................................…..  คน 

     ๕.๔ การจัดอบรมวิชาการหรือพัฒนาการบริการภายในจ านวน .........………  เรื่อง .............................…..…..  คน 

     ๕.๕ จ านวนการตายผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน (Preadmission  Resuscitation  Failure) .........................……………….. คน 

     ๕.๖ จ านวนมารดาตาย .............................................................................................................……… คน 

     ๕.๗ จ านวนทารกเกดิไร้ชีพ ............................................................................................................. คน 

     ๕.๘ จ านวนทารกที่ตายก่อนอายุครบ 7 วัน ..................................................................................…….. คน 

     ๕.๙ จ านวนเดก็ที่อายุต ่ากว่า 1 ปีตาย ..................................................................................…………….. คน 

 



๔ 

 

๖. อตัราก าลังของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรอื่นๆ 

      ๖.๑ แพทย์ทั่วไปและแพทยเ์ฉพาะทาง   

            ๖.๑.๑ แพทย์ทั่วไปที่อยู่ประจ า……………………..คน   แพทย์ทั่วไปที่อยู่บางเวลา .................................. คน 

            ๖.๑.๒ แพทย์เฉพาะทางที่อยู่ประจ า  จ าแนกตามสาขา 
 

 เวชปฏบิตัทิั่วไป   ………………………….. คน  ประสาทศัลยศาสตร์       ………………………….. คน 

 พยาธวิิทยาทั่วไป      ………………………….. คน  ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา      ………………………….. คน 

 พยาธวิิทยากายวิภาค  ………………………….. คน  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง        ………………………….. คน 

 พยาธวิิทยาคลินิค    ………………………….. คน  กุมารศัลยศาสตร์           ………………………….. คน 

 อายุรศาสตร ์ ………………………….. คน  ศัลยศาสตร์ทวารหนัก ………………………….. คน 

 จิตเวชศาสตร์         ………………………….. คน  ศัลยศาสตร์ทรวงอก ………………………….. คน 

 ศัลยศาสตร์           ………………………….. คน  รังสวีิทยาวินจิฉัย           ………………………….. คน 

 สตูศิาสตร์นรเีวช     ………………………….. คน  รังสรีักษา                   ………………………….. คน 

 กุมารเวชศาสตร์      ………………………….. คน  เวชศาสตร์นิวเคลียร์      ………………………….. คน 

 รังสวีิทยา  ………………………….. คน  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู         ………………………….. คน 

 วิสญัญีวิทยา          ………………………….. คน  เวชศาสตร์ป้องกนั         ………………………….. คน 

 ประสาทวิทยา        ………………………….. คน  โลหิตวิทยา                 ………………………….. คน 

 สจัวิทยา                ………………………….. คน  อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดนิอาหาร ………………………….. คน 

จักษุวิทยา ………………………….. คน  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ………………………….. คน 

 โสต นาสกิ ลาริงซว์ิทยา ………………………….. คน  อายุรศาสตร์โรคทรวงอก  

 นิตเิวชศาสตร์ ………………………….. คน  อื่นๆ(ระบ)ุ………………………………………… ………………………….. คน 

 ศัลยศาสตร์ออร์โตปิดกิส ์ ………………………….. คน  …………………………………………………………… ………………………….. คน 
 

    ๖.๒  ทนัตแพทย์ประจ า    ...............................… คน   ทนัตแพทย์บางเวลา ........................................คน 

    ๖.๓  ผู้ ช่วยทนัตแพทย์     ...............................… คน  

    ๖.๔  ช่างทนัตกรรม   ...............................… คน 

    ๖.๕  เภสชักรประจ า        ..........................……... คน   เภสชักรบางเวลา     ...................................... คน 

    ๖.๖  ผู้ ช่วยเภสชักรรม     ............................….…  คน 

    ๖.๗  พยาบาลวชิาชีพประจ า ............................... คน    พยาบาลวิชาชีพบางเวลา ................................ คน 

    ๖.๘  พยาบาลเทคนิคประจ า ..............................  คน   พยาบาลเทคนิคบางเวลา ...............................   คน 

    ๖.๙  วิสญัญีพยาบาล   ..........................……... คน 

    ๖.๑๐ เจ้าหน้าที่พยาบาล   …………………………...........  คน 

    ๖.๑๑ นักกายภาพบ าบดัประจ า .....................…….   คน   นกักายภาพบ าบดับางเวลา ............................  คน 

    ๖.๑๒ ผู้ช่วยกายภาพบ าบดั  ...............................  คน 

    ๖.๑๓ พนักงานอาชวีบ าบดั  ...............................  คน 

    ๖.๑๔ พนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู.............................  คน 

    ๖.๑๕ นักเทคนิคการแพทย์ประจ า ........………........  คน   นกัเทคนิคการแพทย์บางเวลา ........................  คน 

    ๖.๑๖ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  .......................  คน  

    ๖.๑๗ เจ้าหน้าที่รังสกีารแพทย์     ........................  คน 



๕ 

   

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

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

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

    ๖.๒๑ นักสงัคมสงเคราะห์ ………………………………………. คน 

    ๖.๒๒ นักสถติ ิ           …………………………………………..  คน 

    ๖.๒๓ เจ้าหน้าที่เวชสถติ ิ ………………………………………..  คน 

    ๖.๒๔ ลูกจ้างหรือพนักงานอื่นๆ ....................…….  คน 

 

 

 

                                                                          (ลายมอืชื่อ) ……………….…………………………………………………  
 

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

                                                                                      ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการสถานพยาบาล 

 

 

                                                                        (ลายมอืชื่อ) ……………….…………………………………………………  
 

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

                                                                                         ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 

                                                                                   วันที่รายงาน ...…..……..........…………. 

     

  

 


