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เจ็ดสบิปีพ้นผ่านกาลหนหลัง พระผู้ต้ังก่อเกิดก าเนิดเริ่ม 

ท่านหลวงพ่อทองค าขานนามเดิม ชาวประชาช่วยเพิ่มเติมต่อบุญ 

ปีสองส่ีแปดเก้าเริ่มก่อตั้ง เสร็จงานสร้างเปิดใช้ไว้เป็นศูนย์ 

คนเจ็บป่วยใกล้ไกลได้พึ่งบุญ ด้วยพระคุณหลวงพ่อก่อต้ังมา 

ใช้พื้นที่ศรีส าโรงเป็นที่ต้ัง จุดกึ่งกลางเหนือใต้ได้รักษา 

ศรีสังวรสุโขทัยใช้นานมา ด้วยศรัทธาสาธุชนคนโขทัย 

นายแพทย์เล็กนานาหมอคนแรก ท่านนั้นแบกภาระงานอันหลากหลาย 

ทั้งเภสัชพยาบาลงานมากมาย แม้เหนื่อยกายใจสู้ชูความดี 

หวังเพียงแต่คนไข้นั้นหายป่วย ขอเพียงช่วยกายหายทุกข์ใจสุขขี 

ยดึมั่นในมาตรฐานการงานดี จวบจนครบเจ็ดสบิปีท่ีก้าวไกล 

จะเดินตามปณิธานงานหลวงพ่อ ร่วมสานต่อภารกิจนิมิตรหมาย 

ดูแลตนสู่ชุมชนจนปลอดภัย บริการด้วยใจเอื้อเพื่อปวงชน 

จะมุ่งมั่นพัฒนาหาสิ่งใหม่ ร่วมแก้ไขแนวคิดผลติผล 

คุณภาพบริการงานชุมชน จะอดทนมุ่งมั่นหมั่นท าดี 

เจ็ดสบิปีผ่านพ้นวนมาครบ ขอน้อมนพนอบน้อมพระคุณศรี 

พร้อมด ารงสานต่อก่อความดี เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีไปชั่วกาล. 
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 ท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก คิดตั้งโรงพยาบาลขึ้น 
เนื่องจาก “ท่านเคยปุวยมาก่อน มีความสงสารประชาชนที่เจ็บปุวย ไม่รู้ว่าจะไปพ่ึงใครได้ คนยากจนจะได้รับ
การรักษาบ้างก่อนตายหรือรอดชีวิต โรงพยาบาลและหมอเท่านั้นเป็นที่พ่ึงพิงในยามเจ็บปุวยและให้ก าลังใจกับ
พ่ีน้องคนยากจน ความเมตตาต่อบุคคลอ่ืนที่ด้อยโอกาสในสมัยนั้นได้รู้จักโรงพยาบาลเป็นที่พ่ึงพิงได้” ท่านเจ้าคุณ
พระสังวรกิจโกศลผู้ริเริ่ม จึงร่วมกับพ่อค้าประชาชน สร้างโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยขึ้น เมื่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรับไปด าเนินการให้บริการประชาชน  
 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเดิมเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ.2491-2506 
เป็นเวลา 15 ปี เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดสุโขทัย และเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ในเขตสุขภาพที่ 2 
ต่อมาจังหวัดสุโขทัยเห็นสมควรให้โรงพยาบาลประจ าจังหวัดตั้งอยู่ที่อ าเภอเมือง เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของ
หน่วยราชการ จึงได้สร้างโรงพยาบาลสุโขทัยขึ้น โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยได้เปิดท าการรักษาพยาบาลครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2491 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 307 เตียง มีเนื้อที่ 50 ไร่ 22.4 
ตารางวา จังหวัดสุโขทัยมีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โดยโรงพยาบาลสุโขทัยดูแล 4 อ าเภอ ประชากร 274,517 
คน (ร้อยละ 46) และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยดูแล 5 อ าเภอ ประชากร 325,518 คน (ร้อยละ 54) เป็น
โรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อภายในจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะศัลยกรรมและอุบัติเหตุ ปัจจุบันมีแพทย์ 49 
คน มีแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา สามารถท าการรักษาผู้ปุวยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นแหล่งผลิตแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว และโรงพยาบาลไม่มีวิกฤติการเงิน 
 การด าเนินกิจการของโรงพยาบาลก่อนเข้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) มีผล
ประกอบการที่ดี มีเงินบ ารุงคงเหลือเกินกว่า 100 ล้านบาท หลังจากเข้าระบบ UC เมื่อปีงบประมาณ 2545 
เงินบ ารุงเริ่มลดลงตามล าดับ จนเกิดวิกฤติทางการเงิน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร การบริหารจัดการ และเอ้ือประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงพยาบาล 
ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความคล่องตัว สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และสามารถแก้ไขวิกฤติทางการเงินได้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 
 โรงพยาบาลได้ด าเนินการมีผลงานก้าวหน้าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นที่พอใจของ
ผู้รับบริการ และโรงพยาบาลได้พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้ทันสมัย เสาะแสวงหาแพทย์เฉพาะ
ทางที่มีความสามารถ ให้ทุนการศึกษาแกบุ่คลากรทางการแพทย์ ท าเครือข่ายกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
พัฒนาระบบบัญชี การเงิน พัสดุ และการตรวจสอบภายใน ตั้ง PCU (Primary Care Unit) ในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เพ่ือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไป 
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 นายแพทย์อายุส  ภมะราภา 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรสีังวรสุโขทัย 

 

   
นายแพทย์สุนทร   อินทพิบูลย์ 

รองผูอ้ านวยการฝุายการแพทย์ 
นางพนอ พุทธโกษา 

หัวหน้ากลุม่ภารกิจด้านการพยาบาล 
นางสุนทรี  กิจการ 

รองผูอ้ านวยการฝุายบริหาร 

 

 

 
นายแพทย์พรชัย  สินคณารักษ์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านเตรียมรับสถานการณฉ์ุกเฉนิ 

 นายแพทย์สมชัย  รองวิริยะพานิช 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านประสานงานผู้ปวุยในและผู้ปุวยนอก 

   
นายแพทย์สุนทร   อินทพิบูลย์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นปฐมภูม ิ
นายแพทย์เกตุ  ชูพันธ์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นการเงินการคลัง 
นายแพทย์วารินทร์  พฤกษิกานนท์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นพัสดกุารแพทย์ 

 

 

 
นายแพทย์น าชัย  จิตรน าทรัพย์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ด้านพัฒนาระบบบรกิารและสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 นายแพทย์ณัฐพล  เดชะปรากรม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
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ตารางที ่1 อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2561 
 

 รวมมีจริง 
ขั้นต่ า 

(กรอบ 80) 
ขั้นสูง 

(กรอบ 100) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

แพทย์ 49 46 58 84.48 
ทันตแพทย์ 10 6 7 142.86 
เภสัชกร 20 17 21 95.24 
พยาบาล 248 215 264 93.94 
อ่ืนๆ 414 517 631 65.61 

รวม 741 801 981 75.54 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมีอัตราก าลังทั้งสิ้น 741 คน 

 
แผนภาพที ่1 อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2561 
 

 
 
 
 

แพทย์, 49, 6.61% 

ทันตแพทย,์ 10, 
1.35% 

เภสัชกร, 20, 
2.70% 

พยาบาล, 248, 
33.47% 

อื่นๆ, 414, 
55.87% 
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รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร 

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (20-24) 
1.1 งานสารบรรณและธุรการ 
1.2 งานยานพาหนะ 
1.3 งานสนาม 
1.4 งานรักษาความสะอาด และขยะติดเชื้อ 
1.5 งานรักษาความปลอดภัย 
1.6 งานซักฟอกและตัดเย็บ 
1.7 ระบบบ้าบัดน้ าเสีย 
1.8 งานประชาสัมพันธ ์

2. กลุ่มงานพัสดุ (11-14) 
3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทาง

การแพทย์ (17-21) 
3.1 งานไฟฟูา 
3.2 ระบบปรับอากาศภายใน 
3.3 งานซ่อมบ้ารุงทั่วไป 
3.4 อาคารสถานที ่
3.5 งานโยธาสขุาภบิาล 
3.6 ช่างเครื่องมือแพทย์ 

4. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (5-6) 
5. กลุ่มงานการเงิน (10-13) 
6. กลุ่มงานบัญชี (5-7) 

นพ.สุนทร อินทพิบูลย์ 
1. กลุ่มงานผู้ปุวยนอก (1-1) 
2. กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก (3-4) 
3. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (27-30) 

3.1 งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศสม. 
3.2 งานปูองกันควบคุมและระบาดวิทยา 
3.3 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ

สนับสนุนเครือข่าย 
3.4 งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟ ู
3.5 งานคุ้มครองผู้บริโภค 

4. กลุ่มงานสุขศึกษา (2-2) 
5. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (17-17) 

5.1 งานคลินิกอาชีวเวชกรรม 
5.2 งานสง่เสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัย

ท างาน 
5.3 งานอาชีวปูองกันและควบคุมโรค 
5.4 งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5.5 อนามยัสิ่งแวดล้อม 
5.6 งานตรวจสุขภาพ 

6. กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน (5-5) 
6.1 งานการพยาบาลที่บา้นและชุมชน 
6.2 งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน 
6.3 งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน 
6.4 งานการพยาบาลชุมชนในการบ้าบัดรกัษายาเสพติด 

นพ.น าชัย จิตรน าทรัพย ์
1. กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย ์(17-20) 
2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ (7-7) 
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ (2-2) 
4. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (7-7) 
5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน (4-4) 

นพ.พรชัย สินคณารักษ ์
1.. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (12-15) 
2. กลุ่มงานอายุรกรรม (7-8) 
3. กลุ่มงานศัลยกรรม (6-7) 
4. กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (4-5) 
5. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม (3-4) 
6. กลุ่มงานนิติเวช (0-0) 
7. กลุ่มงานจักษวุิทยา (2-3) 
8. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก (2-2) 
9. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ (2-3) 
10. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค (2-2) 
11. กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม (4-5) 
12. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา (3-4) 
13. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด (7-9) 
14. กลุ่มงานทันตกรรม (9-11) 
15. กลุ่มงานรังสีวิทยา (8-11) 
16. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

คลีนิก (19-23) 
17. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (12-15) 
18. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ (2-3) 
19. กลุ่มงานเภสัชกรรม (28-35) 

รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล 
1. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตแุละ

ฉุกเฉิน (17-21) 
2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก (13-16) 
3. กล่มงานการพยาบาลผู้ปุวยหนัก (19-24) 
4. กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด (10-12) 
5. กลุม่งานการพยาบาลผู้ปุวยห้องผา่ตดั (14-17) 
6. กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญ ี(10-12) 
7. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยอายุรกรรม (35-44) 
8. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยศัลยกรรม (18-22) 
9. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยสูติ - นรีเวช (12-15) 
10. กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช (3-4) 
11. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยกุมารเวชกรรม 

(14-18) 
12. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยออร์โธปดิิกส์ 

(10-13) 
13. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปวุยโสต ศอ นาสิก 

จักษุ (8-10) 
14. กลุ่มงานการพยาบาลดา้นการควบคุมและ

ปูองกันการติดเชื้อ (1-1) 
15. กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (10-13) 
16. กลุ่มงานวิจยัและพฒันาการพยาบาล (2-3) 

หมายเหต ุ: 1. ตัวเลขในวงเล็บคือจ านวนกรอบขั้นต่ า-ขั้นสูง  2. ปรับปรุง ธ.ค. 60
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1. งานบริการผู้ป่วยนอก 
 
ตารางที ่2 งานบริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 
 

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก จ านวน 

อายุรกรรม 7 ห้อง 
ศัลยกรรม 2 ห้อง 
ออร์โธปิดิกส์ 1 ห้อง 
กุมาร 1 ห้อง 
TB 1 ห้อง 
ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ 1 ห้อง 
DM/HIV 1 ห้อง 
ANC 2 ห้อง 
พัฒนาการ 1 ห้อง 
จิตเวช 2 ห้อง 
ทันตกรรม 7 ห้อง 
Counseling 1 ห้อง 
WBC 1 ห้อง 
นรีเวช 2 ห้อง 
ตา 4 ห้อง 
ENT 2 ห้อง 
คลินิก CAPD 1 ห้อง 
แผนไทย 1 ห้อง 
เวชกรรมฟ้ืนฟู 1 ห้อง 
กายภาพ 1 ห้อง 

รวม 40 ห้อง 
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ตารางที ่3 จ านวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 

 
2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนผู้รับบริการผู้ปุวยนอก (ครัง้) 227,241 
 

250,948 
 

275,749 
 

278,460 
 

283,727 
 

เฉลี่ยต่อเดือน (ครั้ง) 18,937  20,912  22,979  23,205  23,644  

เฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง) 623  688  755  763  777  

 
 
แผนภาพที ่2 จ านวนครั้งของผู้รับบริการป่วยนอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227,241 

250,948 

275,749 

278,460 

283,727 

2557 

2558 

2559 

2560 

2561 
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2. งานบริการผู้ป่วยใน 
 
ตารางที ่4 งานบริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 
 

หอผู้ป่วย สามัญ (เตียง) พิเศษ (เตียง) 

หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม 26 4 

หอผู้ปุวยทารกวิกฤติ 11 4 

หอผู้ปุวยอายุรกรรมชาย 33 1 

หอผู้ปุวยอายุรกรรมหญิง 41 2 

ห้องแยกโรคผู้ปุวยระบบทางเดินหายใจ 1 0 

หอผู้ปุวยศัลยกรรมชาย 27 5 

หอผู้ปุวยศัลยกรรมหญิง 27 5 

หอผู้ปุวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ 27 5 

หอผู้ปุวยสูติกรรม 27 4 

หอผู้ปุวยพิเศษ 6 รอบ ชั้น 1 0 15 

หอผู้ปุวยพิเศษ 6 รอบ ชั้น 2 0 11 

หอผู้ปุวยพิเศษ 6 รอบ ชั้น 3 0 15 

หอผู้ปุวยพิเศษ 6 รอบ ชั้น 4 0 10 

หอผู้ปุวยพิเศษ 6 รอบ ชั้น 5 0 6 

รวม 220 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
  

 

ตารางที ่5 จ านวนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 

 2557 2558 2559 2560 2561 

จ านวนผู้ปุวยใน (คน) 34,688 32,460 34,309 35,439 34,998 

 
 
แผนภาพที ่3 จ านวนผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,688 

32,460 

34,309 

35,439 

34,998 

2557 

2558 
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2560 

2561 
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ตารางที ่6 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ล าดับ ชื่อกลุ่มโรค จ านวนการเข้ารับการรักษา (คร้ัง) จ านวน (ราย) 

1 Essential  (primary)  hypertension 18,004  6,763  
2 Disorder  of  lipoprotein  metabolism,  

unspecified 
11,692  4,701  

3 Chronic  kidney  disease,  stage  5 4,132  384  
4 NIDM  Without  complications 3,972  1,874  
5 Dyspepsia 3,058  1,965  
6 -Dizziness  and  giddiness 2,629  1,785  
 -Gout unspecified 1,744  683  
7 BPH 1,639  562  
8 Chronic  ischaemic  heart  disease,  

unspecified 
1,614  590  

9 Thyrotoxicosis,  unspecified 1,410  436  
10 Cerebral infraction,  unspecified 1,312  635  

 

ตารางที ่7 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ล าดับ ชื่อกลุ่มโรค จ านวนการเข้ารับการรักษา(คร้ัง) จ านวน(ราย) 

1 Bronchopneumonia,  unspecified 588  539  
2 Acute  appendicitis  with  localized 

peritonitis 
538  532  

3 Other  and  unspecified  
gastroenteritis and  colitis  of  
infectious  origin 
 

519  502  

4 Senile  nuclear  cataract 423  381  
5 Acute  tubule-interstitial  nephritis 368  325  
6 Cerebral  infarction,  unspecified 353  339  
7 Beta  thalassaemia 219  68  
8 Breast  malignant  neoplasm,  

unspecified 
247  74  

9 Chronic  kidney  disease,  stage  5 226  157  
10 Acute  subendocardial  myocardial 

infarction 
206  186  
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ตารางที ่8 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก อ.ศรีส าโรง นอกและในโรงพยาบาล 
 

ล าดับ ชื่อกลุ่มโรค 
จ านวนการเข้ารับการรักษา

(ครั้ง) 
จ านวน 
(ราย) 

1 Bronchopneumonia,  unspecified 48  48  
2 Chronic  obstructive  pulmonary  

disease  with  acute  lower  
respiratory infection 

29  29  

3 Acute  subendocardial  myocardial  
infarction 

23  23  

4 -Acute  tubule-interstitial  nephritis 22  22  
 -Lobar  pneumonia,  unspecified 22  22  
 -Intracerebral  haemorrhage  in 

hemisphere,  subcortical 
22  22  

5 Other  and  unspecified  
gastroenteritis and  colitis  of  
infectious  origin 

20  20  

6 Pneumonia  due  to  other  aerobic 
Gram-negative  bacteria 

18  18  

7 Chronic  kidney  disease,  stage  5 15  15  
8 -Congestive  heart  failure 13  13  
 -Gastrointestinal  haemorrhage,  

unspecified 
13  13  

9 -Pneumonitis  due  to  food  and  vomit 12  12  
 -Cerebral  infarction,  unspecified 12  12  

10 Bronchus  or  lung  malignant  
neoplasm,  unspecified 

9  9  
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1. สาขาหลอดเลือดและหัวใจ 
 ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดและหัวใจมีอัตราตายสูง การรักษาส่วนใหญ่จะให้ยาละลายลิ่มเลือด  
ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดสุโขทัย สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทุกแห่ง   
โรคประจ าตัวของผู้ปุวยส่วนใหญ่ คือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือด
และหัวใจ โรงพยาบาลมีช่องทางเร่งด่วนส าหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดและหัวใจ (STEMI fast track) กรณีให้ 
ยาละลายลิ่มเลือดแล้วหลอดเลือดไม่เปิด โรงพยาบาลยังเป็นศูนย์ส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ นอกจากนั้นยังรับปรึกษา 
รวมถึงพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน โซนเหนือ 5 อ าเภอของจังหวัดสุโขทัย ช่วยให้อัตราตายลดลง 
 
2. สาขาโรคมะเร็ง 
 ผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่ 5 อันดับแรกของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ มะเร็งล าไส้ มะเร็งตับ มะเร็งปอด 
มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลได้รณรงค์ให้ความรู้ ลดปัจจัยเสี่ยง ผ่าตัด และให้ยาเคมีบ าบัด
ในผู้ปุวยโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งล าไส้ได้ทุกระยะของโรค นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ประสานงานฯ และ
บริการรับส่งต่อผู้ปุวยมะเร็งทั้งจังหวัดสุโขทัย ส าหรับผู้ปุวยที่ต้องรับการฉายแสงจะส่งต่อไปโรงพยาบาลพุทธชินราช 
และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ช่วยให้อัตราตายลดลง 
 
3. สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมขับขี่ไม่ปลอดภัย โครงสร้างถนนไม่ปลอดภัย 
สี่แยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น โรงพยาบาลพัฒนาการดูแลผู้ปุวยอุบัติเหตุทางถนนและระบบส่งต่อ 
จัดท ามาตรการปูองกันแบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน เข้มงวดพฤติกรรมการขับขี่ใน
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและผู้รับบริการ ช่วยลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลง 
 
4. สาขาทารกแรกเกิด 
 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 19 ปี) หากเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์จะเกิดการท าแท้ง
ซึ่งผิดกฎหมาย เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ทารกเกิดก่อนก าหนด เป็นต้น ท าให้อัตราตายของทารกสูง 
โรงพยาบาลให้การดูแลมารดากลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ก่อนท้อง ขณะท้อง และหลังคลอด และจัดท าแนวทาง        
การปูองกันภาวะหายใจล าบากในทารก และแก้ปัญหาการท้องซ้ า ช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
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5. สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
 โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ต้องคอยเฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผู้ปุวยเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษา 
นอกจากนี้ยังพบว่าการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงขึ้น โรงพยาบาลได้ให้ความรู้แก่ประชาชน ค้นหาคัดกรองผู้ปุวย    
และเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการ รักษาผู้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย รวมถึงนัดติดตามผล / เยี่ยมบ้าน / เฝูาระวัง 
การท าร้ายตัวเองซ้ า  
 
6. สาขาสูติกรรม 
 การเสียชีวิตหลังคลอดของมารดา มักเกิดจากการตกเลือด โรงพยาบาลได้พัฒนาบุคลากร จัดหาสถานที่ 
และเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมใช้ ทันสมัย พบว่าไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอด 
 
7. กุมารเวชกรรม 
 การคัดกรองพัฒนาการเด็กอ าเภอศรีส าโรงด้วยคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (DSPM) 
เพ่ือค้นหาเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัย / ล่าช้า ให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ โรงพยาบาลได้สร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนพ่อแม่ กระบวนการ กินกอด เล่นเล่า (play room, playground, play land) พบว่าเด็กอายุ 0-5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัยสูงขึ้น 
 
8. ออร์โธปิดิกส์ 
 ผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาทั้งโดยการผ่าตัดและไม่ผ่าตัด เมื่อต้องกลับไปใช้ชีวิตประจ าวันอาจเกิด
ภาวะกระดูกหักซ้ า ซึ่งมักเกิดในผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และความพิการ โรงพยาบาล 
จึงส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลในเรื่องทางโภชนาการ เพ่ือปูองกันและเพ่ิมมวลกระดูก และการดูแล          
ในการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างใกล้ชิด การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในชุมชน   
พบว่าไม่มีผู้ปุวยกระดูกหักซ้ า 
 
9. ปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ 
 อ าเภอศรีส าโรงมีประชากรทั้งหมด 71,480 คน จึงจัดแบ่งกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) เพ่ือร่วมให้การดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เป็น 3 Cluster ได้แก่ คลองตาล (ประชากร 
27,311 คน), ทับผึ้ง (ประชากร 23,632 คน) และบ้านไร่ (ประชากร 20,537 คน) โดยโรงพยาบาลจัดตั้ง   
ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว มีแพทย์/พยาบาลหมุนเวียนให้ค าปรึกษาและ          
ท าการตรวจรักษา สนับสนุน ระบบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ การพัฒนาวิชาการ และการวิจัยและพัฒนา 
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10. สุขภาพช่องปาก 
 การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี 
ฟันผุสูง โรงพยาบาลจัดทันตแพทย์หมุนเวียนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เด็กอายุ 6-12 ปี เข้าถึง
บริการทันตกรรม และฟันดีไม่มีฟันผุเพ่ิมข้ึน 
 
11. ไต 
 ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3, 4, 5  มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลได้ให้ความรู้ผู้ปุวยกลุ่มโรคไต
เรื้อรังเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ค่านิยมหรือความเชื่อในการรับประทานอาหารและยาตามสังคมในชุมชน 
นอกจากนั้นยังให้บริการด้านการปูองกันชะลอความเสื่อมของไต และบ าบัดทดแทนไต  
 
12. ตา 
 ปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้ประชาชนมีอายุขัยยืนยาวขึ้น 
ดังนั้นจึงพบว่าจ านวนผู้ปุวยต้อกระจกซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการเสื่อมตามวัยเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ผู้ปุวยต้อ
กระจกระยะบอด และผู้ปุวยสายตาเลือนรางมากหากได้รับการผ่าตัดจะขจัดภาวะตาบอดจากต้อกระจกได้  
โรงพยาบาลได้คัดกรองสายตา โดยการสัญจรไปในชุมชน มีช่องทางด่วนผ่าตัด พบว่าผู้ปุวยต้อกระจกได้รับ   
การผ่าตัดเพิ่มขึ้น 
 
13. โรคไม่ติดต่อ (NCD) 
 ผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของอ าเภอศรีส าโรง มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เครือข่ายบริการอ าเภอศรีส าโรงจึงได้ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง เปิดคลินิก
บริการ และติดตามประเมินผล ทั้งนี้ พบว่าผู้ปุวยเบาหวานและผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมโรค
ได้เพ่ิมข้ึน 
 
14. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 ประชาชนยังเข้าไม่ถึงบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลได้จัดบริการการแพทย์แผนไทย 
ด้วยการดูแลมารดาตั้งครรภ์และหลังคลอด ฤๅษีดัดตน สมาธิบ าบัดในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ปุวยโรคเรื้อรัง   
บริการนวด ประคบสมุนไพร บริการเชิงรุกในผู้ปุวยเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับชุมชน  
 
15. การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 
 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคและ     
ปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะในผู้ปุวยสมองตาย เพ่ือน าอวัยวะไปปลูกถ่ายผู้ปุวย    
โรคเรื้อรังให้หายเป็นปกติ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยดีขึ้น ซึ่งยอดการจัดเก็บอวัยวะในปีงบประมาณ 2560 
สูงเป็นอันดับที่ 1 ของเขตสุขภาพท่ี 2 
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16. การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล ท าให้เกิดการใช้ยาที่ไม่จ าเป็น เพ่ิมความเสี่ยงจากการใช้ยา      
พบปัญหาเชื้อดื้อยา เกิดความสิ้นเปลืองแก่ระบบประกันสุขภาพ และผู้ปุวยมีการใช้ยาปฏิชีวนะในอัตราที่สูง
กว่าเกณฑ์ ในโรคทางเดินหายใจ โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสะอาด และหญิงคลอดปกติทางช่องคลอด  
โรงพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ ติดตามกระตุ้นในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล สร้างระบบจัดการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ  
 
17. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
 ปัจจุบันผู้ ปุ วยโรคเรื้ อรั งและผู้ สู งอายุ เ พ่ิมมากขึ้น โรงพยาบาลให้บริการดูแลผู้ปุ วย              
แบบประคับประคอง เป็นกระบวนการดูแลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปุวยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ เพ่ือบรรเทาความทุกข์ทรมาน เพ่ิมคุณภาพชีวิต และจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
18. ศัลยกรรม 
 งานด้านศัลยกรรม มักพบผู้ปุวยเสียชีวิตจากการปวดท้องเฉียบพลัน ส่วนมากเป็นผู้ปุวยกระเพาะ
อาหารทะลุ (Peptic ulcer perforate), ล าไส้อุดตัน (Acute gut obstruction), โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน        
(Acute pancreatitis) ซึ่งผู้ปุวยมีอายุมากและมีโรคประจ าตัว โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อ
ภายในจังหวัดและจังหวัดตาก โดยเฉพาะศัลยกรรมและอุบัติเหตุ  
 
19. ยาเสพติด 
 ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมีมากในกลุ่มวัยท างาน นักเรียน นักศึกษา โรงพยาบาลให้บริการ
บ าบัดรูปแบบกายจิต สังคมบ าบัด แบบผู้ปุวยนอก / ส่งต่อหน่วยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการติดตามหลัง    
การบ าบัดรักษา และท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับจังหวัดสุโขทัย  
 
20. อายุรกรรม 
 ภาวะติดเชื้อ (Sepsis) เป็นอีกภาวะหนึ่งที่ส าคัญซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ 1 ใน 3 
ของโรงพยาบาลทุกปี โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร, Grand round โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ, 
ทบทวนหาสาเหตุการเสียชีวิต (Dead case conference) และสร้างเครือข่ายจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ปุวย Sepsis ท าให้อัตราตายลดลง 
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ตารางที ่9 ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
 

ประเภทผู้ป่วย หน่วยวัด 2559 2560 2561 

1. ผู้ป่วยนอก        

1.1 ผู้มารับบริการทุกประเภท ครั้ง 262,470  279,748  282,667  
1.1.1 ผู้ปุวยใหม่ ราย   49,261    52,940  56,477  
1.1.2 ผู้ปุวยเก่า ราย   52,070    51,999  50,499  
1.1.3 จ านวนเฉลี่ยต่อวัน ราย/วัน       918        969  988  

1.2 ผู้ปุวยนอก  ครั้ง 242,681  261,105  268,851  
1.2.1 ผู้ปุวยใหม่ ราย   43,399    50,662  50,063  
1.2.2 ผู้ปุวยเก่า ราย   45,228    49,448  45,667  
1.2.3 จ านวนเฉลี่ยต่อวัน ราย/วัน       850         910  940  

1.3 จ านวนผู้ปุวยตาย ราย 87  79  103  
1.3.1 อัตราตาย : ผู้ปุวยนอกพันราย  0.35  0.30        0.38  

1.4 อัตราการรับไว้เป็นผู้ปุวยใน                 
(ผู้ปุวยนอก : ผู้ปุวยใน) 

 16:01 16:01 16:01  

2. ผู้ป่วยใน      

2.1 จ านวนผู้ปุวยในทั้งหมด  
     (ไม่รวมทารกแรกคลอด) 

ราย 15,365 16,616 16,852  

2.2 จ านวนเฉลี่ยต่อวัน ราย/วัน 220 220 231  
2.3 จ านวนผู้ปุวยในทั้งหมด ราย 16,477 17,293 17,588  
2.4 จ านวนผู้ปุวยจ าหน่าย ราย/วัน 45 47          48  
2.5 จ านวนวันนอนทั้งหมด ราย 87,093 86,631 84,520  
2.6 จ านวนวันนอนเฉลี่ย วัน/ราย 5.25 5.14 4.81 
2.7 อัตราการครองเตียง ร้อยละ 71.58 74.83     71.66  
2.8 จ านวนผู้ปุวยตาย ราย 769 706 579  
2.9 อัตราตาย ร้อยละ 5.00 4.24       3.43  
2.10 ความสมบูรณ์เวชระเบียน (MRA) 
 

 90.89 97.21     87.55  
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ประเภทผู้ป่วย หน่วยวัด 2559 2560 2561 

3. จ านวนผู้ป่วย  ในระบบส่งต่อ      

3.1 รับมา ราย 46,776 48,238 52,876 
3.2 ส่งไป ราย 2,965 3,098 3,324 

4. ผ่าตัดเล็ก ราย 5,028    5,335  7,030 

5. ผ่าตัดใหญ่ ราย 4,841 4,819 4,811 

6. ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ราย  6,246 5,969 6,784 

6.1 เฉลี่ยต่อวัน ราย/วัน  17 16 19 

7. งานรังสีวิทยา      

7.1 เอกซเรย์ทั่วไป ราย 34,728 36,512 36,979 
7.2 เอกซเรย์พิเศษ ราย 168 166 176 
7.3 อุลตราซาวด์ ราย 2,999 3,093 3,504 

9. งานวางแผนครอบครัว ราย 1,078 552 621 

10. งานอนามัยแม่และเด็ก      

10.1 ตรวจก่อนคลอด ครั้ง 190 1,147 1,177 
10.2 ตรวจหลังคลอด ราย 192 862 765 
10.3 คลอดปกติ ราย 645 491 523 
10.4 คลอดผิดปกติ ราย 525 656 654 
10.5 แท้ง ราย 88 61 10 
10.6 เกิดไร้ชีพ ราย 2 8 4 
10.7 ทารกตาย (อายุ <7 วัน) ราย 0 9 2 

11. งานเวชกรรมฟื้นฟู      

11.1 ผู้ปุวยนอก ราย     8,740    10,366  8,005 
 ครั้ง   22,188    27,560  27,706 
11.2 ผู้ปุวยใน ราย     2,225      2,367  2,063 
 ครั้ง     7,289      7,740  6,199 

12. แพทย์แผนไทย     

12.1 ผู้ปุวยนอก ราย 31,408  35,754  45,311 
 ครั้ง 42,081  48,791  58,604 
12.2 ผู้ปุวยใน ราย 49  1,049 1,161 

 ครั้ง 206  1,289 1,441 
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ประเภทผู้ป่วย หน่วยวัด 2559 2560 2561 

13. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค                       

13.1 บีซีจี (BCG) ครั้ง 495 469 416 
13.2 ดีทีพี (DTP4) 2 ขวบ ครั้ง 480 448 435 
13.3 ดีทีพี (DTP5) 5 ขวบ ครั้ง 567 539 490 
13.4 ดีทีพี - เอชบี (DTP - HB)   ครั้ง 465 446 376 
13.5 ดีที (dT) หญิงตั้งครรภ์ ครั้ง 265 205 247 
13.6 ดีที (dT) ป.6 ครั้ง 343 487 376 
13.7 โปลิโอ (OPV) ครั้ง 468 448 378 
13.8 โปลิโอ (OPV4) ครั้ง 478 446 436 
13.9 โปลิโอ (OPV5) ครั้ง 567 541 489 
13.10 โปลิโอชนิดฉีด (IPV) ครั้ง 88 459 433 
13.11 หัด–หัดเยอรมัน–คางทูม (MMR) ครั้ง 461 441 41 
13.12 หัด–หัดเยอรมัน–คางทูม(MMR2) 3 ขวบ ครั้ง 468 461 413 
13.13 ตับอักเสบบี (HBV) ครั้ง 491 470 319 
13.14 ไข้สมองอักเสบเจอี (JEV1) 2 ขวบ ครั้ง 419 428 431 
13.15 ไข้สมองอักเสบเจอี (JEV2) 3 ขวบ ครั้ง 314 430 404 
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ตารางที ่10 งบการเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
 

รายการ 2559 2560 2561 

รายได ้ 501,240,137.94 570,212,871.26 564,550,397.07 
ค่าใช้จ่าย 512,148,889.75 546,968,221.76 557,903,594.75 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (10,908,751.81)  23,244,649.50  6,646,802.32 

รายละเอียดรายได้    
รายได้จากเงินงบประมาณ  207,633,113.26 235,662,493.40 226,168,307.06 
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC  290,394,546.03 189,327,635.51 180,760,718.68 
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิอ่ืน ๆ   150,064,944.75 168,669,161.22 168,568,490.88 
รายได้จากองทุน UC  35,507,149.28  36,388,338.46  36,724,871.57 
รายได้ค่าธรรมเนยีม UC  1,306,870.00  1,270,890.00  1,326,360.00 
รายได้จากกองทุนประกันสังคม  4,750,288.17  5,675,995.97  5,389,003.25 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ  17,211,451.88  8,081,341.10  26,303,624.53 
ส่วนต่างค่ารักษาฯที่สูงกว่าเงิน
เหมาจ่าย/ข้อตกลงฯ (ขาดทนุ) 

(214,504,427.35) (101,460,119.58) (109,256,577.56) 

ส่วนต่างค่ารักษาฯที่ต่ ากว่าเงิน
เหมาจ่าย/ข้อตกลงฯ (ก าไร) 

 8,823,649.40  25,477,120.37  27,762,235.55 

รายได้แผ่นดิน  52,552.52  1,120,014.81  803,363.11 

รวมรายได้ 501,240,137.94 570,212,871.26 564,550,397.07 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย    
เงินเดือน  143,787,673.89  148,300,372.78  150,728,576.38 
ค่าจ้างประจ า  18,372,956.95  17,984,388.00  16,211,192.98 
ค่าจ้างช่ัวคราว, พกส.  32,651,386.38  34,654,047.07  36,406,528.22 
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (สนับสนุน)  0.00  0.00  0.00 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลอื่นๆ  41,774,130.42  44,306,774.91  44,109,097.08 
ไม่ท าเวชปฏิบตั ิ  3,575,000.00  3,795,000.00  3,540,000.00 
ค่าตอบแทนอ่ืน  60,164,422.00  66,824,105.08  63,934,569.40 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  3,103,641.10  2,923,738.03  2,596,658.00 
ค่าใช้สอยอ่ืน  20,494,111.68  24,373,595.02  24,844,432.26 
ค่ายา  66,917,735.42  71,838,266.43  75,049,989.23 
ค่าเวชภัณฑม์ิใช่ยา  46,231,572.30  47,366,298.54  37,015,006.71 
ค่าวัสดุทั่วไป  12,975,358.64  13,949,994.01  11,448,090.51 
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รายการ 2559 2560 2561 

ค่าสาธารณูปโภค  14,290,047.90  13,083,106.97  12,240,827.83 
ค่าครุภณัฑ์มลูค่าต่ ากว่าเกณฑ ์  441,263.70  624,143.80  941,299.95 
ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย  2,917,487.99  1,795,638.50  2,985,608.41 
ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห ์  6,606,900.00  6,634,222.00  6,083,821.00 
ค่าเสื่อมราคา  35,763,573.12  43,028,763.04  49,711,884.50 
ค่าตัดจ าหน่าย  2,086.20  0.00  0.00 
หนี้สงสัยจะสญู  539,091.20  2,442,748.03  130,742.20 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ประเภทอื่น ๆ 

 1,487,898.34  1,906,027.51  4,813,604.19 

รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
 

 52,552.52  1,136,992.04  15,111,665.90 

รวมค่าใช้จ่าย 512,148,889.75 546,968,221.76 557,903,594.75 

สถานการณ์การเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ณ ต้นป ี

 115,133,032.32  130,463,696.15  194,645,612.72 

เงินสดรับ  599,647,282.55  671,858,173.90  692,834,703.91 
เงินสดใช้ไป  584,316,618.72  663,979,066.33  636,695,301.84 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
ณ ปลายป ี

 130,463,696.15  138,342,803.72  250,785,014.79 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
 

 15,330,663.83  7,879,107.57  56,139,402.07 

สินทรัพย์ / หนี้สิน และส่วนของทุน   
สินทรัพย ์       
- สินทรัพย์หมุนเวียน  194,281,035.91  222,269,430.74  258,788,113.61 
- สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน  149,441,796.42  153,062,185.91  139,490,562.41 

รวมสินทรัพย ์  343,722,832.33  375,331,616.65  398,278,676.02 
หนี้สิน       
- หนี้สินหมุนเวียน  125,327,010.94  118,384,135.60  108,327,648.53 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน  12,143,173.33  17,393,486.22  22,658,154.71 

รวมหนี้สิน  137,470,184.27  135,777,621.82  130,985,803.24 
รวมส่วนทุน 
 

 206,252,648.06  239,553,994.83  267,292,872.78 

รวมหนี้สินและทุน 343,722,832.33 375,331,616.65 398,278,676.02 
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รายการ 2559 2560 2561 

รายละเอียดส่วนทุน    
ทุน  399,225,059.30  399,225,059.30  399,225,059.30 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (196,526,669.61) (192,972,411.24) (159,671,064.47) 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (10,908,751.81)  23,244,649.50  6,646,802.32 
ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

 12,941,645.15  7,943,154.27  18,811,591.70 

ก าไร/ขาดทุนสะสมฯ รายได้ UC 
ปีก่อน 

 1,521,365.03  2,113,543.00  2,280,483.93 

รวมส่วนทุน 206,252,648.06 239,553,994.83 267,292,872.78 

รายละเอียดสินทรัพย์    
เงินงบประมาณ  0.00  1,531,777.00  0.00 
เงินนอกงบประมาณ  130,463,696.15  136,811,026.72  194,482,205.79 
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล  53,343,924.31  72,737,513.03  49,640,021.96 
ลูกหนี้อ่ืน ๆ  428,220.00  77,920.00  182,980.00 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (710,101.73) (2,507,408.60) (194,354.40) 
ยาคงเหลือ  7,467,820.35  9,326,576.21  10,582,819.98 
เวชภัณฑ์มิใช่ยาคงเหลือ  2,648,375.88  3,550,616.34  2,697,090.45 
วัสดุคงเหลือ  639,100.95  741,410.04  1,365,387.83 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  0.00  0.00  31,962.00 
รายได้ค้างรับ  0.00  0.00  0.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 194,281,035.91 222,269,430.74 258,788,113.61 

รายละเอียดหนี้สิน    
ค่ายา  34,360,497.26  17,954,140.64  22,570,442.19 
ค่าเวชภัณฑม์ิใช่ยา  26,218,370.38  16,983,427.27  14,587,896.39 
ค่าวัสด ุ  871,512.65  1,751,428.40  2,316,690.31 
ค่าใช้สอย  3,465,732.11  501,698.13  1,024,489.79 
ค่าครุภณัฑ ์  3,635,030.00  1,775,560.00  10,825,301.00 
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  1,071,328.12  2,303,725.58  1,152,929.38 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  28,120,802.25  51,662,464.92  28,625,617.07 
อื่น ๆ  27,583,738.17  25,451,690.66  27,224,282.40 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 125,327,010.94 118,384,135.60 108,327,648.53 
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แผนภาพที ่4 รายละเอียดรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีค่าใช้จ่าย จ านวน 557,903,594.75 บาท 
ซึ่งสามารถจ าแนกค่าใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากเงิน
งบประมาณ 28.88% 

รายได้ค่า
รักษาพยาบาลสิทธิ 

UC 23.08% 

รายได้ค่า
รักษาพยาบาลสิทธิ

อื่น ๆ 21.53% 

รายได้จากองทุน UC 
4.69% 

รายได้ค่าธรรมเนียม 
UC 0.17% 

รายได้จากกองทุน
ประกันสังคม 0.69% 

รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ 

3.36% 

ส่วนต่างค่ารักษาฯท่ีสูง
กว่าเงินเหมาจ่าย/
ข้อตกลงฯ (ขาดทุน) 

-13.95% 

ส่วนต่างค่ารักษาฯท่ีต่ า
กว่าเงินเหมาจ่าย/
ข้อตกลงฯ (ก าไร), 

3.55% รายได้แผ่นดิน 
0.10% 
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ตารางที ่11 ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย จ านวน (บาท) ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายอื่น    26,139,833.29  4.69  
ค่าใช้สอย    28,771,340.62  5.16  
ค่ายา+วย.  112,064,995.94  20.09  
ค่าวัสดุ    11,448,090.51  2.05  
บุคคล  317,526,622.06  56.91  
ค่าสาธารณูปโภค    12,240,827.83  2.19  
ค่าเสื่อมราคา    49,711,884.50  8.91  

 
 557,903,594.75  100.00  

 
แผนภาพที ่5 ค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายอื่น 
4.69% 

ค่าใช้สอย 
5.16% 

ค่ายา+วย. 
20.09% 

ค่าวัสดุ 
2.05% 

บุคคล 
56.91% 

ค่าสาธารณูปโภค 
2.19% 

ค่าเสื่อมราคา 
8.91% 
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ตารางที ่12 ประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย จ านวน (บาท) ร้อยละ 

Labour cost 317,326,359.23  56.88  
Material cost 161,056,676.07  28.87  
Capital cost   49,711,884.50  8.91  
อ่ืนๆ   29,808,674.95  5.34  

Total cost 557,903,594.75  100.00  

 
แผนภาพที ่6 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตาม Unit Cost ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 

Labour cost 
56.88% Material cost 

28.87% 

Capital cost 
8.91% 

อื่นๆ 
5.34% 
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ตารางที ่13 การเพิ่มรายได้ ปีงบประมาณ 2561 
 

รายการ รายได้ ค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ 

1. บริการผู้ปุวยไตเทียม 
    (เริ่มกุมภาพันธ์ 2556) 

28,022,098 8,067,059 19,955,039 

2. ตรวจสุขภาพเชิงรุก และตรวจพิเศษ      
(เริ่มกุมภาพันธ์ 2556) 

3,703,824 2,246,300 1,457,524 

3. บริการแพทย์แผนไทย 
    (เริ่มมีนาคม 2556) 

2,370,587 1,656,231 714,356 

4. บริการตรวจมวลกระดูก 
    (เริ่ม 1 เมษายน 2557) 

- - - 

5. บริการห้องพิเศษโรงพยาบาล 10,265,875 - 10,265,875 

 รวม 44,362,384 11,969,590 32,392,794 

หมายเหต ุ: เครื่องตรวจมวลกระดกูช ารดุ งดให้บริการ 

 
แผนภาพที ่7 การเพิ่มรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 

ไตเทียม 
61.60% 

ตรวจสุขภาพเชิงรุก 
+ ตรวจพิเศษ 

4.50% 

แพทย์แผนไทย 
2.21% 

ตรวจมวลกระดูก 
0.00% 

ห้องพิเศษ 
31.69% 
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ตารางที ่14 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2561 
 

ตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 1,177 0 0.00  
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 1,889 1,830 96.88  
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 

5 ปี (ร้อยละ 54) 
2,181 1,102 50.53  

4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ร้อยละ 54) 213 139 65.26  
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 
1,483 35 23.60  

6. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

13 13 100.00  

7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 50) 

1 1 100.00  

8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85) 

5 5 100.00  

9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
(น้อยกว่า 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน) 

13,302 0 0.00  

10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกินร้อยละ 16 
ต่อประชากรแสนคน) 

ปชก. อ.ศรีส าโรง 

71,357 คน 
14 คน 19.62  

11.1 อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (ไม่เกิน
ร้อยละ 2.40) 

4,416 86 1.95  

11.2 อัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน (มากกว่าร้อยละ 10) 

2,272 315 13.86  

12.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป (ร้อย
ละ 100) (รับรอง 2 ป ี(พ.ศ. 2561-2563)) 

(ระดับจังหวัด) 
9 แห่ง 

9 แห่ง 100.00  
 
 

 
 

(ระดับ รพ.) ระดับดีมาก   
12.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม

เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 
50) 

(ระดับจังหวัด) 
5 แห่ง 

6 แห่ง 100.00 

12.3 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก (ร้อยละ 20) 

(ระดับจังหวัด) 
2 แห่ง 

3 แห่ง 33.33  
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ตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

13. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ 
(Primary Care Cluster) (เปูาหมายสะสม =  ร้อยละ 36 
(1,170 ทีม) / เปูาหมายปี 2561 = 574 ทีม) 

7 3 42.86  

14. อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (ไม่เกินร้อยละ 7) 590 65 11.02  
15.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 1) (  80%) 

(ภาพรวมจังหวัด) 
 80.00 9 100.00  

15.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 2) (  20%) 
(ภาพรวมจังหวัด) 

 20.00 0 0.00  

15.3 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการ (AMR) (ร้อยละ 70) (ภาพรวมจังหวัด) 

70.00 2 100.00  

16. ร้อยละการส่งต่อผู้ปุวยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลง ร้อยละ 10) 74 74-49 = 25 33.78  
17. ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก (มากกว่าร้อยละ 20) 
ผู้ปุวยท้ังหมด 
246,813 คน 

44,746 18.13  

18. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic Drug) ในผู้ปุวย STEMI (ร้อยละ 100) 

1 1 100.00  

19. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (น้อยกว่าร้อยละ 27 ต่อ
แสนประชากร) 

ปชก. อ.ศรีส าโรง 

71,357 คน 
18 25.23  

20. ร้อยละของผู้ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m^2/yr (มากกว่าร้อยละ 66%) 

742 440 59.30  

21. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตาย 
ต่อจ านวนผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (0.7:100) 

532 2 0.38  

22. ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุด
เสพต่อเนื่อง (Remission) (มากกว่าร้อยละ 90) 

 90.00 - 92.11  

23. ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
(มากกว่าร้อยละ 15) 

 15.00 29 100.00  

24. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปุวยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 
ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
(ร้อยละ 12) (196 คน) 

5,064 196 3.87  

25. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 85) 73 41 56.16  
26. จ านวนเมืองสมุนไพร (ภาพรวมเขต) - - - - 
27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 

(Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
 60.00 1 100.00  

28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

633 672 94.20  
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ตัวชี้วัด 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) (ประเมิน 
4 ไตรมาส) 

 90.00 100.00 - - 

30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (เวชภัณฑ์ยา) (มากกว่าร้อยละ 20) 

 20.00 29,401,818 
บาท 

28.27  

31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด (ภาพรวมจังหวัด) 

- - - - 

32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ระดับ 5) (ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข) 

(สป.สธ.) 
982 แห่ง 

    - 

(สคก.) 
308 แห่ง 

ผ่าน 
69 แห่ง 

22.40 

33.1 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท/รพ.สังกัด
กรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค/กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100) 

- - -  
 
 
 33.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ

มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพช. มากกว่าร้อยละ 
80) (ผ่านการต่ออายุการรับรอง 9 ส.ค. 59 – 8 ส.ค. 62) 

- - - 

34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) (เปูาหมายสะสม) 

19 9 47.37  

35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
(ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6 ) (ระดับ 0) 

0 0 -  
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 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดสุโขทัย และเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 
ในเขตสุขภาพท่ี 2 ก่อตั้งโดยพระอริยะสงฆ์ร่วมกับประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจกันให้เงินทุนก่อสร้าง 
และสร้างชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม 70 ปี ปัจจุบันศักยภาพของโรงพยาบาล ได้แก่ 
 

 
 

1. มีศักยภาพในการให้บริการเทียบเท่า โรงพยาบาลระดับ S โดยมีค่า CMI = 1.4668 มากที่สุด
ในกลุ่ม รพท. เขตสุขภาพที่ 2 และสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลระดับ S (CMI=1.2) สูงเป็นล าดับ   
ที่ 9 ของ โรงพยาบาลระดับ S ทั้งประเทศ และเป็นล าดับที่ 28 ของ โรงพยาบาลระดับ A ทั้งประเทศ 

2. การรับส่งต่อผู้ปุวย เป็นโรงพยาบาลรับการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรม, อุบัติเหตุ, มะเร็งเต้านม, 
มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งรังไข่ ของทั้งจังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดตากบางส่วน  เนื่องจากมีแพทย์เฉพาะ
ทางครบทุกสาขาหลัก รวมทั้งมีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ที่มีความพร้อมในการดูแลทั้งด้านทุติยภูมิถึงตติยภูมิ
ระดับสูง และหากจ าเป็นต้องส่งต่อจะส่งต่อนอกจังหวัดไปโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งมีศักยภาพ
มากกว่า และมีระยะทางไกล 75 กม. ท าให้โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับส่งต่อ
ภายในจังหวัดสุโขทัย 

3. สาขาบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นโรงพยาบาล  M1 แห่งเดียว 
ที่เป็นศูนย์บริจาคอวัยวะ โดยสามารถจัดเก็บอวัยวะได้เป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 2 และเป็นโรงพยาบาล
แห่งเดียว ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็น Harvest Center ระดับเขตร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  

4. สาขาโรคไต มีแพทย์เฉพาะทางโรคไตท่านเดียวของจังหวัดสุโขทัย โดยมีเตียงฟอกเลือด 20 เตียง 
และ Mobile 2 เตียง มากเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพท่ี 2 
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5. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ผ่านการพิจารณาให้สามารถท า One Day Surgery เป็นแห่งแรก
ของ รพท. ในเขตสุขภาพที่ 2 

6. สาขามะเร็ง ให้ยาเคมีได้อันดับ 1 ของ รพท.ในเขตสุขภาพที่ 2 สามารถให้การรักษาและผ่าตัด
โรคมะเร็งครบวงจร (ยกเว้นการฉายแสงจะส่งต่อโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก) 

7. สาขาจักษุ ขับเคลื่อนการคัดกรองต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 2 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ
และสามารถผ่าตัดต้อกระจก (โดยมีสัดส่วนการผ่าตัด BC & SLV : อ่ืน ๆ = 92 : 8 สูงเกินเกณฑ์) เป็นอันดับ
ต้น ๆ ของประเทศ 

8. เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (In-service & Formal Training Fmed) เพ่ือ
พัฒนาระบบปฐมภูมิตามนโยบาย 

9. เป็นศูนย์กลางของจังหวัดสุโขทัยห่างจากสนามบินสุโขทัย 9 กิโลเมตร ห่างจากสถานีรถไฟ
สวรรคโลก 18 กิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนปีละ 1.2 – 1.3 ล้านคน 
โรงพยาบาลได้ท า MOU การปฏิบัติสนองต่อเหตุฉุกเฉินกับสนามบินสุโขทัย และเป็นทางผ่านของการขยาย
เศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

10. โรงพยาบาลสามารถควบคุมไม่ให้เกิดวิกฤติการเงิน ปัจจุบัน วิกฤติการเงิน ระดับ 0 
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 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเปิดท าการรักษาพยาบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ .ศ.2491            
จึงครบรอบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมครบรอบ 70 ปี โดย
มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

- กิจกรรม"ร่วมใจปั่นสามล้อสร้างบุญ" โดยมีศิลปินตลกชื่อดัง นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ หรือ 
เท่ง เถิดเทิง ถีบสามล้อ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจการของโรงพยาบาล และเชิญชวนบริจาคเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ทางการ
แพทย ์และซ่อมแซมอาคารผู้ปุวย โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม  
 - กิจกรรมสร้างบุญร่วมกันและพิธีพุทธาภิเษก เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ เพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ปุวย เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าคุณ
พระสังวรกิจโกศล 
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 - กิจกรรมเดิน-ว่ิง 70 ปี ศรีสังวร ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 กันยายน 2561 โดยชมรมวิ่ง
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง 
70 ปี ศรีสังวร เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย หันมาออกก าลังกาย ในการเดิ น - วิ่ง ซึ่ง
สามารถท าได้ในทุกช่วงเวลา โดยทุกประเภทได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญที่ระลึก กิจกรรมประกอบไปด้วย  

1) ประเภทเดิน-วิ่งสุขภาพ 5 กิโลเมตร (Fun Run)  
2) มินิมาราธอน ระยะทาง 12.5 กิโลเมตร และ  
3) ประเภท VIP  

 ปัจจุบันมีผู้ปุวยที่เข้ามารับบริการตรวจรักษาสุขภาพนั้น ล้วนเป็นโรคที่สามารถปูองกันได้ เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคหัวใจ เป็นต้น ซึ่งการปูองกันปัญหาโรคต่างๆ สามารถ
ปูองกันได้ด้วยการออกก าลังกาย โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม และมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้จะน ารายได้สมทบทุนซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นส าหรับผู้ปุวยของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยต่อไป  
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ตารางท่ี 15 ผลงานวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประเภท 

1 ก้าวแรกคือก้าวส าคญั สานพลัง เพื่อคน
สุโขทัย 

 งานเคมีบ าบัด Oral   
Presentation 

2 Stroke  Patient's Attention training 
program 

นางขวัญนิญานันท์  
เชื้อชาติทองธกุล 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู Oral   
Presentation 

3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
เขตอ าเภอศรีส าโรง จ.สุโขทัย 

นางสาวชญาภา 
สุขสัมพันธ ์

งานผู้ปุวยนอก Oral   
Presentation 

4 สลับร่างค้นหาความเสีย่ง High Alert Drug  ห้องจ่ายยาผู้ปุวยนอก Oral   
Presentation 

5 ผลการพัฒนาแนวปฏิบัติการปูองกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือดื้อยาควบคุม
พิเศษต่ออัตราการตดิเช้ือดื้อยาควบคุม
พิเศษหอผู้ปุวยอายรุกรรมหญิง  
โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย 

 หอผู้ปุวยอายุรกรรม
หญิง 

Oral   
Presentation 

6 อุบัติการณ์และปจัจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
Acinetobacter baumannii ในระบบ
ทางเดินหายใจท่ีดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลาย
ขนาน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 

นางสาวบุญญรัตน ์
รัตนประภา 

งานปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

 

7 ศึกษาภาวะโภชนการกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบริโภคอาหาร เพื่อลดปจัจัยเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังของแกนน า
สุขภาพจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวยุภารัตน ์
สุกกล้า 

งานโภชนาการ  

8 ใกล้บ้าน ใกล้ใจ นางสินิทธ์ 
อนันทวัฒน์ 

กลุ่มงานจิตเวช  

9 การพัฒนาระบบการคัดแยกผู้ปุวยตาม
ระดับความรุนแรง ตาม ESI triage  

 งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

Poster  
Presentation 

10 ทะเบียนมะเร็งส าคัญอย่างไร ท าไมจึงต้องท า?  งานเคมีบ าบัด Poster  
Presentation 

11 โครงการพัฒนารปูแบบการเตรยีมผู้ปุวย
ผ่าตัดด้วยสื่อมัลติมีเดีย 
 

 หอผู้ปุวยศัลยกรรม
หญิง 

Poster  
Presentation 
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ล าดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน หน่วยงาน ประเภท 

12 ผลการพัฒนาคลินิกวาร์ฟาริน  
(warfarin ) 

 งานผู้ปุวยนอก Poster  
Presentation 

13 ตามตดิ พิชิตบอด  กลุ่มงานจักษุ Poster  
Presentation 

14 ท่อระบายอุจจาระปูองกันการปนเปื้อนแผล
ผ่าตัด ( Feces  drain )  

 งานห้องผ่าตัด Innovation 

15 นวัตกรรมลูกน้อยปลอดภยั ใส่ใจดว้ยรัก  หอผู้ปุวยพิเศษ 6/3-4 Innovation 
16 นวัตกรรม  Eye Shield ลดโลกรอ้น  หอผู้ปุวยศัลยกรรม

หญิง 
Innovation 

17 โปรแกรมค้นหาประวัติการรักษาของผู้ปุวย 
Electronic Health Record (EHR) 

 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Innovation 

18 กล่อง สุขะ สต ิ  หอผู้ปุวยศัลยกรรม
หญิง 

Innovation 
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