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53. โรงพยาบาลกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (27ธ.ค.60)  
54. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และคณะ
ผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง (28ธ.ค.60) 
55. ได้รับบริจาคเงินจากคุณอโณทัย งามวิชัยกิจ (28ธ.ค.60) 
56. บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(28ธ.ค.60) 
57. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และคณะ
ผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง (29ธ.ค.60) 
58. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561  แด่ เลขานุการส านักการแพทย์ 
(29ธ.ค.60) 
59. “ รายงานพิเศษ”- รพ.กลาง “ผ่าตัดลดกระเพาะ ” ลดความอ้วน (2ม.ค.61) 
60. รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด และผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และของขวัญ แด่รองปลัด
กรุงเทพมหานคร (5ม.ค.61) 
61. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖1 
แด่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง (5ม.ค.61) 
62. ร่วมท าบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 (5ม.ค.61) 
63. โรงพยาบาลกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ คุณพันธ์ภิรมย์ ใบหยก (5ม.ค.61) 
64. ได้รับบริจาคเงิน จากคุณพระศิริสมบัติ (กร) ,คุณจิราภรณ์ – คุณกมลพันธ์ กรลักษณ์ (8ม.ค.61) 
65. ฝ่ายการพยาบาล มอบ Diary สวัสดีปีใหม่ 2561 (8ม.ค.61) 
66. โรงพยาบาลกลางจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (10ม.ค.61) 
67. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลทางกายภาพบ าบัดใน
ผู้ป่วยติดเตียง” (10ม.ค.61) 
68. นางประพิมพรรณ เกรียงวัฒนศิริ หัวหน้าพยาบาล รพ.กลาง เข้ารายงานตัวพร้อมรับมอบนโยบายจาก 
ผอ.และ รอง ผอ. รพ.กลาง (16ม.ค.61) 
69. กลุ่มงานศัลยกรรม ท าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันปีใหม่ ปี 2561 (19ม.ค.61) 
70. อบรมการประยุกต์ใช้แบบประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพ (23ม.ค.61) 
71. เลือกตั้ง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล (25ม.ค.61) 
72. ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 (29ม.ค.61) 
73. ได้รับบริจาคเงิน จากคุณนิภา นิธิปุญญวงศ์ และคุณเยาวลักษณ์ เรืองรัศมีเทพ (31ม.ค.61) 
74. แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เข้ารายงานตัว รับมอบนโยบาย จากรอง
ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการส านักการแพทย์ (7ก.พ.61) 
75. เข้าเยี่ยมยูนิตท าฟัน ณ คลินิกผู้สูงอายุ (7ก.พ.61)  
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76. ร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และกระเช้าดอกไม้ แด่ รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ (7ก.พ.61) 
77. พิธีเปิดส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (8ก.พ.61) 
78. ฝ่ายโภชนาการ ท าบุญเลี้ยงพระ ประจ าปี 2561 (8ก.พ.61) 
79. นายแพทย์เพชรพงษ์ ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง เข้ารายงานตัว เพื่อรับมอบนโยบายจาก
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ (12ก.พ.61) 
80. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท 
และกายภาพบ าบัดกับอาการเวียนศีรษะ (13ก.พ.61) 
81. ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(14ก.พ.61) 
82. ส่งมอบผลงานนวัตกรรม ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามแผนปฏิบัติราชการส านักการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (19ก.พ.61) 
83. พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์ และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ (20ก.พ.61) 
84. วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (2มี.ค.61) 
85. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลกลาง เข้ามอบพวงมาลัย พร้อมรายงานตัวเพื่อรับ
มอบนโยบาย จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง (5มี.ค.61) 
86. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในหน่วยงาน (7มี.ค.61) 
87. นิทรรศการสัปดาห์วันสตรีสากล (8มี.ค.61) 
88. ได้รับบริจาคเตียงระบบไฟฟ้าส าหรับผู้ป่วย จากแพทย์หญิงส าราญ กลิ่นแพทย์กิจ (9มี.ค.61) 
89. โรงพยาบาลกลางให้บริการ ตรวจสุขภาพ & ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (12มี.ค.61) 
90. โรงพยาบาลกลาง ร่วมการประชุมระดับชาติ ประจ าปี National Forum ครั้งที่ 19 (13มี.ค.61) 
91. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลทางกายภาพบ าบัดใน
ผู้ป่วยติดเตียง (14มี.ค.61) 
92. รณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการให้บริการประชาชน  (15มี.ค.61) 
93. ประชุมเชิงปฏิบัติการและเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ใน
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 (20มี.ค.61) 
94. กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ให้ความรู้เรื่อง พิษสุนัขบ้า (20มี.ค.61) 
95. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย (20มี.ค.61) 
96. งานวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาส านักการแพทย์ (22มี.ค.61) 
97. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขการสูญเสียการได้ยิน จากการได้รับเสียงดังจากการท างาน
ในโรงพยาบาลกลาง (22มี.ค.61) 
98. จิตอาสาดนตรีบ าบัด โรงเรียนหอวัง บรรเลงดนตรีให้ผู้รับบริการโรงพยาบาลกลาง (23มี.ค.61) 
99. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกลาง จัดโครงการแบ่งปันสารพันความรู้ สู่ผู้รับบริการ ครั้งท่ี 2 เรื่อง “ฟัน
ดี ชีวิตดี๊ดี” (23มี.ค.61) 
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100. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศึกษาดูงานการด าเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล
กลาง (26มี.ค.61) 
101. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (27มี.ค.61) 
102. ท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุ และสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
(29มี.ค.61) 
103. คณะท างานจัดการพลังงาน โรงพยาบาลกลาง ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านช่วยกันลดพีคไฟฟ้าช่วง
หน้าร้อน  ด้วยมาตรการ 4 ป.(3เม.ย.61) 
104. 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน (3เม.ย.61) 
105. ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 (3เม.ย.61) 
106. บรรยาย เรื่อง การป้องกันข้อสะโพกเคลื่อนหลุดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (4เม.ย.61) 
107. คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์  
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ส านักการแพทย์ (4เม.ย.61) 
108. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการลดน้ าหนักบุคลากรโรงพยาบาลกลาง (5เม.ย.61) 
109. โรงพยาบาลกลางรณรงค์...สงกรานต์ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร (11-17เม.ย.61) 
110. ผู้บริหารและบุคลากร รพ.กลางร่วมถวายภัตตาหาร และตักบาตรอาหารแห้ง ในงานประเพณีวัน
สงกรานต์ ปี 2561 (10เม.ย.61) 
111. โรงพยาบาลกลาง จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2561 (10เม.ย.61) 
112. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงาน สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ 
ส านักการแพทย์ (11เม.ย.61) 
113. ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียน แด่ 
และสามเณร (11เม.ย.61) 
114. โครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมืออักเสบ โรคยอดฮิตยุคดิจิตอล และ เรื่อง คิ้ว ตา 
ปากตกรักษาอย่างไร (17เม.ย.61) 
115. ร่วมท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียน แด่สามเณร จ านวน 30 รูป 
ในโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจ าปี 2561 (20เม.ย.61) 
116. โครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนก าหนด (23เม.ย.61) 
117. โครงการแบ่งปันสารพันเรื่องน่ารู้สู่ผู้รับบริการ ครั้งที่ 3 / 2561 กิจกรรมร้อยลูกปัด (27เม.ย.61) 
118. โรงพยาบาลกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  
มหกรรมคุณภาพรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 29 มหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล 
ประจ าปี 2561 มหกรรมโครงการคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 1 (23เม.ย.61) 
119. โรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง กีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561  
(24เม.ย.61) 
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120. 25 เมษายน วันมาลาเรียโลก (25เม.ย.61) 
121. รับมอบรูปประติมากรรมรูปหล่อส าริดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (26เม.ย.61) 
122. ขอเชิญส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,500 บาท (26เม.ย.61) 
123. ขอเชิญร่วมท าบุญเนื่องในวันครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง (27เม.ย.61) 
124. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง บอกลามะเร็ง
ชั่วชีวิต ด้วยหลัก 3อ. พิชิตมะเร็งร้าย (29เม.ย.61) 
125. ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 (29เม.ย.61) 
126. ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 (30เม.ย.61) 
127. โครงการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ (1พ.ค.61) 
128. ประกาศรายช่ือบุคคลดีเด่น ประจ าปี 2561 (1พ.ค.61) 
129. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(2พ.ค.61) 
130. ขอเชิญชาวโรงพยาบาลกลางร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2018 (3พ.ค.61) 
131. คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นายแพทย์อดิศร  
วิตตางกูร (3พ.ค.61) 
132. นายแพทย์อดิศร วิตตางกูร รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง รับมอบ
นโยบายจากผู้อ านวยการส านักการแพทย์ และรองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ (7พ.ค.61) 
133. วันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันกาชาดสากล (7พ.ค.61) 
134. 90 ปีรังสีไทย ร่วมใจใช้รังสี อย่างเหมาะสม (8พ.ค.61) 
135. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลทางกายภาพบ าบัดใน
ผู้ป่วยติดเตียง (9พ.ค.61) 
136. วันที่ 12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล (11พ.ค.61) 
137. “รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกลาง ให้การต้อนรับ คณะจากส านักงาน
ตรวจสอบภายใน” (15พ.ค.61) 
138. งานประชุมวิชาการประจ าปี 2561 (ครั้งที่ 15) โรงพยาบาลตากสิน (16พ.ค.61) 
139. งานสัมมนาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง ประจ าปี 2561 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (17พ.ค.61) 
140. Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2561 (18พ.ค.61) 
141. งานวันสถาปนาครบรอบ 29 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (18พ.ค.61) 
142. ทีมนักกีฬาแชร์บอลหญิง โรงพยาบาลกลาง เป็นตัวแทนส านักการแพทย์  เข้าแข่งขันกีฬาข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 (21พ.ค.61) 
143. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อ านวยการส านัก
การแพทย์ เข้ารับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลกลาง (22พ.ค.61) 
144. งานวันครบรอบ 120 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง (22พ.ค.61) 



23 

 

กิจกรรมโรงพยาบาลกลาง 

145. โรงพยาบาลกลาง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (23พ.ค.61) 
146. โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กทม. ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ เนื่องในวันครบรอบ 120 ปี 
แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง (24พ.ค.61) 
147. ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (24พ.ค.61) 
148. วันงดสูบบุหรี่โลก (31พ.ค.61) 
149. ทีมนักกีฬากรีฑา โรงพยาบาลกลาง เป็นตัวแทนส านักการแพทย์ เข้าแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561 (30พ.ค.61) 
150. ตรวจเยี่ยมคุณภาพการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (30พ.ค.61) 
151. ให้การต้อนรับพยาบาลวีชาชีพ ข้าราชการบรรจุใหม่ (4มิ.ย.61) 
152. ได้รับบริจาครถเข็นนั่ง จ านวน 8 คัน จากคุณชัยพร สิริธนาโชติ (4มิ.ย.61) 
153. โรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 (6มิ.ย.61) 
154. บุคลากรโรงพยาบาลกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แกนน า การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
"โครงการชุมชน ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ (7มิ.ย.61) 
155. บุคลากรโรงพยาบาลกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เบาหวานป้องกันได้” (8มิ.ย.61) 
156. โครงการความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 156 – 157 เรื่อง ปลดล็อคปัญหานิ้วล็อค และ ออกก าลังกายซ่อน
อ้วน (12มิ.ย.61) 
157. “รับมอบถังขยะจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย” (12มิ.ย.61) 
158. โรงพยาบาลกลาง รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก (12มิ.ย.61) 
159. โครงการ การจัดการความรู้ด้าน IC ประจ าปี 2561 (12มิ.ย.61) 
160. เสวนาธรรม โดยพระอาจารย์ พระมหาสุชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ (14มิ.ย.61) 
161. ชมรมดนตรีไทย โรงพยาบาลกลาง ได้จัดบรรเลงดนตรีให้แก่ผู้รับบริการ (14มิ.ย.61) 
162. “คณะจากศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย เข้าศึกษาดูงานการจัดระบบบริการ การดูแลรักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลกลาง” (14มิ.ย.61) 
163. ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC (15มิ.ย.61) 
164. ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 
(15มิ.ย.61) 
165. งานรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (15มิ.ย.61) 
166. คณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน โรงพยาบาลกลาง ลงพ้ืนที่ตรวจหน่วยงาน  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 (16มิ.ย.61) 
167. ได้รับบริจาคเงินจาก ครอบครัวตั้งเติมพงษ์ (19มิ.ย.61) 
168. บุคลากรกลุ่มงานธนาคารเลือด และกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลกลาง ออกหน่วยรับบริจาค
โลหิต (20มิ.ย.61) 
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169. กิจกรรมแบ่งปันสารพันความรู้สู่ผู้รับบริการ ครั้งท่ี 4 กะหล่ าปลีลุยสวน (20มิ.ย.61) 
170. ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ ส านักการแพทย์ ครั้งท่ี 12 (21มิ.ย.61) 
171. พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจ าปี 2561 (21มิ.ย.61) 
172. ปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ( สายอาชีพขาดแคลน )  (22มิ.ย.61) 
173. ทีมอัพไซคลิ่ง รพ.กลาง เข้าร่วมประกวด Young Eco Contest 2018 (24มิ.ย.61) 
174. ตรวจพื้นที่สิ่งแวดล้อม (ENV Round) พัฒนาโรงพยาบาลกลาง (25มิ.ย.61) 
175. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูระบบงานหน่วยแพทย์กู้ชีวิตโรงพยาบาลกลาง 
(26มิ.ย.61) 
176. การประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจ าปี เรื่อง Patient safety for Nursing Care (27มิ.ย.61) 
177. พิธีไหว้ครู ของนักศึกษา ส านักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ าปีการศึกษา 2561 
(28มิ.ย.61) 
178. ก าหนดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 (2-6ก.ค.61) 
179. ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลกลางตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 28 กันยายน 
2561 (1ก.ค.61) 
180. โครงการอบรมดูแลผู้ป่วยระยะท้าย แบบประคับประคอง ( Palliative care)  (2ก.ค.61) 
181. ให้การต้อนรับพยาบาลใหม่ จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 สังกัด
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ (2ก.ค.61) 
182. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 (3ก.ค.61) 
183. ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา (3ก.ค.61) 
184. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการตัดสินกลุ่มคุณภาพ (QC)  เข้าพบผู้บริหารระดับบริหารนโยบายองค์กร 
(6ก.ค.61) 
185. ตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลกลาง (10ก.ค.61) 
186. งานแถลงข่าว “ โครงการถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ ” (11ก.ค.61) 
187. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยไตระยะสุดท้าย (11ก.ค.61) 
188. ประชุมคณะท างานการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ โดยรูปแบบ Primary Care Trust ครั้งที่ 1/2561 
(13ก.ค.61) 
189. ให้สัมภาษณ์รายการบ่ายนี้มีค าตอบ หัวข้อ กทม. ห่วงใย ใส่ใจ โรคตับอักเสบ (13ก.ค.61) 
190. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท าความสะอาดบริเวณลานวัด และห้องสุขา ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 
และร่วมกิจกรรมท าบุญไหว้พระ 9 วัด ในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (14ก.ค.61) 
191. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ค าปรึกษาพื้นฐานส าหรับผู้เริ่มปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษาเรื่องโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (16ก.ค.61) 
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192. ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยสูญหาย ณ อุทยานถ้ าหลวง เข้ารับการ
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลกลาง (16ก.ค.61) 
193. เข้าประเมินวิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ในโรงพยาบาล สังกัดส านักการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (18ก.ค.61) 
194. ให้การต้อนรับ คณะผู้ฝึกเยี่ยมส ารวจภายใน ( Internal Surveyor ) (19ก.ค.61) 
195. เสวนาพลังงาน “การประหยัดพลังงานและการรักษาสุขภาพ ไปด้วยกันอย่างไร” (19ก.ค.61) 
196. พิธีไหว้ครูของชมรมดนตรีไทย (19ก.ค.61) 
197. จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดพลับพลาไชย (20ก.ค.61) 
198. “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” (24ก.ค.61) 
199. งานปัจฉิมร าลึก 46 ปี วันสถาปนา...คืนสู่ 115 ปี ท่ีก่อตั้ง โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร (24ก.ค.61) 
200. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (25ก.ค.61) 
201. กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 (26ก.ค.61) 
202. คณะกรรมการจากศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ และส านักการแพทย์ เข้าเยี่ยมชมและติดตาม
ประเมินผล โครงการเพื่อพัฒนาบริการ การดูแลรักษา การบริหารจัดการโครงการดา้นเอชไอวี (26ก.ค.61) 
203. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Femto - LASIK Training Program for New User (26ก.ค.61)  
204. ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  66 
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (26ก.ค.61) 
205. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (1ส.ค.61) 
206. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ฟรี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (2ส.ค.61) 
207. โรงพยาบาลกลาง ขอรับบริจาคถุงผ้า เพื่อให้ผู้ป่วยที่ไม่มีถุงผ้า ได้ใช้ใส่ยากลับบ้าน (4ส.ค.61) 
208. ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ (6ส.ค.61) 
209. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน โรงพยาบาลกลาง ครั้งที่ 3/2561 (7ส.ค.61) 
210. งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจ าปี 2561 (9ส.ค.61) 
211. ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ (9ส.ค.61) 
212. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 (9ส.ค.61) 
213. พิธีมอบเหรียญการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย กีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 (10ส.ค.61) 
214. แถลงข่าวโครงการ “ความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร – ศิริราชพยาบาล 
เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี” (10ส.ค.61) 
215. โรงพยาบาลกลาง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2561 จัดโดยส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
(10ส.ค.61) 
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กิจกรรมโรงพยาบาลกลาง 

216. สัมมนาวิชาการ “ส านักการแพทย์ก้าวล้ า นวัตกรรมก้าวหน้า” (15ส.ค.61) 
217. “ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รอบท่ี 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561” (16ส.ค.61) 
218. โครงการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี 2561 (17ส.ค.61) 
219. ผู้สมัครคัดเลือก ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เข้ารับการตรวจสุขภาพ (21ส.ค.61) 
220. รับบริจาคเงินจาก จาก พ.อ.หญิง วิญญาณ์ ภาวิไล (21ส.ค.61) 
221. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เข้าตรวจสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล 
ฝ่ายโภชนาการ และร้านอาหารเทศรส โรงพยาบาลกลาง (22ส.ค.61) 
222. การอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ (Basic Life Support and AED) (23ส.ค.61) 
223. ขอแสดงความยินดียิ่ง แด่นายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลคลองสามวา (23ส.ค.61) 
224. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางการแพทย์ จ าลองสถานการณ์ อุบัติภัยสารเคมีแอมโมเนียรั่วไหลจากเหตุไฟไหม้
โรงงานน้ าแข็ง (22ส.ค.61) 
225. พิธีเปิดการอบรม เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบ และการกระท าที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน (24ส.ค.61) 
226. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต โรงพยาบาลกลาง ร่วมสอนโครงการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดกู้ชีพ (27ส.ค.61) 
227. หน่วยแพทย์กู้ชีวิต โรงพยาบาลกลาง ร่วมสอนโครงการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดกู้ชีพ รุ่นที่ 2 
(28ส.ค.61) 
228. วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ครบรอบ 34 ปี (29ส.ค.61) 
229. “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย” (29ส.ค.61) 
230. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงานระบบพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5ส  
และระบบงานนวัตกรรม Upcycling ของโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (30ส.ค.61) 
231. พิธีปิดกีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี ๒๕61 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-
ญี่ปุ่น) ดินแดง (1ก.ย.61) 
232. กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานในโรงพยาบาลกลาง (3ก.ย.61) 
233. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักวิชา ส านักวิชาแพทยศาสตร์ (6ก.ย.61) 
234. บริษัท ซีพี ออลล์ เข้าเสนอโครงการลดใช้ถุงพลาสติก ในโรงพยาบาลกลาง (11ก.ย.61) 
235. กิจกรรม ใจฟ้า หัวใจพร้อมให้ และแบ่งปัน (12ก.ย.61) 
236. งานประชุมวันแห่งความปลอดภัยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของ 
ประเทศไทย (17ก.ย.61) 
237. รับบริจาคเงินจาก จาก พล.ต.ท.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา (17ก.ย.61) 
238. “งานเกษียณอายุราชการประจ าปี 2561” (18ก.ย.61) 
239. ร่วมรณรงค์ ลดใช้กล่องโฟม ลดใช้ถุงพลาสติก (19ก.ย.61) 
240. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์
เอราวัณ) และหน่วยแพทย์กู้ชีวิตโรงพยาบาลกลาง (19ก.ย.61) 
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กิจกรรมโรงพยาบาลกลาง 

241. พิธีเปิดกิจกรรม “จิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน” ครั้งที่ 2 (20ก.ย.61) 
242. “ส านักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลกลาง” (21ก.ย.61) 
243. “พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจ าปี 2561” (24ก.ย.61) 
244. “แสดงความยินดี นายสุขสันต์ จินหิรัญ ในโอกาสเลื่อนต าแหน่งเป็น  นายช่างเทคนิคอาวุโส  
และด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงและก าจัดของเสีย โรงพยาบาลตากสิน” (24ก.ย.61) 
245. “อบรม การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม” (27ก.ย.61) 
246. “นายชัยพร อินสุพรรณ์ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงและก าจัดของเสีย เข้ารายงานตัว พร้อมรับมอบนโยบาย
จาก คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง” (27ก.ย.61) 
247. “โรงพยาบาลกลางผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  (GECC) ประจ าปี  
2561” (27ก.ย.61) 
248. “รับบริจาคเงินจาก บริษัท ธีรชัยไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด” (27ก.ย.61) 
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สถิติผู้ป่วยนอก 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการด าเนินการ เมื่อแพทย์ตรวจผู้ป่วยเสร็จแล้ว จะบันทึกรายละเอียดของการเจ็บป่วยลงในเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอกและบันทึกผลการตรวจลงคอมพิวเตอร์ (ระบบ e-Phis) หลังจากนั้น งานสารสนเทศและสถิติ จึง
ตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมจัดท าเป็นรายงานสถิติผู้ป่วยนอกรายเดือน และรายปี ต่อไป 
 
ค านิยาม 
ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย และได้ลงทะเบียนไว้ที่แผนกผู้ป่วยนอก โดย 
   ไม่ได้เข้านอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
ผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน เป็นครั้งแรกใน 
  ช่วงเวลาที่ก าหนด 
ผู้ป่วยเก่า หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลตั้งแต่ครั้งที่สอง ในช่วงเวลาที่ 
  ก าหนด 
ผู้ป่วยในเขต หมายถึง ที่อยู่ซึ่งผู้ป่วยแจ้งว่ามีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันอยู่เขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้ป่วยนอกเขต หมายถึง ที่อยู่ซึ่งผู้ป่วยแจ้งว่ามีท่ีอยู่อาศัยในปัจจุบันอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ ยกเว้น 
  กรุงเทพมหานคร 
เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 
 
 
การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยนอก 
 ผู้ป่วยทั่วไปจะได้รับการจ าแนกโดยหน่วยคัดกรอง ว่าควรจะส่งไปตรวจห้องตรวจผู้ป่วยนอกของ
หน่วยงานใด หลังจากนั้นจึงมาแจ้งสิทธิและขอลงทะเบียนส่งตรวจที่งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกแล้วจึงไปรับการตรวจ
รักษาตามห้องตรวจต่างๆ ตามที่หน่วยคัดกรองส่งมา ห้องตรวจแรกจะให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยและวินิจฉัยโรค แต่
ในบางรายจะโอนไปให้คลินิกแพทย์เฉพาะทาง เพ่ือให้ได้รับการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง และรักษาผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
สถิติผู้ป่วยนอก 
 ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ให้บริการตรวจ
วินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอก รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นจ านวนทั้งสิ้น  681,995 ครั้ง คิดเป็นผู้ป่วยชายร้อยละ 39.20 ผู้ป่วย
หญิง ร้อยละ 60.80  จ าแนกเป็นผู้ป่วยเก่าร้อยละ 84.75  ผู้ป่วยใหม่ร้อยละ 15.25 
 โรงพยาบาลกลาง ให้บริการผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 79.94  และอยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 20.06 โดยเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเขตป้อมปราบฯ มีจ านวนมากที่สุด 
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รายชื่อกลุ่มงานและคลินิก ของผู้ป่วยนอก 
 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 

1. กุมารเวชกรรม 
2. เด็กแรกเกิด 
3. โรงเรียนพ่อแม่  กุมารเวชกรรม 
4. สุขภาพเด็กด ี
5. ตรวจพัฒนาการเด็ก 

 
 

กลุ่มงานจักษุวิทยา ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 
1. โรคตา 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

2. ต้อหิน 
3. จอประสาทตา 
4. เบาหวานขึ้นจอประสาทตา 
5. กระจกตา 
6. ตรวจคัดกรองจอประสาทตาผิดปกติในทารกปริก าเนิด 
7. ตรวจและรักษาสายตา (LASIK) 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 
- วัดสายตา 

- พิเศษกล้ามเนื้อตา 

 
 

กลุ่มงานทันตกรรม ประกอบด้วยคลิกนิก ดังนี้ 
1. ทันตกรรม 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 
 
 

กลุ่มงานนรีเวชกรรม ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 
1. ตรวจหลังคลอด 
2. คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) 
3. นรีเวชกรรมทั่วไป 
4. ส่งเสริมสมรรถภาพสตรี 
5. Tumor Clinic 
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กลุ่มงานประกันสุขภาพ ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 
1. ตรวจโรคทั่วไป 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

2. การตรวจสุขภาพท่ัวไปและการส่งเสริมสุขภาพ 
3. ตรวจสุขภาพประจ าปีข้าราชการ 
4. ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
5. ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (onestop service) 
6. ตรวจสุขภาพประกันสังคม (รพ.กลาง) 
7. ประกันสังคม 
8. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
9. ผู้ที่มีภาวะอาการปวดเรื้อรัง (ระงับปวด) 

 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 
1. กายภาพบ าบัด 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

2. กายอุปกรณ ์
3. กิจกรรมบ าบัด 
4. เท้าและหลังคด 
5. ฝังเข็ม 
6. เวชกรรมฟ้ืนฟู 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 
1. นิติเวช 
2. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (E.R.) 

 

กลุ่มงานศัลยกรรม ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 
1. ศัลยกรรมตกแต่ง 
2. ศัลยกรรมทั่วไป 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

3. ศัลยกรรมประสาท 
4. ศัลยกรรมปัสสาวะ 
5. ศัลยกรรมโรคอ้วน 
6. สลายนิ่ว 
7. ห้องผ่าตัด 
8. มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
9. มะเร็งเต้านม 
10. ต่อมลูกหมาก (มะเร็งต่อมลูกหมาก, ต่อมลูกหมากโต) 
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กลุ่มงานสูติกรรม ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 
1. ฝากครรภ์ 
2. การวางแผนครอบครัวและรักษาภาวะมีบุตรยาก 
3. สามีผู้ใช้บริการสูตินรีเวชกรรม 

 
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก  ประกอบด้วย คลินิก ดังนี้ 

1. โรคภูมิแพ้ 
2. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า 
3. หู คอ จมูก 
4. โสตประสาทและเวียนศีรษะ 
5. โรคนอนกรน (Obstructive Sleep Apnea) 

 
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้ 

1. โรคกระดูกพรุน 
2. โรคข้อเสื่อมและข้อเทียม 
3. โรคข้อโดยการผ่าตัดส่องกล้อง 
4. ศัลยกรรมกระดูก 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 
 

กลุ่มงานอายุรกรรม  ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้  
1. เนื้องอกร้ายหรือมะเร็ง (Oncology) 
2. ตรวจสุขภาพและให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
3. โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคเกาต์ 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

4. โรคไต 
- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

5. ไตเทียม(การล้างไตโดยเครื่องล้างไต) 
- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

6. ผู้สูงอายุ 
7. ล้างไตทางช่องท้อง 
8. โรคเบาหวาน 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

9. โรคทางต่อมไร้ท่อ 
10. ประสาทวิทยา 
11. โรคผิวหนัง 
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12. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส 
- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

13. โรคปอด 
- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

14. วัณโรค 
15. โรคหัวใจหลอดเลือดและโรคความดันโลหิตสูง 

- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

16. โรคทางเดินอาหาร 
- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

17. โรคเลือด 
- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

18. อายุรกรรมทั่วไป 
- ในเวลาราชการ 
- นอกเวลาราชการ 

 
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 
หน่วยงานเคมีบ าบัด  
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จ านวนผู้ป่วยนอก (คร้ัง)  แยกตามกลุม่งาน ปีงบประมาณ 2559-2561 
 

กลุ่มงาน ปีงบ 2559 เฉลี่ยต่อ
วัน 

ปีงบ 2560 เฉลี่ยต่อ
วัน 

ปีงบ 2561 เฉลี่ยต่อ
วัน 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 12,996 53 12,365 51 13,218 54 
กลุ่มงานจักษุวิทยา 60,705 249 57,697 236 61,315 252 
กลุ่มงานทันตกรรม 19,538 80 19,269 79 20,190 83 
กลุ่มงานนรีเวชกรรม 25,258 104 26,672 109 25,244 104 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 135,495 555 129,764 532 138,831 571 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 45,720 187 47,355 194 50,374 207 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
นิติเวชวิทยา 

43,686 119 43,688 120 45,728 125 

กลุ่มงานศัลยกรรม 44,699 183 46,219 189 47,663 196 
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 59,799 245 64,371 264 62,955 259 
กลุ่มงานสูติกรรม 32,584 134 31,332 128 29,070 120 
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก 19,541 80 20,488 84 18,599 77 
กลุ่มงานอายุรกรรม 93,795 384 93,713 384 103,521 426 
แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 

3,511 14 4,450 18 4,555 19 

หน่วยงานเคมีบ าบัด   1,819 7 2,009 8 2,584 11 
คลินิกนอกเวลาราชการ 55,159 151 55,708 153 58,148 159 
รวม 654,305 2,545 655,100 2,549 681,995 2,663 

 
หมายเหตุ ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาราชการคือผู้ป่วยนอกเวลาของทุกกลุ่มงาน 
 จิตเวช เวชศาสตร์ชุมชน และชันสูตรโรค  รวมอยู่ในกลุ่มงานอายุรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

จ านวนผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
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กลุ่มงานสูติกรรม

กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก

กลุ่มงานอายุรกรรม

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานเคมีบ าบัด  
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จ านวน(คร้ัง) และร้อยละผู้ป่วยนอก จ าแนกตามประเภทการมาตรวจ ที่ให้ตรวจรักษา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 

กลุ่มงาน 
ประเภทของการมาตรวจ 

ผู้ป่วยเก่า ร้อยละ ผู้ป่วยใหม่ ร้อยละ รวม 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 10,730 81.18 2,488 18.82 13,218 
กลุ่มงานจักษุวิทยา 54,577 89.01 6,738 10.99 61,315 
กลุ่มงานทันตกรรม 17,087 84.63 3,103 15.37 20,190 
กลุ่มงานนรีเวชกรรม 22,189 87.90 3,055 12.10 25,244 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 104,649 75.38 34,182 24.62 138,831 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 50,028 99.31 346 0.69 50,374 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา 26,156 57.20 19,572 42.80 45,728 
กลุ่มงานศัลยกรรม 44,695 93.77 2,968 6.23 47,663 
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 57,447 91.25 5,508 8.75 62,955 
กลุ่มงานสูติกรรม 26,364 90.69 2,706 9.31 29,070 
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก 16,122 86.68 2,477 13.32 18,599 
กลุ่มงานอายุรกรรม 94,134 90.93 9,387 9.07 103,521 
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 4,098 89.97 457 10.03 4,555 
หน่วยงานเคมีบ าบัด   2,577 99.73 7 0.27 2,584 
คลินิกนอกเวลาราชการ 47,112 81.02 11,036 18.98 58,148 
รวม 577,965 84.75 104,030 15.25 681,995 

 
หมายเหตุ ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาราชการคือผู้ป่วยนอกเวลาของทุกกลุ่มงาน 
 จิตเวช เวชศาสตร์ชุมชน และชันสูตรโรค  รวมอยู่ในกลุ่มงานอายุรกรรม 
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จ านวน(ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามประเภทการมาตรวจ ที่ใหต้รวจรักษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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กลุ่มงานนรีเวชกรรม

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิตเิวชวิทยา

กลุ่มงานศัลยกรรม

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 

กลุ่มงานสูติกรรม

กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก

กลุ่มงานอายุรกรรม

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานเคมีบ าบัด  

คลินิกนอกเวลาราชการ
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จ านวน (คร้ัง) และร้อยละผู้ป่วยนอก จ าแนกตามที่อยู่ใน/นอก กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
 

กลุ่มงาน 
ประเภทของการมาตรวจ 

ผู้ป่วยในเขต ร้อยละ ผู้ป่วยนอกเขต ร้อยละ รวม 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 9,464 71.60 3,754 28.40 13,218 
กลุ่มงานจักษุวิทยา 49,838 81.28 11,477 18.72 61,315 
กลุ่มงานทันตกรรม 15,855 78.53 4,335 21.47 20,190 
กลุ่มงานนรีเวชกรรม 19,018 75.34 6,226 24.66 25,244 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 118,536 85.38 20,295 14.62 138,831 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 41,405 82.20 8,969 17.80 50,374 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา 32,878 71.90 12,850 28.10 45,728 
กลุ่มงานศัลยกรรม 38,902 81.62 8,761 18.38 47,663 
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 51,563 81.90 11,392 18.10 62,955 
กลุ่มงานสูติกรรม 20,370 70.07 8,700 29.93 29,070 
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก 14,817 79.67 3,782 20.33 18,599 
กลุ่มงานอายุรกรรม 82,262 79.46 21,259 20.54 103,521 
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 3,451 75.76 1,104 24.24 4,555 
หน่วยงานเคมีบ าบัด   2,002 77.48 582 22.52 2,584 
คลินิกนอกเวลาราชการ 44,817 77.07 13,331 22.93 58,148 
รวม 545,178 79.94 136,817 20.06 681,995 
 

หมายเหตุ ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาราชการคือผู้ป่วยนอกเวลาของทุกกลุ่มงาน 
 จิตเวช เวชศาสตร์ชุมชน และชันสูตรโรค  รวมอยู่ในกลุ่มงานอายุรกรรม 
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จ านวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามทีอ่ยู่ใน/นอก กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

กลุ่มงานศัลยกรรม

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 

กลุ่มงานสูติกรรม

กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก

กลุ่มงานอายุรกรรม

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานเคมีบ าบัด  
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จ านวน (คร้ัง)  ของผู้ป่วยนอก จ าแนกตามเพศและกลุ่มงานที่ให้การตรวจรักษาและบริการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กลุ่มงาน 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 7,107 6,111 13,218 
กลุ่มงานจักษุวิทยา 26,398 41,810 68,208 
- ในเวลาราชการ 24,135 37,180 61,315 
- นอกเวลาราชการ 2,263 4,630 6,893 
กลุ่มงานทันตกรรม 8,273 14,946 23,219 
- ในเวลาราชการ 7,170 13,020 20,190 
- นอกเวลาราชการ 1,103 1,926 3,029 
กลุ่มงานนรีเวชกรรม 65 25,179 25,244 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 76,452 98,993 175,445 
- ในเวลาราชการ 58,568 80,263 138,831 
- นอกเวลาราชการ 17,884 18,730 36,614 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 21,597 31,282 52,879 
- ในเวลาราชการ 20,981 29,393 50,374 
- นอกเวลาราชการ 616 1,889 2,505 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา 22,056 23,672 45,728 
กลุ่มงานศัลยกรรม 25,999 21,892 47,891 
- ในเวลาราชการ 25,903 21,760 47,663 
- นอกเวลาราชการ 96 132 228 
กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 18,684 48,086 66,770 
- ในเวลาราชการ 17,743 45,212 62,955 
- นอกเวลาราชการ 941 2,874 3,815 
กลุ่มงานสูติกรรม 4,143 24,927 29,070 
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก 6,704 11,895 18,599 
กลุ่มงานอายุรกรรม 47,370 61,215 108,585 
- ในเวลาราชการ 45,157 58,364 103,521 
- นอกเวลาราชการ 2,213 2,851 5,064 
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1,267 3,288 4,555 
หน่วยงานเคมีบ าบัด   1,214 1,370 2,584 
รวม 267,329 414,666 681,995 
ร้อยละ 39.20 60.80 100.00 

 
หมายเหตุ  จิตเวช เวชศาสตร์ชุมชน และชันสูตรโรค  รวมอยู่ในกลุ่มงานอายุรกรรม
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จ านวน (ครั้ง)  ของผูป้่วยนอก จ าแนกตามเพศและกลุ่มงานที่ให้การตรวจรักษาและบริการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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จ านวน (คร้ัง) และร้อยละผู้ป่วยนอก จ าแนกตามเพศเป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

เดือน 
จ านวน(ครั้ง) ผู้ป่วยนอก 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
ตุลาคม 2560 20,802 32,643 53,445 7.84 
พฤศจิกายน 2560 23,008 36,377 59,385 8.71 
ธันวาคม 2560 20,558 32,487 53,045 7.78 
มกราคม 2561 22,535 35,726 58,261 8.54 
กุมภาพันธ์ 2561 22,327 33,670 55,997 8.21 
มีนาคม 2561 23,239 36,020 59,259 8.69 
เมษายน 2561 19,330 29,247 48,577 7.12 
พฤษภาคม 2561 22,968 35,360 58,328 8.55 
มิถุนายน 2561 23,664 36,079 59,743 8.76 
กรกฎาคม 2561 22,523 34,721 57,244 8.39 
สิงหาคม 2561 24,167 37,969 62,136 9.11 
กันยายน 2561 22,208 34,367 56,575 8.30 
รวม 267,329 414,666 681,995 100.00 
ร้อยละ 39.20 60.80 100.00 
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จ านวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จ าแนกตามเพศเป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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จ านวน (คร้ัง) และร้อยละผู้ป่วยนอก ไม่นบัรวมกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา และ
คลินิกนอกเวลาราชการ จ าแนกตามเพศเป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

เดือน 
จ านวน(ครั้ง) ผู้ป่วยนอก 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ บริการเฉลี่ย/วัน 
ตุลาคม 2560 16,869 28,085 44,954 7.78 2,366 
พฤศจิกายน 2560 19,379 31,954 51,333 8.88 2,333 
ธันวาคม 2560 16,659 27,745 44,404 7.68 2,337 
มกราคม 2561 18,505 30,722 49,227 8.52 2,344 
กุมภาพันธ์ 2561 18,805 29,393 48,198 8.34 2,410 
มีนาคม 2561 19,231 31,047 50,278 8.70 2,394 
เมษายน 2561 15,323 24,642 39,965 6.91 2,351 
พฤษภาคม 2561 19,005 30,607 49,612 8.58 2,362 
มิถุนายน 2561 19,590 31,409 50,999 8.82 2,429 
กรกฎาคม 2561 18,438 29,781 48,219 8.34 2,411 
สิงหาคม 2561 20,214 33,131 53,345 9.23 2,425 
กันยายน 2561 18,139 29,446 47,585 8.23 2,379 
รวม 220,157 357,962 578,119 100.00 2,379 
ร้อยละ 38.08 61.92 100.00 
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