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โครงสรางเว็บไซต
1. หนาแรก
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1.1 ไฮไลท (สไลด)
 รูปภาพ มีระบบอัพโหล 1400*375
1.2 ลิ้งคคลินิกเฉพาะทาง
 ไอคอนลิ้งค 100*60
1.3 ลิ้งคคนหาแพทย
 ไอคอนลิ้งค 75*60
1.4 เบอรโรงพยาบาล
 ไอคอน 93*30
1.5 คลินิกเฉพาะทาง (แสดงเปนรายการคลินกิ )
 รูปภาพ 100*100
1.6 UthaiHosp Channel (youtube)
 วีดโอ youtube
1.7 โปรแกรมสุขภาพ
 รูปภาพ ลิง้ คไป 3.6
1.8 มุมสุภาพ
 ขาวลาสุดจาก 4.1 460*224
เกี่ยวกับเรา
2.1 ความเปนมา
 ขอความ
2.2 ตราสัญลักษณ
 ขอความ
2.3 ผูบริหาร
 ชื่อ ตำแหนง และรูป 800*800
2.4 วิสัยทัศนและพันธกิจ
 ขอความ
บริการทางการแพทย
3.1 คนหาแพทย
 มีระบบจัดการ
3.2 ตารางเวรแพทย
 มีระบบจัดการ
3.3 คลินิกเฉพาะทาง
 ขอความ เนื้อหา ไอคอนแตละคลินกิ 100*100
3.4 ขั้นตอนการรับบริการ
 รูปภาพขั้นตอนรับบริการ โปสเตอร
3.5 การใชตูบริการอัตโนมัติ
 รูปภาพขั้นตอนรับบริการ โปสเตอร
3.6 โปรแกรมสุขภาพ
 โปสเตอรรปู ภาพ มีระบบอัพโหลด
3.7 หองพิเศษ
 โปสเตอร
บทความสุขภาพ
4.1 มุมสุขภาพ
 บทความ รูปภาพ มีระบบอัพเดท
4.2 คำถามที่พบบอย
 ขอความถามตอบที่พบบอย
ประชาสัมพันธ
5.1 กิจกรรม
 บทความ รูปภาพ มีระบบอัพเดท
5.2 ตารางกิจกรรม
 ระบบอัพเดทกิจกรรม
5.3 ขาวสมัครงาน
 ระบบอัพเดท
5.4 ขาวจัดซื้อจัดจาง
 ระบบอัพเดท
5.5 ITA (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ระบบอัพเดท
5.6 สรุปรายงาน
 ระบบอัพเดท
5.7 บริจาค
ระบบงาน
6.1 ระบบงานภายนอก
 ระบบอัพเดทลิ้งค
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 ระบบอัพเดทลิ้งค
 ระบบอัพเดทลิ้งค

6.2 ระบบงานภายใน
6.3 เว็บไซตที่เกี่ยวของ

โครงสรางเมนูในไลน
หนาแรกมี 6 เมนูหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอมูลบริการ
บริการออนไลน
บริจาค
ฉุกเฉิน 1669
ติดตอโรงพยาบาล
กิจกรรมประชาสัมพันธ

1. ขอมูลบริการ
รูปภาพ จาก 3.4

Section 1 ขั้นตอนบริการ
- คลินิกในเวลาราชการ
- คลินกิ พิเศษนอกเวลารายการ
- ขั้นตอนการรับบริการ
Section 2 การใชตูบริการอัตโนมัติ
- มีนัด
- ผิดนัด/ไมมีนัด
- Section 3 ตารางแพทย
- ตารางแพทยในเวลา
- ตารางแพทยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

รูปภาพ
รูปภาพ
 เว็บ 3.4
 จากเว็บ 3.5
รูปภาพ
รูปภาพ
ระบบของเว็บ 3.2

Section 4 ขอมูลหองพิเศษ

 รูปภาพ เว็บ3.7

Section 5 มุมสุขภาพ

 หนาระบบของเว็บ 4.1

2. บริการออนไลน
Section 1 ตรวจสอบคิวตรวจ

(อธิบายการใชงานดวย)

 ระบบเดิมในไลน@
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(อธิบายการใชงานดวย)

 ระบบเดิมในไลน@

Section 3 ลงทะเบียนแจงเตือนคิว

(อธิบายการใชงานดวย)

 ระบบเดิมในไลน@

Section 4 ลงทะเบียนผูปวยใหม

(อธิบายการใชงานดวย)

 ระบบเดิมในไลน@

Section 2 จองคิวตรวจ
- คลินิกในเวลาราชการ
- คลินกิ พิเศษนอกเวลาราชการ

3. บริจาค เว็บ 5.7
Section 1 บริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑทางการแพทยโรงพยาบาลอุทัยธานี

 รูปภาพ ขอความ

Section 2 บริจาคเพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลอุทัยธานี

 รูปภาพ ขอความ

Section 3 บริจาคอวัยวะ

 รูปภาพ ขอความ

Section 4 บริจาคโลหิต

 รูปภาพ ขอความ

Section 5 สิทธิประโยชน

 รูปภาพ ขอความ

4. ฉุกเฉิน
Section 1 โทร 1669
Section 2 สงพิกัด
5. ติดตอ
Section 1 โทร
Section 2 line
Section 3 website
Section 4 facebook
Section 5 QR Code
6. กิจกรรมประชาสัมพันธ

 โทรออก
 send location
 เบอร 056511081
line : @uthaithhosp
 website : https://uth.moph.go.th
 FB: https://www.facebook.com/uthaihosp
 Generate to : https://www.facebook.com/messages/t/uthaihosp
ลิง้ คไปหนาเว็บ 5.1

