
ประวัติโรงพยาบาล 
และโรงพยาบาลกับการบริการ-วิชาการ 

โรงพยาบาลแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 

ประวัติโรงพยาบาลแก�งคอย 
โรงพยาบาลแก�งคอยถือกําเนิดครั้งแรกมาจากสถานีอนามัยช้ันหนึ่ง อําเภอแก�งคอย จังหวัด

สระบุรี สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เม่ือป)พุทธศักราช ๒๕๐๑ ตั้งอยู�บนพ้ืนท่ีตําบลแก�งคอย 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารให3บริการผู3ป5วย ในป)พุทธศักราช ๒๕๑๒ 

จากนั้นพัฒนาข้ึนมาเป6นศูนย7การแพทย7และอนามัย อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี ในป)พุทธศักราช 

๒๕๑๕ โดยมีนายแพทย7ประชา เอมอมร เป6นผู3อํานวยการคนแรก  

พุทธศักราช ๒๕๓๓ พัฒนาจากศูนย7การแพทย7และอนามัยเป6นโรงพยาบาลชุมชนขนาด       

๑๐ เตียงและ ๓๐ เตียง ตามลําดับ ต�อมามีผู3รับบริการเพ่ิมมากข้ึนจึงมีความจําเป6นต3องขยายบริการ จึงทํา

การสร3างอาคารใหม�ข้ึน (ต�อมาป)พุทธศักราช ๒๕๓๙ มีการสร3างโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีแห�งใหม�ข้ึน จึงใช3

อาคารนี้ให3บริการผู3ป5วย โดยใช3ช่ือว�า “คลินิกผู3ป5วยนอก โรงพยาบาลแก�งคอย”) อาคารใหม�มีลักษณะเป6น

อาคารอํานวยการ จึงมีการจัดการการใช3งานในอาคารใหม� ดังนี้ 

* อาคารอํานวยการ  
ลักษณะอาคาร ๒ ช้ัน ช้ันท่ีหนึ่ง จัดการพ้ืนท่ีเป6นแผนกเวชระเบียน แผนกผู3ป5วย

นอก ห3องตรวจโรค แผนกแพทย7แผนไทย แผนกแพทย7แผนจีน แผนกกายภาพบําบัด แผนกเภสัชกรรม 

และแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ช้ันท่ีสองเป6นส�วนของสํานักงาน ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแก�งคอย 



นอกจากนั้นแล3วยังมีการสร3างบ3านพักบุคลากรของโรงพยาบาล สร3างศูนย7ออกกําลังกาย 

(Kaengkhoi fitness center) เพ่ือเป6นขวัญและกําลังใจให3กับบุคลากรอีกด3วย 

พุทธศักราช ๒๕๓๙ โรงพยาบาลแก�งคอยได3พัฒนาข้ึนจนขยายบริการเป6นโรงพยาบาลชุมชน

ขนาด ๖๐ เตียง แต�เนื่องจากพ้ืนท่ีตั้งเดิมไม�เพียงพอต�อการขยายบริการ ท้ังอาคารสําหรับให3บริการผู3ป5วย

และอาคารท่ีพักของบุคลากรของโรงพยาบาล จึงต3องหาพ้ืนท่ีสร3างแห�งใหม� ซ่ึงได3รับความอนุเคราะห7จาก

คุณบุญจันทร7-คุณไพฑูรย7 นุตราวงศ7 บริจาคท่ีดินจํานวน ๑๕ ไร� ๗๑ ตารางวา ให3กับทางโรงพยาบาล      

(ป)พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครอบครัวนุตราวงศ7ได3บริจาคเพ่ิมเติมอีก ๒ ไร�และทางโรงพยาบาลซ้ือเพ่ิมเติมอีก 

๕ ไร� ๒ งาน ๒๐ ตารางวา) ซ่ึงห�างจากพ้ืนท่ีเดิม ๓.๖ กิโลเมตร จึงได3ย3ายมาก�อสร3างโรงพยาบาลใน

สถานท่ีแห�งใหม� ตั้งอยู� ณ เลขท่ี ๑๐๗ หมู�ท่ี ๘ ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี ก�อสร3าง

แล3วเสร็จและเริ่มเปXดบริการ ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยอาคารท้ังหมดประกอบด3วย 

* อาคารอํานวยการ  
ลักษณะอาคาร ๒ ช้ัน ช้ันท่ีหนึ่ง จัดการพ้ืนท่ีเป6นแผนกผู3ป5วยนอก ห3องตรวจ

ร�างกาย-โรค แผนกเวชระเบียน แผนกทันตกรรม แผนกเวชปฏิบัติครอบครัว แผนกเภสัชกรรม แผนกรังสี

การแพทย7 แผนกประกันสุขภาพ แผนกจิตเวช แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สร3างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินใหม� 

ป) ๒๕๕๕) แผนกชันสูตร ช้ันท่ีสองเป6นส�วนของสํานักงาน ประกอบด3วย ห3องประชุม ห3องผู3อํานวยการ

โรงพยาบาล ฝ5ายบริหารงานท่ัวไป แผนกศูนย7คุณภาพ  

* อาคารผู"ป#วยในชาย  
ลักษณะอาคาร ๑ ช้ัน จัดให3มีเตียงไว3รองรับผู3ป5วยชาย ประเภทสามัญ จํานวน   

๒๔ เตียง ห3องพิเศษ จํานวน ๕ เตียง (ห3อง) และห3องแยกโรค จํานวน ๒ เตียง (ห3อง) นอกจากนั้นยัง

จัดสรรบางส�วนของอาคารปรับปรุงเป6นหอผู3ป5วยเด็ก (๐-๕ ป)) ประเภทสามัญ จํานวน ๘ เตียง  

* อาคารผู"ป#วยในหญิง  
ลักษณะอาคาร ๒ ช้ัน ช้ันท่ีหนึ่ง จัดให3มีเตียงไว3รองรับผู3ป5วยหญิง ประเภทสามัญ 

จํานวน ๒๐ เตียง ห3องพิเศษ จํานวน ๕ เตียง (ห3อง) ห3องแยกโรค จํานวน ๒ เตียง (ห3อง) และห3องคลอด 

จํานวน ๖ เตียง ส�วนช้ันท่ีสองเป6นส�วนของสํานักงาน ประกอบด3วย แผนกบริการสุขภาพชุมชน แผนก   

อาชีวอนามัย และแผนกศูนย7ข3อมูลข�าวสาร 

* อาคารบริการโภชนาการ-จ�ายกลาง  
ลักษณะอาคาร ๑ ช้ัน ส�วนหนึ่งจัดให3มีบริการจัดอาหารให3กับผู3ป5วย อีกส�วนหนึ่ง

ให3บริการซักฟอก เตรียมเครื่องมือ สําหรับการบริการผู3ป5วย  

* บ"านพักและอาคารท่ีพัก (แฟลต)  
สําหรับบุคลากรของโรงพยาบาล ประกอบด3วย บ3านพักจํานวน ๖ หลัง และอาคาร

ท่ีพัก (แฟลต) ๓ ช้ัน ๓๖ ห3อง จํานวน ๓ อาคาร  



* อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  
เริ่มก�อสร3างเม่ือป) ๒๕๕๕ ลักษณะอาคาร ๒ ช้ัน ช้ันท่ีหนึ่ง จัดให3มีบริการด3าน

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และแผนกชันสูตร ส�วนช้ันท่ีสองเป6นส�วนของห3องประชุมขนาดใหญ� และห3องรับรอง 

(พ้ืนท่ีห3องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (อาคารอํานวยการเดิม) ปรับเป6นแผนกเวชระเบียน) 

* อาคารบริการขาเทียม  
เริ่มก�อสร3างเม่ือป) ๒๕๕๖ ลักษณะอาคาร ๑ ช้ัน จัดให3มีบริการสร3าง ซ�อมแซม    

ขาเทียมให3กับผู3พิการ  

* อาคารบริการ ๖ ช้ัน  
เริ่มก�อสร3างเม่ือป) ๒๕๖๐ ลักษณะอาคาร ๖ ช้ัน มีแผนการจัดบริการในแต�ละช้ัน 

ดังนี้ ช้ันท่ีหนึ่ง จัดให3มีบริการด3านผู3ป5วยโรคเรื้อรัง ช้ันท่ีสอง จัดให3มีบริการด3านไตเทียม ช้ันท่ีสาม จัดให3มี

บริการด3านส�งเสริมสุขภาพ ช้ันท่ี ๔ จัดให3มีบริการด3านทันตกรรม ช้ันท่ี ๕ จัดให3มีบริการกิจกรรมส�งเสริม

สุขภาพและห3องประชุม และช้ันท่ี ๖ เป6นส�วนของสํานักงาน (หมายเหตุ : พ้ืนท่ีเดิมของแผนกทันตกรรม 

เวชปฏิบัติครอบครัว จุดบริการผู3ป5วยโรคเรื้อรัง จะปรับสภาพเป6นแผนกผู3ป5วยนอก)  

การดําเนินการในทุกส�วนบุคลากรท้ังหมด สละท้ังกําลังกายกําลังใจ ร�วมกันพัฒนาโรงพยาบาล     

แก�งคอย จนในป_จจุบันพัฒนาข้ึนเป6นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ� (F1) ผ�านการต�ออายุการรับรอง

กระบวนการคุณภาพครั้งท่ี ๔ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในป)พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ภายใต3การนําของผู3อํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย7ประสิทธิ์ชัย ม่ังจิตร 

 

โรงพยาบาลแก�งคอยกับงานด"านการบริการ 
โรงพยาบาลแก�งคอย เป6นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ� (F1) ขนาด ๖๐ เตียง มีผู3ป5วยนอก         

เข3ารับบริการในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในป) ๒๕๕๖-๒๕๖๑ เท�ากับ ๒๒๐,๓๓๔, ๒๒๕,๙๘๐, ๒๒๕,๗๗๓, 

๒๒๙,๗๓๐, ๒๓๗,๕๕๖ และ ๒๔๙,๘๖๖ ราย คิดเป6นผู3รับบริการเฉล่ียต�อวันเท�ากับ ๖๐๕, ๖๒๐, ๖๒๐, 

๖๓๐, ๖๕๑ และ ๖๘๕ ราย ตามลําดับ ซ่ึงมีปริมาณท่ีสูงกว�าโรงพยาบาลชุมชนอ่ืนๆในจังหวัดสระบุรี        

เป6นจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังเปXดบริการคลินิกพิเศษสําคัญๆ เช�นคลินิกโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน-      

โรคความดันโลหิตสูง) คลินิกโรคหอบหืด คลินิกโรคหัวใจ (วาร7ฟาริน) คลินิกโรคติดต�อท่ัวไป ให3บริการ

ด3านการตรวจสุขภาพแก�พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสุขภาพแรงงานต�างด3าว ซ่ึงเปXดให3บริการ

ทุกวัน ซ่ึงป_ญหา  ในป_จจุบันท่ีเกิดข้ึนคือ เกิดความแออัดของผู3มารับบริการ อันเนื่องมาจากสถานท่ี

ให3บริการคับแคบ ในส�วนของผู3ป5วยใน มีอาคารผู3ป5วยอยู� ๒ อาคารคือ อาคารผู3ป5วยในชายและอาคาร

ผู3ป5วยในหญิง ในส�วนของการให3บริการคลอดบุตรยังต3องใช3ร�วมกับอาคารผู3ป5วยในหญิง เนื่องมาจาก     

ยังไม�มีอาคารท่ีให3บริการเฉพาะ แต�มีการจัดสถานท่ีพักไว3เป6นสัดส�วนชัดเจน นอกจากนั้นแล3ว มีผู3ป5วยใน

เข3ารับบริการในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนเช�นกัน โดยในป) ๒๕๕๖-๒๕๖๑ เท�ากับ ๖,๒๐๗ , ๕,๙๓๓ , ๖,๘๗๔ , 



๕,๘๐๐ , ๖,๒๑๔ และ ๖,๔๒๔ ราย คิดอัตราครองเตียงเท�ากับ ๙๐.๓๔, ๘๘.๘๙, ๙๔.๐๘, ๘๓.๖๖, 

๘๖.๐๕ และ ๘๙.๑๖ ตามลําดับ ถึงแม3ว�าภาพรวมของอัตราครองเตียง และ Active Bed จะยังไม�เต็ม

จํานวนเตียงท่ีกําหนด แต�จากข3อมูลพบว�าในหลายๆช�วงของแต�ละป) มีจํานวนผู3ป5วยใน ท้ังผู3ป5วยในชาย

และผู3ป5วยในหญิงมากกว�าจํานวนเตียงท่ีมี ต3องอาศัยเตียงสํารอง (summer bed) ให3พักรักษาไปพลาง

ก�อน ซ่ึงก็ตามมาด3วยป_ญหาความแออัดเช�นเดียวกับผู3ป5วยนอก ป_ญหาท่ีสําคัญอีกด3านหนึ่งคือการส�งผู3ป5วย

ไปรับการรักษาต�อ ในแต�ละป)เป6นจํานวนมาก โดยผู3ป5วยนอกท่ีต3องส�งต�อไปรับการรักษาท่ีอ่ืนป) ๒๕๕๖-

๒๕๖๐ เท�ากับ ๕,๘๘๗ , ๕,๖๖๓ , ๕,๘๘๗ , ๕,๔๙๗ และ ๕,๘๒๘ ราย ส�วนผู3ป5วยในท่ีต3องส�งต�อไปรับการ

รักษาท่ีอ่ืน ป) ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เท�ากับ ๕๐๒, ๓๖๘, ๒๕๖, ๓๕๔ และ ๕๔๕ ราย โดยพบว�าหากโรงพยาบาล

แก�งคอย มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงและเพียงพอต�อการบริการ ประกอบกับมีอาคารสถานท่ีและเครื่องมือ

แพทย7ท่ีเหมาะสม จะมีการบริการท่ีดี ลดป_ญหาการส�งต�อผู3ป5วย รวมถึงจะช�วยให3การดูแลสุขภาพ

ประชาชนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

โรงพยาบาลแก�งคอยกับการให"บริการเชิงรุกในการรักษาพยาบาล 
* โรงพยาบาลมีระบบเวชศาสตร7ฉุกเฉิน Emergency Medical Service (EMS) ซ่ึง            

มีความสามารถ ให3การรักษาพยาบาล แก�ผู3ป5วยฉุกเฉิน และผู3บาดเจ็บ ท่ีมีความพร3อมสูง อันประกอบด3วย 

ระบบการรักษาพยาบาลก�อนถึงโรงพยาบาล และระบบห3องฉุกเฉิน การให3การรักษาพยาบาลก�อนถึง

โรงพยาบาล (Pre-Hospital Care) ซ่ึงประกอบด3วย แพทย7 พยาบาลและหน�วยกู3ชีพ ออกไปให3บริการ 

ณ.จุดเกิดเหตุ เพ่ือให3ผู3ประสบเหตุ ได3รับการรักษาพยาบาล อย�างถูกวิธี และทันเวลา พร3อมท้ังมี ระบบ

นําส�งสถานพยาบาล อย�างรวดเร็วเปXดให3บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

* การให3บริการด�านแรก (Front Liner) โดยจัดให3มีบุคลากรทําหน3าท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

แนะนํา ช�วยเหลือแก�ผู3ป5วยและญาติ 

* จัดให3มีการอํานวยความสะดวก แก�ผู3ป5วยบางประเภทโดยเฉพาะ ได3แก� ผู3สูงอายุ ผู3ประกันตน   

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตรวจสุขภาพแรงงานก�อนและหลังเข3าทํางาน ตรวจสุขภาพแรงงาน

ต�างชาติเพ่ือเข3าสู�ระบบประกันสุขภาพ เป6นต3น 

 

 

 

 

 

 

 



โรงพยาบาลแก�งคอยกับงานด"านวิชาการ 

โรงพยาบาลแก�งคอย รับเป6นแหล�งฝwกงานของนิสิต/นักศึกษา ในหลายหลักสูตร หลายสถาบัน 
ประกอบด3วย 

* นิสิต/นักศึกษาแพทย6  
จากคณะแพทยศาสตร7จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร7 โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7  
* นิสิต/นักศึกษาทันตแพทย6  

จากคณะทันตแพทยศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร7 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7 

* นิสิต/นักศึกษาเภสัช  
จากคณะเภ สัชศาสตร7  จุ ฬาลงกรณ7มหา วิทยา ลัย ,  คณะเภ สัชศาสตร7 

มหาวิทยาลัยมหิดล, จากคณะเภสัชศาสตร7 มหาวิทยาลัยขอนแก�น, จากคณะเภสัชศาสตร7 มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ, จากคณะเภสัชศาสตร7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจากคณะเภสัชศาสตร7 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

* นักศึกษากายภาพบําบัด  
จากคณะสหเวชศาสตร7  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7 ,  คณะกายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย      
หัวเฉียว 

* นิสิต/นักศึกษาพยาบาล  
จากคณะพยาบาลศาสตร7 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะพยาบาล

ศาสตร7 วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี และคณะพยาบาลศาสตร7 วิทยาลัยพยาบาลมิชช่ัน  
* นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร6  

จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาอ่ืนๆ เช�น สาขาเวชสถิติ สาขาคอมพิวเตอร7 เข3ามาฝwกงานด3วย

เช�นกัน 
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