
ยินดีต้อนรบัคณะอาจารยผ์ูเ้ย่ียมส ารวจ 

โรงพยาบาลแก่งคอย 

อาจารยว์รวรรณ  ใหญ่มาก  
อาจารยส์งกรานต ์ มีชนึูก 

ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร : รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี : 31/8/64 



วิสยัทศัน์ (VISION) 
มมีาตรฐาน บรกิารประทบัใจ หว่งใยสขุภาพ 

พนัธกิจ  (Mission) 
มคีวามมุง่หมายทีจ่ะใหบ้รกิารสาธารณสขุทีม่คีุณภาพแก่ประชาชน 

ดว้ยความเสมอภาค 
และมปีระสทิธภิาพ  เพือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชน 



นโยบายส าคญัของโรงพยาบาล 



คณะกรรมการบริหาร รพ./ทีมน า 

องคก์รแพทย ์     
องคก์รพยาบาล 

ทีมผูป้ระสานงานคณุภาพ     

IC      IM      ENV    PCT   INS    HRD   RM  

โครงสร้างการพฒันาคณุภาพ 
และส่งเสริมสขุภาพ 

ทกุหน่วยงาน      

 M&M      





แผนท่ีอ าเภอแก่งคอย 

อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสระบรีุ 

อ าเภอพฒันานิคม 
จงัหวดัลพบรีุ 

อ าเภอบ้านนา 
จงัหวดันครนายก 

อ าเภอมวกเหลก็ 
จงัหวดัสระบรีุ 

ช าผกัแพว 

ชะอม 

N 

บ้านธาต ุ
พืน้ท่ี 803 ตร.กม. 

2 เทศบาล 
12 อบต. 

107 หมู่บา้น 48 ชมุชน 
35,397 หลงัคาเรือน 

ทบักวาง 
แก่งคอย 

ท่าตมู 

ช าผกัแพว 

เตาปนู 

สองคอน บ้านป่า 

ท่าคล้อ 

ตาลเด่ียว 

หินซ้อน 

ท่ามะปราง 

ชะอม 

บ้านธาต ุ

ห้วยแห้ง 



พืน้ท่ี  803  ตร.กม.     แบ่งเป็น 14 ต าบล                         
เทศบาล   2  แห่ง  /  อบต. 12 แห่ง  

107  หมู่บ้าน  48  ชมุชน  

35,397   หลงัคาเรือน 

พ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 

โรงพยาบาลแก่งคอย 
คลนิิกผูป่้วยนอก 
สสอ. 
รพ.สต.  19  แหง่ 



ขอ้มลูทรพัยากรสาธารณสขุ 

• โรงพยาบาล 60 เตียง     1 แห่ง 

• คลินิกประกนัสงัคม     1 แห่ง 

• ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแก่งคอย   1 แห่ง 

• โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล          19 แห่ง 

• ทีมหมอครอบครวั (FCT)   5 ทีม 

• คลินิกหมอครอบครวั (PCC)    4 แห่ง 
 



75 ปีขึน้ไป  
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อายุ(ปี) 

1 2      3 4 5 1 2      3 4 5 ร้อยละ 

โครงสร้างประชากร ปี 2564 (ทะเบียนราษฎร)์ 

เพศชาย 
49.43% 

(49,867) 

เพศหญงิ 
50.57% 
(51,015) 

14.40% 

8.32% 

8.55% 

การเพ่ิมขึ้นของ 
เพศชาย 70 ปีข้ึนไป 
 ต่อ เพศชาย ทัง้หมด 

ปี 2556-2562 
 

70+ = 24.03% 
total = 5.63% 

 

การเพ่ิมขึ้นของ 
เพศหญิง 70 ปีข้ึนไป 
 ต่อ เพศหญิง ทัง้หมด 

ปี 2556-2562 
 

70+ = 20.28% 
total = 5.89% 

 



             

       

สภาพพืน้ท่ี (ภาคเกษตรกรรม) 



             

       

สภาพพืน้ท่ี (ภาคอตุสาหกรรม) 



อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัสระบรุ ี

อ ำเภอพฒันำนคิม 

จงัหวดัลพบรุ ี

อ ำเภอบำ้นนำ 

จงัหวดันครนำยก 

อ ำเภอมวกเหลก็ 

จงัหวดัสระบุร ี

ต.ทบักวำง 
ต.แก่งคอย 

ต.ท่ำตูม 

ต.ช ำผกัแพว 

ต.เตำปูน 

ต.สองคอน ต.บำ้นป่ำ 

ต.ท่ำคลอ้ 

ต.หินซอ้น 

ต.หว้ยแหง้ 
ต.ท่ำมะปรำง 

ต.ชะอม 

ต.บำ้นธำตุ 

โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี 

ต.ตำลเดีย่ว 



สภาพการคมนาคม 

       



การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างและส่ิงแวดล้อม 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รพ.แกง่คอย รพ.สต.

จ านวน 

รพ. 

รพ.สต. 

Ave : Day 

583 589 586 592 607 625 622 630 650 686 676 

487 458 472 418 430 432 531 512 609 580 510 

สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 
เปรียบเทียบโรงพยาบาล - รพ.สต. (ผูป่้วยนอก) 

 
คาดการณ์
ผูป่้วยนอก 
701-767  
ต่อวนั 





สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลแก่งคอย 



การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล 
ท่ีผา่นมา 



การพฒันาสู่โรงพยาบาลคณุภาพ 





 การด าเนินงาน  Hospital Care  ,  Community Care  

IMC TEAM  at ward IMC team at PT unit IMC team in  Community 

การพฒันาคณุภาพด้านการดแูลผูป่้วย 



IN   Hospital  

IN  Community 



การพฒันาคณุภาพด้านส่ิงแวดล้อม 
และความปลอดภยั 





□   แพทย ์: กมุารแพทย,์ อายรุแพทย,์ เวชศาสตรค์รอบครวั, เวชศาสตรฉุ์กเฉิน 
□   ทนัตแพทย ์: ทนัตกรรมทัว่ไปชัน้สงู, ศลัยกรรมช่องปาก, ทนัตกรรม
ประดิษฐ,์ รกัษาคลองราก 
□   พยาบาล : จิตเวชเดก็/ผูใ้หญ่, เวชปฏิบติัทัว่ไป, การพยาบาลเฉพาะโรคไต, 
เวชปฏิบติัฉุกเฉิน  

การพฒันาคณุภาพด้านบคุลากร 



ความผกูพนัของบคุลากร 



ระบบ PACS (การแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดจิติอล)  

การพฒันาคณุภาพด้านเครื่องมือ 

เครือ่งชว่ยปัม๊และฟ้ืนคนืชพีอตัโนมตั ิ



 ระบบลกูโซค่วามเยน็ของวคัซีนแจง้เตือนผา่น Line 

การพฒันาคณุภาพด้านการจดัการระบบยา 

งานเภสชักรรมปฐมภมิู  



พฒันาการเบิกจ่ายยา-เวชภณัฑ ์ด้วยระบบ 

Drug store online 



การบริหารจดัการความเส่ียง 

ดา้นการเงนิ  เพิม่รายได ้ลดรายจ่าย 

เร่ิมต้น เมษายน 2561 

เปลีย่นหลอดไฟฟ้าเป็น LED 

เปลีย่นแอรเ์ป็นระบบ Inverter 



ด้านการเงิน  เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย  >>  Business Unit 

  
- ตัง้ทมี Financial 
- แผนกทนัตกรรม 
- แผนกแพทยแ์ผนไทย 
- งานอาชวีอนามยั 



จัดบริการเพ่ือลดความแออดั 



การพฒันาคณุภาพด้านการควบคมุ 
และป้องกนัการติดเช้ือ 

   จัดกจิกรรม รณรงค์การล้างมือ 



พฒันาระบบนัดออนไลน์ : 
http://www.kkhos.com 

พฒันาระบบคิวการรบับริการ : 
ตรวจสอบตวัตน / จดัล าดบัความเร่งด่วน  

ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร : รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี : 31/8/64 

การพฒันาคณุภาพด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 





การสร้างเสริมสขุภาพร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 



คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 
และระดบัต าบล 

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ 
นายอ าเภอแก่งคอย 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอ าเภอแก่งคอย 



1.ปัญหาอบุติัเหตจุากการจราจรทางถนน 
2.ปัญหาด้านคณุภาพอาหารเพ่ือการบริโภค 
3.ปัญหาด้านผูส้งูอาย ุผูพิ้การ และผูด้้อยโอกาส 

เขม็มุ่งปี 2564 



1.ปัญหาอบุติัเหตจุากการจราจรทางถนน 



2.  ปัญหาด้านคณุภาพอาหารเพ่ือการบริโภค 



3.ปัญหาด้านผูส้งูอาย ุผูพิ้การ และผูด้้อยโอกาส 



การพฒันาความร่วมมือของภาคีเครือข่าย : พชอ.แก่งคอย 

การพฒันาเชิงโครงสร้างและคณุภาพบริการ 



การพฒันาความร่วมมือของภาคีเครือข่าย : FCT 



การพฒันาความร่วมมือของภาคีเครือข่าย : โอบอุ้ม 



ศนูยร์่วมสขุ 



จิตอาสา 



พฒันาระบบการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั DM-HT 
ใกล้บา้น ใกล้ใจ รพ.สต. 19 แห่ง  



เข้าถึงการคดักรองภาวะแทรกซ้อน ท่ี รพ.สต.  



ตรวจรบัรองความพิการท่ีบา้น 



การพฒันาทีมผูด้แูล ในชมุชน  ทีมโอบอุ้ม  ( Caregiver ) 



ดแูลผูส้งูอาย ุคนพิการ ผูด้้อยโอกาสในชมุชน 



ชมุชนมีส่วนร่วม 

อปท.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน  



การพฒันาคณุภาพในการดแูล
ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ 

COVID-19 



การเฝ้าระวงั-แนวทางการดแูลผูติ้ดเช้ือ 
COVID-19  

***สถานการณ์ประเทศไทย*** 
   ผูติ้ดเช้ือสะสม      =  1,049,295 ราย 
   ผูเ้สียชีวิตสะสม    =         9,320 ราย 

***สถานการณ์จงัหวดัสระบรีุ*** 
       ผูติ้ดเช้ือสะสม       =  16,894  ราย 
       ผูเ้สียชีวิตสะสม    =        147  ราย 

***สถานการณ์อ าเภอแก่งคอย*** 
      ผูติ้ดเช้ือสะสม       =   3,063  ราย 
       ผูเ้สียชีวิตสะสม    =         14  ราย 

อตัราป่วย อนัดบั 3 ของจงัหวดัสระบรีุ 



การเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา (2) 

***ผูติ้ดเช้ือยืนยนัสะสม*** 
  ตัง้แต่ปี 2563       =  3,063  ราย 
  ตัง้แต่เม.ย. 2564  =  3,061  ราย 

***ทิศทางการติดเช้ือ*** 
  : เม.ย.64  สงูสดุ/วนั  3       สะสม/ด. =  12 

  : พ.ค.64   สงูสดุ/วนั  8       สะสม/ด. =  68 

  : มิ.ย.64   สงูสดุ/วนั  23     สะสม/ด. =  266 

  : ก.ค.64   สงูสดุ/วนั  44    สะสม/ด. =  674 

  : ส.ค.64   สงูสดุ/วนั  173   สะสม/ด. =  2,041 

***สถานการณ์ส าคญั*** 
Cluster (CPF) ผูติ้ดเช้ือ  502 ราย 



ก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบติัฯ 

มาตรการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต 
(ก าหนดนโยบาย / วางแผนเตรียมความ
พร้อมด้านอตัราก าลงั เครื่องมือ อปุกรณ์) 

New normal ในระบบบริการสขุภาพ 

มาตรการจดัระบบการดแูลผูติ้ดเช้ือ 
ทัง้ในระดบัสถานบริการ และชมุชน 

(ARI clinic / Cohort ward / CI / HI) 

มาตรการควบคมุการแพร่กระจายเช้ือ 



ก าหนดแนวการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต 



มาตรการส าคญัเพ่ือลดความแออดัของการบริการ 

หน่วยบริการมีการวดัอณุหภมิูแก่ผู้มารบับริการ และตัง้     
จดุวางแอลกอฮอลเ์จล/ จดุล้างมือ ท่ีมองเหน็อย่างชดัเจน 

หน่วยบริการก าหนดพื้นท่ีส าหรบัผู้รบับริการอย่างชดัเจน 
รวมถึงขอความรว่มมือผู้รบับริการทุกครัง้ หากไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ 

หน่วยบริการหลกัมีการปรบัระบบ/คิวการให้บริการ โดย     
มีการท าความเข้าใจรว่มกบัผู้รบับริการ ก าหนดจ านวน

ผู้รบับริการในแต่ละวนัท่ีชดัเจน มีการนัดหมายเหล่ือมเวลา 

คลินิกพิเศษ มีการปรบัระบบ/คิวการให้บริการ เพ่ิมการ
รกัษาในสถานบริการใกล้บา้น จดัการติดตามดแูลผู้ป่วย    

ท่ีบ้าน เพ่ิมระยะเวลาการนัดหมายเข้ารบับริการ          
รวมถึงให้ญาติ/จนท. รบัยาแทน 

ระบบบริการสขุภาพ          
: New normal  



มาตรการจดัระบบ (พืน้ท่ี) การดแูลผูติ้ดเช้ือ 

โรงพยาบาล-รพ.สนาม อปท. ภาคเอกชน (รง.) 



บ้านพักบุคลากร 

อาคาร
ผู้ป่วย
นอก  

หอ้ง
ฉุกเ
ฉิน 

Ward ชาย และเด็ก 

Ward หญิง  

อาคารผู้ป่วย
นอก (ใหม่) 

คลินิก ARI 
โรงซ่อม 

คลังบริหาร 
คลังเวชภัณฑ ์

แนวทางการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและ 
ความปลอดภยัในสถานการณ ์COVID-19 

ศาลา 
สวนหย่อ

ม 

แปลงผัก X-ray 
Covi

d 

ทีจ่อดรถ
ส่วน

เพิ่มเติม 

จดุคดักรองก่อนเข้าโรงพยาบาล 
วดัอณุหภมิู อธิบายเส้นทางไปจดุบริการ 

ทางเข้าเฉพาะส าหรบัคลินิกทางเดินหายใจ
และผูป่้วยกลุ่มเส่ียงโรค Covid-19 

1 

2 

5 

4 

3 

ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก 

ทางเข้าห้องฉุกเฉิน 

ทางเข้าด้านหลงัโรงพยาบาล 

 

1 

2 

3 

ทางเข้าผูป่้วยเส่ียง Covid19 สงู 
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผล + 
 

ทางเข้าคลินิก ARI 

4 

5 



Cohort Ward 
รองรบัผูติ้ดเช้ือ 40 เตียง 



ARI clinic 

Positive pressure COVID 
test station 

X-RAY Mobile unit 



รองรบัผูติ้ดเช้ือ 637 เตียง 

Community Isolation  : CI 



โรงพยาบาลสนาม 

รองรบัผูติ้ดเช้ือ  380 เตียง 



โรงพยาบาลสนาม 

รองรบัผูติ้ดเช้ือ  380 เตียง 



Factory Accommodation Isolation : FAI 

ก าหนดพืน้ท่ีพกัคอยในสถานประกอบการ ท่ีมีพนักงาน > 200 คน 



Vaccine Hall Vaccine นอกสถานที ่



Vaccine เชิงรุก 



การบริหารจดัการด้านยทุธภณัฑ ์



การส ารองยา Favipiravia และยาท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ 



วางแผน/บริหารจดัการวคัซีนอย่างเป็นระบบ 



นวตกรรม 



ข้อมลูข่าวสารสถานการณ์ COVID-19  

การพฒันาระบบสือ่สารข้อมลู COVID-19  

เวบ็ไซต ์รพ.แก่งคอย
www.kkhos.com 



การตรวจสอบผลการตรวจหาเช้ือ COVID-19  

การพฒันาระบบสือ่สารข้อมลู COVID-19  

การตรวจสอบผา่นระบบ QR CODE 

โดยใช้เลขบตัรประชาชน/วนัเดือนปีเกิด ในการเข้าถึงข้อมลู  



น า Application มาใช้ประโยชน์ในการส่ือสาร 

การพฒันาระบบสือ่สารข้อมลู COVID-19  

Application “คยุกบัหมอ” 
ส่ือสารระหว่างหมอกบัผูติ้ดเช้ือ / ระบบคดักรอง-รกัษาความลบัผูติ้ดเช้ือ 



การจองฉีดวคัซีน COVID-19 ผา่น Website  



ความภาคภมิูใจ 



ผูมิ้จิตศรทัธามอบอปุกรณ์การแพทย-์ส่งมอบก าลงัใจ 

“เราคนไทย...ไม่ท้ิงกนั” ต้านภยั COVID-19  

ครภุณัฑ/์อปุกรณ์การแพทย ์ อปุกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือ 



ผูมิ้จิตศรทัธามอบอปุกรณ์การแพทย-์ส่งมอบก าลงัใจ 

“เราคนไทย...ไม่ท้ิงกนั” ต้านภยั COVID-19  

เงิน/ทนุทรพัย ์ อาหาร (คาว/หวาน) / ผลไม้ / เครื่องด่ืม 



ภาครฐั-ภาคเอกชน-ประชาชน สนับสนุนช่วยเหลือ รพ.สนาม 

“เราคนไทย...ไม่ท้ิงกนั” ต้านภยั COVID-19  



ทอดผา้ป่า และเปิดตึก 6 ชัน้ (อาคารทวี-ประพิศ ภู่พฒัน์) 



โรงพยาบาลพลงังานแสงอาทิตยแ์ห่งแรก 



ต้นแบบ พชอ. 



ส่งเสริมอาชีพผูพิ้การ  และผูด้้อยโอกาส 



รางวลัการด าเนินการด้านอบุติัเหตจุราจร 





โอกาสพฒันา 
- ขยายโซล่าเซลล ์
- เพ่ิมท่ีพกัเจ้าหน้าท่ี 
- หน่วยไตเทียม 
- เพ่ิม  PCC 




