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28 กันยายน 2565 

สรุปผลงานประจ าปี 2565 



ผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
 

ผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
 



สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไร้โรคา 



 
      สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไร้โรคา 



การจัดการมูลฝอย 

  ขยะอันตรายส่งก าจัดที่เทศบาลเมืองแก่งคอย  
 

 ขยะทั่วไปเทศบาลแก่งคอยรับไปก าจัดสัปดาห์
ละ 2 ครั้งโดยส่งบริษัททีพีไอ 



 
 โรงพยาบาลรับซื้อขยะจากหน่วยงาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง     

         จ าหน่ายให้ภาคเอกชน เดือนละ 1 ครั้ง 
 

 

• จ านวนขยะรีไซเคิล 3 ปี ย้อนหลัง 

 ปี 2563 น ้ำหนักขยะ 9,358.8 กก.  

 ปี 2564 น ้ำหนักขยะ 9986.8 กก.  

   ปี 2565 น ้ำหนักขยะ 7397.1 กก.  

- ขยะเปียก (เศษอาหาร) 

     น้ำไปเป็นอำหำรปลำ 
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 ขยะรีไซเคิล 



รถขนส่งรับขยะติดเชือ้ไปก าจัด โดยรับไป
ก าจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ที่รองรับขยะติดเชื้อ ส่งก าจัดโดยบริษัทเอกชน 



8.06 

3.42 

87.69 

0.82 0.01 

ร้อยละของน้ าหนักขยะติดเชื้อ 
รพ.สต ชาวบ้าน รพ.แก่งคอย โรงงาน คลินิก 

(รพ.แก่งคอย) 

(โรงงาน) 
(คลินิก) 

ขยะติดเชื้อไม่ตกค้าง  ไม่ออกสู่ชุมชน 
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 ปริมาณขยะทั้งหมดที่รพ.ส่งไปก าจัด 

(รพ.สต) 

(ชุมชน) 



 
     การจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 



ผลการตรวจสุขภาพ 

เข้าตรวจสุขภาพ 100 % 

อาย ุ≥ 35 ปี  71.61 %  
อาย ุ< 35 ปี  28.39 %  

เพศหญิง 80.93 %   
เพศชาย 19.07 %  

ภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป็นโรค 

ปี 2561 18.06 39.81 42.13

ปี 2562 25 35.91 39.09

ปี 2563 17.65 39.49 42.86

ปี 2564 14.52 54.77 30.71

ปี 2565 14.83 41.95 43.22
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5 อันดับ ความเสี่ยงจากผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 

LDL 
75.45 % 01 

BMI 
55.13 %  02 

HT 
 38.14 % 

05 
 42.52 %  

04 

รอบเอว 
45.73 % 

03 

ปี 2561-2565 

 ปี 2561  ป ี2562  ปี 2563  ปี 2564 

1. LDL 
(86.75%) 

1. LDL  
(87.90%) 

1. LDL 
(76.83%) 

1. LDL  
(83.94%) 

2. BMI 
(61.22%) 

2. รอบเอว  
(50 %) 

2. BMI 
(54.89%) 

4. BMI  
(55.27%) 

3.Cholesterol 
(49.01%) 

3.Cholesterol 
 (48.41%) 

3.Cholesterol 
(53.66%) 

3.Cholesterol 
 (51.46%) 

4. รอบเอว 
(48.13%) 

4. BMI  
(44.09%) 

4.FBS 
(48.78%) 

4. HT  
(34.17%) 

5.FBS 
(43.71%) 

5. FBS  
(41.4%) 

5.รอบเอว 
(47.66%) 

5. รอบเอว 
(48.10%) 

ปี 2565 

Cholesterol 



ผลการตรวจและการได้รับวัคซีน 

เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 173 คน  
คิดเป็นร้อยละ 60.92   

ปี 2563 เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีภูมิต้านทานโรคไวรัสตับอักเสบบี 203 คน  
พบเชื้อ  6 คน ไม่มีภูมิ 32 คน  
ปี 2564 เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีภูมิต้านทานโรคไวรัสตับอักเสบบี 195 คน  
พบเชื้อ  5 คน ไม่มีภูมิ 45 คน  
ปี 2565 เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีภูมิต้านทานโรคไวรัสตับอักเสบบี 215 คน  
พบเชื้อ  6 คน ไม่มีภูมิ 18 คน 
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แผนภูมิพฤติกรรมการกิน ออกก าลังกายและอารมณ ์

 
1. ออกก าลัง   
2. ควรกินปลา อย่างน้อย วันละ 1 มื้อ 
3. การดื่มนมขาดมันเนย 
4. กินผลไม้วันละ  2-3  ส่วน  
(หนึ่งส่วนเท่ากับ 6-8  ค า) 
 

 

พฤติกรรมที่ควรปรับคือ 

***หากคะแนนมากขึ้นแสดงว่าพฤติกรรมการกิน ออกก าลังกายและอารมณ์ของเจ้าหน้าท่ีดีขึ้น 



สรุปผลการประเมินความเครียดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งคอย  สิงหาคม 2565 

2. เครียดปานกลาง 61 คน  
คิดเป็น 27.85 %  

3. เครียดมาก 12 คน  
คิดเป็น 5.48 % 

 

4. เครียดมากที่สุด 10 คน คิดเป็น 4.57 % 

1. เครียดน้อย 136 คน คิดเป็น 62.10 %  

แบบประเมินความเครยีดสุขภาพจิต (ใหม)่( ST-5 )  
ทั้งหมด 219 คน 
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แผนภูมิแสดงระดับความเครียด 



- บริหาร  

- อาชีวอนามัย 

- ศูนย์ข้อมูล 

- เภสัชกรรม 

- ตึกผู้ป่วยในชาย 

ตึกผู้ป่วยในหญิง 
- จ่ายกลาง 

หน่วยงานที่มีความเครียดมากที่สุด  01 
02 

03 

20 % 

30 % 
10 % 

10 % 

10 % 

10 % 

10 % 



เครียดน้อย  
เป็นความเครียดในชีวิตประจ าวัน ปรับตัวได้เอง  

เครียดปานกลาง  
มีการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติ
ได ้ถือว่าปกต ิ

เครียดมาก  
ตอบสนองอย่างรุนแรงชั่วคราว ในภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัต ิ
ถ้า 2 สัปดาห์เครียดมากขึ้นควรพบแพทย์  ประเมินซ้ า  

แนวทางแก้ไข 

เครียดมากที่สุด  
เป็นความเครียดที่รุนแรงมีผลต่อร่างกายและจิตใจ เสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย ควรได้รับการรักษา ส่งปรึกษาคลินิกสุขภาพใจ 



โรคติดต่อและระบาดวิทยา 



Pneumonia Diarrhoea
Hand,foot
and mouth

disease

Food
Poisoning

S.T.D.total Influenza Chickenpox Syphilis
Hepatitis,To

tal
Gonorrhoea Chancroid

เพศหญิง 1600 590 142 87 28 19 14 13 5 1 10

เพศชาย 1016 350 148 40 26 17 15 10 10 12 3
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สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญ 
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จ านวนผู้ป่วยมือเท้าปาก ปี 2565 แยกรายต าบล 
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จ านวนผู้ป่วยมือเท้าปากปี2565 แยกตามกลุ่มอายุ
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1. รณรงคท์้ำควำมสะอำด ชั นเรียนทั งโรงเรียน 
2. ปิดชั นเรียนเพื่อท้ำควำมสะอำดกรณีพบเด็กป่วยเกิน2รำย 
3. เข้มงวดกำรคัดกรองเด็กที่ป่วย/สงสัย 
4. เข้มงวดมำตรกำรสุขำภิบำล โรงอำหำร กำรล้ำงมือ  
ควำมสะอำดภำชนะใส่อำหำรและน ้ำดื่ม  

มาตรการควบคุมโรค 





ความเสี่ยงจากการท างานของ
บุคลากรโรงพยาบาล ระดับ
ความเสี่ยง 3 , 4 , 6 และ 9  

แสงสว่าง อาคาร 6 ชั้น 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัวที่ 1 (หน้ำห้อง EKG) 
โต๊ะคอมพิวเตอร์ตัวที่ 2  
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัวที่ 3  
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัวที่ 4  
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัวที่ 5 

214 
246 
188 
211 
216 

โต๊ะท้ำงำน (พี่ฑูรย์)                                   185 
เค้ำเตอร ์                                               218 

เค้ำเตอร์                                               212 
โต๊ะท้ำงำน ติดประตูทำงเข้ำ                       160 
โต๊ะท้ำงำน                                    165 
โต๊ะท้ำงำน                                    195 
โต๊ะท้ำงำน                                    152 

คลินิก NCD 

งานส่งเสริม 

ทันตกรรม 



ผลการตรวจน้ า 

       น้ าเสียที่ได้รับการบ าบัดแล้วไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 

        น้ าประปาโรงพยาบาล ผลการตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ห้องปฏิบัติการ 
รพ.สระบุรี ) 

       ประปาดื่มได้ ผลการตรวจไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ห้องปฏิบัติการ  

รพ.สระบุรี)  



ตัวชี้วัดที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่มีค่า BMI ≥18.5≤23(ปกต)ิ 
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ความเสี่ยงส าคัญ 

น้ าประปาโรงพยาบาลไม่ไหลเสี่ยงไม่มีน้ าใช้  
การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา  
ด้ำเนินกำรเปิดน ้ำประปำภูมิภำคใช้ระหว่ำงแก้ไข กำรป้องกันกำรเกิดปัญหำซ ้ำ มำตรกำร 
  เฝ้ำระวังระบบประปำทุกวัน 
  รีบรำยงำนและด้ำเนินกำรแจ้งงำนซ่อมแก้ไขกรณีหน่วยงำนแก้ไขเองไม่ได้ 
  กรณีต้องใช้น ้ำประปำส้ำรอง (ประปำภูมิภำค) ให้ด้ำเนินกำรตำมแนวทำง ENV. 
  ประสำนงำนภำคเอกชนเข้ำมำช่วยกรณีกรณีไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ 



ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการให้บริการเสี่ยงได้รับบริการไม่ครบตามต้องการ  
การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา   
แจ้งขั นตอนกำรตรวจ แจ้งผลดี,ผลเสียกำรไม่ปฏิบัติตำมขั นตอนทุกครั ง 
กำรป้องกันกำรเกิดปัญหำซ ้ำ มำตรกำร 
 แจ้งขั นตอนกำรตรวจพร้อมแนบเอกสำรขั นตอนกำรตรวจ, แจ้งผลดีผลเสยีกำรไม่ปฏิบัติตำมขั นตอนทุกครั ง 
 เปิดโอกำสให้ซักถำม หรือหำกสงสัยให้สอบถำมทุกครั งทุกจุดที่ผ่ำน 
 ทุกจุดแจ้งผู้รับบริกำรในกำรรับบริกำรจดุต่อไปตำมขั นตอนกำรตรวจที่แนบมำ 

ความเสี่ยงส าคัญ 



ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
 



ปัญหา 
ฝนตกบ่อยตะกอนแห้งไม่ทัน พื นทีต่ำกตะกอนไม่เพียงพอ 
 

วิธีการ 
 เพิ่มพื นทีต่ำกตะกอนอนโดยใช้เศษเหล็กเหลือใช้ท้ำเป็นชั นตำกเหนือบ่อตำกเดิม 
 ตะกอนที่ตักขึ นคอนโดจะเป็นตะกอนที่เริ่มหมำดแล้ว 
เคลียร์บ่อพร้อมระบำยตะกอนใหม ่

นวัตกรรม คอนโดตากตะกอน 



ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เสือด า 

ความเป็นมา 
ปัญหำ Hi risk ที่มีควำมเสี่ยงแพร่กระจำยเชื อ เวลำมำตรวจที่ ARI จะนั่งรวมกับผู้ป่วย
ที่มำรับบริกำรระบบทำงเดินหำยใจทั่วไป 

ความเสี่ยง 
   แพร่กระจำยเชื อให้แก่ เจ้ำหน้ำที่ 
   แพร่กระจำยเชื อให้แก่ ผู้มำรับบริกำรระบบทำงเดินหำยใจ 



วิธีการ 
รพ.สต. จะนัด Hi risk พร้อมแจ้งรำยชื่อล่วงหน้ำก่อนผู้ป่วย มำ ท้ำให้ LAB 
สำมำรถท้ำประวัติ และเตรียมอุปกรณ์รอ 
ผลดี 
ผู้ป่วยกลุ่ม Hirisk ไม่ต้องอยู่ในโรงพยำบำลนำน ลดกำรแพร่เชื อให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ และผู้ป่วยที่มำรับบริกำรที่คลินิกระบบทำงเดินหำยใจ 

ปัญหาอุปสรรค 
    เสือด้ำบำงแห่ง ส่งรำยชื่อมำล่ำช้ำ ท้ำให้เจ้ำหน้ำที่สับสน 
และไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้รอ 
    เสือด้ำบำงแห่ง มำไม่ตรงวัน และไม่แจ้งรำยชื่อมำก่อน 



พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสื่อสำรโดยใช้อักษรต่ำงชำติ  
(ลำว,กัมพูชำ,พม่ำ) โดยกำรมีส่วนร่วมของล่ำม ผู้รับบริกำรมี
ควำมสะดวก และเข้ำถึงบริกำรได้รวดเร็ว ไม่ผิดจุด 

ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 









ความภาคภูมิใจ 
 





กรณีศึกษำพบผู้ป่วยโรคเมลอิอยด์ 
ในผู้ติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  

โรงพยำบำลสนำม 
1 สิงหำคม - 15 กันยำยน 2564 

41 



สิ่งแวดล้อม: การตรวจหาเชื้อ Burkholderia psudomelli ในดินและน้ าบริเวณ โรงพยาบาลสนาม 

ตัวอย่าง สถานที่เก็บตัวอย่าง  ปริมาณ 
วันท่ีเก็บ  

10/09/64 
12.00น. 

จ านวนตัวอย่าง  

วันท่ีเก็บ  
10/09/64 
15.00น. 

จ านวนตัวอย่าง  

วันท่ีเก็บ 
13/09/64 
10.00น. 

จ านวนตัวอย่าง  

วันท่ีเก็บ 
16/09/64 
10.00น. 

จ านวนตัวอย่าง  

น้ าใช้  
รอบบ้ำนพัก A,B,C,D,อำคำรผู้ป่วยรวม, 

อำคำร I,อำคำรอ้ำนวยกำร,บ้ำนพักแพทย์
,โรงอำหำร,อำคำร X-ray 

ตัวอย่ำงละ  
5 ลิตร 

10 7 10 10 

น้ าดื่ม  น ้ำดื่มขวดจำกกองอ้ำนวยกำร 3 ยี่ห้อ 
ตัวอย่ำงละ  

5 ลิตร 
8  - - - 

ดิน 
รอบบ้ำนพัก A,B,C,D,อำคำรผู้ป่วยรวม, 

อำคำร I,อำคำรอ้ำนวยกำร,บ้ำนพักแพทย์ 
ลึก 5 ซม.จำกผิวดิน 

ตัวอย่ำงละ 
อย่ำงน้อย 
200 กรัม 

50  - - - 
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แผนผังท่อส่งน้ าใช้ภายใน ร.พ.สนามเจ็ดคต 

R 

เอกเรย ์

ทางเดนิน ้าใหม่ 

ทางเดนิน ้าเดมิ 

ท่อน ้าใหม่ 

ท่อน ้าเดมิ 

43 
36 

สถานทีเ่ก็บตัวอยา่ง 

ปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอื / ผลตรวจเพาะเชือ้ B. pseudomalleii  

8/09/64 
ชดุทดสอบคลอรนีอสิระ
คงเหลอืในน ้า(อ.31) 

10-13/09/64 
ชดุทดสอบคลอรนีอสิระ
คงเหลอืในน ้า(อ.31) 

16/09/64 
เครือ่งวัดคลอรนีแบบดจิติอล  

อาคารอ านวยการ  <0.2 ppm >1ppm 
No significant growth 

1ppm 
No significant growth 

อาคารผูป่้วยรวม <0.2ppm 
B.Pseudomalleii 

0.5 ppm 
No significant growth 

โรงอาหาร <0.2ppm 
B.Pseudomalleii 

0.25 ppm 
No significant growth 

บา้นพักแพทย ์ <0.2 ppm >1ppm 
No significant growth 

>1ppm 
No significant growth 

บอ่พักน ้าประปาเกา่  <0.2 ppm >1ppm 
No significant growth 

>1ppm 
No significant growth 

บอ่พักน ้าบาดาล <0.2 ppm 

อาคาร I  <0.02ppm 
B.pseudomalleii 

0.75 
No significant growth 

อาคารผูป่้วยA >1ppm 
No significant growth 

>1ppm 
No significant growth 

อาคารผูป่้วยB >1ppm 
No significant growth 

>1ppm 
No significant growth 

อาคารผูป่้วยC >1ppm 
No significant growth 

>1ppm 
No significant growth 

อาคารผูป่้วยD 0.2ppm 
No significant growth 

>1ppm 
No significant growth 

อาคาร Xray B.pseudomalleii 

ไม่พบเชื้อ 
B.Pseudomalleii 
จากตัวอย่างน้ าดื่ม   

การตรวจปริมาณคลอรีนและตรวจเพาะเช้ือจากน้ าใช้ 
ต ำแหน่งทีพ่บเชือ้ 

B.pseudomallei 



เส้นโค้งการระบาดแสดงจ านวนผู้ป่วยโรคเมลิออยด์ เทียบกับระยะเวลาการก่อสร้างอาคารใหม่  
ร.พ.สนามแห่งหนึ่งใน จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.64 - 15 ก.ย.64 

จ านวน(คน) 





ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

VS 

ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

ปัญหาอุปสรรค 
สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

สถานที่ตรวจสมรรถภาพปอดไม่
เหมาะสมอากาศไม่ถ่ายเท 

สถานที่เหมาะสมในการทดสอบ
สมรรถภาพปอดที่ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคได ้



แผนพัฒนาระบบบ าบัด 

จัดหาปั๊มสูบตะกอนส ารอง : หาซื้อยากเพราะเป็นแบบเฉพาะ 

เพิ่มปั๊มสูบตะกอนกลับตามค าแนะน า วศป. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัด
ของเสีย 

เปลี่ยนปั๊มสูบน้ าเสีย 2 ตัว ทดแทนปั๊มเดิม : อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อรอส่งมอบ 



แผนพัฒนาการให้บริการอาชีวอนามัย  

BUSINESS PLAN  



  

 ศึกษาข้อมูลการให้บริการย้อนหลัง เพื่อดูจ านวนผูม้ารับบริการ ดรูายการตรวจ
สุขภาพว่าตรวจอะไรบ้าง และเป็นการตรวจกลุ่มใด เช่น เป็นการตรวจก่อนเขา้

ท างาน ตรวจประจ าปี ตรวจเพื่อศึกษาต่อ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนางาน 
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2561 2562 2563 2564 2565 

รวมจ านวนคน 

ประจ าป ี

ต่างด้าว 

ก่อนเข้าท างาน 

วินิจฉัย 

ศึกษาต่อ 
   
รวมจ านวนคน      7,554             6,826            9,907           7,313           7,476 
ประจ าปี         1,891             2,536            1,567          1,712           1,042 
ต่างด้าว         2,748             1,450 3,367          2,369           2,824          
ก่อนเข้าท างาน      2,657             2,629            4,740          2,942           3,315 
วินิจฉัย            181               172   186             228             256 
ศึกษาต่อ               77                  34                 47                59                  33 
อื่น ๆ                         -                     -                   -                   3                    6 

ผลการให้บริการการตรวจสุขภาพ 
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ปี 2564 ปี 2565 
ชือ่แกน 

ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 

สมรรถภาพการมองเห็น 

สมรรถภาพการได้ยิน 

สมรรถภาพปอด 

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564 – สิงหาคม 2565 



ตรวจก่อนเข้างาน 
(จ านวนคน) 

ตรวจประจ าป ี
(จ านวนคน) 

 

รวม 
(บาท) 

ปี2564 1,195 1,313 977,680 

ปี2565 1,266 669 1,179,020 

ตรวจสุขภาพพนักงานที่ท าการเรียกเก็บ ปี 2564 - 2565 

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 



จ านวน (คน)  ยอดเงิน 
(บาท) 

ปี 2564  2,369 1,184,500 

ปี 2565 2,824 1,412,000 

*** ไม่ได้รวมค่าตรวจ PCR ของแรงงานต่างชาติ ตามมติ 29 ธันวาคม 2563 
เนื่องจากมีการปรับราคาเป็นระยะ 

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (ลาว พม่า กัมพูชา) 



การรับบริการวัคซีนสร้างเสริมสุขภาพ 

จ านวนเงิน 2,265,160 บาท 



  ทบทวนราคาการตรวจสุขภาพ เพื่อก าหนดราคาในการตรวจสุขภาพให้เหมาะสม       
  พัฒนาการตรวจสุขภาพ การรายงานผลแก่ผู้มารับบริการให้มีมาตรฐาน และมีความ
ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเพิ่มราคาในการตรวจสุขภาพ 
  จัดสถานที่การให้บริการให้เหมาะสมมากขึ้น เช่น ติดสติ๊กเกอร์ข้อความเก่ียวกับการ
ตรวจสุขภาพให้ครอบคลุม และชัดเจน 
 



ขอบคุณค่ะ 


