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ขอมูลทั่วไป และขอมูลสถานะสุขภาพ
เครือขายสุขภาพอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเป'นมา อําเภอแกงคอย ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2370 ในขณะนั้นใช$ชื่อทางการปกครอง
วา “แขวง” ตั้งอยูที่ตําบลตาลเดี่ยว ตอมาป พ.ศ.2440 มีตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท$องที่
ร.ศ.112 ขึ้นกํา หนดรูปแบบการปกครองใหม โดยเปลี่ยนนามเรียกแขวง เป5น “อําเภอ” และมีการ
ปกครองเป5นตําบล หมูบ$านตามลําดับ ภายหลังตอมา พ.ศ.2458 ย$ายที่วาการมาจากริมแควป9าสัก มา
สร$างทีริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกับทิศตะวันตกของสถานีรถไฟอําเภอแกงคอย พ.ศ.
2497 ทางการได$เวนคืนที่ดินอําเภอแกงคอยให$แกการรถไฟแหงประเทศไทย และสร$างที่วาการอําเภอใหม
ในเนื้อที่ 11 ไร ซึ่งเป5นที่ตั้งของอําเภอในปAจจุบัน
แกงคอย มีชื่อเดิมวา “แกงหิน” ซึ่งเกิดขึ้นขวางกระแสน้ํา ในแมน้ําป9าสัก ในฤดูแล$งจะเห็นโขด
หิน โผลขึ้ นมาเป5 นจํ านวนมาก สามารถเดิ นข$ า มแมน้ํ า และสามารถนั่ งพั กผอนได$ สมั ยกอนประชาชน
สามารถติดตอกันหรือขนสงสินค$าโดยอาศัยเรือเป5นหลัก นับวาแมน้ําสายนี้มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของ
ผู$คนเป5นอยางมาก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทรGเมื่อพระเจ$าแผนดินจะเสด็จมานมัสการ
รอยพระพุทธบาท ก็ได$อาศัยแมน้ําสายนี้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเสด็จประพาสสํารวจเส$นทางเพื่อสร$างทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ทรงเสด็จมาตามลําน้ําป9าสักนี้เชนกัน พื้นที่บริเวณนี้ในสมัยกอนเป5น
สถานที่กันดารมาก ริมฝAIงน้ําทั้งสองข$างเต็มไปด$วยต$นไม$ใหญขึ้นเขียวชอุมและมีสัตวGป9าเป5นจํานวนมาก
การเดินทางใช$เรือเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงที่แหงนี้ เรือต$องพักรอคอยน้ําขึ้นหรือคอยคนชํานาญทาง
บางครั้งต$องขนถายสินค$าสูเรืออีกลําที่อยูคนละด$านของแกงเพราะเรือไมสามารถผานแกงหินไปได$ จึงทํา
ให$คนคอยมาลงเรือคอยซื้อพืชไรและอื่นๆเป5นจํานวนมาก จึงเรียกวา “แกงคอย” ปAจจุบันนี้ยังปรากฏวา
โขดหินหรือแกงหินโผลขึ้นขวางกั้นกระแสในลําแมน้ําป9าสักเป5นประจักษGพยานอยู
สภาพภูมิศาสตร) อําเภอแกงคอย มีเนื้อที่ 803 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดสระบุรี หางจากตัวจังหวัดสระบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอตางๆ
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศใต$
ติดตอกับ อําเภอบ$านนา จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

2
รูปภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดสระบุรี และแผนที่อําเภอแกงคอย

ลักษณะภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปประกอบด$วยที่ราบ ที่ราบลุม และที่ราบ
สูง มีถนนสายสําคัญ คือ ถนนมิตรภาพ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผานอําเภอ ซึ่งทําให$
เกิดความสะดวกในการเดินทางสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้ น ที่ ร อบในมี ส ภาพกึ่ งเมื อง เป5 น ที่ ตั้ ง ของ
แหลงโรงงานอุต สาหกรรม พื้ นที่ช นบทรอบนอก มีลั กษณะเป5 นที่ร าบ ที่ราบสูงสลับ เนิน เขา สภาพ
ภูมิอากาศเหมือนอําเภออื่นๆของจังหวัดสระบุรี คือมี 3 ฤดู ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร$อน
การปกครอง มีพื้นที่แบงออกเป5น 14 ตําบล แบงการปกครองออกเป5น องคGการบริหารสวน
ตําบล 12 ตําบล 107 หมูบ$าน และเทศบาลตําบล 2 แหง 48 ชุมชน มีจํานวนหลังคาเรือนจากการสํารวจ
ทั้งสิ้น 35,397 หลัง โดยตําบลที่มีหลังคาเรือนสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ตําบลทับกวาง ตําบลแกงคอยและ
ตําบลตาลเดี่ยว ตามลําดับ
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โครงสรางประชากร ประชากรทั้งหมดของอําเภอมีทั้งสิ้น 96,514 คน แบงเป5นชาย 47,714
คน หญิง 48,800 คน คิดเป5นสัดสวน ชาย/หญิง 1 : 1.01 ตําบลที่มีประชากรสูง 3 ลําดับแรก คือตําบล
ทับกวาง ตําบลแกงคอย และตําบลตาลเดี่ยว ตามลําดับ
เมื่อแบงประชากรตามกลุมอายุพบวาสัดสวนผู$สูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) มีถึงร$อยละ
11.42 ของประชากรทั้งหมด เป5นกลุมอายุที่มีสัดสวนมากที่สุด รองลงไปคือประชากรกลุมอายุ 40–44 ป
ร$อยละ 9.13 และกลุมอายุ 45–49 ป ร$อยละ 8.86 ซึ่งจะเห็นวาสวนใหญอยูในกลุมวัยแรงงาน ดังรูปภาพ
ที่ 2
รูปภาพที่ 2 แสดงโครงสร$างประชากร ป 2557 (ทะเบียนราษฎรG)

เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมวัย เพื่อใช$ในการวางแผนดําเนินการจัดบริการและแก$ไขปAญหา
สาธารณสุขในพื้นที่ สามารถจําแนกได$ 6 กลุมวัย ดังนี้ กลุมปฐมวัย จํานวน 5,712 คน คิดเป5นร$อยละ
5.92, กลุมวัยเรียน จํานวน 13,104 คน คิดเป5นร$อยละ 13.58, กลุมวัยรุน/นักศึกษา จํานวน 14,972 คน
คิดเป5นร$อยละ 15.51, กลุมหญิงวัยเจริญพันธุG จํานวน 23,044 คน คิดเป5นร$อยละ 23.88, กลุมวัยแรงงาน
จํานวน 51,704 คน คิดเป5นร$อยละ 53.57, กลุมวัยสูงอายุ จํานวน 11,022 คน คิดเป5นร$อยละ 11.42
ดังรูปภาพที่ 3
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รูปภาพที่ 3 แสดงข$อมูลประชากร ป 2557 (ทะเบียนราษฎรG) จําแนกตามกลุมวัย

ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข หนวยบริการสาธารณสุขในพื้นที่อําเภอ ประกอบด$วยโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แหง คลินิกผู$ป9วยนอก 1 แหงและสถานีอนามัย จํานวน 19 แหง
บุคลากรหลักที่ให$บริการสาธารณสุขแกประชาชน มีสัดสวนตอประชากรดังนี้ สัดสวน
แพทยGตอประชากร 1 : 10,350 สัดสวนทันตแพทยGตอประชากร 1 : 18,969 สัดสวนเภสัชกรตอประชากร
1: 13,549 และสัดสวนพยาบาลตอประชากร 1 : 968 เจ$าหน$าที่สาธารณสุข 1 : 2,172 เมื่อเปรียบเทียบ
สัดสวนบุคลากรตามหลักเกณฑGคุณภาพมาตรฐานพบวามีเพียงทันตแพทยGและพยาบาลเทานั้นที่ผานเกณฑG
สถานบริก ารสาธารณสุขเอกชน ประเภทโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ประกอบด$ว ย
โรงพยาบาลเอกชน (ขนาด 10 เตียง) จํานวน 1 แหง, คลินิกแพทยG จํานวน 10 แหง และสถานพยาบาล
จํานวน 14 แหง ประเภทร$านขายยา จํานวน 22 แหง
สถานประกอบการ โรงงานขนาดใหญ 26 แหง, ขนาดกลาง 25 แหง และขนาดเล็ก 34 แหง
สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 46 แหง แบงเป5น รัฐบาล 40 แหง เอกชน 3 แหง
และเทศบาล 3 แหง, โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 3 แหง และโรงเรียนอาชีวศึกษา (เอกชน) จํานวน
2 แหง
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ขอมูลสถานะสุขภาพ
อัตราเกิดของประชากร ตั้งแตป 2550 ถึง ป 2556 ประชากรอําเภอแกงคอยมีอัตราเกิด
คอนข$างใกล$เคียงกันในแตละป คือ 4.5, 4.8, 4.2, 4.0, 4.5, 4.6 และ 3.5 ตอพันประชากร ตามลําดับ
อัตราตายของประชากร ตั้งแตป 2550 ถึง ป 2556 ประชากรอําเภอแกงคอยมีอัตราตาย
คอนข$างใกล$เคียงกันในแตละป คือ 6.2, 6.7, 7.4, 6.9, 6.4, 7.3 และ 6.5 ตอพันประชากร ตามลําดับ
อัตราเพิ่มของประชากร เมื่อพิจารณาอัตราเกิดและอัตราตายของประชากรอําเภอแกงคอย
พบวาจะมีอัตราเพิ่มเป5นลบในทุกปตั้งแตป 2550 ถึง ป 2556 คือ อัตราเพิ่มร$อยละ -0.17, -0.19, -0.32,
-0.29, -0.19, -0.27 และ -0.3 ตามลําดับ ดังรูปภาพที่ 4
รูปภาพที่ 4 แสดงเปรียบเทียบ อัตราเกิด-อัตราตาย-อัตราเพิ่ม ประชากรอําเภอแกงคอย

สาเหตุการป5วยของผูป5วยนอก ในป 2557 (เดือนมกราคม-สิงหาคม) มีผู$ป9วยประเภทผู$ป9วย
นอกที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแกงคอย และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภายในเขตอําเภอ
แกงคอยทั้ง 19 แหง พบวาสาเหตุการป9วยสูงสุดได$แก โรคระบบไหลเวียนเลือด จํานวน 31,689 ราย
อัตราป9วย 328.34 ตอพันประชากร รองลงมาได$แกโรคระบบหายใจ จํานวน 30,711 ราย อัตราป9วย
318.20 ตอพันประชากร โรคระบบกล$ามเนื้อ จํานวน 29,038 ราย อัตราป9วย 300.87 ตอพันประชากร
โรคเกี่ยวกับตอมไร$ทอฯ จํานวน 27,951 ราย อัตราป9วย 289.61 ตอพันประชากร และโรคระบบยอย
อาหาร จํานวน 18,825 ราย อัตราป9วย 195.05 ตอพันประชากร ดังรูปภาพที่ 5 และเมื่อพิจารณาตั้งแต
ป 2550 ถึงป 2556 พบวา ทั้ง 5 สาเหตุมีทิศทางและแนวโน$มที่สูงขึ้นในทุกป ดังรูปภาพที่ 6
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รูปภาพที่ 5 แสดง 10 อันดับ ผู$ป9วยนอก (21 กลุมโรค) ป 2557

รูปภาพที่ 6 แสดงทิศทางสาเหตุการป9วย ผู$ป9วยนอก (21 กลุมโรค) 10 อันดับ ป 2550-2556

สาเหตุการป5วยของผูป5วยใน ในป 2557 (เดือนมกราคม-สิงหาคม) มีผู$ป9วยประเภทผู$ป9วยใน
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลแกงคอย พบวากลุมโรคที่เข$ารับการรักษาสูงสุดได$แก กลุมโรค Other
endocrine, nutrition and metabolic diseases จํ า นวน 1,436 ราย รองลงมาได$ แ กกลุ มโรค
Hypertensive diseases จํานวน 545 ราย กลุมโรค Other intestinal infection diseases จํานวน

7
462 ราย กลุมโรค Other infectious diseases จํานวน 368 ราย และกลุมโรค Other diseases of
the digestive system จํานวน 334 ราย ดังรูปภาพที่ 7 และเมื่อพิจารณาตั้งแตป 2550 ถึงป 2556
พบวา ทั้ง 5 กลุมโรคมีทิศทางและแนวโน$มที่สูงขึ้นในทุกป นอกจากนี้ยังมีกลุมโรค Pneumonia ซึ่งมี
ทิศทางและแนวโน$มที่สูงขึ้นในทุกปเชนกัน ดังรูปภาพที่ 8
รูปภาพที่ 7 แสดง 10 อันดับ ผู$ป9วยใน (75 กลุมโรค) ป 2557

รูปภาพที่ 8 แสดงทิศทางสาเหตุการป9วย ผู$ป9วยใน (75 กลุมโรค) 10 อันดับ ป 2550-2556
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โรคที่ตองเฝ=าระวังทางระบาดวิทยา ในป 2557 (เดือนมกราคม-สิงหาคม) มีผู$ป9วยมารับการ
รักษาด$วยโรคที่ต$องเฝpาระวังทางระบาดวิทยา พบวาโรคที่พบมากที่สุดได$แก โรคอุจาระรวง อัตราป9วย
790.46 ตอแสนประชากร รองลงมาได$แก โรคตาแดง อัตราป9วย 363.73 ตอแสนประชากร โรคปอดบวม
อัตราป9วย 181.36 ตอแสนประชากร โรคสุกใส อัตราป9วย 131.04 ตอแสนประชากร โรคมือ เท$า ปาก
อั ต ราป9 ว ย 119.15 ตอแสนประชากร ไข$ ไ มทราบสาเหตุ อั ต ราป9 ว ย 96.45 ตอแสนประชากร
โรคไข$เลือดออก อัตราป9วย 90.14 ตอแสนประชากร โรคอาหารเป5นพิษ อัตราป9วย 54.51 ตอแสน
ประชากร โรคไข$หวัดใหญ อัตราป9วย 11.53 ตอแสนประชากร และโรคคางทูม อัตราป9วย 3.15 ตอแสน
ประชากร ดังรูปภาพที่ 9
รูปภาพที่ 9 แสดง 10 อันดับโรคเฝpาระวังทางระบาดวิทยา ป 2557

