


ชื่อผลงาน  “ บูรณาการ  หัวใจทุกดวง  สู่การดูแลผู้ป่วย ”  

         โรงพยาบาลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย  

        จังหวัดสระบุรี 

ที่มา 

 จากการด าเนินงาน  โรงพยาบาลคุณธรรม ของโรงพยาบาลแก่งคอย ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการด าเนินกิจ 
กรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมที่ด าเนินการตามปกติ ( Routine ) และกิจกรรมเฉพาะ  ที่ด าเนินการเป็นพิเศษ ก่อ 
ให้เกิดผลการพัฒนา  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มุมมองส่วนบุคคลและ พฤติกรรมบริการของบุคลากร ที่
ดีขึ้น และ  ขยายออกสู่หน่วยงานอ่ืนในเครือข่าย ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล นอกจากนั้น ยังขยายสู่หน่วยงานอ่ืนๆในระดับอ าเภอ ได้แก่ หน่วยงานภาครัออ่ืนๆ ภาค 
เอกชน และภาคประชาชน  ด้วยมีเป้าหมาย  ส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรม  ความมีน้ าใจ การช่วย เหลือดูแล
ไม่ทอดทิ้งกัน เคารพในศักดิ์ศรี คุณค่าของประชาชนผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีของประชาชน  

 จากโครงสร้างของประชากร อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ านวนผู้สูงอายุ   มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
จ านวนเด็กเกิดใหม่ลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง จากสังคมชนบท เป็นสังคมเมือง จากครอบครัวใหญ่ 
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  ผู้สูงอายุ คนพิการถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่บ้านกลายเป็นติดบ้าน ติดเตียง   เนื่องจากวัย
แรงงานต้องเข้ามาท างานในตัวเมือง  ตลอดจนภาวะโรคที่มีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น เกิด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  และการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ไม่ครอบคลุมในชุมชน  

 ประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันปีพ.ศ. 2557 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย สร้างความสุขเพ่ือเป็น 
ของขวัญปีใหม่ ให้แก่ประชาชนด้วยการมีทีมสุขภาพเป็นทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด โดย มี
เป้าหมาย และจุดศูนย์กลางของการท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรสุขภาพวิชาชีพต่างๆในทุกระดับ  
แบบบูรณาการตั้งแต่โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล รวม 
ไปถึงประสานการท างานกับทุกภาคส่วน และนอกจากนั้น   กระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายพัฒนาระบบ
บริการปอมภูมิโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนด้วยระบบสุขภาพอ าเภอ ( District Health System : DHS )    
ที่มีพ้ืนที่อ าเภอเป็นอาน  มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  มีการท างานอย่างมีส่วนร่วม  จากภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน อย่างสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ทีเ่ป็นพลังปัญญาปฏิบัติสู่การพัฒนาในชุมชน  

 ซึ่งหลักคิดหนึ่งที่โรงพยาบาลแก่งคอย  น ามาด าเนินการเป็นล าดับแรกคือ  เน้นประชาชน  กลุ่มผู้สูง 
อายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม เป็นศูนย์กลางของการดูแล เน้นปรับวิธีคิด  วิธีท างาน และการบริ  
หารจัดการด้านสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม จากบุคลากรในโรงพยาบาล ขยายสู่เครือข่าย ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอ าเภอแก่งคอย ได้แก่การจัดตั้ง
ทีมหมอครอบครัว ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับชุมชน ประสานภาคีทุกภาคส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ภายใต้โครงการ “ บูรณาการ หัวใจทุกดวง สู่การดูแลผู้ป่วย ”  ภายใต้
ข้อคิด “ น้ าใจ   คุณค่า  ความสุข  คุณภาพชีวิต  ”  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ศึกษานโยบายทีมหมอครอบครัว ( Family  Care  Team : FCT ) และจัดทีมระดับอ าเภอ ระดับ
ต าบล ระดับชุมชน  ให้เชื่อมโยงเป็นทีมเดียวกัน  ซึ่งในหนึ่งทีมประกอบด้วย  มีแพทย์เป็นหัวหน้าทีม   
มีทันตแพทย์  เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด จิตเวช  นักโภชนากร ช่างท าขาเทียม  ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งคอย เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และทีมระดับชุมชน          
ซึ่งประกอบด้วย อสม. จิตอาสาในชุมชน  ที่อ าเภอแก่งคอยใช้ชื่อว่า ทีมโอบอุ้ม  ออกให้บริการเชิงรุก
ในชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
สุขภาพอย่าง ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยจัดทีมหมอครอบครัว เป็น 9 ทีม ให้การดูแลประชาชน     
ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของอ าเภอแก่งคอย  

2. ศึกษานโยบายพัฒนาระบบบริการปอมภูมิ  โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อน ด้วยระบบสุขภาพอ าเภอ    
( District  Health System : DHS ) และประสานการท างานอย่างมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน  เช่น ภาครัอ ภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยใช้พ้ืนที่เป็นอานในการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ป่วยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม จัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่ง
คอย ซึ่งเป็นการที่ภาคเอกชนบริษัทต่างๆ ร่วมกันบริจาคสิ่งของ จากโรงงาน เช่น ปูนซีเมนต์  อิอ
บล็อก โถสุขภัณฑ์  ไม้พาเลท  น าไปช่วยเหลือซ่อม / สร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสใน          
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

3. พัฒนากระบวนการท างาน โดยใช้แนวคิด “ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมดูแล ร่วมเรียนรู้ ”  มีการด าเนินงาน
เป็นทีมหมอครอบครัว โดยตั้งเป้าหมายเดียวกัน ในการดูแลผู้ป่วย  ท างานกันเป็นทีมระหว่าง         
สหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลแก่งคอย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งคอย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  อสม. และจิตอาสาในชุมชน   โดยใช้กระบวนการ  

3.1 ร่วมคิด : วางแผน สืบค้น  ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในชุมชน  ค้นหา ความ
ต้องการรับความช่วยเหลือ  ประเมินปัญหา แยกรายด้าน เช่น ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้านเศรษอกิจ  
ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม  

 3.2 ร่วมท า: เป็นการจัดกลุ่ม ความต้องการรับความช่วยเหลือ ด้านใดบ้าง เช่น ด้านร่างกาย 
พยาธิสภาพของโรคจากการเจ็บป่วย จัดให้พบทีมหมอครอบครัว แพทย์ พยาบาล เภสัชกร          
นักโภชนากร นักกายภาพบ าบัด  ที่บ้าน  ซึ่งออกให้การดูแลทุกเดือน  ปัญหาเรื่องจิตใจ ให้พบทีม
สุขภาพจิต  ปัญหาด้านสังคม ขาดคนดูแล จัดให้ทีมจิตอาสาในชุมชนทีมโอบอุ้ม เข้าไปดูแลที่บ้านซึ่ง
จากการด า เนินงานในระยะแรก ๆ มีทีมโอบอุ้ม เพียง 50 คน ปัจจุบันมีทีมโอบอุ้มเพ่ิมขึ้นเป็น 232 
คนให้การดู แลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ด้านเศรษอกิจและ
สิ่งแวดล้อม  ผู้น าชุมชนและ อบต. ประสาน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี เบิกวัสดุอุปกรณ์ ซ่อม สร้างบ้าน ให้กับ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
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3.3 ร่วมดูแล: มีการดูแล ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นภาคีเครือข่าย ในชุมชนตน 
เอง ขยายไปถึงการดูแลด้านอาชีพ เพ่ือต่อยอดให้เห็นความยั่งยืนของผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถมีชีวิต
อย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ 

3.4 ร่วมเรียนรู้ :การบูรณาการสหสาขาอาชีพ ต่างๆในการเข้าไปดูแล ประชาชน ผู้ป่วย       
ผู้สูง อายุ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ซึ่งไม่เพียงแค่การช่วยเหลือด้านร่างกาย ที่ท าให้สามารถด ารงชีวิต 
ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ยังมองถึงความต่อยอดยั่งยืน ในอนาคต  โดยส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ เช่น ปศุสัตว์สนับสนุนไก่ไข่ ให้กับผู้ด้อยโอกาสเลี้ยง ภาคเกษตร สนับสนุน พันธุ์พืช     
ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ปลูก เพ่ือเลี้ยงชีพได้  พัฒนาสังคม สอน การท าดอกไม้จันทน์ให้กับคน
ในชุมชน เพ่ือมีรายได้เพ่ิม ให้กับครอบครัว   

จากข้อคิด “  น้ าใจ คุณค่า  ความสุข คุณภาพชีวิตที่ดี ”  ท าให้ เกิดเป็นสังคมคุณธรรม       
ที่คนในสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ขยายสู่มูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิเขมไชย มูลนิธิแก่งคอยเมตตาธรรมสนับสนุน 
แพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสติดบ้านติดเตียง ที่มีอานะยากจน ไม่สามารถซื้อ
แพมเพิสที่มีราคาแพงใช้ตลอดได้  หรือ จิตอาสาในชุมชนทีมโอบอุ้มดูแลผู้ป่วยที่บ้านเห็นความยาก 
จนของผู้ป่วยในชุมชนตนเอง จึงร่วมกันบริจาคหลังคาเรือนละ 5 บาท ตั้งเป็น “ กองทุน5บาท      
เพ่ือคนยากไร้ ต าบลชะอม ”  ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับครอบครัวยากจนเหล่านั้น  

ทีมจิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอยเป็นอีกหนึ่งทีม เป็นการรวมกลุ่มของคนในอ าเภอแก่งคอย    
มีสมาชิกประมาณ 80 คน ที่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือ ผู้ป่วย ผู้รับบริการในโรงพยาบาล ให้ได้รับ
บริการที่สะดวกจิตอาสาแต่ละท่านน าความสามารถเฉพาะตัวเข้ามาดูแลบริการประชาชนและผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาล เช่นบริการตัดผมทุกวันจันทร์ เล่นไวโอลินให้ผู้รับบริการฟังขณะรอรับยา ช่วยดูแล 
ผู้รับบริการในการติดบัตรคิว การตรวจต่างๆ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 จากการด าเนินงาน  โรงพยาบาลคุณธรรม ของโรงพยาบาลแก่งคอย  ที่มีการปลูกฝังคุณธรรม   
และจริยธรรมที่ดีงามให้กับบุคลากร จึงเป็นพลัง จาก ภายในทีมหมอครอบครัวสหสาขาวิชาชีพ             
สู่ภายนอก ด้วยการ ร้อยเรียงหัวใจทุกดวงให้เป็น หัวใจดวงเดียวกัน  สู่การดูแลผู้ป่วย ในอ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 
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ผลลัพธ์ จากการด าเนินงาน      “ บูรณาการ หัวใจทุกดวง  สู่การดูแลผู้ป่วย ”    มีดังนี้  

1. ผู้สูงอายุที่ต้องการรับความช่วยเหลือ ดูแลที่บ้าน ได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัว และภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ภาครัอ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ในชุมชน มีจ านวน  ดังนี ้ 

1.1 ผู้สูงอายุ ติดบ้านได้รับการดูแล จ านวน    435  คน 

1.2 ผู้สูงอายุติดเตียง ได้รับการดูแล จ านวน    120  คน 

1.3 ผู้ป่วยติดเตียง มีทีมโอบอุ้ม เข้าไปดูแลจ านวน    120  คน 

1.4 ผู้ป่วยติดบ้าน มีทีมโอบอุ้ม เข้าไปดูแลจ านวน    413  คน 
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2.  คนพิการที่ต้องการรับความช่วยเหลือ  ได้รับความช่วยเหลือจ านวน 171 คน 

  

3. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้รับการดูแลที่บ้าน อย่างสมศักดิ์ศรีจ านวน 149 คน 

   

4. ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการปรับสิ่งแวดล้อม ซ่อม/ สร้างบ้าน จ านวน  154 หลัง 
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5. เกิดทีมโอบอุ้มในชุมชนจ านวน 232  คน  เข้าไป ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใน
ชุมชนตนเอง  

 

6. เกิดทีมจิตอาสา โรงพยาบาลแก่งคอย จ านวน 80 คนดูแลผู้รับบริการในโรงพยาบาลแก่งคอย และใน
ชุมชนตามความสามารถเฉพาะด้านของตนเอง 
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7. เกิดทีมหมอครอบครัว สหสาขาวิชาชีพ 9 ทีม มีแพทย์เป็นหัวหน้าทีมออกให้บริการดูแลผู้ป่วย
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่บ้าน   

 

8. เกิดอุบัติการณ์ ของมูลนิธิ และบริษัทต่างๆ  ร่วมกันมอบของให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ  
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9. เกิดกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแก่งคอย ที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน บริจาคสิ่งของ ต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  

 

ผลลัพธ์ในภาพรวม ซึ่งเชื่อมต่อกับการด าเนินงาน โรงพยาบาลคุณธรรม  

นอกจากโครงการ “ บูรณาการหัวใจทุกดวงสู่การดูแลผู้ป่วย ” ซึ่งเป็นโครงการหลัก เพ่ือส่งเสริมการ
เป็นสังคมคุณธรรม ความมีน้ าใจ และการช่วยเหลือดูแลกัน โรงพยาบาลแก่งคอยยังมีการด าเนินภารกิจด้าน
การพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ภายใต้ความสามัคคี การรู้จักการให้เกียรติ การเคารพศักดิ์ศรี      
ความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อ่ืน การใช้เหตุผลทางปัญญาตัดสินเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา ให้เกิดความสุข
ในการอยู่ร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดจิตบริการ ที่มีความเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน มีความรัก ให้อภัยต่อกัน    
ด้วยการท างานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถด าเนินชีวิตประจ าวัน
อย่างมีความสุข และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  โดยไม่ถือเป็นวันลา 
จัดท าโครงการสติ สมาธิบ าบัด ร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ขององค์กร ( ซื่อสัตย์  มีน้ าใจ ตรงต่อเวลา  )        
และก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าโครงการ งานทรงค่า  เจ้าหน้าที่ยิ้มได้  คนไข้ยิ้มออก เพ่ือพัฒนางานของทุก
หน่วยงาน ควบคู่กับการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  

 จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลแก่งคอยและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้น ส่งผลให้
เกิดการ เสริมสร้างพลังอ านาจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการด าเนินกิจกรรมในส่วนที่ เกี่ยวข้องบรรลุตาม
เป้าประสงค์อันเกิดจากการมีแรงจูงใจในการท างานการพัฒนาศักยภาพ และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนว่า  
สามารถท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จได้   เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง      
มุ่ งมั่นและทุ่มเท ให้กับการท างานก่อให้ เกิดการเพ่ิมประสิทธิผล เพ่ิมสมรรถภาพของโรงพยาบาล               
ท าให้มีประสิทธิภาพ การท างานเป็นทีม  ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ  อีกทั้งยังส่งผลที่ดีต่อชุมชน ท าให้ลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส ในการพัฒนา เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้านคุณธรรม  
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ความงดงาม กับ สิ่งดีๆ  ที่อยากฝากไว้   จากข้อคิด  “ น้ าใจ   คุณค่า   ความสุข   คุณภาพชีวิตท่ีดี   ” 

1. จาก นายเอกพร  จุ้ยส าราญ  อดีตนายอ าเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

“ ปกติ โรงงานท าCSR อยู่แล้ว ถ้ามาท ากับนายอ าเภอจะช่วยคนได้ทั้งอ าเภอ ” 

“ เราเป็นสะพานบุญนะ ที่ท าให้คนหลายคนมาช่วยเหลือคนจนและผู้ยากไร้  ” จากค าพูดของท่านนายอ าเภอ
ส่งพลังและแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน มีก าลังใจและมีความสุข ที่ประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเราเป็นหนึ่งในสะพานบุญนั้น 

2. จากทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

“ ทีมมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้ป่วย ติดตามเยี่ยมให้ก าลังใจ ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ถามปัญหา และสิ่งที่ต้อง 
การได้รับการสนับสนุนจากทีมเยี่ยม  ท าให้ทีมเยี่ยม รู้สึกปิติ เมื่อได้ช่วยเหลือทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ได้รู้ถึง
ความยากล าบาก การเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ท าให้เข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นในความเป็นอยู่ ของผู้ป่วยและญาติ ”  

3. จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล  อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

“ รพ.สต. ประเมินว่าผู้ป่วยมีปัญหาอะไร แล้วประสานทีมหมอครอบครัว จากโรงพยาบาล เข้าไปดู  และก็
ประสานอบต. ดูเรื่องซ่อม/สร้างบ้าน  มีทีมโอบอุ้มไปดูแล ที่บ้าน ” 

4. จากทีมโอบอุ้ม  จิตอาสาในชุมชน  อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

“ เมื่อก่อนมีโอบอุ้มแค่ 50 คน  ท าแล้วมีความสุข ได้ช่วยเหลือคน ตอนนี้มีโอบอุ้ม 232 คน ”   

“ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเห็นความยากจน  จึงรวมกันบริจาคหลังคาเรือนละ 5 บาท เป็นกองทุนไว้ช่วยเหลือ ” 

“ ตอนนี้ เค้าเรียกเราว่าหมอ รู้สึกภูมิใจ  ไปท ากายภาพให้  ไปท าแผลให้ เอาอาหารไปให้  ” 

“ เค้ามีทุกข์ เราเป็นสื่อกลาง บางคนไปโรงพยาบาลไม่ได้    เราเป็นผู้รับฟัง ให้เค้าระบายความรู้สึก ” 

5. ตัวแทนภาคเอกชน ที่บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ผ่านกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

“ ทางฝ่ายโรงงาน ยินดีสนับสนุน ขอให้บอก เราสนับสนุนตลอด  ”    

6. จิตอาสา โรงพยาบาลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

“ ดีใจภูมิใจที่ได้มาช่วยโรงพยาบาล ท าให้มีความสุข  ” 
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“ รู้สึกดี เวลาเจอผู้ป่วยได้ชวนคุย ท าให้มีความสุข คนไข้ก็ดีใจที่ได้ปรึกษา ได้ระบาย เรื่องโรค จิตอาสาก็บอก
ว่า จิตอาสาก็ป่วยเหมือนกัน  ” 

7. จากประชาชน ผู้ป่วย และญาติ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

“ ดีใจ มีความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง ยังมีคุณหมอมาดูแล อยากให้มาอีก ”  

“ รับบริการที่ รพ.สต. สะดวกสบายใกล้บ้าน ไม่ต้องเสี่ยงอุบัติเหตุ ไม่ต้องเสียค่าเหมารถ ”  

“ พูดไม่ออก ดีใจ อยากให้มาเยี่ยมอีก ”  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางวีรยา  ด่านเสนา โรงพยาบาลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

โทร. 081-8518334 



 



 






