ประวัติโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลกับการบริการ-วิชาการ
โรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี

ประวัติโรงพยาบาลแกงคอย
โรงพยาบาลแกงคอยถือกําเนิดครั้งแรกมาจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อป)พุทธศักราช ๒๕๐๑ ตั้งอยูบนพื้นที่ตําบลแกงคอย
อํา เภอแกงคอย จังหวัด สระบุรี มีก ารพั ฒนาปรั บปรุงอาคารให3บริ การผู3 ป5วย ในป)พุทธศั กราช ๒๕๑๒
จากนั้น พั ฒนาขึ้ น มาเป6 นศู น ย7ก ารแพทย7 และอนามั ย อํ า เภอแกงคอย จั งหวั ด สระบุ รี ในป)พุทธศัก ราช
๒๕๑๕ โดยมีนายแพทย7ประชา เอมอมร เป6นผู3อํานวยการคนแรก
พุทธศั ก ราช ๒๕๓๓ พัฒนาจากศู น ย7 ก ารแพทย7 แ ละอนามั ยเป6 น โรงพยาบาลชุมชนขนาด
๑๐ เตียงและ ๓๐ เตียง ตามลําดับ ตอมามีผู3รับบริการเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจําเป6นต3องขยายบริการ จึงทํา
การสร3างอาคารใหมขึ้น (ตอมาป)พุทธศักราช ๒๕๓๙ มีการสร3างโรงพยาบาลในพื้นที่แหงใหมขึ้น จึงใช3
อาคารนี้ให3บริการผู3ป5วย โดยใช3ชื่อวา “คลินิกผู3ป5วยนอก โรงพยาบาลแกงคอย”) อาคารใหมมีลักษณะเป6น
อาคารอํานวยการ จึงมีการจัดการการใช3งานในอาคารใหม ดังนี้
* อาคารอํานวยการ
ลักษณะอาคาร ๒ ชั้น ชั้นที่หนึ่ง จัดการพื้นที่เป6นแผนกเวชระเบียน แผนกผู3ป5วย
นอก ห3องตรวจโรค แผนกแพทย7แผนไทย แผนกแพทย7แผนจีน แผนกกายภาพบําบัด แผนกเภสัชกรรม
และแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้นที่สองเป6นสวนของสํานักงาน ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแกงคอย

นอกจากนั้ น แล3 ว ยั ง มี ก ารสร3 า งบ3 า นพั ก บุ ค ลากรของโรงพยาบาล สร3 า งศู น ย7 อ อกกํ า ลั ง กาย
(Kaengkhoi fitness center) เพื่อเป6นขวัญและกําลังใจให3กับบุคลากรอีกด3วย
พุทธศักราช ๒๕๓๙ โรงพยาบาลแกงคอยได3พัฒนาขึ้นจนขยายบริการเป6นโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด ๖๐ เตียง แตเนื่องจากพื้นที่ตั้งเดิมไมเพียงพอตอการขยายบริการ ทั้งอาคารสําหรับให3บริการผู3ป5วย
และอาคารที่พักของบุคลากรของโรงพยาบาล จึงต3องหาพื้นที่สร3างแหงใหม ซึ่งได3รับความอนุเคราะห7จาก
คุณบุญจันทร7-คุณไพฑูรย7 นุตราวงศ7 บริจาคที่ดินจํานวน ๑๕ ไร ๗๑ ตารางวา ให3กับทางโรงพยาบาล
(ป)พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครอบครัวนุตราวงศ7ได3บริจาคเพิ่มเติมอีก ๒ ไรและทางโรงพยาบาลซื้อเพิ่มเติมอีก
๕ ไร ๒ งาน ๒๐ ตารางวา) ซึ่ งหางจากพื้ นที่เดิ ม ๓.๖ กิโ ลเมตร จึงได3ย3า ยมากอสร3า งโรงพยาบาลใน
สถานที่แหงใหม ตั้งอยู ณ เลขที่ ๑๐๗ หมูที่ ๘ ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี กอสร3าง
แล3วเสร็จและเริ่มเปXดบริการ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยอาคารทั้งหมดประกอบด3วย
* อาคารอํานวยการ
ลั ก ษณะอาคาร ๒ ชั้ น ชั้ น ที่ ห นึ่ ง จั ด การพื้ น ที่ เ ป6 น แผนกผู3 ป5 วยนอก ห3 อ งตรวจ
รางกาย-โรค แผนกเวชระเบียน แผนกทันตกรรม แผนกเวชปฏิบัติครอบครัว แผนกเภสัชกรรม แผนกรังสี
การแพทย7 แผนกประกันสุขภาพ แผนกจิตเวช แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สร3างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินใหม
ป) ๒๕๕๕) แผนกชันสูตร ชั้นที่สองเป6นสวนของสํานักงาน ประกอบด3วย ห3องประชุม ห3องผู3อํานวยการ
โรงพยาบาล ฝ5ายบริหารงานทั่วไป แผนกศูนย7คุณภาพ
* อาคารผู"ป#วยในชาย
ลักษณะอาคาร ๑ ชั้น จัดให3 มีเตียงไว3ร องรับผู3ป5วยชาย ประเภทสามัญ จํ านวน
๒๔ เตียง ห3องพิเศษ จํานวน ๕ เตียง (ห3อง) และห3องแยกโรค จํานวน ๒ เตียง (ห3อง) นอกจากนั้นยัง
จัดสรรบางสวนของอาคารปรับปรุงเป6นหอผู3ป5วยเด็ก (๐-๕ ป)) ประเภทสามัญ จํานวน ๘ เตียง
* อาคารผู"ป#วยในหญิง
ลักษณะอาคาร ๒ ชั้น ชั้นที่หนึ่ง จัดให3มีเตียงไว3รองรับผู3ป5วยหญิง ประเภทสามัญ
จํานวน ๒๐ เตียง ห3องพิเศษ จํานวน ๕ เตียง (ห3อง) ห3องแยกโรค จํานวน ๒ เตียง (ห3อง) และห3องคลอด
จํานวน ๖ เตียง สวนชั้นที่สองเป6นสวนของสํานักงาน ประกอบด3วย แผนกบริการสุขภาพชุมชน แผนก
อาชีวอนามัย และแผนกศูนย7ข3อมูลขาวสาร
* อาคารบริการโภชนาการ-จายกลาง
ลักษณะอาคาร ๑ ชั้น สวนหนึ่งจัดให3มีบริการจัดอาหารให3กับผู3ป5วย อีกสวนหนึ่ง
ให3บริการซักฟอก เตรียมเครื่องมือ สําหรับการบริการผู3ป5วย
* บ"านพักและอาคารที่พัก (แฟลต)
สําหรับบุคลากรของโรงพยาบาล ประกอบด3วย บ3านพักจํานวน ๖ หลัง และอาคาร
ที่พัก (แฟลต) ๓ ชั้น ๓๖ ห3อง จํานวน ๓ อาคาร

* อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
เริ่ มกอสร3 า งเมื่ อป) ๒๕๕๕ ลั ก ษณะอาคาร ๒ ชั้ น ชั้ น ที่ หนึ่ ง จั ด ให3 มีบริ ก ารด3 า น
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และแผนกชันสูตร สวนชั้นที่สองเป6นสวนของห3องประชุมขนาดใหญ และห3องรับรอง
(พื้นที่ห3องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (อาคารอํานวยการเดิม) ปรับเป6นแผนกเวชระเบียน)
* อาคารบริการขาเทียม
เริ่มกอสร3า งเมื่อป) ๒๕๕๖ ลั กษณะอาคาร ๑ ชั้ น จัดให3มีบริก ารสร3า ง ซอมแซม
ขาเทียมให3กับผู3พิการ
* อาคารบริการ ๖ ชั้น
เริ่มกอสร3างเมื่อป) ๒๕๖๐ ลักษณะอาคาร ๖ ชั้น มีแผนการจัดบริการในแตละชั้น
ดังนี้ ชั้นที่หนึ่ง จัดให3มีบริการด3านผู3ป5วยโรคเรื้อรัง ชั้นที่สอง จัดให3มีบริการด3านไตเทียม ชั้นที่สาม จัดให3มี
บริการด3านสงเสริมสุขภาพ ชั้นที่ ๔ จัดให3มีบริการด3านทันตกรรม ชั้นที่ ๕ จัดให3มีบริการกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพและห3องประชุม และชั้นที่ ๖ เป6นสวนของสํานักงาน (หมายเหตุ : พื้นที่เดิมของแผนกทันตกรรม
เวชปฏิบัติครอบครัว จุดบริการผู3ป5วยโรคเรื้อรัง จะปรับสภาพเป6นแผนกผู3ป5วยนอก)
การดําเนินการในทุกสวนบุคลากรทั้งหมด สละทั้งกําลังกายกําลังใจ รวมกันพัฒนาโรงพยาบาล
แกงคอย จนในป_ จ จุ บันพั ฒนาขึ้น เป6 น โรงพยาบาลชุ มชนขนาดใหญ (F1) ผานการตออายุ ก ารรั บรอง
กระบวนการคุณภาพครั้งที่ ๔ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ในป)พุทธศักราช ๒๕๖๑
ภายใต3การนําของผู3อํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย7ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

โรงพยาบาลแกงคอยกับงานด"านการบริการ
โรงพยาบาลแกงคอย เป6นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (F1) ขนาด ๖๐ เตียง มีผู3ป5วยนอก
เข3ารับบริการในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยในป) ๒๕๕๖-๒๕๖๑ เทากับ ๒๒๐,๓๓๔, ๒๒๕,๙๘๐, ๒๒๕,๗๗๓,
๒๒๙,๗๓๐, ๒๓๗,๕๕๖ และ ๒๔๙,๘๖๖ ราย คิดเป6นผู3รับบริการเฉลี่ยตอวันเทากับ ๖๐๕, ๖๒๐, ๖๒๐,
๖๓๐, ๖๕๑ และ ๖๘๕ ราย ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณที่สูงกวาโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆในจังหวัดสระบุรี
เป6 น จํ า นวนมาก นอกจากนี้ ยั งเปX ด บริ ก ารคลิ นิ ก พิ เ ศษสํ า คั ญๆ เชนคลิ นิ กโรคเรื้ อรั ง (โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง) คลินิกโรคหอบหืด คลินิกโรคหัวใจ (วาร7ฟาริน) คลินิกโรคติดตอทั่วไป ให3บริการ
ด3านการตรวจสุขภาพแกพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสุขภาพแรงงานตางด3าว ซึ่งเปXดให3บริการ
ทุก วั น ซึ่ งป_ญหา ในป_จ จุ บัน ที่ เ กิ ดขึ้ น คื อ เกิด ความแออัด ของผู3 มารับบริ ก าร อั น เนื่ องมาจากสถานที่
ให3บริการคับแคบ ในสวนของผู3ป5วยใน มีอาคารผู3ป5วยอยู ๒ อาคารคือ อาคารผู3ป5วยในชายและอาคาร
ผู3ป5วยในหญิ ง ในสวนของการให3บริการคลอดบุตรยังต3องใช3รวมกับอาคารผู3ป5วยในหญิง เนื่องมาจาก
ยังไมมีอาคารที่ให3บริการเฉพาะ แตมีการจัดสถานที่พักไว3เป6นสัดสวนชัดเจน นอกจากนั้นแล3ว มีผู3ป5วยใน
เข3ารับบริการในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเชนกัน โดยในป) ๒๕๕๖-๒๕๖๑ เทากับ ๖,๒๐๗ , ๕,๙๓๓ , ๖,๘๗๔ ,

๕,๘๐๐ , ๖,๒๑๔ และ ๖,๔๒๔ ราย คิ ด อัต ราครองเตี ยงเทากั บ ๙๐.๓๔, ๘๘.๘๙, ๙๔.๐๘, ๘๓.๖๖,
๘๖.๐๕ และ ๘๙.๑๖ ตามลําดับ ถึงแม3วาภาพรวมของอัตราครองเตียง และ Active Bed จะยังไมเต็ม
จํานวนเตียงที่กําหนด แตจากข3อมูลพบวาในหลายๆชวงของแตละป) มีจํานวนผู3ป5วยใน ทั้งผู3ป5วยในชาย
และผู3ป5วยในหญิงมากกวาจํานวนเตียงที่มี ต3องอาศัยเตียงสํารอง (summer bed) ให3พักรักษาไปพลาง
กอน ซึ่งก็ตามมาด3วยป_ญหาความแออัดเชนเดียวกับผู3ป5วยนอก ป_ญหาที่สําคัญอีกด3านหนึ่งคือการสงผู3ป5วย
ไปรับการรักษาตอ ในแตละป)เป6นจํานวนมาก โดยผู3ป5วยนอกที่ต3องสงตอไปรับการรักษาที่อื่นป) ๒๕๕๖๒๕๖๐ เทากับ ๕,๘๘๗ , ๕,๖๖๓ , ๕,๘๘๗ , ๕,๔๙๗ และ ๕,๘๒๘ ราย สวนผู3ป5วยในที่ต3องสงตอไปรับการ
รักษาที่อื่น ป) ๒๕๕๖-๒๕๖๐ เทากับ ๕๐๒, ๓๖๘, ๒๕๖, ๓๕๔ และ ๕๔๕ ราย โดยพบวาหากโรงพยาบาล
แกงคอย มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและเพียงพอตอการบริการ ประกอบกับมีอาคารสถานที่และเครื่องมือ
แพทย7 ที่ เ หมาะสม จะมี ก ารบริ ก ารที่ ดี ลดป_ ญ หาการสงตอผู3 ป5 ว ย รวมถึ ง จะชวยให3 ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลแกงคอยกับการให"บริการเชิงรุกในการรักษาพยาบาล
* โรงพยาบาลมีระบบเวชศาสตร7ฉุกเฉิน Emergency Medical Service (EMS) ซึ่ง
มีความสามารถ ให3การรักษาพยาบาล แกผู3ป5วยฉุกเฉิน และผู3บาดเจ็บ ที่มีความพร3อมสูง อันประกอบด3วย
ระบบการรัก ษาพยาบาลกอนถึ งโรงพยาบาล และระบบห3องฉุก เฉิน การให3 การรักษาพยาบาลกอนถึ ง
โรงพยาบาล (Pre-Hospital Care) ซึ่งประกอบด3วย แพทย7 พยาบาลและหนวยกู3ชีพ ออกไปให3บริการ
ณ.จุดเกิดเหตุ เพื่อให3ผู3ประสบเหตุ ได3รับการรักษาพยาบาล อยางถูกวิธี และทันเวลา พร3อมทั้งมี ระบบ
นําสงสถานพยาบาล อยางรวดเร็วเปXดให3บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
* การให3บริการดานแรก (Front Liner) โดยจัดให3มีบุคลากรทําหน3าที่คอยอํานวยความสะดวก
แนะนํา ชวยเหลือแกผู3ป5วยและญาติ
* จัดให3มีการอํานวยความสะดวก แกผู3ป5วยบางประเภทโดยเฉพาะ ได3แก ผู3สูงอายุ ผู3ประกันตน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตรวจสุขภาพแรงงานกอนและหลังเข3าทํางาน ตรวจสุขภาพแรงงาน
ตางชาติเพื่อเข3าสูระบบประกันสุขภาพ เป6นต3น

โรงพยาบาลแกงคอยกับงานด"านวิชาการ
โรงพยาบาลแกงคอย รับเป6นแหลงฝwกงานของนิสิต/นักศึกษา ในหลายหลักสูตร หลายสถาบัน
ประกอบด3วย
* นิสิต/นักศึกษาแพทย6
จากคณะแพทยศาสตร7จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร7 โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7
* นิสิต/นักศึกษาทันตแพทย6
จากคณะทันตแพทยศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7
* นิสิต/นักศึกษาเภสัช
จากคณ ะเภ สั ช ศาสตร7 จุ ฬ าลงกรณ7 ม หา วิ ท ยาลั ย , คณ ะเ ภสั ช ศา สตร7
มหาวิทยาลัยมหิดล, จากคณะเภสัชศาสตร7 มหาวิทยาลัยขอนแกน, จากคณะเภสัชศาสตร7 มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ, จากคณะเภสั ช ศาสตร7 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และจากคณะเภสั ช ศาสตร7
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
* นักศึกษากายภาพบําบัด
จากคณะสหเวชศาสตร7 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร7 , คณะกายภาพบํ า บั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว
* นิสิต/นักศึกษาพยาบาล
จากคณะพยาบาลศาสตร7 จากมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ, คณะพยาบาล
ศาสตร7 วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี และคณะพยาบาลศาสตร7 วิทยาลัยพยาบาลมิชชั่น
* นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร6
จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาอื่นๆ เชน สาขาเวชสถิติ สาขาคอมพิวเตอร7 เข3ามาฝwกงานด3วย
เชนกัน
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