
         โรงพยาบาลแก่งคอย 
ขอต้อนรบั 

นายแพทยส์รุะ วิเศษศกัด์ิ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ  

เขตสขุภาพท่ี 4  

ด้วยความยินดีย่ิง 
 



การด าเนินงานเพ่ือรองรบัสถานการณ์ 
โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงพยาบาลแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 

น าเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพท่ี 4 และคณะ  
วนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 

ณ ห้องประชมุบญุจนัทร-์ไพฑูรย ์นุตราวงศ ์โรงพยาบาลแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 



ปัญหาดา้นสาธารณสุข 

เรียนรู้โรงพยาบาลแก่งคอย 
(ผา่นสภาพปัญหาและกระบวนการพฒันา) 

ประเดน็การน าเสนอ 

5 ปรากฏการณ์ส าคญั 
(ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19) 



ข้อมลูทัว่ไป 





อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสระบรีุ 

อ าเภอพฒันานิคม 
จงัหวดัลพบรีุ 

อ าเภอบา้นนา 
จงัหวดันครนายก 

อ าเภอมวกเหลก็ 
จงัหวดัสระบรีุ 

ช าผกัแพว 

ชะอม 

N 

บา้นธาต ุ

แผนท่ีอ าเภอแก่งคอย 

พืน้ท่ี 803 ตร.กม. 
2 เทศบาล 
12 อบต. 

107 หมู่บา้น 48 ชมุชน 
35,397 หลงัคาเรือน 

ทบักวาง 
แก่งคอย 

ท่าตมู 

ช าผกัแพว 

เตาปนู 

สองคอน บา้นป่า 

ท่าคล้อ 

ตาลเด่ียว 

หินซ้อน 

ท่ามะปราง 

ชะอม 

บา้นธาต ุ

ห้วยแห้ง 



75 ปีขึน้ไป  
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อายุ(ปี) 

1 2      3 4 5 1 2      3 4 5 ร้อยละ 

โครงสร้างประชากร ปี 2562 (ทะเบียนราษฎร)์ 

เพศชาย 
49.43% 

(49,867) 

เพศหญิง 
50.57% 
(51,015) 

14.40% 

8.32% 

8.55% 

การเพ่ิมขึน้ของ 
เพศชาย 70 ปีขึน้ไป 
 ต่อ เพศชาย ทัง้หมด 

ปี 2556-2562 
 

70+ = 24.03% 
total = 5.63% 

 

การเพ่ิมขึน้ของ 
เพศหญิง 70 ปีขึน้ไป 
 ต่อ เพศหญิง ทัง้หมด 

ปี 2556-2562 
 

70+ = 20.28% 
total = 5.89% 

 



             

       

สภาพพื้นท่ี (ภาคเกษตรกรรม) 



             

       

สภาพพื้นท่ี (ภาคอตุสาหกรรม) 



อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัสระบุร ี

อ ำเภอพฒันำนิคม 

จงัหวดัลพบุร ี

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.ตำลเดี่ยว 



สภาพการคมนาคม 

       



ข้อมูลทรพัยากรสนับสนุนสาธารณสขุ        



ข้อมูลทรพัยากรสนับสนุนสาธารณสขุ        



เรียนรู้โรงพยาบาลแก่งคอย 
ผา่นสภาพปัญหาและกระบวนการพฒันา 



สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 

สาเหตกุารป่วย ผูป่้วยนอก (21 กลุ่มโรค) 



สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 

สาเหตกุารป่วยของผูป่้วยใน (75 กลุ่มโรค)  
มีทิศทาง/แนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
40 โรค (ร้อยละ 53.33) 

กลุ่มโรคท่ีต้องดแูลรปูแบบ LTC-Palliative 

มีทิศทาง/แนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
15 โรค (ร้อยละ 78.95) 

สาเหตกุารป่วย ผูป่้วยใน (75 กลุ่มโรค) 



สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 

โรคท่ีเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา ปี 2552-2561  

โรคท่ีเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา (ผูป่้วยนอก)  
มีทิศทาง/แนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
22 โรค (ร้อยละ 25.88) 

โรคท่ีเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา (ผูป่้วยใน)  
มีทิศทาง/แนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
26 โรค (ร้อยละ 30.59) 



สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 

อตัราป่วยและผลกระทบจากกลุ่มโรคเรือ้รงั 



สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 

การเจบ็ป่วย-ความรนุแรงจากอบุติัเหตจุราจร 



สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 

ทิศทางการป่วยด้วยโรคทางจิต ปี 2552-2562 



การเจบ็ป่วย-ความรนุแรงจากการท ารา้ยตนเอง 

สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 



ปัญหาสขุภาพด้านการอนามยัมารดาและทารก 

สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 
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รพ.แกง่คอย รพ.สต.
จ านวน 

สถานะสขุภาพกบัผลกระทบฯ 

เปรียบเทียบโรงพยาบาล - รพ.สต. (ผูป่้วยนอก) 

รพ. 

รพ.สต. 

รวม 

577 598 583 591 605 620 620 630 651 

489 529 546 473 457 507 517 505 482 

1,066 1,127 1,129 1,064 1,062 1,127 1,137 1,135 1,133 

666 

519 

1,185 

Ave : Day 



ทิศทางการให้บริการในแผนกผูป่้วยใน (รวม) 
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ผูป่้วยใน (รวม) เชงิเสน้ (ผูป่้วยใน (รวม))

วนันอนเฉล่ีย 

อตัราครองเตียง 

2.83 2.96 3.19 3.09 3.04 3.28 3.00 3.16 3.03 3.04 

76.09 82.96 91.07 88.22 86.30 88.89 94.08 83.66 86.05 89.16 

จ านวน-อตัราครองเตียง ปี 2552-2562 
จ านวน 

3.15 

89.98 



การพฒันาสู่โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) 

การพฒันาเชิงโครงสร้างและคณุภาพบริการ 

สภาพอาคารปัจจบุนั  
รพ.แก่งคอย 60 เตียง 

สภาพอาคารปัจจบุนั  
รพ.แก่งคอย –สสอ.แก่งคอย 



การพฒันาเพ่ือรองรบัการขยายตวัของผูร้บับริการ 

การจดับริการในอาคารทวี-ประพิศ ภู่พฒัน์ 
 ชัน้ท่ี 1 จดับริการคลินิกโรคเรือ้รงั    ชัน้ท่ี 2 จดับริการหน่วยไตเทียม  
 ชัน้ท่ี 3 จดับริการคลินิกส่งเสริมสขุภาพ    ชัน้ท่ี 4 จดับริการคลินิกทนัตกรรม 

ชัน้ท่ี 5,6 อาคารส านักงานและห้องประชมุ 
พิธีเปิดอาคารฯ วนัเสารท่ี์ 18 มกราคม 2563 

การพฒันาเชิงโครงสร้างและคณุภาพบริการ 



อาคารผูป่้วยนอก 

พืน้ท่ีให้บริการแผนกผูป่้วยนอก (เดิม) 

งานเภสชักรรม งานส่งเสริม 

ห้องบตัร ทนั
ตก

รร
ม 

คลินิก
พิเศษ 

X
-r

a
y

 ผา่
ตดั

 

พืน้ท่ีส าหรบั 
*ย่ืนบตัรฯ 

*รอซกัประวติั 
*รอตรวจ-ส่งเสริม-x-ray-รบัยา 

การปรบัพ้ืนทีบ่ริการเพือ่ลดความแออดั 
การปรบัพืน้ท่ีในการบริการผูป่้วยนอก (1) 

พืน้ท่ีให้บริการแผนกผูป่้วยนอก (ใหม่) 

งานเภสชักรรม ตรวจโรค/
หตัถการ 

ห้องบตัร อา
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พืน้ท่ีส าหรบั 
*ย่ืนบตัรฯ 

*รอซกัประวติั 
*รอตรวจ-x-ray-รบัยา 

ตรวจโรค 

ตรวจโรค 
ตรวจโรค 

ตรวจโรค 
ตรวจโรค 

ตรวจโรค 
ตรวจโรค 



อาคารทวี-ประพิศ ภู่พฒัน์ 
ชัน้ท่ี 1 

(จดับริการคลินิกโรคเรือ้รงั) 

พืน้ท่ีให้บริการแผนกผูป่้วยนอก (เดิม) 

งานเภสชักรรม งานส่งเสริม 

ตรวจโรค 

ตรวจโรค ห้องบตัร ทนั
ตก

รร
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คลินิก
พิเศษ ตรวจโรค 

X
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พืน้ท่ีส าหรบั 
*ย่ืนบตัรฯ 

*รอซกัประวติั 
*รอตรวจ-ส่งเสริม-x-ray-รบัยา 

การปรบัพ้ืนทีบ่ริการเพือ่ลดความแออดั 
การปรบัพืน้ท่ีในการบริการผูป่้วยนอก (2) 



การปรบัพ้ืนทีบ่ริการเพือ่ลดความแออดั 
การปรบัพืน้ท่ีในการบริการผูป่้วยนอก (3) 

อาคารทวี-ประพิศ ภู่พฒัน์ 
ชัน้ท่ี 2 

(จดับริการหน่วยไตเทียม) 



พืน้ท่ีให้บริการแผนกผูป่้วยนอก (เดิม) 

งานเภสชักรรม งานส่งเสริม 

ตรวจโรค 

ตรวจโรค ห้องบตัร ทนั
ตก

รร
ม 

คลินิก
พิเศษ ตรวจโรค 

X
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พืน้ท่ีส าหรบั 
*ย่ืนบตัรฯ 

*รอซกัประวติั 
*รอตรวจ-ส่งเสริม-x-ray-รบัยา 

อาคารทวี-ประพิศ ภู่พฒัน์ 
ชัน้ท่ี 3 

(จดับริการส่งเสริมสขุภาพ) 

การปรบัพ้ืนทีบ่ริการเพือ่ลดความแออดั 
การปรบัพืน้ท่ีในการบริการผูป่้วยนอก (4) 



อาคารทวี-ประพิศ ภู่พฒัน์ 
ชัน้ท่ี 4 

(จดับริการทนัตกรรม) 

พืน้ท่ีให้บริการแผนกผูป่้วยนอก (เดิม) 

งานเภสชักรรม งานส่งเสริม 

ตรวจโรค 

ตรวจโรค ห้องบตัร ทนั
ตก

รร
ม 

คลินิก
พิเศษ ตรวจโรค 

X
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a
y

 ผา่
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พืน้ท่ีส าหรบั 
*ย่ืนบตัรฯ 

*รอซกัประวติั 
*รอตรวจ-ส่งเสริม-x-ray-รบัยา 

การปรบัพ้ืนทีบ่ริการเพือ่ลดความแออดั 
การปรบัพืน้ท่ีในการบริการผูป่้วยนอก (5) 



การปรบัพ้ืนทีบ่ริการเพือ่ลดความแออดั 
การปรบักระบวนการด้านการให้บริการใน ER 

ความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายของบคุลากรและด้านอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ 

ปลกุจิตส านึก
เรื่องฉุกเฉิน 

จดับริการคลินิกนอกเวลา โรคทัว่ไป-เฉพาะโรค ประเมินสดัส่วน
ภาระงาน/คน 



สรา้งมาตรการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

การจดัการเพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 



สรา้งมาตรการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า 

การจดัการเพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 



การพฒันาความรว่มมอืของภาคีเครอืข่าย : พชอ.แก่งคอย 

การพฒันาเชิงโครงสร้างและคณุภาพบริการ 



การพฒันาความรว่มมอืของภาคีเครอืข่าย : FCT / โอบอุ้ม 

การพฒันาเชิงโครงสร้างและคณุภาพบริการ 



การพฒันาสู่โรงพยาบาลคณุภาพ 5th Hospital Accreditation 

การพฒันาเชิงโครงสร้างและคณุภาพบริการ 



การพฒันาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลติดดาว 

ปี 2562   จ านวน 7 แห่ง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลชะอม           โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลห้วยแห้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลช าผกัแพว    โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลท่าตมู 
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลเตาปนู         โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลหาดสองแคว 

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลโป่งก้อนเส้า 

การพฒันาเชิงโครงสร้างและคณุภาพบริการ 

ปี 2561   จ านวน 5 แห่ง  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลทบักวาง 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลหินซ้อน 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลตาลเด่ียว 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบา้นป่า 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลสองคอน 



ดชันีช้ีวดัสภาพคล่องทางการเงิน 

สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลแก่งคอย 
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โรงพยาบาล

รพ.สต.

จ านวน แนวโน้มบคุลากรในเครอืข่ายบริการ 

สถานการณ์บคุลากรของโรงพยาบาลแก่งคอย 

วิกฤตช่วง 1 

วิกฤตช่วง 2 
ตวัแปรท่ีส าคญั (รอบปีท่ีผา่นมา) และอาจส่งผลให้เกิดวิกฤตเรว็ขึน้ 

โรงพยาบาล : ย้ายข้ามกระทรวง (อปท.) 
รพ.สต. : ลาออก / เสียชีวิต / ย้ายข้ามกระทรวง (อปท.) 



5 ปรากฏการณ์ส าคญั 
ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 



ปรากฏการณ์ที ่1 
การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

ทีมี่ประสิทธิภาพ จนเกิดผลลพัธที์ดี่ 



การเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา : งานควบคมุโรคฯ (1) 

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

***ไม่มีผูป่้วยยืนยนั*** 

ผูเ้ข้าระบบเฝ้าระวงั PUI 
* ผูเ้ข้าเกณฑ ์PUI (สะสม )  =  39  ราย 
* เพศ  : ชาย(17) : หญิง(22)  =  1 : 1.3 

* อาย ุ : น้อยท่ีสดุ  =  14  ปี 
          : มากท่ีสดุ  =  84 ปี 
          : กลุ่มพบสงู  = 20-29(8) , 30-39(8) 

* อาชีพ  :  รบัจ้าง(15) , ไม่ได้ท างาน(9) 

                : รฐัวิสาหกิจ(4) , ค้าขาย(3) 

            : บคุลากรทางการแพทย(์3) , อ่ืนๆ(5) 



การเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา : งานควบคมุโรคฯ (2) 

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

ผูเ้ข้าระบบเฝ้าระวงั PUI 
* พืน้ท่ี : จ านวน = 11  ต าบล ร้อยละ 78.57 

          : พบมาก  = แก่งคอย(7) , ห้วยแห้ง(6) 

              ตาลเด่ียว/ทบักวาง(5) 
* ช่วงเวลาท่ีพบ  : รายแรก  =  23 ก.พ. 2563 

        : รายสดุท้าย  =  8 พ.ค. 2563 

* จ านวนท่ีพบ  : ก.พ.2563  =  1  ราย 
                    : มี.ค.2563  =  16 ราย 
                    : เม.ย.2563  =  19 ราย 
        : พ.ค.2563  =  3  ราย 
* สถานท่ีรกัษา  : รพ.แก่งคอย/กกัตวั  =  10/4 ราย 
         : รพ.สระบรีุ/รฐัอ่ืนๆ  =  16/1 ราย  
         : รพ.เอกชน  =  8 ราย 



การเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา : งานควบคมุโรคฯ (3) 

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

ผูเ้ข้าระบบเฝ้าระวงั PUI 
* เหตกุารณ์ส าคญั :  
      : เดินทางกลบัจากต่างประเทศ =  4  ราย 
      : ใกล้ชิดกบัผูป่้วยเสียชีวิต  =  4  ราย 
      : สมัผสัใกล้ชิดผูป่้วยยืนยนั  =  3 ราย 
      : เดินทางไป/กลบัจากพืน้ท่ีเส่ียง  =  3  ราย 
      : สมัผสัผูก้ลบัจากต่างประเทศ  =  2  ราย   
      : ไป/สมัผสัผูไ้ปสนามมวย  =  2 ราย 
      : ให้บริการผูเ้ดินทางจ านวนมาก  =  2 ราย 
      : ผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  =  10  ราย 
      : ผูป่้วยอาการเข้าข่าย/อ่ืนๆ  =  9  ราย 



ก าหนดแนวทางปฏิบติัฯ : งานควบคมุโรคฯ 

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

มาตรการบริหารจดัการในภาวะวิกฤต 

มาตรการสร้างระยะห่างทางสงัคม 

มาตรการสร้างระยะห่างระหว่าง 
ผุป่้วยกบัผูไ้ม่ป่วย และ 

ผูร้บับริการกบัผูใ้ห้บริการ 

มาตรการควบคมุการแพร่กระจายเช้ือ 



แนวทางการดแูลผูป่้วยฯ : ทีมดแูลผูป่้วย (PCT) 

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  



การบริหารจดัการผูป่้วย : ทีม IC  

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

ตัง้จดุคดัแยกผู้ป่วยสงสยัเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค 

ก าหนดช่องทางด่วนส าหรบัผู้ป่วย
เข้าเกณฑส์อบสวนโรค 

ก าหนดห้องแยกผู้ป่วยเข้าเกณฑ ์    
สอบสวนโรค 

ตัง้ตู้เกบ็ตวัอย่างส่งตรวจ 



การเตรียมความพรอ้มบคุลากรทกุระดบั : ทีม IC  

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

การดแูลผู้ป่วยเข้าเกณฑส์อบสวนโรค 

การใส่ชดุอปุกรณ์ป้องกนั เช่น         
PPE, Face mask, Face shield 

การบริหารจดัการห้องแยก ส าหรบัดแูล
ผู้ป่วยเข้าเกณฑส์อบสวนโรค 

การก าจดัขยะติดเชื้อ 



การบริหารจดัการด้านยทุธภณัฑ ์(1) : ทีม IC  

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

ตู้ Negative pressure เตียง Negative pressure 



การบริหารจดัการด้านยทุธภณัฑ ์(2) : ทีม IC  

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

N95 (คงเหลือ 206+230 ช้ิน) 
(มีการใช้ซ า้ (re-use 2 ครัง้) ร่วมด้วย) 

PPE (คงเหลือ 207+145 ช้ิน) 
(มีการประยกุตใ์ช้เส้ือกนัฝนทดแทนร่วมด้วย) 



การบริหารจดัการด้านยทุธภณัฑ ์(3) : ทีม IC  

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

Face mask  
(คงเหลือ 37,000 ช้ิน) 

อตัราการใช้ 
การใช้เฉล่ีย  =  10,000  ช้ิน/เดือน 

อตัราคงคลงั  =  3.5  เดือน  

มาตรการ 
* วางแผนและจดัซ้ือเพ่ิม รวมถึงขอรบับริจาค 
* ก าหนดปริมาณการใช้  =  1  ช้ิน/คน/วนั 



การบริหารจดัการด้านยทุธภณัฑ ์(4) : ทีม IC  

การเฝ้าระวงัและบริหารจดัการ COVID-19  

Alcohol gel (คงเหลือ 382 ลิตร) Face shield (คงเหลือ 3,000 ช้ิน) 



ปรากฏการณ์ที ่2 
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้-สืบค้น-ติดตาม  

ข้อมลูข่าวสารสถานการณ์ COVID-19 



การเฝ้าระวงัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

ข้อมลูข่าวสารสถานการณ์ COVID-19  

เวบ็ไซต ์รพ.แก่งคอย
www.kkhos.com 



สถานการณ์ COVID-19 อ.แก่งคอย จ.สระบรุี (1) 

ข้อมลูข่าวสารสถานการณ์ COVID-19  



สถานการณ์ COVID-19 อ.แก่งคอย จ.สระบรุี (2) 

ข้อมลูข่าวสารสถานการณ์ COVID-19  



ผูมี้จิตศรทัธามอบอปุกรณ์ฯ และส่งมอบก าลงัใจ 

ข้อมลูข่าวสารสถานการณ์ COVID-19  



การเตรียมความพรอ้มรบัสถานการณ์ COVID-19  

ข้อมลูข่าวสารสถานการณ์ COVID-19  



สถานการณ์ COVID-19 จงัหวดั / ประเทศ / ทัว่โลก 

ข้อมลูข่าวสารสถานการณ์ COVID-19  



ปรากฏการณ์ที ่3 
ความมีน ้ าใจขององคก์รและประชาชน 

ในการร่วมมือร่วมใจต้านภยั COVID-19 



ได้รบัมอบอปุกรณ์การแพทย-์ก าลงัใจ รวม 141 ครัง้ 

“เราคนไทย...ไม่ท้ิงกนั” ต้านภยั COVID-19  



ผูมิ้จิตศรทัธามอบอปุกรณ์การแพทย-์ส่งมอบก าลงัใจ 

“เราคนไทย...ไม่ท้ิงกนั” ต้านภยั COVID-19  

ครภุณัฑ/์อปุกรณ์การแพทย ์จ านวน  20  ครัง้ อปุกรณ์ป้องกนัตนเอง จ านวน  94  ครัง้ 



ผูมิ้จิตศรทัธามอบอปุกรณ์การแพทย-์ส่งมอบก าลงัใจ 

“เราคนไทย...ไม่ท้ิงกนั” ต้านภยั COVID-19  

เงิน/ทุนทรพัย ์จ านวน  7  ครัง้ อาหาร (คาว/หวาน) จ านวน  20  ครัง้ 



ปรากฏการณ์ที ่4 
เกิดการเปลีย่นแปลงของ 

ภาวะการเจบ็ป่วยของประชาชน 



ร้อยละ 

-8.39

-10.77

-5.98

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

ผูป่้วยนอก (รวม) หนว่ยบรกิารหลกั คลนิกิพเิศษ

เปรียบเทียบปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกนั (มค.-พค.) 

ทิศทางการมารบับริการของผูป่้วยนอก ปี 2563 



ร้อยละ 

-7.16

22.82

-20.89

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

ระบบทางเดนิหายใจ (ท ัง้หมด) ไขห้วดัใหญ่ ปอดบวม

เปรียบเทียบปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกนั (มค.-พค.) 

ทิศทางผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ปี 2563 



ร้อยละ 

-4.77

-24.54
-20.89

19.45

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

ภาพรวมการป่วย

(504)

Diarrhoea+Food

poisoning

อบุตัเิหตฯุ ภาวะแปรปรวนทางจติ

เปรียบเทียบปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกนั (มค.-พค.) 

ทิศทางการมารบับริการโรคทีส่ าคญั ปี 2563 



ร้อยละ 

-10.43

-4.67

-9.87

-39.89

-5.96

-50.00

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

ผูป่้วยใน (รวม) ผูป่้วยชาย ผูป่้วยหญงิ ผูป่้วยเด็ก ผูค้ลอด

เปรียบเทียบปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกนั (มค.-พค.) 

ทิศทางการมารบับริการของผูป่้วยใน ปี 2563 



ปรากฏการณ์ที ่5 
ก าเนิดชีวิตวิถีใหม่ New normal 

ในระบบบริการสขุภาพ 



มาตรการส าคญัท่ีขอความรว่มมอืจากผูร้บับริการ 

New normal ในระบบบริการสขุภาพ  

ผูร้บับริการทุกรายต้องได้รบัการตรวจวดัอณุหภมิู           
และล้างมือด้วยแอลกอฮอลเ์จล  โดยหน่วยบริการตัง้       

จดุวางแอลกอฮอลเ์จล/ จดุล้างมือ ท่ีมองเหน็อย่างชดัเจน 

ผูร้บับริการทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามยั                    
หรือหน้ากากผา้ ตลอดเวลาท่ีรบับริการ  

ผูร้บับริการทุกรายปฏิบติัตนในการเว้นระยะห่างระหว่าง
บคุคล (Physical distancing) โดยทุกหน่วยบริการ

ก าหนดพืน้ท่ีไว้อย่างชดัเจน 

กรณีเข้าเย่ียมผูป่้วยต้องปฏิบติัตามท่ีหน่วยงานก าหนดไว้
อย่างเคร่งครดั เช่น เข้าเย่ียมตามก าหนดเวลา ล้างมือด้วย

แอลกอฮอลเ์จล สวมหน้ากากอนามยั/ผา้ ตลอดเวลา         
ท่ีเข้าเย่ียม ไม่น าเดก็/ผูส้งูอาย ุมาเข้าเย่ียม เป็นต้น 



มาตรการส าคญัท่ีผูใ้ห้บริการต้องถือปฏิบติั 

New normal ในระบบบริการสขุภาพ  

ผูใ้ห้บริการทุกรายต้องได้รบัการตรวจวดัอณุหภมิู  
และล้างมือด้วยแอลกอฮอลเ์จล โดยหน่วยบริการตัง้        

จดุวางแอลกอฮอลเ์จล/ จดุล้างมือ ท่ีมองเหน็อย่างชดัเจน 

ผูใ้ห้บริการทุกรายต้องสวม Face mask / Face shield 
ตลอดเวลาท่ีให้บริการ แต่หากต้องมีการให้บริการแบบ

สมัผสัใกล้ชิดกบัผูร้บับริการ (โดยเฉพาะอบุติัเหต-ุฉุกเฉิน)  
ผูใ้ห้บริการต้องสวมชดุป้องกนัตนเองในขณะปฏิบติัหน้าท่ี 

ผูใ้ห้บริการทุกรายปฏิบติัตนในการเว้นระยะห่างระหว่าง
บคุคล (Physical distancing) โดยทุกหน่วยบริการ

ก าหนดพืน้ท่ีไว้อย่างชดัเจน 

ผูใ้ห้บริการท าความสะอาดพืน้ผิวสมัผสัและบริเวณพืน้ท่ี
ให้บริการบอ่ยครัง้และต่อเน่ือง 



มาตรการส าคญัเพ่ือลดความแออดัของการบริการ 

New normal ในระบบบริการสขุภาพ  

หน่วยบริการมีการวดัอณุหภมิูแก่ผูม้ารบับริการ และตัง้     
จดุวางแอลกอฮอลเ์จล/ จดุล้างมือ ท่ีมองเหน็อย่างชดัเจน 

หน่วยบริการก าหนดพืน้ท่ีส าหรบัผูร้บับริการอย่างชดัเจน 
รวมถึงขอความร่วมมือผูร้บับริการทุกครัง้ หากไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ 

หน่วยบริการหลกัมีการปรบัระบบ/คิวการให้บริการ โดย     
มีการท าความเข้าใจร่วมกบัผูร้บับริการ ก าหนดจ านวน

ผูร้บับริการในแต่ละวนัท่ีชดัเจน มีการนัดหมายเหล่ือมเวลา 

คลินิกพิเศษ มีการปรบัระบบ/คิวการให้บริการ เพ่ิมการ
รกัษาในสถานบริการใกล้บา้น จดัการติดตามดแูลผูป่้วย    

ท่ีบา้น เพ่ิมระยะเวลาการนัดหมายเข้ารบับริการ          
รวมถึงให้ญาติ/จนท. รบัยาแทน 



บทสรปุ...ต้องเข้มแขง็และยัง่ยืนเท่านัน้  
จึงจะชนะ COVID-19 ได้ 




