
โรงพยาบาลแก่งคอย  อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรุี 



โรงพยาบาลคณุธรรม 

ร่วมกนั กาํหนด อตัลกัษณ์ ขององคก์ร 
“ ซื%อสตัย ์  มีนํ&าใจ  ตรงต่อเวลา ”



กลยทุธ1์. : ยึดหลกับนพื&นฐาน  ความร ู้ค ู่คณุธรรม  สร้างวฒันธรรม  การทาํงานที%โปร่งใส ซื%อสตัย ์

� สนับสนุน บคุลากรมีความรกั ความสามคัคี และมีความสขุในการทาํงาน 

� สนับสนุน ส่งเสริม วฒันธรรมองคก์ร ขนบธรรมเนียม ประเพณีที%ดีงาม  

  



� เสริมคณุธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที%เข้าร ่วมปฏิบตัิธรรม  

� โครงการ สติ สมาธิบาํบดั 

� อบรมบคุลากร  ซื%อสตัย ์ ประหยดั   ตรงต่อเวลา

� โครงการ งานทรงค่า เจ้าหน้าที%ยิ&มได้ คนไข้ยิ&มออก    

กลยทุธ ์ 2.:   กิจกรรมการเปลี%ยนแปลงตนเอง :  “ เมตตา  เสียสละ รบัผิดชอบ ” 



ภายใต้แนวคิด

กลยทุธ ์3 :   - บคุลากร เป็นผ ูใ้ห้บริการสขุภาพด้วยความร ู้ค ู่คณุธรรม  
                    -  ประชาชน ได้รบัประโยชน์สงูสดุในการดแูลสขุภาพ 

โครงสร้างของประชากร เข้าส ู่ สงัคมผู้สงูอาย ุ
-ครอบครวัใหญ่กลายเป็นครอบครวัเดี%ยว
-ผู้สงูอาย ุคนพิการถกูทอดทิ&งให้อยู่ที%บ้าน กลายเป็นติดบ้าน ติด
เตียง 
- ภาวะโรคไม่ติดต่อเร ื&อรงัเพิ%มมากขึ&น
- เกิดความเหลื%อมล ํ&าทางสงัคม  เข้าไม่ถึงบริการสขุภาพ

ผูส้งูอาย ุคนพิการและผ ูด้ ้อยโอกาสทางสงัคม



วิธ ีการดาํเนินงาน

1. จดัทีมหมอครอบครวั ( Family Care Team :FCT )ระดบั
อาํเภอ ระดบัตาํบล ระดบัชมุชน   มีแพทยเ์ป็นหวัหน้าทีม  
ดแูลครอบคลมุทกุพื&นที%ของอาํเภอแก่งคอย
2. ดาํเนินการด้วยระบบสขุภาพอาํเภอ Distr ict  Health 

System : DHS  / DHB / พชอ.ที%ม ีการทาํงานอย่างมีส่วน
ร่วม จากภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วน



3. พฒันากระบวนการทาํงาน “ร่วมคิด ร่วมทาํ ร ่วมดแูล ร่วมเรียนร ู้ ”โดยภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วน

ร่วมคิด วางแผน ค้นหา
ผ ูส้งูอาย ุผ ูด้ ้อยโอกาส 
ในพื&นที%

ร ่วมทาํ  จดักล ุ่มความ
ต้องการรบัความช่วยเหลือ 
แยกรายด้าน

ร่วมดแูล  ทีมหมอ
ครอบครวั อาํเภอ ตาํบล 
ชมุชน ร่วมกนัดแูล

ค้นหา /จดัทาํทะเบียน 
ต้องการดแูล

-ด้านร่างกาย
-ด้านจิตใจ
-ด้านสงัคม
- เศรษฐกิจ สิ%งแวดล้อม 

วิธ ีการดาํเนินงาน



ร่วมเรียนร ู้  ต่อยอดความย ั %งยืน 
ส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถเลี&ยง
ตวัเองได้ 

ร ่วมดแูล  
-ภาครฐั
-ภาคเอกชน บริษทัต่างๆ
-ภาคประชาชน ( ทีมโอบอ ุ้ม )  

วธิีการดําเนินงาน

3. พฒันากระบวนการทาํงาน “ร่วมคิด ร่วมทาํ ร ่วมดแูล ร่วมเรียนร ู้ ”โดยภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วน



“ นํ&าใจ  คณุค่า ความสขุ คณุภาพชีวิตที%ดี”
เกิดเป็น สงัคมคณุธรรม คนแก่งคอยไม่ทอดทิ&งกนั  



  “ ร้อยเรียง ห ัวใจทุกดวง ให้เป็นหัวใจดวงเดียวกัน สู่การดูแลผู้ ป่วย ”    

 FCT ระดบัอาํเภอ = 9 ทมี

FCT ระดบัตาํบล  = 14 ทมี

FCT ระดบัชุมชน  = 73 ทมี

หวัใจดวงเดียวกนั  ส ู่การดแูลผ ูป้่วย 



ผลลพัธ ์ประชาชนได้รบัประโยชน์สงูสดุในการดแูลสขุภาพ ** 

1. ผ ูส้งูอายตุิดบา้นได้รบัการดแูล  435 คน

2. ผ ูส้งูอายตุิดเตียงได้รบัการดแูล 120 คน

3. ผ ูส้งูอายตุิดบา้นมีทีมโอบอ ุ้มดแูล 413 คน

4. ผ ูส้งูอายตุิดเตียงมีทีมโอบอ ุ้มดแูล 120 คน 

5. คนพิการที%ต ้องการรบัความช่วยเหลือได้รบัการดแูล 171 คน

6. ผ ูป้่วยระยะสดุท้ายได้รบัการดแูลที%บา้นอย่างสมศกัดิG ศรี 149 คน



ผูส้งูอาย ุผ ูด้ ้อยโอกาส ได้รบัการปรบัสิ%งแวดล้อม ซ่อม/สร้างบา้น 

ผลลพัธ ์  ปฏิบตัิงานเพื%อประโยชน์สงูสดุของประชาชน ** 



เมลด็พนัธค์วามดี :   เพื%อประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของประชาชน  

เกิดทีมจิตอาสาในชุมชน (โอบอ ุ้ม ) 232 คน

เกิดการบริจาคแพมเพิส/สิ%งของจากมลูนิธิและบริษทั ต่างๆเกิดทีมหมอครอบครวัสหสาขาวิชาชีพ  9  ทีม

เกิดทีมจิตอาสาในโรงพยาบาล จาํนวน 84 คน



11 มีนาคม 2557

เมลด็พนัธค์วามดี : เพื%อประโยชน์สงูสดุในการดแูลสขุภาพของประชาชน  



ความงดงาม  เกิดความสขุ จากการปฏิบตัิงานเพื%อประโยชน์ของประชาชน 

“ เราเป็นสะพานบญุนะ  ที%ทาํให้คนหลายคน
มาช่วยเหลือคนจนและผ ูย้ากไร้  ”

นาย อาํเภอแก่งคอย  

“ มีความร ู้สึกอยากช่วยเหลือผ ูป้่วย 
ติดตามเยี%ยมให้กาํลงัใจ ท ั &งผ ูป้่วยและ

ผ ูด้แูล ร ู้สึกปิติ ที%ได้ช่วยเหลือ  ” 

ทีมหมอครอบครวั   

“ ร ู้สึกภมูิใจในสิ%งที%เราได้ทาํได้ช่วยเหลือ
คนในชมุชนที%เราได้ไปเยี%ยม   ” 

ทีมหมอครอบครวั   



ความงดงาม  ความสขุ จากการปฏิบตัิงานเพื%อประโยชน์ของประชาชน 

“ รพ.สต. ประเมินว่าผ ูป้่วยมีปัญหาอะไร แล้ว
ประสานทีมหมอครอบครวั จากรพ. เข้าไปด ู 

และกป็ระสานอบต. ดเูร ื%องซ่อม/สร้างบา้น  มีทีม
โอบอ ุ้มไปดแูล ที%บา้น ” 

พยาบาลรพ.สต.  

“ ตอนนี& เค้าเรียกเราว่าหมอ ร ู้สึกภมูิใจ ไปทาํ
กายภาพให้  ไปทาํแผลให้ เอาอาหารไปให้ ”

โอบอ ุ้ม  

“เค้ามีทกุข ์เราเป็นสื%อกลาง บางคนไปรพ.ไม่ได้    
เราเป็นผ ูร้บัฟัง ให้เค้าระบายความร ู้สึก”  

โอบอ ุ้ม



ความงดงาม  ความสขุ จากการปฏิบตัิงานเพื%อประโยชน์ของประชาชน 

“ ทางฝ่ายโรงงาน ยินดีสนับสนุน 
ขอให้บอก เราสนับสนุนตลอด  ”    

บริษทัเอกชน  

“ ดีใจภมูิใจที%ได้มาช่วยโรงพยาบาล ทาํ
ให้ม ีความสขุ ” 

จิตอาสาโรงพยาบาลแก่งคอย  



ความงดงาม  ความสขุ ของประชาชน 

“ ดีใจร ู้สึกไม่ถกูทอดทิ&ง  
อยากให้มาเยี%ยมอีก ” 

 




