


ประกอบด้วย  6 ตาํบล  

 4 อบต. 3  เทศบาล 

                ประชากรทั้งหมด  33,242   คน 

ชาย  16,182 คน(48.68%) 

หญิง 17,060 คน(51.32%) 

  ต่างด้าว ขึน้ทะเบียน   223  คน 

 

สถานบริการสาธารณสุข   8 แห่ง 

          โรงพยาบาล    1  แห่ง 

   รพสต.         7  แห่ง 

 

 

 วัง 

 
      

 

ตําบลทุ่งเบญจา อ.ท่า

 

ตําบลสองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ 

หมู ่
 

หมู5่ 
หมู่

 
หมู ่

 
หมู ่

 

หมู6่ 

หมู4่ หมู ่
 

หมู ่
 

หมู ่
 

ตําบลวังใหม่ อ.นายายอาม 

สอ.นายายอาม

ระยอง

แก่งหางแมว

ทะเลอ่าวไทย

สอ.วังใหม่

สอ.วังโตนด

สอ.สนามไชย

สอ.กระแจะ

สอ.ช้างข้าม

N

รพช.นายายอาม

สอ.คลองลาว

แผนที่อําเภอนายายอาม

สสอ

CMU กระแจะ

พืน้ที่ 300 ตารางกโิลเมตร 



การจดัโครงสร้างเครือข่ายบริการ อ.นายายอาม 

 

CUP นายายอาม 

 

รพสต. ช้างข้าม 

ปชก 4,469  คน 

รพสต.นายายอาม 

ปชก 5,620 คน 

     รวม ปชก. 10,372 คน 

รพสต.วงัใหม่ 

ปชก.2,852 คน 

 รพสต.วงัโตนด 

ปชก.3,639 คน 

 รพสต.บ้านคลองลาว 

ปชก.2,605 คน 

เครือข่ายวงัใหม่  รวม ปชก.  9,096  คน 

รพสต.สนามไชย 

ปชก. 4,389 คน 

รพสต.กระแจะ 

ปชก 4,677 คน 

   เครือข่าย ช้างข้าม เครือข่าย กระแจะ 

รวม ปชก.9,066 คน 

ปชก.  4,461  คน  



-  อตัราส่วนแพทย์ต่อประชากร 1: 10,998  

-  อตัราส่วนทนัตแพทย์ต่อประชากร 1: 10,998   

-  อตัราส่วนเภสัชกรต่อประชากร 1: 10,998  

-  อตัราส่วนพยาบาลวชิาชีพต่อประชากร 1: 659 

-  อตัราส่วนบุคลากรอืน่ๆต่อประชากร 1:1,099  



    วิสยัทศัน์ 

ระบบบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ภาคเีครือข่ายมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

เพือ่ประชาชนอาํเภอนายายอาม สุขภาพด ี

 



        พนัธกิจ 

1.พฒันาคณุภาพบริการของสถานบริการทุกแห่ง 

    ให้มีประสิทธิภาพ 

   
2. พฒันาระบบบริการสขุภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                      
      และระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. สนับสนุน/ส่งเสริมให้องคก์รส่วนท้องถ่ิน องคก์ร
ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดแูล

สขุภาพ  



ค่านิยมองคก์ร 



วฒันธรรมองค์กร 
N : Novelty  มคีวามคดิสร้างสรรค์ 

A : Attention  ร่วมกนัใส่ใจผู้รับบริการ 

Y : Yourself  ผสานความรู้ ความเข้าใจในการดูแล               

                                     สุขภาพได้ด้วยตนเอง 

A : Altruism  เลง็เห็นถึงผลประโยชน์ของผู้อืน่และ 

   ส่วนรวมเป็นทีต่ั้ง 

I : Integrity  พร้อมพร่ังความซ่ือสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส 

A : Achievment มุ่งไปสู่เป้าหมายและความสําเร็จ 

M : Motivate  ใช้กลเมด็เสริมพลงัจูงใจในทมีงาน 



ทศิทางการพฒันา 

พฒันาสถานบริการทุกระดบัตามเกณฑค์ณุภาพมาตรฐาน

(HA,PCA) 

พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ิมประสิทิภาพการบริหารจดัการทรพัยากร 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดับริการทุกด้าน 

 มุ่งมัน่พฒันาเพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารจดัการระบบบริการ

การแพทยฉุ์กเฉิน 

 

 



ท่ีมา,สูติบัตร-มรณบัตร  ปี 51 - 56 

แสดงข้อมูลอตัราเกดิ ตาย เพิม่  ของประชากร  

อาํเภอนายายอาม  จังหวดัจันทบุรี ปีงบประมาณ 2551-2556 



แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อนัดับโรค  

อาํเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุรี  (ตค.55-กย.56) 

ลาํดับ ระบบโรค 
จํานวน 

(ราย) 

อตัราป่วย/แสน 

ปชก. 

1 โรคระบบไหลเวยีนเลอืด 20,713 62,776.18 

2 โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลสึิม 15,846 48,025.46 

3 โรคระบบย่อยอาหาร 15,730 47,673.89 

4 โรคระบบหายใจ 14,545 44,082.44 

5 โรคระบบกล้ามเนือ้ 12,328 37,363.24 

ที่มา,รายงาน 504 ปี 56 



แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อนัดับโรค  

อาํเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุรี  (ตค.55-กย.56) 

 
ลาํดบั สาเหตุ 

จาํนวนผู้ป่วย 

(ราย) 

 อตัราป่วย/แสน  

ประชากร 

1 

Other endocrine,nutrition and metabolic 

diseases 535 1621.14 

2 Hypertensive diseases 374 1133.50 

3 Symptoms,signs and abnormal clinical lab. 310 939.53 

4 Diabetes mellitus 252 763.75 

5 Other diseases of the digestive system 245 742.53 

ที่มา,รายงาน 505 ปี 56 



แสดงสาเหตุการป่วยด้วยโรคทีต้่องเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา 

 5 อนัดับโรค อาํเภอนายายอาม (ตค.55-กย.56) 

ที่มา,รายงาน 506 ปี 56 

ลาํดับ โรค อตัราป่วย/แสน

ปชก. 

1 อุจจาระร่วง       181  ราย 548.56 

2 ไข้เลอืดออก         99  ราย 300.04 

3 ตาแดง                 42  ราย 127.29 

4 ปอดบวม            41   ราย 124.26 

5 สุกใส                  36   ราย 109.10 



แสดงสาเหตุการตาย 5  อนัดับแรก อาํเภอนายายอาม  

จังหวดัจันทบุรี ตค.55-กย.56 

 ลาํดบั 

  

สาเหตุการตาย 

  

ปีงบประมาณ 2556 

ราย อตัรา/พนัปชก. 

1 มะเร็ง(ทุกชนิด) 31 0.93 

2 โรคหัวใจ 20 0.61 

3 ปอดบวม 12 0.36 

4 อุบัตเิหตุ(ทุกชนิด) 12 0.36 

5 โรคหลอดเลอืดสมอง 8 0.24 

ที่มา:ใบมรณบัตร ปี2556 



สรุปงบประมาณแผนปฏบัิติการจําแนกรายเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 

เครือข่ายบริการสุขภาพนายายอาม ปี 2556 

เป้าหมายที ่ ยุทธศาสตร์ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

 

งบประมาณ(บาท) 

 

1 1 10 บูรณาการกบัเป้า3,6 

2 2,3 10 355,000 

3  4,5,6,7,8 55 24,337,427 

4 9,10 3 บูรณาการกบัเป้า3 

5 11,12,13,14,15 19 8,978,950 

6 16,17,18,19,20,21 73 3,358,021 

รวม 170 51,572,555 



ภารกจิ 

กจิกรรม/งบประมาณ รวม 

ใน

ชุมชน 

 

งบประมาณ 

ในสถาน

บริการ งบประมาณ กจิกรรม งบประมาณ 

การส่งเสริมสุขภาพ 26 643,900 10 433,370 36 1,077,270 

การรักษา/ฟ้ืนฟูสภาพ 9 339,050 22 32,766,557 31 33,105,607 

การป้องกนั ควบคุมโรค 32 2,206,795 0 0 32 2,206,795 

การคุ้มครองผู้บริโภค 14 454,576 5 185,150 19 639,726 

งบประมาณแผนปฏิบัติการเครือข่ายนายายอาม ปี2556 

จําแนกตามภารกจิ 



ผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั ปีงบประมาณ 2556 

รวมตวัช้ีวดัที่ประเมินระดบัอาํเภอ  70  ตวั 

ผ่านเกณฑ์     58  ตวั ร้อยละ 82.86 

ไม่ผ่านเกณฑ์   12  ตวั ร้อยละ 17.14 



ตวัช้ีวดัที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวดัที5่ ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ TO BE NO.1 

เป้าหมาย ระดับ 5 ผลงาน ระดับ 4 

(ยงัไม่มีชมรมต้นแบบในชุมชน/สถานศึกษา) 

ตัวช้ีวดัที2่9 ผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวกิฤตได้รับบริการจากระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน 

เป้าหมาย ร้อยละ 25 ผลงาน ร้อยละ 13.61 

ตัวช้ีวดัที3่4 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

เป้าหมาย ระดับ 5 ผลงาน ระดับ 4 



ตวัช้ีวดัที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ตัวช้ีวดัที3่6 ผู้ให้บริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการ 

เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลงาน 76.52(รพ.) 

ตัวช้ีวดัที4่3ระดับความสําเร็จของการบริหารการเงินการคลงั 

เป้าหมาย ระดับ 5 ผลงาน ระดับ 4 

ตัวช้ีวดัที4่4 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

เป้าหมาย ระดับ 5 ผลงาน ระดับ 3 

ตัวช้ีวดัที5่6 ตําบลผ่านเกณฑ์ตําบลจัดการสุขภาพ 

เป้าหมาย อาํเภอละ 2 ตําบลๆละ 1 หมู่บ้าน 

ผลงาน  ผ่าน 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน(ม.1 ต.วงัใหม่) 



ตวัช้ีวดัที่ไม่ผ่านเกณฑ์(ต่อ) 

ตัวช้ีวดัที6่0 ประชาชนหญงิอายุ 15 ปีขึน้ไปได้มีรอบเอวน้อยกว่า 80 ซม. 

เป้าหมาย ร้อยละ 75 ผลงาน ร้อยละ 56.63 

ตัวช้ีวดัที6่2 ประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน

โลหิตสูง 

เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 71.35 

ตัวช้ีวดัที7่3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร 

เป้าหมาย ระดับ 5 ผลงาน ระดับ 4 



ตวัช้ีวดัที่ไม่ผ่านเกณฑ์(ต่อ) 

ตัวช้ีวดัที8่9หญงิตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 5 คร้ังตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 39.02 

ตัวช้ีวดัที8่0 ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับนํา้ตาลในเลอืดได้ดี 

เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 22.68 



สรุปงบประมาณแผนปฏบัิติการจําแนกรายเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 

เครือข่ายบริการสุขภาพนายายอาม ปี 2557 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1 1 บูรณาการกบัเป้าที6่ 

2 2,3 3 41,420 

3 4-7 45 24,057,070 

4 8-9 2 150,000 

5 10-14 11 11,582,747 

6 15-20 75 4,385,242 

7 21 บูรณาการกบัเป้าที3่,5 

รวม 136 40,216,479 



ภารกจิ โครงการ/ 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 5 66,420 

ด้านการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู

สภาพ 

60 35,996,817 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 55 2,694,082 

ด้านการควบคุมป้องกนัโรค 16 1,459,160 

รวม 136 40,216,479 

แผนปฏิบัตกิารตามยุทธศาสตร์พฒันาสุขภาพ ปี 2557 



งบจัดหาครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง 694,500         บาท 

งบด้านบุคลากร   12,675,607    บาท 

งบสํารองสําหรับผู้บริหาร(รพ.) 3,520,342      บาท 

งบสํารองสําหรับผู้บริหาร(รพ.สต.) 1,400,891      บาท 

 รวม      18,291,340    บาท 



31.9

28.18

32.95

6.97

แสดงการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ป� 2555

ประเภทที�1

ประเภทที�2

ประเภทที�3

ประเภทที�4

25.96

27.48

42.79

3.77

แสดงการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ป� 2556

ประเภทที�1

ประเภทที�2

ประเภทที�3

ประเภทที�4



แสดงการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่น 

จําแนกรายตําบล ปี 2556 





ปญหาสุขภาพ อําเภอนายายอาม 10  อันดับแรก 

 1 อุบัติเหตุจราจร 

 2  เบาหวาน 

 3  ความดันโลหิตสูง 

 4 โรคไขเลือดออก 

 5 ผูพิการ/ผูสูงอายุไดรับการดูแลไมครอบคลุม 

 6  หญิงตั้งครรภครั้งแรกอายุต่ํากวา 20ป 

 7 มะเร็งเตานม/มะเร็งปากมดลูก 

 8  ภาวะโภชนาการเกินในวัยทํางาน 

 9  วัณโรคและโรคเอดส 

 10  ประชากรมีสารเคมีตกคาในเลือด 

 11 โรคหอบหืดและปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

 



ภายใตการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอําเภอ(DHS) 

โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

อ.นายายอาม จ. จนัทบุรี ปี 2556 



      

2.การเขา้รับบริการของประชาชน 

ประชาชนเข้ารับบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย 

 -  ไปสถานบริการเอกชน 

                                 -  ไปโรงพยาบาลศูนย์ 

 

3. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

            สถิติแสดงการเกดิเหตุฉุกเฉินและวกิฤต ในพืน้ที ่ 

           อาํเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุรี  ปี 2553 - 2555 

ปีงบประมาณ  การเกดิเหตุฉุกเฉิน 

  คร้ัง  ราย อตัรา/แสน 

2553 1,017 1,281 4,005.62 

2554 2,231 2,276 4,224.98 

2555 1,791 1,822 4,048.14 

                                   ที่มา: สรุปผลการดาํเนินงาน ปี 53-55 

ความเป็นมา 



การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยระดับวกิฤต 

ปี 2554 - 2556 

ปีงบประมาณ ผู้ป่วยระดับ

วกิฤตทั้งหมด 

เข้าระบบ 

EMS 

ร้อยละ 

2554 229 42 18.34 

2555 157 37 23.56 

2556 360 49 13.61 

ที่มา: สรุปผลการดําเนินงานตามตวัช้ีวดั ปี 54-56 



แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(Service Plan)  

 อาํเภอนายายอาม จังหวดัจันทบุรี  

“มุ่งเน้นพฒันาเพือ่เป็นต้นแบบการบริหารจัดการระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวดัจันทบุรี” 



www.themegallery.com 

1 บทบาทของท้องถิ่นในการดาํเนินงาน

แพทย์ฉุกเฉินยงัมส่ีวนร่วมน้อย 

2 
อตัราการแจ้งเหตุผ่านหมายเลข 1669 

ค่อนข้างตํา่  

3 
สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดบัวกิฤตทีม่าด้วย

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตํา่ 
 

ปัญหาการเข้ารับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 



www.themegallery.com 

พฒันาเครือข่ายสุขภาพระดบัอาํเภอให้เกิดการทาํงานร่วมกนั  

แบ่งปันทรัพยากรและพฒันาบุคลากร 

พฒันาการให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จําเป็น 

พฒันากระบวนการทํางานจนเกดิคุณค่า  
 

เสริมสร้างให้ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ       

บริหารจดัการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน อ.นายายอาม 

 

วตัถปุระสงค ์

 



www.themegallery.com 

ขอบเขตดาํเนินงาน 
1 

 ภาครัฐ      
          - รพช. 
          - สสอ. 
          - รพ.สต.   
          - อาํเภอนายายอาม 
          - สถานีตํารวจ 
          - โรงเรียน 

2 

ภาคท้องถิ่น          
  - องค์กรส่วน
ท้องถิ่น  เทศบาล/
อบต.  

3 

ภาคเอกชน/ประชาชน  
 - โรงงาน 
 - หน่วยอาสากู้ภัยใน   พืน้ท่ี 

 - อสม. 
 

เป้าประสงค์ ; ประชาชน อ. นายายอาม สามารถเข้าถึง    บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างครอบคลุม

และทั่วถึงร้อยละ 80 

 



การดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยฉุกเฉิน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 

กิจกรรม เปาหมาย จํานวน  จํานวนเงิน(บาท) ระยะเวลาดําเนินงาน 

กิจกรรมตามวัตถุประสงคท่ี 1 การทํางานรวมกันเปนทีม         

1.ประชุมแตงต้ัง คกก.พัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ พรอมกําหนดบทบาทหนาท่ี  30 คน 1 คร้ัง /1 วัน 4,500  13 สิงหาคม 2556 

2.ประชุมวิชาการ คกก.พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน         

กิจกรรมตามวัตถุประสงคท่ี 2 การแบงปนทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร         

3.จัดทําและสํารวจขอมูลความตองการของประชาชนดานการบริการการแพทยฉุกเฉิน  400 ชุด 6ตําบลๆละ50 คน 4,000  28 สิงหาคม 2556 

4.จัดทําแบบสํารวจความตองการดานความรู ทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร  250 ชุด ชุดละ 10 บาท 2,500  9 กันยายน 2556 

5. อบรมความรูสวนขาดการทํางานของบุคลากร  30 คน  2 วัน 30,000 27 - 28 พ.ย.56 

6.อบรมความรู/อบรมฟนฟูความรู/ฝกปฏิบัติดานบริการการแพทยฉุกเฉินแกบุคลากรอาสากูภัย,อปพร. 250 คน 1 คร้ัง/1 วัน 66,050  23 ธันวาคม 2556 

7.จัดทําคูมือการดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉินสําหรับประชาชนกลุมเส่ียงสูง         

(เบาหวาน ความดันฯ หัวใจ ลมชัก)  200 ชุด ชุดละ 30 บาท 6,000  7 ตุลาคม 2556 

8.จัดทําเวทีนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู  30 คน 1 คร้ัง /1 วัน 4,500  13 ธันวาคม 2556 

กิจกรรมตามวัตถุประสงคท่ี 3 การใหบริการตามบริบทท่ีจําเปน         

9.สนับสนุนใหหนวยบริการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของ DHS ในชุมชน  7 แหง   85,500 25 ก.ย.56-21ต.ค.56 

10.จัดทําสติกเกอรสีประชาสัมพันธหมายเลข 1669 4,500แผน  6 ตําบล 45,000  3 ตุลาคม 2556 

11.จัดทําชองทางขอรับบริการการแพทยฉุกเฉิน(ปายผา) ปายผา  25 ผืน 6 ตําบล 12,500  3 ตุลาคม 2556 

12.จัดทําปายประชาสัมพันธ 1669 (แผนอะคลิลิก) 8 แผน 8 แหง 4,500  11 ธันวาคม 2556 

กิจกรรมตามวัตถุประสงคท่ี 4 การมีสวนรวมของเครือขายและชุมชน         

13.ประชุมจัดทําขอตกลง(MOU) รวมกันแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  30 คน  2 คร้ัง 10,000  18 พ.ย.56,3ธ.ค.56 

กิจกรรมตามวัตถุประสงคท่ี 5 การใหบริการตามบริบทท่ีจําเปน         

14.จัดทําและสํารวจขอมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  300 ชุด  6ตําบลๆละ 50 คน 6,000  11 ธ.ค.56 

15.จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใหบริการ  250 ชุด   1,250  11 ธ.ค.56 

16.จัดทํารายงานนําเสนอผลการดําเนินงาน  60 ชุด   4,200  11 ธ.ค.56 

รวมงบประมาณ 300,000 บาท     300,000   



 

กจิกรรมตามวตัถุประสงค์ที ่1 การทาํงานร่วมกนัเป็นทมี 
1.ประชุมแต่งตั้ง คกก.พฒันาเครือข่ายสุขภาพระดบัอําเภอ พร้อมกาํหนดบทบาทหน้าที่ 

2.ประชุมวชิาการ คกก.พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเกีย่วกบันโยบายและแนวทางการ

ดาํเนินงาน 

 

กจิกรรมตามวตัถุประสงค์ที ่2 การแบ่งปันทรัพยากรและการพฒันาบุคลากร 
3.จัดทําและสํารวจข้อมูลความต้องการของประชาชนด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

4.จัดทําแบบสํารวจความต้องการด้านความรู้ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

5. อบรมความรู้ส่วนขาดการทํางานของบุคลากร 

6.อบรมความรู้/อบรมฟ้ืนฟูความรู้/ฝึกปฏิบัติด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่บุคลากรอาสากู้ภยั

,อปพร. 

7.จัดทําคู่มือการดูแลตนเองในภาวะฉุกเฉินสําหรับประชาชนกลุ่มเส่ียงสูง 

(เบาหวาน ความดนัฯ หัวใจ ลมชัก) 

8.จัดทําเวทีนําเสนอผลงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

 
 

การดําเนินงานโครงการพฒันาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อ.นายายอาม ปี 2556 



กจิกรรมตามวตัถุประสงค์ที ่3 การให้บริการตามบริบททีจ่าํเป็น 
9.สนับสนุนให้หน่วยบริการจัดทําโครงการ/กจิกรรมของ DHS ในชุมชน 

10.จัดทําสติกเกอร์สีประชาสัมพนัธ์หมายเลข 1669 

11.จัดทําช่องทางขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(ป้ายผ้า) 

12.จัดทําป้ายประชาสัมพนัธ์ 1669 (แผ่นอะคลลิกิ) 

 

กจิกรรมตามวตัถุประสงค์ที ่4 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน 
13.ประชุมจัดทําข้อตกลง(MOU) ร่วมกนัแก่หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 

กจิกรรมตามวตัถุประสงค์ที ่5 การให้บริการตามบริบททีจ่าํเป็น 
14.จัดทําและสํารวจข้อมูลตามแบบประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

15.จัดทําแบบสํารวจความพงึพอใจของผู้ให้บริการ 

16.จัดทํารายงานนําเสนอผลการดําเนินงาน 

 

การดําเนินงานโครงการพฒันาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อ.นายายอาม ปี 2556 





ผลการประเมินตนเองตามบันได 5 ขั้น (DHS) หลงัดาํเนินการ 
ข้ันที่ 1 

การทํางานร่วมกันในระดับอําเภอ 

ข้ันที่ 2 

การแบ่งปันทรัพยากร/ 

การพัฒนาบุคลากร 

ข้ันที่ 3 

การให้บริการสุขภาพ 

ตามบริบทที่จําเป็น 

ข้ันท่ี 4 
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

และชุมชน 

ข้ันท่ี 5 
การทํางานจนเกิดคุณค่า 

ท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ 

ระดบั 4 
คณะกรรมการสามารถ

ดําเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดบั 4 
มีแผนพฒันาบุคลากร

เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้

สู่การปฏิบัตงิานประจาํและ

พฒันาตนเองนําไปสู่การ

สร้างสรรค์นวตักรรม 
 

ระดบั 3 
มีการพฒันาและแก้ปัญหา

ตามบริบทหรือการดูแล

สุขภาพที่จาํเป็นของ

ประชาชน 
 

ระดบั 3 
ชุมชนและเครือข่ายมีส่วน

ร่วมในการคดิวางแผนจดัการ

ระบบสุขภาพชุมชนร่วมกัน 

และมีผลลัพธ์เกิดขึน้เป็น

รูปธรรม 
 

ระดบั 5 
เจ้าหน้าที่และทีมงานรู้สึกมี

คุณค่าในตวัเองและงานที่ทํา 

บุคคลอื่น/ผู้รับบริการเห็น

คุณค่า 
 

ผลการประเมินตนเองตามบันได 5 ขั้น (DHS) ก่อนดาํเนินการ 
ข้ันที่ 1 

การทํางานร่วมกันในระดับอําเภอ 

ข้ันที่ 2 

การแบ่งปันทรัพยากร/ 

การพัฒนาบุคลากร 

ข้ันที่ 3 

การให้บริการสุขภาพ 

ตามบริบทที่จําเป็น 

ข้ันท่ี 4 
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

และชุมชน 

ข้ันท่ี 5 
การทํางานจนเกิดคุณค่า 

ท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ 

ระดบั 1 
มีคาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารจดัการเครือข่ายสุขภาพ

ระดับอําเภอ พร้อมกําหนด

บทบาทหน้าที่ชัดเจน 

ระดบั 2 
มีแผนพฒันาบุคลากรที่เน้น

การพฒันาองค์ความรู้และ

ทักษะ 
 

ระดบั 2 
มีการวเิคราะห์ข้อมูลและ

ปัญหาตามบริบทของพืน้ที่ 
 

ระดบั 2 
ชุมชนและเครือข่าย อปท./

ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ 
 

ระดบั 2 
เจ้าหน้าที่และทีมงานนําข้อมูล

ของพืน้ที่มาวเิคราะห์และ

แก้ไขปัญหา 
 



แผนการดําเนินงานพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเชิงรุก  ปี2557 

วตัถุประสงค์ 

1.พฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเชิงรุกในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

2.จนท.และทมีเครือข่ายมีความรู้และเข้าใจระบบบริการ และใช้ข้อมูล

ตามสภาพปัญหาของพืน้ที ่

3.ประชาชนมีความรู้เร่ืองภาวะฉุกเฉิน สามารถดูแลตนเองได้ และเข้าถึง

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิม่ขึน้ 

4.สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน 



กลุ่มเป้าหมาย 

•เจ้าหน้าทีเ่ครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  30  คน 

•ประชาชนกลุ่มเส่ียง  90  คน( ผู้ป่วยโรคหัวใจ,เบาหวาน,ความดันสูง,

หลอดเลอืดสมอง,จมนํา้ ,ภาวะฉุกเฉินอืน่ๆ) 

ตําบลเป้าหมาย 3 ตําบล 1.วงัใหม่ 2.สนามไชย 3.นายายอาม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

มีนาคม – ธันวาคม 2557 



วิธีการดาํเนินงาน 

1.จดัประชุมผู้เกีย่วข้องเพือ่ช้ีแจงทําความเข้าใจแนวทางการ

พฒันาต่อเน่ือง(ตามกระบวนการจดัการความรู้) 

2.จดัทําข้อมูล/ทะเบียนกลุ่มเส่ียงรายโรค รายตาํบล จดัทําศูนย์

ข้อมูลของเครือข่าย 

3.กาํหนดหน่วยบริการเป้าหมายที่มคีวามพร้อมให้บริการนําร่อง

อย่างน้อย 3 เครือข่าย 

4.อบรมความรู้แก่จนท./เครือข่าย/ประชาชนกลุ่มเส่ียง/ผู้ดูแล ราย

ตาํบลตามสภาพปัญหาของพืน้ที่ 

 



วิธีการดาํเนินงาน(ต่อ) 

5.วางระบบรายงาน การส่งต่อข้อมูล 

6.จัดประชุมคณะทาํงานเพือ่ประเมินและติดตามงาน 

7.สํารวจและประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

 



ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.มีเครือข่ายการดําเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเชิงรุก

ครอบคลุมทั้งอาํเภอ/มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองยัง่ยนื 

2.ลดอตัราตาย/พกิาร/การสูญเสียทางเศรษฐกจิของประชาชน 

3.เป็นต้นแบบในการดําเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 



การป้องกันอุบตัเิหตุทางการจราจร 

 * กาํหนดเส้นทางถนนปลอดอุบัติเหตุ ตําบลละ 1 เส้นทาง 

 * จัดทาํมาตรการป้องกนัอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสําคัญ 

 * จัดทาํป้ายเตือนเส้นทาง/จุดอนัตรายต่างๆ 

 * อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน/ประชาชนเร่ืองกฎจราจรเบือ้งต้น 

การประชุมจัดทาํบันทกึข้อตกลงร่วมกนั(MOU)  

มีการกาํหนดแนวทางการดําเนินงานในปี 2557 ดังนี ้



ผลการดาํเนินงานปี 2557 ไตรมาสที่1 

(นําเสนอเฉพาะงานคดักรอง) 
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คัดกรอง
ปกติ
เสี�ยง

การคดักรองเบาหวาน/ความดนัโลหิตสูง ประชาชนอายุ15ปีขึน้ไป 



43.13

22.91

22.78

11.17

การคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดกลุ่มเป�าหมาย

ปกติ
ปลอดภัย
เสี�ยง
ไม่ปลอดภัย

เป้าหมาย 1,621 คน  ผลงาน 1,602 คน  ร้อยละ 98.83 



การวดัรอบเอวประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป อาํเภอนายายอาม 

เป้าหมาย 23,759 คน  ผลงาน 21,757 คน  ร้อยละ 91.57 
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