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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

            สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข       เครือขายบริการสุขภาพอําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี   ประจําปงบประมาณ 2558 (1 ต.ค.2557- 31 สิงหาคม 2558)  ประกอบดวยขอมูล จํานวน 
3 สวน ดังนี้   
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป  
            อําเภอนายายอาม   จังหวัดจันทบุรี   ประกอบดวย 6 ตําบล แบงเขตการปกครองออกเปนองคการ
บริหารสวนตําบล 4 แหง เทศบาลตําบล  จํานวน 3 แหง    มีประชากรรวมท้ังสิ้น 33,381  คน   จําแนกเปน 
เพศชาย  16,178 คน รอยละ 48.46 เพศหญิง 17,203 คนรอยละ51.54  จํานวนหลังคาเรือนท้ังสิ้น 12,234 
หลังคาเรือน มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 1 แหง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน 7 แหง 
แบงพ้ืนท่ีการดําเนินงานเปน 3 เครือขาย  ไดแก  เครือขายชางขาม   เครือขายกระแจะ และเครือขายวังใหม 
            ในดานบุคลากรวิเคราะหตามเกณฑ FTE. พบวายังมีสวนขาดในบางตําแหนง  ไดแก  แพทย มีสวน
ขาดจํานวน 6 อัตรา เภสัชกร มีสวนขาด จํานวน 1 อัตรา สายสนับสนุน (back office) จํานวน 5 อัตรา และ
กลุมสนับสนุนบริการ/outsource จํานวน 1/13 อัตรา   
            สําหรับขอมูลการเจ็บปวยของผูรบับริการประเภทผูปวยนอก  ท่ีพบบอย  3  อันดับแรก      ไดแก 
ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  การติดเชื้อทางเดินหายใจ   สวนผูปวยใน   โรคท่ีพบบอย ไดแก   Diarrhoea ,  
COPD   และ  Cellulitis  และโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาท่ีพบบอย   ไดแก  โรคอุจจาระรวง  โรค
ปอดบวม และโรคไขเลือดออก       ปญหาท่ีสําคัญดานสาธารณสุขจากการจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
5 อันดับ  ไดแก โรคไขเลือดออก โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  อุบัติเหตุจราจร มะเร็งเตานม/ปากมดลูก 
สวนท่ี 2 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 

การขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัตินั้น ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร
พัฒนาสุขภาพประจําปท้ังในระดับสถานบริการ  และระดับอําเภอโดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกระดับ 
มุงเนนการบูรณาการกิจกรรมตางๆ กลุมเปาหมาย   และพ้ืนท่ีในเครือขาย เพ่ือใหเกิดแนวทางการพัฒนาท่ี
เปนไปในทิศทางเดียวกัน      มีความเปนรูปธรรมในการปฏิบัติท่ีตอบรับตอปญหาสุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ตอบสนองตอนโยบายดานสุขภาพ สะดวกตอการนําแผนไปปฏิบัติ           และมีกลไกในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลระดับอําเภอ     อยางนอยปละ  
2 ครั้ง 
สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขตามตัวชี้วัดระดับพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย จํานวน 44 ตัวชี้วัด วัดผลระดับอําเภอ จํานวน 31  
ตัวชี้วัด ผาน จํานวน 25 ตัวชีว้ัด  รอยละ 80.65  ไมผาน จํานวน 6 ตัวชี้วัด รอยละ 19.35  ขอท่ียังไมผาน
เกณฑ ไดแก  หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเม่ืออายุครรภ <12 สัปดาห หญิงตั้งครรภไดรับการ 
ฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ เด็กอายุ 0 -2 ป ไดรับวัคซีนหัด หรือ MMR      เด็กนักเรียนเริ่ม อวนและ
อวน  การตั้งครรภซํ้าในกลุมวัยรุนอายุ 15 -19 ป     ผูปวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับ
น้ําตาล/ความดันโลหิตไดดี 
           



ข 
 

             ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน    ครอบคลุมประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการได  จํานวน 22 ตัวชี้วัด วัดผลระดับอําเภอจํานวน 11 ตัวชี้วัด ผาน จํานวน 9 ตัวชี้วัด   รอยละ 
81.82 ไมผาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด รอยละ 18.18  ขอท่ียังไมผานเกณฑ    ไดแก     รอยละการใชบริการของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบใชบริการผูปวยนอก (OPD) ท่ีหนวยบริการปฐมภูมิ           และความพึงพอใจผู
ใหบริการมากกวารอยละ 85 
            ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนพัฒนาระบบ  จํานวน 15 ตัวชี้วัด วัดผล
ระดับอําเภอ จํานวน 6 ตัวชี้วดั ผานเกณฑ จํานวน 6 ตัวชี้วัด รอยละ 100 
สวนท่ี 4 การดําเนินงานอําเภอลิขสิทธิ์   

  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอนายายอาม  ไดดําเนินการการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ภายใตการพัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ  (DHS : District  Health  
System ) ในดานการจัดการปญหาอุบัติเหตุจราจรแบบมีสวนรวม        เพ่ือเสริมสรางความรวมมือของภาคี
เครือขายในการลดอุบัติเหตุจราจร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการใหบริการสุขภาพตามบริบทท่ีจําเปนและ
สรางเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง ยั่งยืน   ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
เกิดการทํางานรวมกันอยางเปนรูปธรรมมากข้ึนระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  มีการจัดสรรทรัพยากร  จัดทํา
แผนรองรับ มีการจัดระบบบริการใหแกประชาชนอยางเปนรูปธรรม และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เกิดการ
สรางเครือขายในการดูแลสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ีและครอบคลุมในกลุมเสี่ยงท่ีตองดูแลพิเศษ   ไดแก  กลุม 
ผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูปวยระยะสุดทาย 
 
                                 .............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

เอกสารฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานดานสุขภาพ ปงบประมาณ 2558 เนื้อหา
ประกอบดวยขอมูลท่ัวไป สถานการณ สภาพปญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี กรอบทิศทางการดําเนินงาน การ
บริหารจัดการ ระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร และสรุปผลการดําเนินงานในดานตางๆ 
ตลอดจนผลงานตามนโยบายอําเภอลิขสิทธิ์ 
 คณะผูจัดทํา พรอมรับขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานดานสุขภาพจากทุกทาน เพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 
 

 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอนายายอาม 

            1 กันยายน 2558 

 
                                         คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

                                            ระดับอําเภอนายายอาม 
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สถานการณ 
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ขอมูลท่ัวไปอําเภอนายายอาม 
 

คําขวัญ 
ประตูสูเมืองจันท  ครบครันการศึกษา   คุมวิมานงามตา    ตากสินราชาพักทัพ สมบูรณทรัพยากร 
อาณาเขต 

       ทิศเหนือ         ติดตอกับอําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 
       ทิศใต             ติดตอกับทะเลอาวไทย 
       ทิศตะวันออก    ติดตอกับอําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 
       ทิศตะวันตก      ติดตอกับอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

การปกครอง 
อําเภอนายายอาม แบงเขตการปกครองออกเปน   6 ตําบล 67 หมูบาน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7 แหง  ไดแก องคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ไดแก อบต.นายายอาม อบต.กระแจะ อบต.วังใหม และอบต.
วังโตนด เทศบาลตําบล 3 แหง ไดแก เทศบาลตําบลนายายอาม เทศบาลตําบลชางขาม และเทศบาลตําบล
สนามไชย 
ตารางท่ี 1 การแบงเขตการปกครองจําแนกรายตําบล อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 
ลําดับ ตําบล หมูบาน หลังคาเรือน ประชากร เทศบาล อบต. 

1 นายายอาม 15 4926 10206 1 1 
2 ชางขาม 13 1408 4774 1 - 
3 กระแจะ 11 1362 4721 - 1 
4 สนามไชย 8 1369 4408 1 - 
5 วังใหม 10 2121 5559 - 1 
6 วังโตนด 10 1406 3713 - 1 

รวม 67 12,592 33,381 3 4 
                                                ท่ีมา, ขอมูลประชากรกลางป ( กรกฎาคม 57) 

ขอมูลประชากร 
 

           ในป 2558 จากการสํารวจขอมูลประชากรอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (เดือนกรกฎาคม 2557)  
มีประชากรรวมท้ังสิ้น 33,381  คน  จําแนกเปน เพศชาย  16,178 คน รอยละ  48.46  เพศหญิง 17,203 คน
รอยละ51.54  จํานวนหลังคาเรือนท้ังสิ้น 12,234 หลังคาเรือน  

สัดสวนประชากรกลุมเด็กปฐมวัย (0-4 ป) ท้ังชายและหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น 1,884 คน  คิดเปนรอยละ 
5.64 ของประชากรท้ังหมด 

สัดสวนประชากรกลุมเด็กวัยเรียน (5 -14 ป) ท้ังชายและหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น 3,959 คน       คิดเปน
รอยละ 11.86 ของประชากรท้ังหมด 

สัดสวนประชากรกลุมเด็กวัยทํางาน (15-59 ป) ท้ังชายและหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น  22,309 คน คิดเปน
รอยละ 66.83 ของประชากรท้ังหมด 

สัดสวนประชากรกลุมเด็กวัยสูงอายุ (60 ปข้ึนไป )ท้ังชายและหญิง มีจํานวนท้ังสิ้น 5,229 คน คิดเปน
รอยละ 15.66 ของประชากรท้ังหมด 

แรงงานตางดาวและผูติดตามท่ีข้ึนทะเบียนท้ังหมด 978  คน 
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เช้ือชาติและศาสนา 
            อําเภอนายายอาม มีวัด จํานวน 25 แหง  สํานักสงฆ 7 แหง  ท่ีพักสงฆ  11 แหง  พระภิกษุ 287 รูป 
สามเณร 15 รูป สวนการนับถือศาสนาของประชากร สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.95 นับถือศาสนา
อิสลาม รอยละ 0.05 
การศึกษา 
            มีโรงเรียนท้ังสิ้น  22 แหง ประกอบดวย โรงเรยีนมัธยม 2 แหง โรงเรียนประถม 18 แหง 
(โรงเรียนประถมเอกชน 2 แหง) จํานวนศูนยเด็กเล็กในพ้ืนท่ี  11 แหง (เทศบาล 3 แหง อบต.4 แหง) 
ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

อาชีพหลัก  ไดแก เกษตรกรรม  อาชีพประมงชายฝง การเลี้ยงกุงและรับจาง 
มีสถาบันการเงิน 4 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ ธนาคารกสิกรไทย 
ขอมูลดานการเกษตร 
 ผลผลิตท่ีสําคัญ ไดแก ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก  
 โรงงานกุงสงออก 2 แหง ไดแก บริษัทจันทบุรีซีฟูดสและโฟรเซนฟูดส ตําบลนายายอาม       อําเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 โรงงานแปรรูปไมยางพารา 3 แหง ต้ังอยูหมู 8  ตําบลนายายอาม หมูท่ี  6 ตําบลวังใหม      และหมู 
10ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
 โรงงานน้ําปลา สินวารีพัฒนา ตั้งอยูหมู 14  ตําบลนายายอาม  อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
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ขอมูลดานสาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
 โรงพยาบาลชุมชน    1     แหง  ขนาด 30 เตียง 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   7 แหง 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   1 แหง  
สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน  
 รานขายยาแผนปจจุบัน    8 แหง    
 รานขายยาแผนโบราณ    2 แหง    
 สถานผดุงครรภไมมีเตียงชั้น 1/2   4 แหง          
 คลินิกแพทย/คลินิกทันตกรรม   1/1 แหง  
         สถานพยาบาลไมมีเตียงแผนปจจุบันเวชกรรมชั้น 1 1 แหง    
         สถานบริการนวดแผนไทย                              4        แหง     
 

ขอมูลสถานะสุขภาพ 
 
ตารางท่ี 2  อัตราเกิด – ตาย –เพ่ิม ของประชากร อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ป 2553-2557 
 

รายการ  ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
อัตราเกิด 8.66 10.37 10.01 9.38 7.08 9.88 8.63 
อัตราตาย 6.67 5.96 6.53 7.25 6.31 6.24 2.97 
อัตราเพ่ิม 0.20 0.41 0.48 0.21 0.77 0.36 0.56 
อัตราทารกตาย 0 0 0 0 0 0 0 
อัตรามารดาตาย 0 0 0 0 0 0 0 
 

                                                                                        ท่ีมา,สูติบัตร,มรณบัตร ป 51-57 
 
    ตารางท่ี 3 สาเหตุการตายของประชากรอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  ป 2555-2558  
 
ลําดับ สาเหตุการตาย อัตราตาย:1000 
  2555 2556 2557 2558 

1.  โรคหวัใจ 2.52 0.65 0.90 0.26 
2. มะเร็งทุกชนิด 0.33 0.06 0.09 4 
3. ความดันโลหิตสูง 0.53 0 0.15 0 
4. ติดเชื้อในกระแสเลือด 0 0.06 0.12 0 
5. สาเหตุการตายอ่ืนๆไมระบุรายละเอียด 0.06 0.23 0 28 

                                                           ท่ีมา,รายงานการตาย ป 55-58 ( 1ต.ค.57- 30 ส.ค.58) 
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ตารางท่ี 4 การเขารับบริการผูปวยนอก/ผูปวยในของเครือขายสุขภาพอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

ป 2555 - 2558 
 

ประเภท 
จํานวนครั้ง 

2555 2556 2557 2558(10ด.) 
ผูปวยนอก 136027 142978 159930 151383 
ผูปวยใน 2665 2781 2399 1743 
วันนอนรวม 8005 8742 8341 5974 
ตางดาวOPD 889 289 342 972 
ตางดาวIPD 34 20 21 36 

ท่ีมา,รายงานการรับบรกิารผูปวย ป 57-58 ( 1 ต.ค.57-31 ส.ค. 58) 
 
ตารางท่ี 5 สาเหตกุารปวยของผูปวยนอก 5 อันดับโรค อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  

ป 2555 – 2558 
 

โรค 
จํานวนครั้ง 

2555 2556 2557 2558(10ด.) 
ความดันโลหิตสูง 17496 16627 20364 19423 
เบาหวาน 8159 9334 10841 11966 
การติดเชื้อทางเดิน
หายใจ 

7957 7327 8640 7842 

เนื้อเยื่อผิดปกติ 4549 4527 8540 11966 
ความผิดปกติของ
ฟนและโครงสราง 

4104 4112 4810 2620 

                                                         ท่ีมา, รายงานHDC ป 55-58 58 (1 ต.ค.57-31 ส.ค. 58) 
 

ตารางท่ี 6 สาเหตกุารปวยของผูปวยใน 5 อันดับโรค ป 2555-2558 
 

โรค 
จํานวนครั้ง 

2555 2556 2557 2558(10ด.) 
Diarrhoea 98 117 107 102 
COPD 91 92 94 48 
Cellulitis 42 73 120 68 
DF/DHF 67 93 32 84 
Pneumonia 33 73 66 62 
                                                                 ท่ีมา, รายงาน 505 ป 55-58 (1 ต.ค.57-31 ส.ค. 58) 
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ตารางท่ี 7 อัตราปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับโรค 
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ป 2556-2558 (1ต.ค.57- 30  ส.ค.58) 

 
ลําดับ/โรค 2556 2557 2558 

 จํานวน
ผูปวย(ราย) 

อัตราปวย/
แสนปชก. 

จํานวน
ผูปวย
(ราย) 

อัตรา
ปวย/แสน

ปชก. 

จํานวน
ผูปวย
(ราย) 

อัตรา
ปวย/แสน

ปชก. 
1. โรคอุจจาระรวง 370 1121.38 309 925.68 220 659.06 
2.โรคปอดบวม 89 269.74 98 293.58 65 194.72 
3.โรคไขเลือดออก 104 315.20 56 167.76 39 116.83 
4.โรคตาแดง 88 266.71 231 692.01 38 113.84 
5.โรคอาหารเปนพิษ 39 118.20 85 254.64 37 110.84 
                                                                                    ท่ีมา, รายงาน 506 ป 56-58 
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ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลปญหาสาธารณสุขอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ป 2558 
(ตามตารางความสัมพันธระหวางปญหากับหลักเกณฑ) 

 
โรค/ปญหา กลุมวัย ขนาดของ

ปญหา 
ความรุนแรง
ของปญหา 

ความสญูเสยี
ทางเศรษฐกิจ 

ความเปนไปได
ในการแกปญหา 

ความรวมมือ
ของชุมชน 

คะแนนรวม 

โรคไขเลือดออก กลุมเด็กวัยเรยีน 5 3 5 3 4 20 
โรคเบาหวาน/ความดันโลหติสูง กลุมวัยทํางาน 5 3 5 3 4 20 
อุบัติเหตุจราจร กลุมวัยรุน 5 3 3 4 4 19 
มะเร็งเตานม/ปากมดลูก กลุมวัยทํางาน 5 5 5 1 2 18 
การตั้งครรภในวัยรุน กลุมวัยรุน 4 4 4 2 2 16 
ประชากรเสี่ยงสารเคมีตกคางในเลือด กลุมวัยทํางาน 5 3 4 2 2 16 
หญิงตั้งครรภฝากครรภครั้งแรกอายุครรภต่ํากวา 12 สัปดาห กลุมสตรีและ

เด็กปฐมวัย 
4 4 2 2 2 14 

ผูสูงอายุและผูพิการไดการดูแลดานสุขภาพไมครอบคลุมท่ัวถึง กลุมผูสูงอายุ/
พิการ 

2 3 4 2 3 14 

ปญหาดานสุขภาพชองปาก กลุมสตรีและ
เด็กปฐมวัย 

2 2 2 2 2 10 

ภาวะโภชนาการเกินในวัยทํางาน กลุมวัยทํางาน 2 2 2 2 2 10 
 
 
 
 

 
 



 
 



การบริหารจัดการในเครือขาย 
 

การจัดเครือขายบริการสาธารณสุข 

 
             เครือขายบริการสุขภาพอําเภอนายายอาม    จังหวัดจันทบุรี     (CUP นายายอาม)    ไดจัดรูปแบบ
แนวทางการจัดเครือขายบริการสุขภาพตามแนวทางการข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิหรือการข้ึนทะเบียน
ตามแนวทางการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน ON TOP  ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาศักยภาพตาม
เกณฑการประเมิน เพ่ือชวยเหลือกันดานบุคลากรและการรวมจัดบริการระหวางหนวยบริการ    มีสถานบริการ
สาธารณสุขในความรับผิดชอบ   จํานวนท้ังสิ้น 7 แหง   โดยจําแนกเปน 3 เครือขาย ดังนี้ 

1. เครือขายชางขาม  ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลชางขามเปนแมขายและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนายายอาม เปนลูกขาย ประชากรรวม 
10,398 คน  จํานวน 20 หมูบาน   3,923 หลังคาเรือน    

2. เครือขายกระแจะ ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลกระแจะเปนแมขายและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสนามไชยเปนลูกขาย ประชากรรวม 
9,129 คน  จํานวน  19 หมูบาน  2,731 หลังคาเรือน    

3. เครือขายวังใหม    ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 3 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลวังใหมเปนแมขาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังโตนดและบานคลองลาวเปนลูกขาย 
ประชากรรวม 9,272  คน  จํานวน  20 หมูบาน  3,527  หลังคาเรือน    

 
 

ตารางท่ี 9 ขอมูลกําลังคนตามกรอบ FTE ของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 
 

ตําแหนง กรอบตามเกณฑFTE จํานวนท่ีมี ขาด/เกิน 
แพทย 10 4 6 
ทันตแพทย 4 4 0 
เภสัชกร 5 4 1 
พยาบาลวิชาชีพ 47 47 0 
สายสนับสนุน 
(back office) 

 
30 

 
25 

 
5 

กลุมสนับสนุนบริการ 29 28 0 
outsource 27 14 13 
 

การบริหารจัดการแกปญหาการขาดบุคลากรในเครือขาย   โดยการจัดจางบุคลากรเพ่ิมโดยใชเงินบํารุง
ของหนวยบริการ และการสนับสนุนเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลลงไปชวยรพ.สต.แมขายในวันท่ีมีคลินคิโรคเรื้อรัง 
จัดทีมแพทย เภสัชกร ทันตแพทย แพทยแผนไทย ประจําเครือขายบริการ   และใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพท
ตลอด 24 ชั่วโมง เปนตน 
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การบริหารจัดการทรัพยากร 
  เกณฑการจัดสรรทรัพยากร เครือขายบริการสุขภาพ อําเภอนายายอาม ปงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

1. งบดําเนินงาน(OP)  จัดสรรเหมาจายให รพ.สต.ละ 20,000 บาท/เดือน 
2. งบ PP จัดสรรให รพ.สต.ละ 30 บาท/บัตร UC./ป   โดยจัดสรรปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 50 % ครั้งท่ี 1 โอน

ใหงวด 2 ครั้งท่ี 2 โอนให งวด 3 
3. งบพัฒนา(OP)  จัดสรรให รพ.สต. ตาม OPD visit ละ 5 บาท/ครั้ง    (ใชฐานขอมูล 43 แฟม ท่ี

ตรวจสอบได จาก สปสช.) 
4. งบบรหิารบุคลากร(OP) 350,000 บาท (โอนครั้งเดียว) 
5. งบกลาง(PP) เพ่ือการพัฒนางานระดับอําเภอ กันไวสําหรับการสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคในภาพรวม

อําเภอ 25 บาท/บัตร/ป 
6. ยาและเวชภัณฑมิใชยา,วัสดุทันตกรรม,วัสดุชันสูตร จัดสรรตามท่ีใชจริง จัดหาโดยCUP 
7. การจัดบริการ Central supply หมุนเวียนรวมท้ังเครือขาย 

 
 

ตารางท่ี 10 แสดงสถานะเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
ป 2558 (1ตุลาคม 57 – 31 กรกฎาคม 58) 

 

สถานบริการ เงินบํารุงคงเหลือยกมา รายรับ รายจาย เงินบํารุงคงเหลือยกไป 
รพช.นายายอาม 15,879,236.46 43,031,142.60 46,833,863.56 12,076,515.50 

รพ.สต.นายายอาม 278,683.89 1,027,763.06 960,269.00 346,177.95 
รพ.สต.ชางขาม 151,092.73 1,133,466.58 1,101,643.91 182,924.40 
รพ.สต.กระแจะ 224,239.48 1,049,083.42 1,070,395.12 202,927.78 
รพ.สต.สนามไชย 339,133.57 1,160,191.88 1,337,738.51 161,586.94 
รพ.สต.วังใหม 101,510.25 714,838.78 593,679.62 222,689.41 

รพสต.บานคลองลาว 78,756.28 701,401.68 506,439.36 273,688.60 
รพ.สต.วังโตนด 158,654.03 897,843.11 729,905.46 326,591.68 

รวม 17,211,306.69 49,715,731.11 53,133,934.54 13,793,102.26 
                                                      ท่ีมา,รายงานการรับ-จายเงินบํารุง ป 2557(1ตุลาคม.57-31 กรกฎาคม 58) 
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กรอบทิศทางการพัฒนางาน 
วิสัยทัศน 
            ระบบบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน      ภาคีเครือขายมีสวนรวมดูแลสุขภาพแบบองครวม เพ่ือ
ประชาชนอําเภอนายายอามสุขภาพดี 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบคุณภาพบริการของสถานบริการทุกแหงใหมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
3. สนับสนุน/สงเสริมใหองคกรสวนทองถ่ิน องคกรชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 

ดูแลสุขภาพ 
 

คานิยมองคกร 
 
 ซ่ือสัตย  สามัคคี  มีวินัย  ใจบริการ  ทํางานเปนทีม 
 
วัฒนธรรมองคกร 
 ทํางานโดยมุงเนนผูรับบริการและประสานงานในชุมชน 
 
มุมมองและความตองการภาคประชาชน 
1. ตองการการมีสุขภาพท่ีดี 
2. ตองการทราบผลการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
3. ตองการใหไดรับการสงตออยางเหมาะสม 
4. ตองการรับทราบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
 
ทิศทางการพัฒนาองคกร 

1. สรางเครือขายการบริการการแพทยฉุกเฉิน 
2. พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานHA และพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตามมาตรฐานPCA 
3. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

 
ระบบและกลไกการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร 

การขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัตินั้น ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร
พัฒนาสุขภาพประจําปท้ังในระดับสถานบริการ และระดับอําเภอโดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกระดับ 
มุงเนนการบูรณาการกิจกรรมตางๆ กลุมเปาหมาย และพ้ืนท่ีในเครือขาย เพ่ือใหเกิดแนวทางการพัฒนาท่ี
เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความเปนรูปธรรมในการปฏิบัติท่ีตอบรับตอปญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี  
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ตอบสนองตอนโยบายดานสุขภาพ สะดวกตอการนําแผนไปปฏิบัติ และมีกลไกในการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลระดับอําเภอ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

ตารางท่ี 11 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพ จําแนกตามเปาหมายบริการ 
 อําเภอนายายอาม    จังหวัดจันทบุรี   ปงบประมาณ 2558   

เปาหมายบริการ งบประมาณ 
1 ประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 5,591,330 
2 ประชาชนไดรับการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 26,398,008 
3 ประชาชน ผูเสพ และผูติดยาเสพติดไดรับการปองกัน บําบัด รักษาและฟนฟูจากปญหายาเสพติด 1,294,450 
4 โครงการสนับสนุนเปนเมืองศูนยกลางบริการสุขภาพในอาเซียน 0 
5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข 38,760 
6 นโยบายดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 0 
7.นโยบาย ยุทธศาสตร และระบบบริหารจัดการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 10,752,197 

- งบสํารอง/ดานบุคลากร 15,490,004 
รวม 59,564,749 

 
ตารางท่ี 12 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพ 

จําแนกตามประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร  อําเภอนายายอาม   จังหวัดจันทบุรี   ปงบประมาณ 2558 
ประเด็นการบูรณาการ งบประมาณท่ีใช 

pพัฒนา 5 กลุมวัย 
1) กลุมเด็กปฐมวัย (0-5ป) / สตรี 
2)   2) กลุมเด็กวัยเรียน (5-14ป) 
3) 3) กลุมเด็กวัยรุน / นักศึกษา (15-21ป) 
4) 4) กลุมวัยทํางาน 
5) 5) กลุมผูสูงอายุและผูพิการ 

 
241,500 
225,200 
750,000 

1,808,330 
893,300 

พัฒนา 4 ระบบ 
1. ระบบบริการสุขภาพ 
2. 2. ระบบควบคุมโรค 
3. 3. ระบบการคุมครองผูบริโภคดานบริการ อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 
4. 4. การปองกันและบําบัดรักษาเสพติด 

 
26,398,008 
1,448,000 

85,000 
1,294,450 

พัฒนา 5 ดาน plus 
1. สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
2. พัฒนาบุคลากร 
3. การเงินการคลัง 
4. ดานการพัฒนายุทธศาสตรและระบบการวางแผน 
5. ดานการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลย ี

 
140,000 
38,760 

10,656,227 
7,800 
88,170 

รวม 44,074,745 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสขุ 

และตามแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี 
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ตารางท่ี 13  สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขตามตัวช้ีวัดระดับพ้ืนท่ี   

 (1 ตุลาคม 2557–31 สิงหาคม 2558) 
 

ตัวชี้วัด จํานวน(ตัว) วัดระดับอําเภอ ผาน รอยละ ไมผาน  รอยละ 
ยุทธศาสตรท่ี๑พัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย       
1.กลุมเด็กปฐมวัย(0-5ป)/สตร ี 11 10 7 70.00 3 30.00 
2.กลุมเด็กวัยเรียน(5-14ป) 7 6 5 83.33 1 16.67 
3.กลุมเด็กวัยรุน(15.21ป) 6 3 2 66.67 1 33.33 
4.กลุมวัยทํางาน(15.59ป) 11 6 5 83.33 1 16.67 
5.กลุมผูสูงอายุ(60ปข้ึนไป) 5 4 4 100 0 0 
6.กลุมผูพิการ 4 2 2 100 0 0 

รวม 44 31 25 80.65 6 19.35 
 

ตัวช้ีวัดท่ีไมผานเกณฑ ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย 
1.กลุมเด็กปฐมวัย(0-5ป)/สตร ี

ตัวชี้วัดท่ี 1. หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเม่ืออายุครรภ<12สัปดาห ไมต่ํากวารอยละ 70 
ผลการดําเนินงานรอยละ 43.00   

ตัวชี้วัดท่ี 2. หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ไมต่ํากวารอยละ 60 
ผลการดําเนินงานรอยละ 29. 67 
แนวทางการพัฒนา 

1. รณรงคการฝากครรภอยางตอเนื่องตลอดจนการคนหาหญิงตั้งครรภรายใหมในชุมชนใหไดรับการ 

ฝากครรภกอนอายุครรภ 12 สัปดาห และติดตามใหไดรับการฝากครรภครบตามเกณฑ 

           ตัวชี้วัดท่ี 3. เด็กอายุ 0 -2 ป ไดรับวัคซีนหัด หรือ MMR ไมนอยกวารอยละ 90 ผลการดําเนินงาน

รอยละ 77.00 

แนวทางการพัฒนา 

1. ชี้แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บขอมูลและการบันทึกขอมูลในระบบโปรแกรมใหถูกตอง  

ครบถวน 

2. ตรวจสอบระบบการบันทึกขอมูลอยางสมํ่าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง  และรายงานแกผูดูแลระบบการ 

บันทึกขอมูลในระบบโปรแกรม เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีพบ 
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2.กลุมเด็กวัยเรียน (5-14 ป) 
        ตัวชี้วัดท่ี 1. เด็กนักเรียนเริ่ม อวนและอวน ไมเกินรอยละ 10 ผลการดําเนินงานรอยละ 12.11 
แนวทางการพัฒนา 

1. รณรงคใหความรูท่ีถูกตอง เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการบริโภคและการออก 

กําลังกาย 

2. ประสานการจัดทําแผนการสอนเรื่องการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยและเหมาะสมตามวัย     ใน 

โรงเรียนสุขบัญญัติทุกแหง 

3.กลุมเด็กวัยรุน (15-21ป) 
        ตัวชี้วัดท่ี 1. รอยละของการตั้งครรภซํ้าในกลุมวัยรุนอายุ 15-19 ป ไมเกินรอยละ 10 ผลการดําเนินงาน
รอยละ 20.00 
แนวทางการพัฒนา 

1. รวมกับ อปท.และโรงเรยีน ในการใหความรูแกกลุมวัยรุนเชิงรุกในการปองกันการตั้งครรภกอน 

วัยอันควรในสถานศึกษา 

2. รณรงคใหความรูเรื่องเพศศึกษาท่ีปลอดภัยแกกลุมวัยเรียนและวัยรุนในสถานศึกษา 
4.กลุมวัยทํางาน (15 – 49 ป) 
         ตัวชีว้ัดท่ี 1. รอยละของผูปวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับน้ําตาล/ความดันโลหิตไดดี 
ไมนอยกวารอยละ 40.00 และ 50.00 ผลการดําเนินงาน   พบผูปวยเบาหวาน สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได
รอยละ 37.70 ผูปวยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดรอยละ 32.50 
แนวทางการพัฒนา 

1. รณรงคใหความรู/จัดการความรูรายกลุมและรายบุคคลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   แกกลุม 

เสี่ยง กลุมปวย เพ่ือลดภาวะแทรกซอนจากโรคอยางตอเนื่อง 

2. ติดตามพฤติกรรมผูปวยรายบุคคล เพ่ือประเมินความกาวหนา 
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ตารางท่ี 14  สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขตามตัวช้ีวัดระดับพ้ืนท่ี 

   (1 ตุลาคม 2557–31 สิงหาคม 2558) 
 

ตัวชี้วัด จํานวน(ตัว) วัดระดับ
อําเภอ 

ผาน รอยละ ไมผาน  รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและจัดระบบบริการ
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชน
สามารถเขาถึงบริการได 

      

1.ดานระบบบริการปฐมภูมิ 9 8 6 75.00 2 25.00 
2.ดานระบบควบคุมโรค 3 3 3 100 0 0 
3.ดานระบบการคุมครองผูบริโภคดานบริการ 
อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

2 0 - - - - 

4.ดานการปองกันและบําบัดรักษายาเสพติด 2 0 - - - - 
5.สาธารณสุขชายแดน/อาเซียน 4 0 - - - - 

รวม 22 11 9 81.82 2 18.18 
 
ตัวช้ีวัดท่ีไมผานเกณฑ  ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม 
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการได 
ดานระบบบริการปฐมภูมิ 
       ตวัชี้วัดท่ี 1. รอยละการใชบริการของประชาชนในเขตรบัผิดชอบใชบริการผูปวยนอก    (OPD)  ท่ีหนวย
บริการปฐมภูมิ 65:35 ผลการดําเนินงาน 63:54 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดระบบการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลชุมชน   ลงสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพ่ิมมากข้ึน  
ท้ังในกลุมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิตสูงได   การสงตอ
กลุมหญิงตั้งครรภใหกลับมาฝากครรภสถานบริการใกลบาน เปนตน ตอลดจนการพัฒนาศักยภาพสถานบริการ
อยางตอเนื่อง  
        ตัวชี้วัดท่ี 2. ความพึงพอใจผูใหบริการมากกวารอยละ 85 ผลการดําเนินงาน รอยละ 77.42 
(ระดับ รพ.สต. มีความพึงพอใจรอยละ 83.57 ระดับ รพช. มีความพึงพอใจรอยละ 71.62) 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพผูใหบริการตามความสามารถ 
2. สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน คาตอบแทน สวัสดิการ 
3. พัฒนารูปแบบการบริการเพ่ือลดภาระงานของผูใหบริการ 
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ตารางท่ี 15  สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขตามตัวช้ีวัดระดับพ้ืนท่ี 

(1 ตุลาคม2557–31 สิงหาคม 2558) 
 

ตวัชี้วัด จํานวน(ตัว) วัดระดับอําเภอ ผาน รอยละ ไมผาน  รอยละ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสนับสนุนพัฒนาระบบ 

      

1.ดานการบังคับใชกฎหมาย 3 1 1 100 0 0 
2.ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 4 3 3 100 0 0 
3.ดานพัฒนาบุคลากร 2 0 - - - - 
4.ดานการเงินการคลัง 2 2 2 100 0 0 
5.ดานยาเวชภัณฑ/พัสดุ 2 0 - - - - 
6.ดานปรามปรามทุจริต 2 0 - - - - 

รวม 15 6 6 100 0 0 
 

 
สรุป ตัวชี้วัดระดับอําเภอท้ังหมด    48  ตัวชี้วัด 

      ผลการดําเนินงานผานเกณฑ   40  ตัวชี้วัด 

      คิดเปนรอยละ  83.33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนนิงานตามนโยบายอําเภอลิขสิทธ์ิ 
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การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ภายใตการ

พัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS : District  Health  System ) 
ในดานการจัดการปญหาอุบตัิเหตุจราจรแบบมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรวมมือของภาคีเครือขายในการลดอุบัติเหตุจราจร 

 

           ตามท่ี เครือขายบริการสุขภาพ  อําเภอนายายอาม   จังหวัดจันทบุรี   ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน   
ในการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ของอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 
อําเภอนายายอาม มุงม่ันในการพัฒนาใหเปนตนแบบการบริหารจัดการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยเนน
การมีสวนรวมของของภาคีเครือขาย  โดยมีพันธกิจ หรือบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญ คือ 

1. โรงพยาบาลและหนวยปฐมภูมิตองพัฒนาศักยภาพ ในการจัดบริการดูแลผูปวยฉุกเฉินในสถานบริการ 
2.  โรงพยาบาลและหนวยปฐมภูมิตองรวมมือกับภาคีเครือขาย ในการจัดบริการระบบบริการการแพทย 

ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
3. โรงพยาบาลและหนวยปฐมภูมิตองสงเสริมภาคีเครือขาย         ในการจัดการปองกันภาวะฉุกเฉินใน 

ประชาชน 
 

เปาประสงค    
1. มีผูรับผิดชอบงานการบริการแพทยฉุกเฉินท่ีมีความรูความเขาใจ   มีทักษะและสมรรถนะท่ีเหมาะสม 

ในระบบการแพทยฉุกเฉิน 
2. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทีมสุขภาพและภาคีเครือขาย 
3. พัฒนาระบบการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ 
4. รวมกําหนดขอตกลงความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย  (MOU) เพ่ือจัดทําเปนนโยบายระดับอําเภอ 

ในการดําเนินงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
      5. ประชาชนมีความรูและสามารถประเมินปญหาสุขภาพ     ในภาวะฉุกเฉินไดดวยตนเองอยางเหมาะสม 
            ดังนั้น เครือขายบริการสุขภาพอําเภอนายายอาม         จึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉินใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  ท้ังในหนวยงานท่ีเก่ียวของตั้งแต    ในระดับโรงพยาบาลชุมชน      
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ชุมชนโดยมีองคกรสวนทองถ่ินเปนศูนยกลางการจัดบริการในชุมชน ซ่ึงใน
การจัดระบบบริการดังกลาวใหไดผลดี     และเกิดประโยชนสูงสุดนั้น    ประชาชนในชุมชนเปนองคประกอบ
หลักท่ีสําคัญในการสะทอนความคิด ความตองการในการจัดบริการ 
 

ทิศทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโรงพยาบาลใหไดตามมาตรฐาน HA  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดมาตรฐาน PCA. 
2. สรางเครือขายบริการการแพทยฉุกเฉิน 
3. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
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กระบวนการดําเนินงาน 

1. จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ    งบประมาณของอําเภอ บูรณาการแนวทางการพัฒนา service  
plan / PCA /HA/.DHS. 

2. พัฒนาศักยภาพ เจาหนาท่ีในโรงพยาบาลและเครือขายบริการทุกกลุมอยางตอเนื่อง 
3. จัดทํามาตรฐานบริการ การรักษา CPG การสงตอ แนวทางปฏิบัติ/ซอมแผน 
4. สรางเครือขายบริการ หนวยรวมบริการ(FR) กูชีพ/กูภัย/รพ.สต./ประชาชน 
5. ประชาสัมพันธบริการเพ่ือใหประชาชนเขาถึงระบบบริการ 1669 
6. ปรับปรุงสถานบริการใน   รพช.,รพ.สต., อปท.   ใหพรอมรองรับการจัดบริการ   และจัดหาเครื่องมือ 

อุปกรณ ยา เวชภัณฑ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
7. พัฒนาระบบ EMS บริการครอบคลุมทุกกลุมวัย   ท้ังกลุม trauma และ non -trauma   ตามสภาพ 

ปญหาของพ้ืนท่ี โดยเนนในกลุม non -trauma   เพ่ิมข้ึน 
8. อบรมความรูเพ่ือคัดกรองผูปวยกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Stroke/Stemi) 
9. จัดอบรมความรูการดูแลและชวยชีวิตเบื้องตนแกญาติ/ผูดูแลกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
10. ประสาน/สงตอขอมูล  Case  manager แกหนวยกูชีพฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเพ่ือการเฝาระวังดูแลผูปวยเม่ือ 

เกิดภาวะฉุกเฉิน 
11. สรางแกนนําอาสาฉุกเฉินชุมชน( อฉช.) 
12. จัดทําแนวทางการดูแลฟนฟูผูปวยตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 
13. พัฒนาระบบสงตอผูปวยใหมีความสะดวก รวดเร็ว  ทันสมัย  ดวยระบบโปรแกรม THAI -  Refer ใน 

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง 
14. สรางเครือขายลดอุบัติเหตุจราจร โดยขยายพ้ืนท่ี ณ ตําบลสนามไชย จากตําบลนํารอง (ตําบลวังใหม) 
15. การจดัการแบบมีสวนรวมในการลดปญหาอุบัติเหตุจราจร โดยขยายพ้ืนท่ี ณ ตําบลสนามไชย   จาก 

ตําบลนํารอง (ตําบลวังใหม 
16. จัดอบรมวินัยความรูและการนํารองการใชวินัยจราจรในสาบันการศึกษา       (วิทยาลัยการอาชีพ 

นายายอาม) 
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สรุปผลการดําเนินงานการจดัการปญหาอุบัติเหตุจราจรแบบมีสวนรวม 

สรุปขอมูลจากการประชุมกลุมในการจัดการปญหาอุบัติเหตุจราจรแบบมีสวนรวม 

1. ประชาชนและทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี   ไดแก   อปท.  ตํารวจ  อสม.  กูชีพกูภัย กรมทางหลวงชนบท 

หนวยงานสาธารณสุข ตองการใหเกิดความรวมมือในการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน 

2. ควรใหมีการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางศูนยกูชีพประจําตําบลอยางเปนรูปธรรม ณ ท่ีทําการ

เทศบาลตําบลสนามไชย การดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดเสี่ยงตางๆ    และการซอมแผน

ปองกันอุบัติเหตุท้ังทางน้ําและทางบก 

3. ประชาชนยังขาดความรูดานกฎหมายจราจร ขาดการใชอุปกรณปองกัน เชน หมวกนิรภัย สภาพรถไม

พรอมใชงาน เชน ไมมีไฟทาย หรือสัญญาณไฟเลี้ยว 

4. มีประชาชนบางรายตัดผลไมมากองบนไหลทางขัดขวางเสนทางจราจร 

5. ทางจักรยานสกปรก มีหินกรวด มีก่ิงไมยื่นออกมาขวางทางทําใหรถจักรยานไมสามารถขับข่ีบนไหล

ทางได 

6. ถนนในซอยมีพ้ืนท่ีต่ํากวาถนนเสนทางหลัก สงผลใหการมองปายสัญญาณตางๆไมชัดเจน 

7. ปายสัญญาณจราจรชํารุด 

8. รถทองเท่ียวมีจํานวนมากและขับข่ีดวยความเร็ว 

9. ทางแยกบางจุด ไหลถนนชํารุด มีตนไมบังทัศนวิสัย 

10. ประชาชนยังขาดความเขาใจเรื่องการใชบริการระบบการแพทยฉุกเฉินและการแจงเหตุผาน 1669 

ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องตนเม่ือเกิดเหตุ 

แนวทางการพัฒนาในป 2559 

1. ขยายกลุมเปาหมายในการดูแลดานการแพทยฉุกเฉินในกลุม ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย Palliative Care  

           ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

     2.   สรางเครือขายบริการการแพทยฉุกเฉินเพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี 
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ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. Teamwork เครือขายนายายอาม  การทํางานเปนทีม รวมแรงรวมใจกัน รับผิดชอบตามบทบาท 

หนาท่ี 

2. Service mind สมาชิกในทีมมีจิตใจท่ีมุงม่ันในการทํางาน 

3. Idol Model มีผูนําท่ีปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีในการมุงม่ันทํางาน อุทิศเวลาเพ่ือสวนรวม 

 

โอกาสพัฒนา 

1. บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานในบางเรื่อง 

2. ภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีงาน/นโยบายใหมๆเขามาเปนระยะๆ สงผลใหปฏิบัติตามไมทันตามเวลาท่ี 

กําหนด 

 

 

                         ********************************************** 

 

 

 

 

 


