
สรุปผลงานประจําปงบประมาณ 2553
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พันธกิจ
เปนการจัดบริการเพ่ือรักษาพยาบาลผูปวยท่ีอยูในภาวะฉุกเฉินและครอบคลุมผูปวยทุก

ประเภท ณ.หองอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน  ตลอด24ช่ัวโมง
ใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและผูปวยฉุกเฉิน ณ.จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ช่ัวโมง

ทีมการพยาบาลที่รับผิดชอบ    
ประกอบดวย   1.พยาบาลวิชาชีพ  10   คน

2.ลูกจางประจํา(คนงาน)                  2   คน 
3.ลูกจางช่ัวคราว(คนงาน) 4  คน
4. เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน    1    คน

การบริหารจัดระบบบริการฉุกเฉิน
-ระบบการส่ือสารของโรงพยาบาล

วิทยุส่ือสาร  และโทรศัพทท่ีสามารถรับแจงเหตุฉุกเฉนิ จากหนวยกูภัย อําเภอ
สอยดาว  ตํารวจ  ทหารและประชาชน  มายังหองอุบัติเหตุ –ฉุกเฉินไดโดยตรง

-รถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 3คัน มีวิทยุส่ือสารในรถ และพยาบาลประจําหอง
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  เปนผูตรวจสอบความพรอม ของอุปกรณ และเวชภัณฑ 
และมีการประสานงานกับฝายบริหารงานท่ัวไป ในการออกปฏิบัติงานท้ัง
ภายในและภายนอกเวลาราชการ

การบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพรอมรับอุบัติเหตุหมู
1. การจัดซอมแผนรับอุบัติเหตุหมู
2. การจัดอบรมการชว ยฟนคืนชีพ
3. การจัดใหบรกิารรกัษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ กับผูท่ีรองขอตลอด 24 ช่ัวโมง 
4. การจัดกําลังเจาหนาท่ีเสริมในชวงเทศกาลปใหม  สงกรานต  ลอยกระทง
5. การจัดการอบรมแกอาสากูชีพ ระดับตําบล



การชวยเหลือกิจกรรมทางสังคมตามที่รองขอ
1. เปนวิทยากรเพ่ือใหความรูเรื่องการปฐมพยาบาล 5 ครั้ง

และการชวยฟน คนืชีพ
2.  ออกหนวยปฐมพยาบาลจํานวน 10 ครั้ง
3. จัดใหบริการรักษาพยาบาล ณ จุดเกดิเหตุ 34 ครั้ง

- Basic Life Support 25 ครั้ง
- Advance Life Support 9 ครั้ง

การจัดทีมการพยาบาล

มีการจดัอัตรากําลังทีมการพยาบาลดูแลผูปวยตลอด 24 ช่ัวโมง ดังนี้
1.  เวรเชา พยาบาล 3 คน

พนักงานผูชว ยเหลือคนไข 1          คน
เวรเปล 1 คน

เจาพนักงานเวชกจิฉกุเฉิน 1           คน
2. เวรบาย พยาบาล 3 คน

เวรเปล 2 คน

3.  เวรดึก   พยาบาล 2 คน
เวรเปล 1 คน

***** ในวันหยุดนักขัตฤกษมทีีมแพทยและพยาบาลออกใหบริการตรวจรักษาที่แผนก
ผูปวยนอก ต้ังแตเวลา 08.00 – 16.00 น.

       (ถาวันหยุดนักขัตฤกษนนั้ไมตรงกับวันเสารและวันอาทิตย)



ดานบริหาร
ปงบประมาณ 2553 (1ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 )

หนวยงานอุบัติเหต-ุฉกุเฉิน มีผูรับบรกิารท้ังส้ิน 33,317ราย เฉล่ีย 91.3 ราย /วัน      (33,317 / 365 )
- ผูปวยประเภทท่ี 1 =ผูปวยฉุกเฉนิมาก 

      ไดแกผูปวยทวั่ไปฉกุเฉนิมาก และผูปวยอุบัติเหตฉุุกเฉนิมาก  (Emergent )
       217 ราย / ป เฉล่ีย 0.6 ราย / วัน

- ผูปวยประเภทท่ี 2 = ผูปวยฉุกเฉนิ 
       ไดแกผูปวยทวั่ไปฉกุเฉนิ และผูปวยอุบัติเหตุฉกุเฉิน (Urgent )

7,815 ราย / ป  เฉล่ีย 21.4 ราย / วัน
- ผูปวยประเภทท่ี 3= ผูปวยอุบัติเหตุไมฉกุเฉนิ  (Non Urgent)

2,323 ราย / ป เฉล่ีย  6.4 ราย / วัน
- ผูปวยประเภทท่ี4 = ผูปวยท่ัวไปไมฉกุเฉิน  (Non Acute illness) 

22,962 ราย / ป เฉล่ีย 63 ราย /วัน

*** ความตองการการพยาบาลของผูปวยประเภทท่ี 1 = 3.2 ช่ัวโมง / ราย
*** ความตองการการพยาบาลของผูปวยประเภทท่ี 2 = 2.5 ช่ัวโมง / ราย
*** ความตองการการพยาบาลของผูปวยประเภทท่ี 3 = 1 ช่ัวโมง / ราย
*** ความตองการการพยาบาลของผูปวยประเภทท่ี 4   = 0.5 ช่ัวโมง / ราย

 
ดังนนั้ชั่วโมงความตองการการพยาบาลเฉลยี่ตอราย คอื

(3.2x0.6)+(2.5x21.4)+(1x6.4)+(0.5x63) %91.3 = 1.02 ชั่วโมง / ราย/วัน

%ผลผลิตทางการพยาบาล
= ช่ัวโมงความตองการการพยาบาลของผูปวย / ช่ัวโมงการทํางานของบุคลากร x100 
(การคํานวณ : หนวยงานอุบตัิเหต-ุ ฉุกเฉนิ มีผูรับบริการ 91.3 ราย / วัน
  ช่ัวโมงความตองการการพยาบาลเฉล่ียของผูปวย 1.02 ช่ัวโมง / ราย/วัน 
มีการจดัอัตรากําลังบคุลากรทางการแพทยไว 13- 14 คน/วนั)
แทนคาในสูตร  =   ( 91.3 x 1.02 % 13 x 7) x 100 หรือ   (91.3x1.02%14x7)x100

=  95 - 102 %



สรุป  หนวยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- มีผูรับบรกิารเฉลยี่ 91.3 ราย / วัน
- ช่ัวโมงความตองการการพยาบาลเฉลี่ย 1.02 ช่ัวโมง / ราย / วัน
- มีการจัดบคุลากรทางการแพทยไ ว 13 – 14  คน / วัน
- %ผลผลิตทางการพยาบาล = 95- 102 %

อัตรากําลังทั้งหมดเปน FTE
= 91.3 x 1.02 x 1.4x1.13 % 7    = 21.04 FTE

อัตรากําลังทั้งหมดที่หนวยงานตองการ/วัน
=21.04 FTE x 2,080 ช่ัวโมง /ป % 365 x 8 ช่ัวโมง
= 43,763.20 % 2,920
=  14.98 หรือประมาณ 15 คน / วัน

การคํานวณการกระจายอัตรากําลงัตามประเภทและชวงเวลา
 คือการผสมผสานอัตรากําลงัทางการพยาบาลไวเทากบั

 พยาบาลวิชาชีพ: พยาบาลเทคนิค :พนักงานผูชวยเหลอืคนไข
= 4 : 1.4  : 0.5

และจํานวนอัตรากําลังเวรเชา : เวรบาย : เวรดึก
= 40%  :  35%  :  25%

ดังนั้นอัตรากําลังที่เหมาะสม คือ
เวรเชา ตองมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน   7  คน คือ

พยาบาลวิชาชีพ + พยาบาลเทคนคิ 6   คน         จัดจริง  4 คน
(พยาบาลวิชาชีพ 3 คน +จพง.เวชกิจฉกุเฉิน 1คน)

พนักงานผูชว ยเหลือคนไข 1 คน            จัดจริง  1 คน
รวม       5         คน



เวรบาย ตองมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน  5 คน 
-  พยาบาลวิชาชีพ + พยาบาลเทคนคิ        5  คน           จัดจริง   3 คน
- พนักงานผูชวยเหลือคนไข                      -  คน            จัดจริง  เวรเปล   2 คน

   รวม                  5 คน
เวรดึก ตองมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน  3 คน

 -  พยาบาลวิชาชีพ + พยาบาลเทคนคิ    3  คน            จัดจริง   2 คน
 -  พนักงานผูชวยเหลือคนไข         -    คน              จดัจริง  เวรเปล 1 คน

รวม               3 คน

จากการคํานวณอัตรากําลังที่เหมาะสม พบวาหนวยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตองใช
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน 14 คน และพนักงานผูชวยเหลือคนไข  1 คน
***ปจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 10 คน  พนักงานผูชวยเหลือคนไข 1 คน***
เพราะฉะนั้นหนวยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ยังมีความตอ งการพยาบาลวิชาชีพอีก 4 คน
สําหรับปฏิบัติงานในหนวยงาน
หมายเหต ุพยาบาลทปี่ฏิบัตงิานทหี่นวยงานอบุัตเิหต-ุฉุกเฉิน เปนพยาบาลวิชาชีพทงั้หมด
***( จัดพยาบาลและคนงานปฏบิัติงานเสริมเวรบาย และเวรดึกในชวงเทศกาลปใ หม
 สงกรานต และ ลอยกระทง )***

                                             



  ดานวิชาการ
การพัฒนาเจาหนาทที่างการพยาบาลในหนวยงาน

1. จัดสงเจาหนาท่ีในหนวยงานเขารับการอบรมวิชาการท้ังในและนอกสถานท่ีในหัวขอท่ี
สําคัญ ดังนี้

เรื่องท่ีอบรม หนวยงานท่ีจดั จํานวนวัน
( วัน)

จํานวนคนท่ี
เขาเขารับ(คน)

การดูแลผูปวยแบบองครวม สสจ. จันทบุรี 1 3
SHA coference &contest สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 3 3
การบริหารจดัการหนวย
ปฏิบัติการการแพทยฉกุเฉิน
สําหรับพยาบาล

ศูนยกูชีพนเรนทร
รพ.ราชวิถี

20 1

เวชศาสตรฉุกเฉิน ประหยดั 
ปลอดภัย ไรรอยตอ 

สมาคมเวชศาสตรฉกุเฉินแหงประเทศ
ไทยรวมกับ รพ.ราชวิถี

5 2

การพัฒนาคุณภาพบรกิารของ
รพ.ชุมชน

สสจ.จันทบุรี 1 1

การรกัษาพยาบาลขั้นตน ใน
ระดับปฐมภูมิ

คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ

5 2

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพรอมทางการแพทยเพ่ือ
รองรับการเกดิสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติจังหวัดจนัทบุรี

สสจ.จันทบุรี 2 3

อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกัน
การติดเช้ือในโรงพยาบาล

รพ.พระปกเกลา 10 1

การพัฒนาคุณภาพแบบไร
รอยตอ

สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 4 2

บันทึกทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 3 1
แนวทางกําหนดตัวชวี้ัด
รายบุคคล

สมาคมศิษยเกาพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข

2 1

การบันทกึการใชยา ฝายเภสัชกรรม รพ.สอยดาว 1 10
การดําเนนิงานตามมาตรฐาน
SPA

สสจ.จันทบุรี 1 1



เรื่องท่ีอบรม หนวยงานท่ีจดั จํานวนวัน
(วัน)

จํานวนคนท่ี
เขาอบรม

(คน)
การพัฒนาศักยภาพระบบการ
รับและสงตอผูปวยรพ.ชุมชน
ในจ.จันทบุรี

รพ. พระปกเกลา  1 9

การเสริมสรางความเขมแข็ง
และยกระดับการพัฒนาคณุภาพ
เครือขายวิชาชีพ 

สสจ.จันทบุรี 1 2

การพัฒนาพฤติกรรมบริการสู
ความเปนเลิศ ประจําป 2553 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
คุณภาพบริการ สสจ.จนัทบุรี

1 1

การปองกนัการติดเช้ือสําหรับ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข

กลุมการพยาบาล รพ.สอยดาว 1 17

การชวยฟน คนืชีพ( ผใู หญ) งานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน กลุมการพยาบาล
รพ.สอยดาว

1 17

การชวยฟน คนืชีพ( ในเดก็) งานหองคลอด กลุมการพยาบาล 
รพ.สอยดาว

1 10



ดานบรกิาร
ป 2551 ป 2552 ป 2553ลําดับ ขอมูลผูรับบริการ

จํานวน
( ราย)

รอยละ จํานวน
( ราย )

รอยละ จํานวน
( ราย )

รอยละ

ผูรับบริการ 32,054 32,947 33,317
1.1 ในเวลาราชการ 11,620 36.25 12,936 39.26 12,467 37.42

1

1.2 นอกเวลาราชการ 20,434 63.75 20,011 60.73 20,850 62.58

ประเภทผูรบับริการ
2.1ผูปว ยทั่วไป 27,311 85.20 27,905 84.70 28,186 84.60

-ผูปวยฉุกเฉินมาก 87 0.32 86 0.31 111 0.33
-ผูปวยทั่วไปฉุกเฉิน 3,905 14.3 4,444 15.92 5,113 15.34

-ผูปวยทั่วไปไมฉุกเฉิน 2,3319 85.4 23,375 83.76 22,962 68.92
2.2 ผูปว ยอุบัติเหตุ 4,743 14.8 5,042 15.30 5,131 15.40

-อุบัติเหตุทั่วไป   ฉุกเฉินมาก 41 0.9 32 0.63 3,448 10.35
-อุบัติเหตุทั่วไป   ฉุกเฉิน 2,750 8.58 1,882 5.71 106 0.32

2

-อุบัติเหตุทั่วไป   ไมฉุกเฉิน 1,952 6.09 2,128 6.46 2,702 6.98

ผลการรักษาพยาบาล
3.1 กลับบาน 28,459 88.8 29,282 88.87 29,470 88.45

3.2 รับไวในโรงพยาบาล 2,959 9.23 2,964 9.00 3,059 9.18
3.3 สงไปรักษาตอโรงพยาบาลศูนย/
เอกชน

575 1.8 625 1.89 709 2.13

3

3.4 เสียชีวิต (รวมเสียชีวิตกอนถึง
โรงพยาบาล) 

61 0.19 81 0.24 79 0.24

จําแนกประเภทผูรับบริการ
รักษาพยาบาล
4.1  อายุรกรรม 15,196 47.40 15,130 45.92 15,110 45.35
4.2 ศัลยกรรม 7,363 22.8 9,027 27.40 8,817 24.46
4.3 เด็ก 0 – 14 ป 6,128 19.11 6,130 18.60 6,427 19.30
4.4 สูติ – นรีเวช 330 1.02 300 0.91 300 0.90
4.5 ศัลยกรรมกระดูก 646 2.01 633 1.92 718 2.16
4.6 ตา 907 2.82 879 2.67 986 2.96
4.7 หู คอ จมูก 252 0.78 197 0.60 211 0.63
4.8 อื่น ๆ 

- ทันตกรรม 540 1.68 524 1.60 612 1.84
- สุขภาพจิต 53 0.16 77 0.23 136 0.41

สรุปจากขอมูล : มีจํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้น 370 ราย = 1.11%  ในเวลาราชการลดลง 469 ราย =1.41 %  นอกเวลาราชการเพ่ิมขึ้น 832 ราย =2.52%
ผูปวยอบุัติเหตุ เพ่ิมขึ้น 89 ราย = 1.73% ผูปวยทั่วไปฉุกเฉินมากเพ่ิมขึ้น 25 ราย=22.52%                  ผูปวยทวั่ไปฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น 669 ราย =13.08%



สรุป  5 อันดับโรคท่ีพบบอย ( Non Trauma )
โรค จํานวน

(  ราย ) 
รอยละ

1. Acute upper respiratory 
infection

4,530 16.59

2. Dyspepsia 3,023 11.07
3. Fever cause 2,750 10.07
4. Diarrhea and gastroenteritis 2,320 8.50
5. Dizziness 765 3.59

สรุปจากตาราง  พบวา Acute  upper respiratory infection เปนโรคท่ีพบ
อันดับ 1 ของผูปวยทวั่ไปคิดเปน รอยละ 16.59 เนื่องจากเปน การตดิเช้ือ
ไวรัส ซ่ึงสามารถติดตอไดงาย แตไมรนุแรง

                          สรุป 5 อันดับโรคท่ีพบบอย ( Trauma )
โรค จํานวน

( ราย )
รอยละ

1. lacerated wound 1,769 34.48
2. abrasion wound 1,107 21.57
3. close fx.อวัยวะตางๆ 405 7.90
4. Head injury 135 2.63
5. Cerebral concussion 85 1.66

สรุปจากตาราง   ในผูปว ย Trauma พบ lacerated wound เปนอันดับ 1 
คิดเปนรอยละ 34.48    เนื่องจากในผูปวยท่ีเกิดอุบัติเหตุมักจะมีแผลฉีกขาด
รวมดวย 



สรุปยอด Refer  
ปงบประมาณ 2553  Refer ผูปวยท้ังหมด 709  ราย

1. แบบตอบกลับ 414 ราย คิดเปน 58.39 %
- Non trauma 305 ราย คิดเปน 43.01 %
- Trauma 109 ราย คิดเปน 15.37 %

2. แบบไมตอบกลับ 295 ราย คิดเปน 41.60 %
- Non trauma 80 ราย คิดเปน 11.28 %
- Trauma 215 ราย คิดเปน 30.32 %

5 อันดับโรค Refer ( Non trauma ) 
จากผูปวย Non trauma ท่ี Refer ท้ังหมด 385 ราย

อันดับท่ี ช่ือโรค
จํานวนท่ี

Refer
(ราย )

คิดเปน
%

สาเหตุของการ Refer

1 Stroke 70 18.18 ผูปวยจําเปนตองไดร ับการตรวจเพ่ือหาสาเหตุเพ่ิมเติม หรืออาจ
ตองไดรับการผาตัดโดยทีมแพทยท่ีมีความชํานาญเฉพาะดา น

2 Appendicitis 48 12.47 สวนมาก Refer นอกเวลาราชการหรือแพทยไมเพียงพอ
3 UGIH 38 9.87 ผูปวยตองไดรับการตรวจหรือรกัษาดวยเครื่องมือพิเศษ
4 Acute MI 26 6.75 ผูปวยตองไดรับการดูแลโดยทีมแพทยและพยาบาลเฉพาะทาง

หรือจําเปนตองไดรับยาละลายล่ิมเลือดทางเสนเลือด
5 Alteration of 

concoius
16 4.16 ผูปวยจําเปนตองไดร ับการตรวจวินจิฉัยเพ่ือหาสาเหตุของการ

เจ็บปวยเพ่ิมเติม



5 อันดับโรค Refer ( Trauma )
จากผูปวย Trauma ท่ี refer ท้ังหมด 324 ราย

อันดับท่ี ช่ือโรค
จํานวนท่ี

Refer (ราย) คิดเปน % สาเหตุการ Refer
1 Closed fx.อวัยวะตา งๆ 122 37.65
2 Lacerated wound อวัยวะตางๆ 47 14.51
3 Opened fx.อวัยวะตางๆ 43 13.27
4 Head injury 33 10.19
5 Eye  injury 13 4.01

ผูปวย Trauma จําเปนตองไดรับการ
Refer เนื่องจากตองไดรับการผาตัด 
หรือใหการรกัษาโดยแพทยเฉพาะทาง



                                         สาเหตุการเสียชิวิตท่ีสําคัญ   ( 79 คน )
1. อุบัติเหตุท่ัวไป  28 คน

- ผูกคอตาย   6 คน
- จมน้ําตาย     6 คน
-  กินยาฆา ตัวตาย                    2 คน
- ถูกทํารายรางกายไมทาบอาวุธ  1  คน
- ถูกยิงเสียชีวิต    9 คน
- ลมหนาคว่ําในรองน้ํา   1 คน
- ถูกไฟฟาช็อต     2 คน
- ลมศีรษะกระแทกพื้น    1 คน

2. อุบัติเหตุจราจร                    16 คน
3. Sudden cardiac arrest 15 คน
4. Myocardial infarction 5 คน
6. Cirrhotic liver                              2       คน
7. CA.nasopharynx 1 คน
8. CA. lung 1 คน
9. HIV 1 คน
10.Congenital rubella 1 คน
11.COPD 1 คน
12. Asthma 1 คน
13. Septic  shock 1 คน
14. Pulmonary  embolism 1 คน
15 CA. rectum                                 1 คน
16. Hypoglycemia                                      1           คน
17. Leukemia                                                        1             คน
18. Malignant  Neoplasm of soft tissue        1            คน
19. Hydrocephalus c Aspirate air way obstruction 1  คน

                                                          รวม    79   คน
สรุป   จากขอมูลพบวาอุบัติเหตุท่ัวไปเปนสาเหตุการอันดับ1 จําวน 28 คน คดิเปน35.44 %
  อันดับ 2 คืออุบัติเหตุจราจรจํานวน16 คน คิดเปน 20.25 % และอันดับ3 จากภาวะหัวใจลมเหลว
เฉียบพลันจํานวน 15 คน คดิเปน 18 %

ชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล             15    คน
     ชันสูตรพลิกศพนอกโรงพยาบาล          35    คน



ความพึงพอใจผูรับบริการ
ป 2551 ป 2552 ป 2553 เปา

รอบท่ี1= 78.70 %
รอบท่ี2= 78.33 %

รอบท่ี1= 86.50%
รอบท่ี2= 84.50 %

รอบท่ี1= 85.44%
รอบท่ี2= 85.50% 85 %

สรุป  ความพึงพอใจผูรับบริการ ปงบประมาณ 2553 ไดผลตามเปาท่ีตั้งไว เนื่องจากมกีาร
พัฒนาระบบคัดกรอง และการลดขนั้ตอนการใหบริการ 

           การพัฒนางานคุณภาพในหนวยงาน

อุบัตเิหต-ุฉุกเฉนิ มีการพฒันาหนวยงานงานคุณภาพในหนวยงานดงันี้
1. การซอมแผนอุบัติเหตุหมูรวมกับหนวยงานอ่ืนๆภายในและนอกโรงพยาบาล
2. การพัฒนาหนวยงานเพ่ือตอบสนองนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
3. ใหบริการการแพทยฉ ุกเฉิน
4. การพัฒนาการคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน
7. การดําเนนิงานคณุภาพและคิดคน นวตักรรม
9. การพัฒนาการประสานงานเครือขายในระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉินในอําเภอสอยดาว
10. การปรับปรุงการจดัอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเหมาะกับภาระงาน



แผนพฒันา ปงบประมาณ 2554  
ดานบริหาร

- มีการจดัอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภาระงานและมีผลผลิตทางการพยาบาลอยูใน
เกณฑ 90 – 110 %

- การปรับปรุงและขยายพ้ืนทใี่นหนว ยงานเพ่ือใหผูรับบริการเขาถึงบริการไดอยาง
สะดวก รวดเรว็

- ทําแผนจัดซ้ือเครื่องมือ   อุปกรณ  เพ่ือใหสามารถรองรับกบัผูรับบริการประเภทตางๆ
ดังนี้ 1. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด( pulse oximeter ) แบบ Mobile

2. เปลตักอลูมิเนียมแบบมาตรฐาน
3. เครื่องช่ังน้ําหนักชนิดเหยียบแบบมีเข็ม
4. เครื่องตัดเฝอกพรอมท่ีขยายเฝอก
5. ชุด Long spinal board 
6. ชุดหัวจาย 02 ชนดิ 1 และ 2 flow
7. ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบมีฝาปด
8. Hard collar no.3 – 5
9. Soft collar
10. เครื่องช่ังน้ําหนกัเด็กแบบมีเข็ม
11. Cuff และสายตอ Cuff  BP.( ผูใหญ ) ชนิดตัง้พนื้
12. ตูเอกสาร 15 ล้ินชัก
13. เกาอ้ีสํานักงาน
14. Stethoscope เด็กและผูใหญ

ดานบรกิาร
- มีจิตอาสากูภัย เพ่ือชวยใหบรกิารนอกเวลาราชการ( เวลา 18.00-22.00น.)ทกุวัน
- นําเสนอขอมูลผูรับบริการนอกเวลาราชการ  เพ่ือเปดหองยานอกเวลาราชการ
       (เวลา 16.30- 20.30 น.) ทุกวัน
-      เพ่ิมความพึงพอใจ  / ลดขอรองเรียน

ดานวิชาการ จัดการอบรมตามโครงการ ดังนี้
- การชวยฟน คนืชีพในผูใหญ
- การซอมแผนอุบัติเหตุหมูรวมกับหนวยงานและองคกรตางๆ
- การอบรมฟนฟูศกัยภาพอาสากูชพีในอําเภอสอยดาว
- การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานระบบบรกิารการแพทยฉ กุเฉินในอําเภอสอยดาว


