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บทสรปุผูบ้รหิาร  

 
 
 การด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วย 3 คณะ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ซ่ึงอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ และอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการตามแผน และ  Small Success ที่ก าหนดไว้  
โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จของแผนงานต่างๆ  คือ ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ และสนับสนุนให้น านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติโดยตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ให้รักษาสภาพการผ่านเกณฑ์ไว้   ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มี
การทบทวนมาตรการ เร่งรัดการด าเนินงานให้มีผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ 2562 และวางแผน
แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
  
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน ตัวชี้วัดที่ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ อัตราส่วนการตายของมารดา 
เด็กอายุ 0-5 ปี  การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี และโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ส่วนตัวชี้วัดที่ด าเนินการไม่ได้ตามเกณฑ์  คือ ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long 
Term Care และการควบคุมความดันโลหิตและเบาหวานของผู้ป่วย  
 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบริการสาขาโรคไต สาขาอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน สาขาอายุรกรรม สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ สาขา One Day Surgery สาขา
หัวใจและหลอดเลือด สาขาโรคตา สาขาทารกแรกเกิด สาขาสูติกรรม สาขากุมารเวชกรรม และ สาขามะเร็ง
ส าหรับการพัฒนาระบบบริการสาขาที่ได้รับการติดตามในการตรวจราชการและนิเทศงานปีงบประมาณ 2562 
ประกอบด้วย สาขาอายุรกรรม สาขาการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ สาขา One Day Surgery สาขา
หัวใจและหลอดเลือด และสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนงานที่วางไว้  
 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 การด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการโดยมีความก้าวหน้าตาม Small 
Success ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ องค์กรแห่งความสุข การบริหารการเงินการคลัง การพัฒนางานคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 การด าเนินงานตาม ITA และการควบคุมภายใน  
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดตามประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 (ณ ตุลาคม 2561) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ (ผลงานโรงพยาบาล/อ าเภอเมืองนราธิวาส) 
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย น้อยกว่า 25:แสนการ

เกดิมีชีพ 
0 ราย 
0/823 

ผ่าน  

2 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 
42  เดือน ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  90 

96.29 ผ่าน  

3 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 
42  เดือน ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก)  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  20 

20.14 ผ่าน  

4 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 
42  เดือน ที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก)และได้รับการติดตาม ภายใน 
30  วัน   

ร้อยละ 100 96.83 ไม่ผ่าน  

5 ร้อยละ60 ของเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย  TEDA4I 

ร้อยละ 60 28.57 ไม่ผ่าน  

6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี  

ไม่เกิน 40 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปี 1,000  คน 

34.39 ผ่าน  

7 ร้อยละต าบลที่มีระบบ LTC ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 
LTC 7 ข้อ 

6 ข้อ 
ร้อยละ85.71 

ไม่ผ่าน  

8 การด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้สูบ
บุหรี่ 

- อยู่ระหว่างการเข้ารับการ
รักษา 7 ราย 

 

9 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ควบคุมได้ 

มากกว่าร้อยละ 40 13.50 ไม่ผ่าน  

10 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ ควบคุมได้  

มากกว่าร้อยละ 50 16.69 ไม่ผ่าน  

11 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด  

มากกว่าร้อยละ 80 73.36 ไม่ผ่าน  
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
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ผลการ
ด าเนินงาน 

การ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

12 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี 

ผ่าน  

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
- มีการประชุม

คณะกรรมกา
รพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ
เพ่ือก าหนด

ปัญหา
ร่วมกันจาก
ทุกภาคส่วน 

รอการ
ประเมิน 

 

14 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว 

ผ่านเกณฑ์ 11/11 แห่ง ผ่าน  

15 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

72.22 ไม่ผ่าน  

16 ร้อยละ รพ.ที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล (เป้าหมาย : RDU ขั้น 
1 ≥ 95% , RDU ขั้น 2 ≥ 20%)  

ร้อยละ 20 อยู่ระหว่าง
ประเมิน 

อยู่ระหว่าง
ประเมิน 

 

17 ร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR 
เป้าหมาย AMR ระดับ 
intermediate 

ร้อยละ 20 อยู่ระหว่าง
ประเมิน 

อยู่ระหว่าง
ประเมิน 

 

18 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองรวม 

น้อยกว่าร้อยละ 7  10.96  ไม่ผ่าน  

19 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน 

น้อยกว่าร้อยละ 7  5.41 
 

ผ่าน  

20 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองแตก 

น้อยกว่าร้อยละ 25  23.23 ผ่าน  

21 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับ
การรักษาใน Stroke unit 
 
 

มากกว่าร้อยละ 40 53.33 ผ่าน  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

22 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการ
รักษาด้วยยา rt-PA ภายใน 60 
นาท ี

มากกว่าร้อยละ 40 35.62 ไม่ผ่าน  

23 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตกได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 
90 นาที (Door to  
operation room time)  

มากกว่าร้อยละ 60 12.5 ไม่ผ่าน  

24 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired  
(ภาพจังหวัด) 

น้อยกว่าร้อยละ 30 36.34 ไม่ผ่าน  

25 อัตราการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน 
(Triage Level 1) ภายใน 24 ชม. 
ใน รพ. S, M1 

น้อยกว่าร้อยละ 12 17.84 ไม่ผ่าน  

26 ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บา
บัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่
ละระบบ และได้รับการติดตาม
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)และ 

ร้อยละ 20 อยู่ระหว่าง
ติดตาม 

อยู่ระหว่าง
ติดตาม 

 

27 ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บาบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละ
ระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจา
หน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 
months Remission rate) 

ร้อยละ 40 80.00 ผ่าน  

28 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อแสน
ประชากรไทย 

1.09 ผ่าน  

29 ร้อยละของผู้ป่วย DMและ/หรือHT 
ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรค
ไตเรื้อรัง (ภาพจังหวัด) 

ร้อยละ 80 8.72 ไม่ผ่าน  

30 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr (ภาพจังหวัด) 
 
 
 

ร้อยละ 66 62.80 ไม่ผ่าน  
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ผลการ
ด าเนินงาน 

การ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

31 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่
ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ 18 17.05 ไม่ผ่าน  

32 อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI 

< 10% 16.13 ไม่ผ่าน  

33 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย
STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่
ก าหนด (DTN ใน 30 นาที) 

ร้อยละ 50 43.48 ไม่ผ่าน  

34 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ 

ไม่เกิน 26 ต่อแสน
ประชากร 

16.45 ผ่าน  

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
35 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่ง

ความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
แห่ง) 

อย่างน้อย 
จังหวัดละ 1 แห่ง 

อยู่ระหว่าง
ส ารวจ 

อยู่ระหว่าง
ส ารวจ 

 

36 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงิน 

ระดับ 0 ระดับ 0 ผ่าน  

37 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

ผ่านเกณฑ์ ผ่านการ
รับรอง HA 

ขั้น 3 

ผ่าน  

38 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 

ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่าง
ประเมิน 

อยู่ระหว่าง
ประเมิน 

 

39 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

ผ่านเกณฑ์ อยู่ระหว่าง
ประเมิน 

อยู่ระหว่าง
ประเมิน 
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 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีแนวทางในการรับการตรวจราชการและนิเทศงาน  โดยมีการ
จัดการและบริหารงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ได้แก่  1) งานตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 2) งานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 12 เห็นว่าควรท าให้
ได้ผลตามนโยบายและภายในระยะเวลาที่ก าหนด 3) งานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสวิเคราะห์เห็น
ว่ามีปัญหาและต้องการพัฒนาให้มีความยั่งยืน มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน และ 4) งานที่คาดว่าจะ
เกิดปัญหาในอนาคต การคาดการณ์ และวางแผนป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดได้ 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบริการ
สุขภาพ คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้ร่วมกันจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน การตรวจราชการและนิเทศงาน เพ่ือใช้น าเสนอการตรวจราชการและนิเทศงาน
กระทรวงสาธารณสุข รอบที่  1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค ในการน านโยบายที่ส าคัญเร่งด่วน และนโยบาย
ด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเครื่ องมือตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ในการพัฒนาระบบสุขภาพในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้บรรลุตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่
ก าหนด เพื่อเป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนางาน
สาธารณสุข ต่อไป 
 
 
 
 
        โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
         ธันวาคม 2561 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

ขอ้มูลพื้นฐาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครนิทร์ 

 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด  400  เตียง เปิดบริการจริง 407 เตียง 
มีสถานบริการในเครือข่าย รวม 14 แห่ง  แบ่งเป็น  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.โคกเคียน ล าภู  
บือราเป๊ะ และรพ.สต.กะลุวอเหนือ 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลขนาดเล็ก 7 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.กะลุวอ โคกศิลา 
มะนังตายอ ตะโล๊ะแน็ง สะปอม สุไหงบาลา และรพ.สต.บางปอ 

3. ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมือง 3 แห่ง ประกอบด้วย ศสม.ยะกัง 2 ก าปงบารู และ  
ศสม.วัดประชาภิรมย์ 

4. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส 1 แห่ง ทั้งนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกันพัฒนาการให้คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care 
Cluster) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนก าปงบารู 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 8 แห่ง แบ่งเป็น  
1. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง 3 แห่ง ประกอบด้วย รพช.ตากใบ ระแงะ และ รพช. รือเสาะ 
2. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง ประกอบด้วย รพช.บาเจาะ ศรีสาคร เจาะไอร้อง จะ

แนะ และ รพช.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีแพทย์เฉพาะทาง 14 สาขา (สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป 
อายุรกรรม กุมารเวชกรรม กุมารเวชกรรมโรคเลือด  ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  ศัลยกรรมประสาท  จักษุวิทยา 
โสตศอนาสิก  รังสีวิทยาทั่วไป เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู วิสัญญีวิทยา จิตเวช แพทย์ทั่วไป) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นสถาบัน
สมทบในการสอนนักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทย์ฯ ยะลาร่วมกับสถาบันผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 
ทิศทางการพฒันาดา้นสาธารณสขุของโรงพยาบาล 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม ภาคีเข้มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ การรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานวิชาชีพ  

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และโรงพยาบาลคุณธรรม  
3. เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน 
4. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. การให้บริการ การรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล  
2. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และโรงพยาบาลคุณธรรม 
3. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพประชาชน  
4. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะและคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีของบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  

1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐาน 
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักโรงพยาบาลคุณธรรม 
3. การเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 
4. การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

 
ค่านิยมร่วม 
 เป็นอักษรย่อรวมกันว่า  TEAM + MOPH มีความหมาย  ดังนี้ 

1. T = Team Work  หมายถึง  การท างานเป็นทีม  การร่วมแรงร่วมใจ 
2. E = Empowerment  หมายถึง  การเสริมพลังให้คนท างานเชื่อในความสามารถว่าท าได้ 
3. A = Achievement  หมายถึง  การท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่ากระบวนการ 
4. M = Management by Fact หมายถึง ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนางาน 
5. M = Mastery หมายถึง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
6. O = Originality หมายถึง ผู้สร้าง ทางสดใส 
7. P = People centered หมายถึง จัดวาง ไว้กลางใจ 
8. H = Humility  หมายถึง น้อมให้ ไว้ถ่อมตน 

 
เข็มมุ่ง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

1. ลดอัตราตายของโรคต่างๆ ดังนี้   
1.1. มารดาและทารกแรกเกิด  
1.2. โรคหลอดเลือดในสมอง   
1.3. โรค Pneumonia และ Sepsis  

2. Smart Hospital : พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use - 

RDU) 
4. พัฒนาระดับความปลอดภัย 2P Safety : SIMPLE 
5. เพ่ิมความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน 
6. สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
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อตัราก าลงัโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครนิทร์ 
 
ตาราง 1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จ าแนกตามประเภท 

ประเภท ปีงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ข้าราชการ 658 699 688 687 683 677 667 
ลูกจ้างประจ า 142 122 123 107 97 84 71 
พนักงานราชการ  313 28 35 39 40 45 50 
พนักงานกระทรวง - 295 282 271 247 237 231 
ลูกจ้างช่ัวคราว 30 43 38 28 46 71 67 
จ้างเหมา - 42 78 165 174 182 215 

รวมท้ังสิ้น 1,196 1,229 1,244 1,297 1,287 1,296 1,301 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พฤศจิกายน 2561 
 
ตาราง 2 อัตราก าลังบุคลากรโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

ต าแหน่ง FTE ปีงบประมาณ 
กรอบ
ขั้นสูง 

กรอบ
ขั้นต่ า 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 %
กรอบ
ขั้นต่ า 

แพทย ์ 105 82 53 64 61 62 70 69 73 89.02 
ทันตแพทย์ 19 14 13 10 9 10 12 13 11 78.57 
เภสัชกร 38 30 23 23 24 28 28 28 27 90.00 
พยาบาลวิชาชีพ 597 477 504 486 483 474 459 453 444 

93.71 
พยาบาลเทคนิค 20 18 13 10 6 4 3 
เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ   98 98 98 103 108 110 103  
ลูกจ้างประจ า   142 122 123 107 97 84 71  
พนักงานราชการ   30 28 35 39 40 45 50  
พกส.   - 295 282 271 247 237 231  
ลูกจ้างช่ัวคราว   313 43 38 28 46 71 67  
ลูกจ้างเหมาบริการ   - 42 78 165 174 182 215  

รวม   1,196 1,229 1,244 1,297 1,287 1,296 1,301  
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พฤศจิกายน 2561 
 
อัตราก าลังแพทย์  
 จ านวนแพทย์ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  

- จ านวนแพทย์ที่ควรมีตามกรอบFTE ขั้นต่ า  82 คน 
- แพทย์ปฏิบัติงานจริง 50 คน และ แพทย์ Intern 23 คนคิดเป็นร้อยละ 89.02  

ของกรอบ FTE ขั้นต่ า   
- ก าลังศึกษาต่อ  23 คน 
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ตาราง 3 จ านวนแพทย์แยกตามสาขา 

ที ่ สาขาแพทย์เฉพาะทาง 
กรอบขั้น

สูง 
ปฏิบัติงา

นจริง 

ปีที่จบการศึกษา 

รวม
ทั้งสิ้น 

ขาด (-) / 
เกิน 

จากกรอบ
ขั้นสูง 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

รว
มศ

ึกษ
า

ต่อ
 

1 สูต-ินรีเวชวิทยา 8 8 - - - - 0 8 0 
2 ศัลยศาสตร ์ 8 2 1 1 2 2 6 8 0 
3 อายุรศาสตร ์ 10 6 - - 1 - 1 7 -3 
4 อายุรศาสตรโ์รคไต 2 1  - 1 - - 1 2 0 
5 กุมารเวชศาสตร ์ 8 6 - - 1 - 1 7 -1 
6 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ 6 2 - - 1 1 2 4 -2 
7 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 5 2 - 1 1 - 2 4 -1 
8 วิสัญญีวิทยา 5 2 - - - - 0 2 -3 
9 ประสาทศัลยศาสตร ์ 3 2 - - - - 0 2 -1 
10 รังสีวิทยาวินิจฉัย 4 1 1 1 1 - 3 4 0 
11 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 3 1 - - - - 0 1 -2 
12 จิตเวชศาสตร ์ 2 2 - 1 - - 1 3 1 
13 จักษุวิทยา 3 4 - - - - 0 4 1 
14 โสต ศอ นาสิก 3 3 - - - - 0 3 0 
15 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 3 1 - 1 - - 1 2 -1 
16 ประสาทวิทยา 2 - 1 - - - 1   -2 
17 เวชศาสตร์ครอบครัว 22 2 - 1 1 - 2 4 -18 
18 แพทย์ GP   -  2 - - - - 0 2   
19 พยาธิวิทยากายวิภาค  - 1 - - - - 0 1   
20 กุมารเวชศาสตรโ์รคเลือด  - 1 - - - - 0 1   
21 มะเร็งนรีวิทยา  - - 1 1 - - 2     
  รวม   49 4 8 8 3 23 72   

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พฤศจิกายน 2561 
หมายเหตุ : ไม่รวมผู้อ านวยการโรงพยาบาล และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
 
อัตราก าลังพยาบาล 

- จ านวนพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ควรมีตามกรอบ FTE ขั้นต่ า  477 คน 
- พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานจริง (รวมพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาล

เพ่ิมเพ่ือจังหวัด ชายแดนใต้)  447 คน คิดเป็นร้อยละร้อย 93.71 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

ศกัยภาพในการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครนิทร์ 
 
ตาราง 4 จ านวนหอผู้ป่วยและเตียง 

ศักยภาพการให้บริการ จ านวน 
ห้องผ่าตัด 8 ห้อง 
ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง 
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 33 ห้อง 
คลินิกผู้ป่วยนอก 42 คลินิก 
หอผู้ป่วยหนัก  
  -  ICU 10 เตียง 
  -  RCU 12 เตียง 
  -  CCU 8 เตียง 
  -  NICU 13 เตียง 
Stroke unit  9 เตียง 
ห้องคลอด 4 เตียง 
ห้องรอคลอด 15 เตียง 
ไตเทียม 1 16 เตียง 
ไตเทียม 2 6 เตียง 
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
  -  Resuscitate 2 Unit 
  -  Observe 4 เตียง 
หอผู้ป่วยใน 
  -  เตียงพิเศษ 119 ห้อง (ร้อยละ29.24) 
  -  เตียงสามัญ 288 เตียง 
ที่มา : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พฤศจิกายน 2561 
 
ตาราง 5 จ านวนหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามสาขา 

หอผู้ป่วย จ านวนเตียงพิเศษ จ านวนเตียงสามัญ จ านวนรวม 
กุมารเวชกรรม 24 85 109 

นวมินทร์ 5 13 0 13 
ประชารักษ์ 4 6 26 32 
เปี่ยมสุข 3 (NS+NICU) 0 30 30 
เปี่ยมสุข 4 5 29 34 

ศัลยกรรม 12 50 62 
ประชารักษ์ 1 6 24 30 
ประชารักษ์ 2 6 26 32 

อายุรกรรม 49 99 148 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

หอผู้ป่วย จ านวนเตียงพิเศษ จ านวนเตียงสามัญ จ านวนรวม 
กัญญารักษ์ 1 5 25 30 
กัญญารักษ์ 2 6 24 30 
กัญญารักษ์ 3 6 24 30 
นวมินทร์ 1 13 0 13 
นวมินทร์ 2 13 0 13 
ประชารักษ์ 3 6 26 32 

สูติ-นรีเวชกรรม 34 54 88 
กัญญารักษ์ 4 5 25 30 
นวมินทร์ 3 13 0 13 
นวมินทร์ 4 13 0 13 
เปี่ยมสุข 2 3 29 32 

ผลรวมทั้งหมด 119 288 407 
ที่มา : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พฤศจิกายน 2561 
 
สถติิการบรกิารของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครนิทร์ 
จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน ปีงบประมาณ 2553 – 2562 

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 
 

อัตราครองเตียง ปีงบประมาณ 2554 – 2562

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

 
ค่าเฉลี่ยวันนอนในโรงพยาบาล (Length of Stay : LOS) ปีงบประมาณ 2554 – 2561 

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 

 
ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ปีงบประมาณ 2554 – 2561 

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 

 
ดัชนี Case Mix Index (CMI) 

ปีงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
Sum Adj.RW Case  (N) CMI 

2557 33,811.74 29,907 1.14 
2558 33,686.72 30,147 1.12 
2559 35,321.89 31,322 1.12 
2560 36,821.25 30,297 1.21 
2561 36,396.92 29,577 1.22 
2562 3,706.52 2,972 1.23 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 

อันดับโรคผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  
ตาราง 6 10 อันดับโรคของผู้มารับบริการที่ OPD ปีงบประมาณ 2558 – 2561 
อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 
1 Essential (primary) 

hypertension 
16,954 Chronic kidney disease 19,151 Dental caries 2,961 

2 Chronic kidney disease 16,208 Essential (primary) 
hypertension 

17,227 Chronic kidney disease 1,711 

3 Dental caries 15,641 Dental caries 13,220 Essential (primary) 
hypertension 

1,456 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 

4 Diabetes 9,626 Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

9,820 Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

836 

5 Fever  4,937 Diseases of pulp and 
periapical tissues 

4,418 Fever of unknown 
origin 

690 

6 Disorder of muscle 4,359 Spondylosis 4,358 Diseases of pulp and 
periapical tissues 

558 

7 Diseases of pulp and 
periapical tissues 

4,255 False Labour 3,924 Spondylosis 321 

8 Dyspepsia 3,981 Dyspepsia 3,809 False Labour 317 
9 Acute upper respiratory 

infections  
3,591 Acute upper 

respiratory infections 
3,653 Dyspepsia 313 

10 False Labour 3,527 Other disorder of 
muscle 

3,609 Acute bronchitis 301 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 
 

อันดับโรคผู้ป่วยในที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  
ตาราง 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

  โรค จ านวน โรค จ านวน 
1 Maternal care for Abnormal 1,204 Pneumonia, organism 

unspecified 
1,238 Pneumonia, organism 

unspecified 
141 

2 Diarrhea and gastroenteritis  918 Maternal care for known 
or suspected 
abnormality of pelvic 
organs 

1,175 Diarrhea and 
gastroenteritis  

124 

3 Dengue hemorrhagic fever 914 Diarrhea and 
gastroenteritis  

957 Senile cataract 121 

4 Pneumonia, organism 
unspecified 

895 Cerebral infarction 739 Maternal care for 
Abnormal 

101 

5 Thalassemia 682 Neonatal jaundice from 
other and unspecified 
causes 

604 Cerebral infarction 89 

6 Cerebral infarction 650 Thalassemia 592 Bacterial pneumonia, not 
elsewhere classified 

61 

7 Bacterial pneumonia,  553 Other chronic 
obstructive pulmonary 
disease 

511 Intracranial injury 50 

8 Other chronic obstructive 
pulmonary disease 

512 Disorders related to 
short gestation and low 
birth weight, not 
elsewhere classified 

500 Acute myocardial 
infarction 

50 

9 Intracranial injury 486 Intracranial injury 496 Thalassemia 49 
10 Disorders related to short 

gestation and low birth 
weight, not elsewhere 
classified 

474 Heart failure 487 Heart failure 48 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

อันดับสาเหตุการตาย  
ตาราง 8 10 อันดับสาเหตุการตาย ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 
1 Accident 130 Accident 108 Essential (Primary) 

Hypertension 
11 

2 Pneumonia 108 Pneumonia 87 Pneumonia 9 
3 Essential (Primary) 

Hypertension 
64 Essential Hypertension 72 Malignant Neoplasm Of 

Ovary  
7 

4 Ischemic Heart Diseases 56 Leukemia  57 Acute Myocardial 
Infarction 

7 

5 Malignant Neoplasms 50 Acute Myocardial 
Infarction 

46 การถูกท าร้ายโดยการใช้
ก าลังกาย 

7 

6 Heart Disease 47 Chronic Kidney Disease 27 Chronic Kidney Disease 4 
7 Disorders Related To 

Short Gestation And Low 
Birth Weight 

34 Heart Failure 24 Respiratory 
Tuberculosis, Not 
Confirmed 
Bacteriologically Or 
Histologically 

3 

8 Cerebrovascular Disease 32 Preterm Low Birth 
Weight 

24 Other Septicemia 2 

9 Chronic Lower 
Respiratory Disease 

30 Cerebral Infarction 23 Unspecified Human 
Immunodeficiency Virus 
(HIV) Disease 

2 

10 Human 
Immunodeficiency 
Virus(HIV) Disease 

23 Renal Failure 13 Non-Insulin-Dependent 
Diabetes Mellitus 

2 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 

 
จ านวนผู้รับบริการ ณ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2558 – 2562 

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

อันดับโรคของผู้รับบริการที่มารับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
ตาราง 9 10 อันดับโรคของผู้รับบริการ ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2559 – 2562 
อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 
1 Open wound  1,714 Open wound  2,079 Fever, unspecified 471 
2 Fever, unspecified 1,647 Fever, unspecified 1,708 Open wound  333 
3 Dyspepsia 1,488 Dyspepsia 1,620 Dyspepsia 230 
4 Gastroenteritis and colitis  1,017 Acute bronchitis, 

unspecified 
1,200 Stroke, not specified as 

hemorrhage or 
infarction 

193 

5 Unspecified injury of 
head 

979 Unspecified injury of 
head 

1,197 Unspecified injury of 
head 

180 

6 Acute nasopharyngitis 874 Gastroenteritis and colitis 
of unspecified origin 

1,130 Gastroenteritis and 
colitis of unspecified 
origin 

170 

7 Asthma, unspecified 821 Stroke, not specified as 
hemorrhage or infarction 

995 Acute bronchitis, 
unspecified 

162 

8 Dizziness and giddiness 751 Pneumonia, unspecified 963 Dizziness and giddiness 146 
9 Need for immunization 

against rabies 
730 Dizziness and giddiness 882 Pneumonia, 

unspecified 
144 

10 Chronic obstructive 
pulmonary disease  

724 Asthma, unspecified 820 Essential (primary) 
hypertension 

133 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 
 

อันดับการผ่าตัดใหญ ่ 
ตาราง 10 10 อันดับการผ่าตัด ปีงบประมาณ 2560 - 2562  
อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 
1 Low cervical cesarean 

section 
2,417 Low cervical cesarean 

section 
2,537 Low cervical cesarean 

section 
206 

2 Debridement of wound, 
infection, or burn 

616 Other bilateral ligation and 
division of fallopian tubes 

552 Insertion of intraocular 
lens prosthesis at time of 
cataract extraction, one-
stage 

116 

3 Other bilateral ligation and 
division of fallopian tubes 

505 Debridement of wound, 
infection, or burn 

542 Phacoemulsification  and 
aspiration of cataract 

77 

4 Other appendectomy 402 Other appendectomy 407 Debridement of wound, 
infection, or burn 

75 

5 Insertion of intraocular lens 
prosthesis at time of 
cataract extraction, one-
stage 

263 Insertion of intraocular lens 
prosthesis at time of 
cataract extraction, one-
stage 

295 Other bilateral ligation 
and division of fallopian 
tubes 

42 

6 Phacoemulsification  and 
aspiration of cataract 

211 Phacoemulsification  and 
aspiration of cataract 

268 Other appendectomy 40 

7 Other portion adhesiolysis 154 Aspiration curettage 
following delivery or 
abortion 

141 Extra capsular extraction 
of lens by linear 
extraction technique 
 
 

39 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 

8 Repair of indirect inguinal 
hernia 

145 Other portion adhesiolysis 130 Aspiration curettage 
following delivery or 
abortion 

15 

9 Aspiration curettage 
following delivery or 
abortion 

144 Repair of indirect inguinal 
hernia 

111 Other portion 
adhesiolysis 

14 

10 Open reduction of fracture 
with internal fixation (tibia 
and fibula) 

92 Open reduction of fracture 
with internal fixation 
(femur) 

88 Repair of indirect inguinal 
hernia 

10 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 

 
อันดับการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย  

 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 

 
ตาราง 11 อันดับการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2560 - 2562  
อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 
1 Chronic ischemic heart 

disease 
351 Chronic ischemic heart 

disease 
363 Chronic ischemic heart 

disease 
39 

2 Calculus of kidney and 
ureter 

120 Acute myocardial 
infarction 

141 Acute myocardial 
infarction 

19 

3 Congenital malformations 
of cardiac septa 

88 Calculus of kidney and 
ureter 

125 Malignant neoplasm of 
breast 

18 

4 Acute myocardial 
infarction 

80 Malignant neoplasm of 
breast 

90 Congenital 
malformations of 
cardiac septa 

14 

5 Systemic lupus  
erythematosus (SLE) 

79 Congenital 
malformations of cardiac 
septa 

81 Malignant neoplasm of 
bronchus and lung 

10 

6 Epilepsy 78 Epilepsy 81 Malignant neoplasm of 
ovary 

10 

7 Complications and ill-
defined descriptions of 

76 Complications and ill-
defined descriptions of 

77 Hyperplasia of prostate 9 

2557 2558 2559 2560 2561 2562
Refer Out 3,575 4,301 5,742 6,336 6,885 760
Refer In 140,792 151,466 153,373 152,642 159,415 17,202
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 

heart disease heart disease 
8 Chronic kidney disease 73 Chronic kidney disease 69 Retinal disorders in 

diseases classified 
elsewhere 

8 

9 Malignant neoplasm of 
breast 

73 Malignant neoplasm of 
ovary 

69 Systemic lupus  
erythematosus (SLE) 

8 

10 Malignant neoplasm of 
ovary 

69 Thyrotoxicosis 
[hyperthyroidism] 

65 Complications and ill-
defined descriptions of 
heart disease 

8 

ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 
 

ตาราง 12 10 อันดับการรับผู้ป่วย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2560 – 2562 
อันดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

โรค จ านวน โรค จ านวน โรค จ านวน 
1 Chronic kidney disease 1,498 Chronic kidney disease 2178 Chronic kidney disease 222 
2 Chronic ischemic heart 

disease 
663 Chronic ischemic heart 

disease 
747 Calculus of kidney and 

ureter 
85 

3 Other nontoxic goiter 658 Other nontoxic goiter 684 Other nontoxic goiter 72 
4 Essential (primary) 

hypertension 
584 Glaucoma 678 Glaucoma 58 

5 Other spondylopathies 575 Essential (primary) 
hypertension 

553 Supportive and 
unspecified otitis media 

54 

6 Glaucoma 570 Supportive and 
unspecified otitis media 

491 Chronic ischemic heart 
disease 

51 

7 Supportive and 
unspecified otitis media 

464 Thyrotoxicosis 
[hyperthyroidism] 

455 Maternal care for 
known or suspected 
abnormality of pelvic 
organs 

46 

8 Thyrotoxicosis 
[hyperthyroidism] 

439 Other spondylopathies 423 Essential (primary) 
hypertension 

39 

9 Other intervertebral disc 
disorder 

422 Maternal care for known 
or suspected 
abnormality of pelvic 
organs 

418 เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่ 39 

10 Thalassemia 403 Leiomyoma of uterus 390 Leiomyoma of uterus 37 
ที่มา : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ตลุาคม 2561 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

สถานการณท์างการเงนิ 
 
ตาราง 13 อัตราส่วนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557 – 2561 

ปี CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

2557 2.77 2.62 2.05 212,631,544.99  22,251,121.43  0 0 0 0 
2558 1.79 1.61 0.92 92,497,049.62  -36,427,330.61  0 1 0 1 
2559 1.02 0.88 0.50 3,229,108.78 -56,773,125.66 3 2 1 6 
2560 1.46 1.36 0.95 82,851,406.24  40,234,867.92  1 0 0 1 
2561 1.66 1.52 1.22 115,616,862.98  3,344,056.31  0 0 0 0 
2562 2.01 1.87 1.38 166,256,774.90  45,560,833.11  0 0 0 0 
ที่มา : กลุ่มงานการเงินและบญัชี  ณ ตุลาคม 2561 
        CR คือ Current Ratio (อัตราส่วนทุนหมุนเวียน)   QR คือ Quick Ratio (อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว)  
        Cash คือ Cash Ratio (อัตราส่วนเงินสด)  NWC คือ Net Working Capital (เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ) 
 
  



 ผลการด าเนินงาน การตรวจราชการและนิเทศงาน 
14 

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

คณะท่ี 1 การส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

 
การพฒันาสขุภาพกลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวยั 
 
อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
 ในบริบทจังหวัดนราธิวาส มารดาที่ตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงเช่น มีภาวะแทรกซ้อนสูงเช่นมีภาวะ
เสี่ยง PIH โรคหัวใจ,เบาหวาน,ไทรอยด์และยังพบหญิงตั้งครรภ์มีภาวะซีดก่อนการตั้งครรภ์ท าให้ต่อเนื่องขณะ
ตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอด 
 
มาตรการ 
 กระบวนการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่ High Risk Pregnancy ที่มาฝากครรภ์อย่างต่อเนื่องและอยู่ใน
ความดูแลของสูติแพทย์ อายุรแพทย์เพ่ือดูแลและเตรียมตัวเพ่ือการคลอดและส่งต่อข้อมูลให้ห้องคลอดเพ่ือ
เตรียมการและวางแผนในการคลอดให้ปลอดภัยทั้งมารดาและทารกและดูแลหลังคลอดจนถึงกลับบ้านและมี
การเยี่ยมบ้านจนถึง 7 วันหลังคลอดหรือจนกว่าปลอดภัย 

1. ด้านบริหาร นโยบายและแผนพัฒนางานแม่และเด็กชัดเจนทั้งจังหวัดในการดูแลมารดากลุ่มเสี่ยง 
มี PNC  เครือข่ายระดับจังหวัด 
- มีการจัดโซนนิ่งแพทย์ในการดูแลประจ าโรงพยาบาลชุมชน 
- มีการวางแผนจัดสูติแพทย์ออก screening case เสี่ยงที่ศูนย์ชุมชนเมืองเดือนละ 1 ครั้ง 
- มีการปรับระบบ refer ให้ง่ายขึ้นในเรื่อง การเหน็บยา PGE2 1 dose ปรับเวลาการเบ่งคลอด

ก่อน refer  และการประเมินน้ าหนักเด็กที่โตกว่า 3500 กรัมให้ส่งมาคลอดในโรงพยาบาล
จังหวัด 

2. ด้านวิชาการ มีการนิเทศหน้างานแม่และเด็กเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
- โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจ าโรงพยาบาลชุมชน 
- มีการอบรมเจ้าหน้าที่งานแม่และเด็กเพ่ือพัฒนางานอย่างตอเนื่อง 

3. ด้านบุคลากร มีการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะเจ้าหน้าที่อนามัยแม่และเด็กให้มีประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆและอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนางาน 
- สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก 
- มีการประชุม conference case ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ส าคัญเช่น แม่ dead เพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกัน 
4. ด้านบริการ บริการตามมาตรฐานวิชาชีพในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 

ตาราง 14 อัตราส่วนการตายมารดา 
รายการ 

 
เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
มารดาตาย <25:100,000 124.97 

5/4,001 
117.76 
5/4246 

206.42 
9/4360 

45.48 
2/4397 

83.99 
4/4762 

0 
0/823 

ที่มา งานห้องคลอด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พฤศจิกายน 2561 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

ปัญหา อุปสรรค  
ปัญหา อุปสรรค ที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

-การเข้าถึงบริการล่าช้า Prehospital 
1. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อ
ภาวะครรภ์เป็นพิษแพทย์ออก screening case เสี่ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ
สต 
2. ให้ความรู้แก่แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชม ปรับระบบเกณฑ์การส่งต่อให้
เร็วขึ้น  
3. ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงให้มาฝากครรภ์ตามนัดทุกๆ ครั้ง 
ผ่านเครือข่าย อสม. โดยเฉพาะในรายที่ไปท างานที่ประเทศมาเลเซียที่มัก
ไม่ได้มาติดตามการรักษาตามนัด (Loss follow up) 

-2.การประเมินผู้ป่วย การ
วางแผน  (ระบุ) 
การประเมินอาการไม่ถูกต้อง 
การรักษาไม่ครอบคลุม 
 

In Hospital 
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงครรภ์เป็นพิษ ได้พบสูติแพทย์ High risk 
Clinic ทุกๆ visit 
3. Early Diagnosis ทุกช่วงอายุครรภ์ให้รายงานแพทย์เพ่ือรับผู้ป่วยไว้ใน
โรงพยาบาล เพื่อสังเกตอาการ  
4. Early Treatment สามารถรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการดูแลรักษา
หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงของจังหวัดนราธิวาสได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
เหมาะสม โดยมีสูติแพทย์ประจ า Zoningเป็นที่ปรึกษาในราย ที่
จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
5. Early Refer เมื่อวินิจฉัยว่ามีแทรกซ้อนรุนแรง ให้โทรปรึกษาแพทย์เวร
ห้องคลอด ระหว่างการน าส่งเข้าโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ทุกราย 
เพ่ือพิจารณาการดูแลรักษาต่อตามอายุครรภ์ โดยใช้ระบบ Fast track 

      
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. ทบทวนระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในเครือข่ายร่วมกันทุกราย 
2. การให้ข้อมูลเพื่อการส่งต่อที่ครบถ้วนเพื่อการวินิจฉัย 
3. ก่อนการ Refer ควรแจ้งข้อมูลของคนไข้ให้ครบถ้วนเพ่ือการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว 
4. ทบทวนระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงในเครือข่ายร่วมกันทุกรายอย่างต่อเนื่อง 
5. ปรับปรุงการวางแผนจ าหน่ายผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยงการติดตามเยี่ยมบ้าน 

 
ผู้รายงาน  
 นางปัทมา  หะมะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร. 073 510 510  E-mail: pathamahama@hotmail.com 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ใน คปสอ. เมืองนราธิวาส   ปี 2561  มีจ านวนเด็ก 0 -5 ปี กลุ่ม
อายุ  9 , 18 , 30 และ 42 เดือน   จ านวน  5203    คน  พัฒนาการสมวัยจ านวน  5010  คน  คิดเป็นร้อยละ  
96.29   ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) จ านวน 1009  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 20.14 และได้รับการติดตามหลังพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าภายใน  30 วัน  จ านวน  977  คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.83   และเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อคลินิกกระตุ้นพัฒนาการและได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย  TEDA4I  จ านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.30    
 
มาตรการ/แผนการด าเนนิงาน  
 การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1. คัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มอายุ ( 9,18,30,42 เดือน) ด้วยเครื่องมือ DSPM ส่วนกลุ่มเสี่ยง ( 
BAและ LBW ) ได้รับการคัดกรองด้วยเครื่องมือ DAIM และติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยในช่วง
อายุที่ต้องรับ EPI 

2. คัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า  และหลังกระตุ้น 1 เดือน หากยัง
มีพัฒนาการไม่สมวัย ส่งต่อเข้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้
มีการตรวจและกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TDEDA4I 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูในโรงเรียนชั้นอนุบาล  และ อสม. ให้
สามารถด าเนินการเชิงรุกค้นหาเด็กท่ีมีพัฒนาการไม่สมวัยและสามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย 
DSPM  

4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า รพ.สต. และ ศสม. ทุกแห่ง ได้รับการฝึกทักษะการตรวจพัฒนาการ
เด็กในคลินิกพัฒนาการที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

5. ติดตามนิเทศหน้างานทักษะการตรวจพัฒนาการของบุคลากรทุกระดับโดยใช้เครื่องมือ  DSPMใน
กลุ่มปกติ และ DAIM ในกลุ่มเสี่ยง BA  และ LBW   

6. ส่งเสริมให้ทุกสถานบริการสาธารณสุข จัดมุมส่งเสริมสุขภาพโภชนาการ  พัฒนาการเด็ก  และ
ทันตสุขภาพ (มุม NDDC: Nutrition Development Corner ) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสาธิตให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก ได้เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพ  โภชนาการ พัฒนาการ และการดูแล
สุขภาพช่องปากเพ่ือน าความรู้ไปปฏิบัติกับลูกได้อย่างถูกต้อง 

 
ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 15 ร้อยละ90 ของเด็ก 0- 5 ปี อายุ 9,18,30 และ 42  เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42  
เดือน ท่ีไดร้ับการคดักรองพัฒนาการ 
  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90) 

เป้าหมาย 5,576 5,073 5,203 
ผลงานอ าเภอ 1,298 4,388 5,010 

ร้อยละ 23.28 86.50 96.29 
รพ.สต.ล าภ ู 500/280 472/389 505/497 
รพ.สต.มะนังตายอ 318/34 275/264 246/246 
รพ.สต.บางปอ 257/74 232/196 257/248 
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รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รพ.สต.ตะโล๊ะแน็ง 314/78 279/273 261/254 
รพ.สต.โคกศลิา 211/70 193/183 178/175 
รพ.สต.กะลุวอ 301/117 286/276 262/261 
รพ.สต.กะลุวอเหนือ 639/101 636/541 636/631 
รพ.สต.บือราเปะ๊ 440/44 381/370 348/347 
รพ.สต.โคกเคยีน 590/114 567/481 542/534 
รพ.สต.สุไหงบาลา 323/97 337/309 306/302 
รพ.สต.สะปอม 380/133 383/322 407/407 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 93/2  226/123 
ศสม.วัดประชาภริมย ์ 256/65 184/121 188/175 
ศสม.ยะกัง 2 434/49 411/350 473/459 
ศสม.ก าปงบาร ู 520/40 437/313 368/351 
ที่มา  : Health Data Center  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนราธิวาส  ( ณ 6 ธันวาคม  2561) 

 
 ผลการด าเนินงานพัฒนาการ 4  กลุ่มวัย  อายุ 9 , 18 , 30 และ 42  เดือน   คปสอ.เมืองนราธิวาส ปี 
2559 - 2561   พบว่า การบันทึกข้อมูลผลการคัดกรองพัฒนาการ 4 กลุ่มวัย คิดเป็นร้อยละ 23.28 , 85.76  
และ 96.29  ตามล าดับ   และ ในปี 2561    รพ.สต.ทุกแห่งมีผลการด าเนินงานพัฒนาการตามเกณฑ์ (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  90)      
 
ตาราง 16 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42  เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก 

รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด 
 ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42  
เดือน ท่ีไดร้ับการคดักรองพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  (ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ  20 ) 

เป้าหมาย 1,298 4,388 5,010 
ผลงานอ าเภอ 228 451 1,009 

ร้อยละ 17.57 10.28 20.14 

รพ.สต.ล าภ ู 280/29 389/72 497/124 
รพ.สต.มะนังตายอ 34/16 264/19 246/47 
รพ.สต.บางปอ 74/3 196/15 248/61 
รพ.สต.ตะโล๊ะแน็ง 78/9 273/32 254/60 
รพ.สต.โคกศลิา 70/5 183/10 175/51 
รพ.สต.กะลุวอ 117/25 276/51 261/67 
รพ.สต.กะลุวอเหนือ 101/51 541/61 631/148 
รพ.สต.บือราเปะ๊ 44/8 370/9 347/82 
รพ.สต.โคกเคยีน 114/23 481/59 534/90 
รพ.สต.สุไหงบาลา 97/13 309/16 302/55 
รพ.สต.สะปอม 133/6 322/16 407/52 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2/0  123/7 
ศสม.วัดประชาภริมย ์ 65/11 121/2 175/36 
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รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด 
 ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ศสม.ยะกัง 2 49/15 350/65 459/58 
ศสม.ก าปงบาร ู 40/14 313/24 351/71 
ที่มา  : Health Data Center  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนราธิวาส  ( ณ 6 ธันวาคม  2561) 

 
 ผลการด าเนินงานพัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30 และ 42  เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  คปสอ.เมืองนราธิวาส ปี 2559 - 2561   พบว่า ผลการคัด
กรองพัฒนาการล่าช้าในการตรวจครั้งแรก   คิดเป็นร้อยละ 17.57 , 10.25  และ 20.14    ตามล าดับ   และ 
ในปี 2561    รพ.สต. ที่มีผลการด าเนินงานการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ผ่านเกณฑ์  มี
จ านวน  9 แห่ง  และ รพ.สต.ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์  3 อับดับแรก คือ  รพ.สต.โคกศิลา  รพ.สต.กะลุวอ  รพ.
สต.ล าภู ผลงานร้อยละ  29.14  ,25.67 , และ 24.95  ตามล าดับ  ส่วน รพสต.ที่มีผลการด าเนินงานไม่ผ่าน
เกณฑ์ 3 อันดับแรกคือ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  ศสม.ยะกัง  2 รพ.สต.สะปอม ผลงานร้อยละ   5.69 
,12.64 และ 12.78  ตามล าดับ 
 
 
ตาราง 17 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42  เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก
และได้รับการติดตาม 

รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42  
เดือน ท่ีไดร้ับการคดักรองพัฒนาการสงสยั
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)และไดร้ับการติดตาม 
ภายใน 30  วัน  (ร้อยละ 100) 

เป้าหมาย 228 451 1009 
ผลงานอ าเภอ 142 351 977 

ร้อยละ 62.28 77.83 96.83 

รพ.สต.ล าภ ู 29/7 72/51 124/121 
รพ.สต.มะนังตายอ 16/12 19/14 47/47 
รพ.สต.บางปอ 3/3 15/4 61/53 
รพ.สต.ตะโล๊ะแน็ง 9/5 32/31 60/59 
รพ.สต.โคกศลิา 5/5 10/6 51/50 
รพ.สต.กะลุวอ 25/23 51/49 67/67 
รพ.สต.กะลุวอเหนือ 51/29 61/51 148/148 
รพ.สต.บือราเปะ๊ 8/5 9/9 82/82 
รพ.สต.โคกเคยีน 23/14 59/35 90/90 
รพ.สต.สุไหงบาลา 13/7 16/8 55/53 
รพ.สต.สะปอม 6/2 16/7 52/52 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 0/0 0/0 7/6 
ศสม.วัดประชาภริมย ์ 11/10 2/1 36/25 
ศสม.ยะกัง 2 15/8 65/62 58/56 
ศสม.ก าปงบาร ู 14/12 24/23 71/68 
ที่มา  : Health Data Center  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนราธิวาส  ( ณ 6 ธันวาคม  2561) 
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 ผลการด าเนินงานพัฒนาการเด็ก อายุ 9,18,30 และ 42  เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)และได้รับการติดตาม ภายใน 30  วัน  เกณฑ์ร้อยละ   90   คปสอ.เมืองนราธิวาส ปี 
2559 - 2561   พบว่า ผลการคัดกรองพัฒนาการล่าช้าในการตรวจครั้งแรกและได้รับการติดตาม  คิดเป็นร้อย
ละ 62.28 , 7783  และ 96.83  ตามล าดับ และ ในปี 2561  รพ.สต. ที่มีผลการด าเนินงานการคัดกรอง
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)และได้รับการติดตามภายใน 30 วัน  ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง  ยกเว้น  ศสม.
วัดประชาภิรมย์  และศูนย์บริการสาธารณสุข ผลงาน 69.44 และ 85.71  ตามล าดับ 
 
ตาราง 18 ร้อยละ60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4I 

รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ร้อยละ60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รบั
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4I 

เป้าหมาย   7 
ผลงานอ าเภอ   2 

ร้อยละ   28.57 
รพ.สต.ล าภ ู   1/1 
รพ.สต.มะนังตายอ   0/0 
รพ.สต.บางปอ   2/0 
รพ.สต.ตะโล๊ะแน็ง   1/0 
รพ.สต.โคกศลิา   0/0 
รพ.สต.กะลุวอ   0/0 
รพ.สต.กะลุวอเหนือ   0/0 
รพ.สต.บือราเปะ๊   0/0 
รพ.สต.โคกเคยีน   0/0 
รพ.สต.สุไหงบาลา   2/0 
รพ.สต.สะปอม   0/0 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล   0/0 
ศสม.วัดประชาภริมย ์   0/0 
ศสม.ยะกัง 2   1/1 
ศสม.ก าปงบาร ู   0/0 
ที่มา  : Health Data Center  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนราธิวาส  ( ณ 6 ธันวาคม  2561) 

 
 ผลการด าเนินงานเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4I ร้อยละ60  คปสอ.
เมืองนราธิวาส ปี 2561   พบว่า  เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4I คิดเป็นร้อยละ 
28.57    และ ในปี 2561    รพ.สต. ที่มีผลการด าเนินงานเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  
TEDA4I  ผ่านเกณฑ์จ านวน 2   แห่ง  คือ รพ.สต.ล าภู   และ ศสม.ยะกัง  2    ส่วน รพสต.ที่ไม่ได้ส่งต่อเด็ก
เด็กพัฒนาการล่าช้าเข้ารับกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4I  มีจ านวน  3 แห่ง  คือ   รพ.สต.บางปอ ,รพ.สต.
ตะโล๊ะแน็ง และ รพ.สต.สุไหงบาลา 
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ปัญหา อุปสรรค 
1. บุคลากรสาธารณสุขไม่สามารถตรวจพัฒนาการเด็กโดยละเอียดในวันคลินิกเด็กดีได้ เนื่องจาก 

จ านวนผู้บริการมีจ านวนมาก และมีหลายกิจกรรมในการให้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กมีทักษะแต่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด 
3. ระบบฐานข้อมูลใน 43 แฟ้ม /HDC มีการบันทึกข้อมูลไม่ครอบคลุม การบันทึกข้อมูลมีความซับซ้อน 
4. ความแตกต่างของผลการคัดกรอง ซึ่งตัดสินผลการประเมินของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน 
5. เด็กขาดการติดตามเนื่องจากเด็กย้ายตามผู้ปกครองไปอยู่นอกพ้ืนที่ 
6. ผู้ปกครอง ไม่ยอมรับ ว่าบุตรของตนเองควรได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
7. เด็กขาดโอกาสในการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเนื่องจากไม่ได้รับการฝึกจากพ่อ/แม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก/ครู 
8. ระบบการส่งต่อเด็กท่ีเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย  TEDA4I  ณ คลินิก

พัฒนาการเด็ก ยังไม่ชัดเจน   
9. เจ้าหน้าที่ท่ีคลินิกประตุ้นพัฒนาการยังไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีต้องรับการกระตุ้น

พัฒนาการด้วย TEDA4I 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เพ่ือสรุปปัญหาผลการด าเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา และชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกข้อมูล
ร่วมกับ IT ของอ าเภอ 

2. ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ มีการตรวจสอบข้อมูลในHDC อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่
สถานบริการ ตลอดจนการเร่งรัดผลการด าเนินงาน 

3. ควรปรับการนัดเข้ารับบริการให้มีจ านวนเหมะสมกับบุคลากร เพ่ือการตรวจพัฒนาการเด็กที่ถูกต้อง 
4. แจ้งการประเมินให้ผู้ปกครองเด็กทราบ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยพ่อ/

แม่/ผู้ปกครอง เป็นผู้กระตุ้น และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการ 
5. ผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ ประสานคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ให้มีการบันทึกข้อมูล ในสมุดสีชมพู

ทุกครั้งที่ให้บริการ และส่งข้อมูลคืนกลับแก่รพ.สต.ในรายที่มีพัฒนาการล่าช้า และผู้รับผิดชอบงาน
ระดับต าบลจัดท าทะเบียนเด็กที่พัฒนาการล่าช้า ให้เป็นปัจจุบัน 

6. พัฒนามุม NDDC ในสถานบริการ ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
7. จัดตั้งทีมคณะท างาน คปสอ.เมือง เพ่ือประเมินหน้างานการประเมินพัฒนาการ ที่ รพ.สต. ศสม. และ ศพด. 

 
ผู้รายงาน  
 นางชลธิชา  ลิ่มอุสันโน  นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทร 081-9692029     E-mail:oochon.l@gmail.com 
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กลุ่มการพฒันาสขุภาพกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น 
 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 มาตรการในการด าเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น คือ การให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ด้านเพศ เพ่ือให้วัยรุ่นมีความรู้และมีทักษะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนได้รับการจัดการเรียนการ
สอนเพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ของสถานบริการตั้งแต่ระดับ รพ.
สต.และศสม. จึงเป็นมาตรการส าคัญในการด าเนินงานป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จากการด าเนินงาน
ในปี 2560 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งรพ.สต.และศสม. ทุกแห่งได้ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
และเยาวชน (คลินิกวัยรุ่น) ทั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับคลินิกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น คลินิก OSCC คลินิกยา
เสพติด นอกจากนี้ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือคลินิกบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมดังนี้  

1. มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ผู้บริหารของ
ศสม.และ รพ.สต.ในการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กอ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส 

2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานคลินิกวัยรุ่นและอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์  
เพ่ือให้ศสม.และ รพ.สต.เกิดการพัฒนาในระดับท่ีดีขึ้น 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับแกนน ามุสลิม เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ตามวิถีมุสลิม 

 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ในอ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2561  
เท่ากับ 34.39 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 
2560 เท่ากับ36.61, ปี 2559 เท่ากับ 40.90 ,ปี 2558 เท่ากับ 38.02, ปี 2557เท่ากับ 32.77 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน) ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่เกิน 40 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15 – 19 ปี 1000 คน(ในปีงบประมาณ 2562 เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 38ต่อประชากรหญิงอายุ 15 
– 19 ปี 1000 คน) 
 
แผนการด าเนินงาน 

1. ด าเนินงานจัดตั้งคลินิกอนามัยการเจริญพันธ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนในโรงพยาบาล โดยมี
กิจกรรมให้บริการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง  ให้ค าปรึกษาและ
การบริการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การเตรียมตัวก่อนมีบุตร 
การให้ค าปรึกษาครอบครัว  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอดส์  การตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ  การแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและภาคีเครือข่ายในการวางแผนและด าเนินการบริการสุ ขภาพ
และอนามัยเจริญพันธ์ส าหรับวัยรุ่น  โดยเป้าหมายหลักคือเยาวชนในช่วงอายุ  10 – 24   ปี 

3. พัฒนาความรู้ โดยการจัดอบรมทักษะการให้บริการและปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่บุคลากรทุกระดับ 
ภาคีเครือข่าย เยาวชนแกนน าทั้งในและนอกสถานศึกษา  เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนเข้าถึงบริการ 
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4. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานคลินิกโดยใช้ช่องทาง ป้ายไวนิล และ Facebook ของคลินิกวัยรุ่น 
http://www.facebook.com/ page  คลินิกวัยรุ่น วัยใส  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

5. การให้บริการช่องทางพิเศษส าหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ ตั้งแต่ การฝากครรภ์  การคลอด การดูแล
หลังคลอด  และการติดตามเยี่ยมหลังขณะอยู่ใน รพ. และ ออกจาก รพ.  

6. จัดโครงการ ปฏิบัติการเชิงรุก วัยรุ่น วัยใส จากโรงพยาบาล สู่ โรงเรียนน าร่อง ในปีงบประมาณ 2561 
7. ประชุมคณะกรรมการทุก ๓  เดือน เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่นในขณะ

ตั้งครรภ์และหลังคลอด 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 19 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000  คน 

เป้าหมาย 4,364 4,681 3,447 4,097 4,041 
ผลงาน 143 178 141 150 139 
อัตรา 32.77 38.02 40.90 36.61 34.39 

รพ.สต.โคกเคยีน  394/12 388/20 401/9 413/13 432/10 
รพ.สต.บือราเปะ๊  422/10 444/20 425/12 416/8 399/7 
รพ.สต.กะลุวอเหนือ  364/14 365/16 364/13 387/16 389/17 
รพ.สต.สะปอม  241/10 257/10 266/9 264/10 253/12 
รพ.สต.กะลุวอ  205/15 236/16 238/13 229/11 232/12 
รพ.สต.โคกศลิา  124/6 177/6 140/6 148/4 155/5 
รพ.สต.ล าภ ู  328/17 326/17 324/16 320/14 321/15 
รพ.สต.มะนังตายอ  186/9 176/7 190/6 189/6 185/3 
รพ.สต.สุไหงบาลา  198/6 188/3 179/7 185/7 184/6 
รพ.สต.บางปอ  191/10 204/7 193/5 177/8 178/13 
รพ.สต.ตะโล๊ะแน็ง  225/5 200/4 211/10 214/4 199/8 
ศสม.วัดประชาภริมย ์  170/5 179/3 186/5 163/3 147/2 
ศสม.ยะกัง 2  381/8 366/10 55/4 350/11 361/8 
ศสม.ก าปงบาร ู  430/10 445/13 59/10 444/9 404/7 
เทศบาลเมือง  505/6 685/26 216/18 198/26 202/14 
ที่มา: แบบรายงานการคลอด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์,  
     : Health Data Center ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ณ 16 พฤศจิกายน 2561)  
 
 ผลการการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ท าให้อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15 – 19  ปี  เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2557-2561 (เดือนตุลาคม2556 – กันยายน 
2561) เท่ากับ 32.77, 38.02, 40.90, 36.61 และ 34.39 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1000 คน ซึ่งมี
แนวโน้มลดลง ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 
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19 ปี 1000 คน (ในปีงบประมาณ 2562 เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 38ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี 1000 
คน) 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 ประเด็นปัญหาที่ส าคัญของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
ซึ่งแต่งงานเมื่ออายุยังน้อยและถูกต้องตามหลักศาสนา ซึ่งขัดต่อหลักการศาสนาในการคุมก าเนิดของมารดาวัยรุ่น 
และเนื่องจากมารดาที่เป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่มอบอ านาจการตัดสินใจในเรื่องการคุมก าเนิดให้กับสามีและญาติผู้ใหญ่
ซึ่งเป็นพ่อแม่เป็นหลัก ท าให้ยากต่อการด าเนินงานดังกล่าว มาตรการในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
มารดาวัยรุ่น คือการให้ความรู้แก่คู่สมรสก่อนแต่งงานที่ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดได้ด าเนินการเป็นประจ า
ทุกเดือน และการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนมัธยมเพ่ือให้มารดาวัยรุ่นมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องการ
คุมก าเนิด  การให้ความรู้เกี่ยวกับคลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ใน รพ.สต. และ ศสม.ทุกแห่งยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะและความรู้ในการให้ค าปรึกษาแก่วัยรุ่น 
เพศศึกษาในโรงเรียน  นอกจากนี้ยังขาดสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมแก่เยาวชนในพื้นท่ี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส่วนกลางควรมีการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกฯที่เป็นภาคีเครือข่าย 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

2. มีการสนับสนุนสื่อ-สิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางหลายๆช่องทางเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามารับบริการให้มากขึ้น 

 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 จัดท าโครงการ ปฏิบัติการเชิงรุก วัยรุ่น วัยใส จากโรงพยาบาล สู่ โรงเรียนน าร่องในปีงบประมาณ 
2561  โดยมีการสร้างระบบบริการสุขภาพวัยรุ่ยแบบองค์รวมที่สามารถเข้าถึงบริการในสถานบริการทุกระดับ 
มีกิจกรรมอบรมแกนน าวัยรุ่น มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน  กิจกรรมค่ายทักษะ
ชีวิตในวัยรุ่นและเยาวชน การป้องกันเอดส์และท้องไม่พร้อมในชุมชน 
 
ผู้รายงาน   
 นางสุรัยยา แมย ูพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 โทร 087 807 9819 Email : suyamae290@gmail.com 
 
กลุ่มผูส้งูอายุ 
 
ร้อยละต าบลท่ีมีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 คปสอ.เมืองนราธิวาสได้จัดท าโครงการเพ่ือสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของกลุ่มวัยผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายในระบบ
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บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยพ้ืนที่ต าบล Long term care (LTC) จากพ้ืนที่น าร่องปี 2559 จ านวน 1 
ต าบล คือ ต าบลบางนาค เพ่ิมปี 2560 จ านวน  2 ต าบล คือ ต าบลล าภู และต าบลมะนังตายอ และเพ่ิมปี 
2561 จ านวน 1 ต าบล คือ ต าบลกะลุวอ รวมทั้งหมด 4 ต าบลและวางแผนเพิ่มปี 2562 อีก 2 ต าบล คือ ต าบล
โคกเคียนและต าบลกะลุวอเหนือ มีการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver เพ่ิมจากปี 2559 เดิม 14 คน เพ่ิม
ปี 2560 อีก 64 คน เพ่ิมปี 61 อีก 37 คน รวม Caregiver ทั้งหมดในเขตอ าเภอเมือง จ.นราธิวาสจ านวน 115  
คน และมีการนิเทศการด าเนินงานของ Care giver มี Care managerที่ ได้รับการอบรมจากปี 2559 จ านวน 
2 คน เพ่ิมในปี 2560 จ านวน 3 คน และปี 2561 จ านวน 5 คน รวมเป็น 10   คน จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในปี 2559 จ านวน 29 คน ท าcare plan จ านวน 29 ฉบับ ร้อยละ 100 ในปี 2560 มีจ านวนผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง รายใหม่ จ านวน 34  คน  ท า care plan จ านวน 34 ฉบับร้อยละ 100 ในปี 2561 จ านวน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงรายใหม่ 32 คน  ท า care plan จ านวน 32 ฉบับร้อยละ 100 ในปี2562 จ านวน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงรายใหม่ 9 คน ท า care plan จ านวน 9 ฉบับร้อยละ 100 รายเก่า 17 คน ร้อยละ100 
 ในปัจจุบัน จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น จากการลงพ้ืนที่ส ารวจประชากร ปี 2561 พบว่ามีผู้สูงอายุ 
จ านวน 11,019 คน อยู่ในกลุ่มติดสังคม จ านวน 10,473 คน ร้อยละ 95.00  ติดบ้านจ านวน 520 คน ร้อยละ 
4.71  และกลุ่มติดเตียง จ านวน  26คน ร้อยละ 0.23 แนวโน้มโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ พบว่าจ านวนมากขึ้น ซึ่ง
เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ ปัญหาทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้น ดังนั้นผู้สูงอายุจ าเป็นจะต้องได้รับการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์ได้รับการคัดกรองและประเมินสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและ
ภาคีเครือข่ายลงพ้ืนที่เพ่ือคัดกรองภาวะสุขภาพ  โดยด าเนินการต่อไปนี้ 

1. ออกคัดกรองภาวะสุขภาพ 10 เรื่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 
2. ออกกนิเทศงานต าบล Long term care โดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 
3. ด าเนินกิจกรรมตามกลุ่มของผู้สูงอายุ 

- กลุ่มติดสังคม โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุและประเมินสุขภาพ 
- กลุ่มติดบ้าน โดยมีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน และตรวจสุขภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย  
- กลุ่มติดเตียง โดยมีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพร่วมกับทีมวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 

 
แผนการด าเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/ผู้พิการเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
3. ลงพื้นที่เพ่ือคัดกรองภาวะสุขภาพ 10 เรื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย 
4. จัดท าระบบการบันทึกข้อมูลและติดตามการประเมินผล 
5. ออกนิเทศต าบล Long Term Care 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 20 ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term care) ในชุมชน 

 
หน่วย อปท. 
ที่รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 

2559/2560 2561 2562 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
รายใหม ่

จ านวน 
CG 

จัดท า 
CPราย

ใหม่(ฉบับ) 

ผู้สูงอายุ
พัฒนาดี

ขึ้น 
 

จ านวน
ต าบลที่
ผ่าน

เกณฑ ์
 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
รายใหม ่

จ านวน 
CG 

จัดท า 
CPราย
ใหม่

(ฉบับ) 

ผู้สูงอายุมี
การพัฒนา

ที่ดีขึ้น 
 

จ านวน
ต าบลที่
ผ่าน

เกณฑ ์
 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
รายใหม ่

จ านวน 
CG 

จัดท า 
CP ราย

ใหม่
(ฉบับ) 

ผู้สูงอายุ
พัฒนาดีขึ้น 

 

จ านวน
ต าบลที่
ผ่าน

เกณฑ ์
 

เทศบาล 
เมืองนราธิวาส 

29/11 
 

14/14 29/11 0/11 1/1 9 14 9 7 1 9 17 9 0 1 

อบต.ล าภ ู 0/8 0 /10 0/8 0/4 0/1 1 10 1 2 1 0 10 0 0 1 
อบต.มะนังตายอ 0 /15 0/4 0/15 ๐/1 0/1 2 4 2 1 1 0 4 0 0 1 
อบต.กะลุวอ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 20 7 20 0 1 0 7 0 0 1 

 29/34 14/28 29/34 0/16 1/3 32 35 32 10 4 9 38 9 0 4 
ที่มา HDC นราธิวาส ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561 
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ตาราง 21 ร้อยละต าบลท่ีมีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ 
รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 
ร้อยละต าบลที่มี
ระบบ LTC ผ่าน

เกณฑ ์

เป้าหมาย/เกณฑ ์ ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัด ltc 

7 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัด ltc 7 

ข้อ 

ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัดltc 

7 ข้อ 

ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัด ltc 7 

ข้อ 

ผ่านเกณฑ์
ตัวช้ีวัด ltc 7 

ข้อ 
ผลงาน 0 0 4 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 
ร้อยละ % % 57.14% 85.71% 85.71 % 

เทศบาลเมือง
นราธิวาส 

0 0 ผ่าน 4 ข้อ 
57.14% 

ผ่าน 6 ข้อ 
85.71 % 

ผ่าน 6 ข้อ 
85.71% 

อบต.ล าภ ู 0 0 0 ผ่าน 6ข้อ 
85.71% 

ผ่าน 6 ข้อ
85.71% 

อบต.มะนังตายอ 0 0 0 ผ่าน 6 ข้อ 
85.71% 

ผ่าน 6 ข้อ
85.71% 

อบต.กะลุวอ 0 0 0 0 ผ่าน 6 ข้อ
85.71 % 

ที่มา HDC นราธิวาส ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561 
 
. ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.เมืองนราธิวาส  ในระบบบริการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว โดยพ้ืนที่ต าบล LTC ทั้งหมด 4 ต าบล มีผลงานร้อยละ  85.71  มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และคณะกรรมการกองทุนต าบล มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุขึ้นใน
บางพ้ืนที่ มีการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  และมีบริการทันตกรรมในบางพ้ืนที่
แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care giver ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และมีผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุ Care manager เยี่ยมติดตาม และนิเทศงาน โดยจะมีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มี
คุณภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่าย    
 
ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

 ในพ้ืนที่เขตศสม.วัดประชาภิรมย์ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ 
Care manager เกษียณอายุราชการท าให้ไม่มีผู้จัดการ
การดูแลผู้สูงอายุ Care manager ในพ้ืนที่นั้น 

อยากให้เปิดอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care 
managerทดแทน ในพ้ืนที่ทียังขาดแคลน 

 
ผู้รายงาน   
 นางรอฮานา  ลาเต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 โทร 081 798 3803  Email : Rohanafadil@hotmail.com  
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การลดปัจจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 
 
โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
 การบ าบัดรักษาเพ่ือช่วยเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ปีงบประมาณ 
2561 – 2562 (ณ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
 
ตาราง 22 การคัดกรองผู้รับบริการเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ 

ปีงบประมาณ 
เป้าหมาย 

(ราย) 
การคัดกรอง 
ราย (ร้อยละ) 

ผลการคัดกรอง 
ราย (ร้อยละ) 

ไม่สูบ สูบ เลิก> 1 เดือน 
2561 30,382 18,088 

(59.54) 
16,861 
(93.21) 

908 
(5.02) 

319 
(1.76) 

2562 150,540 47,011 
(31.23) 

41,456 
(88.18) 

3,808 
(8.10) 

1,747 
(3.72) 

(ณ พฤศจิกายน 2561) 
 

การคัดกรองผู้รับบริการเพ่ือช่วยเลิกบุหรี่ พบว่า ปีงบประมาณ 2561 – 2562 (ณ พฤศจิกายน 2561)  
คิดเป็นร้อยละ 59.43 และร้อยละ 31.23 ซึ่ง พบ ผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 5.02 และ 8.10 ผู้ที่เลิกบุหรี่ > 1 เดือน 
รอ้ยละ 1.79  และ 3.72 ตามล าดับ   
 
ตาราง 23 ผลการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ 
ปีงบประมาณ จ านวน

ผู้รับบริการ 
ราย 

ผลการบ าบัดรักษา ราย(%) 
เลิกสูบ > 6 

เดือน 
ลดลง   ยังคงสูบ ก าลังรักษา ขาดการรักษา  

2561 82 18 
(21.95) 

13 
(15.85) 

8 
(9.76) 

32 
(39.02) 

11 
(13.41) 

2562 7 - - - 7 - 
(ณ พฤศจิกายน 2561) 
 
 การด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ ปี งบประมาณ 2561 – 2562 (พฤศจิกายน 2561) พบว่า ปี 
2561 มีผู้รับบริการเลิกบุหรี่ จ านวน 82 ราย สามารถเลิกสูบ > 6 เดือน  ร้อยละ 21.95 ลดปริมาณการสูบ 
ร้อยละ 15.85 และ ก าลังรักษา ร้อยละ 39.02  ปีงบประมาณ 2562  (ณ พฤศจิกายน 2561) มีผู้รับรับบริการ
ก าลังรักษา จ านวน 7 ราย 
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กิจกรรม /โครงการ ปีงบประมาณ 2562   
1. กิจกรรมรณรงค์บุคลากรโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี 

เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ภายใต้ชื่อ “ค่ายคนดี..ที่รักษ์สุขภาพ” เป็นบุคคลต้นแบบของ
การเลิกบุหรี่ได้  จ านวน 60 ราย  

2. การพัฒนาโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสถานพยาบาลปลอดบุหรี่ ร้อยละ100 
มีนโยบาย/มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้ ปราศจากควันบุหรี่อย่างเคร่งครัด เริ่มด าเนินการวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  

3. อบรมแกนน าชุมชนช่วยเลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2561” จ านวน 160 ราย  
4. ประชุมเชิงปฏิบัติ “ทีมสหวิชาชีพ รักใครให้ชวนเลิก (บุหรี่)”เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสห

วิชาชีพ ในการน ามาตรการ 5Aสู่งานประจ า จ านวน 95 ราย  
5. จดัประชุมองค์กรแพทย์ โดยขอความร่วมมือบูรณาการช่วยเลิกบุหรี่ในการตรวจรักษาแพทย์/ทันต

แพทย์ จ านวน  40 ราย 
6. พัฒนารูปแบบการบ าบัดรักษา/ติดตาม ผู้รับบริการคลินิกอดบุหรี่โดยบูรณาการการแพทย์แผน

ไทย ร่วมกับจิต สังคมบ าบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
ผู้รายงาน 
 นางสุชาดา อุดมลาภสกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานจิตเวช 
 โทร. 07 351 0680 Email: suchada_udom@hotmail.com 
 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ 
 จากการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงได้วิเคราะห์สถานะสุขภาพโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังส าคัญ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558-2561 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ได้ดี /ระดับความดันโลหิตได้ดี ยังไม่ผ่านเกณฑ์ อาจเนื่องจากผู้ป่วย DM 
HT ส่วนหนึ่งยังไม่เข้าถึงบริการ /ขาดนัด การรับประทานยาไม่สม่ าเสมอ  การไม่ตระหนักในการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรม รวมทั้งการบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
 
แผนการด าเนินงาน 

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ยังควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด / ความดันโลหิต โดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยเภสัชกร นักโภชนากร นักวิชาการสาธารณสุข จากคลินิกDPAC 

2. การท า SMBG (Self-Monitoring Blood Glucose)  ใน ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ยาก 
ผู้ป่วยที่มีระดับน้ าตาลสูงมาก หรือ ต่ ามาก , ผู้ป่วยที่มีระดับน้ าตาลต่ าโดยไม่มีอาการน้ าตาลต่ า 
และ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 โดย แพทย์ผู้ตรวจ จะเป็นผู้พิจารณาซ้ าอีกครั้ง  

3. การท า SMBP (Self-Monitoring Blood pressure) ใน ผู้ป่วยที่มีเครื่องวัดความดันเองที่บ้าน 
แนะน าจดบันทึก พร้อมน ามา ประกอบการรักษาตามนัดหมาย 
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ผลการด าเนินงาน 

รายการข้อมูล / 
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุมได้ % 

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้ ( DM >
ร้อยละ 40) 
 

 

รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ศสม.วัดประชาภริมย ์ 377 45 11.94 379 98 25.86 398 15 3.82 522 99 18.97 
ศสม.ยะกัง 2 274 31 11.31 296 63 21.28 301 9 2.99 365 57 15.62 
ศสม.ก าปงบาร ู 413 37 8.96 601 74 12.31 599 8 1.34 668 59 8.83 
รพ.สต.ล าภู 370 47 12.70 396 83 20.96 387 14 3.62 477 78 16.35 
รพ.สต.มะนังตายอ 122 10 8.20 128 15 11.72 112 3 2.68 151 15 9.93 
รพ.สต.บางปอ 119 26 21.85 121 29 23.97 114 1 0.88 145 9 13.10 
รพ.สต.ตะโละแน็ง 80 7 8.75 80 12 15.00 83 1 1.20 109 13 11.93 
รพ.สต.โคกศิลา 77 10 12.99 77 18 23.38 74 0 0.0 97 14 14.43 
รพ.สต.กะลุวอ 168 14 8.33 171 39 22.81 172 1 0.58 213 26 12.21 
รพ.สต.กะลุวอเหนือ 241 32 13.28 244 33 13.52 249 6 2.41 315 26 8.25 
รพ.สต.บือราเป๊ะ 381 40 10.50 371 59 15.90 348 9 2.59 438 62 14.16 
รพ.สต.โคกเคียน 322 22 6.83 337 43 12.76 336 4 1.19 360 59 16.39 
รพ.สต.สุไหงบาลา 79 7 8.86 89 16 17.98 86 8 9.30 102 22 21.57 
รพ.สต.สะปอม 143 13 9.09 157 24 15.29 155 1 0.65 181 19 10.50 
เทศบาล 484 39 8.06 157 24 15.29 158 8 5.06 266 27 10.15 
รวม 3,655 381 10.42 3,600 634 17.61 3567 88 2.47 4,409 595 13.50 

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงที ่
ควบคุมได้ (HT > 
ร้อยละ 50 ) 

รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ศสม.วัดประชาภริมย ์ 1000 99 9.90 982 134 13.7 937 164 17.5 1227 316 25.75 
ศสม.ยะกัง 2 663 31 4.68 695 38 5.47 683 73 10.69 893 173 19.37 
ศสม.ก าปงบาร ู 706 20 2.83 757 20 2.64 710 68 9.58 936 100 10.68 
รพ.สต.ล าภ ู 1007 53 5.26 1067 55 5.15 1064 111 10.43 1286 353 27.45 
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รายการข้อมูล / 
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุมได้ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.มะนังตายอ 351 21 5.98 354 33 9.32 327 15 4.59 412 36 8.74 
รพ.สต.บางปอ 360 9 2.50 363 62 17.1 371 27 7.28 472 68 14.41 
รพ.สต.ตะโละแน็ง 310 9 2.90 310 17 5.48 314 19 6.05 414 38 9.18 
รพ.สต.โคกศิลา 224 8 3.57 236 20 8.47 231 36 15.58 300 32 10.67 
รพ.สต.กะลุวอ 468 11 2.35 452 38 8.41 428 33 7.71 551 122 22.14 
รพ.สต.กะลุวอเหนือ 536 14 2.61 543 27 4.97 529 30 5.67 768 81 10.55 
รพ.สต.บือราเป๊ะ 922 25 2.71 915 41 4.48 852 77 9.04 1126 180 15.99 
รพ.สต.โคกเคียน 730 17 2.33 724 23 3.18 726 53 7.30 833 121 14.53 
รพ.สต.สุไหงบาลา 291 5 1.72 336 38 11.3 336 63 18.75 396 52 13.13 
รพ.สต.สะปอม 371 8 2.16 389 11 2.83 368 17 4.62 474 47 9.92 
เทศบาล 1050 42 4.0 314 18 5.73 286 31 10.84 677 78 11.52 
รวม 9,019 374 4.15 8,437 575 6.82 8,162 817 10.01 10,765 1,797 16.69 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานและความ
ดันโลหติสูงที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD 
Risk) 
(>ร้อยละ80) 

รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ศสม.วัดประชาภริมย ์    217 51 23.50 512 364 71.09 465 386 83.01 
ศสม.ยะกัง 2    350 143 40.86 425 177 41.65 442 254 57.47 
ศสม.ก าปงบาร ู    395 194 49.11 519 337 64.93 486 338 69.55 
รพ.สต.ล าภ ู    448 266 59.38 535 484 90.47 533 497 93.25 
รพ.สต.มะนังตายอ    152 90 59.21 181 138 76.24 186 162 87.10 
รพ.สต.บางปอ    264 81 49.39 209 148 70.81 204 129 63.24 
รพ.สต.ตะโละแน็ง    125 71 56.80 165 123 74.55 168 117 69.64 
รพ.สต.โคกศิลา    111 67 60.36 140 109 77.86 140 108 77.14 
รพ.สต.กะลุวอ    186 109 58.60 240 213 88.75 233 217 93.13 
รพ.สต.กะลุวอเหนือ    256 45 17.58 370 266 71.89 399 273 68.42 
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รายการข้อมูล / 
ตัวชี้วัด 

 

ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุม
ได้ 

% 
จ านวน
ผู้ป่วย 

ควบคุมได้ % 

 รพ.สต.บือราเป๊ะ    406 226 55.67 487 398 81.72 475 360 75.79 
รพ.สต.โคกเคียน    424 240 56.60 475 351 73.89 452 309 68.36 
รพ.สต.สุไหงบาลา    159 67 42.14 167 153 91.62 168 154 91.67 
รพ.สต.สะปอม    178 99 55.62 229 185 80.79 249 175 70.28 
เทศบาล    460 34 7.39 179 28 15.64 294 111 37.76 
รวม    4040 1784 44.16 4,833 3,474 71.88 4,894 3,590 73.36 
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 ร้อยละของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และร้อยละของการควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดียังไม่
ผ่านเกณฑ์ เกิดจาก ตัวผู้ป่วยขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง เนื่องจากยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่เห็นได้
ชัดเจนกับตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ครอบครัว ชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วม ในการควบคุมระดับ
น้ าตาล ผู้รับผิดชอบงาน /ผู้ปฏิบัติงาน ในคลินิก ต้องเน้นในการให้ค าปรึกษา  การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลตนเอง และในส่วนของชุมชน  รพ.สต. ศสม. มีแกนน าชุมชน อสม. ช่วยใน
การประสาน ช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนและเรื่องการลงข้อมูลในการดูแลก็มีส่วนส าคัญ ควรมีการปรับฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 
 
ปัญหา อุปสรรค 

1. การจัดบริการ การจัดการรายกรณี ในรายบุคคล  CM มี 1 คน โอกาสและเวลาในการจัดการยัง
น้อย เนื่องจากภาระงานมาก ประกอบกับจ านวนผู้ป่วยมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะจัดการในรูปแบบ
รายกลุ่มท าให้ผู้ป่วยขาดความใส่ใจในปัญหาของตนเอง และท าให้ผลการด าเนินงานผู้ป่วยควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันได้ยังมีผลงานที่ต่ า  

2. ข้อมูลจ านวนประชากรยังไม่เป็นปัจจุบัน / การลงบันทึกข้อมูล ยังไม่ครอบคลุม  
 
ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา  

1. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีความทันสมัย ทันเวลา ถูกต้อง เป็นระบบ Real Time 
2. ชี้แจงความส าคัญของการบันทึกข้อมูล การลงรหัส ICD 10 การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งข้อมูล 

และเส้นทางการส่งข้อมูลให้ทันเวลา 
3. ชี้แจงความส าคัญของจ านวนประชากรที่ไม่เป็นปัจจุบัน 

 
ผู้รายงาน   
 นางสาวสาวิตรี  หอมลออ   ต าแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 โทร. 093 578 7410   E-mail : AAE_sawitree@hotmail.com 
 
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน โดยให้มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ทั้ งการจัดการด้านสุขาภิบาลตามหลัก
วิชาการและการจัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  รวมถึง การที่โรงพยาบาลสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ เพ่ือน าไปสู่การรณรงค์ขยายผลสู่ชุมชนและสังคมต่อไป ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลอยู่ในระดับดี และอยู่
ระหว่างด าเนินการเพ่ือยกระดับไปสู่ในระดับท่ีดีมากต่อไป  
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 การด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital  
กิจกรรม แนวทางการประเมิน การด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ 
และสร้างกระบวนสื่อสารให้ เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

ปี 2561 โรงพยาบาลมีการก าหนด
นโยบายการด าเนินงาน GREEN & 
CLEAN Hospital 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 
G : Garbage   1. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 

กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545 
2. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรี
ไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย อ่ืนๆ ไปยังที่
พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

โรงพยาบาลได้ด าเนินการก าจัดขยะ
ติดเชื้อจัดจ้างโดยบริษัทเอกชนที่ผ่าน
การรับรอง จากการติดตาม
กระบวนการขนย้าย อุปกรณ์การขน
ย้าย เตาเผาขยะติดเชื้อ พบว่า เป็นไป
ตามมาตรฐาน ส าหรับขยะทั่วไปจัด
จ้างก าจัดโดยส านักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

R : Rest room   มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ 
และปลอดภัย ที่อาคารผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลไดป้รับปรุงโครงสร้าง
อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เอ้ือต่อความปลอดภัย/ประสิทธิภาพ
โดยปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย เช่น ห้องน้ าผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
ที่ OPD  

E : Energy   มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม
เกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดร่วมกัน
ทั้งองค์กร 

โรงพยาบาลไดเ้ข้าร่วมโครงการของ
กรมอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดท า
โครงการอนุรักษ์พลังงานในปี 2560 
โดยมีด าเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน มีมาตรการการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละ
หน่วยงาน 
 

E : Environment   1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพ้ืนที่  
สีเขียว และพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึก
ผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 

โรงพยาบาลได้จัดพ้ืนที่ส าหรับผู้ป่วย
เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพเป็น
สัดส่วนมิดชิด มีศาลาละหมาดที่
สะอาดและเป็นสัดส่วนระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงเหมาะสมกับการ
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กิจกรรม แนวทางการประเมิน การด าเนินงาน 
2. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ 
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) 
กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
ขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม  
ตลอดจน มีการจัดสวนหย่อมและ
ศาลาที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมข้ึนตาม
จุดต่างๆ  นอกจากนี้ มีศูนย์ออกก าลัง
กาย (Fitness Room) มีห้องฝึก
พัฒนาส าหรับเด็กออร์ทิสติกและ
พิการ มีสนามเทนนิส และสนามกีฬา
ในร่ม ภายในอาคารเอนกประสงค์ 

N : Nutrition   1. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล 
อาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน 
2.ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาล
ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
ของกรมอนามัย 
3.จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลได้จัดสถานที่ขายอาหาร
ภายในโรงพยาบาลให้เป็นสัดส่วน 
สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ญาติผู้ป่วยและ
เจ้าหน้าที่ โดยมีการตรวจสอบและ
ควบคุมให้จ าหน่ายในราคาที่
เหมาะสม 
ทั้งนี้ มีการตรวจสอบน้ าดื่ม น้ าใช้ 
จ านวน 8 จุดครอบคลุมส่วนให้บริการ
ผู้ป่วยและโรงอาหารโรงพยาบาลทุก
เดือนๆ ละ 1 ครั้งกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้รับค าแนะน าและแนวทางแก้ไขโดย
นักวิชาการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

 
ผู้รายงาน  นายตฤณ ชินพงศ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
  โทร. 073 510 470   E-mail: trinchinnapong@gmail.com 
 
  



 ผลการด าเนินงาน การตรวจราชการและนิเทศงาน 
35 

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

คณะท่ี 2 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 

 
สาขาการพฒันาระบบบรกิารปฐมภูมิ 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 เนื่องด้วย อ าเภอเมืองนราธิวาส  มีการเปลี่ยนผู้บริหาร นายอ าเภอย้ายมาบริหารราชการใหม่  ท าให้
การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอล่าช้า  ซึ่งปัจจุบัน อ าเภอเมืองนราธิวาส ได้
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอ าเภอเมือง และอนุกรรมการพร้อมก าหนดบทบาท
หน้าที่  เสนอลงนาม และนัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเป็นที่เรียนร้อยแล้ว  
 การก าหนดปัญหา อาจจะเป็นการรณรงค์ด้านสาธารณสุขมากกว่าด้านอ่ืน และอาจเป็นภาระของ
สาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 
ผู้รายงาน   
 นางนางจามรี  รัตนอุดม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 โทร 07 351 0483  Email : yak2502@hotmail.com 
 
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดดาเนินการในพื้นที ่(Primary Care Cluster) 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีการจัดการระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง โดยแบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบในรูปแบบศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จ านวน 3 แห่ง เพ่ือให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม 
ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้นโยบาย
คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  โดยยึดหลัก “บริการทุกคน  ทุกที่  ทุกอย่าง ทุกเวลา  ด้วย
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย” 
 
ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ปี 2559 – 2561 จ านวนที่เปิด 3
ทีม (ข้อ 
 
ตาราง 24 ทีมคลินิกหมอครอบครัว อ าเภอเมืองนราธิวาส 

ทีมคลินิกหมอ
ครอบครัว 

เปิดด าเนินการ 
ปี 2559 – 2561 

ทรัพยากร 

ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ ์ Structure Staff System 
PCC. ก าปงบาร ู      
PCC.ยะกัง ๒      
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ทีมคลินิกหมอ
ครอบครัว 

เปิดด าเนินการ 
ปี 2559 – 2561 

ทรัพยากร 

ลงทะเบียน ผ่านเกณฑ ์ Structure Staff System 
PCC.ประชาภริมย ์      
 
 ทีมหมอครอบครัวทั้ง 3 ทีมมีบุคลากรครบทุกวิชาชีพ  แพทย์ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว(FM.) 2 คน 
(PCC. ก าปงบารูและ PCC.ยะกัง 2) ส่วน PCC.ประชาภิรมย์ เป็นแพทย์ผ่านการอบรมระยะสั้น พยาบาล
วิชาชีพผ่านการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติรักษา(พยาบาลเบื้องต้น)จ านวน 11 คนจาก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 61  
และในปีงบประมาณ 2562 คปสอ.เมืองนราธิวาสได้ส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว ณ วิทยาลัยพยาบาลยะลา จ านวน 6 คน (PCC. 3 คน และ รพ.สต.3 คน) และในเดือน มกราคม 
2562 จะจัดให้ PCC. เป็น Node.บริการงานฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงจาก รพ.สต. มาพบสูติ
แพทย์ 1  วัน ต่อสัปดาห์ เพ่ือลดความแออัดในแผนกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
ผู้รายงาน   
 นางจามรี  รัตนอุดม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
 โทร 07 351 0483  Email : yak2502@hotmail.com 
 
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นหน่วยบริการพ้ืนฐาน ซึ่งให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
เน้นการท างานเชิงรุก มีการประสานงานกับภาคีเครือข่าย แต่ระบบการบริหารจัดการและการสนับสนุนให้เกิด
บริการแบบองค์รวม ยังขาดความชัดเจน อ าเภอเมืองนราธิวาส มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือรองรับนโยบาย สนับสนุน และติดตามการด าเนินงาน รพสต.ติดดาว ควบคู่ไปกับการด าเนินงาน รพสต.
แนวใหม่ใกล้ใจชาวนรา โดยได้มีการแบ่งระดับการด าเนินดังนี้ 

1. ระดับท่ี 1  ชี้แจงเกณฑ์คุณภาพ รพสต.ติดดาว 
2. ระดับท่ี 2  รพสต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว 
3. ระดับท่ี 3  พัฒนาทีมประเมิน และ รพสต.ตามเกณฑ์คุณภาพ 
4. ระดับท่ี 4  ประเมินรับรองผล รพสต.ติดดาว 
5. ระดับท่ี 5  วิเคราะห์ผล และถอดบทเรียน 

 ซึ่งบริบทของการด าเนินงาน รพสต.แนวใหม่ใกล้ใจชาวนราของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
มีลักษณะการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกับ นโยบาย รพสต.ติดดาวของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งทางส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการด าเนินงาน ทุก 2 -3 
เดือน ในส่วนอ าเภอเมืองนราธิวาสได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา รพสต.แนวใหม่ใกล้ใจชาว
นรา โดยให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้องจัดเจ้าหน้าที่ในการร่วมท า ร่วมสังเกตการณ์ ทุกสถาน
บริการ และมีการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเครือข่าย เพ่ือเป็นการกระตุ้น ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานและมีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน ในปีงบประมาณ 2559   
รพสต.ทุกแห่งในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาส  ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด รพสต.แนวใหม่
ใกล้ใจชาวนราทุกแห่ง ในรูปแบบการประเมินแบบเสริมแรงเสริมพลัง (DE)ตามเกณฑ์ประเมินของรพสต.แนว
ใหม่ใกล้ใจชาวนรา  ในเรื่องการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  การเยี่ยมบ้าน
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ดูแลต่อเนื่อง โดยให้การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และระบบข้อมูลสารสนเทศ ผลจากการประเมิน 
พบว่า รพสต.ในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาส  ผ่านการประเมินทั้ง 11 แห่ง  
 ปีงบประมาณ 2560 อ าเภอเมืองนราธิวาส  ได้มีการด าเนินงานตามแผนงานนโยบาย รพ.สต.ติดดาว ดังนี้ 

1. ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน รพสต.ติดดาว 
2. มีการพัฒนาทีม อบรมประชุมทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการด าเนินงาน รพสต.แนวใหม่ใกล้ใจชาว

นรา ควบคู่ไปกับ รพสต.ติดดาว 
3. มีการด าเนินการตามกรอบแนวคิด รพ.สต.ติดดาว และมีการพัฒนาส่วนที่ขาดตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
4. ทีมอ าเภอประเมิน และสรุปผลส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 จากการประเมินในปีงบประมาณ 2560  รพสต.ทั้ง 11 แห่งในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาสมีผลการ
ประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ทั้ง 5 หมวด ซึ่งในภาพรวมทุก รพ.สต.ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และทุกแห่งจะตกเกณฑ์ในหมวดที่ 5 ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์ 
 ดังนั้น ปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการประสานงานระดับอ าเภอเมืองนราธิวาสได้มีแผนงานฯ 
รองรับการด าเนินงานตามนโยบายของ รพ.สต.ติดดาว  โดยวิเคราะห์หาส่วนขาดในหมวดที่ตกเกณฑ์  พร้อม
วางแผนการด าเนินงานตามแนวทางกรอบแนวคิดของ รพสต.ติดดาว รวมทั้งพัฒนาทีม/ประชุมทีมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ฯ  จากการด าเนินงาน รพสต.ติดดาว พร้อมร่วมกันปรับปรุงมาตรฐาน/วิชาการ และให้ รพ.สต.ทุกแห่ง
ด าเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานทั้ง 5 หมวด ซึ่งทีมอ าเภอได้ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาแก้ไขส่วนขาด 
พร้อมออกประเมิน รพ.สต.อีกครั้ง โดยมีการแปลผลการแปรผลระดับดาว ดังนี้  ร้อยละ 60.00-69.99 เท่ากับ 
3 ดาว ร้อยละ 70.00-79.99 เท่ากับ 4 ดาว และ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว ซึ่งได้ผลลัพธ์การประเมิน 
ดังนี้ 
 
ตาราง 25 ผลการประเมิน รพ.สต. ติดดาว อ าเภอเมืองนราธิวาส  

 
จ านวน 
รพ.สต 

รพ.สต.ประเมินตนเอง อ าเภอประเมิน (ทีม คปสอ.) 
จ านวนประเมนิ 
(แห่ง/ร้อยละ) 

ผ่านเกณฑ์ 
(แห่ง/ร้อยละ) 

จ านวนประเมนิ 
(แห่ง/ร้อยละ) 

ผ่านเกณฑ์ 
(แห่ง/ร้อยละ) 

11 แห่ง 11 แห่ง 
ไม่ผา่น 4 แห่ง  (36.36%) 
1.รพ.สต.โคกศิลา 
2.รพ.สต.มะนังตายอ 
3.รพ.สต.บางปอ 
4.รพ.สต.ตะโล๊ะแน็ง 

ผ่านเกณฑ์ 7 แห่ง 
(63.64%) 

ระดับ 4 ดาว 2 แห่ง 
(28.57 %) 

   1.รพ.สต.ล าภ ู
   2.รพ.สต.สไุหงบาลา 
ระดับ 3 ดาว 5 แห่ง 

(71.43 %) 
   1.รพ.สต.โคกเคียน 
   2.รพ.สต.บือราเป๊ะ 
   3.รพ.สต.กะลุวอเหนือ 
   4.รพ.สต.สะปอม 
   5.รพ.สต.กะลุวอ 
 

11 แห่ง 11 แห่ง (100%) 
ระดับ 5 ดาว 1  แห่ง  (9.09 %) 
   1.รพ.สต.ล าภ ู
ระดับ 4 ดาว 3 แห่ง  (27.27 %) 
   1.รพ.สต.สไุหงบาลา 
   2.รพ.สต.โคกเคียน 
   3.รพ.สต.กะลุวอเหนือ 
ระดับ 3 ดาว 7 แห่ง (63.63 % ) 
   1.รพ.สต.สะปอม 
   2.รพ.สต.กะลุวอ 
   3.รพ.สต.โคกศลิา  
   4.รพ.สต.มะนังตายอ 
   5.รพ.สต.บางปอ 
   6.รพ.สต.ตะโละ๊แน็ง 
   7.รพ.สต.บือราเป๊ะ 
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 การบูรณาการงานของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อน รพสต.ติดดาวยังไม่ชัดเจน และการประสาน
ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลและรพ.สต. 
ในการขับเคลื่อนไม่ชัดเจน อาจส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง และยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป 
 
ปัญหา อุปสรรค  

1. ปัญหาสุขภาพในอ าเภอมีมากมายหลายประเด็น การก าหนดประเด็นที่น ามาแก้ปัญหาก็มี
หลายหลาก แต่กระบวนการหรือวิธีการแก้ไขปัญหายังยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ซึ่งอาจจะมีผลต่อ
กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ประสบไม่ความส าเร็จหรือไม่ยั่งยืน 

2. ความเข้าใจในกรอบแนวคิด รพ.สต.ติดดาวและน าไปปฏิบัติ ยังไม่ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข  ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้รับทราบ เข้าถึง มี
แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย 

2. ควรเผยแพร่รูปแบบการด าเนินงานตามนโยบาย รพสต.ติดดาวให้กว้างขวางให้ทุกคนทราบ 
 
ผู้รายงาน   
 นางนางจามรี  รัตนอุดม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 โทร 07 351 0483  Email : yak2502@hotmail.com 
 

การพฒันาโครงการตามพระราชดารแิละพื้นท่ีเฉพาะ 
 
อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
 โรงพยาบาลนราธิวาส มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา รวมทุกประเภท พบว่า  ปี 2557 - 2561     มี
จ านวนผู้ป่วย 148, 145, 134, 179 และ 168 ราย  ตามล าดับ ในปี 2557-2561 มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษารวม
ทุกประเภทมากท่ีสุด 179 ราย ปี 2560 เป็นผู้ป่วยรายใหม่ เสมหะพบเชื้อ จ านวน 139 ราย  เสมหะไม่พบเชื้อ 
จ านวน 22 ราย วัณโรคนอกปอด จ านวน 17 ราย ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ าเสมหะพบเชื้อ จ านวน  1 ราย  ผู้ป่วย
รักษาล้มเหลว จ านวน  1 ราย  ผู้ป่วยขาดยา จ านวน  24 ราย ประเภทอ่ืนๆ จ านวน  4 ราย  
 ในปี 2559 มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษารวมทุกประเภทน้อยที่สุด ทั้งหมด 134 ราย พบว่าเป็นผู้ป่วยราย
ใหม่เสมหะพบเชื้อ จ านวน  75 ราย เสมหะไม่พบเชื้อ จ านวน 29 ราย วัณโรคนอกปอด จ านวน 28 ราย  
ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ าเสมหะพบเชื้อ จ านวน 2 ราย  ผู้ป่วยรักษาล้มเหลว จ านวน  4 ราย  ผู้ป่วยขาดยา จ านวน  9 
ราย ผู้ป่วยวัณโรคประเภทอ่ืนๆ และพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่รับTI จ านวน 1 ราย  
 
ตาราง 26 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ าแนกตามประเภท 

ปีที่ขึ้นทะเบียน ประเภทผู้ป่วยรายใหม่ (New ) รวมผู้ป่วยรายใหม่
ขึ้นทะเบียนทั้งหมด M+ M- Other 

2557 96 30 22 148 
2558 93 26 26 145 
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ปีที่ขึ้นทะเบียน ประเภทผู้ป่วยรายใหม่ (New ) รวมผู้ป่วยรายใหม่
ขึ้นทะเบียนทั้งหมด M+ M- Other 

2559 75 29 30 134 
2560 139 22 18 179 
2561 98 33 37 168 

รวม 5 ปี ย้อนหลัง 501 140 133 774 
ที่มา : ทะเบียนวัณโรค TB07  
 
แผนการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ แก่พ้ืนที่เขตอ าเภอเมืองนราธิวาส 
2. ด าเนินการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาล และพ้ืนที่เขต

อ าเภอเมืองนราธิวาส 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงในการควบคุมก ากับการกินยา(Dot)ผู้ป่วยวัณโรค ในกลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุข แกนน าชุมชน และเจ้าหน้าที่  
 
ผลการด าเนินงาน  
 การรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2557  มี อัตราการ
รักษาส าเร็จมากที่สุด ร้อยละ 81.98 (เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85) รองลงมา คือ ในปี 2559 ร้อย
ละ 75.47 และน้อยที่สุดในปี 2560  ร้อยละ 69.84   
 
ตาราง 27 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์

ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวณัโรคราย
ใหม่ และกลบัเป็นซ้ า
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85) 

เกณฑ ์ 85 85 85 85 85 85 85 85 
ร้อย
ละ 

70.45 63.82 84.84 81.98 69.93 75.49 69.84 72.22 

 
 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 7 กลุ่ม ด าเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายวัณโรค
กลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายเนื่องจากไม่สามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการ CXR ทุก
รายได ้
 
ปัญหา อุปสรรค   

1. การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากยังขาดการบูรณาการร่วมกัน เจ้าหน้าที่ 
OPD และคลินิกต่างๆ ได้แก่ คลินิกเบาหวาน, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง COPD/Asthma, ผู้สูงอายุ, กลุ่ม
แรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ 
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2. การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ประเภท MDR มีความยุ่งยาก และเป็นการเพ่ิมภาระงาน เนื่องจาก
ต้องบันทึกข้อมูล 2 โปรแกรม  (โปรแกรม TBCM 2010,DATA HUB) และต้องให้ สคร.12 บันทึก
ผลทางห้องปฏิบัติการให้ หากไม่มีผลดังกล่าว โรงพยาบาลจะไม่สามารถเบิกยาให้แก่ผู้ป่วยได้  

3. การย้ายถิ่นฐานที่อยู่ของผู้ป่วย ท าให้มีอุปสรรคในการติดตามเยี่ยมบ้าน และคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงยังขาดความตระหนัก ไม่เห็นความส าคัญในการควบคุมป้องกันโรควัณโรคในชุมชน 
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีน้อย 
6. บุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่เพียงพอ ในการด าเนินงาน ควบคุมป้องกัน และรักษาวัณโรค  
7. การคัดกรองนักโทษในเรือนจ า ด าเนินการได้เพียงร้อยละ 68 เนื่องจากช่วงเวลา และสถานที่

จ ากัด ระบบรักษาความปลอดภัยเรือนจ ามีความมั่นคงสูง ต้องอาศัยระยะเวลาด าเนินการตาม
ระเบียบทางเรือนจ าก าหนดโดยหลักการแสวงหาคมร่วมมือจากหน่วยงานโดยตรง 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. สนับสนุนจ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบงาน TB เฉพาะทาง  
2. การคัดกรองมีความยุ่งยากกับกลุ่มเป้าหมายตามห้วงเวลาก าหนดไม่สอดคล้องกัน  
3. การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการวางแผนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าใจระบบ

วิธีการบริหารจัดการมุ่งเน้นแต่ปริมาณไม่เน้นคุณภาพท าให้ผลงานไม่สอดรับระบบ TBCM 
Online ที่ต้องรายงานเชิงระบบอย่างครอบคลุมทุกมิต ิ

4. สนับสนุนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่รับผิด วัณโรค  
5.  

 
ผู้รายงาน 

1. นายฐรณิศร์  พลานิวัติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
โทร. 07 351 0483  Email : tharanis200@gmail.com 

2. นางอุทัย ขวัญแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
โทร. 07 351 0468  Email : utai_kongkang@hotmail.com 

3. นางสาวอุษณีย์  เจ๊ะฮะ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
โทร. 07 351 0483  Email : usnee.che@gmail.com  

 
สาขาการใชย้าอย่างสมเหตุสมผล 
 
ร้อยละโรงพยาบาลที่มีระบบ AMR 
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการให้มีการจัดการ AMR อย่างบรูณาการ  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการ
ตรวจ ติดตาม 

เป้าหมาย 

Integrated 
AMR 
Management 

1. กลไกการจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ ติดตามการ
ด าเนินการตาม
กิจกรรมส าคัญ 5 

มี รพ.ที่ด าเนินการ
ระดับ 
Intermediate ไม่

2. การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ 
3. การควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการ
ตรวจ ติดตาม 

เป้าหมาย 

 4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

กิจกรรม  น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของรพ.ทั้งหมดใน
เขตสุขภาพ 5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 

 
การแปลผล 

โดยหัวข้อการประเมินมีทั้งสิ้น 5 มาตรการส าคัญ และในแต่ละมาตรการ มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน รวม
เป็น 500 คะแนนเต็ม ในการแปลผลจะแบ่งเป็น 4 ระดับ รายละเอียดตามตาราง 

ระดับ การแปลผลการประเมิน คะแนนเต็ม 500 คะแนน 
ระดับ 1 มีการด าเนินการได้ไม่เพียงพอ 

(Inadequate)      
< 150 คะแนน 

ระดับ 2 มีการด าเนินการพ้ืนฐาน (basic) ≥ 150 – 250 คะแนน และข้อบังคับ Basic > 0 คะแนน  
ระดับ 3 มีการด าเนินการปานกลาง 

(Intermediate) 
≥ 250 – 350 คะแนน และข้อบังคับ Intermediate > 0 
คะแนน 

ระดับ 4 มีการด าเนินการขั้นสูง (Advance) ≥ 350 คะแนน 
 

 การติดตามผลการด าเนินการ โดยวิธีการประเมินตนเอง (self-assessment) และจัดส่งผ่านระบบรายงาน
สนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข โปรแกรม RDU & AMR ปีละ 2 ครั้ง 
  ครั้งที่ 1  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 

  ครั้งที่ 2  ส่งผลการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2562     
 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
รายละเอียดผลการด าเนินงาน “โรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการ” 

กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 

1. กลไกการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (Governance mechanism on AMR) คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 1.1 มีคณะกรรมการที่มีบทบาทด้านการจัดการ AMR ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ได้แก่ แพทย์ระดับ
บริหาร /แพทย์หัวหน้าทีมรับผิดชอบงาน AMR/ ตัวแทน PCT /เภสัชกร /พยาบาลควบคุมการติด
เชื้อ /นักเทคนิคการแพทย์ งานจุลชีววิทยา /ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา  /นักจัดการ
สารสนเทศ    

o ไม่มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้าน AMR 

 
 
 
0 

Basic 

 o มีเฉพาะแกนน า (core team)  รับผิดชอบงาน AMR โดยไม่เป็นรูปแบบคณะกรรมการ 2  
 o มีคณะกรรมการ      (กรุณาระบุรูปแบบคณะกรรมการ  และUpload file ค าสั่ง) 5  
            (   )  คณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาล เป็นการเฉพาะ  หรือ 

            (   )  มอบหมายคณะกรรมการอ่ืนที่มีอยู่ เช่น PTC หรือ ICC ให้รับผิดชอบงาน AMR 
  

 1.2 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ AMR ของรพ. (หรือคณะกรรมการชุดที่ได้รับมอบหมาย โดย  Basic 
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 
ไม่นับรวม core team) มีการประชุม 

 o ไม่มีการประชุม 0  
 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR)  1 ครั้ง ต่อปี   5  
 o ประชุม (ที่มีวาระเรื่อง AMR ) มากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี   7  
 o มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า AMR อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน   10  

 
 
 
 
 
 
 

 1.3 มีเป้าหมายการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีข้อมูล baseline data  
ตัวอย่างการก าหนด

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

Baseline data 
ปี 59 ปี 60 ปี 61 

เป้าหมายหลัก      
1. ลดป่วย / ลดตาย เช่น อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 

      อัตราตายจากเชื้อดื้อยา 
 <  50   % 
<            % 

1.38 
- 

1.62 0.81 
9.8 

เป้าหมายรอง      
2. Lab surveillance เช่น อัตราการพบเชื้อดื้อยา/เชื้อไม่ดื้อยา 

       อัตราการติดเชื้อ CRE     
 -  9.8 

3. Antimicrobial stewardship เช่น ปริมาณ (DDD) การใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม
ที่ออกฤทธิ์กว้างหรือสงวนกับเชื้อดื้อยา 

ลดลง   -    % - 72 71.96 

4. Infection control เช่น อัตราการเกิด HAI  ลดลง        %    

 Basic 

 o ไม่มีเป้าหมายหลัก 0  
 o มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองบางด้าน   5  
 o มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองทั้ง การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (lab surveillance), 

การก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial stewardship) และการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ (IPC) 

10  

 1.4 มีแผนการขับเคลื่อนมาตรการ AMR สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  Basic 
 o ไม่มีแผน 0  
 o มีแผนขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 10  
 1.5 มีการก ากับติดตามข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน    
 o ไม่มี  0  
 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา แต่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 10  
 o มีรายงานสรุปผลความก้าวหน้าปีที่ผ่านมา  และผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 15  
 o มีรายงานสรุปความก้าวหน้าอย่างน้อยติดต่อกัน 3 ปี 20  
 1.6 โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากร เพ่ือการแก้ไขปัญหา  Intermediate 
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กิจกรรม AMR ผลการด าเนินงาน 
AMR ใน รพ. 

 o ไม่มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร  0  
 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ด้านทรัพยากร แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนการ

ด าเนินงาน 
5  

 o มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ทรัพยากรของรพ.และจัดล าดับความส าคัญในการให้การ
สนับสนุนการด าเนินงาน AMR ได้แก ่
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับ Lab 
- การฝึกอบรมบุคลากร 
- วัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ด้านอาคารสถานที่ 

10  

 o มีการวิเคราะห์ช่องว่างตามข้างต้นและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามความ
จ าเป็นที่เห็นร่วมกันโดยคณะกรรมการ 

20  

 1.7 มีการประสานและให้ความร่วมมือการจัดการ AMR อย่างบูรณาการในระดับจังหวัด/เขต 
เพ่ือสร้างความยั่งยืน 

  

 o ยังไม่มีการด าเนินงานร่วมระดับจังหวัด /ระดับเขต  0  
 o มีทีมระดับจังหวัดขับเคลื่อนมาตรการและกิจกรรมร่วมของหน่วยบริการในเครือข่าย

จังหวัด (ยังไม่มีทีมระดับเขต /หรือมีทีมระดับเขตแต่ยังไม่มีการก าหนดมาตรการและ
กิจกรรมร่วมเขต)   

10  

 o มีทีมระดับเขต และทีมระดับจังหวัดในการก าหนดมาตรการและขับเคลื่อนงาน AMR  
และโรงพยาบาลร่วมท ากิจกรรมเขต/จังหวัดเป็นอย่างดี 

25  

 รวมคะแนน มาตรการที ่ 1 100 72 

 

2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 2.1  สามารถตรวจ identify เชื้อแบคทีเรียได้ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา          
       (กรณีส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตนเอง (out source) ให้นับรวมว่าสามารถ identify เช้ือได้  
        หากห้องปฏิบัตกิารที่รับตรวจตอ่จะต้องได้รับมาตรฐาน LA หรือ ISO 15189 หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   
        ในด้านของจุลชีววิทยา) 

 Basic 

 o Identify ไม่ได ้หรือใช้บริการ outsource ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 0  
 o ไดบ้างเชื้อ  เช่น อาจวิเคราะห์ Acinetobacter spp. ได้ แต่ไม่สามารถแยก A. baumannii  5  
 o ได้ อย่างน้อยครบตามรายการเชื้อแบคทีเรียส าคัญ 8 ชนิด  ได้แก่ Acinetobacter spp. 

(ระดับ A, S ต้องวินิจฉัย Acinetobacter baumannii ได้),  Enterococcus spp. (ระดับ A, S ต้อง 
identify Enterococcus faecium ไ ด้ ) , Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae 

10  

 
2.2 การเลือกชนิดของยาในการทดสอบความไวของเชื้อตามมาตรฐาน (CLSI, EUCAST) ของเชื้อ

แบคทีเรียที่ก าหนดให้สอดคล้องกับยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล  
 Basic 

 o ไม่ใช่  0  
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2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

 o ใช่  5  

 
2.3  มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันท่วงที เมื่อพบเชื้อดื้อยาส าคัญที่เป็นปัญหาของ
รพ.  

 Basic 

 o ไม่มีการวางระบบ Lab Alert 0  
 o มีการวางระบบแต่ยังไม่ได้ด าเนินการเป็นรูปธรรม เช่น มีการก าหนดรายการเชื้อที่ต้อง

รายงานด่วน มีการจัดท า flowchart ระบบรายงานด่วน 
5  

 o มีการด าเนินการตาม flowchart และมีการ Alert แจ้งให้พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยและแพทย์ 
รวมถึง ICN ทราบ เป็นระบบที่ชัดเจน  
 

7  

 o มี flowchart มีการ Alert และมีการก าหนดแนวปฏิบัติเชื่อมโยงระบบยา เพ่ือให้เกิดการ
เ ป ลี่ ย น 
ยาต้านจุลชีพสอดคล้องตามผลความไวของเชื้อต่อยา (escalation หรือ de-escalation) 
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังรายงานผล Lab 

10  

 
2.4 มีระบบการเฝ้าระวังพิเศษในเชื้อดื้อยาส าคัญสอดคล้องกับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ระดับประเทศ 
ได้แก่ CRE, VRE, VRSA, VISA, N.gonorrhoeae ดื้อต่อ 3rd cephalosporin 

 Intermediate 

 o ไม่มีระบบ 0  
 o มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล 5  
 o มีระบบเฝ้าระวังพิเศษในโรงพยาบาล และเชื่อมโยงกับงานระบาดวิทยาระดับจังหวัด และ 

สคร.เขต 
10  

 2.5 จัดท า Antibiogramตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 o ไม่มี Antibiogram ปีล่าสุด   0    
 o มี Antibiogram ปีล่าสุด และเป็นไปตามมาตรฐาน CLSI M39-A4 (หรือฉบับปัจจุบัน) 5  
 o มี Antibiogram ปีล่าสุดได้มาตรฐาน และเผยแพร่ในรูปแบบที่แพทย์/ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึง

ได้ง่าย 
8  

 o มีการจัดท า Antibiogram ที่มีรายละเอียดเพ่ิม เช่น แยกเป็นแผนก แยกตาม site of infection 
และน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล 

10  

 2.6 มีการรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ    

 o ไม่มี 0  

 o มี (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  คะแนนรวม 20 คะแนน)   
 I. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต ในมิติต่าง  ๆพร้อมทั้งวิเคราะห์

แนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยา และน าเสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 1   
- อัตราสว่นผู้ปว่ยติดเชื้อดือ้ยา ต่อผู้ปว่ยทีส่่งตรวจ Hem culture ทั้งหมด 
- อัตราสว่นผู้ปว่ยติดเชื้อดือ้ยา ต่อผู้ปว่ยที่ผล Hem culture พบเชื้อแบคทีเรีย 
- อัตราสว่นผู้ปว่ยติดเชื้อดือ้ยา ต่อผู้ปว่ยทีต่ิดเชื้อไม่ดื้อยา 

5  

 II. มีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสโลหิต และใน Specimen ต่าง ๆ และ 5  
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2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

สามารถสะท้อนกลับข้อมูลปัญหา AMR แยกรายแผนก พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์
แนวโน้มปัญหาได้   

 III. มีรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่เชื่อมโยงกับ Service Plan Sepsis  เช่น 
อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ชนิด community acquired sepsis และ 
hospital acquired sepsis    

10  

 2.7 มีระบบบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเล็กทรอนิกส์    
 o ไม่มีฐานข้อมูลทางจุลชีววิทยาในโรงพยาบาล หรือไม่ได้รับฐานข้อมูลกลับจาก out 

source 
0  

 o มีระบบ IT ในการบันทึกผลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
(  ) MLab   (  ) WHONet  (  ) อ่ืนๆ ........................ 

5  

 o สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลจุลชีววิทยาคลินิก กับฐานข้อมูลโปรแกรมบริการของ
โรงพยาบาล (HIS) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์อัตราป่วย/ตายจากเชื้อดื้อยาได้  

10  

 2.8 มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น CQI, R2R    

 o ไม่มี 0  

 o มีการท า CQI , R2R หรืองานวิจัยพัฒนาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 10  

 2.9 มีความเชื่อมโยงกับการเฝ้าระวังระดับประเทศ : รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความ
ไวของเชื้อต่อยาส่งมายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   

 Intermediate 

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST แต่ไม่ได้ส่งข้อมูล หรือส่งข้อมูลไม่ครบ 12 เดือน 0  

 o เป็น รพ.ที่เป็นสมาชิก NARST และมีการส่งข้อมูลครบ 12 เดือน อย่างสม่ าเสมอ (หาก
ยังไม่เป็นสมาชิก NARST ให้เลือกตอบข้อนี้) 

5  

 
2.10 รพ.มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 

ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงานควบคุมโรคติดต่อ  เพ่ือสร้างระบบที่มี
ประสิทธิภาพและที่ยั่งยืน 

  

 o ไม่มีการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั้งระดับจังหวัด/เขต 0  
 o ระดับจังหวัด มีการพัฒนาเครือข่ายการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของ รพ. ใน

จังหวัด 
แต่ระดับเขตยังไม่มีการก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของ รพ. 
เครือข่ายเขต 

5  

 o มีการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังทั้งระดับจังหวัด และระดับเขต ร่วมกับศูนย์วิทย์ฯ 
และ สคร.เขต และโรงพยาบาลให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายเป็นอย่างดี 

10  

 รวมคะแนน มาตรการที่ 2  100 70 

 

3. การก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

 3.1 มีการวางระบบการคัดเลือกยา กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาลของตนเองและ
ในเครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเชื้อและผลความไวของ

 Basic 
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3. การก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

เชื้อ 
 o ไม่มี 0  
 o มี  5  
 3.2 มีการก ากับติดตามมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็นในกลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ RI, AD, FTW, 

APL ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 Basic 

 o ไม่มี 0  
 o มี กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 4 กลุ่มโรค 3  
 o มี การก ากับติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะ มีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน และบรรลุ

เป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มโรค 
5  

 3.3  มีการติดตามปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพ  Basic 

 o ไม่มี หรือมีไม่ครบทั้ง 3 ข้อ 0  
 o มีการติดตามทั้งปริมาณและมูลค่ายา ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  

- มีการวัดปริมาณการใช้ยา โดยการดูค่า DDD และ/หรือ DOT  
- มีการติดตามมูลค่าการซื้อ/หรือการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพ 
- มีการเปรียบเทียบปริมาณและมูลค่าการใช้ยากลุ่มที่สงวนกับเชื้อดื้อยา ได้แก่ 
Carbapenem, Colistin, BL/BI , 3rd และ 4th Cephalosporin, FQ ในแต่ละช่วงเวลา 

5  

 3.4 มีการก าหนดแนวทางการรักษา/ข้อแนะน าในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น 
Community-acquired pneumonia, Urinary tract infection, Skin and soft tissue infections, Surgical 
prophylaxis, Sepsis 

 Basic 

 o ไม่มีการจัดท า clinical practice guideline : CPG 0  
 o มีการน า CPG ของสมาคม หรือของ รพ.อ่ืนมาใช้ โดยยังไม่ได้ปรับให้สอดคล้องกับความ

ไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล 
5  

 o มีการจัดท า CPG ที่สอดคล้องกับผลความไวของเชื้อต่อยาของโรงพยาบาล 10  
 o มีการประเมินและก ากับให้มีการปฏิบัติตาม CPG รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เป็น

ปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลความไวต่อยาของโรงพยาบาล (ดังนั้น lab ควรท าผลความไวต่อยา
แบบจัดกลุ่ม เพื่อให้การก าหนด empirical therapy เหมาะสม เช่น แบ่งตามลักษณะหอผู้ป่วย เช่น  ICU กับนอก ICU 
กลุ่มเฉพาะ เช่น NICU) 

15  

 3.5 มีการติดตามและประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างหรือกลุ่มที่สงวนส าหรับเชื้อดื้อยา  Basic 
 o ไม่มีระบบ  0  
 o มีระบบ   (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ   รวม 30 คะแนน)   
 I. มีระบบขออนุมัติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Preauthorization) ก่อนสั่งใช้ยาที่จ ากัดการใช้ 

และ/หรือมีการติดตามประเมินการสั่งใช้ (Prospective Audit) ในกลุ่มยาที่ควบคุมการ
ใช้  

+5  

 II. มีระบบให้รายงานแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพแบบ cascade reporting แทนการ
รายงานการทดสอบยาต้านจุลชีพทั้งหมด เช่น จะรายงาน ความไวของยา linezolid 
และ daptomycin ต่อ Enterococcus เมื่อเชื้อดื้อต่อยา ampicillin และ vancomycin 

+5  
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3. การก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

เท่านั้น  
 III. มีระบบทบทวนการสั่งใช้ยาภายใน 72 ชั่วโมงหลังเริ่มใช้ยา พร้อมข้อเสนอแนะกลับ 

( feedback)  
และ/หรือ มีการทบทวนการสั่งใช้ยาทุก 7 วัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติการ escalation และ de-
escalation กลุ่มยาที่สงวนส าหรับเชื้อดื้อยา เช่น carbapenem และมีการติดตามผลลัพธ์
การรักษา 

+15  

 IV. มีระบบหยุดการใช้ยาหากไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ (antibiotic time-out)    +5  
 3.6 มีมาตรการพร้อมแนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดอย่างเหมาะสม ในเรื่องต่อไปนี้   
 o ไม่มีมาตรการและแนวปฏิบัติ 0  
 o มีมาตรการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 15 

คะแนน) 
  

 I. มีมาตรการปรับขนาดยาตามสภาวะการสภาวะการท างานของตับ/ไต +2  
 II. การประเมินการแพ้ยาอย่างเหมาะสม และมีการติดตาม ADR ที่เกิดจากยา +2  
 III. การเฝ้าระวัง Drug Interaction ของยา +2  
 IV. การเตือนเมื่อมีการใช้ยาปฏิชีวนะซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็น +2  
 V. การปรับการใช้ยาให้เหมาะสมตามหลัก PK/PD เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและลด ADR จากยา +2  
 VI. มาตรการให้เลือกใช้ยาต้านจุลชีพชนิดกินอย่างเหมาะสมส าหรับการรักษาเบื้องต้น 

และการเปลี่ยนจากแบบฉีดมาเป็นแบบกินอย่างเหมาะสม (IV to PO)  
+2  

 VII. มาตรการเพ่ือให้ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นที่สุด (ควรมี
ค าแนะน าระยะเวลาการรักษาการติดเชื้อแต่ละชนิด) 

+3  

 3.7 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training ASP)   
 o ไม่มีการฝึกอบรม/เพ่ิมพูนทักษะ ทั้งผู้รับผิดชอบงาน ASP และทีมรักษา 0  
 o มีการฝึกอบรม/เพ่ิมพูนทักษะ  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. ผู้รับผิดชอบงาน ASP ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะอย่างสม่ าเสมอ 5  
 II. มีการฝึกอบรมในโรงพยาบาล และถ่ายทอดความรู้และทักษะเรื่อง ASP ของทีมรักษา 5  
 3.8 มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม (Computerized Clinical Decision 

Support Systems) โดยเป็นการ integrate ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่ ข้อมูลผู้ป่วย (health 
record) ผลความไวของเชื้อต่อยา ผลทางห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ รวมถึงขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะ
ของผู้ป่วย 

  

 o ไม่มี 0  
 o มีระบบ CCDS 10  
 3.9 มีการประเมินผลการด าเนินงาน มีการสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อนกลับให้ PCT/ AMR/ PTC ทราบ   

 o ไม่มี 0  
 o มีการประเมินโดยค านึงถึงเป้าหมายของมาตรการที่ใช้  เช่น สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้มีการ

ทบทวนการใช้ยาต้านจุลชีพกับข้อมูลทางจุลชีวิวิทยา จ านวนวันที่ได้ยาต้านจุลชีพโดย
ไม่จ าเป็นและไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ รวมทั้ง มีการสรุปผลการด าเนินงานและสะท้อน

5  
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3. การก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล คะแนน 
หมายเหต ุ

เป็นข้อบังคับ 

กลับให้ PCT และคณะกรรมการ AMR ทราบ 
 รวมคะแนน มาตรการ ที่ 3 100 56 

 
 

4 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 4.1 มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN: Infection Control Nurse) ≥ 1 คน : 200 เตียง  Basic 

 o ไม่มี ICN 0  
 o มี ICN < 1 คน : 200 เตียง 3  
 o มี ICN ≥ 1 คน : 200 เตียง 5  
 4.2 มีคณะกรรมการ ICC  มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง  Basic 

 o ไม่มีการประชุม 0  
 o มีการประชุม 1 ครั้งต่อปี 3  
 o มีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 5  
 4.3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงพยาบาล ที่พร้อมในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ห้องแยก/ โซนแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา 
- ระยะห่างเตียงสามัญไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
- มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (PPE) เพียงพอต่อความจ าเป็นใช้ (ตามข้อก าหนดของ ICC ของรพ.)  
- มีการแยกอุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาประจ าเตียง เช่น ปรอท หูฟัง เครื่องวัดความดันโลหิต 
- อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอ พร้อมใช้  ถูกจัดวางในหอผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 Basic 

 o ไม่มีทั้ง 5 ข้อ 0  
 o มีความพร้อมอย่างน้อย 3 ข้อ 5  
 o มีความพร้อมครบทุกข้อ 10  
 4.4 มี IPC guideline เช่น Isolation precautions, Prevent MDR transmission, Disinfection and sterilization 

และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติ  
 Basic 

 o ไม่มี IPC guideline 0  
 o มี IPC guideline 3  
 o มีการก ากับติดตาการปฏิบัติตาม IPC guideline และพัฒนาปรับปรุง guideline      5  
 4.5 มีแนวปฏิบัติการรับ-ส่งต่อ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดื้อยา/สงสัยดื้อยา  และการให้ข้อมูล

ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน  
  

 o ไม่มี 0  
 o มีแนวปฏิบัติ มีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติทราบ และมีการก ากับติดตามการปฏิบัติใน

โรงพยาบาล     
5  

 o มีแนวปฏิบัติ มีการก ากับ และมีมาตรการให้ทุกหน่วยบริการในเครือข่ายระดับจังหวัด
ปฏิบัติตาม  

10  

 4.6 มีระบบการจัดการเมื่อเกิดการระบาด (Outbreak management)   
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4 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 o ไม่มี 0  
 o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน (Flow chart) และมีการสื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติในโรงพยาบาล

ทราบ 
5  

 o มีแนวปฏิบัติ มีผังงาน มีการสื่อสาร และมีการวางระบบ Outbreak เชื่อมโยงกับงาน
ระบาดวิทยาระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ 

10  

 4.7 แนวปฏิบัติข้อ 4.4 - 4.6 มีการร่วมคิดโดยผู้ปฏิบัติที่ท างานหน้างาน และมีการประเมินและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทันสมัย 

  

 o ไม่ใช่ 0  
 o ใช่  10  
 4.8 มีการสอนและฝึกอบรมทักษะ (education and training) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น  

 กลุ่มที่ 1 : บุคลากรในโรงพยาบาล เช่น การปฐมนิเทศลูกจ้างใหม่ และบุคลากรประจ าของ รพ 
 กลุ่มที่ 2 : บุคคลภายนอก เช่น การล้างมือในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย  

  

 o ไม่มีการฝึกอบรมในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา 0  
 o มีการสอน/ฝึกอบรมบางกลุ่ม 5  
 o มีการสอน/ฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม 10  
 4.9 มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI Surveillance)   
 o ไม่มี  0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 15 คะแนน)   
 I. มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ า ทารกแรกเกิด 

ผู้ป่วยหนัก (ICU)  และมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่เสี่ยงต่อผู้ให้บริการ 
+ 5  

 II. มีการบริหารจัดการข้อมูลและแปลผลภาพรวมการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล มี
การทบทวนคุณภาพข้อมูล และมีการจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดเป้าหมายการ
เฝ้าระวัง HAI ตามบริบท ของรพ.  

+ 5  

 III. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ IPC เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรมบริการของ รพ. 
(HIS) และมีการสรุปปัญหาการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักของการป่วย การตาย มีการ
สะท้อนข้อมูลให้ PCT หรือ กลุ่มบริหาร เช่น เขียนรายงาน น าเสนอ มีการประชุม 

+ 5  

 4.10 มีการประสานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูล IPC เพ่ือการติดตามสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อดื้อยา (ทั้ง colonization และ infection) 

  

 o ไม่มี 0  
 o มี 10  
 4.11 มีการก ากับติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน IPC   

 o ไม่มีการก ากับติดตาม 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 10 คะแนน)   
 I. มีการก ากับติดตามเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การส ารวจการล้างมือ การท าความ

สะอาดหอผู้ป่วย การล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือ ปริมาณการใช้สบู่และ 
+ 5  
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4 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

alcohol hand rub เป็นต้น 
 II. มีสรุปรายงาน (report) น าเสนอคณะกรรมการ ICC/ AMR และมีการ feedback ให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
+ 5  

 รวมคะแนน มาตรการที่ 4 100  90 
 

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และน าไปสู่
มาตรการของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ  

คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

 a. การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล   
มีการสรุปขนาดของปัญหา AMR ของโรงพยาบาล  สถานการณ์ของเชื้อดื้อยาแต่ละชนิด  
สถานการณ์การติดเชื้อ และต าแหน่งของการติดเชื้อ  และสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะของ
โรงพยาบาล ซึง่สามารถอธิบายได้ถึง  

 
 

 

 o ไม่มีการวิเคราะห์ 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 50 คะแนน)   
 I. แนวโน้มของขนาดปัญหาการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (Healthcare associated 

infection, HAI) และความสอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
+10  

 II. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มดังกล่าว +10  
 III. อัตราป่วย อัตราตายจากเชื้อดื้อยา +10  
 IV. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดเชื้อ AMR ทั้งในภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล และ

อาจจะรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัว 
+10  

 V. แนวโน้มและขนาดปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน (community acquired 
infection, CAI) 

+10  

 b. การติดตามและประเมินระบบการด าเนินงานเกี่ยวกับ AMR   ของโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ การประเมินเน้นการรายงานให้ตรงตามความเป็นจริงที่มีหลักฐานสนับสนุนการด าเนินงาน คะแนนจะไม่ขึ้นกับความ
สมบูรณ์แบบของระบบ แต่ขึ้นกับการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตามความจริง            

  

 o ไม่มีการวิเคราะห์ 0  
 o มี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ รวม 30 คะแนน)   
 I. มีการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาระบบ ตั้งแต่การศึกษาระบบเดิม แล้วน าข้อมูลที่ได้

จากการศึกษามาหาความต้องการและสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในระบบ และ/หรือ 
วิเคราะห์ระบบงานหลังจากที่พบปัญหาของระบบ และการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงระบบใหม่ 

+10  

 II. มีการประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา เพ่ือให้พบผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็ว (early detection) เช่น ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและความทันเวลาใน
การตอบโต้กรณี  Epidemic หรือการระบาด (Out break)  และมาตรการในการ
ด าเนินการควบคุม 

+10  

 III. มีการวิเคราะห์ระบบติดตามประเมินผล (M&E) การด าเนินระบบการจัดการ AMR 
ของโรงพยาบาล ด้วยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

+10  
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5. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และน าไปสู่
มาตรการของโรงพยาบาลในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ  

คะแนน หมายเหต ุ
เป็นข้อบังคับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา ข้อมูลเวชระเบียน 
(คลินิก) ข้อมูลการใช้ยา และระบบที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม 

 c. มีการตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล โดยสามารถหาปัจจัยเสี่ยง และ
มีมาตรการการควบคุมการระบาดได้  (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

  

 o ควบคุมการระบาดได้ น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลทั้งหมดในรอบปี 

0  

 o ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดใน
รอบปี 

5  

 o ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งหมดใน
รอบปี 

10  

 o ไม่มีการระบาดของเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลในรอบปี 10  
 
 

d. มีการน าข้อมูลจาก 5.1, 5.2 และ 5.3 มาใช้ในการวางแผนตามแนวทางของ Continuous 
Quality Improvement (CQI) หรือ PDCA (Plan-Do-Check-Act/Adjust)   

  

 o ไม่มีการวิเคราะห์ 0  
 o มีรายงานการประเมินมาตรการ และการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 10  
 คะแนนรวม มาตรการที่ 5 100 30 

 
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 แต่ไม่ผ่าน RDU ขั้น
ที่ 2 เนื่องจากตัวชี้วัด RDU 1 output ผ่านเกณฑ์ 7 ตัว จาก 12 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ได้แก่หัวข้อการใช้
ยาปฏิชีวนะ ทั้งในกลุ่มโรค RI AD FTW และ APL โดยท าได้ร้อยละ 28.58 21.22 44.07 และ 10.70 
ตามล าดับ และหัวข้อการใช้ยา Glibenclamide ท าได้ร้อยละ 20.59 
 ส าหรับ RDU  2 ซึ่งประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค RI และ AD ในรพ.สต. ผ่านเกณฑ์ ซึ่งท าได้
ร้อยละ 73.33 (ผ่าน 11 แห่งจากท้ังหมด 15 แห่ง) 
 
ตาราง 28 การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ข้อที ่ ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ปีงบ 61 ต.ค.-พ.ย.61 

1 ร้อยละของรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(ผู้ป่วยนอก) 

S≥ 80 
M2≥ 85  
F1, F2≥ 90 

93.65 93.69 

2 ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการ
ช้ีน าสื่อสาร และส่งเสริม เพื่อน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ระดับ 3 3 3 

3 การด าเนินงานในการจัดท าฉลากยามาตรฐาน ฉลากยา
เสรมิ และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่มที่มีรายละเอียด

รายการยา  
13 กลุ่ม 

3 3 
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ข้อที ่ ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ปีงบ 61 ต.ค.-พ.ย.61 

ครบถ้วน 

4 รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมีอยู่
ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล 

≤1 รายการ 0 0 

5 การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจดัซื้อและ
ส่งเสริมการขายยา 

ระดับ 3 3 3 

6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจ
ช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 

≤ร้อยละ 20 28.58 29.73 

7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ร้อยละ 20 21.22 20.77 
8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบตัิเหตุ ≤ร้อยละ 40 44.06 38.32 
9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ ครบก าหนด 

ทางช่องคลอด 
≤ร้อยละ 10 10.7 13.26 

10 ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงทั่วไปท่ีใช้ RAS 
blockade(ACEI/ARB/Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกัน ใน
การรักษาภาวะความดันเลือดสูง 

ร้อยละ 0 0.01 0.00 

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ Glibenclamide ในผู้ป่วยท่ีมีอายุ
มากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR  น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 
ตร.ม.) 

≤ร้อยละ 5 20.59 5.56 

12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีใช้ยา Metformin เป็นยาชนิด
เดียว  หรือร่วมกับยาอื่น เพื่อควบคุมระดับน้ าตาล โดยไม่มี
ข้อห้ามใช้  
(ห้ามใช้ หาก eGFR  น้อยกว่า 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.) 

≥ร้อยละ 80 78.96 84.01 

13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ าซ้อน ≤ร้อยละ 5 0.15 0.04 
14 ร้อยละของผู้ป่วยทีโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปท่ีได้รบัยา 

NSAIDs 
≤ร้อยละ 10 1.3 1.08 

15 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืดเรื้อรังที่ไดร้ับยา Inhaled 
corticosteroid 

≥ร้อยละ 80 59.24 70.63 

16 ร้อยละของผู้ป่วยนอกสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยากลุ่ม 
long acting benzodiazepine ได้แก่ Diazepam, 
Dipotassium  chlorazepate 

≤ร้อยละ 5 0.81 0.74 

17 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่หา้มใช้ ได้แก่ ยา Warfarin 
(ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve), Statins, 
ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว 

0 คน 0 0 

18 ร้อยละของผู้ป่วยเด็กทีไ่ด้รบัการวนิิจฉัยเป็นโรคตดิเช้ือ
ทางเดินหายใจ(ครอบคลุมโรคตามรหัส ICD-10 ตาม RUA-
URI) และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด Non-sedating 

≤ร้อยละ 20 20.39 27.76 
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ข้อที ่ ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ปีงบ 61 ต.ค.-พ.ย.61 

19 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วย
บริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคตดิเช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน ≤ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 100.00 100.00 

20 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วย
บริการปฐมภูมิในเครือข่าย ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ≤ร้อยละ 20 

ร้อยละ 100 73.33 93.33 

 
มาตรการปี 2562 

1. ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค RI และ AD จากเวชระเบียนผู้ป่วย
นอก อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

2. ทบทวนความเหมาะสมของการใช้ยาดังต่อไปนี้ พร้อมปรึกษาแพทย์  
- การหลีกเลี่ยงการใช้ยา Glibenclamide ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือมี eGFR  น้อยกว่า 

60 มล./นาที/1.73 ตร.ม. 
- การเลือกใช้ยา Metformin เป็นยาขนานแรกในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อไม่มีข้อห้ามใช้ 
- การเลือกใช้ยา Inhaled corticosteroid เป็นยาหลักในการควบคุมอาการของผู้ป่วยโรคหืด

เรื้อรังทุกราย และ 
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating เพ่ือลดน้ ามูก ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการ

วินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
3. ทบทวนประวัติผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกราย ที่ได้รับยากลุ่ม RAS blockage 2 ชนิดร่วมกัน เป็น

ประจ าทุกสัปดาห์ และปรึกษาแพทย์เพ่ือปรับยาหากพบความไม่เหมาะสม 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ไม่ได้รับการตอบสนองจากองค์กรแพทย์ แม้จะมี
การสรุปผล การสั่งยาปฏิชีวนะของแพทย์ แยก
เป็นรายคน ทุกเดือนในหัวข้อ URI,AD 

1. ก าหนดผลงาน RDU เป็นตัวชี้วัดประเมินขั้น
เงินเดือนของแพทย์   

2. บุคลากรทางการแพทย์ยังคงตระหนักถึงปัญหา
เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะไม่มากเท่าที่ควร ส่งผลให้ยังคง
มีอัตราการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะสูงอยู่ในปัจจุบัน 

2. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และสร้างความ
ตระหนักของปัญหาเชื้อดื้อยาและการจ่ายยา
ปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละสาขา เช่น ด้านโรคติดเชื้อ ด้านสูตินารีเวช 
และด้านโสต ศอ นาสิก เป็นต้น 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

3. ร้อยละตามก าหนดในตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในแผลสดจากอุบัติเหตุเกิดจากการวิจัยในชุมชน
เมือง ซึ่งแตกต่างกับบริบทของพ้ืนที่ชนบทซึ่ง
ผู้ป่วยหลายรายมีแผลจากการถูกสัตว์กัด 

3.   ส่วนกลางควรมีการปรับแก้ไข หรือชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานให้เหมาะสม 

 
ผู้รายงาน  
 ภญ.อุมาภรณ์  สีสวนแก้ว เภสัชกรช านาญการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 โทร 081 540 1990 E-mail: fonnara2@yahoo.com 
 
สาขายาเสพติด 
 
 “ ยาเสพติด ” ยังคงเป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอ าเภอเมืองนราธิวาส ยังคงเป็นพื้นที่
ที่มีการแพร่ระบาดของยาสารเสพติดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคม จิตใจ และร่างกาย ใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะกระทบถึงภาวะสุขภาพจิต และเกิดโรคทางจิตเวชเพ่ิมขึ้นตามมาโรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์ พัฒนาขีดความสามารถระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติด  ในระดับ  Standard ( S)  ด าเนินการ
บ าบัดฟื้นฟูติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด รองรับนโยบายรัฐบาลด้านยาเสพติด ตามแนวทางระบบการบ าบัด
ยาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ใช้สารเสพติดในชุมชน
ในรูปคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบ าบัดรักษายาเสพติดอ าเภอเมือง โดย เป็นหน่วยบริการด้านการ
คัดกรอง ประเมินทางคลินิก บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัด ตามมาตรฐาน เป็นศูนย์
คักรองผู้เสพผู้ติดอ าเภอเมืองนราธิวาส คัดกรองและส่งต่อบ าบัดรักษาเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูตามความรุนแรงน า
ผู้เสพเข้าบ าบัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสจากการด าเนินงานยาเสพติดของโรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์ปี 2561 มีผู้รับบริการบ าบัดรักษายาเสพติด จ านวนทั้งสิ้น 375 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าบ าบัดระบบ
สมัครใจ จ านวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.93 ระบบบังคับบ าบัด จ านวน 289 ราย  คิดเป็นร้อยละ 77.07 
ซึ่งประเภท  ผู้ติดสารเสพติดที่เข้าบ าบัดรักษาสูงสุด เป็นผู้ติดยาเสพติดประเภทยาบ้าจ านวน 237 ราย  
ร้อยละ 63.73 รองลงมา คือ ผู้ติดสารเสพติดชนิดเฮโรอีน จ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.87 และ 
กระท่อม  จ านวน 35 ราย  ร้อยละ 9.33 ตามล าดับ 
 
ผลการด าเนินงาน   
ตาราง 29 ผลการด าเนินงานด้านยาเสพติด  

ตัวชี้วัด รายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 2562 
๑. ร้อยละ 20 ผู้ติดสารเสพติดที

บ าบัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้รบั
การติดตามครบ 1 ปี 
( Retention Rate ) 

ผลงาน - - - 2 อยู่ระหว่าง
ติดตาม เป้าหมาย - - - 6 

ร้อยละ  - - - 33.33 
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ตัวชี้วัด รายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ผู้เสพ ที
บ าบัดครบตามเกณฑ์หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน  หลังจ าหน่าย
จากการบ าบัดรักษา ( 3 
months Remission Rate ) 

ผลงาน 26 54 15 18 4 
เป้าหมาย 30 56 16 19 5 
ร้อยละ 86.67 96.43 93.70 93.70 80.00 

 
 จากตาราง ปีงบประมาณ 2560 – 2561 (ณ พฤศจิกายน 2561) พบว่า ผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการ
บ าบัดรักษาในระบบสมัครใจและได้รับการจ าหน่ายตามเกณฑ์ที่ก าหนดบ าบัดตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการ
ติดตามครบ๑ปี( Retention Rate )  คิดเป็นร้อยละ 33.33 และผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบ าบัดรักษาในระบบ
สมัครใจและได้รับการจ าหน่ายตามเกณฑ์สามารถหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ร้อยละ 80.00 
 
การด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามค าสั่ง คสช. 108  ปีงบประมาณ 2562   

1. คัดกรองผู้เสพผู้ติดในชุมชนร่วมกับ ศอ.ปส. อ.เมืองนราธิวาส เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัด  
ตาม จ านวน 47 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 100  

2. เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กองร้อย อส.นธ  จ านวน 47 ราย คดิเป็นร้อยละ 78.33  
 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการบ าบัดรักษาบ าบัดยาเสพติด 

1. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานยาเสพติด  จาก สรพ.  Reaccredit  ครั้งที่ 3  
ระหว่าง 6 มิถุนายน 2561 – 5 มิถุนายน 2564    

2. กิจกรรม“เสวนากลุ่มครอบครัวคนดีศรีสังคม”  ผลงาน จ านวน 10 ครอบครัว รวมสมาชิก 30 คน  
จ านวน 4 ครั้ง/ปี 

3. กิจกรรมเยี่ยมติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ผลงาน จ านวนครอบครัว/ผู้ป่วยที่รับการบ าบัดแบบสมัคร
ใจได้รับกาเยี่ยมติดตามในชุมชนจ านวน  6 ครอบครัว ร้อยละ 60.00 

4. กิจกรรม “เพ่ือนช่วยเพ่ือน ชนะใจ คือชัยชนะ” ( harm reduction ) ผลงาน ผู้ป่วย MM / สาร
เสพติดชนิดฉีดได้รับการบริการ harm reduction  10 ชุดบริการ จ านวน 32 ราย ร้อยละ 61.50 
ทีพบเชื้อ HIV/TB ได้รับการส่งต่อเพ่ือบ าบัดรักษาและติดตาม  ร้อยละ 100 (TB 1 ราย  HIV 1ราย) 

 
ผู้รายงาน 
 นางสุชาดา อุดมลาภสกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานจิตเวช 
 โทร. 07 351 0680 Email: suchada_udom@hotmail.com 
 
สาขาจติเวช 
  
 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษา สาขาจิตเวช ด้านการเฝ้าระวังฆ่าตัวตายใน
กลุ่มเสี่ยงในเขตอ าเภอเมือง พบว่า ปี 2558 ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 2 ราย (2.2ต่อแสนประชากร) ปี2559 มี
ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 3 ราย (3.2 ต่อแสนประชากร) ปี 2560 ไม่มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ ปี 2561 มีผู้ฆ่าตัว
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ตายส าเร็จ จ านวน 1 ราย (0.8 ต่อแสนประชากร) และปี2562 ณ 30 พฤศจิกายน มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 
1 ราย (1.09 ต่อแสนประชากร) ส่วนผลการด าเนินงานคัดกรองโรคซึมเศร้า พบว่า กลุ่ มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไป มีภาวะซึมเศร้าแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.51 จากปีที่ผ่านมา กลุ่มงานจิตเวชจะด าเนินการเฝ้า
ระวังติดตาม คัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายต่อไป 
 
แผนการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการ 
- การพัฒนาทักษะการการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรและเครือข่าย รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 

จะด าเนินการ เดือนมีนาคม 2562 
- พัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ าตึกผู้ป่วยในและเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวช เดือนพฤษภาคม 2562 
- พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในคลินิกจิตเวชโดยมีการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอ าเภอเมือง

นราธิวาส (เดือน เม.ย.-ก.ย. 62) 
-  การอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็ก (เดือน มี.ค. 62) 
-  การพัฒนาศักยภาพครูด้านสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (เดือนเม.ย. 62) 
- พัฒนาบุคลากรทีมให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) (เดือน เม.ย. 62) 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต อึด ฮึด สู้ แก่บุคลากรในโรงพยาบาลนราธิวาส

ราชนครินทร์ ทีมีความเสี่ยงต่อภาวะเครียด 
2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในเรือนจ า 
3. กิจกรรมคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง ณ กลุ่มงานจิตเวช ในสัปดาห์สุขภาพจิต (1-7 พ.ย. 61) 
4. พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง (F20.0-F29) มารับยาต่อเนื่อง ปี2562  

(ท าต่อเนื่องจากปี 2561) 
5. ประชุมกับกลุ่มการพยาบาลขอความร่วมมือ คัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q/8Q/9Q) ในกลุ่มเสี่ยง 
6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
ตาราง 30 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากรไทย 
รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ไม่เกิน 6.3 ต่อแสน
ประชากรไทย 

เป้าหมาย 6 6 7 7 7 
ผลงาน 2 3 0 1 1 
ต่อแสน
ประชากร 

2.2 3.2 0 0.83 1.09 

ณ พฤศจิกายน 2561 
 
 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาส มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี 2560 -2561 ซึ่งปี 
2562 ( ณ 30 พฤศจิกายน 61 ) มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 1 ราย ซึ่งต้องเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง



 ผลการด าเนินงาน การตรวจราชการและนิเทศงาน 
57 

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

อย่างต่อเนื่องต่อไป และมีการท า conference case  ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ เพ่ือทบทวนและจัดระบบการดูแลเฝ้า
ระวังกลุ่มเสี่ยงร่วมกับเครือข่าย 
 
ตาราง 31 ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ 

 

รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินการ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ร้อยละ 80 ของผู้
พยายามฆ่าตัวตายได้รับ
การติดตามดูแล
ช่วยเหลือ 

เป้าหมาย 80 80 80 80 80 
ผลงาน 0 12 8 30 9 
ร้อยละ 0 100 100 100 100 

ณ พฤศจิกายน 2561 
 
 จากตารางที่2 สรุปกลุ่มงานจิตเวชได้ช่วยเหลือติดตามให้ค าปรึกษาแก่ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558-2562 ร้อยละ 100 และมีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่ได้กลับไปท าร้ายตนเองซ้ า 0 ราย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ประสานงานกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และท างานแบบบูรณาการเข้ากับงานด้านอื่นๆ 
 
ผู้รายงาน   
 นางสาวเจะมีเนาะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานจิตเวช 
          โทร. 086 004 9557  E-mail: Chemenoh_nara@hotmail.com 
 
สาขาการรบับรจิาคและการปลกูถ่ายอวยัวะ 
 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้มีการเปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
เพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งความจ านงในการบริจาคอวัยวะและดวงตา จากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่  และเป็น
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา  ปีงบประมาณ 2561 
พบว่า ผลการด าเนินงานมีผู้แจ้งความจ านง และขึ้นทะเบียนบริจาคอวัยวะ 291 ราย นอกจากนี้มีมีผู้จ านง
บริจาคดวงตา 290 ราย และด าเนินการเก็บดวงตาแล้ว 1 ราย  
 
แผนการด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และละมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริจาคอวัยวะและ
ดวงตา พร้อมสร้างเครือข่ายรับบริจาคอวัยวะและดวงตาในจังหวัดนราธิวาส 

2. จัดประชุมวิชาการให้บุคลากรและเครือข่ายมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานด้านการให้บริการเมื่อ
มีผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาได้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามมาตรฐาน 
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ผู้รายงาน 
 นางสวาท ด าสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร.  07 351 0569  E-mail: ornara5569@gmail.com 
 
สาขาโรคไต 
 
 โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease; CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในจังหวัดนราธิวาส 
เพราะมีความชุกที่สูงและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความชุกของโรคไตเรื้อรังจะเพ่ิมขึ้นตามอายุที่มากขึ้น มี
ประชากรจ านวนน้อยมากที่ทราบว่าตนก าลังเป็นโรคไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคไตเรื้อรังระยะ ที่ 1-3 เพราะใน
ระยะแรกของโรคส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ และจะทราบเมื่อมีอาการของโรคมักด าเนินไปถึงระยะที่ 3หรือ4 
และในบางรายทราบเมื่อไตวายระยะสุดท้ายไปแล้ว ซึ่งเมื่อโรคด าเนินไปสู่ระยะที่  5 และเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย (end stage renal disease; ESRD) จะท าให้การพยากรณ์ของโรคแย่ลง มีอัตราการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นมาก ดังนั้นหากมีระบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อโรค
ไตเรื้อรังและค้นพบผู้ป่วยในระยะแรกของโรค และให้ความรู้เรื่องอาหารและการปฏิบัติตัว รวมถึงให้ยาที่
เหมาะสม จะสามารถป้องกันและชะลอการเสื่อมของหน้าที่ไตได้ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจได้มากกว่า จากข้อมูลของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าโรคไตเรื้อรังมีสาเหตุจากโรคเบาหวาน
มากที่สุด รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง ในปี 2561จังหวัดนราธิวาสมีผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการใน
หน่วยบริการ จ านวน 28,381 ราย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจ านวน 71,938 ราย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความจ าเป็น
ในการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เพ่ือเป็นการค้นหาและป้องกันการด าเนินของโรคต่อไป และผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการด าเนินงานคลีนิคชะลอไต
เสื่อม (CKD clinic) ร้อยละ 100 ในปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับบริการจ านวนถึง 7 ,537ราย ใน
จ านวนนี้มีผู้ป่วยที่โรคด าเนินเข้าสู่ระยะที่ 4 จ านวน 1,057 ราย และระยะสุดท้ายถึง 728 ราย ซึ่งต้องได้รับ
การรักษาโดยการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง และจังหวัดนราธิวาสสามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น โดยหน่วยไตเทียมในจังหวัดนราธิวาส 3 หน่วย สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียง 250 ราย และ
หน่วยบริการล้างไตทางช่องท้อง 2 หน่วย มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน 150 ราย ดังนั้นในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคไตเรื้อรัง การได้รับข้อมูลในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือชะลอการเสื่อมของไต จะท าให้ผู้ป่วยสามารถ
ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ช่วยชะลอการเสื่อมของไตไม่ให้ด าเนินสู่ระยะสุดท้ายได้ 
 
กลยุทธ์/กิจกรรมขับเคลื่อนงาน 

ปัญหาโรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะของโรค 
ไตระยะสุดท้าย ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูง ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่มากขึ้น และผู้ป่วยเกิดความท้ อแท้ในการ
ด ารงชีวิต ดังนั้นการร่วมมือกันของบุคลากรสาธารณสุขในการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพ่ือวาง
แผนการดูแล ป้องกันการเกิดโรคและ/หรือช่วยชะลอการเสื่อมของไต จึงเป็นสิ่งจ าเป็น จังหวัดนราธิวาสและ
เครือข่ายในระบบบริการสุขภาพสาขาไต ประกอบด้วย 13 อ าเภอ ที่ให้การดูแลผู้ป่วย ตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลักในปี 2561 ดังนี้ 
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1. จัดประชุมเครือข่ายระบบบริการสุขภาพสาขาไตเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ในการ
ดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยบริการ และอายุรแพทย์โรคไต เพื่อ
ปรับระบบการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. คณะกรรมการระบบบริการสุขภาพสาขาไต จังหวัดนราธิวาส ได้ออกนิเทศติดตามหน่วยบริการ
ทุกแห่ง เพ่ือรับทราบปัญหาจากหน้างาน และปรับแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปฏิบัติ 

3. ร่วมแก้ไขปัญหาโดยผู้ปฏิบัติจากการใช้สื่อออนไลน์ กลุ่มสาขาไตจังหวัดนราธิวาส เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

4. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพสาขาไตระดับเขต เพ่ือรับทราบแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  

 
ตาราง 32 ผลการด าเนินงานสาขาโรคไต 

ล าดับ รายการ
ข้อมูล / 
ตัวชี้วัด 

 ผลการด าเนินงาน 
2559 2560 2561 2562 (ต.ค.-พ.ย.61) 

1 ร้อยละของ
ผู้ป่วย DM
และ/หรือ
HT ที่ได้รับ
การค้นหา
และคัด
กรองโรคไต
เร้ือรัง 

เป้าหมาย/เกณฑ์ 80 
 

80 80 80 

ผลงานจังหวัด 41.08 35.29 48.08 18.3 
เมือง 8,683 3,019 34.77 1028

2 
2,554 24.84 1079

8 
3,884 35.97 1028

4 
897 8.72 

สุไหงโกลก 6,523 3,001 46.01 7,014 1,781 25.39 7,122 3,007 42.22 6,775 1,170 17.27 
ตากใบ 2,851 1,269 44.51 4,387 1,617 36.86 4,506 2,301 51.07 4,351 850 19.54 
บาเจาะ 7,822 3,647 46.62 8,075 3,368 41.71 7,944 5,090 64.07 7,689 1,716 22.32 
ระแงะ 3,821 1,494 39.1 4,664 1,590 34.09 4,727 2,420 51.2 4,428 789 17.82 
รือเสาะ 4,791 2,016 42.08 6,432 2,149 33.41 5,904 2,581 43.72 5,488 779 14.19 
ศรีสาคร 2,407 973 40.42 2,295 715 31.15 2,430 1,049 43.17 2,298 987 42.95 
แว้ง 5,060 1,579 31.21 5,016 2,024 40.35 4,762 2,185 45.88 4,394 671 15.27 
สุคิริน 2,180 843 38.67 2,335 936 40.09 2,400 1,110 46.25 2,296 248 10.8 
สุไหงปาด ี 5,192 2,182 42.03 5,759 2,802 48.65 5,698 3,076 53.98 5,596 1,027 18.35 
จะแนะ 4,862 2,309 47.49 5,045 2,229 44.18 5,078 2,812 55.38 4,999 1,621 32.43 
เจาะไอร้อง 2,171 838 38.6 2,414 887 36.74 2,497 1,256 50.3 2,444 506 20.7 
ยี่งอ 2,656 1,074 40.44 3,012 894 29.68 3,286 1,513 46.04 3,087 473 15.32 

2 ร้อยละของ
ผู้ป่วย CKD 
ที่มีอัตรา
การลดลง
ของ 
eGFR<4 
ml/min/1.
73m2/yr 
 

เป้าหมาย/เกณฑ์ 50 65 66 66 
ผลงานจังหวัด 2396 1514 63.2 3291 1859 56.49 2036 1167 57.32 465 292 62.8 
เมือง  364 220 60.44 216 113 52.31 71 39 54.93 3 3 100 
สุไหงโกลก  198 117 59.09 81 24 29.63 165 92      55.76 90 50 55.56 
ตากใบ  201 124 61.69 557 324 58.17 463 243 52.48 60 30 50 
บาเจาะ  43 21 48.84 298 193 64.77 251 176 70.12 93 58 62.37 
ระแงะ  236 136 57.63 626 319 50.96 53 29 54.72 106 68 64.15 
รือเสาะ  385 269 69.87 347 207 59.65 243 136 55.97 12 8 66.67 
ศรีสาคร  131 78 59.54 171 94 54.97 167 90 53.89 28 22 78.57 
แว้ง  72 35 48.61 112 63 56.25 29 14 48.28 2 2 100 
สุคิริน  33 24 72.73 234 123 52.56 208 117 56.25 19 8 42.11 
สุไหงปาด ี 224 145 64.73 119 99 83.19 74 37 50 6 6 100 
จะแนะ  71 42 59.15 215 124 57.67 89 57 64.04 17 16 94.12 
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ล าดับ รายการ
ข้อมูล / 
ตัวชี้วัด 

 ผลการด าเนินงาน 
2559 2560 2561 2562 (ต.ค.-พ.ย.61) 

เจาะไอร้อง  50 37 74 189 109 57.67 148 94 63.51 24 17 70.83 
ยี่งอ  388 266 68.56 126 67 53.17 75 43 57.33 5 4 80 

ที่มา HDC นราธิวาส ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561  
 
ผลลัพธ์/นวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

1. จากการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิเทศหน่วยบริการ ท าให้
สามารถค้นพบ 

2. ปัญหาจากการลงบันทึกข้อมูลได้ในบางจุด เมื่อมีการปรับแก้หน้างาน  พบว่าข้อมูลการคัดกรอง
โรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

3. การชะลอการเสื่อมของไตใน CKD clinic ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากการเชื่อมต่อข้อมูลของ
ห้องปฏิบัติการในการค านวณอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ยังไม่สมบูรณ์ 
ท าให้ข้อมูลบางส่วนยังไม่เข้าระบบ 

 
ปัญหาอุปสรรค  

1. การลงข้อมูลระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีเชื่อมเข้าสู่ฐานข้อมูล 43 แฟ้มและ HDC พบ
ปัญหาในการลงข้อมูลยังมีความผิดพลาด และไม่มีบุคลากรรับผิดชอบหลัก 

2. ระบบสารสนเทศในจังหวัดได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลน้อยกว่าความเป็นจริง ระบบข้อมูลไม่เชื่อมโยง 
3. บุคลากรมีภาระงานประจ ามากเกินไป ทาให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
4. การคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงยังมีการเชื่อมโยงกับงานโรคเรื้อรังค่อนข้างน้อย 
5. ระบบ palliative care for ESRD ยังไม่ชัดเจน  

 
ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายและข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. การลงข้อมูลการคัดกรอง/ HDC ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติ นิเทศควบคุมก ากับติดตาม  
3. พัฒนาระบบการดูแล palliative care for ESRD ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ 

implement palliative care สาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
 
ผู้รายงาน 
 นางสาวสุธาสินี เรียมจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร.  081 542 2800   E-mail: sutha-sinee@hotmail.com 
 
รอ้ยละของผูป่้วยท่ีเขา้รบัการผ่าตดัแบบ One Day Surgery 
 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจ าจังหวัดนราธิวาส เปิดให้บริ การ 
407 เตียง โรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายหลักในการประสานความช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมรองรับประชาชน
ที่ประสบโรคภัยไข้เจ็บ และก าลังพลที่ได้ภยันตรายจากสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดนราธิวาส โดยเปิด
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บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสภาพ และเป็นศูนย์
รับส่งต่อทั้งภายในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ในปี 2556 2557 2558 และ 2559 มีการส่งต่อผู้ป่วย
เท่ากับ 3,413 4,480 5,281 และ 5,044 ตามล าดับ มีสถานบริการในเครือข่ายรวม 15 แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 11 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 
1 แห่งรวมถึงสถานบริการที่อยู่ในบริเวณรอยต่อในจังหวัดปัตตานีและเป็นแหล่งฝึกอบรมให้กับนักศึกษา
พยาบาลอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 1 ,519 ราย 
ผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน 407 ราย อัตราครองเตียงเฉลี่ยร้อยละ 100.08 และผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบ
เฉลี่ย 191 รายต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ มีผู้ป่วยบางส่วนไม่พร้อมที่จะไปรับ
บริการที่จังหวัดอ่ืน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดท าโครงการให้บริการผู้ป่วยโดยร่วมกับทีม
แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและแพทย์จากกองทัพบก โดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็นตัวกลางใน
การประสานความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทหาร ก าลังพลภายในจังหวัดด้วยสาเหตุที่หน่วยงาน
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนสอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเพ่ือรองรับผู้ป่วยในกลุ่มโรค ที่ต้อง ใช้การรักษาเฉพาะ
สาขา และเพ่ือรองรับแพทย์เฉพาะทางที่จะมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  ในปี 2560 -
2561 อีกจ านวน 16 คน และรองรับประชาชนและพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในด้านอ่ืนๆ  ของประชาชน   
 
สภาพปัญหา 

1. ผู้ป่วยที่มารับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
2. ยังท าหัตถการได้ไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. แนวทางการปฏิบัติในโรงพยาบาลและเครือข่ายยังไม่ชัดเจน 

 
แผนการด าเนินงาน 

1. จัดทาคู่มือแนวทางให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ทั้งก่อนและหลังมารับบริการ 
2. วางแผนก าหนดหัตถการที่จะด าเนินการ จ านวน 4 โรค  

- Inguinal hernia 
- Hydrocele 
- Hemorrhoid 
- Vaginal bleeding 

3. จัดตั้งคณะท างาน One Day Surgery 
4. มีการก าหนดตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรม 
5. อยู่ในระหว่างด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมโครงการโดยมีการส่งบุคลากรศึกษาดูงาน 
6. จัดวางระบบและด าเนินการเตรียมความพร้อมของบุคลากร/สถานที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพ่ือ

ไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 
8. สร้างเครือข่ายการประสานงานและการดูแลต่อเนื่อง 
9. สมัครเข้าร่วมโครงการ ODS 
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ตาราง 33 ผลการด าเนินการ One Day Surgery 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

2559 2560 2561 2562 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ 
one day surgery 

ร้อยละ 15 n/a n/a อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

1. บุคลากร ได้แก่ แพทย์เฉพาะทาง พยาบาลประจ าศูนย์ ODS 
2. ความรู้ความช านาญการใช้ E-Claim 

 
ผู้รายงาน 
 นางสวาท ด าสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร.  07 351 0569  E-mail: ornara5569@gmail.com 
 
สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
 
 ท าการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ที่คลินิกแพทย์แผนไทย ทุกวัน จันทร์ - เสาร์ ออกตรวจที่แผนกผู้ป่วย
นอกของโรงพยาบาลในวันอังคารและวันพฤหัสบดี รวมไปถึง หน่วยบริการในเครือข่าย 3 PCU 11 รพ.สต. 
 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการ
ดูแลตนเองของคนไข้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม  อสม. และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในงานอื่นๆ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน 
 ด้านการป้องกันโรค ได้จัดกิจกรรมออกก าลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่รอรับบริการ
ผู้ป่วยนอก (OPD) และการออกก าลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนประจ าเดือน เดือนละ1 ครั้ง ณ ลานหน้าคลินิก
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการให้บริการตรวจเวชกรรมไทย ณ แผนกผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาล (OPD)  
ด้านการรักษาโรค รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้วยการใช้ยาสมุนไพรตามกลุ่มอาการโรค หัตถบ าบัด
และการประคบสมุนไพร การนวดฝ่าเท้า การอบไอน้ าสมุนไพร การสุมยา พอกยาสมุนไพร และการบริบาล
มารดาหลังคลอด 
 ด้านการฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการหัตถบ าบัดและการประคบสมุนไพรฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ฟื้นฟู
มารดาหลังคลอด 
 
ตาราง 34 ผลการด าเนินงานสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
ล าดับ รายการข้อมูล / 

ตัวชี้วัด 
 ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ผู้ป่วยนอกไดร้ับ

บริการการแพทย์แผน
ไทย 

เป้าหมาย 18% 18% 18% 18% 
ร้อยละ 13.80 13.70 18.25 17.05 
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ล าดับ รายการข้อมูล / 
ตัวชี้วัด 

 ผลการด าเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2 ผู้ป่วยนอกไดร้ับ
บริการการแพทย์
ทางเลือก(ฝังเข็ม) 

ผลงาน 5,921 5,894 5,999 808 
ร้อยละ 2.41 2.22 2.16 0.67 

 
ตาราง 35 ผลการด าเนินงานสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของเครือข่ายบริการสาธารณสุข 

หน่วยบริการ 

รวมทั้งปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 

บริการ
ผู้ป่วย
นอก
(ครั้ง) 

บริการ
แพทย์
แผน
ไทย

(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

บริการ
ผู้ป่วย
นอก
(ครั้ง) 

บริการ
แพทย์
แผน
ไทย

(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

บริการ
ผู้ป่วย
นอก
(ครั้ง) 

บริการ
แพทย์
แผน
ไทย

(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

รพ.สต ล าภู 6,865 479 6.98 11,005 7,122 64.72 1,322 267 20.2 
รพ.สต.มะนังตายอ 2,760 1,080 39.13 4,416 1,336 30.25 562 104 18.51 
รพ.สต.บางปอ  5,194 329 6.33 4,879 1,379 28.26 644 173 26.86 
รพ.สต.บ้านตะโละแน็ง  4,741 134 2.83 4,806 1,639 34.1 999 635 63.56 
รพ.สต.บ้านโคศิลา  2,690 203 7.55 2,535 401 15.82 591 329 55.67 
รพ.สต.กะลุวอ 5,746 756 13.16 6,265 2,455 39.19 1,804 1,007 55.82 
รพ.สต กะลุวอเหนือ 5,488 434 7.91 6,260 1,302 20.8 1,317 543 41.23 
รพ.สต บ้านบือราแป๊ะ  3,647 70 1.92 3,661 1,002 27.37 553 182 32.91 
รพ.สต.โคกเคียน 4,855 537 11.06 3,659 860 23.5 1,164 782 67.18 
รพ.สต.บ้านสุไหงบาลา  5,319 217 4.08 5,415 1,397 25.8 492 155 31.5 
โรงพยาบาลนราธิวาสฯ  265,218 37,139 14.00 276,638 40,480 14.63 53,161 6,395 12.03 
รพ.สต.บ้านสะปอม  4,874 491 10.07 4,633 523 11.29 814 120 14.74 
ศสม. วัดประชาภิรมย์ 1,609 1,126 69.98 1,410 558 39.57 328 62 18.9 
ศสม. ยะกัง ๒ 2,291 625 27.28 3,031 1,131 37.31 486 222 45.68 
ศสม.  ก าปงบารู 4,232 970 22.92 4,617 1,060 22.96 1,009 151 14.97 

รวม 325,525 44,590 13.70 343,230 62,645 18.25 65,246 11,127 17.05 
ณ พฤศจิกายน 2561 
 
ตาราง 36 ผลการด าเนินงานการให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู(ฝังเข็ม) 

หน่วยบริการ 

รวมทั้งปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 

บริการ
ผู้ป่วย
นอก
(ครั้ง) 

บริการ
แพทย์
แผน
ไทย

(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

บริการ
ผู้ป่วย
นอก
(ครั้ง) 

บริการ
แพทย์
แผน
ไทย

(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

บริการ
ผู้ป่วย
นอก
(ครั้ง) 

บริการ
แพทย์
แผน
ไทย

(ครั้ง) 

ร้อยละ
การรับ
บริการ 

โรงพยาบาลนราธิวาสฯ  265,218 5,894 2.22 276,638 5,999 2.16 53,161 808 0.66 
รวม 265,218 5,894 2.22 276,638 5,999 2.16 53,161 808 0.66 

ณ พฤศจิกายน 2561 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
Hos XP ท าให้ข้อมูลของการให้บริการยังไม่
สมบูรณ์ 

2. การบริบาลมารดาหลังคลอด มีผู้มารับบริการ
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากความไม่สะดวกในการมา
รับบริการและมีความเชื่อว่าห้ามออกนอกบ้าน
ภายใน 40 วันหลังคลอด 

1. การประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มารับบริการทราบถึงการ
ให้บริการตรวจเวชกรรมไทย ณ แผนกผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาล (OPD) และการบริบาลมารดา
หลังคลอด 

2. การเพ่ิมการให้บริการยาปรุงเฉพาะราย 
3. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในทุกกลุ่มโรค/และใน

คลินิกอดบุหรี่ 
 
ผู้รายงาน  
 นางมณี กรดแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 โทร  073 510 673  E-mail: panthai-nara@outlook.com 
 
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั 
  
โรคหลอดเลือดสมอง 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง โดยสถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยเปิด Stroke Unit ในแผนก RCU 
จ านวน 6 เตียง รับผู้ป่วยที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไว้ใน Stroke unit ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในหน่วยมี
แนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 มีเพียงร้อยละ 35.9 ปี ปี2560 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 51.56   
 อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาด้วยอาการเกิน 72 ชั่วโมง เนื่องจากไปรับการรักษากับหมอบ้าน 
นอกจากนี้ยังไม่ได้เข้าถึงบริการ 1669 จึงท าให้เสียโอกาสในการได้รับยาละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วยกลุ่มนี้รับไว้
รักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม จึงอาจไม่ได้รับการดูแลตาม Care Map ผู้ป่วยมักมีความพิการหลงเหลืออยู่ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน พบปัญหาว่าผู้ดูแลยังขาดความรู้ ทักษะในการท ากายภาพบ าบัด
ให้ผู้ป่วย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการฟ้ืนฟูสภาพ จึงต้องพัฒนาความรู้  ทักษะของผู้ดูแลเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วย อีกทั้งมีการส่งต่อและการติดตามของกายภาพ ในผู้ป่วยที่
อยู่ต่างอ าเภอ ให้ได้รับการฟื้นฟู ส่งผลให้มีผู้ป่วยคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ส่วนผลการด าเนินงานในปี 2560 พบว่า ระยะเวลาเฉลี่ย Door to needle time อยู่ที่ 90-100 นาที
(เกณฑ์ ภายใน 60 นาที) จึงได้ทบทวนโดยตามรอยกระบวนการ Fast Track พบขั้นตอนที่ล่าช้าเกิดจาก
ระยะเวลาการส่งต่อของรพช. ที่ต้องประเมิน NIHSS score และการ Advice ตัดสินใจยินยอมให้ยาละลายลิ่ม
เลือดของญาติผู้ป่วย จึงได้ปรับลดขั้นตอนการประเมิน เมื่อผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับอาการโรคหลอดเลือดสมอง
ให้รีบ Refer ผู้ป่วยมาก่อนโดยไม่ต้องประเมิน NIHSS score (ค่อยประเมิน NIHSS ก่อนการให้ยา) และผู้ป่วยมี
ภาวะความดันโลหิตสูง ต้องให้ยาลดความดันโลหิตลงก่อนรักษาด้วยยา rt-PA 
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แผนการด าเนินงาน  
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2558 - 2560 มีผู้ป่วย Ischemic Stroke 
จ านวน 427, 551 และ 668 ราย ตามล าดับ ส่วนใหญ่มารับการรักษาล่าช้า ไม่ได้รับการดูแลในหน่วย Stroke 
unit (6 เตียง) ส่วนผู้ป่วย Hemorrhagic stroke มีจ านวน 192, 245 และ 258 ราย ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ป่วย HT ที่ขาดยา จึงได้มีแผนด าเนินงานในปี 2562 ดังนี้ 

1. ขยายจ านวนเตียงให้บริการใน Stroke unit เป็น 9 เตียง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยรับ
ผู้ป่วยที่ให้ยา rt-PA ไว้ทีห่อผู้ป่วยวิกฤต RCU 1 เตียง และเพ่ิมจ านวนเตียงในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
ชาย 1 จ านวน 8 เตียง ผู้ป่วยที่ให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด าครบ 24 ชั่วโมง พ้นระยะ
วิกฤตแล้ว จะย้ายผู้ป่วยไปดูแลต่อที่ Stroke unit ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 

2. จัดระบบการติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขาดยา หรือไม่มาตรวจตามนัด 
3. รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน เรื่อง Stroke alert การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการและการเข้าถึงบริการ 1669  
4. จัดท า Guideline การให้ยา Nicardipine ก่อนการส่งต่อจากรพช. เพื่อลดระยะเวลาการได้รับการรักษา

ด้วยยา rt-PA ให้ได้ภายในเวลา 60 นาที 
 
ผลการด าเนินงาน  
ตาราง 37 ผลการด าเนินงานโรงหลอดเลือดสมอง 

 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2557 2558 2559 2560 2561 
จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรวม  631 619 796 926 912 
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรวม < 7% 10.93 

(69/631) 
13.57 

(84/619) 
9.92 

(79/796) 

9.83 
(91/926) 

10.96 
(100/912) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตัน 

< 7% 4.62 
 (22/476) 

 7.49 
(32/427) 

5.98 
 

(33/551) 

 3.74 
(25/668) 

5.41 
 (34/628) 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก < 25% 30.32 
 (47/155) 

27.08 
(52/192) 

18.77 
 

(46/245) 

25.58 
 

(66/258) 

23.23 
 (66/284) 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการไม่
เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke unit 

> 40% - - 35.9 51.56 53.33 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
ระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง 
ได้รับการรักษาด้วยยา rt-PA ภายใน 60 นาท ี

≥ 50% - 32.0 
 (8/25) 

18.18 
(6/33) 

44.54 
(49/110) 

35.62 
(57/160) 

อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการ
ผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (Door to  
operation room time) 

≥ 60% NA NA NA NA 12.5 
 (3/24) 

 
อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกทั้งหมดที่
ได้รับการผ่าตัดสมอง 

 14.83 
(23/155) 

11.45 
(22/192) 

8.16 
(20/245) 

15.11 
(39/258) 

8.45 
(24/284) 
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 จากผลการด าเนินงาน พบตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองรวม อัตราผู้ป่วยที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยา rt-PA ยังเกิน 60 นาที และอัตรา
ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (Door to operation room time) ไม่ผ่านเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรวม สูงกว่าเกณฑ์ เนื่องจาก ผู้ป่วยเข้ามารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลล่าช้า มีความเชื่อในการรักษากับหมอบ้านก่อนที่จะมารับการรักษาในโรงพยาบาล ท าให้
เกินระยะเวลาที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือด เกิด Large infarction และมีโรคร่วมได้แก่ DM HT หัวใจ ท าให้นอน
นานจนเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรค HT ที่มีประวัติขาดยาท าให้ความ
ดันโลหิตสูง จนเกิด Stroke Hemorrhage และเสียชีวิต 
 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการ
รักษาด้วยยา rt-PA ภายใน 60 นาที ยังต่ ากว่าเกณฑ์ สาเหตุเกิดจาก (1) ผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตสูง ต้องให้
ยาลดความดันโลหิตลงก่อนรักษาด้วยยา rt-PA  (2) ผู้ป่วยที่ประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์ให้ยา rt-PA ได้แก่ ค่า 
NIHSS ลดลง ≤4 จ านวน 18 ราย (3) พบ MCA Infarction มากกว่า1/3 จ านวน 22 ราย ผล CT มีminimal 
hemorrhage จ านวน 6 ราย (4) ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธการให้ยา rt-PA เนื่องจากผู้ป่วยมีอายุมากกลัวการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากยามีจ านวน 10 ราย (5) ผู้ป่วย/ญาติที่ตัดสินใจยินยอมให้ยา rt-PA แล้วขอเวลาตัดสินใจ
ใหม ่
 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัดสมอง ตั้งแต่ปี 2557-2561 มีเพียงร้อย
ละ 8-16 -15.11 เนื่องจากร้อยละ 90 ของญาติผู้ป่วยจะปฏิเสธการผ่าตัด เนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว และ
ความเชื่อตามหลักศาสนาท าให้อัตราการเข้ารับการผ่าตัดมีน้อย ส่วนผู้ป่วยที่ตัดสินใจรับการผ่าตัด ในปี 2561 
อัตราได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (Door to operation room time) ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้เพียงร้อยละ 
12.5 เนื่องจากญาติผู้ป่วยใช้เวลาตัดสินใจนานต้องรอปรึกษาญาติหลายๆคนก่อน ท าให้ระยะเวลารอรับการ
ผ่าตัดนานเกิน 90 นาท ี
 
ปัญหา อุปสรรค 
ปัญหา/อปุสรรค/ปัจจัยทีท่ าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค ์
ข้อเสนอแนะ 

การเข้าถึงบริการล่าชา้ เนื่องจากมีความเชื่อในการไป
รักษากับหมอบ้านก่อนมาโรงพยาบาล ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการเรียกใช้
บริการ 1669 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ยังไม่
ทั่วถึงประชาชนทั้งจังหวัด 

เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน เช่น ใช้รถและเครื่อง
ขยายเสียง ขับไปยังสถานที่ต่างๆในชุมชนเพื่อประกาศ
ประชาสัมพนัธ ์

การตัดสินใจยนิยอมให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยินยอมรับ
การผ่าตัดของผูป้่วย/ญาติลา่ชา้ เนื่องจากบริบทการอยู่
เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรอผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ หรือ
ต้องตัดสินใจด้วยมตญิาติหลายคน ท าให้ใช้เวลานาน 

ประสาน รพช. ขณะส่งต่อให้ญาติที่สามารถตัดสนิใจได้ 
นั่งรถ refer มาพร้อมกับผู้ป่วย 

ขาดแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา 
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคยังมนี้อย 

จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรในโรงพยาบาลและเครือข่าย 
ได้แก่ รพช. รพ.สต. อสม. เพื่อให้ความรู้ประชาชน และ
สร้างเครือข่ายในชุมชนให้มีแกนน าในการคัดกรองและ
ดูแลผู้ป่วยStroke ในชุมชน 
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นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
1. เครื่องออกก าลังกายแขน-ขา (Two in one) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
2. โปรแกรมให้ความรู้ในการท ากายภาพบ าบัดแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 
ผู้รายงาน  
 นางสาววรารัตน์ บุตรมาตา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร 086 598 2947 E-mail aomza_cute@hotmail.com  
 
สาขาอายุรกรรม 
 
 ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง (septic shock) เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล ส าหรับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พบผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง ปี 
2559 – 2561 พบผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต มีจ านวน 816 , 983, 878 คน อัตราการเสียชีวิตด้วย septic 
shock เท่ากับ 51.79% 37.02% และ 36.34% มีแนวโน้มลดลง ต าแหน่งของการติดเชื้อเฉลี่ย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหาร โดยเชื้อที่พบเป็นเชื้อก่อโรคที่เกิด
ในชุมชน (CI) 89.13% ได้แก่ เชื้อ Klebsiella pneumonia และ E coli ส่วนเชื้อก่อโรคที่พบในโรงพยาบาล 
(NI) 10.87% ได้แก่ เชื้อ Acinetobacter spp.และ Klebsiella pneumonia โดยในปี  2559 มีการน า
โปรแกรม M lab มาใช้ท าให้ตรวจพบเชื้อดื้อยา MDR, CRE, VRE  
 ที่ผ่านมาทีมการดูแลผู้ป่วยได้มีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และลงนิเทศหน้างานเพ่ือเน้นย้ า
การใช้ Sepsis Protocol ให้เป็นไปตามแนวทาง โดยในส่วนของหอผู้ป่วยในได้น าเครื่องมือ SOS score, 
qSOFA score มาใช้ในการ early detection sepsis ทุกราย รวมทั้งได้น า Criteria SIR มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การช่วยแพทย์วินิจฉัย วางระบบการประสานงานระหว่างแพทย์ พยาบาล IC ห้อง LAB ห้องยา เกี่ยวกับระบบ
การรายงาน LAB และเกณฑ์ในการสั่งใช้ยา ATB ในกลุ่มผู้ป่วย sepsis และจัดท าแนวทางการใช้ยา ATB ใน
กลุ่มผู้ป่วยเชื้อดื้อยา น าคู่มือแนวทางมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย sever sepsis /septic shock ให้โรงพยาบาล
ในเครือข่ายในแนวทางเดียวกัน และได้มีการประชุม service plan โรงพยาบาลในเครือข่ายเพ่ือวางแผน
ด าเนินงานร่วมกัน จากผลการด าเนินงานพบว่า อัตราการเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงมี
แนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามก็อัตราการเสียชีวิตยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดคือต้องน้อยกว่า 30%  
 จากการเก็บข้อมูล ทบทวน chart และท า trigger tool ในปี 2561 พบว่า อัตราการเกิดภาวะ septic 
shock ก่อนถึงรพ.19% และอัตราการเกิดภาวะ septic shock ขณะอยู่รพ. มากถึง 61.73% โดยกลุ่มที่
เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงมากที่สุดในโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วย
หายใจและมีภาวะปอดอักเสบร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง ร่วมกับมีภาวะเชื้อดื้อยา กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ไตเรื้อรัง เบาหวาน และผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น 
HIV TB เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ทีมการดูแลต้องวางแนวทางเพ่ือแก้ไขต่อไป 
 
แผนการด าเนินงาน 

1. จัดท าแนวทาง VAP bundle มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ  
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2. ติดตามก ากับเกณฑ์ในการสั่งใช้ยา ATB ในกลุ่มผู้ป่วย sepsis และแนวทางการใช้ยา ATB ในกลุ่ม
ผู้ป่วยเชื้อดื้อยา 

3. ติดตามลงนิเทศหน้างานตึกที่เกี่ยวข้อง และนิเทศโรงพยาบาลเครือข่ายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและผู้ป่วยที่มีภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

 
ตาราง 38 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสาขาอายุรกรรมโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

ล าดับ รายการข้อมูล/ตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ

รุนแรงชนิด community-acquired 

< 30% 232 244 197 
448 659 542 

51.79% 37.02% 36.34% 
2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ยา ATB  >90% 766 929 850 

816 983 878 
93.87% 94.50% 96.81% 

3 อัตราการไดร้ับยาATB ภายใน1ชม. 
(นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) 

> 90% 816 983 856 
733 974 878 

89.83% 99.08% 97.49% 

4 อัตราการไดร้ับ IV fluid 30 ml/kg ใน  
1 ชม.แรก (ในกรณีไมม่ีข้อห้าม) 

> 90% N/A 626 498 
N/A 644 542 
N/A 97.20% 91.88% 

5 อัตราที่ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ 
(ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. 

>30% N/A 162 150 
N/A 659 542 
N/A 24.58% 27.67% 

6 จ านวนอายุรแพทย์ (ระบุจ านวนคน)  9 9 8 
7 แพทย์เวชบ าบัดวิกฤต (แพทย์เฉพาะทาง

ไอซียู) 
 - - - 

8 จ านวน ICU (ระบุจ านวนเตียง)  10 10 10 

 
 จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง ของ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และเครือข่าย ตั้งแต่ ปี 2559-2561 พบว่า ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 
(1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired แต่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลัง กลุ่มที่เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรง
มากที่สุดในโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจและมีภาวะปอดอักเสบร่วมกับภาวะติ ดเชื้อใน
กระแสโลหิตแบบรุนแรง ร่วมกับมีภาวะเชื้อดื้อยา กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ไต
เรื้อรัง เบาหวาน และผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น HIV TB เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้มีภาวะเสี่ยงที่
จะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามจากการทบทวน chart และท า trigger 
tool พบว่าประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงส าคัญ ที่ท าให้ผู้ป่วยอาการทรุดลงจากการที่วินิจฉัยล่าช้า ท าให้เกิด
การ delay treatment ต่างๆ ตามมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (2) อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดู แล
แบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม. หรือผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลภายใน ICU จากความจ ากัดของเตียง
ในหอผู้ป่วยหนัก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่จะได้เข้า ICU ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ ท าให้จ านวนเตียงไม่เพียงพอที่จะรับ
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ผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis/septic shock แต่ทางทีมให้การพยาบาลได้แก้ปัญหาโดยการให้ผู้ป่วยที่มีภาวะ 
sepsis/septic shock อยู่เตียงใกล้ที่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด เพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลการด าเนินการ
พบว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบรุนแรงได้
ดีขึ้น 
 
ตาราง 39 ผลการด าเนินงานผู้ป่วยตามตัวชี้วัด Sepsis ของโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดนราธิวาส 

ล าดับ รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด เกณฑ ์
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1 อัตราการส่งต่อ (refer out)  100% 126 168 165 

160 168 165 
78.75% 100% 100% 

2 อัตราการเปิด IV × 2 เส้นพร้อมกนั และ การ
ได้รับสารน้ า อย่างน้อย 1,500ml ใน  
1 ชม.หลังการวินิจฉัย septic shock  

100% 124 168 165 
160 168 165 

77.50% 100% 100% 
3 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ยา ATB  90% 148 168 165 

160 168 165 
92.50% 100% 100% 

4 อัตราการไดร้ับยา ATB ภายใน  
1 ช่ัวโมง  

90% 158 168 165 
160 168 165 

98.75% 100% 100% 
5 อัตราตายของผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อ ผู้ป่วย 

Severe sepsis /septic shock  
<30% 26 19 22 

160 168 165 
16.25% 11.30% 13.33% 

 
 จากผลการด าเนินการพัฒนาระบบในการดูแลผู้ป่วย Sepsis ของโรงพยาบาลเครือข่าย ในปี 2558-
2561 มีการส่งต่อผู้ป่วย severe sepsis/septic shock ได้ถูกต้องรวดเร็ว และมีแนวโน้มปฏิบัติตาม sepsis 
protocol ก่อนส่งต่อดีขึ้นเป็นล าดับ โดยมีการปฏิบัติตามแนวทาง Sepsis Protocol และปฏิบัติตามคู่มือ
แนวทางมาตรฐานการส่งต่อ แต่ยังคงพบปัญหาในบางประเด็น ได้แก่ การส่งตรวจ H/C บางรพช. ไม่ได้น าขวด 
H/C มาส่งตรวจตามข้อตกลง แต่ส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทย์ฯ (กทม.) ท าให้การรายงานผลล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ระบบ ท าให้เกิดการล่าช้าในการรักษาต่อเนื่อง และการส่งต่อข้อมูลผิดพลาดในเรื่อง การให้ATB ท าให้เกิดการ
ให้ยาซ้ าซ้อน 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 แพทย์และพยาบาลมีการหมุนเวียนตลอด และส่วนใหญ่เป็นแพทย์เพ่ิมพูนทักษะและพยาบาลจบใหม่ 
ท าให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระเสโลหิต (sepsis) ไม่เป็นไปตาม protocol sepsis 
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ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา  
1. ทบทวนความรู้แก่แพทย์และพยาบาลจบใหม่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระเสโลหิต 

(sepsis) ตาม  protocol sepsis และท า  standing order เฉพาะในผู้ ป่ ว ย  sever sepsis 
/septic shock  

2. ปรับปรุงการประเมินคัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ร่วมกับมีต าแหน่งของการติดเชื้อ เช่น 
Pneumonia, UTI โดยต้องมีการเกณฑ์ SIR ทุกราย 

3. ติดตามระบบการประสานงานระหว่าง IC ห้อง LAB ห้องยา เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระ
เสโลหิต (sepsis) ในการรายงาน LAB และเกณฑ์ในการสั่งใช้ยา ATB ในกลุ่มผู้ป่วย sepsis และ
จัดท าแนวทางการใช้ยา ATB ในกลุ่มผู้ป่วยเชื้อดื้อยา (anti-bio gram ) 

4. ทบทวน case dead conference ทุกเดือน เพ่ือค้นหาปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
5. ก ากับติดตามการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย การส่งตรวจ H/C และให้มีการใช้ sepsis protocol อย่าง

ต่อเนื่องในเครือข่าย 
 
นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

1. วิจัย R2R เรื่องผลของการใช้ SOS score ในการ early detection ผู้ป่วย stoke ที่มีภาวะ sepsis  
2. คู่มือมาตรฐานการส่งต่อ และแนวทางการ refer back ผู้ป่วย severe sepsis/septic shock  

 
ผู้รายงาน   
 นางสาวทัศณียา  ไข้บวช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร..087 394 0668  E-mail aung_rin2011@hormail.com 
 
สาขาโรคหวัใจและหลอดเลอืด 
 
 ปัญหาสุขภาพในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
(STEMI) ของประชากรในจังหวัดนราธิวาส เป็นปัญหาส าคัญที่มีความรุนแรงและมีอัตราการตายสูง แม้ว่า
โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส จะเพ่ิมศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ด้วยยาละลายลิ่มเลือดครบทุกแห่งตั้งแต่ปี 2558แล้วก็ตาม  จากข้อมูลสถิติของผู้ป่วยกลุ่ม
STEMIที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 -2561 มีจ านวนที่
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (263,236,263 และ 297 รายตามล าดับ) พบว่าอัตราการเข้าถึงการรักษาด้วยยาละลายลิ่ม
เลือดของผู้ป่วย มีสัดส่วนที่สูงขึ้นใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 63.88,75.0,76.81 และ 75.08 % 
ตามล าดับ)  แต่ถึงแม้ผู้ป่วยจะเข้าถึงการรักษาได้เพ่ิมมากขึ้น แต่อัตราการตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยSTEMI 
ยังคงไม่ลดลง ทบทวนพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ เสียชีวิตมาถึงโรงพยาบาลด้วยอาการที่รุนแรง มีภาวะ
Cardiogenic shock เกิด Cardiac arrest ไม่สามารถให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดได้ จ าเป็นต้องได้รับ
การเปิดหลอดเลือดด้วยการสวนหัวใจใส่ขดลวดหรือบอลลูน (PPCI) ซึ่งยังคงเป็นข้อจ ากัดด้านศักยภาพในพื้นที่  
นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาล แล้วไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด (Door To 
Needle Time ใน 30 นาที) คือได้รับยาละลายลิ่มเลือดล่าช้าด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งจากการตัดสินใจของผู้ป่วย
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และญาติ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ชัดเจนของEKG การวินิจฉัยล่าช้า/ผิดพลาดของแพทย์และอ่ืนๆ ล้วนแล้วแต่เป็น
สาเหตุของผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาหัวใจ ในเครือข่ายจังหวัด
นราธิวาส บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องทบทวนกระบวนการและด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา การส่งต่อ การก ากับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่รวดเร็ว คลอบคลุมในทุกพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้น     
 
แผนการด าเนินงาน  

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชุมวิชาการ สนับสนุนวิทยากร
จากโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพ้ืนที่ให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายทุกระดับ และส่ง
บุคลากรอบรมเฉพาะทางตามแผนพัฒนา 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่าย ด้านทักษะการอ่านแปลผลEKG การตรวจ
หัวใจด้วยเครื่องEchocardiogram โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดการวินิจฉัยผิดพลาด เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการดูแลรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็วของผู้รับบริการ 

3. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์วันหัวใจโลก ประจ าปี 2562 เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพได้ ป้องกันการเกิดโรคในระยะยาว 

4. บูรณาการงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมป้องกันร่วมกับงานปฐมภูมิ งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มุ่ง
เสริมสร้างSTEMI Alert ให้เกิดในชุมชนอย่างทั่วถึง ติดป้ายประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการกา
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 อาการน าของโรค เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ สร้างความตระหนักถึงอันตราย ความ
รุนแรงของโรคหัวใจ และเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทันท่วงที 

 
ผลการด าเนินงาน 
ตาราง 40 ผลการด าเนินงานสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ล าดับ 
รายการข้อมูล / 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน(ปีงบประมาณ) 

เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562(ต.ค.61) 
1 อัตราตายใน

โรงพยาบาลของ
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI 

เป้า /เกณฑ์ < 10% < 10% < 10% < 10% < 10% 
ผลงานจังหวัด 19/263 48/236 27/263 33/297 5/31 
ร้อยละ 7.22 20.34 10.27 11.11 16.13 
นราธิวาสฯ 5 13 4 3 2 
สุไหงโก-ลก - 8 5 8 - 
ตากใบ - 1 - - - 
บาเจาะ - - 6 3 - 
ระแงะ 1 4 2 2 1 
รือเสาะ 3 5 5 5 1 
ศรีสาคร 3 - 1 3 - 
แว้ง 1 5 1 1 1 
สุคิริน - - - 1 - 
สุไหงปาด ี 4 5 - 1 - 
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ล าดับ 
รายการข้อมูล / 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน(ปีงบประมาณ) 

เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562(ต.ค.61) 
จะแนะ 2 3 - 4 - 
เจาะไอร้อง - 2 1 1 - 
ยี่งอ - 2 2 1 - 

2 ร้อยละของการให้
การรักษาผู้ป่วย
STEMI ไดต้าม
มาตรฐานเวลาที่
ก าหนด (DTN ใน 
30 นาที) 

เป้า/เกณฑ ์ 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 
ผลงานจังหวัด NA 42/110 80/184 98/223 10/23 
ร้อยละ NA 38.18 43.48 43.95 43.48 
นราธิวาสฯ   20/51 12/32 2/4 
สุไหงโก-ลก   17/35 20/45 1/3 
ตากใบ   1/10 3/14 -/2 
บาเจาะ   9/15 8/16 1/2 
ระแงะ   4/13 13/31 1/2 
รือเสาะ   5/17 10/24 2/4 
ศรีสาคร   5/5 2/5 -/1 
แว้ง   2/6 3/11 -/1 
สุคิริน   2/3 0/5 -/- 
สุไหงปาด ี   2/5 8/14 -/1 
จะแนะ   7/14 6/7 2/2 
เจาะไอร้อง   -/4 2/8 -/- 
ยี่งอ   6/6 11/11 1/1 

3 อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ไม่ เกิน 26 ต่อแสน
ประชากร 

ภาพรวมจังหวัด 40.62 42.49 42.29 42.45 16.45 

ที่มา ; ทะเบียนผูร้ับบริการ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตลุาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562) 
 
 จากตารางอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่ม STEMI ในโรงพยาบาลยังมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง                           
คาดการณ์แนวโน้มยาก ทบทวนพบว่ามีปัจจัยร่วมและปัจจัยส่งเสริมหลายประการทั้งทางด้านตัวผู้ป่วย การ
รับรู้ การตัดสินใจ ความตระหนักท าให้มาโรงพยาบาลล่าช้า ด้านระบบงานการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนไม่ทั่วถึง 
การส่งต่อท าPPCI มีข้อจ ากัดด้วยระยะทาง ด้านบุคลากรทางการแพทย์ ขาดทักษะความช านาญ เกิดการ
วินิจฉัยผิดพลาด ผู้ป่วยได้รับยาล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดูแลรักษาและท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากข้ึน 
ส่วนในภาพรวมอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร มีอัตราที่สูงเกินเกณฑ์มากในทุกๆปี
แต่สัดส่วนคงท่ี ทั้งนี้ข้ึนกับปัจจัยร่วมอ่ืนๆตามบริบทพ้ืนที่ พฤติกรรมการบริโภค 
 ส่วนอัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที (Door To Needle Time) ยังคงต่ ากว่าเกณฑ์ 
ทบทวนพบประเด็นสาเหตุเกิดจากปัญหาความล่าช้าในการตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติ ขาดทักษะความ
ช านาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งแพทย์และพยาบาลในการอ่านEKG ระบบการติดต่อประสานระหว่างแม่ข่าย  
ลูกข่าย ระบบการให้ค าปรึกษาล่าช้าและจากความรุนแรงของโรค มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงจ าเป็นต้อง
ควบคุมระดับความดันโลหิตก่อนการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด จากผลการทบทวนได้มีการพัฒนาและปรับ
กระบวนการท างาน โดยเฉพาะการเริ่มให้ยาละลายลิ่มเลือดจากห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนราธิวาสราช
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นครินทร์ ก่อนเคลื่อนย้ายไปดูแลต่อเนื่องที่หอผู้ป่วยหนักCCU เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็วที่สุด ลด Ischemic 
Time แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจท าให้เวลาไม่ได้ตามเกณฑ์ดังที่กล่าวถึงข้างต้น 
 
ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านผู้ป่วยและญาติ  
  - การรับรู้เรื่องอาการ ความรุนแรงของโรค 
   

- เชิงรุก เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์สู่ชมชุนให้
มากขึ้น  
- ให้ความรู้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง (NCD) ในชุมชน 
เพ่ือลดความรุนแรงและลดอัตราตาย 

2.ด้านระบบบริการ - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข แพทย์ 
และพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแล
ผู้ป่วย 
- ท า STEMI สัญจรร่วมกันกับ Cardiologist ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.ด้านศักยภาพการรักษามีข้อจ ากัด - ควรมีการขยายขีดความสามารถของ รพ.ศูนย์ยะลา 
ให้สามารถรองรับผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ิมมากข้ึน 
 

 
ผู้รายงาน   นางกนกรัตน์ ขานโบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล   
            โทร 081-0937245   E-mail : kanokrat_k@hotmail.com 
 
สาขาทารกแรกเกดิ 
 
 จังหวัดนราธิวาสมีกุมารแพทย์ จ านวน 7 คน (รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 5 คน กุมารแพทย์โรคเลือด 
1 คน รพ.สุไหงโกลก 1 คน) มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง จ านวน 17 คน (รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
13 รพ.สุไหงโกลก 7 คน) ไม่ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ศักยภาพ มีทารกเกิดประมาณ 12,000 รายต่อปี ปัจจุบันมี
เตียง NICU ทั้งหมด 18 เตียง SNB 24 เตียง (รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ มีเตียง NICU 13 เตียง SNB 17 เตียง 
รพ.สุไหงโกลก มีเตียง NICU 5 เตียง SNB 7 เตียง) ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการในจังหวัด เนื่องจากมีการดูแล
โดยใช้ Noninvasive respirator ท าให้ลดการใส่ท่อช่วยหายใจ ลดระยะวันนอนใน NICU วันนอนเฉลี่ย 8.17 
วัน. อัตราครองเตียงเฉลี่ย 72.27และไม่มีการส่งต่อนอกเขตบริการสุขภาพ การเสียชีวิตของทารกน้ าหนัก > 
500 กรัม อายุ < 28 วัน เกินเป้าหมายที่ก าหนด สาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับโรค ได้แก่ Preterm 
,Congenital anomaly  และ MAS & PPHN มีการคัดกรองความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ROP IVH hearing 
screening  มีการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในด้านศัลยกรรม โรคหัวใจ และ Laser ROP 
มีการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายทุกระดับ ท าให้การ Refer in ลดลง มีระบบ fast track ท าให้การส่งต่อ
รวดเร็วและปลอดภัย แต่ยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาภาวะแทรกซ้อนในเรื่อง ต าแหน่งท่อช่วยหายใจไม่เหมาะสม
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ตื้นหรือลึกกว่าปกติ สูงร้อยละ 43.18  สามารถส่งทารกกลับไปดูแลต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชนเมื่ออาการคงที่
เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 40.60 จากเดิม ร้อยละ 12.63 และมีการคัดกรองโรคหัวใจชนิดเขียวในทารก ครบทั้ ง
เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 100  
 
มาตรการ/แผนการด าเนินงาน 

สภาพปัญหา  อัตราตายของทารก > 500 กรัม อายุ < 28 วัน เท่ากับ 4.98 ต่อ 1000 LB 
เป้าหมาย  อัตราตายของทารก > 500 กรัม อายุ < 28 วัน < 3.4 ต่อ 1000 LB 
มาตรการเป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success) 
 

มาตรการ 
เป้าหมายระยะ 3 

เดือน 
เป้าหมายระยะ 6 

เดือน 
เป้าหมายระยะ 9 

เดือน 
เป้าหมายระยะ 12 

เดือน 
การพัฒนา
สมรรถนะการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพทารก
แรกเกิดเครือข่าย 
จังหวัดนราธิวาส 

คัดเลือกแพทย์/
พยาบาลวิชาชีพใน
หน่วยงานอบรม
เชิงปฏิบัติงานเพื่อ
เป็นแกนน า 

CPR บุคลากรที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่
และเด็กในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ในเครือข่าย 
 

 

 
สภาพปัญหา ความรู้ ทักษะ จ านวนบุคลากรเฉพาะทาง ยังไม่เพียงพอ 
เป้าหมาย ปีละ 4 คน  (2558 - 2562) 
มาตรการเป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success) 

มาตรการ เป้าหมายระยะ  
3 เดือน 

เป้าหมายระยะ  
6 เดือน 

เป้าหมายระยะ  
9 เดือน 

เป้าหมายระยะ  
12 เดือน 

พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพ
พยาบาลวิชาชีพ
เฉพาะทางเวช
ปฏิบัติวิกฤตทารก
แรกเกิด 

- คัดเลือก
พยาบาลวิชาชีพที่
มีคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนด 
รพ.นธ จ านวน 2 
คน 
รพ.สุไหงโกลก 
จ านวน 1 คน 

ส่งอบรมเฉพาะทางรุ่นที่ 5  

 
ตาราง 41 ผลการด าเนินงานสาขาทารกแรกเกิด 
ล าดับ รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 

2558 2559 2560 2561 2562 
1 อัตราตายของทารกแรก

เกิดอายุ ≤ 28 วัน 
น้ าหนัก ≥ 500 กรัม 
(Neonatal mortality 

เป้าหมาย/
เกณฑ ์

≤ 8:1000 
LB 

≤ 5:1000 
LB 

≤ 4:1000 
LB  

≤ 3.4:1000 
LB 

≤ 3.4:1000 
LB 

ผลงานจังหวัด 63/12,382 62/12,360 54/12,252 60/12,042 7/2106 
5.09 5.02 4.41 4.98 3.32 
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ล าดับ รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 2562 

rate) นราธิวาส 49/4209 45/4350 45/4136 41/4733 5/831 
สุไหงโกลก 7/2078 14/2027 6/1976 14/1715 2/381 
ตากใบ 1/745 1/812 0/785 3/767 0/101 
บาเจาะ 1/679 0/625 0/694 0/624 0/95 
ระแงะ 1/998 0/935 1/953 1/867 0/132 
รือเสาะ 2/850 1/818 0/822 0/772 0/131 
ศรีสาคร 2/554 0/494 0/495 1/454 0/85 
แว้ง 0/320 1/368 0/441 0/379 0/58 
สุคิริน 0/273 0/239 0/267 0/215 0/48 
สุไหงปาดี 0/453 0/464 0/407 0/384 0/62 
จะแนะ 0/517 0/536 2/518 0/481 0/88 
เจาะไอร้อง 0/388 0/344 0/344 0/295 0/35 
ยี่งอ 0/354 0/348 0/414 0/310 0/59 

2 จ านวนเตียง NICU ในเขต
สุขภาพ 

เป้าหมาย/
เกณฑ ์

1:500 1:500 1:500 1:500 1:500 

ผลงานจังหวัด 1:687 1:6686 1:680 1:666 1:117 
อัตราครองเตียง รพ.นราธิวาสราชนครินทร ์
NICU/เตียง 13/88.82 13/75.05 13/79.42 13/72.27 13/83.84 
SNB/เตียง 17/109.17 17/116.24 17/113.6 17/127.79 17/149.50 
อัตราครองเตียง รพ.สุไหงโกลก 
NICU/เตียง 4/ 158.33 5/ 63.21 5/ 37.41 5/110.45 5/ 

SNB/เตียง - - - 7/48.45 7/ 

3 การคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่ก าเนดิชนิดเขียว 
(โรงพยาบาลระดบั F ขึ้น
ไป) 

เป้าหมาย/
เกณฑ ์

- > 60% > 60% > 60% > 60% 

ผลงานจังหวัด - 2/13 13/13 13/13 13/13 
ร้อยละ - 15.38 100 100 100 

ณ พฤศจิกายน 2562 
 
 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน น้ าหนัก ≥ 500 กรัม เกินเกณฑ์ที่ก าหนด จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบสาเหตุ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.Preterm 2.Congenital anomalies 3. MAS, & PPHN โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์มีจ านวนทารกเสียชีวิต 41 ราย โรงพยาบาลสุไหงโกลก 14 ราย โรงพยาบาลตากใบ 2 
ราย โรงพยาบาลศรีสาครและโรงพยาบาลระแงะ โรงพยาบาลละ 1 ราย โดยแยกข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตแยก
รายโรงพยาบาล ดังนี้ 
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ตาราง 42 ข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตแยกรายโรงพยาบาล 
สาเหตุการเสียชีวิต รพ.นราธิวาส

ราชนครินทร ์
รพ.สุไหง 
โก-ลก 

รพ.ตาก
ใบ 

รพ.ศรี
สาคร 

รพ.ระ
แงะ 

รวม 

Preterm <1000 กรัม 9 - 1 - - 10 
           < 1500 -2000 กรัม 9 - - - - 9 
Congenital pneumonia 2 - - - - 2 
Congenital anomaly   10 2 2 1 1 16 
MAS & PPHN 4 2 - - - 6 
Neonatal sepsis 3 2 - - - 5 
Severe BA 2 1 - - - 3 
RDS 2 6 - - - 8 
Congenital heart - 1 - - - 1 
                        รวม 41 14 3 1 1 60 
ณ ปีงบประมาณ 2561 
 
 จ านวนเตียง NICU ที่เปิดให้บริการมีจ านวนทั้งหมด 18 เตียง ซึ่งยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(มาตรฐานเตียง NICU 1:500) เป้าหมายจ านวนเตียงที่ควรมีคือ 24 เตียง (จ านวนทารกเกิดมีชีพปี 2557 - 
2561 เท่ากับ 12,042 - 12,391 คนตามล าดับ) เดิมจะมีแผนเพ่ิมจ านวนเตียงโดยในปี 2560-2561 เพ่ิมจ านวน
เตียงเป็น 15 เตียง ในปี 2562-2563 เพ่ิมเป็น 17 เตียง ดังนั้นเมื่อครบตามระยะเวลาก าหนดจะมีเตียง NICU 
จ านวนทั้งหมด 22 เตียง (โดยเพ่ิมจ านวนเตียงที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์) แต่จากการทบทวนอัตรา
ครองเตียงทั้งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลก (ปีงบประมาณ 2561)  เท่ากับ 
72.27 และ 110.45 ตามล าดับและไม่มีการส่งต่อนอกเขตบริการสุขภาพ ดังนั้นในภาพรวมของจังหวัด
นราธิวาสจ านวนเตียง NICU เพียงพอต่อการให้บริการ 
 การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว ในปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมมีการคัดกรองเพียง 2 
โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลก คิดเป็นร้อยละ 15.38 ได้มีการ
นิเทศการตรวจคัดกรองหน้างาน การให้แนวทางการคัดกรองแก่โรงพยาบาลเครือข่าย ส่งผลให้ในเดือน
สิงหาคม 2560 มีการคัดกรองครบทั้งเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตาราง 43 ผลการด าเนินงานการส่งต่อทารกแรกเกิด  

รพ/จ านวนผู้ป่วย ปี 2558 
(30/15 ราย) 

ปี 2559 
 (19/13 ราย) 

ปี2560 
(22 /5 ราย) 

ปี 2561  
(11/9 ราย) 

ยะลา โรคศัลย์เด็ก 10 ราย 
โรคหัวใจ 2 ราย 

TPN 3 ราย 
ตามสิทธ์ 1 ราย 

โรคศัลย์เด็ก 6 ราย 
โรคหัวใจ 3 ราย 

 

โรคศัลย์เด็ก 11/2 ราย 
โรคหัวใจ 1/1 ราย 

โรคศัลย์เด็ก 8/3 ราย 
โรคหัวใจ 1/1 ราย 

หาดใหญ่ TPN 5 ราย 
ตา – ROP 2 ราย 

โรคศัลย์เด็ก 6 ราย 
โรคหัวใจ 1 ราย  

โรคศัลย์เด็ก 1/0 ราย 
โรคหัวใจ 1/0 ราย 

ระบบต่อมไร้ท่อ 0/1 

มอ โรคศัลย์เด็ก 2 ราย 
TPN 1 ราย 

TPN 2 ราย 
โรคศัลย์เด็ก 1 ราย 

โรคศัลย์เด็ก 3/1 ราย 
โรคหัวใจ 1/0 ราย 

ตา – ROP 1/0 
 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
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รพ/จ านวนผู้ป่วย ปี 2558 
(30/15 ราย) 

ปี 2559 
 (19/13 ราย) 

ปี2560 
(22 /5 ราย) 

ปี 2561  
(11/9 ราย) 

Leukemia 1 ราย 
Anemia 1 ราย 

แต่ก าเนิด 1/0 
โรคศัลย์เด็ก 0/1  
โรคหัวใจ 0/1  

ปัตตานี   โรคศัลย์เด็ก 2/0 ราย 
ตามสิทธ์ 2/0 ราย 

- 

สงขลา TPN 4 ราย - โรคหัวใจ 0/1 ราย โรคหัวใจ 0/2 
 
 การส่งต่อทารกแรกเกิดออกนอกจังหวัดนราธิวาส ส่งต่อเนื่องจากเกินศักยภาพ โดยในปีงบประมาณ 
2561 มีการส่งต่อทั้งหมด 20ราย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ส่งต่อทั้งหมดจ านวน 11 ราย ส่งต่อ
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 9 ราย  เป็นทารกทางศัลยกรรม 8 ราย โรคหัวใจ 1 ราย ส่งต่อโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 2 ราย เป็นทารกโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ก าเนิด 1 ราย และ ROP 1ราย ส่วนโรงพยาบาลสุไหงโก
ลก ส่งต่อทั้งหมด 9 ราย โรงพยาบาลหาดใหญ่ 1 ราย  ด้วย โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ ส่งต่อทารกทางศัลยกรรม
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 3 รายและโรคหัวใจ 1 รายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรคทางศัลยกรรม 1 ราย 
โรคหัวใจ 1 ราย และส่งต่อโรงพยาบาลสงขลาด้วยโรคหัวใจ 2 ราย 
  
ตาราง 44 ข้อมูลการ Refer back สู่ รพช. 

ข้อมูล ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รับส่งต่อ (Refer in) 85/38 117/34 190/57 133/52 
ส่งกลับ (Refer back) 34.12 (29)/7.89(3) 33.80 (24)/2.9 (1) 12.63 (24)/7.02 (4) 40.60(54)/(0) 
 
ตาราง 45 จ านวนทารกส่งกลับ 

โรงพยาบาล จ านวนทารกส่งกลับ 
รือเสาะ 9 
บาเจาะ 8 
ระแงะ 13 
สุไหงโกลก 6 
ตากใบ 7 
จะแนะ 4 
เจาะไอร้อง 3 
ศรีสาคร 1 
ยี่งอ 3 
 
 สาเหตุที่ Refer back  รอเลี้ยงโต 41 ราย ฉีดยา ABT ต่อ 12 ราย ON Photo ต่อ 1 รายจากการ
ติดตามการส่งกลับ พบว่า ไม่มีทารกเสียชีวิต มี Readmit 1 รายจากรพ.รือเสาะด้วยอาการหายใจเหนื่อย 
(BPD lung) เพ่ือมา ON ventilator ปัจจุบัน สามารถ หยุดการใช้เครื่องช่วยหายใจได้แล้ว  
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ปัญหา อุปสรรค  
1. ด้านบริการ  

- ศักยภาพในการดูแลทารกโรคหัวใจ ต้อง ส่งต่อไปท า Echocardiogram ที่โรงพยาบาลสงขลา 
(เดิมส่งต่อไปท าที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางย้ายไปปฏิบัติงานที่ 
โรงพยาบาลสงขลา) และการส่งต่อเพ่ือผ่าตัดโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าท าได้ยาก 

- เครื่องตรวจการได้ยิน มีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้การคัดกรองไม่ได้ตามมาตรฐาน คิวรอตรวจนาน 
- Incubator บางช่วงมีจ านวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีทารกคลอดก่อนก าหนดเป็นจ านวนมาก 

ท าให้ต้องมีการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ 
- Transport Incubator มีจ านวนไม่ครบทั้งเครือข่าย (ขาดอีก 4 โรงพยาบาล) ท าให้เกิดภาวะ 

Hypothermia ขณะส่งต่อ 
- การบูรณาการ การดูแลทารกแรกเกิดระหว่างสูติกรรมและทารกแรกเกิดยังไม่เกิดผลเป็น

รูปธรรม Preterm มีแนวโน้มสูงขึ้น 
2. ด้านบุคลากร 

- ขาดแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและแพทย์พัฒนาการเด็ก 
- พยาบาลเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดไม่ได้สัดส่วนการให้การพยาบาลทารกแรกเกิด  

 
ข้อเสนอแนะ  

1. สนับสนุน Transport incubator เพ่ือให้บริการได้ตามมาตรฐาน ท าให้ระบบ Referral system 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. สนับสนุนแพทย์และพยาบาลอบรมการตรวจการได้ยิน 
3. สนับสนุนให้มีแพทย์ท า Echocardiogram ในโรงพยาบาล 3 จังหวัดเพ่ือลดระยะเวลาการส่งต่อ 
4. ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนดเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตทารกแรกเกิด    
5. ลดอัตราการเสียชีวิตจากความพิการแต่ก าเนิดในหญิงวัยเจริญพันธ์    

 
ผู้รายงาน  
 นางสาววิมลวรรณ ด าคล้าย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร. 084 968 1895 E-mail: wiwun5517@gmail.com 
 
สาขาการดแูลแบบประคบัประคอง 
 
แผนการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนด Criteria และแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างชัดเจน  
2. มีทีมให้การดูแลตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย เพ่ือให้เหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรม และ

ความเชื่อ  
3. มีการประสานหน่วยงานเวชกรรมสังคม เพ่ือการติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมรพ.สต.ในเขตที่

รับผิดชอบ 
4. กรณีเสียชีวิต ให้การดูแลผู้ป่วยจากไปอย่างสงบตามหลักศาสนา ไม่ทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆ 
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5. มีการช่วยเหลือดูแลญาติและผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนและหลังการสูญเสีย 
6. รับปรึกษาจากทีมเวชกรรม รพช.ต่างๆ และ รพ.สต. ทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์ 
7. รับประสานงานระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ (ยะลาและรพ.มอ.) กับรพช.ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 
8. มีการนิเทศและติดตามรพสต.ต่างๆที่ยังขาดความมั่นใจในการค้นหาและดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคอง 
 
ตาราง 46 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด การดูแลแบบประคับประคอง  

ล าดับ รายการข้อมูล / ตัวชี้วัด  
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ผู้ป่วยท่ีconsult ไดร้ับการดูแล

แบบประคับประคอง100% 
 

เป้าหมาย 26 ราย 38 ราย 23 75 
ผลงาน 26 ราย 38 ราย 23 60 
ร้อยละ 100% 100% 100% 80 

2 ผู้ป่วยจ าหน่ายได้รับการดูแล
ต่อเนื่องโดยชุมชน 100% 
 
 
 
 

เป้าหมาย 26 ราย 38 ราย 23 75 
ผลงาน 26 ราย 38 ราย 23 60 
ร้อยละ 100% 100 100% 80 

3 จ านวนผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองจนเสียชีวิต 

เป้าหมาย 26 ราย 19 ราย 7 15 
ผลงาน 26 ราย 19 ราย 7 15 
ร้อยละ 100% 100% 100% 100 

4 จ านวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตที่ รพ. เป้าหมาย 11 ราย 6 ราย 3 8 
ผลงาน 11 ราย 6 ราย 3 8 
ร้อยละ 100% 100% 100% 100 

4 
 

จ านวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตที่บ้าน 
 

เป้าหมาย 15 ราย 13 ราย 4 7 
ผลงาน 15 ราย 13 ราย 4 7 
ร้อยละ 100% 100% 100% 100 

5 จ านวนผู้ป่วย CA ทีไ่ด้รับการดูแล
แบบประคับประคอง 

เป้าหมาย 24 ราย 18 ราย 11 23 
ผลงาน 24 ราย 18 ราย 11 23 
ร้อยละ 100% 100% 100% 100 

6 จ านวนผู้ป่วย Non CA ทีไ่ด้รับ
การดูแลแบบประคับประคอง 

เป้าหมาย 2 ราย 20 ราย 12 52 
ผลงาน 2 ราย 20 ราย 12 37 
ร้อยละ 100% 100% 100 71.15 

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561 
 
 จากตาราง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี2559 
พบว่า ได้มีการพัฒนารูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง และน าลงสู่การปฏิบัติมากขึ้น โดยมีการท า Family 
meeting และท า Advance Care plan ได้มีการน า Fentanyl Pacth มาใช้ ปี 2560 ได้มีการดูแลรักษาอย่าง
เต็มรูปแบบ เนื่องจากมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ท าให้ง่ายต่อการปรับใช้ยา
เพ่ือจัดการอาการรบกวนและบรรเทาความทุกข์ทรมานได้อย่างรวดเร็ว ผลการด าเนินการ พบว่าสามารถค้นหา
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และเข้าถึงปัญหาและจัดการตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละบุคคลได้มากขึ้น ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่
เหลืออยู่อย่างมีความสุขและได้มีการขยายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไปสู่ผู้ป่วยที่เป็น Non CA มาก
ขึ้น  
 ปี2561 ได้มีการใช้ strong opioid ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และสามารถค้นหาผู้ป่วยได้มากขึ้น 
แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ไม่สามารถให้การดูแลได้ครอบคลุมกับจ านวนผู้ป่วย เนื่องจาก ไม่มีพยาบาลที่รับผิดชอบ 
Full time รวมถึง PCWN ที่มีภาระงานประจ าที่ค่อนข้างมาก ส าหรับเรื่องการใช้  strong opioid ใน
โรงพยาบาลและในชุมชน ยังคงพบว่า บุคลากรส่วนหนึ่งยังกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเกี่ยวกับ
ผลข้างเคียงของยา โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการใช้ยากับ Syringe Driver ที่บ้าน รวมถึงการส่งต่อข้อมูลและ
แผนการดูแลต่อเนื่องขณะใช้เครื่อง โดยเฉพาะนอกเวลาราชการ เนื่องจากบางพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้พักอยู่ใน
พ้ืนที่ ท าให้เกิดความล าบากในการส่งต่อและติดตามอาการดังกล่าว ส่วนในด้านของการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
ผู้ป่วยที่เลือกใช้ชีวิตและเสียชีวิตที่บ้านนั้น ยังไม่พอใช้และไม่ครอบคลุม ท าให้ผู้ป่วยและญาติไม่มั่นใจที่จะ
เลือกใช้ชีวิตและเสียชีวิตที่บ้าน  
 จากปัญหาดังกล่าว ทีมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จึงได้ประชุมวางแผนการด าเนินงานในการ
พัฒนาการดูแล คือ ด้านบุคลากรทางการพยาบาล ได้มีการวางแผนส่งบุคลากรไปอบรม 4 เดือนเพ่ิม 1 คน 
เพ่ือสามารถค้นหาและเข้าถึงปัญหาและจัดการตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละบุคคลได้มากขึ้น และได้มี
แผนการส่งเสริมความรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็นเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้แก่พยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ในชุมชน ส่วนด้านผู้ป่วยและญาติที่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ในการดูแลที่บ้าน แผนพัฒนาคือ จัดหา
อุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ิม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่บ้าน และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดหาอุปกรณ ์
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

ยังไม่มีหน่วยการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ
พยาบาลที่ให้การดูแลเต็มเวลา  

ควรมีหน่วยการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
รวมทั้งมีพยาบาลเฉพาะทาง ที่สามารถให้การดูแล
ผู้ป่วยได้เต็มเวลา 

พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ผ่านการ
อบรมเฉพาะทาง 4 เดือน มีภาระงานที่เป็นงานประจ า 
ท าให้ไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง 

วางแผนส่งบุคลากรไปอบรม 4 เดือนเพ่ิม 1 คน 

เนื่องจากบุคลากรกลัวผลกระทบจากผลข้างเคียงของ
ยาจากการใช้ยา strong opioid ด้วยเครื่อง syringe 
Driver ที่บ้าน รวมถึงการส่งต่อข้อมูลและแผนการ
ดูแลอาการต่อเนื่องต่างๆ โดยเฉพาะนอกเวลาราชการ 
เนื่องจากบางพ้ืนที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้พักอยู่ในพ้ืนที่ 
 
 
 

พัฒนาสมรรถนะของอสม.ในพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อการใช้
เครื่องและจัดการอาการได้อย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

ครุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้ป่วยยืมใช้เมื่อกลับบ้านยังไม่พอใช้ 
 

จัดหาครุภัณฑ์เพ่ิม เพ่ือให้ผู้ป่วยยืมใช้เมื่อกลับบ้าน 
 

 
ผู้รายงาน   
 นางสาวฮามีด๊ะ แวและ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร 08 8790 5153 E-mail dokyaprincess@hotmail.com 
 
สาขาสตูิกรรม 
 
 โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสูติ กรรม มาโดย
ตลอด  รวมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการ MCH ของจังหวัด  โดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสาขาสูติกรรม  มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน  มีการเฝ้าติดตามก ากับดูแลในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดและอาจน ามาถึงขั้นท าให้มารดา
เสียชีวิตจากการตกเลือด รวมทั้งการดูแลและเฝ้าระวังในมารดาที่มีภาวะคลอดก่อนก าหนด ปัจจุบัน
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีสูติแพทย์ จ านวน 8 คน มีการจัดระบบสูติแพทย์ Zoning มีการ
ด าเนินการร่วมกับจังหวัดมอบหมายสูติแพทย์รับผิดชอบดูแลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนราธิวาส 1- 2 แห่ง
ต่อสูติแพทย์ 1 คน โดยมีการดูแลร่วมกันทั้งเครือข่าย ร่วมกับมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ต่างๆ เช่น 
พัฒนาระบบการส่งต่อ Fast track ระบบสนับสนุนต่างๆ 
 
ประเด็น PPH 

1. มีการใช้ PPH Fast track ทุกโรงพยาบาล  
2. มีการวินิจฉัย และส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะตกเลือดตาม “แนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะตกเลือด” 
3. Early detection มีการใช้ถุงตวงเลือดหลังคลอดทารก  มีการค านวณ SI Score และรายงาน

แพทย์ทันทีเม่ือมีข้อบ่งชี้  
4. Early diagnosis :  รายงานแพทย์ทันทีเมื่อเสียเลือด≥300 cc 
5. Early Refer : PPH Fast Track with Standing Order 

 
ประเด็น Preterm 

1. สูติแพทย์ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่แพทย์โรงพยาบาลชุมชน และนิเทศหน้างานการประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2. สูติแพทย์ zoning และงานฝากครรภ์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการรักษาให้ได้ถูกต้องเหมาะสม 

3. แผนกฝากครรภ์ทุกที่ซักประวัติ เกี่ยวกับการคลอดก่อนก าหนดในครรภ์ที่แล้ว  
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4. ส่งตัวหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อนก าหนดมาที่แผนกฝากครรภ์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
เพ่ือรับยา17HPC ไปฉีด รพ.ใกล้บ้าน โดยเริ่มให้ยา 17HPC ทางกล้ามเนื้อ ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่แรก
วินิจฉัยจนถึง อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ 

5. ติดตามวัดความยาวปากมดลูกที่ 18-24 สัปดาห์  
6. มีทะเบียนติดตามการรับยาป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 

 
ตาราง 47 ผลการด าเนินงานสาขาสูติกรรมและนรีเวชกรรม  

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 
อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 0 0.82% 
อัตรามารดาคลอดก่อนก าหนด ลดลง 1 %จากปีก่อน 8.13% 
ที่มา PCT สูติกรรม ณ ปีงบประมาณ 2561 
 
 ในปีงบประมาณ 2561  การด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการ สาขาสูติกรรม  โรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดนราธิวาสมีการวางแผนและพัฒนาการบริการร่วมกันโดยท างานในรูปแบบของเครือข่าย  เพ่ือพร้อม
ให้บริการหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์ การดูแลขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด จนถึงหลังคลอด 
รวมทั้งการเยี่ยมบ้านหลังคลอด  มีการพัฒนาระบบส่งต่อและจัดท ามาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยในรูปแบบ Fast 
track พัฒนาระบบงานในแผนกฝากครรภ์ และห้องคลอด ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเด็นปัญหากรณีที่มีมารดาเสียชีวิตจากการตกเลือด โดยใช้กระบวนการRoot Cause Analysis 5 
ขั้นตอน (Story & timeline,  Potential change,  Listen to voice of staff, Swiss cheese, Creative 
solution) มีการด าเนินการดูแลมารดากลุ่มเสี่ยงการคลอดก่อนก าหนดโดยลงสู่โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย 
มีแนวทางปฏิบัติและมีการเบิกจ่ายยาที่ใช้ในการรักษาทุกท่ี 
 
ปัญหา อุปสรรค  
ประเด็น PPH 
 บุคลากรขาดความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางสูติกรรม เนื่องจากมีการหมุนเวียน
แพทยป์ระจ าโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลใหม่เข้ามารับงานห้องคลอด 
ประเด็น Preterm 

1. หญิงตั้งครรภ์บางรายยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดจึงปฏิเสธ
ยาฉีดเมื่อได้รับค าแนะน า 

2. การเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ซ้ าซ้อน 
 
ข้อเสนอแนะ  
ประเด็น PPH 
 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะวิกฤตทางสูติกรรมเป็นประจ าทุกปี โดยมีเป้าหมายหลัก คือ แพทย์
ประจ าโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลห้องคลอด สามารถปฏิบัติตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยวิกฤตทางสูติ
กรรมได้ถูกต้อง โดยเฉพาะภาวะตกเลือดหลังคลอด 
 



 ผลการด าเนินงาน การตรวจราชการและนิเทศงาน 
83 

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
กรณีปกต ิรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  

ประเด็น Preterm 
1. เน้นย้ าความส าคัญและผลเสียของการคลอดก่อนก าหนดในทุก visit ของการฝากครรภ์และย้ าใน

หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 
2. จัดประชุมท าความเข้าใจแนวทางการป้องกันการคลอดก่อนก าหนด การเก็บข้อมูลตัวชี้วัดจะมีการ

ปรับปรุงการเก็บข้อมูลให้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
ผู้รายงาน   
 นางสาวจุฑามาศ เอ่ียมวุฒิวัฒนา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร. 073 510 515  Email :  jutamas.ieam@gmail.com 
 
สาขาโรคมะเรง็ 
 
 การด าเนินงานมะเร็ง จังหวัดนราธิวาส  ขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ Service Plan 
สาขามะเร็ง  โดยมีผู้รับผิดชอบงานทุกระดับเป็นคณะกรรมการ  มีการประชุม และติดตามการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง  ผ่านการสั่งการ/การประสานงาน ในระดับจังหวัด รวมทั้งการนิเทศติดตามโดย   บูรณาการกับ
งานโรคไม่ติดต่ออ่ืนๆ  และได้จัดท าแผนงาน/โครงการเร่งรัดการด าเนินงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง 
เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งล าไส้ใหญ่ รวมทั้งเพ่ือพัฒนา
ระบบบริการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงบริการมากขึ้น  เป้าหมายหลัก คือ การให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง การรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยและวินิจฉัยโรคให้ ได้ในระยะแรกๆ เพ่ือลดอัตรา
ป่วยและอัตราตายจากโรคมะเร็ง  ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 และชี้แจงนโยบาย 
ตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงานมะเร็ง ปี 2561 แก่ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ 
Service Plan สาขามะเร็ง ครั้งที่ 1/2561 แล้ว 
 ผลการด าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกจังหวัดนราธิวาส มีการตรวจคัด
กรองเพ่ิมขึ้น ปี 2560 โดยมีการคัดกรองมะเร็งเต้านม คิดเป็นร้อยละ 81.33 อ าเภอ  ที่มีการคัดกรองสูงสุด คือ 
อ าเภอแว้ง ร้อยละ 89.40  ส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ปี 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ 24.11  
อ าเภอที่มกีารคัดกรองสูงสุดคือ อ าเภอยี่งอ ร้อยละ 45.32 
 
ตาราง 48 ผลการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและมะเร็งปากมดลูก ปี 2561 – 2562 

คปสอ. การคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม  
ร้อยละ 80 

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2562 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมืองนราธิวาส 18,244 76.77 3,722 15.35 3,714 19.51 3,775 19.84 
ตากใบ 12,428 89.02 2,108 14.82 5,647 50.23 5,728 50.96 
บาเจาะ 8,498 89.58 1,599 16.38 3,967 53.41 4,141 55.37 
ยี่งอ 7,291 84.54 414 4.69 4,604 67.83 4,606 67.83 
ระแงะ 15,042 94.93 2,190 13.53 6,031 48.21 6,139 49.12 
รือเสาะ 7,346 53.86 148 1.05 3,743 34.92 3,748 34.96 
ศรีสาคร 4,663 66.06 560 7.63 2,382 42.50 2,385 42.58 
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คปสอ. การคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม  
ร้อยละ 80 

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2562 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

แว้ง 8,355 86.87 5,280 53.62 3,043 39.91 3,067 40.32 
สุคิริน 3,433 79.56 252 5.7 1,908 54.76 1,931 55.42 
สุไหงโก-ลก 11,014 80.23 2,486 17.72 2,224 20.14 2,269 20.62 
สุไหงปาด ี 8,455 82.62 2,518 23.93 2,489 30.73 2,514 31.04 
จะแนะ 5,583 86.75 662 9.9 2,802 56.13 2,917 58.49 
เจาะไอร้อง 5,133 73.64 80 1.11 1,070 19.43 1,072 19.51 

รวมท้ังหมด 115,485 80.38 22,019 14.93 43,624 38.24 44,292 38.84 
ที่มา : ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส ณ พฤศจิกายน 2561) 
หมายเหตุ : สตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 80  และสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก ร้อยละ20 และสะสมปี 2558-2561 ร้อยละ 80 

 
ตาราง 49 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ปี 2559 - 2561 

ตัวชี้วัด ผลงาน (ร้อยละ) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.ร้อยละของผู้ป่วยไดร้ับการผ่าตดัภายในระยะเวลา 
4 สัปดาห์ ร้อยละ 80 

82.89 
(63/76 ราย) 

61.54 
(24/39 ราย) 

50 
(18/36 ราย) 

75 
(3/4 ราย) 

2.ร้อยละของผู้ป่วยไดร้ับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 
6 สัปดาห์ ร้อยละ 80 

- - 
 

100 
(7/7 ราย) 

- 

3.ร้อยละของผู้ป่วยไดร้ับยาเคมีบ าบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ร้อยละ 80 

90.91 
(20/22 ราย) 

70.59 
(12/17 ราย) 

71.42 
(20/28 ราย) 

100 
(2/2 ราย) 

4.ผู้ป่วยท่ี refer ออกนอกเขตสุขภาพ เพื่อท าการ
รักษาโรคมะเร็ง ลดลง ≥ ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา 

11 ราย 
(เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 37.5) 

5 ราย 
(ลดลง 

ร้อยละ 54.54) 

3 ราย  
(ลดลงร้อยละ 

40) 

1 ราย 
(ลดลงร้อยละ 

66.67) 
ที่มา ระบบ Thai Cancer Base ณ พฤศจิกายน 2561 
  

ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในปัจจุบัน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหง
โก-ลก สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งและให้การรักษาโดยการท าหัตถการ การผ่าตัด เก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ  
และการให้ยาเคมีบ าบัด โดยรับผู้ป่วยจากเขตที่รับผิดชอบและจากโรงพยาบาลชุมชน กรณีเกินศักยภาพจะมี
การส่งต่อเพ่ือรักษาในสถานบริการที่มีศักยภาพที่สูงกว่า ได้แก่ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา  โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโดยแพทย์
เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป เนื่องจากข้อจ ากัดของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก -
ลก ยังไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีรังสีรักษาได้  
 นอกจากนี้ การติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงเริ่มมีการเยี่ยมบ้านเชิงรุกโดยน าร่องในผู้ป่วยคลินิก
ศัลยกรรม มะเร็งเต้านมและมะเร็งล าไส้  โดยพยาบาลจากหน่วยงานเวชกรรมชุมชนผู้รับผิดชอบงานมะเร็งมา
พบสร้างสัมพันธภาพและเก็บข้อมูลเพ่ือการติดตามเยี่ยมบ้านตั้งแต่เริ่มได้รับการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม และ
มะเร็งล าไส้ 
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ปัญหา อุปสรรค  
1. ผู้ป่วยมะเร็งบางส่วนไม่ยอมรับการรักษาจากแพทย์ แต่ไปรับการรักษาจากหมอพื้นบ้านแทน และ

ใช้เวลาในการตัดสินใจรับการตรวจรักษาช้า 
2. สตรีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนไปตรวจเองกับคลินิกเอกชน หรือโรงพยาบาลอ่ืนๆในต่างจังหวัดท าให้

ขาดความครอบคลุมของการคัดกรอง/ตรวจรักษา เนื่องจากไม่ได้รับผลการตรวจรักษา 
3. กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง เพราะความอาย ไม่กล้า และกลัวตรวจพบ

ความผิดปกติ 
4. การเข้าถึงข้อมูลระดับจังหวัด ยังไม่สามารถดึงข้อมูลได้โดยตรง และข้อมูลผู้ป่วยที่ส่งต่อเพ่ือรับ

การรักษาโดยรังสีรักษา ไม่ได้รับการคืนข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดให้มีการให้ความรู้โรคมะเร็ง โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่มีอัตราป่วย/ตายสูง ได้แก่ มะเร็งเต้านม 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด และมะเร็งตับ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และปรับเปลี่ยนทัศนคติ     ที่
ถูกต้องให้แก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มสตรีเป้าหมายและสามีอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเพ่ือสร้างความตระหนัก     
ในการตรวจรักษาแต่เนิ่นๆ ตลอดจนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความม่ันใจและเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง  รวมทั้งการบริหาร
จัดการข้อมูล การประสานงานและหาช่องทางในการคืนข้อมูลกลับที่โรงพยาบาล 

3. ควรออกหน่วยบริการเชิงรุกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

 
นวัตกรรม  

1. การให้บริการแบบ one stop service และการให้บริการเชิงรุกถึงบ้าน  
2. สร้างบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ (Role Model) 
3. รับถึงบ้าน ส่งถึงเรือน ปรับทัศนะคติทางด้านศาสนา 
4. ปฏิทินการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 

 
ผู้รายงาน   
 นางดวงหทัย  ปรีชาเลิศมิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล 
 โทร  081 347 7119  E-mail: phingwha@hotmail.com 
 
สาขาโรคตา 
 
 การให้บริการผู้ป่วยต้อกระจกในระบบปกติ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่  ในระดับปฐมภูมิให้ 
อสม.คัดกรองตาอย่างง่าย  โดยให้นับนิ้วที่ระยะ 3 เมตร หากบอกผิด 3 ใน 5 ครั้งขึ้นไปถือว่าผิดปกติต้องส่งต่อ  
ในระดับทุติยภูมิ (รพ.สต./รพช.) ให้เจ้าหน้าที่วัดสายตา  หากสายตาแย่กว่า 20/70 ถือว่าเป็นสายตาเลือนราง 
(Low vision) และแย่กว่า 10/200 ถือว่าเป็นระยะบอด (Blindness) ให้ส่งต่อ  ในระดับตติยภูมิ (รพท./รพศ.) 
พบจักษุแพทย์เพ่ือวินิจฉัยและนัดผ่าตัดลอกต้อกระจก 
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 การเพ่ิมนโยบายเชิงรุก  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการให้บริการมากขึ้น  โดยการออกหน่วยคัดกรองและ
ผ่าตัดต้อกระจกในพ้ืนที่ห่างไกลและเข้าถึงการให้บริการยาก 
 ในหลายปีที่ผ่านมา  โดยภาพรวมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้มีอัตราการเข้าถึงบริการน้อยกว่าใน
ภูมิภาคอ่ืนๆในประเทศ  โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการได้แก่  ความเชื่อทางศาสนาและ
วัฒนธรรม  ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่และความปลอดภัยอันส่งผลต่อการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยและการ
ให้บริการนอกพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่  ดังนั้นจึงมีมาตรการเชิงรุก  ควบคู่ไปกับระบบการให้บริการปกติ  โดย
ร่วมมือกับทีมผ่าตัดจากภายนอก ได้แก่ ทีมแพทย์ทหาร ทีมแพทย์อาสา พอ.สว. และมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ท า
การผ่าตัดต้อกระจกเป็นหมู่คณะ  เพ่ือเพ่ิมอัตราการได้รับการผ่าตัดต้อกระจกให้มากขึ้น  และมีมาตรการอ่ืนๆ
เสริม เช่น การไม่ต้องใช้ใบส่งตัวในการผ่าตัดต้อกระจก  การใช้โปรแกรม Vision 2020 ในการติดตามการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การบริการเป็นอย่างครอบคลุม เป็นต้น 
 ในปีงบประมาณ 2561 ทีม Service plan ตา จังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการคัดกรองวัดสายตา (VA) 
และค้นหา ผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอด (Blinding cataract) เบื้องต้นโดยอสม.และท าการตรวจยืนยันซ้ าโดย
เจ้าหน้าที่รพ.สต. ดังตารางผลการด าเนินงาน  สามารถคัดกรองสายตาได้ 41,975 ราย คิดเป็น 72.89 % ซึ่งสูง
กว่าปีงบประมาณ 2560  ส่วนร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน ท าได้ 97.3 % จากเป้าหมาย 85 % ซึ่งตั้งเป้าไว้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (80%) จากการประชุม Service 
plan สาขาตาเขต 12 การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ และการผ่าตัดต้อกระจกจะลงข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรม 
Vision 2020 โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และรพท. เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานสามารถ ซึ่ง
ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะต้องมีการ update ทุกปี ซึ่งในปีนี้พบว่าฐานข้อมูลประชากรยังไม่
ถูกต้อง 
 
แผนการด าเนินงาน 
 มีผู้ป่วย Blinding cataract ที่ปฏิเสธการผ่าตัดอีกจ านวนหนึ่ง ส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการเดินทางและ
ญาติไม่สะดวก แต่ยินดีหากได้ท าการผ่าตัดใกล้บ้าน ในปีงบประมาณ 2562 ทีม Service plan ตา จังหวัด
นราธิวาส จึงได้วางแผนการรณรงค์คัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ในรพช.ร่วมกับทีมพันธมิตรภายนอก ดังนี้ 

1. วันที่ 26 ต.ค. 61 ผ่าตัดต้อกระจกหมู่ที่รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับทีมเขตและพอ.สว. 
2. เดือน ก.พ.62 ออกหน่วยที่รพช.ศรีสาคร ร่วมกับทีมแพทย์ทหาร 
3. เดือน เม.ย.62 ออกหน่วยที่รพช.สุคิริน ร่วมกับทีมแพทย์ทหาร 
4. เดือน ส.ค.62 ออกหน่วยที่รพช.ยี่งอ ร่วมกับทีมแพทย์ทหาร 

 
ตาราง 50 ผลการด าเนินงานสาขาโรคตา 

ล าดับ 
รายการข้อมูล / 

ตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

1 ร้อยละผูสู้งอายุ 60 ปี
ขึ้นไปไดร้ับการคัด
กรองสายตา (≥ร้อยละ 
75) 

เป้าหมาย/เกณฑ์ 75% 75% 75% 75% 
ผลงานจังหวัด 54875 54338 48207 41975 
ร้อยละ 73.49% 80.95% 67.04% 72.89% 
นราธิวาส 7,303 6,844 5,987 5,818 
สุไหงโก-ลก 2,968 4,400 4,935 5,235 
ตากใบ 5,898 5,572 3,725 497 
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ล าดับ 
รายการข้อมูล / 

ตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
2558 2559 2560 2561 

บาเจาะ 4,943 4,509 749 4,408 
ระแงะ 7,034 6,176 7,5,22 6,048 
รือเสาะ 4,664 4,936 5,189 5,094 
ศรีสาคร 2,297 2,187 926 374 
แว้ง 3,580 4,447 4,329 2,165 
สุคิริน 2,047 1,840 1,806 2,184 
สุไหงปาดี 4,011 4,071 4,506 3,359 
จะแนะ 2,057 2,026 2,209 1,898 
เจาะไอร้อง 3,234 2,801 2,621 2,315 
ยี่งอ 4,839 4,529 3,703 265 

2 ร้อยละผู้ป่วยตาบอด
จากต้อกระจก 
(Blinding cataract) 
ได้รับการผา่ตัดภายใน 
30 วัน (≥ร้อยละ 85) 

เป้าหมาย/เกณฑ์ 80% 80% 80% 85% 
ผลงานจังหวัด 306 307 385 343 
ร้อยละ 89.5% 88.9% 91.4% 97.3% 
นราธิวาส 113 79 80 104 
สุไหงโก-ลก 193 186 207 176 
ตากใบ - 10 - 28 
บาเจาะ - - - - 
ระแงะ - - - - 
รือเสาะ - - - - 
ศรีสาคร - 32 40 - 
แว้ง - - - - 
สุคิริน - - - 33 
สุไหงปาดี - - - - 
จะแนะ - - - - 
เจาะไอร้อง - - - - 
ยี่งอ - - 61 2 

ณ ตุลาคม 2561 
 
ปัญหา อุปสรรค 

1. การคัดกรองสายตาในระดับ รพ.สต.หรือ รพช. ยังมีบางแห่งที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ 

2. ขาดการลงข้อมูลคัดกรองผู้สูงอายุลงใน Vision 2020 ในระดับรพ.สต. โดยเฉพาะในเขต
รับผิดชอบของเทศบาล 

3. ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งจังหวัดนราธิวาสของปี 2561 ยังไม่ update ถูกต้อง 
เดิมหน่วยงานที่ลงข้อมูลเป็นสสจ. 

4. ยังมีผู้ป่วย Blinding cataract ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ  
5. ยังมีผู้ป่วยโดยเฉพาะ Blinding cataract ปฏิเสธการผ่าตัด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. รณรงค์คัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปให้แก่ รพ.สต. โดยรพ.นราธิวาสราชนครินทร์  

และรพ.สุไหงโกลกเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือค้นหา คัดกรองผู้ที่มีปัญหา สายตาเข้าสู่ระบบการรักษาให้
ครอบคลุม และใช้โปรแกรม Vision 2020 ก ากับติดตามทุกเขต 

2. ก าหนดให้แต่ละพ้ืนที่รพ.สต. update ฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่ของ
ตนเอง เพ่ือฐานข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020 ถูกต้องแม่นย า 

3. เร่งรัดการผ่าตัดลอกต้อกระจุกเชิงรุก ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือรพช.โดยเน้นที่ผู้ป่วย Blinding 
cataract ส่วนผู้ป่วย Low vision cataract ให้เข้ารับการผ่าตัดที่หน่วยบริการประจ า ณ รพท. 

4. ประสานความร่วมมือกับภาคีท้องถิ่นทุกภาคส่วน ได้แก่ อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพ่ือน า
ผู้ป่วยมายังหน่วยคัดกรอง และอ านวยความสะดวกในการรับส่งผู้ป่วยเข้ารับบริการ เพ่ือเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการ และลดการปฏิเสธการผ่าตัดต้อกระจก  

 
ผู้รายงาน  
 แพทย์หญิงอารีนา สะอีดี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 โทร 07 351 0458  E-mail : eye-nara@hotmail.com 
 

สาขาอบุตัิเหตุและฉกุเฉนิ 
 
 โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วย
ฉุกเฉินมาโดยตลอด รวมทั้งการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ECS โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขา
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับภัยสุขภาพต่างๆ โดยด าเนินงานในรูปคณะกรรมการภัยพิบัติ/
คณะกรรมการอุบัติเหตุกลุ่มชนของโรงพยาบาล  รวมทั้งการให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ซึ่ งยังคงมีเหตุการณ์ เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนหนึ่ งมีความซับซ้อนต้องการการ
รักษาพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้เหมาะสมกับโรค ในขณะที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร มีแพทย์เฉพาะทางไม่ครบทุกสาขา ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือ
เพ่ือการตรวจวินิจฉัย ท าให้ยังต้องส่งต่อผู้ป่วยส่วนหนึ่งไปรับการรักษายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า  อีก
ทั้งแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุยังมีน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้มารับบริการ การด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ TEA Unit (Trauma & Emergency admin unit) โรงพยาบาลระดับ S และ M1 มีการด าเนินการ 
แล้วแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ มีข้อจ ากัดด้านสถานที่และบุคลากรซึ่งยังใช้อัตราก าลังปกติร่วมกับห้องฉุกเฉิน มีการ
บริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานและตัวชี้วัดร่วมกับงานเวชสถิติและศูนย์ IT ซึ่งสามารถ
บริหารจัดการข้อมูลได้ระดับหนึ่ง ในส่วนของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ
มาช่วยในการคีย์ข้อมูลที่จ าเป็นรวมทั้งข้อมูล 43 แฟ้ม ประเด็นการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่/ภัยพิบัติ  
ทุกโรงพยาบาลมีการจัดท าแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน มีการจัดตั้งทีม Mini MERT ในทุกอ าเภอ และในระดับ
จังหวัดมีการจัดตั้งทีม MERT เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับอุบัติเหตุหมู่/ภัยพิบัติ  จัดให้มีการซ้อมแผน
เสมือนจริงในระดับโรงพยาบาลและร่วมซ้อมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เมื่อมีการเปิดใช้แผนฯจะมีการ
ท า AAR เพ่ือหาโอกาสพัฒนา โดยเฉพาะโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (โรงพยาบาลจังหวัด) และ
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โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (โรงพยาบาลทั่วไป) มีการปรับปรุงแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินรับผู้ป่วยได้รับสารเคมีและโรคระบบทางเดินหายใจ (กรณีระบาด) การติดตั้งเครื่อง AED มีการติดตั้ง
เฉพาะในจุดที่มีความเสี่ยงสูง โดยในพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก-ลกมีการติดตั้งกระจายตามแหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยง
สูงจ านวน 23 เครื่อง ทุกโรงพยาบาลมีการเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาเพ่ือช่วยลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน 
มีการคัดแยกผู้ป่วย (Triage) โดยใช้เกณฑ์ของ ESI วางระบบป้องกันความปลอดภัยโดยใช้ 2P safety 
 การบาดเจ็บยังเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิต  ส่วนใหญ่เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  
แม้ว่าปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรยังไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนด  แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
และตัวโรคมีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งปัจจุบันยังคงมีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่เข้ามารับการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้ว่าแนวโน้มลดลงแต่ระดับความรุนแรงยังคงเดิม โดยในปี 2561 โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์มีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เข้ารับบริการจ านวน  39 ราย และมีผู้ป่วยที่มารับบริการที่
ห้องฉุกเฉินปีงบประมาณ 2559-2561 เฉลี่ย 35,800 ราย/ปี โดยแยกตามระดับความรุนแรงดังนี้   

- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (R) เฉลี่ยจ านวน  1,442 ราย/ปีคิดเป็นร้อยละ 4.03 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (E) เฉลี่ยจ านวน  3,204 ราย/ปีคิดเป็นร้อยละ 8.95 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (U) เฉลี่ยจ านวน 10,105 ราย/ปีคิดเป็นร้อยละ 28.23 
- ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (SU) เฉลี่ยจ านวน 5,395 ราย/ปีคิดเป็นร้อยละ 15.07 
- ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (NU) เฉลี่ยจ านวน 15,653 ราย/ปีคิดเป็นร้อยละ 43.72 

 การรองรับภาวะฉุกเฉินหมู่/ภัยพิบัติที่มีโอกาสเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น อุบัติเหตุจราจร  สถานการณ์ความ
ไม่สงบ น้ าท่วม  ดินโคลนถล่ม  รวมถึงการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครมักกะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียซึ่งมักมีการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  โดยปัจจุบันมีเที่ ยวบินตรงจาก
ประเทศซาอุดิอาระเบียมายังจังหวัดนราธิวาส ในปีที่ผ่านมามี 6 เที่ยวบิน มีผู้โดยสาร 1,720 คน ท าให้มีโอกาส
เกิดการระบาดของโรคได้ง่ายถ้าไม่มีแผนหรือระบบรองรับที่เหมาะสม   
 
แผนการด าเนินงาน 

ประเด็น มาตรการด าเนินการ 
ER คุณภาพ ลดแออัด - สร้างมาตรการลดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 

- พัฒนาระบบให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอยู่ใน ER ไม่เกิน 2-4 ชม. 
จัดมาตรฐาน/
พัฒนาคน 

- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตามโรค Fast track 
- พัฒนาสมรรถนะแพทย์และพยาบาลด้าน ATLS 
- น าเกณฑ์ ECS มาประเมินตามระดับของโรงพยาบาล 
- Audit case ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เสียชีวิตใน 24 ชั่วโมง 
- ใช้ระบบ National Triage ในการคัดแยกผู้เจ็บป่วย 
- Trauma สัญจร 

EMS คุณภาพ เพ่ิมการเข้าถึง
บริการ 

- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ 
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกท้ังใน รพ.และชุมชน 

TEA Unit TEA Unit 
มาตรฐาน 

- จัดตั้ง TEA Unit ให้ได้ตามมาตรฐานในโรงพยาบาลระดับ S, M1 
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ประเด็น มาตรการด าเนินการ 
 
 
จัดมาตรฐาน/ 
พัฒนาคน 

- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ TEA Unit 
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- พัฒนาการส่งออกข้อมูลการบริการห้องฉุกเฉินผ่านแฟ้ม accident 

Severe 
Traumatic 
Brain Injury 

การวิเคราะห์สาเหตุ
การเสียชีวิตผู้ป่วยที่
มี PS≥0.75 

- Audit case ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตที่มีค่า PS≥0.75 
 

การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้บาดเจ็บ
ทางสมองและ
เครือข่าย 

- พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
- พัฒนามาตรฐานการส่งต่อผู้บาดเจ็บที่ศีรษะจากโรงพยาบาลชุมชนมายัง
โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ 
- Audit case ที่มีการส่งต่อจาก รพช. ล่าช้ามากกว่า 1 ชั่วโมง 
- Audit case ที่มีการส่งผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดช้ามากกว่า 1 ชั่วโมง 

 
ตาราง 51 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ล าดับ รายการข้อมูล/ตัวชี้วัด หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน (ต.ค.-พ.ย.) 

ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 
1 อัตราการตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage 

Level 1) ภายใน 24 ชม. ใน รพ. S, M1  
เป้าหมาย/เกณฑ ์ <12 % <12 % 
ผลงานจังหวัด 13.03 (55/422) 17.84 (48/269) 
S: รพ. นราธิวาสฯ 13.60 (37/272) 11.59 (27/233) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก 12.0 (18/150) 58.33 (21/36) 

อัตราการตายของผู้ป่วย Trauma 
(Triage Level 1) 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ <12 % <12 % 
ผลงานจังหวัด 14.81 (8/54) 13.51 (5/37) 
S: รพ. นราธิวาสฯ 15.79 (6/38) 18.51 (5/27) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก 12.5 (2/16) 0 (0/10) 

อัตราการตายของผู้ป่วย  
Non Trauma (Triage Level 1) 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ <12 % <12 % 
ผลงานจังหวัด 12.77 (47/368) 18.53 (43/232) 
S: รพ. นราธิวาสฯ 13.25 (31/234) 10.68 (22/206) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก 11.94 (16/134) 80.77 (21/26) 

2 อัตราของผู้ป่วย Trauma Triage Level 
1 และมีข้อบ่งช้ีในการผ่าตดัใน รพ.ระดับ 
S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดไดภ้ายใน 
60 นาที 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ >80 % >80 % 
ผลงานจังหวัด NA 100  (0/0) 
S: รพ. นราธิวาสฯ NA 100  (0/0) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก NA 100  (0/0) 

3 อัตราของผู้ป่วย Triage Level 1, 2 อยู่
ในห้องฉุกเฉิน < 2 ช่ัวโมงในรพ. ระดับ 
S, M1 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ NA >60 % 
ผลงานจังหวัด 96.72 (738/763) 85.84 (1,224/1,426) 
S: รพ. นราธิวาสฯ  96.72 (738/763)  97.24 (705/725) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก NA 74.04 (519/701) 
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ล าดับ รายการข้อมูล/ตัวชี้วัด หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน (ต.ค.-พ.ย.) 
ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 

4 อัตราการเสียชีวิตผู้บาดเจ็บที่ PS≥0.75 
ในรพ. ทุกระดับและได้รับการท า root 
cause analysis 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ 100 % 100 % 
ผลงานจังหวัด 100 (2/2) 100 (3/3) 
S: รพ. นราธิวาสฯ 100 (1/1) 100 (1/1) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก 100 (1/1) 100 (0/0) 
รพ. ระดับ F1, F2 ไม่มีการท า IS  

5 อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง 
(รหัส ICD S 06.1 – S 06.9) 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ <45 % <45 % 
ผลงานจังหวัด 6.0 (3/50) 4.55 (1/22) 
S: รพ. นราธิวาสฯ 20.0 (2/10) 0 (0/6) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก 2.5 (1/40) 6.25 (1/16) 

6 TEA Unit ใน รพ. ระดับ S, M1 ผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ NA >80 % 
ผลงานจังหวัด NA 35.0 (14/40) 
S: รพ. นราธิวาสฯ NA 32.5 (13/40) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก NA 37.5 (15/40) 

7 อัตราของ รพ. ระดับ F2 ขึ้นไปท่ีผา่น
เกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ > 70% > 80% 
ผลงานจังหวัด 92.30 ยังไม่ครบรอบ 

การประเมิน 
เป้าหมาย/เกณฑ์ ของ
รพ. F2 ขึ้นไป 

> 40% > 40% 

S: นราธิวาส 59.40 ยังไม่ครบรอบ 
การประเมิน M1: สุไหงโก-ลก 52.60 

ตากใบ 55.7 
บาเจาะ 44.9 
ระแงะ 46.0 
รือเสาะ 37.9 
ศรีสาคร 47.1 
แว้ง 41.1 
สุคิริน 40.1 
สุไหงปาด ี 42.2 
จะแนะ 49.8 
เจาะไอร้อง 40.12 
ยี่งอ 47.92 

8 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  (Triage Level 1, 2) 

เป้าหมาย > 60 % > 22 % 
ผลงานจังหวัด 13.12  

(192/1,463) 
10.24 (146/1,426) 

S: รพ. นราธิวาสฯ 18.87 (144/763) 16.28 (118/725) 
M1: รพ. สุไหงโก-ลก 6.86 (48/700) 3.99 (28/701) 

9 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ
ลดลง (สาขาหัวใจ/มะเร็ง/อุบัติเหตุ/
ทารกแรกเกิด) 

เป้าหมาย ลดลง 10 % ลดลง 10 % 
ผลงานจังหวัด 6 ราย 16.67 (5 ราย) 
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 ในปีงบประมาณ 2561 การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตาม Service plan อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาสมีการวางแผนและพัฒนาการบริการร่วมกัน เพ่ือพร้อมให้บริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง เช่น มีแผนด าเนินการลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัดในช่วงคลินิกนอกเวลาปิด
ให้บริการ จัดท า standing order ในกลุ่มโรค Fast Track ก าหนดระยะเวลาการรักษาผู้ป่วยอยู่ใน ER ใน
ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน Level 1, 2 และกลุ่มโรค Fast Track  การรอคอย Lab ด่วน (ที่ผ่านมาไม่มีผู้ป่วยวิกฤติ
ฉุกเฉิน Level 1, 2 รอคอยใน ER เกิน 4 ชั่วโมง) มีการจัดท าข้อมูล 43 แฟ้ม ทบทวนการดูแลผู้บาดเจ็บที่
เสียชีวิต (Trauma audit) ที่มีค่า PS >0.75 ทุกราย  พัฒนาระบบส่งต่อและจัดท ามาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยใน
รูปแบบ Fast track พัฒนาระบบงานใน ER และงาน EMS ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ มีการตรวจสอบคุณภาพการส่งต่อผู้ป่วย
และสะท้อนกลับไปยังโรงพยาบาลบาลชุมชน พัฒนาระบบการส่งกลับ (Refer  back) ในผู้ป่วยที่พ้นภาวะ
วิกฤติกลับไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลต้นทาง จัดตั้งศูนย์ TEA Unit (Trauma & Emergency admin unit) ใน
โรงพยาบาลระดับ S และ M1 มีการด าเนินการจัดตั้งแบบไม่เต็มรูปแบบ ยังมีข้อจ ากัดด้านสถานที่และบุคลากร
ที่ใช้อัตราก าลังร่วมกับงาน ER ในส่วนของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการมา
ช่วยในการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้ม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ซึ่งสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ระดับหนึ่ง คณะท างานของจังหวัดมีการลง Trauma สัญจรเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับทราบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของตัวชี้วัดตาม Service Plan โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องของ
ปีงบประมาณ 2561 ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดมีเพียงอัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS ที่ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์อาจเนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และผลการประเมิน ECS คุณภาพในภาพรวม
ของจังหวัดตั้งแต่โรงพยาบาล F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 92.31 (12/13 รพ.) แต่ประเด็นที่ไม่ผ่านใน
ภาพรวมของจังหวัดคือ องค์ประกอบที่ 12 การศึกษาและการวิจัย รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 9 การบริหาร
จัดการ องค์ประกอบที่ 2 บุคลากร และองค์ประกอบที่ 5 Emergency referral system เป็นโอกาสในการ
พัฒนาต่อเนื่องในปี 2562 โดยทุกโรงพยาบาลจะมีการน าแผนพัฒนา ECS บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล  
 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561) พบว่าอัตราการตายของผู้ป่วย
ฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชม. ใน รพ. S, M1 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Triage Level 1, 2) และผลประเมินการจัดตั้ง TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ S, M1 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
ปัญหา  อุปสรรค  

1. แพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีน้อย 
2. บุคลากรมีจ านวนน้อยกว่าภาระงานที่รับผิดชอบทั้งในการให้บริการ EMS  การดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 

งานศนูย์ประสานการส่งต่อ และงานศูนย์ TEA Unit ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการในบางช่วงเวลา 
3. บริบทของพ้ืนที่ (สถานการณ์ความไม่สงบ การรับรู้ปัญหาด้านสุขภาพในเรื่องอาการของฉุกเฉิน) 
4. การมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ท าให้การรับรู้ของประชาชนในพื้นท่ีมีน้อย ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
5. ศูนย์ TEA Unit มีการเก็บข้อมูลในประเด็นส าคัญในการพัฒนางานแต่ขาดการวิเคราะห์ 
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6. โรงพยาบาลชุมชนยังไม่มีการคีย์ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุในโปรแกรม IS ท าให้ไม่สามารถประมวลผล
อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บได้ 

7. ในเวลาราชการโรงพยาบาลชุมชนยังใช้แพทย์เวร ER ร่วมกันกับแผนกอ่ืน 
8. ห้องฉีดยาท าแผลของโรงพยาบาลชุมชนยังอยู่ร่วมกับ ER 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในเบื้องต้นควรน าข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการมาวิเคราะห์ก่อน 
2. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงสู่ชุมชนเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 
ผู้รายงาน   
 นางชฎาพร  ฟองสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 โทร.  07 351 0438 E-mail kobernara@hotmail.com 
 
สาขาทนัตกรรม 
 
รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
 การเข้าถึงบริการของประชาชนที่น้อย เนื่องจากยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก รวมถึงการกระจายตัวของทันตาภิบาลใน รพ.สต. ยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ รพ.สต. ยังไม่มีทันตาภิบาล
ปฏิบัติงานประจ า 
 
แผนการด าเนินงาน 

1. สนับสนุนและควบคุมก ากับให้ รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทันตกรรมได้
ด าเนินการตามตัวชี้วัด ทั้ง 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม 

2. จัดให้มีทันตแพทย์หมุนเวียนไปปฏิบัติงานใน ศสม./รพ.สต. เพ่ือเป็นการกระจายการบริการให้
ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้สะดวกขึ้น 

3. จัดให้ทันตาภิบาลใน รพ.สต. ออกไปช่วยปฏิบัติงานใน รพ.สต.ใกล้เคียง ที่ยังไม่มีทันตาภิบาลประจ า 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการบริการทันตกรรมอย่างทั่วถึง เช่น รพ.สต. โคกศิลา จะจัดให้ทัน
ตาภิบาลที่ประจ า รพ.สต. กะลุวอ หมุนเวียนลงไปปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน 

 
ตาราง 52 รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 

รายการ
ข้อมูล / 
ตัวชี้วัด 

 ผลการด าเนินงาน 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละ รพ.
สต/ศสม. มี
การจัดบริการ
สุขภาพช่อง
ปากท่ีมี
คุณภาพ 

เป้าหมาย/
เกณฑ ์

n/a n/a n/a ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ร้อยละ % % % % % % 
เมืองนราธิวาส - - - 64.29 

(9/14 แห่ง) 
42.86 

(6/14 แห่ง) 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
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ณ เดือนตุลาคม 2561 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. รพ.สต.ที่ยังไม่มีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจ าแต่มีทันตาภิ
บาลจากโรงพยาบาลไปหมุนเวียนให้บริการ 1 วัน/สัปดาห์ ซึ่ง
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดทุกกิจกรรมนั้นได้เต็มที่ 

1. จัดให้มีทันตาภิบาลครอบคลุมคลอบคลุม และปฏิบัติงาน
ประจ าเต็มเวลาทุก รพ.สต. ซึ่งรพ.สต.ที่ยังไม่มีทันตาภิบาล
ปฏิบัติงานประจ าในเขต คปสอ. เมือง ได้แก่ รพ.สต.ตะโล๊
งแนง็ รพ.สต.สุไหงบาลา และรพ.สต.โคกศิลา 

2. ระบบการลงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์  ในบทบาท รพ.สต. 
ผลงานจะน้อยได้สอบถามพบว่า มีปัญหาในหารลงข้อมูล ท า
ให้ผลการปฏิบัติงานที่ท าได้จริงกับผลงานที่แสดงขึ้นในระบบ 
HDC ไม่ตรงกัน 

2. พัฒนาระบบการลงข้อมูลใน HDC โดยการเพิ่มจ านวน
คอมพิวเตอร์ส าหรับการลงข้อมูลให้มีความเพียงพอ และจัด
ประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจระบบการลงข้อมูลใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
การใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นแม่ข่าย ในการดูแลการให้บริการทันตกรรม ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 11 แห่ง และ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 3 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองนราธิวาส 1 แห่ง โดยสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์ และการจัดท าโครงการส่งเสริมทันตสาธารณสุขในทุกกลุ่ม
วัย และ ติดตามการด าเนินงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพ่ือให้สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 
 
แผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทันตสุขภาพแก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. จัดให้มีทันตแพทย์หรือทันตาภิบาลลงปฏิบัติงานให้ครบทุกสถานบริการสาธารณสุขในเขตอ าเภอ

เมืองนราธิวาส 
 
ตาราง 53 การใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 

รายการข้อมูล / 
ตัวชี้วัด 

 ผลการด าเนินงาน  
2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปากรวม
ทุกสิทธิของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เป้าหมาย/เกณฑ ์ ร้อยละ 35 
ร้อยละ - - 22.35 22.33 

 
1.62 

ณ เดือนตุลาคม 2561 
 
 การเข้าถึงบริการของประชาชนที่น้อย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบระบบการให้บริการคลินิก
ทันตกรรมใน รพ.สต. รวมถึงขอบเขตของงานบริการ เช่น ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน ท าฟันเทียม (ไม่ทราบว่า
สามารถท าได้) อีกท้ังระยะเวลาการรอคอยการรับบริการที่ยาวนาน จึงท าให้ไม่อยากมารับบริการจนกว่าจะทน
ความเจ็บปวดไม่ไหว 
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ปัญหา อุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้ารับบริการรายใหมม่ีน้อยเนื่องจากการเข้าบริการจะจ ากัดใน
บางกลุ่มคน (คนเดิม) อีกกลุ่มจะไม่มารับบริการโดยเฉพาะราย
ใหม่ รวมถึงประชาชนส่วนมากขาดความตระหนักในการดูแล
สุขภาพช่องปาก เนื่องจากโรคในช่องปากท่ีเป็นอยู่ยังไม่ท าให้
เกิดอาการเจ็บปวด 

ท าสื่อเพิ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปได้ทราบถึง
ความส าคญัของการดูแลสุขภาพช่องปากและ จัดรณรงค์กิจกรรม
ส่งเสริมทันตสาธารณสุขในชุมชน เพื่อให้ชุมชนและผู้น าชุมชน
ตระหนัก และสามารถน าไปเผยแพร่ต่อได้ 

 
ประชาชนยังมีความกลัวต่อหัตถการทางทันตกรรมและไม่มี
ความเช่ือมั่นในการบริการทันตกรรมของทันตบุคลากรของ
สถานบริการสุขภาพบางแห่ง 

สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมั่นใจในศักยภาพของทันตบุคลากร 
ให้บริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล/ รพ.
สต./ ศสม. โดยการดูแลผู้ป่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการหัตการในช่องปาก 

 
ผู้รายงาน  
 ทพ. พีระ เจริญสุข ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 โทร 07 351 1542 Email : denthos_nara@hotmail.com  
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คณะท่ี 3 การพฒันาระบบบรหิารจดัการ  

เพือ่สนบัสนุนการจดับรกิารสขุภาพ 

 
ระบบบรหิารจดัการก าลงัคนดา้นสขุภาพ 
 
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช ้
 โรงพยาบาลได้ท าการส ารวจความสุขของบุคลากรโดยใช้เครื่องมือ Happinometer  ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน เพ่ือสะท้อนความจ าเป็นที่องค์กรต้องพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนในองค์กรอย่างทันท่วงที เพ่ือให้คนท างานอย่างมีความสุข และก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่ง
ความสุขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 ประเภทการจ้าง  ได้แก่ 
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งได้ ท า
การส ารวจในรอบปีที่ผ่านมา  โดยได้ก าหนดระยะเวลาในการเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ และก าหนด
เป้าหมายขั้นต่ าของจ านวนคนที่เข้าไปตอบแบบส ารวจไม่น้อยกว่า 60% ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด  ซึ่ง
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งสิ้นจ านวน 828 ราย คิด
เป็น 77.75% 
  คะแนนจากการตอบแบบส ารวจความสุขท้ัง 9 ด้านเรียงคะแนนที่ได้มากที่สุดตามล าดับดังนี้ 

1. Happy Soul จิตวิญญาณดี 74.45 คะแนน 
2. Happy Heart น้ าใจดี 69.63 คะแนน 
3. Happy Body สุขภาพกายดี 69.46 คะแนน 
4. Happy Family ครอบครัวดี 67.40 คะแนน 
5. Happy Society สังคมด6ี2.86 คะแนน 
6. Happy Brain ใฝ่รู้ดี 62.45 คะแนน 
7. Happy Work Life การงานด ี61.18 คะแนน 
8. Happy Relax ผ่อนคลายดี 57.44 คะแนน 
9. Happy Money สุขภาพเงินดี 51.49 คะแนน 

 
 คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 ด้านเท่ากับ 64.04 คะแนน  เมื่อสรุปจากคะแนนเฉลี่ยถือได้ว่าบุคลากรโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์อยู่ในเกณฑ์บุคลากรในองค์กร “มีความสุข”ผู้บริหารควรสร้างเสริมและสนับสนุนให้มี
ความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
 เมื่อมาวิเคราะห์จากผลคะแนนทั้ง 9 ด้านแล้ว พบว่า ด้านที่ได้คะแนนต่ าที่สุด คือ Happy Money 
สุขภาพเงินดี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีปัญหาในด้านการเงินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
51.49  จึงเป็นประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องน าไปวางแผนพัฒนาเพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุข
ยิ่งขึ้นต่อไป   
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แผนการด าเนนิงาน       
 โรงพยาบาลได้ด าเนินการจัดท าตามแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
(Happy Money Program)  โดยจะด าเนินโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากร  เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจต่อการปฏิบัติงาน เกิดการบริการที่ดี  มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่สุขใจ  โดยได้ด าเนินการร่วมกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์  สาขานราธิวาส  และได้เชิญให้ธนาคารไทยพาณิชย์มาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ Happy Money  
Program ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง  ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
2561  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจ านวน 30 คน 

1. ปรับปรุงที่พักอาศัยของบุคลากร 
2. ปรับปรุงลานจอดรถของบุคลากร 
3. การโยกย้ายภายในหน่วยงาน 
4. เร่งรัดด าเนินการจ่าย ฉ.11  ฉ.12  และ P4P ให้เป็นปัจจุบัน 
5. ปรับสถานการณ์ด ารงต าแหน่งของบุคลากรประเภทจ้างเหมาบริการให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว  

จ านวน 49 คน 
6. ปรับเงินเดือนจ้างเหมาบริการให้สูงขึ้นกรณีเกินกรอบ FTE ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี  และ

เป็นสายงานที่ขาดแคลน 
7. จัดสวัสดิการให้บุคลากร  วันเกิด  ป่วย  เสียชีวิต  เกษียณอายุราชการ  ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
8. จัดท าแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล (Happy Money 

Program)  โดยด าเนินโครงการความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากร  ร่วมกับธนาคารไทย
พาณิชย์  สาขานราธิวาส  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงาน เกิดการบริการที่ดี  มีคุณภาพ  
เจ้าหน้าที่สุขใจ  โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ Happy Money  Program ณ ห้องประชุมใบไม้สี
ทอง  ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561  โดยมีผู้เข้ารับ
ฟังจ านวน 30 คน  ทั้งนี้  ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 
มีนาคม 2561  จากการด าเนินงานพบว่า ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

 
ตาราง 54 ผลการด าเนินงาน Happinometer 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ 
ผ่านเกณฑ์ 

ระดับ 

ผลการด าเนินงาน 
2560 2561 

1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดชันีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 

60 64.04 64.04 

2 ระดับความส าเร็จของการน าดัชนีความสุขของ
คนท างานไป(Happinometer) ใช้ 

3 3 3 

 
ปัญหา อุปสรรค 

1. โปรแกรม Happinometer ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  ปัจจัยที่มีผลกับสถานภาพของ
บุคลากร  เช่น ประเภทต าแหน่ง สายงานวิชาชีพ ฯลฯ 

2. บางหน่วยงาน/สายงานวิชาชีพ  ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าไปตอบแบบส ารวจออนไลน์  จึงท า
ให้ข้อมูลที่ได้ไม่มีความครอบคลุมทุกสายงาน 
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3. เจ้าหน้าที่บางคนตอบข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ 
2. ควรกระตุ้นให้ทุกหน่วยงาน/สายงานวิชาชีพเข้าไปตอบแบบส ารวจความสุข Happinometer ให้

ครบถ้วนทุกคน  เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความครอบคลุม  ไม่คลาดเคลื่อน 
3. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและตอบข้อมูลตามความเป็นจริง  เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
4. โรงพยาบาลควรจัดท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างานให้มากกว่านี้  มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

กลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลาย 
ผู้รายงาน  

1. นายเอก สมสมาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
โทร 073 510 474  E-mail : hrd-nara@hotmail.com 

2. นางสาวมาซีเตาะห์  กาเจ นักทรัพยากรบุคคล 
โทร 073 510 474  E-mail : hrd-nara@hotmail.com 

 

ระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคุณภาพ 
 
รอ้ยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เป็นนโยบายที่ผู้บริหารให้ความส าคัญในระดับต้นๆ ซึ่งได้บรรจุการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากลลงในแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ข้อที่ 1 การยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐาน
วิชาชีพ อยู่ในเป้าประสงค์ G3 โรงพยาบาลได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ กลยุทธ์ S3 พัฒนาระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ มีเป้าประสงค์หลัก คือเพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย เกิดความพึงพอใจ และเจ้าหน้าที่มีความสุขใน
การท างาน โดยในปี 2557 โรงพยาบาลฯได้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
(Engagement for patient safety)” ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร สู่กระบวนการ Patient Safety & Safety 
Hospital ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ
คุณภาพโรงพยาบาล (THIP II) เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มีการใช้โปรแกรมแบบส ารวจเพ่ือการวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Hospital diagnosis : Emometer, 9 cell, Safety Culture) เพ่ือวิเคราะห์การบริหารงานโรงพยาบาล การ
พัฒนาคุณภาพ ความสุข ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีการใช้โปรแกรมระบบบริหารความเสี่ยง 
(HRMS) เพ่ือควบคุม ติดตาม ประเมินและแก้ไข ความเสี่ยงในโรงพยาบาล และในปี 2560 โรงพยาบาลฯได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์
ระดับประเทศ (National Reporting and Learning System : NRLS) เพ่ือแลกเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสถานพยาบาล และตอบสนองนโยบาย 2P Safety  
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 การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลฯ ด าเนินการโดยคณะกรรมการส าคัญต่างๆ เช่น
คณะกรรมการทีมน า  เป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านคุณภาพ วางแผนงาน ควบคุมก ากับ และติดตามประเมินผล 
คณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (Facilitator) มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ทั้งหมดภายในโรงพยาบาล  ซึ่งด าเนินการโดยทีมคุณภาพแยกตามระบบงานส าคัญต่างๆ  ได้แก่  PCT อายุร 
กรรม  PCT ศัลยกรรม  PCT กุมารเวชกรรม PCT สูติกรรม  การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
(IC) ระบบสารสนเทศการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( IM) ระบบบริหารความเสี่ยง (RM) ระบบการ
จัดการด้านยา (PTC) การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) การจัดการด้านสิทธิผู้ป่วยและ
จริยธรรม และการท างานกับชุมชน แต่ละทีมมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ค้นหา
กระบวนการพัฒนาในหน่วยงาน โดยกระบวนการ  Internal  Audit  มีระบบการรายงานผลตามตัวชี้วัด
คุณภาพต่างๆ และมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  การพัฒนาคุณภาพ  โดยการน าเสนอผลงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพ (CQI) อย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาคุณภาพตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหลังรับการ Re-
accredit ครั้งที่ 2 ในปี 2557 พบว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ แต่ยังมีจุดอ่อนใน
การติดตามผล การรายงานและการน าข้อมูลป้อนกลับเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพัฒนา เช่นตัวชี้วัด THIP II , ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล 9 cell, Emo-metter, Safety Culture เป็นต้น การใช้งานโปรแกรม HRMS พบว่า
เจ้าหน้าที่ Back Office ส่วนใหญ่ขาดการรายงานความเสี่ยง และในปี 2560 โรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการต่อ
อายุการรับรองคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 3 พบว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล มี
ประเด็นที่ต้องพัฒนา และปรับปรุงโดยเร่งด่วน ได้แก่    

1. ทีมน าทางคลินิกทุกระบบได้ด าเนินการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย Dead ปี 2558-2560 พบว่า              
เวชระเบียนที่ได้ทบทวน ได้แก่ PCT อายุรกรรม 368 chart, PCT ศัลยกรรม 187 chart, PCT กุมาร
เวชกรรม 454 chart และ PCT สูติ-นรีเวชกรรม 293 chart  รวมทั้งหมดประมาณ 1,302 chart  

2. ทีมน าทางคลินิกทุกระบบได้ด าเนินการทบทวน  วิเคราะห์บริบท ประเด็นส าคัญต่างๆ และน าผล
การทบทวนเวชระเบียนดังกล่าวเชื่อมโยงกับ Clinical tracer Highlight สรุปได้ดังนี้ 
- PCT อายุรกรรม จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การดูแลผู้ป่วย Sepsis 2) การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค  

COPD 3) การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ STEMI  4) การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 
(CAPD) 5) การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 6) การดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   
7) การดูแลผู้ป่วย Ischemic Stroke 8) การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค HIV  

- PCT ศัลยกรรม จ านวน 13 เรื่อง  ได้แก่ 1) การดูแลผู้ป่วย Head injury 2) การดูแลรักษา
ผู้ป่วย Multiple Organ Injury 3) การดูแลผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke 4) การดูแลผู้ป่วย 
Fracture Spine 5) การดูแลผู้ป่วย Open Fracture Femur Tibia  6) การดูแลผู้ป่วย  
Acute Appendicitis 7) การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 8) การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดไส้เลื่อนผ่าน
กล้อง 9) การดูแลผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ าดีที่เข้ารับการผ่าตัดถุงน้ าดีโดยใช้กล้อง 10) การดูแล
ผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบ  11) การดูแลผู้ป่วยต้อกระจก  12) การดูแลผู้ป่วยต้อหิน
13) การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมไทรอยด์ 

- PCT สูติ-นรีเวชกรรม จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง 
(Anemia in Pregnancy) 2) การดูแลผู้ป่วย Ectopic pregnancy 3) การดูแลหญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเจ็บครรภ์ก่อนก าหนด (Preterm labour) 4) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องผ่าตัด
คลอดโดยไม่ได้วางแผน 5) การดูแลผู้ป่วย Pregnancy Induced Hypertension 6) การ
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ดูแลผู้คลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH) 7) การดูแลมารดาที่เป็นโรคหัวใจ (heart 
disease) 8) การดูแลมารดาวัยรุ่น 

- PCT กุมารเวชกรรม จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1) Neonatal sepsis 2) การดูแลทารกเกิดก่อน
ก าหนด 3) Neonatal jaundice 4) การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็กในเด็กอายุ 1 เดือนถึง
น้อยกว่า 5 ปี 5) การดูแลผู้ป่วยเด็ก Sepsis อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี บริบูรณ์ 6)การดูแลผู้ป่วย
โรคธาลัสซีเมีย 7) การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในเด็ก 8) การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเด็ก 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงพ้ืนที่พักขยะ ต่อท่อระบายน้ าลงบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้สามารถช าระล้าง 
สิ่งสกปรกระหว่างการขนย้าย และเปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ใหม่ จากนั้นได้ปรับปรุงภาชนะบรรจุ
คลอรีนที่ระบบบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามมาตรฐานเป็นทียอมรับ ได้ปรับปรุงระบบใหม่ เป็นการจ่าย
คลอรีนแบบน้ า   

4. ระบบ IC ได้ด าเนินทบทวน วิเคราะห์ ข้อมูลผู้ป่วย Sepsis, ผู้ป่วยเชื้อดื้อยา เชื่องโยงกับผล 
Antibiogram ,วิเคราะห์ข้อมูลการติดเชื้อ  VAP .HAP  ,ด าเนินการปรับปรุงระบบการท าความ
สะอาดเครื่องมือ  การเตรียมอุปกรณ์ปราศจากเชื้อของหน่วยงานทันตกรรม ลงที่หน่วยจ่ายกลาง 
รพ. และได้ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ที่ให้บริการผู้ป่วยนอก คลินิกกุมารเวชกรรม เริ่มเปิดให้บริการ
ในเดือนมีนาคม 2561 

5. ทีมน าโรงพยาบาล ได้ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัดคุณภาพ 7 ด้าน ให้ครอบคลุมตามข้อเสนอแนะของ  
สรพ. จากเดิมมีตัวชี้วัดคุณภาพ 141 ตัว เป็น 236 ตัว ครอบคลุมคุณภาพ 7 ด้าน Pre, in. Post 
Hospital 

 จากความพยายามและความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น Re-accreditation ครั้งที่ 3 จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีอายุการรับรองระหว่างวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2561 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 
แผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของ สรพ. หลังการเยี่ยมส ารวจ ได้แก่  

1. ทีมน าทางคลินิ กทุ กระบบ ทบทวนเวชระเบี ยนผู้ ป่ วย  Dead, Unplanned intubation, 
Unplanned CPR,  Refer in/ Refer out, ผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงทรุดลงในระหว่างการ
ดูแลรักษา ปี 2561-ปัจจุบัน และสรุปผลการทบทวนรายโรค ส่งศูนย์คุณภาพรวบรวม และ
รายงานผู้บริหาร เพ่ือหาแนวทางป้องกัน และแก้ไข 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน (สายวิชาชีพและสายสนับสนุน) รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ และบุคลากรสาธารณสุข 

3. ทุกระบบงาน และทุกหน่วยงาน ควรเพ่ิมการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยพักรักษา
อยู่ในโรงพยาบาลทุกวันๆละ 3 chart เพ่ือหา AE และสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงส าคัญได้ 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (KM) ทั้งในหน่วยงาน หอผู้ป่วย 
และระบบงานส าคัญต่างๆ  และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จัดท าผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมต่างๆ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพขององค์กร ผู้รับบริการพึงพอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข  
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5. ทีมน าคุณภาพเพ่ิมการติดตามผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพทางคลินิก ระบบบริหารความเสี่ยง 
ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 

 
ตาราง 55 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ HA (Reaccredit ครั้งที่ 3) 

รายการข้อมลู/ตัวช้ีวัด เกณฑ ์ ผลการด าเนินงาน 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ HA 
(Reaccredit ครั้งท่ี 3) 

ผ่านการ
ประเมิน  
Re-ac 3 

ผ่านการ
ประเมิน 
Re-ac 2 

- - 
 

ผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 

 
ปัญหา อุปสรรค 

1. กระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลขาดการทบทวน ท าความเข้าใจมาตรฐาน HA ส่งผลให้การ
ต่ออายุการรับรองในครั้งนี้ ต้องปรับปรุงประเด็นการทบทวนเวชระเบียนอย่างเร่งด่วน 

2. การทบทวนเวชระเบียน ส่วนใหญ่ทบทวน case dead ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ 
เนื่องจากภาระงานมาก   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าข้อมูลผลลัพธ์คลินิก/ผลจาการทบทวน ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น อัตรา
การเสี ยชี วิตของผู้ป่ วย stroke จาก hemorrhagic stroke ที่ มี แนวโน้ มสู งขึ้ น ในขณ ะที่
โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมประสาท อัตรา delayed, missed diagnosis และ
พบ ruptured appendicitis ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการตกเลือกหลังคลอดและเกิดภาวะ 
shook ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นต้น โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นประเด็น/โอกาสพัฒนา 
น าสู่การปรับปรุง/พัฒนาที่ชัดเจน ตรงประเด็น 

2. ควรน าความเสี่ยง/อุบัติการณ์ที่พบ near missed สูงขึ้นมาทบทวน วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงใน
เชิงระบบ เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบงานส าคัญ ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ้ า  

3. ควรน าผลการทบทวนความสมบูรณ์เวชระเบียนที่พบว่ามีค่าต่ ากว่าเกณฑ์และมีแนวโน้มลดลงใน
ขณะที่โรงพยาบาลมีแพทย์ปฏิบัติงานจ านวนมาก โดยน าข้อมูลมาทบทวนและพัฒนาระบบบันทึก
เวชระเบียนให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและ
การใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารระหว่างวิชาชีพ 

ผู้รายงาน   
1. นางทัดเดือน  ภาวสุทธิไพศิฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    

โทร. 081 969 8549 E-mail : tadduean.p@gmail.com 
2. นางคอดีเยาะ  ยาหมาย   นักวิชาการสาธารณสุข 

โทร.085 629 2765  E-mail : kor.nilao@gmail.com 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้นหน่วยงานมีกระบวนการปฏิบัติงานตาม EB 1 – EB11 มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
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วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based : EB 1 – EB 11) 
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดย
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ตามยุทธศาสตร์ชาติ       
ระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ประเด็นที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน  
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  ได้ตอบรับนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศแสดงเจตจ านงการ
ด าเนินงานภายใต้ภารกิจ ความโปร่งใส ที่ดีตามมาตรฐาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และเท่า
เทียมกันและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจน มีนโยบายของผู้น าองค์กรในการบริหารจัดการด้วยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการก าหนดคุณธรรมร่วม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง บนพ้ืนฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรม 
ตลอดจนให้บริหารด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้ รับบริการ โดย
การด าเนินการตามระดับความส าเร็จระดับที่ 5 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ตามที่ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 1  วัดระดับความส าเร็จของดัชนีความโปร่งใส ข้อ EB4-EB6  (โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนรินทร์ อยู่ในระดับความส าเร็จ 5)  
 
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EB 4) 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 

1. มีการประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
- ประกาศผ่าน Intranet ของโรงพยาบาล 
- ส่งแผนให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 
- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนที่หน่วยงานพัสดุ 

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ใน
ระบบ e-GP) เพ่ือให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลได้ โดย
มีองค์ประกอบตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด  

3. มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้
เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
- มีการน าหนังสือประกาศส านักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เสนอ
ผู้บริหาร และแจ้งเวียนหนังสือภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 

- มีการแนบเอกสารแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฉบับที่มีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจ  รับ 
 โดยแต่ละโครงการมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและมีการประกาศเผยแพร่ต่าง ๆ 
เพ่ือความโปร่งใส ดังนี้ 
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1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน) 
2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้ อจัดจ้างแต่ละ

โครงการ (ประกาศจากระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
3. มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ (แบบ ปปช. ตารางแสดงวงเงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง) 
4. มีการประกาศเผยแพร่รายชื้อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ (ประกาศจาก

ระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
5. มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และ

เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ (ประกาศจากระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

 
ปัญหา  อุปสรรค  

1. ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาในการเชื่อมต่อเข้าระบบ e-GP ท าให้งานล่าช้า 
2. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยท าให้ไม่มีความช านาญในระเบียบพัสดุ และในการลง

ข้อมูลระบบ e-GP 
3. มีการซื้อนอกแผน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ให้หน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาให้พร้อมกับขั้นตอนการ
เขียนรายงานความต้องการ เพื่อเพ่ิมความรวดเร็วในการด าเนินการตามข้ันตอนของการจัดซื้อของ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

2. จัดให้มีการอบรมของเจ้าหน้าที่พัสดุที่มาใหม่ ในเรื่องของระเบียบพัสดุ  ขั้นตอนของการลงข้อมูล
ระบบ e-GP เพ่ือความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ 

3. รายงานความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบ 
 
ผู้รายงาน 

1. นายตฤณ ชินพงศ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร. 073 510 470   E-mail: trinchinnapong@gmail.com 

2. นายศรายุทธ์ ยูนุ๊ นักวิชาการพัสดุช านาญการ กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
โทร. 073 510 475   E-mail: asunnus@gmail.com 

 
การตรวจสอบภายใน  
 การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้หน่วยงานทุกระดับ ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีการ
ประเมินและจัดท ารายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และตามนโยบาย
กระทรวง (กิจกรรมที่ส าคัญ) ก าหนดกิจกรรมควบคุมภายใน/กระบวนการปฏิบัติงาน จ านวน  9 กระบวนงาน  
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ 2) การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
สิทธิ UC  3) การควบคุมเก็บรักษา (บริหารคลังยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ) 4) การจัดท าแผนจัดซื้อและวัสดุ
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ประจ าปี (วัสดุส านักงาน-เงินบ ารุงวัสดุทันตกรรม,วัสดุวิทยาศาสตร์) 5) การจัดท าแผนประมาณการรายได้- 
ควบคุมค่าใช้จ่าย 6) การจัดท าแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 7) การจัดท าแผนการจัดหางบลงทุน  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดท ารายงานควบคุมภายใน และก าหนดประชุม 
เพ่ือประเมินและจัดท ารายงานควบคุมภายในปีงบประมาณ 2559   

2. ด าเนินการได้จัดท าและส่งรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินแก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   

 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดควบคุมภายใน 
ตาราง 56 การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ  2562 
ระดับ เกณฑ ์ ผลการ

ด าเนินงาน 
1 ประเมินระบบควบคุมภายใน ณ งวดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยทบทวนระบบการ

ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรมและกระบวนการปฏิบตัิงานตามนโยบายทีส่ าคัญ-
ติดตามรอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2561 ปี่ที่ผ่านมา 

/ 

2 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่สอดคล้องกับวิธีการปรับปรุงการควบคุมเชิงคุณภาพ
ตามข้อ 1 (ปย.2/ปอ.3) 

/ 

3 รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน (ปย.2/ปอ.3) / 
4 รายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน (ปย.2/ปอ.3) - 
5 ผลส าเร็จเชิงมีหลักฐานเชงิประจักษ์สามารถระบุคุณภาพ ประสิทธิภาพของ

กระบวนการปฏบิัติงานได้ชัดเจน (ปย.2/ปอ.3) 
- 

 
ปัญหา อุปสรรค  
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งยังขาดทักษะในการตรวจสอบภายใน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 

2. ควรก าหนดโครงสร้างงานตรวจสอบและควบคุมภายในและก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
 
ผู้รายงาน  นายตฤณ ชินพงศ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
  โทร. 073 510 470    E-mail: trinchinnapong@gmail.com 
 
การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงัสขุภาพ 
 
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 
 ประเด็นตรวจราชการ 1  หน่วยบริการได้รับการจัดสรรที่เพียงพอต่อการให้บริการ มีรายได้ไม่ต่ ากว่า
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาล ณ ไตรมาสที่  4 ปีงบประมาณ 2561 
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โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีรายได้ไม่ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย  และ ณ เดือนตุลาคม  2561 ปีงบประมาณ 
2562 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์มีรายได้ไม่ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย  
 ประเด็นตรวจราชการ 2  การบริหาร ติดตามก ากับแผนการเงินการคลังด้วยแผนทางการเงิน(Plan 
FIN Management) ทุกเดือน มีการด าเนินการติดตามก ากับแผนด้วยแผนทางการเงินทุกเดือน 
 ประเด็นตรวจราชการ 3  การประเมินกระบวนการท างาน (FAI) การประเมิน FAI มีเกณฑ์คะแนน 
100 คะแนน และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2561 ผ่านเกณฑ์ได้ 92 
คะแนน 
 ประเด็นตรวจราชการ 4  ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561  เมื่อประเมินโดยใช้ดัชนี 7 ตัว อยู่ในระดับ 0
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ในเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562  เมื่อประเมินโดยใช้ดัชนี 7 ตัว 
อยู่ในระดับ 0 
 ประเด็นตรวจราชการ 5  การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง/คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ มี
การตรวจสอบบัญชี ปีละ 2 ครั้ง ณ เดือนตุลาคม  ปีงบประมาณ 2562 คะแนนคุณภาพบัญชี 100 คะแนน 
และมีการตรวจสอบบัญชี ปีละ 2 ครั้ง ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 คะแนนคุณภาพบัญชี 100 คะแนน 
 ประเด็นตรวจราชการ 6 มีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีเครือข่าย
ด้านการเงินการคลังและมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่เสมอ 
 
ตาราง 57 กระบวนการการด าเนินงานทางการเงิน  

หน่วยบริการ ข้อมูลสนับสนนุประเด็นที่ 1 
ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วย

การในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10) 

รวม 

1.มีการแต่งต้ัง 
คกก.แก้ปัญหา
การเงิน รพ. 

2หน่วยบริการ
มีแผนควบคุม

planfin 
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

3.คุณภาพ
บัญชีรพ.ผ่าน
เกณฑ์คะแนน 

100% 

4.มีรายงาน
การเงินและ
ตัวชี้วัดเสนอ
ผู้บริหารทุก

เดือน 

5.คะแนน FAI
ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 80 

รพ. นราธิวาสฯ 1 1 1 1 1 5 
 ข้อมูลสนับสนนุประเด็นที่ 2 

หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย 
กลุ่มระดับบริการ (ไม่เกินร้อยละ 20) 

 

1. มี
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ

Service Data
ในการท าUnit 

Costแบบ
Quick 

Method 

2.มีการ
รายงานต้นทุน

Quick 
Methodให้
ผู้บริหารทุก

เดือน 

3.ต้นทุน OPD
ของ รพ.ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย

รพ.กลุ่มระดับ
เดียวกันเมื่อ
เทียบไตรมาส 

4.ต้นทุน IPD
ของ รพ.ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย

รพ.กลุ่มระดับ
เดียวกันเมื่อ
เทียบไตรมาส 

5.ได้น าข้อมูล
ไปใช้เพ่ือการ
พัฒนาระบบ

บริการ 

รพ. นราธิวาสฯ 1 1 1 0 1 4 
ที่มา กลุ่มงานการเงินและบญัชี ณ ตุลาคม 2561 
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ตาราง 58 อัตราส่วนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557 – 2562 

ปี CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

2557 2.77 2.62 2.05 212,631,544.99  22,251,121.43  0 0 0 0 
2558 1.79 1.61 0.92 92,497,049.62  -36,427,330.61  0 1 0 1 
2559 1.02 0.88 0.50 3,229,108.78 -56,773,125.66 3 2 1 6 
2560 1.46 1.36 0.95 82,851,406.24  40,234,867.92  1 0 0 1 
2561 1.66 1.52 1.22 115,616,862.98  3,344,056.31  0 0 0 0 
2562 2.01 1.87 1.38 166,256,774.90  45,560,833.11  0 0 0 0 
ที่มา กลุ่มงานการเงินและบญัชี ณ ตุลาคม 2561 

 
ตาราง 59 อัตราส่วนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 - 2562 จ าแนกเป็นรายเดือน 
เดือน CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid 

Index 
Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

ต.ค.-60 1.58  1.49  1.03  96,062,691.09 6,070,963.48 0 0 0 0 
พ.ย.-61 1.75 1.62 1.33 117,885,978.09 26,955,690.38 0 0 0 0 
ธ.ค.-61 1.71  1.56  1.15  106,109,679.35 19,251,127.67 0 0 0 0 
ม.ค.-61 2.00  1.87  1.50  167,426,484.62 78,392,121.41 0 0 0 0 
ก.พ.-61 2.06 1.90 1.42 169,543,955.45 92,966,593.50 0 0 0 0 
มี.ค.-61 1.96 1.79 1.37 171,307,527.53 87,855,794.43 0 0 0 0 
เม.ย.-61 2.04 1.89 1.33 167,987,044.33 81,181,570.48 0 0 0 0 
พ.ค.-61 1.74 1.60 1.19 131,251,191.24 50,719,195.26 0 0 0 0 
มิ.ย.-61 1.75 1.61 1.25 129,281,319.35 40,593,852.93 0 0 0 0 
ก.ค.-61 1.86 1.71 1.31 139,842,442.57 43,357,684.89 0 0 0 0 
ส.ค.-61 1.91 1.74 1.37 140,294,964.71 35,844,487.44 0 0 0 0 
ก.ย.-61 1.66 1.52 1.22 115,616,862.98 3,344,056.31 0 0 0 0 
ต.ค.-61 2.01 1.87 1.38 166,256,774.90 45,560,833.11 0 0 0 0 
ที่มา กลุ่มงานการเงินและบญัชี ณ ตุลาคม 2561 

 
ตาราง 60 ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 

ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน
สามารถควบคุมปญัหาการเงินระดบั 
7 

เป้าหมาย 0 0 0 0 0 0 
ผลงาน 0 1 6 1 0 0 

ที่มา กลุ่มงานการเงินและบญัชี ณ ตุลาคม 2561 

 
 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีการควบคุมก ากับผ่านคณะกรรมการบริหารและมีรายงานตัวชี้วัด
ทางการเงินให้ผู้บริหารทุกเดือนโดยมีการก ากับ ติดตามด้านรายได้และค่าใช้จ่ายที่มากกว่าหรือน้อยกว่าแผน 
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แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงในด้านการเงินโอนจาก สปสช.ที่ยังไม่ชัดเจนในรายละเอียดในการโอนเงิน ที่แน่นอนในแต่ละ
ครั้ง  
 
ตาราง 61 ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แบบ Quick Method ปี 2561 - 2562 

เดือน ต้นทุนการให้บริการ จ านวน (1/3) (2/4) Mean+1SD ประเมิน 
(1) 

OPD Cost 
(2) 

IPD Cost 
(3) 

AmtOPD 
(4) 

AmtRW 
Unit Cost Unit Cost Unit Cost Unit Cost 

OPD RW OPD RW 
ต.ค.-60 34,516,520.50  31,052,841.21  31,513.00  2,940.75  1,095.31  10,559.49  1,156.23  15,575.26  ผ่าน 
พ.ย.-60 68,252,189.37  64,630,161.45  63,950.00  5,861.78  1,067.27  11,025.69  1,141.76  15,704.17  ผ่าน 
ธ.ค.-60 113,628,954.22  99,505,457.72  94,956.00  8,762.00  1,196.65  11,356.48  1,141.76  15,704.17  ไม่ผ่าน 
ม.ค.-61 153,420,792.13  136,550,684.67  127,785.00  11,581.81  1,200.62  11,790.10  1,084.56  14,566.27  ไม่ผ่าน 
ก.พ.-61 171,507,706.84  198,990,989.02  158,630.00  14,288.03  1,081.18  13,927.11  1,084.56  14,566.27  ผ่าน 
มี.ค.-61 198,000,351.75  247,810,062.92  195,423.00  17,149.38  1,013.19  14,450.09  1,084.56  14,566.27  ผ่าน 
เม.ย.-61 226,605,897.91  293,776,545.83  228,854.00  19,960.93  990.18  14,717.58  1,026.10  15,308.41  ผ่าน 
พ.ค.-61 258,813,694.64  354,126,526.10  260,612.00  22,886.28  993.10  15,473.31  1,026.10  15,308.41  ไม่ผ่าน 
มิ.ย.-61 276,661,908.30  411,300,287.84  289,465.00  25,692.94  955.77  16,008.30  1,026.10  15,308.41  ไม่ผ่าน 
ก.ค.-61 301,936,791.54  467,378,136.05  322,438.00  28,585.17  936.42  16,350.37  1,097.80  15,404.03  ไม่ผ่าน 
ส.ค.-61 326,258,590.98  527,865,547.13  357,272.00  31,509.34  913.19  16,752.67  1,097.80  15,404.03  ไม่ผ่าน 
ก.ย.-61 370,791,854.16  586,280,054.83  393,107.00  34,475.59  943.23  17,005.66  1,097.80  15,404.03  ไม่ผ่าน 
เฉลี่ย 30,899,321.18  48,856,671.24  32,758.92  2,872.97  943.23  17,005.66  1,097.80  15,404.03  ไม่ผ่าน 
ต.ค.-61 15,878,760.20  56,760,176.13  43,087.00  3,497.79  368.53  16,227.44  1,102.25  15,990.87  ไม่ผ่าน 

 
ผู้รายงาน   
 นางสาววัชรินทร์  พรหมไชย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี  
 โทร. 073 510 479  E-mail:  vatcharin_tonaor@hotmail.com 


