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ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 

2. อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ≤ร้อยละ 30 

3. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม.ใน รพ.ระดับ A,S,M1 ≤ ร้อยละ 12 

4. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร ≤ 26 ต่อแสนประชากร 

5. อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ. > 0.8 : 100 

6. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล > 1.3 : 100


7. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 

8. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery > ร้อยละ 20 

9.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate) > ร้อยละ 20 

10.ร้อยละ 60 ของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 

11.PCC ท่ีเปิดด าเนินการในพื้นท่ี ผ่านเกณฑ์ 3S สะสมร้อยละ 18 (10 ทีม) ของแผน 10 ปี 

12.ทุกอ าเภอ (ร้อยละ 100 ) มีการใช้กลไก พชอ. แก้ปัญหาในระดับพื้นที่ อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เร่ือง 

13.ร้อยละ 60 ของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรุปตัวชี้วัดคณะ 2



สรุปตัวชี้วัดคณะ 2

ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

14. อัตราส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ยังไม่ถึง
รอบการ
ประเมิน

15. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาสมเหตุสมผล ขั้น1 และขั้น2 

16. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ 

17. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 

18. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 



ตัวชี้วัด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ

1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ท่ีมีน้ าหนักแรกเกิด ≥ 500 กรัม < 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ 

2. เพิ่มเติม NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

3. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70 

4. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70 

5. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥ 75 

6. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ 80


7. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioids ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ


8. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50


9. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ท่ีมีทีม Refracture Prevention


Monitor



Strokeตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke : I60-I69) 
เกณฑ์ < ร้อยละ 7

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก

< ร้อยละ 25 26.17
(39/149)

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน

< ร้อยละ 5 5.37
(31/577)

Door to needle time ภายใน 
60 นาที

≥ ร้อยละ 50 55.88
(38/68)

Door to Stroke Unit ไม่เกิน
72 ชั่วโมง

≥ ร้อยละ 40 70.25

Door to OR ภายใน 90 นาที ≥ ร้อยละ 60 40
(2/5)

สถานการณ์

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

 ประชาชนไม่ค่อยใช้บริการ 1669
 ประชาชนมารับบริการล่าช้า

 ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ 
1669

 ประชาสัมพันธ์เน้นในเรื่อง stroke awareness 
ตั้งแต่ระดับ รพ.สต.

 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผ่าตัด
สมองน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ญาติปฏิเสธการ
ผ่าตัด เพราะอายุมากและมีความเชื่อของศาสนา  
ส่วนผู้ป่วยท่ีตัดสินใจรับการผ่าตัดสมองภายใน 90
นาที ไม่ผ่านเกณฑ์ ญาติใช้เวลาตัดสินใจนาน 

 มี Stroke Unit จ านวน 13 เตียง  (รพ.นราธิวาส 
9 เตียง , รพ.สุไหงโกลก 4 เตียง)

 ศัลยแพทย์ประสาท โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์ จ านวน 2 คน โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 
จ านวน 1 คน

อ าเภอ

จ านวนผู้ป่วย
ตายจากโรค
หลอดเลือด
สมอง (A)

จ านวนผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด

สมอง(B)

ร้อยละ

เมือง 87 817 10.65
สุไหงโกลก 22 289 7.61

ตากใบ 0 13 0

บาเจาะ 0 28 0
ระแงะ 1 27 3.70
รือเสาะ 1 19 5.26
ศรีสาคร 0 4 0

แว้ง 0 9 0
สุคิริน 0 2 0

สุไหงปาดี 0 14 0
จะแนะ 0 9 0

เจะไอร้อง 0 14 0
ยี่งอ 0 8 0

ภาพรวม
จังหวัด

111 1,253 8.86

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC 



SEPSISตัวชี้วัดหลัก อัตราตายผู้ป่วยตดิเชื้อในกระแสเลอืดแบบรุนแรงชนิด community acquired 
เกณฑ์ ≤ร้อยละ 30

ปัญหา/อุปสรรค

อตัราการเสียชีวิตตั้งแต่ ปี 2559 – 2561 
พบวา่ 51.79%, 37.02% และ 36.34 
ตามล าดบั 

 ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มท่ีมี
ภูมิคุม้กนับกพร่อง ผูป่้วยเบาหวาน และ
ผูป่้วยไขเ้ลือดออก ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลง
จาก sepsis ไปเป็น severe sepsis รวดเร็ว

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั สถานการณ์

ข้อช่ืนชม

 มีการก าหนดพ้ืนท่ี (Zoning) 
ส าหรับผูป่้วย septic shock ในการ
ดูแลเหมือนผูป่้วย ICU ท าให้
สามารถดูแลอยา่งมีคุณภาพ

ระแงะ

แว้งสุคิริน

จะแนะ 
สุไหงปาดี 

ตากใบ เจาะไอร้อง
ศรีสาคร

รือเสาะ เมือง 
ย่ีงอ

บาเจาะ

สุไหงโก-ลก

พืน้ที่ จ านวนผู้ป่วย ผลด าเนินงาน ร้อยละ

นราธิวาส 542 199 36.72

เขต 12 3,194 1,070 33.50

ประเทศ 52,301 17,134 32.76

ท่ีมา : HDC วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562

 การผลกัดนัใหมี้เคร่ืองเจาะ lactate ใหค้รบ
ทุกโรงพยาบาล

 การทบทวน case dead อยา่งต่อเน่ือง
 การเฝ้าระวงัภาวะติดเช้ือของผูป่้วยใน รพ. 

โดยใชภ้าวะมีไข ้ประเมินเบ้ืองตน้

กระบวนการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

 การพฒันาระบบในการด าเนินการ
เชิงรุกถึงระดบัชุมชน sepsis 
awareness 

 การเฝ้าระวงัในกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาส
เขา้สู่ severe sepsis อยา่งต่อเน่ือง



Trauma
ตัวชี้วัดหลัก อัตราตายการเสยีชีวิตของผูป้่วยวิกฤตฉกุเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 
เกณฑ์ ≤ ร้อยละ 12

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

อัตราตายการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A ,S ,M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

≤ ร้อยละ 12
11.99 

(176/1,468) 

อัตราผู้ป่วย Trauma triage level 1 เข้าห้องผ่าตัดภายใน 60 นาที ≥ ร้อยละ 80 75 (9/12) 

อัตราผู้ป่วย triage level 1,2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม ≥ ร้อยละ 60
94.00 

(4,042/4,300) 

อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต PS score >0.75 ได้รับการท า Root cause analysis ร้อยละ 100 100 (11/11) 

อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง Severe Traumatic Brain Injury ≤ ร้อยละ 45 28.30 (15/53) 

อัตรา TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A , S และ M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ≥ ร้อยละ 80 42.5 (17/40) 

ร้อยละทีม ECS คุณภาพใน รพ.ระดับ F2  ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 80 100% 

ข้อจ ากัด โอกาสพัฒนา

1. ศูนย์ TEA Unit มีการเก็บข้อมูลในประเด็นส าคัญในการพัฒนางานแต่ขาดการวิเคราะห์
2. การมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่นยังไมค่รอบคลุมทุกพื้นที่ และขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ท าให้การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่มีน้อย ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

1. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

2. บูรณาการการท างานร่วมกับทีม Organ Transplant ในการรับ
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย

- ผู้ป่วยฉุกเฉิน Trauma triage level 1 เสียชีวิต
สูงใน 24 ชม.จาก Severe Head Injury

- มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร มีแพทย์เฉพาะทาง  ไม่
ครบทุกสาขา ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อการ
ตรวจวินิจฉัย 

- ศูนย์ TEA Unit มีการด าเนินการแล้วแต่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ มีข้อจ ากัดด้านสถานที่และบุคลากร
ซึ่งยังใช้อัตราก าลังปกติร่วมกับห้องฉุกเฉิน 

สถานการณ์



STEMI
ตัวชี้วัดหลัก ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อแสนประชากร           
เกณฑ์        ≤ 26 ต่อแสนประชากร

 ผู้ป่วย Stemi ที่เข้ารับบริการ ปี 2558-2561 เพ่ิม
สูงขึ้นทุกปี เท่ากับ 263  236  263  และ 297 ราย 
ตามล าดับ

 อัตราการเข้าถึงการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดมี
สัดส่วนสูงขึ้น ปี 2558-2561 เท่ากับ ร้อยละ 
63.88 75  76.81 75.08 ตามล าดับ

 อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 
ยังต่ ากว่าเกณฑ์

สถานการณ์ ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล เกณฑ์ ≤ 10

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
≤ 26 ต่อแสนประชากร

เท่ากับ 54.63 : แสนประชากร (ณ พค 2562)

ข้อมูล ตค-พค 2562

ล าดับ อ าเภอ จ านวน
ผู้ป่วย

ผู้ป่วย
เสียชีวิต

ร้อยละ

1 เมือง 24 0 0

2 สุไหงโกลก 19 3 15.79

3 ตากใบ 11 0 0

4 บาเจาะ 22 2 9.09

5 ระแงะ 28 1 3.57

6 รือเสาะ 12 1 8.33

7 ศรีสาคร 4 1 25

8 แว้ง 10 2 20

9 สุคิริน 6 0 0

10 สุไหงปาดี 11 3 27.27

11 จะแนะ 6 1 16.67

12 เจาะไอร้อง 5 2 40

13 ยี่งอ 10 2 20

รวม 168 18 10.71

อ.รือเสาะ อ.ยีง อ.เมือง

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง
อ.ตากใบ

อ.ยี่งอ
อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุครีิน อ.แว้ง

อ.เจาะไอร้อง

อ.สุไหงปาดี
อ.สุไหงโกลก

 ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางตั้งแต่ระดับ
ชุมชนเพื่อให้ความรู้ในพื้นที่สู่การเข้าถึงการรับ
บริการที่รวดเร็ว
 เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งต่อของผู้ป่วย
เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย

โอกาสพัฒนา

 ประชาชนเข้ารับบริการล่าช้า
 ระบบการส่งต่อไม่รองรับ
 ร อ แ พ ท ย์  Interventionist 
กลับมา 1 คน

ข้อจ ากัด



Transplant

ตัวชี้วัดหลัก ผลลัพธ์
• จ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคอวัยวะและ

ดวงตา
201 ราย

• จ านวนผู้แสดงความจ านงบริจาคดวงตา 198 ราย

• จ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา 1 ราย

ตัวชี้วัด
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ .

(เกณฑ์ > 0.8 : 100)
อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ. (เกณฑ์ > 1.3 : 100)

ผลการด าเนินงาน สถานการณ์
มีผู้ยื่นความจ านงบริจาคอวัยวะตั้งแต่ ปี 2560 – 2562 จ านวน 20 

ราย, 292 ราย และ 201 ราย (ต.ค. 61 – มิ.ย. 62) ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น
มีผู้เสียชีวิตที่ยินยอมบริจาคดวงตา จ านวน 1 ราย
มีการสร้างร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัด ในการเชิญชวนประชาชนที่มา

บริจาคโลหิตให้ร่วมบริจาคอวัยวะ

ข้อช่ืนชม
 มีแผนการพัฒนาการด าเนินงานรับบริจาคอวัยวะที่ชัดเจนและ

ต่อเนื่อง ทั้งในด้าน (1) การพัฒนาบุคลากร (2) การพัฒนาระบบการ
เก็บข้อมูล (3) การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและประชาชน



CKDตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr
เกณฑ์         ≥ ร้อยละ 66

รพ .ศรี สาครมี การน าประวัติ
ผู้ป่วยทุกคนมาทบทวนเพ่ือการ
วินิจฉัยที่ถูกต้อง

สิ่งที่น่าชื่นชม

โอกาสในการพฒันา

 เน้นการค้นหากลุ่มเสี่ยง โดย
การวิเคราะห์กลุ่มวัยที่เสี่ยงต่อการ
เป็นโรค และจัดกิจกรรมป้องกัน
 รพ.อื่นๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานกับ รพ.ศรีสาคร

 การคัดกรองไตในผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มมาก
ขึ้น บุคลากรดูแลได้จ ากัด

ปัญหา ข้อจ ากัด

สถานการณ์
 ปี 2561 มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้ารับ
บริการ 7,537 ราย เป็นผู้ป่วยที่โรค
ด าเนินเข้าสู่ระยะที่  4 จ านวน 
1,057 ราย ระยะสุดท้าย 728 ราย 
 การคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงยังมี
การเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังน้อย

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ได้รับการค้นหา 
และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง > 80 ผลงาน เท่ากับ

ร้อยละ  49.86

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

นราธิวาส 537 287 53.45

สุไหงโก-ลก 584 329 56.34

ตากใบ 118 63 53.39
บาเจาะ 119 55 46.22
ระแงะ 410 254 61.95
รือเสาะ 195 110 56.41
ศรีสาคร 113 102 90.27
แว้ง 199 120 60.30
สุคิริน 35 20 57.14
สุไหงปาดี 92 40 43.48
จะแนะ 25 15 60
เจาะไอร้อง 260 154 59.23
ยี่งอ 70 40 50.63

นราธิวาส 2,766 1,589 57.45

เขต 17,356 10,183 58.67

ประเทศ 312,613 180,217 57.65

อ.รือเสาะ อ.ยีงอ อ.เมือง

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง
อ.ตากใบ

อ.ยีงอ

อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุครีิน อ.แว้ง

อ.เจาะ
ไอร้อง

อ.สุไหงปาดี
อ.สไุหงโกลก



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 
One Day Surgery

ร้อยละ 20 96.57

 ในปีงบประมาณ2562 ( ตค..61 พ.ค.62 )มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ ODS ร้อยละ 
97.84 ใน 5 โรค จาก 24 โรค

 ประสานแพทย์จะขยายบริการเพ่ิมอีก 7 โรค 
 ได้มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมงแรก และตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ได้มีการโทรตดิตามผู้ป่วยหลงัผ่าตัด 1 เดือน 
 จากการสอบถามความพึงพอใจผู้ป่วยทุกคนมีความพึงใจมาก และไม่พบว่ามี

ภาวะแทรกซ้อน
 Cost Saving ODS : 8,050 บาท/1 Adj RW  Cost ต้นทุน ODS : 1891 บาท/ราย
 รายงาน E-claim (ต.ค.-17พ.ค.2562) จ านวน 50 ราย เรียกเก็บทั้งหมด 

218,680.30 บาท สปสช.จ่าย 668,800.09 บาท  รพ. มีก าไร 450,119.79 บาท

สถานการณ์

ตัวชี้วัดหลัก       ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดั One Day Surgery
เกณฑ์       > ร้อยละ 20

ODS

กลุ่มโรค ODS
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ

One Day Surgery

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
Inguinal hernia 12 12 100
Hydrocele 2 2 100
Esophageal varices 1 1 100
Fistula in ano 2 2 100
Vaginal bleeding 76 74 97.36

รวม 93 91 96.57
ข้อมูลสารสนเทศ ODS โรงพยาบาลสุไหงโกลก

ความร่วมมือที่ดีระหว่างแพทย์
ศัลยกรรมและสูติ-นรีเวช



ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  (Remission Rate) 

ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดบ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละ
ระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)

 ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดของนราธิวาส คือ 1.ยาบ้า 2.เฮโรอีน
 ปี 2562 มีผู้เข้ารับการบ าบัด ระบบบังคับบ าบัด 189 คน (91.3%) สมัครใจ 832 คน (100%) และต้องโทษ 102 คน(100%)
 มีนโยบายเน้นหนักในการด าเนนิการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยบูรณาการการด าเนินการร่วมกันทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด 
 ผลการคัดกรองผู้ป่วย เป้าหมาย 3,000 คน   คัดกรองและบ าบัด 2,034 คน  คิดเป็น ร้อยละ 67.80

ที่มา ระบบรายงาน บสต
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

1

A =จ านวนผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี หลังจ าหน่าย
B =จ านวนผู้ติด ที่รับการบ าบัดรักษาและได้รับ
การจ าหน่ายทั้งหมด

A =จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วหยุดเสพ
ต่อเนื่อง   3 เดือน หลังจากการบ าบัดรกัษา
ครบตามก าหนด และติดตามแล้วพบตัว
B = จ านวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับ
การจ าหน่ายทั้งหมด

2
อ าเภอ A B (A/B)*100

เมืองนราธิวาส 35 15 42.86

สุไหงโก-ลก 6 2 33.33

ระแงะ 3 2 66.66

ตากใบ 12 9 75.00

รือเสาะ 72 54 75.00

สุไหงปาดี 70 44 62.85

แว้ง 7 5 71.42

บาเจาะ 6 2 33.33

ยี่งอ 5 4 80.00

เจาะไอร้อง 19 8 42.10

ศรีสาคร 86 15 17.44

จะแนะ 119 98 82.35

สุคิริน 10 10 100

นราธิวาส 450 268 59.55

อ.รือเสาะ อ.ยีงอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้องอ.ตากใบ

อ.ยีงอ
อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุครีิน อ.แว้ง

อ.สุไหงปาดี
อ.สุไหงโกลก

อ.เจาะไอร้อง

อ าเภอ A B (A/B)*100

เมืองนราธิวาส 663 463 69.83

สุไหงโก-ลก 79 27 34.18

ระแงะ 20 20 100

ตากใบ 32 21 65.62

รือเสาะ 8 7 87.50

สุไหงปาดี 100 48 48.00

แว้ง 13 13 100

บาเจาะ 8 5 62.50

ยี่งอ 3 3 100

เจาะไอร้อง 27 19 70.37

ศรีสาคร 80 15 18.75

จะแนะ 84 19 22.62

สุคิริน 70 48 68.57

นราธิวาส 1,188 708 59.64

อ.รือเสาะ อ.ยีงอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง
อ.ตากใบ

อ.ยีงอ
อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุครีิน อ.แว้ง

อ.สุไหงปาดี
อ.สุไหงโกลก

Drug addict



Drug addict
1. ระบบการลงข้อมูลของระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด (บสต.) แบบใหม่มีความล่าช้า ท าให้การลง
ข้อมูลขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงระบบ

2. พยาบาลที่รับผิดชอบงานยาเสพติดบางแห่ง ในจังหวัดนราธิวาส 
ยังไม่อบรมเฉพาะทางการพยาบาลยาและสารเสพติด เนื่องจาก 
จ ากัดด้วยระยะเวลาของการอบรม

3. ชุมชนยังขาดการยอมรับผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดเข้าสู่
ชุมชน

ข้อจ ากัด/อุปสรรค

1.ชุมชนรับรู้ปัญหา ให้ความร่วมมือ ในการร่วมวางแผน 
และแก้ไขปัญหา 
2. บุคคลากรมีความตั้งใจและความพร้อมในการท างาน
3. ทีมท างานแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัดมีความ
เข้มแข็ง
4. มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในกระบวนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัจจัยความส าเร็จ
 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต
สุขภาพที่ 12 ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านยาและสารเสพติด 
3 ปีซ้อน
 เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษาเพชรปีที่ 1
 มีการด าเนินงานบ าบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) 
ใน 6 อ าเภอ ได้แก่ ศรีสาคร เจาะไอร้อง แว้ง สุ ไหงปาดี ยี่งอ และ 
ตากใบ
 มี Drop In Center ในพื้นที่ อ าแภอ สุไหงโกลก เพื่อลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด (Harm reduction)

ผลงานเด่น

1.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
โดยเฉพาะหลักสูตรเฉพาะทางที่จ าเป็น โดยไม่กระทบกับภาระงาน 
2. เตรียมความพร้อมของชุมชน และผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติดก่อนกลับสู่
ชุมชน ด้านอาชีพและการศึกษา และสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
3. กรณีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในกลุ่มงาน
 ต้องผ่าน PG ยาเสพติดอย่างน้อย 1 คน กรณีมี PG จิตเวช ป.โทจิตเวช 

สามารถอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล 10 วัน
 ทุกคนในคลินิกต้องผ่านการอบรมหลักสูตรยาเสพติด 5 วัน
 หมายเหตุ กรณีไม่มีบุคลากรดังกล่าว ให้จัดท าแผนพัฒนา ระยะ 1-3 ปี

ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา



KPI: รอ้ยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

ระดบั 5 ดาว  รอ้ยละ 60 / ระดบั 3 ดาว  รอ้ยละ 100

ระ
แงะ

แว้ง

เจาะไอร้อง

จะแนะ

จะแนะ

สถานการณ/์ผลงาน

o รพสต. ผ่าน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 
สะสม 35 แห่ง รอ้ยละ 31.53
(ไม่ผ่านเกณฑ)์

ระดบั 3 ดาว รอ้ยละ 100
o มีอ าเภอผ่านเกณฑ ์5 ดาว

2 อ าเภอ (อ.ตากใบ, สุคิริน) 

**(อยู่ระหว่างประเมิน ถงึส้ิน กค.62)**

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

 ผู้บริหารให้ความส าคัญ/นโยบายชัดเจน
 ขับเคลื่อนต่อยอดบูรณาการจากแนวคิด 

“รพ.สต.แนวใหม่ ใกล้ใจชาวนราฯ”
 มีทีมสนับสนนุ/ทีมประเมินทีม่ีศกัยภาพ 
 การสนับสนุนจากพี่เลี้ยงสายวิชาชีพเฉพาะ

จากโรงพยาบาลแม่ข่าย เช่น LAB, IC, 
แพทย์แผนไทย, เภสัช, ตรวจสอบภายใน

อ.รือเสาะ อ.ยีงอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง
อ.ตากใบ

อ.ยีงอ
อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุครีิน อ.แว้ง

อ.เจาะ
ไอร้อง

อ.สุไหงปาดี
อ.สุไหงโกลก

ชื่นชม
 อ าเภอตากใบ ผ่าน 5 ดาวร้อยละ 100 
 อ าเภอสุคิริน ผ่าน 5 ดาว ร้อยละ 88.89



KPI: รอ้ยละของคลินิกหมอครอบครวั (PCC) ที่เปิดด าเนินการในพื้ นที่
(เป้าหมายรอ้ยละ ๑๘)

จากการลงเยีย่ม/PCC ตะปอเยาะ อ.ยีง่อ

ช่ืนชม – มีการสนบัสนุนที่ดี/ สามารถด าเนินการตามเกณฑ ์PCC ตามหลกัเวชศาสตรค์รอบครวั/ มีการท า Case 
Conference ร่วมกบั รพ.แม่ข่าย
ขอ้เสนอแนะ

- น าขอ้มูลผลการใหบ้ริการมาวิเคราะห ์ประเมินผล เพือ่วางแผนการพฒันาต่อเนือ่ง

- การเช่ือมโยงขอ้มูลบริการกบั รพ.แม่ข่าย/ลดความซ ้ าซอ้นการบนัทึกขอ้มูล
- พฒันาศกัยภาพบุคลากร ตาม Training Need

ปัญหาขอ้จ ากดั

1. ขาดแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั

2. การวางแผน/ก าหนดภาระงานแพทยใ์น
โรงพยาบาลชุมชม/คลินิกหมอครอบครวั

สุคิริน แว้ง

ขอ้เสนอแนะ

 ส่งเสริมใหแ้พทยศึ์กษา/อบรม FM
 สรา้งความเขา้ใจแนวทางการ

ด าเนินงานคลินิกหมอครอบครวักบั

องคก์รแพทยใ์นโรงพยาบาล

สถานการณ์

เปิดด าเนินการ

คลินกิหมอครอบครวั (PCC)
ปี 60 - 61 จ านวน 10 ทีม 

ปี 62 จ านวน 2 ทีม 
รวมสะสม 12 ทีม 

คิดเป็นรอ้ยละ 21.81
สรุป : ผ่านเกณฑ์

อ.รือเสาะ อ.ยีงอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง
อ.ตากใบ

อ.ยีงอ
อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุครีิน อ.แว้ง

อ.เจาะ
ไอร้อง

อ.สุไหงปาดี
อ.สุไหงโกลก



สถานการณ์

มีคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ

ครอบคลุมทั้ง 13 อ าเภอ คิดเป็นรอ้ยละ 100 โดยเลือกประเด็นคุณภาพ

ชีวิตอย่างนอ้ย 2 ประเด็น และมีคณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นตามประเด็น

เป้าหมาย โดยประเด็นที่เลือกด าเนินการมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการขยะ 

และการดูแลผูด้อ้ยโอกาส สูงอายุ ผูป่้วยติดเตียง

ขอ้เสนอแนะและโอกาสพฒันา

 การติดตามประเมินผล ตามแนวทาง UCCARE
 รวบรวม/ขยายพ้ืนที่จากนวัตกรรม/การวิจัยในการพัฒนาแต่ละประเดน็

 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

 แลกเปล่ียนเรียนรู้  กบั พชอ.น าร่อง/ต้นแบบ

KPI: คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ (พชอ.)  
ทีม่คุีณภาพ ร้อยละ 60

อ าเภอ ประเด็นปัญหา

เมืองนราธิวาส -การดูแลผูสู้งอายุในเขตเทศบาล

-การจดัการขยะ

สุไหงโก-ลก -อาหารปลอดภยั

-ตลาดปลอดภยั

ระแงะ -การดูแลผูป่้วยติดเตียง

-การดูแลผูด้อ้ยโอกาส

ตากใบ -การจดัการขยะ

-ผกัปลอดสารพษิ

รือเสาะ -การจดัการสิง่แวดลอ้ม

-การดูแลผูด้อ้ยโอกาส

สุไหงปาดี -ยาเสพติด

-การบริหารจดัการน ้า

แวง้ -ผูก้ารดูแลผูด้อ้ยโอกาส

-การจดัการขยะ

บาเจาะ -การจดัการเบาหวานโดยชุมชน

-ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูป่้วยติดเตียง

ยีง่อ -การดูแลผูด้อ้ยโอกาส

-การจดัการขยะ

เจาะไอรอ้ง -การดูแลผูด้อ้ยโอกาส

-การจดัการขยะ

ศรีสาคร -การจดัการขยะ

-การส่งเสริมอาชีพผูม้ีรายไดน้อ้ย

จะแนะ -การดูแลผูด้อ้ยโอกาส

-ชุมชนตน้แบบแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ToBe No1
สุคิริน -การจดัการขยะ

-สุขภาพจิต

แว้ง

ผลงานเด่น/ช่ืนชม

 พชอ.น าร่อง/ต้นแบบ พชอ.ตากใบ, สไุหงโก-ลก, บาเจาะ
 ผู้บริหาร/ทมีน า/ทมีประสานเข้มแขง็



ความก้าวหน้า ผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) ปี 2562 : รอบ 9 เดือน 
ผลการด าเนินงาน มีผลการรักษาส าเร็จแล้ว ร้อยละ 59.9 อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 6.1
(เป้าหมาย < ร้อยละ 5 ) อัตราการขาดยา ร้อยละ 6.8 (เป้าหมาย = 0 )  และ อยู่ระหว่าง
การรักษา ถึง ร้อยละ 27.2 (โอนออก + ก าลังรักษา )
ข้อชื่นชม
1. ทุกรพ.มีการจัดตั้ง Case Management Team 
2. มีการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต (Death Case Conference ) ภาพรวม จังหวัด 2 ครั้ง
3. มีการประชุมติดตามงานวัณโรค ในระดับจังหวัด/อ าเภอ
4. รพ.นราธิวาสฯ มีระบบให้ผู้ป่วยลงนามพันธะสัญญา ข้อตกลง ยินยอมให้เจ้าหน้าทีเยี่ยม

บ้าน กรณีไม่ให้เยี่ยม มีระบบติดตามทางโทรศัพท์/VDO call หาก ติดต่อไม่ได้ เจ้าหน้าที่
จะลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 

ข้อเสนอแนะ
- มอบหมาย Case manager ในระดับ รพ.สต และ ก าหนดกลไก/วิธีในการติดตาม
- รวบรวมรายชื่อผู้ป่วยวัณโรคที่ก าลังรักษา ให้แพทย์พิจารณาตามแนวทางการรักษาวัณโรค

แห่งชาติ/เวชปฏิบัติทางการแพทย์ 

ข้อมูล ผลงาน 9 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 30 มิถุนายน  2562

พื้นที่
จ านวน
ประเมิน

(ราย)

ผลการรักษาไตรมาส 1/62 (ร้อยละ) รอบ9เดือน
รักษา
หาย

เสีย
ชีวิต

ล้ม
เหลว

ขาด
ยา

โอน
ออก

ก าลัง
รักษา

อ.เมือง 40 50.0 12.5 0.0 12.5 0.0 25.0
อ.สุไหงโก-ลก 14 78.6 0.0 0.0 7.1 0.0 14.3
อ.ตากใบ 12 75.0 16.7 0.0 0.0 0.0 8.3
อ.บาเจาะ 6 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0
อ.ระแงะ 19 31.6 5.3 0.0 15.8 10.5 36.8
อ.รือเสาะ 10 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0
อ.ศรีสาคร 6 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
อ.แว้ง 9 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3
อ.สคุิริน 3 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0
อ.สุไหงปาดี 6 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3
อ.จะแนะ 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
อ.ยี่งอ 13 69.2 0.0 0.0 0.0 7.7 23.1
อ.เจาะไอร้อง 3 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0
จ.นราธิวาส 147 59.9 6.1 0.0 6.8 2.7 24.5
เขต 12 956 61.2 5.0 0.2 2.4 3.5 27.7
ประเทศ 12,984 57.2 7.0 0.2 1.7 3.6 30.3

ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียน ไตรมาส 1/62 เป้าหมาย > ร้อยละ



Small Success : ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า เป้าหมาย > ร้อยละ 82.5 

ผลงาน
• ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 

ผลงาน 9 เดือน ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 42.0
• การคัดกรองเชิงรุกใน 7 กลุ่มเสี่ยง 14,799 ราย พบผู้ป่วยวัณโรค 65 ราย   พบ

สูงสุดในกลุ่มผู้สัมผัส 27 ราย (ร้อยละ 41.5) ซึ่งมีอัตราการป่วยวัณโรคสูง 
(2,594 ต่อ 100,000) 

• การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ 1130 ราย พบ ผู้ป่วยวัณโรค 33 ราย   

ข้อชื่นชม 
1. มีการติดตามผลงานวัณโรค และ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในการประชุม 

คปสจ.ทุกๆเดือน และ ให้ วัณโรคเป็นตัวชี้วัด ในการประเมินผลงานของระดับ
อ าเภอ (โรงพยาบาล)

2. ภาพรวมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ด้วยเอกซเรย์ปอดสูง ร้อยละ 82.4

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยวัณโรค ต้องน ามาข้ึนทะเบียนและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
วัณโรค (NTIP) ทุกราย

ข้อมูล ผลงาน 6 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 31 มีนาคม 2562
ข้อมูล ผลงาน 9 เดือน จากโปรแกรม NTIP วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

พื้นที่
จ านวนคาด

ประมาณ (ราย) 

ผลงานรอบ 6 เดือน ผลงาน ณ 8 กค 62

จ านวน  (ราย)  ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

อ.เมือง 195 89 45.6 135 69.2
อ.สุไหงโก-ลก 123 37 30.1 73 59.3
อ.ตากใบ 113 29 25.7 34 30.1
อ.บาเจาะ 85 16 18.8 26 30.6
อ.ระแงะ 144 35 24.3 56 38.9
อ.รือเสาะ 113 8 7.1 39 34.5
อ.ศรีสาคร 62 14 22.6 24 38.7
อ.แว้ง 84 7 8.3 25 29.8
อ.สุคิริน 41 11 26.8 15 36.6
อ.สุไหงปาดี 88 11 12.5 24 27.3
อ.จะแนะ 60 7 11.7 11 18.3
อ.ยี่งอ 72 26 36.1 38 52.8
อ.เจาะไอร้อง 63 12 19.0 22 34.9
จ.นราธิวาส 1,242 302 24.3 522 42.0
เขต 12 7,714 3,243 42.0 3,922 50.8
ประเทศ 103,254 49,606 48.0 59,147 57.3



Quick Win monitoring and supervision
PA 2562 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (> ร้อยละ 85)

เป้าหมาย การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ

จัดตั้ง Case Management Team 
ในโรงพยาบาล (รพศ/รพท/รพช)
ครบทุกแห่งในจังหวัด

- มีค าสั่ง Case Management หรือ คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่เป็นกลไกก ากับการ
กินยา และ ดูแลผู้ป่วยระหว่างการรักษา  ในรูปของค าสั่ง ครบ ทุก โรงพยาบาล                           
ผลงานผ่าน 

ผลงานรอบ 9 เดือน >ร้อยละ 70 
ของผู้ป่วยเสี่ยงดื้อยาสูง (ผู้ป่วยเก่าที่
เคยรักษาวัณโรคมาก่อน) ได้ส่งตรวจ
ทดสอบความไวต่อยา (DST)
(ข้อมูลขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 และ

ไตรมาสที่ 2 ที่น ามาประเมิน)

ผลงาน ส่งตรวจ          ร้อยละ 95.8 (23/24 ราย) 
ผลงาน มีผลตรวจ DST ร้อยละ83.3 (20/24 ราย) ผลงานผ่าน 

- ทบทวน/วิเคราะห์เหตุผลที่ไม่ได้
ส่งและ ส่งแต่ไม่มีผลตรวจ DST
- กลุ่ม Previously Treated ส่ง
ตรวจ Molecular Test ( LPA / 
GeneXpert)  ทุกราย 

> ร้อยละ 50 ของ รพ.นอกสังกัด สธ. 
(รัฐและเอกชน) บันทึกและรายงาน
ข้อมูลโปรแกรม NTIP

- จังหวัดนราธิวาส มี รพ.มหาวิทยาลัย 1 แห่ง มีการบันทึกและรายงานในโปรแกรม NTIP 
ผลงานผ่าน 



ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2562 เป้าหมายไตรมาส 2 ผลงาน ผลการประเมิน

RDU ขั้น 1 95% (13 รพ.) 85% (12 รพ.) 100% (13 รพ.)
ผ่านตัวชี้วัด

RDU ข้ัน 2 20% (3 รพ.) 10% (2 รพ.) 69.23% (9 รพ.)

RDU

KPI จะแนะ รือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี

URI รพท≤30%
รพช≤20%

12.71 45.59 21.14 23.61

AD≤20% 6.43 22.33 21.83 18.75

FTW≤50% 46.18 41.83 64.30 54.87

APL≤15% 15.54 11.58 10.83 3.63

โอกาสพัฒนา

- การวิเคราะห์หาสาเหตุ และคืนข้อมูลให้ผู้เก่ียวข้องเพื่อหาแนวแก้ไข
- ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ เช่น ฟ้าทะลายโจรในโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจ, ยาเหลืองปิดสมุทรในโรคอุจาระร่วง
- ถอดบทเรียน Best Practice มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ี

RDU ขั้นที่ 3
RDU ขั้นที่ 2
RDU ขั้นที่ 1

อ.รือเสาะ
อ.ยีงอ

บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง ตากใบ

ยีงอ
รือเสาะ

ศรสีาคร

จะแนะ

ระแงะ

สุครีิน แว้ง

เจาะไอร้อง

สุไหงปาดี
สุไหงโกลก

นราธิวาส

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

- ความเห็นต่างของบุคลากรทางการแพทย์               
ในแนวทางการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ 
RDU

- ประชุมหาข้อสรุปร่วมกันและ
ประกาศใช้แนวทางเดียวกันท้ัง
จังหวัด

- บุคลากรทางการแพทย์ขาดความม่ันใจใน
การสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน

- สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยทาง
วิชาการ



AMRตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ
เกณฑ์ ระดับ Intermediateไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ

จ ำนวนโรงพยำบำล ที่มีระบบจัดกำรกำร
ดื้อยำต้ำนจุลชีพอย่ำงบูรณำกำร (AMR) 
ระดับ Intermediate
(เกณฑ์คะแนน 250–349 คะแนน
และข้อบังคับ Basic, Intermediate > 0 )

รพ.นราธิวาส ผ่านระดับ intermediate
รพ.สุไหงโก-ลก ผ่านระดับ advance

ผ่านตัวชี้วัด
Score 325 และ 373 คะแนน ตามล าดับ

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น ข้อเสนอแนะ

- รพ.สไุหงโก-ลก เป็นแบบอย่างที่ดีในระบบ
จัดการ AMR ในหลายๆ ด้าน เช่น ระบบยา 
ห้องปฏิบัติการ และการขับเคลื่อนนโยบาย

- รพ.นราธิวาส มีการพัฒนาท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบ
จากการนิเทศรอบ 1 เช่น การพัฒนา lab
การ surveillance ท่ีชัดเจนขึ้น

- ด าเนินการได้ดีท้ัง 5 กิจกรรม 
และจะดียิ่งขึ้น ถ้าสามารถ
เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ได้กับ
ระบบ computer ภายใน รพ.

สถานการณ์

จังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลเป้าหมาย        
จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.นราธิวาส และ รพ.สุไหงโก-ลก 
ซึ่งมีระบบการจัดการ AMR ด าเนินงานตาม 5 
กิจกรรมส าคัญ (บรรลุตามเป้าหมาย)

บาเจาะ

ตากใบ

ยีงอรือเสาะ

ศรสีาคร

จะแนะ

ระแงะ

สุครีิน แว้ง

เจาะไอร้อง

สุไหงปาดี
สุไหงโกลก

นราธิวาส



ชื่อตัวชี้วัด : อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ (เป้าหมายไม่เกิน  6.3 ต่อประชากรแสนคน)
อ าเภอ เป้าหมาย

(ไม่เกิน)
ผลงาน อัตรา

เมือง 8 1 0.83

ตากใบ 5 1 1.40

บาเจาะ 4 0 0

ยี่งอ 3 0 0

ระแงะ 4 0 0

รือเสาะ 4 0 0

ศรีสาคร 4 0 0

แว้ง 3 1 2.54

สุคิริน 2 1 2.55

สุไหงโกลก 5 0 0

สุไหงปาดี 4 0 0

จะแนะ 2 0 0

เจาะไอร้อง 3 0 0

รวม 51 4 0.51

สถานการณ์

การฆ่าตัวตายส าเร็จจ านวน 4 คน คิดเป็นอัตรา 
0.51 ต่อประชากรแสนคน มีแนวโน้มลดลงจากปี 60, 
61 (อัตรา 0.64 และ 1.03 ตามล าดับ) มีผู้พยายาม
ท าร้ายตัวเอง 54 คน สูงกว่าปี 60, 61 (40, 44 
ตามล าดับ) แต่ไม่พบผู้พยายามท าร้ายตนเองซ้ า

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น

-- มีจิตแพทย์ทั่วไป 3 คน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 1 คน 
เป็นพี่เลี้ยงแก่รพ.เครือข่ายและแบ่ง zone รับผิดชอบ มี
พยาบาลเฉพาะทางจิตเวชผู้ใหญ่ผิดชอบงานครบทุก รพช. 
(ยกเว้น รพ.รือเสาะ)
- การจัดระบบแนวทางการเฝ้าระวังส่งต่อและติดตามใน
ชุมชน

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 2 คนเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มารักษา
คลินิกโรคเรื้อรังทางกาย

- เน้นการคัดกรองซึมเศร้าฆ่าตัวตายในคลินิกโรคเรื้อรัง 
การส่งต่อติดตามต่อเนื่องในชุมชน การติดตามนัดเพื่อ
เฝ้าระวัง และการให้ความรู้ญาติสังเกตอาการเตือน

ข้อมูลจ าเป็นเพื่อเป็นแนวทางเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาในผู้ที่ฆ่าตัวตายและผู้พยายามฆ่าตัวตาย

- เน้นข้อมูลประเด็นส าคัญเพื่อเป็นแนวทางป้องกันฯ 
ตามแบบรายงาน 506 S 
- การลงบันทึกท้ังผู้ท าร้ายตนเองและผู้พยายามฯ

การพัฒนาระบบบริการ : สุขภาพจิตและจิตเวช  จ.นราธิวาส วันที่ 10-12 ก.ค. 2562

อ.รือเสาะ อ.ยีงอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง
อ.ตากใบ

อ.ยีงอ
อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุคีริน
อ.แว้ง

อ.เจาะไอ
ร้อง

อ.สุไหงปาดี

อ.สุไหงโกลก



ประเด็นส าคัญ : การเข้าถึงบริการโรคส าคัญทางด้านจิตเวช

1. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32-F39) เป้าหมายการเข้าถึง ร้อยละ 65

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของปี 2562 จ านวน 12,103 ราย จากค่าประมาณการณ์  13,993 ราย คิดเป็นร้อยละ 
91.03 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย แต่มี 2 อ าเภอที่มีการเข้าถึงบริการยังต่ ากว่าเกณฑ์ คือ อ.ระแงะ 63.95 อ.รือเสาะ 39.36

2. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเภท (F2000-F2090) เป้าหมายร้อยละ 75

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของปี 2562 จ านวน 3,612 ราย จากค่าประมาณการณ์  4,867 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.61   
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่มี 5 อ าเภอที่มีการเข้าถึงบริการยังต่ ากว่าเกณฑ์ คือ อ.บาเจาะ อ.ศรีสาคร อ.แว้ง อ.สุไหงปาดี และ    อ.
จะแนะ

3. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคติดสุรา (F1020-F1029) เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีที่ผ่านมา

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของปี 2562 จ านวน 299 ราย จากค่าประมาณการณ์  10,831 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.76  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24

4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ADHD (F900-F909)  เป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากรอบปีท่ีผ่านมา

จ านวนผู้ป่วยสะสมเข้าถึงบริการของปี 2562 จ านวน 210 ราย จากค่าประมาณการณ์  7,268 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.00  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81



ขอ้ช่ืนชม
• รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
- จัดโครงการ TOT : parent management training ให้กับเครือข่ายในและนอก

สาธารณสุข
- ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
- MOU กับหน่วยงานต ารวจ ทหาร เพ่ือสะท้อนข้อมูลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
• รพ.ตากใบ ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการมีศูนย์การศึกษาพิเศษในรพ.ดูแลเด็กพิเศษทั้ง

ในและอ าเภอใกล้เคียง
• รพ.จะแนะ บูรณาการร่วมกับศูนย์ไร้ที่พึ่งดูแลสวัสดิการแก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง
• รพ.บาเจาะ มี Best practice ระดับประเทศเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยใช้หลัก

ศาสนาอิสลาม
• รพ.ยี่งอร่วมกับมอ.และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 พัฒนาคู่มือเพศวิถีอิสลามส าหรับนร.วัยรุ่น

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย : ให้กระทรวงฯจัดต้ังกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในรพช.เพื่อ
เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม



แพทย์แผนไทยตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เกณฑ์          ร้อยละ 18.5

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 18.5 18.81

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ/ผู้นิเทศรับไปประสานต่อ

1. มีรายงานรหัสโรคด้านการแพทย์แผนจีนในระบบHDC
แต่ให้แพทย์จีนkeyเป็นรหัส Z หลังจากนั้นเวชสถิติจะไป
แปลงรหัสเอง (รหัสZ ไม่มีการนับข้อมูล)

2. ไม่มีรายงานหัตถการด้านการแพทย์แผนจีน(พบเป็น 0%
ทั้งนี้ จ.นราธิวาส มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนจีน ใน 
รพ. 3 แห่ง คือ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.สุไหงโกลก 
และ รพ.สุคิริน)

1. ประสานผู้รับผิดชอบด้าน IT ของ รพ.นราธิวาส พบว่ามี
ข้อมูลในฐานข้อมูลของร.พ. แต่ปิดรหัสไว้ไม่ให้ key
เนื่องจากถ้าใส่รหัส U ไป แล้วส่งกรมบัญชีกลางจะถูกให้
กลับมาแก้ไข จึงปิดรหัสไว้ไม่ให้ลง (ผู้นิเทศจะรับส่วนนี้ไป
ประสานงานที่กรมฯ และกรมบัญชีกลางต่อไป)
2. พบว่า โปรแกรมให้ลงฝังเข็มเป็นรหัส ICD9 ซึ่งเป็นรหัส
หัตถการแผนปัจจุบัน จึงแจ้งให้ IT เปลี่ยนรหัสให้เป็นICD-
10-TM จึงท าให้ผลงานที่ผ่านมาเป็น 0 % (ทั้งนี้ใน
ปีงบประมาณ 2564 สปสช.จะให้บริการฝังเข็มสามารถ
เบิกจ่ายจาก สปสช. ได)้

ชื่นชม

1. สสจ.นราธิวาส ได้รางวัลการประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ส านักงานสาธารณสุข
2. รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ได้รางวัลการประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท โรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป
3. จ.นราธิวาส รับผิดชอบการปลูกพืชสมุนไพรของเขต (ต้นน้ า) ด าเนินการเพื่อให้ผ่าน GAP โดยส่ง ดิน น้ า ตรวจที่ มอ. 
จ านวน 100 ไร่ ผ่าน 49 ไร่ และผ่านเกษตรอินทรีย์ 1 ไร่
4. มีการเปิดบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ  สสจ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62

อ.รือเสาะ อ.ยีงอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง
อ.ตากใบ

อ.ยีงอ
อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุครีิน อ.แว้ง

อ.เจาะ
ไอร้อง

อ.สไุหงปาดี
อ.สไุหงโกลก



Monitor



Newbornตัวชี้วัดหลัก       อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.8 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

สถานการณ์

ข้อเสนอแนะ
 เพ่ิมศักยภาพพยาบาลเฉพาะทาง ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด
 การบูรณาการร่วมกันระหว่างกุมารเวชกับสตูิ-นรีเวช
 วิเคราะห์ preterm เพ่ือไม่ให้เกิด PPHN

ปัญหา/อุปสรรค
 กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดมีน้อย  ทั้งใน

โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลทั่วไป 

ทารกเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากภาวะทารกคลอดก่อน
ก าหนดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม อันดับ 2 เสียชีวิตจาก RDS
การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2560 จนถึงปัจจุบัน มีการคัดกรองครบทั้งเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 
100 ในปีงบประมาณ 2562 2562 (ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562) 
จากการตรวจคัดกรองท่ี NICU พบโรคหัวใจ 2 ราย ส่งต่อเพื่อผ่าตัด
ที่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา พบว่า เสียชีวิต 1 ราย 

ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลจากตัวแทน Service plan  แต่ละโรงพยาบาล key ข้อมูลตามแบบฟอร์ม

อ าเภอ
จ านวนทารกแรกเกิดที่

เสียชีวิตภายใน
อายุ 28 วัน (A)

จ านวนทารก
แรกเกิดมีชีพ 

(B)

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วันที่มี
น้ าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไมเกิน 3.8 ตอ 

1,000ทารกเกิดมีชีพ
(A/B)×1,000

เมือง 30 3,027 0.99
สุไหงโกลก 4 1,474 0.27

ตากใบ 1 395 0.25

บาเจาะ 1 521 0
ระแงะ 0 407 0.25
รือเสาะ 0 473 0
ศรีสาคร 0 283 0.35

แว้ง 0 225 0
สุคิริน 0 144 0

สุไหงปาดี 0 223 0
จะแนะ 0 287 0

เจะไอร้อง 0 181 0
ยี่งอ 0 228 0

ภาพรวม
จังหวัด

36 7,868 4.57

จ านวนเตียง NICU 18 เตียง
อัตราส่วน 1 : 437 ทารกเกิดมีชีพ

อ.รือเสาะ อ.ยีงอ อ.เมือง
จ.นราธิวาส

อ.บาเจาะ

อ.เจาะไอร้อง
อ.ตากใบ

อ.ยีงอ
อ.รือเสาะ

อ.ศรีสาคร

อ.จะแนะ

อ.ระแงะ

อ.สุครีิน อ.แว้ง

อ.เจาะ
ไอร้อง

อ.สุไหงปาดี
อ.สุไหงโกลก



Cancerตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรกัษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 70

24 20 83.33

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรกัษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 70

9 8 88.89

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรกัษาด้วยรังสีรกัษา 
ภายใน 6 สัปดาห์ ≥ 60

- - -

 คัดกรองมะ เร็ งล า ไส้ ใหญ่  ยั ง ไม่ ได้ท า  Colonoscope
นราธิวาส 70 ราย สุไหงโกลก 80 ราย ในปี 2561 และปี 2562 
อีก 147 ราย รอคิวอยู่ (นราธิวาส มี 2 เครื่อง สุไหงโกลก                
1 เครื่อง)
 เครื่อง Mammogram มีอายุการใช้งานนาน

ปัญหา ข้อจ ากัด

ขอความช่วยเหลือเครือข่ายพร้อมเครื่องมือในการท า 
Colonoscope เพื่อลดการ Change stage

โอกาสในการพัฒนา

 ผู้ป่วยที่ refer ออกนอกเขตสุขภาพเพื่อรักษา
ลดลง ปี 2559-2562 เท่ากับ 11 ราย 5 ราย 3 ราย 
และ 2 รายตามล าดับ 
 ผู้ป่วยบางรายไม่ยอมรักษาจากแพทย์ และใช้
เวลาตัดสินใจรักษาช้า

ที่มา ระบบ Thai cancer base ณ มิถุนายน 2562

สถานการณ์



Eyesตัวชี้วัดหลัก ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 75

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการ 
คัดกรองสายตา

≥ ร้อยละ 75 66.24
(50,276/75,690)

ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน

≥ ร้อยละ 85 97.69
(363/374)

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ

 การคัดกรองสายตาในระดับ รพ.สต.หรือ รพช. ยังมีบางแห่งที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ 

 ขาดการลงข้อมูลคัดกรองผู้สูงอายุลงใน Vision 2020 

 ประสานความร่วมมือกับภาคีท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ 
 การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการบันทกึข้อมูล ได้ทันเวลาทั้ง อัตราก าลัง การปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ ระบบอินเตอร์เน็ตและให้มีการก ากับติดตามโดย สสจ.

 มีนโยบายเชิงรุก เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการให้บริการมากขึ้น โดยการออกหน่วย
คัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกในพ้ืนที่ห่างไกลและเข้าถึงการให้บริการยากควบคู่ไป
กับระบบการให้บริการปกติ โดยร่วมมือกับทีมผ่าตัดจากภายนอก ได้แก่ ทีม
แพทย์ทหาร ทีมแพทย์อาสา พอ.สว. และมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา ท าการผ่าตัดต้อ
กระจกเป็นหมู่คณะ

สถานการณ์

ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
เกณฑ์ ≥ร้อยละ 85

มีการท างานเชิงรุกอย่างเข้มแข็งโดยมีการวางแผนรณรงค์คัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก ในรพช.ร่วมกับทีมพันธมิตร
ภายนอก เช่น แพทย์ทหาร พอสว.



ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioids 
ในผู้ป่วยประคองอย่างมีคุณภาพ (เกณฑ์ : > ร้อยละ 40)

Palliative Care

ล ำดบั อ ำเภอ ร้อยละ

1 เมืองนราฯ 59.38

2 สุไหงโก-ลก 48.48

3 ตากใบ 100

4 บาเจาะ 2.42

5 ระแงะ 27.44

6 รือเสาะ 0

7 ศรีสาคร 100

8 แวง้ 100

9 สุคิริน 64.71

10 สุไหงปาดี 100

11 จะแนะ 1.71

12 เจาะไอร้อง 83.33

13 ยีง่อฯ 100

รวม 71.00

 ด าเนินการจดัตั้ง Pain Clinic จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนราธิวาสฯ และโรงพยาบาลสุไหลโก-ลก
 มีศูนยเ์คร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนราธิวาสฯ และโรงพยาบาลสุไหลโก-ลก
 สามารถด าเนินการจดัท า Advance Care Plan (ACP) ร้อยละ 81.5 (เกณฑ ์ร้อยละ > 50)
 ผูป่้วยไดรั้บการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น ร้อยละ 80.7 (เกณฑ ์ร้อยละ > 70)
 โรงพยาบาลท่ีสามารถให ้Strong Opioid นอกโรงพยาบาล จ านวน 2 แห่ง โรงพยาบาลนราธิวาสฯ และ

โรงพยาบาลตากใบ 

สถานการณ์

 มีการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วย Palliative 
Care อยา่งมีคุณภาพ ท่ีประกอบดว้ย (1) ดา้น
บุคลากร (2) การบริหารยาและจดัการขอ้มูล
(3) การบริหารจดัการอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย ์
และ (4) การเยีย่มบา้นผูป่้วย
การร่วมดูแลผูป่้วยของเครือข่าย

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
การส่งเสริมผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพดี ร่วมเป็นจิตอาสาดูแล
ผูป่้วยระยะประคบัประคองในชุมชน ในการดูแลดา้น
จิตใจและจิตวญิญาณ

ข้อเสนอแนะ



Intermediate Careตัวชี้วัดหลัก ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดที่ให้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน > ร้อยละ 50

 ด าเนินการในรูปแบบ Intermediate care bed
 ใหค้วามส าคญักบัผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เน่ืองจากมีอตัราป่วยสูง
 โรงพยาบาลท่ีไม่สามารถใหบ้ริการได ้เน่ืองจาก ความพร้อมดา้นองคค์วามรู้ของ

บุคลากร และอตัราครองเตียงสูง
 โรงพยาบาลระแงะ (M2) เป็น Node 

ล ำดับ อ ำเภอ
M และ 

F 
ด ำเนินกำร

IMC
ร้อยละ

1 สุไหงโก-ลก 1 1 100

2 ตากใบ 1 1 100

3 บาเจาะ 1 1 100

4 ระแงะ 1 1 100

5 รือเสาะ 1 0 0

6 ศรีสาคร 1 0 0

7 แวง้ 1 1 100

8 สุคิริน 1 1 100

9 สุไหงปาดี 1 0 0

10 จะแนะ 1 1 100

11 เจาะไอร้อง 1 0 0

12 ยีง่อฯ 1 1 100

รวม 12 8 66.67

สถานการณ์

การสนบัสนุนของโรงพยาบาลแม่ข่ายท่ี
ผลกัดนัใหด้ าเนินการ IMC
 การมีแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้
สามารถด าเนินการ IMC ครบ 100% ใน
ปีงบประมาณ 2563
 มีแผนการผลกัดนัใหมี้การประชุมวชิาการ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

 การนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงาน Intermediate care 
ของโรงพยาบาลชุมชน โดย
โรงพยาบาลแม่ข่าย

ข้อเสนอแนะ



ออร์โธปดิิกส์ตัวชี้วัดหลัก      ร้อยละของโรงพยาบาลนะดับ M1 ขึ้นไป ที่มีทีม 
Refracture Prevention
เกณฑ์ มีทีม Refracture Prevention

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลลัพธ์
ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป
ทีม่ีทีม Refracture Prevention

100% 100%

ปัญหาและอุปสรรค โอกาสพัฒนา

 แพทย์ผู้ให้ค าปรึกษาไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้ทันที 
เนื่องจากติดภารกิจ (กรณีเร่งด่วนปรึกษาทาง
โทรศัพท์ได้) 

 รพช.ไม่มีเจ้าหน้าที่ X-ray ในช่วงนอกเวลาราชการ 
ต้อง Refer มารักษาใน รพท.

นักรังสีเทคนิคบริหารจัดการเวลา
โดยการ สร้าง line consult 
และฝึกหัดบุคลากรอื่นๆที่อยู่เวร
นอกเวลา ให้สามารถ simple 
fracture ได้

 มีแพทย์ศัลยกรรมกระดูก รพ.นราธิวาส 
3 คน รพ.สไุหงโกลก 1 คน 

สถานการณ์

มีกลุ่มไลน์ ORTHO เครือข่าย (รพ.นราธิวาสฯและรพ.       
สุไหงโก-ลก) เพื่อให้ รพช.ในเครือข่ายปรึกษาผู้ป่วยที่มี
ภาวะกระดูกหักไม่ซับซ้อนและสามารถดูแลรักษาใน 
โรงพยาบาล ลดการแออัดใน  รพท. ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผู้ป่วย และเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
แก่ผู้ป่วย Orthopedic ในระดับ M2 ลงไป 

ชื่นชม



ขอบคุณค่ะ


