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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนงาน
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Agenda
นโยบายรัฐ

Function
ภารกิจตามหน้าท่ี

Area
ภารกิจพ้ืนท่ี

ยุทธศาตรช์าติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (5 ปี)

แผนพัฒนาภาค/จังหวัด

แผนงานโครงการ
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แม่และเด็ก

(มารดาเสียชีวิต)

กลุ่มวัย

(วัคซีน 0-5 ปี)

โรคอุบัติใหม่

(EID)



ประเด็นแผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส

5 สนับสนุน
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CGOCFO



6 Sanbox สร้างสุขภาพ
เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1.มีการแต่งตั้งคณะท างานทีมบริหาร
จัดการในทุกคณะ
2.ระดับความส าเร็จของการจัดท าแบบ
บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในภาครวมของ
จังหวัด
3.ระดับความส าเร็จของการประเมนิผล
ตามแผนที่ก าหนด

1.ทีมบริหารจัดการระดับจังหวัดมกีาร
ขับเคลื่อนแผนงานงานอยา่งต่อเนื่อง
2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากรใหม้ีประสทิธภิาพและ
พร้อมบริการ
3.ร้อยละของผ่านเกณฑ์ Happinometer
ของบุคลากรในสังกัด

1.ร้อยละของหน่วยงานมีการขบัเคลื่อน
ให้เกิดนวัตกรรมการด าเนินงานที่เป็น
แบบอย่างในการน าไปประยุกต์ใชไ้ด้
อย่างต่อเนื่อง
2.ทีมบริหารสามารถแกไ้ขปญัหาด้าน
บุคลากรและงบประมาณให้ลดน้อยลง

1.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
ปัญหาในแต่ละทมีเกดิขึน้อยา่งน้อยร้อยละ 
80 ของตัวชี้วัดแต่ละสาขา
2.สถานบริการมีการบริหารจัดการ
งบประมาณไมเ่กินระดบั ๖
3.หน่วยงานมีการบริหารจัดการงบประมาณ
ได้ตามแผนที่ก าหนด
4.ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านสุขภาพ
5.อัตราข้อร้องเรียนด้านบริหารและบริการ
สุขภาพลดลงจากเดิม

สถานการณ์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธวิาส มีโครงสร้างเดิมที่ไมส่อดคล้องกับโครงสร้างใหม ่ที่เขตสุขภาพที ่12 จัดตั้ง ซ่ึงโครงสร้างเดิมเปน็การด าเนินงานแบบแยกส่วน ขาดการบูร
ณาการร่วมกัน ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการกับปัญหาในภาพรวม โดยปัญหาที่เกิดขึน้ด้านการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงจะต้องมีความสอดคลอ้งกบัความต้องการและจ าเป็นในพื้นที่ 
พร้อมทั้งความกา้วหน้าของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อก้าวสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้น และมีปัญหาดา้นการจัดการงบประมาณ ซ่ึงมีปัญหาด้านการบริหารจัดการงบประมาณทีไ่ด้รับให้
พอเพียงภายในจังหวัด และการเบิกจ่ายงบประมาณใหเ้บิกจ่ายเป็นไปตามแผน จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้

มาตรการ
-จัดระบบโครงสร้างทีมบริหารให้ชดัเจน
และมีการ บูรณาการงานอย่างต่อเนื่อง
-พัฒนาทีมงานด้านการบริหารจัดการทุกทีม

พัฒนาระบบขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ของทีมบริหารอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐาน
วิชาการและมาตรฐานคุณภาพ

สร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานของ
ทีมบริหารแบบมสี่วนร่วม

สร้างรูปแบบในการก ากบัและติดตามผลการ
ด าเนินงานที่น ามาสู่การปฏิบัติทีช่ัดเจนและ
ต่อเนื่อง

กิจกรรมหลัก

1.แต่งตั้งคณะท างานบริหารทีส่อดคล้อง
กับเขตสุขภาพที่ 12 (COO, CIO, CFO, 
CSO, CHRO, CPPO, CGO)
2.ทีมบริหารทุกทีมจัดท าแผนพัฒนา
ขับเคลื่อนงาน
3.จัดประชุมเพื่อบูรณาการแผนร่วมอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4.มีการรายงานผลการขบัเคลือ่นงานใน
ทุกเดือน

1.มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาขับเคลือ่น
ของทีมบริหารและน าไปสูก่ารปฏิบตัิ
2.มีการประเมินผลแผนการพัฒนา
ขับเคลื่อนอยา่งตอ่เนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง
3.มีการด าเนินการตามแบบบรูณาการ
แก้ไขปัญหาทกุเรื่อง 

1.ทีมบริหารทุกทีมมีการน าเสนอ
ผลงานเด่นอย่างน้อย 1 เรื่อง
2.มอบรางวัล โล่ เกียรติบัตร ส าหรับ
ผลงานเด่นของคณะทีมบริหาร

1.ทีมบริหารมีการพัฒนารูปแบบในการ
บริหารจัดการที่ชัดเจนอยา่งน้อย  1 เรื่อง
2.มีการรายงานและติดตามผลดา้น
งบประมาณทกุเดอืน
3.หน่วยงานมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ที่ชัดเจน

พ.ศ. 2565

COO



การส่งต่อไร้รอยตอ่บริการสุขภาพ ข้อมูล บุคลากร การส่งต่อ ลดการส่งต่อนอกเขต 
Seamless  Referral System : ระบบส่งต่อไร้รอยต่อ

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. ลดการปฏิเสธการส่งต่อ 
2. รพ. S-M-F ใช้ Thai Refer 100% 
3. Fast track ในรายโรคส าคัญ 

1. ลดจ านวนผู้ป่วยอาการทรดุจาก
การ Refer
2. ลดการเสียชีวิต ภายใน 24 
ชั่วโมง หลังจาก Refer 
3.ลดระยะเวลาการส่งต่อ<30นาที
4.ปฏิบัติตาม fast track ที่ก าหนด

1. ลดจ านวนการส่งต่อนอก
จังหวัด
2. เพิ่มจ านวน Refer Back
3. พัฒนาศักยภาพระบบ fast 
track รพช

มีการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งจังหวัด โดยใช้ 
Platform เดียวกัน 

สถานการณ์
จังหวัดนราธิวาสมี รพ.ทั่วไป ระดับ S คือ รพ.นราธิวาสฯ และ ระดับ M1 คือ รพ.สุไหงโกลก โดยพบว่าทั่วไปทั้ง2แห่งเป็นเป้าหมายปลายทางหลักของการ
ส่งต่อ โดยรพ.S รับดูแล 8 อ าเภอ และ รพ.M1รบัดแูล 4 อ าเภอ ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึง advance service ใกล้ภูมิล าเนา ต้องส่งต่อนอกจังหวัด ใน
ปี2564 มีการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกจังหวัดทั้งหมด  9384 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.2

มาตรการ One province one platform พัฒนาคุณภาพบริการ 
Self-Contained
Decentralized Health

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Data analysis

กิจกรรมหลัก

1. จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองการเช่ือมโยงข้อมูล
2. พัฒนาระบบส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพ

1.Referral Audit 
2.ปรับปรุงพัฒนา CPG ให้เป็น
ปัจจุบัน

1.พัฒนา Excellence Service 
2.พัฒนา NODE + IMC (รพช.ระ
แงะ)

Referral Audit

พ.ศ. 2565
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ชาวนรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. หน่วยบริการทุกระดบัมชี่องทางในการ
เข้าถึงข้อมลูดา้นสุขภาพอย่างเทา่
เทียมกัน

2. ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทาง
การแพทย์ได้อยา่งเหมาะสมและ    เท่า
เทียม

1. หน่วยบริการทุกระดบัผ่านเกณฑก์าร
ประเมินคุณลักษณะ “องค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ” ทั้ง 10 ข้อของกรมอนามัย 
100%

2. หน่วยบริการมีมาตรฐานการบริการ  
ทุกระดับ 

1. มีก าหนดนโยบายแต่งตั้งผู้รับชอบ
งานความรอบรู้สุขภาพของ
ประชาชน ได้แก่ รพท.และรพช.     

2. มีการแต่งตัง้คณะท างานรับผิดชอบ
เฉพาะ ส่วนรพสต.ก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบงานร่วมกับทีมสุขศกึษา

1. จ านวนการเข้าถงึข้อมลูสุขภาพเพิ่มขึน้ในแต่ละ
ไตรมาสของทุกหน่วยบริการอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ต่อไตรมาส

2. ประชาชนมีความเข้าใจขอ้มูลสขุภาพตาม
แบบประเมนิกรมอนามัย

3. ประชาชนรู้อาการเบือ้งต้นของโรคฉกุเฉนิ
ที่จะต้องติดตอ่สายด่วนแบบประเมิน  
กรมอนามัย

สถานการณ์

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังของจังหวัดนราธวิาส ในปี 2564 พบว่ามี
▪ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 74,789 ราย รายใหม่ 7,260 ราย อัตราป่วย 902.50 /แสน ปชก. อัตราตาย 370.87 /แสน ปชก. คุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 28.0 (>ร้อยละ 50)
▪ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 26,201 รายใหม่ 2,874 ราย อัตรา 357.27 /แสนปชก. อัตราตายโรคเบาหวาน 75.33 /แสน ปชก. คุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ ร้อยละ 22.30 (>ร้อยละ 40)  
▪ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการที่พึงประสงคไ์ด้รับการดูแลทัง้ในสถานพยาบาลและชมุชุนร้อยละ 38.96(>ร้อยละ 50) ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชาชน
ในการเข้าถึง เข้าใจและใช้ขอ้มลูในวิธีการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและบ ารุงรักษาสขุภาพของตนเองใหด้ีอยู่เสมอ

มาตรการ
เพิ่มการเข้าถึงขอ้มลูสขุภาพและระบบ
บริการในช่องทางที่หลากหลาย 
(ACCESS) ขับเคลื่อนผ่านนโยบาย 3 หมอ

การสร้างความรู้ด้านสุขภาพประจ า
องค์กร (HLO)

พัฒนาศักยภาพ บุคลากร รวมถึง อสม
ตรวจสอบความเข้าใจขอ้มลูสขุภาพที่
ถูกต้อง (UNDERSTAND)

สร้างระบบประเมนิผลลพัธ์ของขอ้มูล
สุขภาพที่ประชาชนได้รับ (USE 
INFORMATION)

กิจกรรมหลัก

1. มีการท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

2. สอนการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่
เข้าถึงประชาชน เช่น LINE 
OFFICIAL,FANPAGE , H4U  เป็นต้น

3. หน่วยบริการทั้งระดบัปฐมภมูิ ทุติยภูม ิ
และตติยภมู ิมีผู้รับผิดชอบงานการท า
สื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารกบัประชาชน 
และผลิตแพลตฟอร์มประจ าหน่วย
บริการนั้นๆ

4. มีการจัดท าสื่อออนไลน์ให้กับประชาชน 
อย่างน้อยเดือนละ 2 เรื่อง

มีนโยบายการสร้างความรู้ดา้นสุขภาพ
ประจ าองค์กร (HLO)
1.ด าเนินกระบวนการตาม MapHl
MODEL
M=MANAGEMNET
A=ATMOSPHERE & ENVIRONMENT
P=PROCESS
H=HEALTH BEHAVIOR
L=LITERATE

1. มีการท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานหรือ
ผู้รับผิดชอบ

2. มีการก ากับ ประชุม ติดตาม จาก
คณะท างานทุกเดอืน

3. มีพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบ
บูรณาการ ทั้งบุคลากรและประชาชน 
ทุกกลุ่มวัย

1. สุ่มใช้แบบส ารวจความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ในประชาชนทุกหน่วยบริการใน
หน่วยงาน และ ให้อสม.ส ารวจผ่าน 
App. SMART อสม. ในชุมชน

2. ติดตาม เก็บสถิติของผูท้ี่ใชช้่องทาง
ข้อมูลสุขภาพทกุเดอืน โดยเฉพาะ
ช่องทางฉกุเฉนิร่วมกับ CSO

พ.ศ. 2565
CPPO



การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. มีการวางแผนก าลังคนตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2. มีการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

1. ต าแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
2. บุคลากรผ่านการพัฒนาเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. มีการบริหารก าลังคน HR Blueprint
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ

1. ใช้ฐานข้อมูล กรอบโครงสร้าง
อัตราก าลังมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร
อัตราก าลัง  ลงสู่พ้ืนที่

2. วิเคราะห์อัตราก าลังคนและวางแผน  
ความต้องการในอนาคต

สถานการณ์

1. จังหวัดนราธิวาสประสบกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล โดยในส่วนของโรงพยาบาลทุกแห่งขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพสาขาที่ส าคัญได้แก่ นักรงัสี
การแพทย์ เจ้าพนักงาน เภสัชกรรม เจ้าพนักงานเวชสถิติ แต่วิชาชีพที่เกินกรอบอัตราก าลัง คือ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนักจิตวิทยา    
ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 111 แห่ง ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย/เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท) 

➢ ข้อมูล 5 ประเภทการจ้าง  ข้าราชการ ทั้งหมด  2,332 อัตรา (มีคนครอง 2,171 อัตรา ว่าง 161 อัตรา) พนักงานราชการ ทั้งหมด 91 อัตรา (มีคนครอง 
83 อัตรา   ว่าง 8 อัตรา) พนักงานกระทรวง ทั้งหมด 504 อัตรา (มีคนครอง 480 อัตรา ว่าง 24 อัตรา) ลูกจ้างช่ัวคราว 34 อัตรา (มีคนครอง 23 อัตรา 
ว่าง 11 อัตรา) และลูกจ้างประจ า 83 อัตรา (มีคนครอง 80 อัตรา ว่าง 3 อัตรา)

2. ส าหรับการเตรียมบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามแนวทางหรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะทางการบริหารที่ ก.พ.ก าหนด รวมไปถึงการสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

มาตรการ
HRP : มีการวางแผนก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ

HRM : การบริหารจัดการก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ มี HR Blueprint, มี hrops

HRD : มีการพัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ

มีการประเมินผลการด าเนินงาน

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1
1. มีแผนก าลังคน HR Blueprint
2. วิเคราะห์ต าแหน่งว่างตามต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน และค านวณจ านวนบุคลากร
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

ไตรมาส 2 
1. มีแผนบริหารต าแหน่งว่าง
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและ
พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ

3. เช่น หลักสูตรเฉพาะทาง SP สาขาต่างๆ
แพทย์เฉพาะทาง, หลักสูตร ผบก. ผบต.

ไตรมาส 3 
1. จัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ใน
เรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับรวม
ไปถึงระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ (แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร)
2. พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ

ไตรมาส 4
1. ต าแหนงว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
2. บุคลากรผ่านการพัฒนาเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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งบประมาณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ขรก.บรรจุใหม่ ใช้งบประมาณ 25,000 บาท, การสอบคัดเลือกบรรจุ ขรก./พรก. ใช้งบประมาณ  100,000 บาท



องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ
เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

มีการพัฒนาองค์กรสร้างสุขที่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน

หน่วยงานมีกาประเมินความสุข
บุคลากร  ร้อยละ 70 และมีองค์กร
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ

มีการขับเคลื่อนแผนงานองค์กร
แห่งความสุข

พัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กรเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน
องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

สถานการณ์

จังหวัดนราธิวาส ได้มีการด าเนินการประเมินความสุขบุคลากรและสุขภาวะองคก์ร ปีงบ 62 พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แปลผล โดยค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร
สาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสทุกมิติ อยู่ที่ร้อยละ 68.39 โดยมิติที่มีค่าคะแนนสูงสุด 2 อันดับคือ มิติจิตวิญญาณดี (Happy Soul) อยู่ที่ร้อยละ 77.68 
รองลงมาคือมิติน ้าใจดี (Happy Heart) อยู่ที่ร้อยละ 74.88 โดยมิติที่มีค่าคะแนนต ่าสุด 2 อันดับ คือมิติการเงินดี (Happy Money) อยู่ที่ร้อยละ 56.08 
รองลงมาคือมิติผ่อนคลายดี (Happy Relax) อยู่ที่ร้อยละ 61.41 ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลดัชนีความสุขในแต่ละมิติแล้ว หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดท าแผนสร้างสุขในองค์กรและด าเนินการงานตามแผน โดยส่วนใหญ่จัดท าแผนสร้างสุขในมิติที่มีค่าคะแนนต ่า  
(มิติการเงินดีและมิติผ่อนคลายดี) เช่น การมีตลาดนัดออนไลน์, โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงพยาบาล, 
การให้ความรู้แก่บุคลากรในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคล และส าหรับปีงบ 62 ได้ส่งผลการด าเนินงานของ รพ.ตากใบ 
เป็น Bright Spot องค์กรแห่งความสุข และในปีงบ 63 ส่งผลการด าเนินงานของ รพ.นราธิวาสฯ เป็น Bright spot องค์กรแห่งความสุข และส าหรับในปี
งบ 65 จะมีการด าเนินการประเมินความสุขบุคลากรสาธารณสุข (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.64-28 ก.พ.65 หลังจาก
นั้นก็จะน าผลของดัชนีความสุขมาจัดแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ ต่อไป

มาตรการ
ใช้แบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และน าผลการประเมินดชันีความสุขคนท างาน มาใช้ในการพัฒนาองค์กร มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขสู่องคก์รแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1 
ชี้แจงแนวทางการตอบแบบประเมิน
ความสุขบุคลากรในหน่วยงาน

ไตรมาส  2
หน่วยงานตอบแบบประเมินความสุข
บุคลากร

ไตรมาส 3 
▪ วิเคราะห์และแปรผลการประเมิน

ความสุขบุคลากร
▪ จัดท าแผนและด าเนินการตามแผน

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ไตรมาส 4 
ด าเนินการตามแผนและตดิตาม
ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขฯ
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งบประมาณ จัดประชุมชี้แจงการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร และสุขภาวะองค์กร ประมาณ 10,000 บาท



พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นศนูยก์ลางข้อมลูสุขภาพชาวนราธิวาส

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพสามารถ
รักษาปฐมภูมิได้ทุกท่ีในจังหวัด
นราธิวาสโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว

2. การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล
ผ่านระบบสารสนเทศ >75%

1. โรงพยาบาลวางระบบเพ่ือ         
ความปลอดภัย Cyber Security 
ทุกโรงพยาบาล และผ่านการรับรอง 
HAIT > 20%

2. กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองได้
เข้าถึงบริการผ่านระบบ 3 หมอ 
มากกว่า 80%

1. รพช.รพท. สามารถเขื่อมต่อ 
HIS Gateway มากกว่า 50 %     
ในไตรมาส 2 และครบ 100%        
ในปี 2565

2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการคัดกรอง
โดยใช้ระบบ Smart อสม.มากกว่า 
80%

มีระบบ Dashboard เพื่อการก ากับ
ติดตามและเฝ้าระวังสนับสนุน 

Service  Plan อย่างน้อย 2 สาขา

สถานการณ์

1.ประชาชนทุกคนในจังหวัด เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง เพื่อการดูแลตัวเอง การดูแลต่อเนื่อง และเป็นเอกสารรับรองสุขภาพ
2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลต่อเนื่องเชื่อมโยง ตั้งการดูแลตนเอง การดูแลโดย อสม. การดูแลโดยหมอครอบครัว และการส่งต่อระหว่างสถานบริการ
3.โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน มีระบบจัดการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
4.ส่งเสริม สนับสนุนสารสนเทศการพัฒนา 3 NARA สร้างสุขภาพ
5. ชุดข้อมูลที่ประมวลผลในโปรแกรมในสาธารณสุขในหน่วยงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม

มาตรการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพ

กิจกรรมหลัก

1) สร้างระบบ Clearing House ภายใน
จังหวัด

2) ชี้แจงเกณฑ์อ าเภอที่มีการใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของ
ประชาชน

3) ก ากับการใช้ Thai Refer และพัฒนา 
Mobile App สนับสนุนการส่งต่อ
และเรียกเก็บ

1) ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างาน
(Cyber / PDPA / Data / Governance)

2) โรงพยาบาลในสังกัด สธ. ประเมิน
ตนเองตามแนวปฏิบัติด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3) พัฒนาตามแนวทาง HAIT โดยประเด็น
Cyber Security ทุกรพ.และ ผ่าน HAIT

4) พัฒนาบริการ DigitalHealthCert. 
บนแพลตฟอร์มระบบสุขภาพดิจิทัล 
(NDNP) สนับสนุนการจัดท าเอกสาร
รับรองทางการแพทย์และสุขภาพ

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท า HIS 
Gateway ภายในจังหวัดโดยร่วมมือ
กับเขตสุขภาพ

2) ส่งเสริม อสม.ในพ้ืนที่คัดกรอง NCD 
ผ่าน Smart อสม.และดูแลโดย 
App PCC

1)สร้าง Dashboard ผู้บริหารเพื่อ
ก ากับติดตาม Seamless Refer 
และ เตียงบริการผู้ป่วย

2)ส่งเสริมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคล
เพื่อการดูแลต่อเนื่อง และเป็น 
Digital Health Certificated 
ผ่าน H4U
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การบริหารการเงินการคลัง

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
และการบริหารจัดการ

3. เพิ่มขีดความสามารถในการท าก าไร
4.ลดต้นทุนการบรกิาร

1. CR > 1.5, QR > 1.0, Cash > 0.8
ทุนหมุนเวียน (NWC) > 0 

2.ความสามารถในการเก็บหนี้
ค่ารักษาพยาบาลและการหมนุเวียน
ของยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
LAB

3. EBITDA > 0
4.ต้นทุนบริการไม่เกินค่าเฉลี่ย

ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบปัญหาภาวะ
วิกฤตทางการเงิน
ระดับ 6 และ 7

หน่วยบริการมีความมั่นคง 
ทางการเงินการคลัง

สถานการณ์
จังหวัดนราธิวาส พบหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดบั 7 ในไตรมาส 4 ปี 2561 คือ รพ.จะแนะ และในปี 2564 เดือน กรกฎาคม 2564 คือ 
รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรตฯิ

มาตรการ 1.การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 2.พัฒนาการบรหิารระบบบัญชี
3.สร้างประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ
4.ติดตามก ากับ เครื่องมือ

ประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก

หน่วยบริการจัดท าแผนทางการเงิน
(Planfin) แบบเกินดุล และเป็นแผน
แบบไม่มีความเสี่ยง (แผนแบบ
1,2,3)

ใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อพัฒนา
1.โปรแกรมระบบบันทึกบัญชี
2.โปรแกรมจัดเก็บรายได้

1.ปรับเกลี่ยเงินบริหารระดับจังหวัด, 
Hard ship, PP non UC และ
ค่าตอบแทนก าลังคนสาธารณสขุ 
(ฉ.11และ 12)

2.ก าหนดแนวทางบริหารจัดการ LOI

ติดตามการปรบัประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้วยเครื่องมือ 

FEED

พ.ศ. 2565
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คุณภาพหนว่ยบรกิาร

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการทุกระดับ

2. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานพัฒนา
คุณภาพสถานบริการทุกระดับ

3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ร้อยละ 100

4. รพ.สต.ต่ออายุและรักษาสภาพ รพ.สต.
5. ติดดาว ร้อยละ 100
6. รพ.ได้รับการประเมิน Re –accredit 2 แห่ง

1. พัฒนาระบบคุณภาพสถานบริการทุก
ระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกระทรวง
ก าหนด 

2. ร้อยละของหน่วยงานมีการขับเคลื่อน
พัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับ      
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงก าหนด 
อย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานทุกระดับผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบ
คุณภาพสถานบริการทุกระดับ
– PMQA ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
– รพ.สต.ติดดาว ได้รับการต่ออายุและรักษา

สภาพรพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 100
– รพ.ได้รับการประเมิน Re – accredit 

จ านวน  2 รพ.

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการทุกระดับ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ 100
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

2. คัดเลือกผลงานเด่น Best Practice ในแต่ละสถาน
บริการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
ก่อให้เกิดการพัฒนางานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

สถานการณ์

การพัฒนาคุณภาพสถานบริการของจังหวัดนราธิวาส มีการด าเนินงานในสถานบริการทุกระดับ โดยมีการประเมินต้ังแต่ระดับองค์กร ระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ ส าหรับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า 
จังหวัดนราธิวาสมีผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (สสจ./สสอ.) ใช้เกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 ระดับปฐมภูมิใช้เกณฑ์
การประเมิน
รพ.สต.ติดตาว ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 5 ดาว ร้อยละ 100 และในส่วนของการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 13 รพ. 
และในปีงบประมาณ 2565 จะประเมินซ ้า จ านวน  2 รพ. คือ รพ.สุไหงปาดี r2 (28 ต.ค.65) และรพ.จะแนะ r3 (11 พ.ย.65)

มาตรการ

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานพัฒนา
คุณภาพสถานบริการทุกระดับ

2. ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการทุกระดับ เพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2565

จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการทุกระดับ เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพ ให้มีความชัดเจน ตามบริบทในพื้นที่

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในด้านการ
พัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับ

2. สร้างรูปแบบในการก ากับและติดตามผล
การด าเนินงานท่ีน ามาสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน
และต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการทุกระดับ 

1. มีรูปแบบในการก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับ ท่ีน ามาสู่
การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง

2. สถานบริการทุกระดับด าเนินการตามแผนการพัฒนา
องค์การและมี Best Practice  ของสถานบริการ

3. สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ เพื่อผู้บริหารต่อไป

กิจกรรมหลัก

1.จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการทุกระดับ
2.ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
ทุกระดับ เพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2565
3.จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพสถานบริการทุก
ระดับ
4.ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
ทุกระดับ

1. พัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับ โดย
ยึดตามหลักเกณฑ์คุณภาพ ตามที่กระทรง
ก าหนด
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ระดับสสจ./สสอ. 
- การพัฒนาคุณภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต.
ต่ออายุและรักษาสภาพ รพ.สต.ติดดาว
- การพัฒนาคุณภาพระดับทุติยภูมิ รพ.ได้รับ
การประเมิน     Re –accredit จ านวน 2 รพ.
2. ประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับ

1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มีการอบรม Auditor และ
สร้างทีม Internal Audit
2.แต่งต้ังทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับ
อ าเภอครบทุกอ าเภอ  
รพ.สต. มีการประเมินตนเองครบทุกแห่ง
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว (ระดับ 5 ดาว)
3.รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
ของแผนพัฒนาคุณภาพสถานบริการทุกระดับ 
เพื่อวิเคราะห์ส่วนขาดและโอกาสในการพัฒนา
งานต่อไป

1.ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพสถานบริการ ดังนี้
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ระดับสสจ./สสอ. 
- การพัฒนาคุณภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต.ต่ออายุและ
รักษาสภาพ      รพ.สต.ติดดาว
- การพัฒนาคุณภาพระดับทุติยภูมิ รพ.ได้รับการประเมิน   
Re –accredit จ านวน 2 รพ.
2.ด าเนินการคัดเลือก Best Practice  ของสถานบริการทุก
ระดับ เพื่อสื่อสารและต่อยอดผลการด าเนินงานให้เป็นท่ี
ประจักษ์ ในท่ีประชุมระดับจังหวัด เป็นสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านคุณภาพ

พ.ศ. 2565
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ประเด็นแผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส

5 กลุ่มโรค

ตัวชี้วัดระดบัจังหวดั

Sepsis

Cancer

Trauma/RTI

Newborn

PRIMA - NICS

NCD - IMC - CKD - Stroke - STEMI



Small Success
ไตรมาส 1

มีแผนก าหนดโรคที่เป็นจุดเน้น
ไตรมาส 2

มีกลไกการขับเคลือ่นโมเดล
ไตรมาส 3

ประเมินความก้าวหน้าในจังหวัด
ไตรมาส 4

ประเมินผลลัพธ์ตามเปา้หมาย

การติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย sepsis < 30%

สถานการณ์ สถานการณ์การเสียชวีิตผูป้่วย sepsis จังหวัดนราธวิาส เกินเกณฑ์ที่ก าหนด > 30% สาเหตุส่วนใหญเ่กิดจากผูป้่วยมา รพ. ล่าช้า/มารักษาเมื่อมีอาการทรุดลง/มีโรคร่วม และเปน็ผู้สงูอายุ

มาตรการ

▪ ส่งเสริม Health literacy แก่ 
อสม/care giver ให้สามารถ
ประเมินอาการตนเองได ้และ
เข้าถึงบริการได้เร็วขึน้

▪ คัดกรองผู้ป่วยได้ถกูต้องและ
รวดเร็ว

▪ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับวัคซีน
โควิด/ไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึน้

ได้รับการวินิจฉัยถูกต้องและรวดเร็ว
▪ ระบบตรวจสอบการใช้ยา ATB อย่าง
ครอบคลุมและเหมาะสม โดยใช้ Antibiogram

▪ สามารถเข้าถึง ICU ได้ทันทีเมื่อมีอาการ
ทรุดลง  

▪ ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน 6 Bundles
▪ พัฒนาคุณภาพระบบ Rapid response 

team โดยการใชน้วัตกรรมเพื่อการคดักรอง
และแจ้งเตือนที่ดี พร้อมทั้งสร้างทีม RRT ที่
มีมาตรฐาน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต

พัฒนาสมรรถนะในการดูแลผู้ปว่ย 
sepsis โดยการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรในเครือข่ายในการดูแล sepsis

เพิ่มประสทิธภิาพการดแูลรักษา และลดอัตราการ
เสียชีวิต โดยการพัฒนาระบบการติดตามผู้ปว่ย

เมื่อจ าหน่ายกลบับ้าน

กิจกรรมหลัก

ประชาสัมพันธ์ใหค้วามรู้แก่อสม/
care giver เกี่ยวกับสัญญาณเตือน 
เพื่อให้เข้าถึงการรักษา
▪ป้ายประชาสมัพันธ์ sepsis alert
▪พัฒนาระบบการ consult
▪รณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด/
ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสีย่ง และ
คลินิกต่าง ๆในโรงพยาบาล

Sepsis alert  -ทบทวนและพัฒนา standing 
order protocol ต่าง  ๆโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
▪ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการ Early 

detection/Assess และ Re-Assess
▪ จัดระบบการตรวจเช็คการใชย้า ATB ให้มี
ความเหมาะสม โดยใช้ Antibiogram

▪ ดูระบบการตรวจสอบการปฏิบัติตาม 6 bundles
▪ ใช้ CPG ในการดูแลผู้ป่วย.                    
▪ ประสานทีมเพื่อน าระบบ Rapid response 

teamโดยการใช้นวัตกรรมเพื่อการคัด
กรอง และแจ้งเตือนที่ดี 

พัฒนาสมรรถนะของพยาบาลใน
เครือข่าย
- Bedside teaching round โดยอายุร
แพทย์/HW

ส่ง HHC ทุกราย

พ.ศ. 2565



ทารกแรกเกิด ( Newborn )

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1.ลดการเสียชีวิตของทารกแรก
เกิดอายุ ≤28 วัน ที่คลอดออกมา
น ้าหนัก ≥ 500 กรัม ให้ได้ตาม
เกณฑ์เป้าหมาย

2.ภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อ
ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย

1. เกณฑ์เป้าหมาย NMR < 3.6 : 
1000 ทารกแรกเกิดมีชีพ

2. ไม่มีเสียชีวิตขณะส่งต่อ

1.มี NNP > ร้อยละ 50
2.จ านวนเตียง NICU เพียงพอ
ครอบคลุม 1 : 500ทารกแรกเกิด
มีชีพ

Unit cost อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อ
เทียบกับโรงพยาบาลใกล้เคียง

สถานการณ์

จังหวัดนราธิวาสมีโรงพยาบาลทั่วไปที่มีหอผู้ป่วย NICU 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์ดูแล 9 อ าเภอ มีเตียง NICU 13 เตียง (ส ารอง   
3 เตียง) โรงพยาบาลสุไหงโกลก ดูแล 4 อ าเภอ มีเตียง NICU 5 เตียง ไม่มีกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด แต่มีระบบที่ปรึกษาในเขต ตัวชี้วัด 2564 NMR 5.25 
ต่อ 1000 ทารกเกิดมีชีพ พบสาเหตุเสียชีวิตทารกแรกเกิด 5 อันดับ ได้แก่ 
1. ELBW 2. ทารกพิการแตก่ าเนิดรนุแรง   3. PPHN, Severe birth asphyxia     4. Sepsis     5. Congenital pneumonia 
เดือน มิ.ย.- ก.ย. 64 รับ Newborn with maternal COVID-19 212 ราย ไม่พบการติดเช้ือ COVID

มาตรการ

ยกระดับการบรกิารเพื่อปอ้งกันการ
เสียชีวิตของทารกแรกเกิด

1. พัฒนาระบบการดแูลทารกแรกเกิด
ตามสาเหตุเสียชีวิต
2. มีแผนป้องกันเพื่อลดการเสียชีวิต
จากสาเหตุที่พบ

1. Intrauteria transfer
2. พัฒนา node (รพ.ตากใบ)

จ านวนเตียง NICU เพียงพอใน
จังหวัด

กิจกรรมหลัก

1. NMR conference ทุก 3 เดือน
2.ส ารวจสาเหตุการเสียชีวิต            
5 อันดับแรก

3. Referral audit + ทบทวน 
Seamless refer

4.ทบทวนการใช้ CPG และ CPR 
ทารกแรกเกิด

5.การับรู้ปัญหาในภาคประชาชน

1.สะท้อนข้อมูลเพื่อพฒันาแนวทาง   
การป้องกันการคลอดก่อนก าหนด 
Prenatal care

2.ทบทวนเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ดูแลทารกที่เสียชีวิตจากสาเหตุอื่น ๆ
( Perinatal care, Post natal care)

3. Folic supplement (บูรณาการกับ 
SP สูติ + ปฐมภูมิ)

1.มี NNP อย่างน้อยเวรละ 1 คน 
ทุกเวร

2.สนับสนุนอบรม NNP เพิ่มเติม
3. INO รักษา PPHN
4. MFM ( abortion )

1.การจัดอัตราก าลังเหมาะสมและ
เพียงพอ

2.ระยะเวลาวันนอนเหมาะสม
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Service plan โรคมะเร็ง

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. มีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง
2. ใช้ Thai Refer ผู้ป่วยมะเร็งใน

รพ.S.M.F.100%
3. ท า Refer audit ทุก 1-3 เดือน
4. ท า audit case ผู้ป่วยมะเร็งทุก             

1-3 เดือน
5. มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

1. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการท าเคมีบ าบัดอย่างเพียงพอ
2. มีการบันทึกข้อมูลTCB การคืนข้อมูลครบถ้วน 
3. ระยะเวลารอคอยผ่าตัดใน4สัปดาห์มะเร็ง5อันดับแรก

ร้อยละ 75
4. ระยะเวลารอคอยเคมีบ าบัดใน6สัปดาห์มะเร็ง 5 อันดับแรก 

ร้อยละ 75
5. ระยะเวลารอคอยรังสีรักษามะเร็ง5อันดับแรก ร้อยละ70
6. การคัดกรองการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีHPV 

DNA TEST ในสตรีอาย3ุ0-60ปี ร้อยละ20
7. การคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี

ร้อยละ 80
8. การคัดกรองมะเร็งล าไส้ในประชากรอายุ 50-70 ปี  

ร้อยละ 80

1. รพท.มีบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านการให้เคมีบ าบัด

2. ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล TCBและการคืนข้อมูลมี
ความเชี่ยวชาญด้านการลงข้อมูลอย่างถูกต้อง

3. บุคลากร รพช.รพสต.ท่ีรับผิดชอบการคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งล าใหญ่ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจถูกต้อง ครบถ้วน

4. อสม.มีความรู้เร่ืองการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นม สามรถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและให้
ค าแนะน าเก่ียวกับวีธีการตรวจแก่ผู้อื่นได้ถูกต้อง

1.ใช้ระบบCancer anywhere
2.ใช้ Thai refer.ในการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง
3.การลงข้อมูลTCB การคืนข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
4.ลดป่วย  ลดแออัด  ลดรอคอย ของผู้ป่วยมะเร็ง
5.ลดการส่งต่อผู้ป่วยนอกจังหวัด

สถานการณ์

ระยะเวลารอคอยผ่าตัดภายใน4สัปดาห์ของมะเร็ง5อันดับแรกปี2562-2564 ร้อยละ56,64,75 ตามล าดับ  ระยะเวลารอคอยเคมีบ าบัดภายใน6สัปดาห์ชองมะเร็ง5อันดับแรกปี2562-2564 ร้อยละ53.33,81.82,75 
ตามล าดับ ระยะเวลารอคอยรังษีรักษาภายใน6สัปดาห์ของมะเร็ง5อันดับแรกแรกปี2562-2564 ร้อยละ0(มีการส่งท ารังสีรักษาท่ีรพ.มอ.แต่ไม่มีข้อมูลผู้ป่วยเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเร่ืองการลงข้อมูลในระบบTCB ใน
กรณีผู้ป่วยส่งท ารังษีรักษา) ร้อยละประชากรสตรีกลุ่มป้าหมาย(30-70ป)ีได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมปี2562-2564 ร้อยละ77.84,80.21,75.89 ตามล าดับ ร้อยละประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมาย(30-60ป)ีได้รับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกปี2562-2564ร้อยละ42.93,13.29,17.88 ตามล าดับ ร้อยละประชากรกลุ่มป้าหมาย(50-70ป)ี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ปี2562-2564ร้อยละ56,64.29,75ตามล าดับ

มาตรการ ระบบการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกจังหวัด

พัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยมะเร็ง พัฒนาศักยภาพบุคคลากรผู้เก่ียวข้อง ใช้ระบบCancer anywhere

กิจกรรมหลัก

1. จัดระบบการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ใช้ Thai refer

2. จัดระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. มีระบบการคัดกรองโรคมะเร็งท่ี
ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

1.จัดต้ังทีมงานแบบบูรณาการในการวางแผนให้บริการ  
คัดกรอง รักษา ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งถูกต้องครบถ้วน

2.การส่งต่อใช้Thai refer 100%
3.พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลTCB และการคืนข้อมูลท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วนโดยกาจัดอบรมทีมบันทึกข้อมูล 

4.จัดท าสมุดประจ าตัวผู้ป่วยมะเร็งเป็นข้อมูลการรักษา ติดตาม 
5.รพช./รพสต.มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย
วิธี HPV DNA Test.ในสตรีอายุ30-60ปี

6.รพช./รพสต.มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย       
จนท.สาธารณสุข อสม.ในสตรีอายุ30-70ปี

7.บูรณาการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเคร่ืองแมมโมแกรม
กับมูลนิธิกาญจนบารมี

8.รพช./รพสต.มีการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้
ตรงด้วย Fit test ในประชากรกลุ่มอายุ50-70ปี

9.ท าโครงการคัดกรองมะเร็งเชิงรุก

1. พัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ผู้ให้เคมีบ าบัดโดย
การส่งศัลยแพทย์เข้ารับการอบรมเร่ืองการให้
เคมีบ าบัดผู้ป่วยมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ระยะเวลาอบรม 3 วัน

2. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA 
test

3. รพช./รพสต.จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองแก่อสม.เพื่อน าความรู้ไป
เผยแพร่และสามารถให้ค าแนะน าแก่ประชาชนใน
พื้นท่ีรับผิดชอบได้

4. จัดอบรมจนท.ผู้เก่ียวข้องเร่ืองการบันทึกข้อมูล
TCB และการคืนข้อมูล

1. มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ได้
เข้าถึงข้อมูลความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง5 อันดับ
แรก การป้องกัน และการคัดกรองมะเร็งด้วย
ตนเองได้ และแนวทางการเข้ารับบริการใน
หน่วยงานสาธารณสุขเม่ือค้นพบความ
ผิดปกติ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์

2. ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงการบริการอย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีสมุดประจ าตัว
ผู้ป่วยมะเร็ง

3. การลงบันทึกข้อมูลTCB และการคืนข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ
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Trauma/RTI : อัตราการตายจากอบุัตเิหตแุละฉุกเฉิน ภายใน 24 ลดลง (โรงพยาบาลระดบั A, S, M1) 

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
- อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉกุเฉนิ 

(triage level 1) ภายใน 24 ชม.ในโรงพยาบาล
ระดับ S, M1 น้อยกว่า ร้อยละ 12

อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ECS คุณภาพ > 80%

ร้อยละของประชาชนที่เจ็บปว่ยฉกุเฉนิ 
(triage  level 1,2) เข้าถึงบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 26.5

สถานการณ์
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉกุเฉิน triage level 1,2 ยังมีอัตราการเสยีชีวิตที่สงู (ร้อยละ 10.35)ใน 24 ชม.หลัง admit  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉนิด้านอายรุกรรมที่มโีรคประจ่าตัว ส่วนผู้ป่วยอุบัติเหตุ
จากการจราจร และบาดเจ็บทางสมอง (ร้อยละ 6.4) อัตราตายไม่สงูเมื่อเทียบระดับประเทศ แต่ก็ยังเป็นปญัหา ซ่ึงผู้ป่วยเหลา่นี้มักจะยงัไม่เข้าถงึบริการ การแพทย์ฉกุเฉิน (16.73%)

มาตรการ
เอกภาพงาน ER

ER คุณภาพ
EMS ครอบคลุม / เข้าถึง

การจัดการสาธารณภยั
จัดเก็บ / น่าข้อมูลไปใช้

อุบัติเหตุ ฉุกเฉินที่ปูองกันได้
พัฒนาบุคลากร

กิจกรรมหลัก

1. One province One ER
2. EMS คุณภาพ ,ER คุณภาพ, 

Refer คุณภาพ
3. Disaster management คุณภาพ
4. TEA คุณภาพ, IM คุณภาพ, HR 
คุณภาพ

5. เพิ่มประสทิธภิาพและลดระยะเวลา
การเข้าถึง definite care ผ่าน
ระบบ fast track ใน 6 กลุ่มโรค
ส าคัญ

6. ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย
7. ประเมิน ECS คุณภาพ
8. TEA unit วิเคราะห์ แก้ปัญหา
9. ด่าเนินการตามแนวปฏิบัติ ER 

safety(3P safety)
10.Seamless refer
11.Ambulance operation center
12.New normal 

1.เพิ่มประสิทธภิาพและพัฒนาคุณภาพ
2.หน่วย FR ให้ครอบคลุมพื้นที่
3.ลด response time
4.พัฒนาฝึกอบรม ฟื้นฟูความรู้บุคลากร
5.ให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการดแูลกอ่นถึง
โรงพยาบาล

6.เพิ่มการประชาสมัพันธ์ในกลุม่เสีย่งให้มากขึน้

1. พัฒนาความสามารถในการรองรับสา
ธารณภัย โดยเฉพาะโรคอุบตัิใหม ่            
(Disaster management)

2. เตรียมบุคลากรรองรับการแพทยฉ์ุกเฉิน 
MERT /Mini MERT

3. ประเมินความเสี่ยง hospital safety 
index

4. ด่าเนินการตามแนวทาง แผนประคอง
กิจการสาธารณภยั

5. ปรับปรุง ซ้อมแผนธารณภยัใน
สถานพยาบาล

6. บูรณาการ IS/ PHER/ ITEMS / HIS
7. ส่งออกขอ้มลูแฟูม Accident ให้ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

8. น่าข้อมูลมาวิเคราะห์
9. พัฒนา TEA unit มีการวิเคราะห์และใช้
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

1. ขับเคลื่อน DHS-RTI ระดับอ าเภอ
2. ประสาน NCD ในการเพิ่มความรู้แก่
ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีภาวะ
ฉุกเฉิน

3. มีส่วนร่วมทีมสหสาขา+ศปถ.อ าเภอ
4. ชี้เปูาจุดเสี่ยงจราจร
5. สื่อสารความเสี่ยง
6. Ambulance safety
7. จัดท่าแผนอัตราก าลงั EP, ENP, 

EMT, FR
8. อบรม ACLS, BLS, TEA unit
9. สร้างขวัญก าลังใจ
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Small Success
ไตรมาส 1

มีแผนก าหนดโรคที่เป็นจุดเน้น
ไตรมาส 2

มีกลไกการขับเคลือ่นโมเดล
ไตรมาส 3

ประเมินความก้าวหน้าในจังหวัด
ไตรมาส 4

ประเมินผลลัพธ์ตามเปา้หมาย



ประเด็นแผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส

5 ส่งเสริม

ตัวชี้วัดระดบัจังหวดั

ผู้สูงอายุ

แม่และเด็ก

โรคอุบัติใหม่

กลุ่มวัย

สมุนไพร
กัญชา/กัญชง

EID

ชรานิวาส

มารดาเสียชีวิต

วัคซีน 0-5 ปี



แม่และเด็ก : อัตราการตายของมารดาไทย (เป้าหมาย ไม่เกิน  17 ต่อแสนการเกิดมชีีพ)
เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1. ลดปฏิเสธสง่ต่อ
2. พัฒนาระบบ seamless referin, refer out , refer back
3. 3. One province one labor room

HNA : จังหวัดใช้ HNA เพื่อประเมินตนเอง พัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาลและ
บุคลากรสาธารณสุขดา้นอนามัยแม่
และเด็ก

1. การจัดการหญงิตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
และ ANC คุณภาพ

2. ANC high risk clinic 

สถานการณ์
สถานการณ์แม่ตายในจังหวดันราธิวาส ตั้งแต่ปี 2562-2564 พบว่าอัตราสว่นการตายเท่ากับ 50.86 42.24 และ 124.49 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  ในปี 2564 มีมารดา เสียชีวิต จ านวน 14 ราย อัตรา 124.49  
ต่อแสนการเกดิมีชีพ ซึ่งเกิดจากสาเหตทุางตรง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.29  โดยเกิดจากจาก TRALI 1 ราย Uterine rupture  1 ราย สาเหตุทางอ้อม จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อย 71.42 โดยเกิด
จากโรคโควดิ- 19   6 ราย โรค SLE 1 ราย โรค Epilepsy  1 ราย โรค Pulmonary embolism 1 ราย โรคหัวใจ 1 ราย และไม่ทราบสาเหต ุ 2 ราย  ราย คิดเป็นร้อยละ 14.29

มาตรการ ระบบสง่ต่อท่ีมีประสทิธิภาพ การด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่ละ
เด็ก

พัฒนาศักยภาพแพทย์ พยาบาล การจัดการครรภ์เสี่ยงและANC คุณภาพ

กิจกรรมหลัก

1. จัดกลุ่มและพัฒนาโซน
โซน 1 : รพ.นธ ยี่งอ  บาเจาะ ระแงะ  จะแนะ รือเสาะ  ศรีสาคร
โซน 2 : รพ.สุไหงโก-ลก ตากใบ สุไหงปาด ีแว้ง  สุคริิน
2. ส่งต่อตามข้อบ่งชี้ของโรคทางอายุรกรรมและสตูกิรรมระหวา่ง

รพช.กับ รพท.
3. พัฒนาระบบ IT เพื่อติดตามหญงิตั้งครรภ์เสี่ยง
4. พัฒนาระบบ Direct  Consult 
5. พัฒนาระบบAuto refer-in และ safety refer back

1. ประชุม ก ากับตดิตามงานโดย MCH Board ทุกระดบั
2. วิเคราะห์การตาย ใช้กระบวนการ RCAA สรุป

เป็นกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ
3. Near Miss Case  Conference หาช่องโหว่และ

มาตรการป้องกัน
4. พัฒนา HNA งานสูติกรรม
5. จังหวัดติดตามการด าเนินงานหน้างานใน รพช.

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้น
งานสูติกรรม 

2. ทบทวน CPG/Standing order
3. Nurse case management 

หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

1. ด าเนินการ BS และ FP หญิงวัย 
เจริญพันธุ์ท่ีเป็นโรค NCD

2. Conference case HR/ทบทวน CPG
3. ค้นหาและเผา้ระวงัหญงิตั้งครรภ์ท่ีมี

ภาวะเสี่ยง
4. พัฒนาระบบ IT เพื่อการติดตาม

หญิงตั้งครรภ์สี่ยงสูงระบบเดยีวกัน
ท้ังจังหวัด

ระดับ
ความส าเรจ็

ไตรมาส 1  
▪ มีแผนก าหนดโรคท่ีเปน็จุดเน้นในการสง่ต่อ
▪ มีบันทึกการจัดกลุม่แบง่โซน และแจ้ง รพ.แม่ข่าย ลูกข่ายทราบ
ถ่ายทอดนโยบาย/ แผน

▪ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพฒันางานอนามัยแม่และเด็ก
▪ จัดระบบ FP ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ท่ีมีโรค NCD
▪พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเดก็
▪พัฒนาระบบข้อมูลการติดตามเคสหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงระบบ
เดียวกันท้ังจังหวัด

▪การก ากับตดิตามเคสเสีย่งสูง
▪การวางระบบ Seamless Refer,auto refer in,safety refer back

ไตรมาส 2  
▪ พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กตอ่เน่ือง

▪ก ากับตดิตามระบบข้อมูลการติดตามเคสหญิง
ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

▪การก ากับตดิตามปัญหา  Seamless Refer
▪ เยี่ยมเสริมพลังแม่ข่ายลูกข่าย
▪ทบทวน CPG/ Standing Order
▪ติดตาม BS และ FP หญิงตั้งครรภ์จากโรค NCD
▪HNA งานสูติกรรม

ไตรมาส 3
▪ ประเมินความกา้วหน้าของการ

ด าเนินงาน

ไตรมาส 4
▪ ทบทวนตัวชี้วดัท้ังท่ีผ่านเกณฑ์และไม่

ผ่านเกณฑ์
▪ ทบทวนมาตรการแนวทางการ

ด าเนินงานในปีต่อไป

งบประมาณ
58,070 บาท

กิจกรรม 1 = 7,000  บาท   กิจกรรม 3  = 4,000 บาท
กิจกรรม 4 = 7,000  บาท   กิจกรรม 5 = 15,840 บาท
รวม 33,840   บาท

กิจกรรมท่ี 1=24,230 บาท

พ.ศ. 2565



กลุ่มวัย (EPI)

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

- กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับวัคซีน
ได้ทุกสถานบริการ
- ทุกสถานบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลผู้รับบริการได้
- ให้บริการวัคซีนใน ศพด. ทุกแห่งได้

- ผ่านการประเมิน 3 มาตรฐาน 1 ครั้ง/ปี
- ผู้รับบริการพงึพอใจในบริการร้อยละ 90
- Outbreak Response immunization
มากกว่าร้อยละ 90

- จัดให้มี “111” (ตอง 1)
1 สื่อ 1 รพ.สต. 1 ทีม ศ-ป-ส 
- กลุ่มบ่ายเบี่ยงวัคซีน เข้ารับ
วัคซีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

- เด็ก 0-5 ปี ได้รับ วัคซีนตามเกณฑ์
ช่วงอายุ มากกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น 
MMR มากกว่าร้อยละ 95
- เด็ก 0- 5 ปี ไม่มีอัตราป่วยและตาย
ด้วยโรคที่ป้องกันได้ดว้ยวคัซีน

สถานการณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากHDC ร้อยละความครอบคลุมวคัซีนตามเกณฑ์ช่วงอายุ 0 – 5 ปี ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 58.96 และสถานการณ์โรคที่ตอ้งก าจัด
และกวาดล้างตามพันธะสัญญานานาชาติ ได้แก่ โรคโปลิโอ และโรคหัด นั้น ร้อยละความครอบคลุมการไดร้บัวัคซนีโปลิโอ ร้อยละ 68.86 ร้อยละความ
ครอบคลุมการให้วัคซีนหดั-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR1) ได้ร้อยละ 71.13 และเป็นล าดับที่ 6 ของเขตสุขภาพที่ 12 อุปสรรค ในการด าเนินงานนอกจาก
บริบทของพ้ืนที่ ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือโควดิ 19

มาตรการ

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
- Routine immunization
- Border health 

- Vaccine Security
- Outbreak Response immunization

- Digital Health Literacy
- Supplemental 
Immunization Activity ศ-ป-ส
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

- ก ากับ ดูแล ประเมินผล

กิจกรรมหลัก

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน จากHDC 
และส ารวจกลุ่มเป้าหมายจริงในพื้นที่

- มีทะเบียนกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์อายุ
- นัดหมาย/ติดตามกลุ่มเป้าหมาย
ขาดนัด
- จัดบริการแบบ one stop service
- สร้างเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน

เช่ือมโยงข้อมูลทุกรพ.สต.
- จัดBorder health meeting

- ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตาม  3 มาตรฐาน 

1. การบริหารจัดการวคัซีนและหว่ง
โซ่ความเย็น

2. การให้บริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

3. การบันทึกข้อมูล
- สอบสวน รายงาน จัดหาวัคซีน ก ากับ
ติดตาม ความครอบคลุมการไดร้ับวคัซีน
กรณีเกิดโรคระบาดที่ป้องกันไดด้ว้ยวคัซนี

- จัดทีม ศ-ป-ส และหาครอบครวั
ต้นแบบ
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “เข้าถึง 
เข้าใจ รับวัคซีน”
- ค้นหากลุ่มเป้าหมายบ่ายเบี่ยง
เข้ารับวัคซีน
- อบรม ส่งสารพัฒนาบุคลากร

- ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานราย
สัปดาห์ และสรุปผลการด าเนินงาน
ทุกเดือนเข้า คปสจ. 
- นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
ทุก 3 เดือน
- ปรับมาตรการทุก 6 เดือน
- ติดตามการรายงานโรคที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีนจากรายงาน 506
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โรคอุบัติใหม่

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศักยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด

- มีการแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับ
โรคติดตอ่อบุัตใิหม่

- รพ.มีแผนในการด าเนินงาน
โรคติดตอ่อบุัตอิุบัตใิหม่ ร้อยละ 100

-ผู้ป่วยได้รับยา favipiravir ภายใน 
24 ชั่วโมง ร้อยละ 100
-อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด
นราธิวาส ต ่ากว่าร้อยละ 1.55

-รพ.ที่มีการส ารองเวชภัณฑ์ ร้อยละ 
100
-อ าเภอมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัตกิาร
ควบคุมโรคตดิตอ่ (CDCU) อ าเภอละ 
3 ทีม

สถานการณ์

โรคติดตอ่อบุัตใิหม่ คือ โรคติดเชื้อชนิดหนึ่งที่เพิ่งค้นพบการระบาดในมนุษย์ เช้ือโรคที่กลายพันธุ์ โรคติดเช้ือที่พบนพืน้ที่ใหม่ รวมทั้งโรคติดตอ่อุบัตซิ ้า เช่น 
โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคติดเช้ือไวรสันิปาห์ โรคติดเชื้อไวรสัอีโบลา โรคไข้หวัดใหญส่ายพันธุ์ใหม่ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เป็นต้น ซึ่งจังหวัดนราธิวาสก าลังเผชิญกับการระบาดของโรคโควดิ- 19 จากการศึกษาสถานการณ์พบว่า วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  มี
ผู้ป่วยรายใหม่จ านวน 129 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน – 19 พฤศจิกายน จ านวน 41,121 ราย รักษาหายจ านวน 39,848 ราย เสียชีวิต
จ านวน 384 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 0.93 ผู้ป่วยรายใหม่ได้รับยาต้านไวรสัภายใน 24 ชั่วโมง ร้อยละ 88.73

มาตรการ

- มีคณะท างานเกี่ยวกับโรคตดิตอ่
อุบัติใหม่ที่ชัดเจนและมีการบูรณา
งานอย่างต่อเนื่อง

- มีการด าเนินการเฝ้าระวงัและ
ป้องกันโรคติดตอ่อุบัตใิหม่ ตาม
มาตรการและแนวปฏิบัตทิี่ก าหนดได้
อย่างถูกต้อง

- รพ.ทุกแห่งให้ยา favipiravir แก่
ผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง

-มีการส ารองเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ
- มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัตกิาร
ควบคุมโรคตดิตอ่ (CDCU)

กิจกรรม
หลัก

-แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับ
โรคติดตอ่อบุัตใิหม่
-มีแผนพัฒนาขับเคลื่อนงาน
-มีรายงานผลการด าเนินงาน

- รพ.มีการด าเนินการเฝ้าระวงัและ
ป้องกันโรคติดตอ่อุบัตใิหม่ ตาม
มาตรการและแนวปฏิบัตทิี่ก าหนดได้
อย่างถูกต้อง

-รพ.มีการจัดยา favipiravir ให้
ผู้ป่วย

-รพ.มีการส ารองเวชภัณฑ์ที่
เพียงพอต่อการใช้งาน 3 เดือน
-อ าเภอมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัตกิาร
ควบคุมโรคตดิตอ่ (CDCU) อ าเภอละ 
3 ทีม
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กัญชาทางการแพทย์

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศักยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด

ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขทีม่ี
การจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์

บุคลากรในแต่ล่ะหน่วยบริการผ่าน การ
อบรม (ต่ออายุ) หลักสูตรการใช้กญัชา
ทางการแพทย ์

1.ร้อยละของผู้ปว่ยทีม่ีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคองทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์  3 %
2. ร้อยละของผู้ปว่ยทัง้หมดทีไ่ด้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย ์เพิ่มขึ้น 
3 %

1.มีระบบสารสนเทศสนับสนุนคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ ลดความซ ้าซ้อน
2.มีระบบเฝ้าระวัง ก ากับ ติดตาม การใช้
กัญชาทางการแพทย์และป้องกันการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์

สถานการณ์

ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสขุเพื่อพัฒนาการใชป้ระโยชน์กัญชาทางการแพทยโ์ดยใหเ้ครือขา่ยบริการได้จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการคลนิิกกญัชาทางการแพทย์ 
รวมทั้งการพัฒนาด้านวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีความรู้และเขา้ถึงกัญชาทางการแพทย์ได้อยา่งทัว่ถึง และปลอดภยั โดยมีการจัดตั้งคลนิิกให้บริการกญัชาทางการแพทย ์ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสดุเป็นไปตามหลักวิชาการ

มาตรการ ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสทิธภิาพและคณุภาพของหน่วย
บริการ

สื่อสาร เฝ้าระวัง ติดตาม

กิจกรรม
หลัก

1.มีแผนจัดตั้งคลินิกกญัชาทาง
การแพทย์ ใน รพช
2. มีการจัดตั้งคลินิกกญัชาทาง
การแพทย์ ใน รพช

1. ผู้ให้บริการได้รับการอบรมความรู้ใน
การจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์
2. ผู้ให้บริการได้รับการอบรมต่ออายุ
ใบอนุญาตสั่งใช้ยากัญชาทางการแพทย์

1.มีแผนการค้นหาผู้ป่วยทีม่ีขอ้บง่ใช้
กัญชาทางการแพทย์และผู้ป่วยกลุม่
Palliative care
2. จัดบริการคลินิกกัญชาฯ เพื่อให้ผู้ป่วย
เข้าถึงโดยงา่ย
3. ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคองทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 
4.ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์

1. มีแนวทางการจัดบริการคลนิิกกัญชา
ทางการแพทยร์วมถงึระบบเฝ้าระวัง 
ก ากับ ติดตาม การใช้กัญชาทาง
การแพทย์
2.จัดประชุม ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมลูและรายงาน
การใช้ยากัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย
3. ผลิตสื่อให้ความรู้เกีย่วกบักญัชาทาง
การแพทย์ รูปแบบต่าง ๆ ทั้ง โปสเตอร์ ไว
นิล วิดิโอ ให้ประชาชนมีความเขา้ใจ
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ทีถู่กต้อง



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก บูรณา
การอย่างไร้รอยต่อเป็นที
พึ่งของประชาชน ลดภาระ
ระบบบริการสุขภาพ

สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทยผา่นการประเมิน
มาตรฐาน
รพ.สส.พท 100 %

รพท.มีแพทยแ์ผนไทย : 3-5 คน
รพช.มีแพทย์แผนไทย : 3 คน
รพ.สต.ขนาดใหญ่ มีแพทย์แผน
ไทย 1 คน

จัดให้บริการแพทย์แผนไทยทุก
สิทธิการรักษา

สถานการ
ณ์

1. การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังน้อย (ร้อยละ 17.21)        
2. การใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐยังน้อย (ร้อยละ 2.49) 

มาตรการ มีนโยบายและบุคลากร ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ พัฒนาหน่วยบริการ ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร

กิจกรรม
หลัก

1.ทบทวนรูปแบบการ
บริการ (Service Package) 
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกทุก
ระดับ
2. ขับเคลื่อนและผลักดนัให้
หน่วยบริการทุกระดบัเข้าสู่
กระบวนการ TTM HA
4. อบรมพัฒนาศกัยภาพ
ด้านเวชกรรมไทยให้กับ
บุคลากรแพทย์แผนไทย

1.รพท./รพช./รพ.สต.มีการจัดบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่มีคณุภาพ
มาตรฐาน ตามบริบท ของหน่วยบริการ 
2.สนับสนุนให้มีการจัดบริการดา้นการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ ทางเลือกใน รพสต.
3.ส่งเสริมให้ cup ที่ได้รับงบขยายอาคารฯ จ้าง
แพทย์แผนไทย ประจ า รพ.สต.

1.มีการร่วมให้บริการดา้น
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบผสมผสาน ใน 
Intermediate care (IMC) น าร่อง 
รพ.ระแงะ
2.ร่วมจัดบริการการแพทย์แผน
ไทยในคลีนิกหมอครอบครวั  PCC 
น าร่อง ใน รพ.สต.กูบู อ.ตากใบ
,รพ.สต.ปะลกุาสาเมาะ  อ.บาเจาะ 
และ
รพ.สต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ

1.การจัดให้บริการทุกสิทธิ
2.มียาสมุนไพรใช้ในรพช.ไม่น้อย
กว่า 30 รายการ ในรพ.สต.ไม่
น้อยกว่า 10 รายการ
3. สร้างช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ยาและ
สมุนไพรไทยให้หลากหลาย 
เพื่อให้ประชาชน 
“รู้จัก เช่ือมั่น  ชอบ ใช”้ บริการ
แพทย์แผนไทยและสมนุไพร
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ชราธิวาส

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1. ผู้สูงอายุเขา้ถึงบริการด้านสุขภาพเท่า
เทียมกัน

2. มีการส่งต่อผูสู้งอายุทีพ่บปญัหาสขุภาพไป
ยังคลินิกผู้สูงอายุ  ตั้งแต่ระดับปฐมภมูิ 
ทุติยภูมิ และตติยภมูิ รวมทั้งส่งกลับไปยงั
ชุมชนแบบไร้รอยตอ่ 

3. มีการบูรณาการระหว่าง งานIntermediate  
Care, Long Term Care, Palliative Care 
และคลินิกอืน่ๆภายใน รพ. 

1. รพ.สต. รพท. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
ร้อยละ 50

2. คลินิกผู้สูงอายใุน รพท. ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 100 ระดับ
คุณภาพ ร้อยละ 50 

3. รพช. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน          
ร้อยละ 50

4. คลินิกคุณภาพตา่งๆ
5. ต าบล LTC คุณภาพ

1. รพท.มี CM ทั้งในคลินิกผู้สูงอาย ุและ
งานเวชกรรม ร้อยละ 100

2. รพช.ทุกแห่ง มีคลินิกผู้สูงอายุ ร้อยละ 100
3. รพ.สต.มี CM ครอบคลมุทกุแหง่ ร้อยละ 100
4. ชุมชนผู้สูงอายุตน้แบบ 1 อ าเภอ 1 ชุมชน 
5. มีภาคีเครือขา่ยในการดูแลผู้สงูอายุ

แบบองคร์วม 
6. ทุกต าบลมีชมรมผู้สงูอายคุุณภาพ 

ร้อยละ 50 

1. ให้เข้าถึงบริการของกองทนุ LTC 
ของ สปสช.

2. มีบัตรผู้พิการตามสทิธคิวรจะได้
3. ผู้รับบริการสามารถเขา้ถงึ

Geriatric clinic

สถานการณ์

จังหวัดนราธิวาส มีประชากร ตั้งแต่ปี 2562-2564 จ านวน 71,401, 74,480 และ76,353 คน คิดเป็นร้อยละ 11.19,11.46 และ 11.74 ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2564 
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 63,423 คน   คิดเป็นร้อยละ 83.07 โดยจ าแนกเป็นผู้สูงอายุกลุม่ที ่1 (ติดสังคม) จ านวน 61,881 คน ร้อยละ 97.57 กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) จ านวน 1,273 
คน ร้อยละ 2.01 และกลุ่มที่ 3 (ติดเตียง) จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 จึงมีผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึ่งพิงตอ้งการความชว่ยเหลอืในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน ซ่ึงได้แก่ 
ผู้สูงอายุกลุม่ตดิบา้นและติดเตยีง ร้อยละ 2.43

มาตรการ

บูรณาการดูแลสขุภาพผูสู้งอายุ พัฒนามีคุณภาพการบริการผู้สงูอายุ
แบบองคร์วมในทุกระดบั

▪ ขับเคลื่อนระบบ 3C 
▪ Decentralized service
▪ เปิดบริการ คลืนิกผู้สูงอายทุุกระดบั
▪ สร้างกลไกการขบัเคลือ่นในการดูแลผูส้งูอายุ

เข้าถึงกองทุน LTC ของ สปสช.

กิจกรรมหลัก

1. คัดกรองและประเมนิผล
2. คัดกรองพฤตกิรรมสขุภาพทีพ่ึงประสงค ์

ผ่าน Application Blue book
3. จัดท าแผนผู้สูงอายุสง่เสริมสุขภาพดี

(Wellness Plan)
4. สร้างเครือขา่ยการดแูลผู้สงูอายุทกุภาคส่วน
5. มี CPG ให้ส าหรับ รพช. และ รพ.สต.
6. One stop service
7. จัดท าระบบส่งต่อผู้สงูอาย ุที่พบว่าเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม
และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สงูอายุ

1. ประเมินคลินิกผู้สูงอายคุุณภาพ ตาม
มาตรฐานกรมการแพทยร์ะดบัพื้นฐาน/
คุณภาพ เป็นไตรมาส

2. รพ.สต.ประเมินต าบล LTC ตาม
มาตรฐานกรมอนามัย 

1. พัฒนาศักยภาพ CM CG CC ในทุกระดับ
2. พัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชพี ในดูแล

ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
3. สร้างภาคีเครือขา่ยในการดูแล

ผู้สูงอายุแบบครบวงจร

1. มีช่องทางด่วนส าหรับใหบ้ริการ
ผู้สูงอายุ

2. มีสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ตอ่ผูสู้งอายุ
3. มีการประสัมพันธเ์กี่ยวกับ 

Geriatric clinic 
4. ต าบลสมัครเขา้ร่วมโครงการ

กองทุน LTC ของ สปสช.
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เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 50 ของประชาชน ได้รับการดูแล   โดย 3 หมอ
2.มี CPG ระบบการดูแล รักษา ส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีระสิทธิ
ภาพ

3.จัดระบบบริการมาตรฐาน NCD Clinic Plus 

1.รพ. ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus 
ระดับพื้นฐาน 100 % ระดับดี 50%            (7 แห่ง) 
ระดับดีมาก 15 % (2 แห่ง)

2.มีการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ใน      รพ
สต. ทุกอ าเภอๆละ  1 แห่ง

3.โรงพยาบาล และรพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ

1.ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ร้อยละ 30
2.ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน      

“ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”
3.ร้อยละ 80 ของรพ.มี CM เฉพาะทางแต่ละโรค
4.มี System Management ระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอ
5.ยกระดับ รพช. ท่ีเป็น Node ให้มีคลินิก หรือ 

ward เฉพาะทาง  เช่น หน่วยบ าบัดทดแทนไต 
IMC ward

1.ระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน DM HT 
แบบบูรณการ

2.ร้อยละผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ดี
3.ร้อยละผู้ป่วย HT ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
4.ร้อยละ ผู้ป่วย DM  HT ได้รับการคัดกรองไต
5.ลดอัตราตายจาก โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น 

stroke stemi
6.ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย DM HT

สถานการณ์
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเร้ือรังของจังหวัดนราธิวาส ในปี 2564 พบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 74,789 ราย รายใหม่ 7,260 ราย อัตรา 902.50 /แสนปชก.  คุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 28.0  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 26,201 ราย
ใหม่ 2,874 ราย อัตรา 357.27 /แสนปชก. คุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ ร้อยละ 22.30 อัตราตายโรคความดันโลหิตสูง 370.87 /แสนปชก. โรคเบาหวาน 75.33 /แสนปชก. การติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน ร้อยละ 38.63 การติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน ร้อยละ 81.55 โรงพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดี ร้อยละ 16.67 ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 66.67 ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 16.67 อัตราตาย stemi และ stroke ร้อยละ 16.08และ 7.69

มาตรการ

1.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง self health care
2.ป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มเสี่ยง
3.การเข้าถึงบริการ  Specific care
4.ดูแลป้องกัน การเกิดภาวะแทรกซ้อน
5.ประชาชนรับรู้สัญญาณเตือนและความรุนแรงของ CVD 
และช่องทางการเข้าถึงบริการโดยเร็ว

6.มีระบบการดูแล รักษา ส่งต่อผู้ป่วย เป็นมาตรฐาน
เด่ียวกัน และมีประสิทธิภาพ ( Seamless Refer)

1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
- รพ.สต.ติดดาว
- NCD Clinic Plus ในรพ./คลินิก NCD คุณภาพในรพสต.
- HNA
2. บูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยง/ดูแลต่อเนื่อง 
และครอบครัว

3. บริหารจัดการระบบโดย NCD board และ NCD 
system manager ในระดับจังหวัด/อ าเภอ

1.สร้างความรอบรู้ สุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยง 
แก่ประชาชนโดยใช้กระบวนการ Health 
Literacy และ Digital Literacy

2.พัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคี
เครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค ในชุมชน

3.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ให้มีความสามารถใน
การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความซ ้าซ้อน หรืออาการรุนแรง

จัดระบบบริการ  NCD แบบบูรณาการ 
ตามกรอบ  NICS

กิจกรรมหลัก

1.คัดกรอง  ดูแล ฟื้นฟู เยี่ยมบ้าน โดย 3 หมอ 
2.ทบทวนระบบการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยตาม CPG 
ต้ังแต่สถานบริการปฐมภูมิ ไปยัง รพช.และ รพท.

3.จัดต้ัง health Station ในชุมชน 
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้ app. H4U และ อสม. 
ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ด้าน NCD โดยใช้ 
App. smart อสม.

5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
6.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในชุมชน
7.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนไว ได้ทุกโรค (คนดี อุปกรณ์ดี 
ชุมชนดีมีส่วนร่วม) HMBP /SMBG

8.ประชาสัมพันธ์ /ให้ความรู้ โดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงสัญญาณเตือน โรค CVD และรู้
ช่องทางในการเข้าถึงบริการโดยเร็ว

1.พัฒนาการด าเนินงาน ตามเกณฑ์ คุณภาพ NCD 
Clinic Plus / คลินิก NCD คุณภาพ / รพ.สต.ติด
ดาว

2.จัดต้ัง System manager  Team ในระดับจังหวัด/
อ าเภอ เพื่อบริหารจัดการระบบการด าเนินงาน

3.แพทย์ NCD สัญจร เพื่อลดความรุนแรง และ
ภาวะแทรกซ้อน

4.ขับเคลื่อนและ ติดตามการด าเนินงาน โดย NCD 
Board ระดับจังหวัด และ Service plan สาขาท่ี
เก่ียวข้อง (CKD, Stroke , Stemi , Intermediate 
care )

1.จัดกระบวนการเรียนรู้ NCDs ในพื้นท่ี เพื่อพัฒนา
กลไก System Manager ให้เกิดการท างาน
เป็นทีมในการขับเคลื่อน การด าเนินงาน NCDs

2.มีการด าเนินงานสื่อสารความเสี่ยงในการลด
เสี่ยง ลดโรค NCDs

3.ยกระดับคลินิก NCD คุณภาพในรพสต. 
4.ประกวด ชุมชนต้นแบบลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
5.ฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วย Case manager & 

Mini case manager
6.ส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง Node และเครือข่ายใน
การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 

7.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี ในการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะทาง หรือ ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนและ
การบันทึกระบบข้อมูล HDC/ 43 แฟ้ม

8.เพิ่มบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน ใน รพ.

1. ประชาชนเข้าถึงบริการ  ได้รับการวินิจฉัยเร็ว 
และได้รับการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ

2. มีชุมชนต้นแบบในการด าเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  ท้ังกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและ     
กลุ่มป่วย
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โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั  (NCD)

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1.มี CPG ระบบการดูแล รักษา ส่งต่อผู้ป่วยท่ีมี
ประสิทธิภาพ

2.จัดระบบบริการมาตรฐาน NCD Clinic Plus

1.โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ NCD 
Clinic Plus ระดับพื้นฐาน 100 % ระดับดี 50% (7
แห่ง) ระดับดีมาก 15 % (2 แห่ง)

2.มีการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ใน รพสต. 
ทุกอ าเภอๆละ 1 แห่ง

3.มีแผนสื่อสารความเสี่ยงเชิงรุกในการลดปัจจัยเสี่ยง
4.การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความ ดันโลหิตสูง ร้อยละ 80

5.ร้อยละผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ดี
6.ร้อยละผู้ป่วย HT ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี

1.ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs ชุมชนต้นแบบลด
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่าง
น้อย 1 ชุมชน/อ าเภอ 

2.การด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ใน     รพ
สต. ทุกอ าเภอๆละ 1 แห่ง

3.ประชาชน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพร้อยละ 30

1.ระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน DM HT 
แบบบูรณการ

2.ร้อยละ ผู้ป่วย DM  HT ได้รับการคัดกรองไต
3.ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCDs
4.ผู้ป่วยรายใหม่  DM  HT และ CKD ลดลง
5.ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย DM HT

สถานการณ์
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเร้ือรังของจังหวัดนราธิวาส ในปี 2564 พบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 74,789 ราย รายใหม่ 7,260 ราย อัตรา 902.50 /แสนปชก.  คุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 28.0  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 26,201 ราย
ใหม่ 2,874 ราย อัตรา 357.27 /แสนปชก. คุมระดับน ้าตาลในเลือดได้ ร้อยละ 22.30 อัตราตายโรคความดันโลหิตสูง 370.87 /แสนปชก. โรคเบาหวาน 75.33 /แสนปชก. การติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน ร้อยละ 38.63 การติดตาม
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดัน ร้อยละ 81.55 โรงพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ระดับดี ร้อยละ 16.67ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 66.67 ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 16.67

มาตรการ

ระบบการรักษา ดูแล ส่งต่อผู้ป่วย ท่ีมีประสิทธิภาพ/
เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและการรักษาถูกต้อง
ตาม CPG

1.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน NCD Clinic Plus ใน
รพ. และคลินิก NCD คุณภาพในรพสต.

2.บริหารจัดการระบบโดย NCD board และ NCD 
system manager ในระดับจังหวัด/อ าเภอ

1.ยกระดับการบริการ NCD Clinic คุณภาพ
2.พัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เข้า
มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
และควบคุมโรค ในชุมชน

3.สร้างความรอบรู้ สุขภาพ แก่ประชาชนโดยใช้
กระบวนการ Health Literacy และ Digital Literacy

จัดระบบบริการ  NCD แบบบูรณาการตาม
กรอบ  NICS

กิจกรรมหลัก

1.ทบทวนระบบการดูแลรักษา ส่งต่อผู้ป่วยตาม CPG
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
3.ประกวด ชุมชนต้นแบบลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
4.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนไว ได้ทุกโรค (คนดี 
อุปกรณ์ดี ชุมชนดีมีส่วนร่วม) HMBP /SMBG

1.ใช้เคร่ืองมือประเมินคุณภาพ และพัฒนาการ
ด าเนินงาน ตามมาตรฐาน NCD Clinic Plus 

2.ด าเนินการ NCD Clinic ต้นแบบ
3.จัดต้ัง System manager  Team ระดับจังหวัด/
อ าเภอ

4.แพทย์ NCD สัญจร 

1.ขับเคลื่อนและ ติดตามการด าเนินงาน โดย NCD Board 
ระดับจังหวัด และ Service plan สาขาท่ีเก่ียวข้อง

2.จัดกระบวนการเรียนรู้ NCDs ในพื้นท่ี เพื่อพัฒนากลไก 
System Manager (SM) ให้เกิดการท างานเป็นทีมใน
การขับเคลื่อน การด าเนินงาน NCDs

3.ด าเนินงานสื่อสารความเสี่ยงในการลดเสี่ยง ลดโรคไม่
ติดต่อ

4.ยกระดับ NCD Clinic คุณภาพในรพสต. โดยจัดประกวด
คลินิก NCD คุณภาพในรพสต.

5.ฟื้นฟูทักษะการดูแลผู้ป่วย Case manager & Mini 
case manager

6.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการบันทึกระบบข้อมูล
HDC/ 43 แฟ้ม 

สร้างชุมชนต้นแบบในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง

และกลุ่มป่วย

งบประมาณ 200,000 บาท 300,000 บาท 300,000 บาท 2,200,000 (Fundus/ABI)
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ชาวนราธิวาสยคุใหม ่ห่างไกลโรคไตเรื้อรัง 

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทีม่ีการลดลงของคา่ eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/year มากกว่าร้อยละ 66

สถานการณ์

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทีม่ีการลดลงของค่า eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/year ร้อยละ 63.94 ถือว่าต ่ากว่าเกณฑ์ตวัชี้วัดมาตรฐาน ส่งผลใหผู้้ป่วยมกีารด าเนินของโรคไตเรื้อรังเขา้สูร่ะยะสดุท้าย
อย่างรวดเร็ว เพิ่มอัตราการเจ็บปว่ย อัตราการเสียชีวิต และลดคณุภาพชวีิตของผู้ปว่ย เนื่องจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ (1.) การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดประสทิธภิาพ (2.) การดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังไม่เหมาะสมกบัสาเหต ุ(3.) ขาดความตอ่เนื่องในการดแูลรักษาระหว่างหน่วยปฐมภมูิและทตุิยภมู ิการพัฒนามาตรฐานระบบการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง 
การดูแลรักษาโรคเรื้อรังทีเ่ป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรัง และการเชือ่มตอ่ระบบการดูแลรักษาผูป้่วยโรคไตเรื้อรังของสถานพยาบาลระดับต่าง  ๆ   ใน จ.นราธิวาส ให้เป็นเครือข่ายที่เปน็
เอกภาพ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการป้องกัน การวินิจฉัยสาเหตุ และการดแูลรักษาเพื่อชะลอการเสือ่มของอตัราการท างานของไต 

มาตรการ

เชื่อมต่อระบบการดูแลผู้ปว่ยโรค
ไตเรื้อรังในระดับต่างๆอย่างไร้

รอยต่อ 

พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้่วยโรค
เรื้อรังที่น าไป สู่โรคไตเรื้อรังของ
สถานพยาบาลระดบัต่างๆ

เพิ่มศักยภาพของรพช.ในการดูแลผู้ป่วย 
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการ
บ าบัดทดแทนไต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วย

เพิ่มประสิทธภิาพการวินิจฉัย สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง และ
การดูแลรักษา เพื่อชะลอการเสือ่มของการท างานของไตใน

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

กิจกรรมหลัก

1.จัดท าแนวทางการสง่ตอ่ผูป้ว่ย
จากสถานพยาบาลปฐมภมูไิป
ยัง รพช. และส่งต่อพบอายรุ
แพทย์โรคไตให้เป็นระบบ
เดียวกันทั้งจังหวัดนราธวิาส           

2. จัดกิจกรรมนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมนิผลการ
ด าเนินงานของระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

1. ใช้เครื่องมือคณุภาพเพื่อพัฒนา
เครือข่าย  ตามมาตรฐาน HA : 3P 
Model : Purpose, Process and 
Performance, Clinical tracer,3C-
PDSA 

2. พัฒนานวัตกรรม R2R  CQI ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

1. เพิ่มศักยภาพ รพช.ในการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3 โดยมีแนวทาง
ในการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อพบอายุร
แพทย์โรคไตที่ชัดเจน 

2. เพิ่มศักยภาพ รพช.ที่มีพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างไตทางหน้า
ท้องให้เป็น Nodes ของการดูแลผู้ป่วย 
CAPD เช่น รพ.ตากใบ, รพ.ระแงะ, 
รพ.รือเสาะ และ รพ. ยี่งอฯ     

3. เพิ่มศักยภาพ รพช.ที่มีหน่วยไตเทียม
ตามมาตรฐาน ตรต. เพื่อช่วยดูแล
ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการฟอกไต
ใกล้บ้าน เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดระยะการ
เดินทาง และลดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ฟอกไตไม่เพียงพอ

1. จัดตั้งระบบการท า Kidney biopsy ใน รพ.นราธิวาสฯ 
เพื่อรองรับการวินิจฉัยสาเหตขุองโรคไตเรื้อรังทีม่ีขอ้
บ่งชี้ในการตรวจชิ้นเนื้อไตเพื่อการวินิจฉัยที่แมน่ย า สู่การ
รักษาที่เหมาะสมกบัโรค 

2. ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชีใ้นการพบอายรุแพทย์โรคไต ได้รับการ
วินิจฉัยสาเหตุจากอาการทางคลนิิค ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัตกิารเบือ้งต้น การตรวจทางรังสีวิทยา หรือ
การเจาะตรวจชิ้นเนื้อไต 

3. ผู้ป่วยโรคไตอักเสบที่มขีอ้บง่ชีใ้นการท า Therapeutic 
plasma exchange (TPE) สามารถท า TPE ที่ รพ.
นราธิวาสราชนครินทร์ 

4. จัดท าแนวปฏิบัติในการป้องกัน วินิจฉัย การดูแลรักษา 
และการสง่ตอ่ชดัเจน สอดคล้องกับระยะของโรคไตเรื้อรัง 

5. มีผู้รับผิดชอบ (Case manager/Coordinator) ทีมสห
วิชาชีพ และเครือขา่ยการดูแลรักษา  

6. จัดบริการเชื่อมโยงชมุชน มีทีมเยี่ยมบ้าน เชื่อมโยงระบบ
การดูแล ส่งต่อกับหน่วยปฐมภมูิทีช่ดัเจน
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โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE)

เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภัย ยกระดับศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
การส่งต่อมาถึงรพท.ภายใน 90 นาที และ
ได้รับยาละลายลิ่มเลือด > ร้อยละ 80

1.เครือข่ายคุณภาพตามมาตรฐาน 
DSC/HNA/SSCC
2.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง < ร้อยละ 7

1.เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใน
เครือข่าย  
2.รางวัล Thailand angel /World 
stroke organization

1.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการ
ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษา
ด้วยยา rt-PA ภายใน 60 นาที > ร้อย
ละ 60
2.Door to needle time (ระยะเวลา
เฉลี่ยการให้ยา rt-PA) < 45 นาที 
3.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ/อุดตัน <ร้อยละ 5

สถานการณ์

โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ คือ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ และรพ.สุไหงโก-ลก ในปี 2564 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ผ่านการประเมิน
เป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certify: SSCC)  มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด เพ่ือเตรียมรับการรับรองการ
พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNA) โรคหลอดเลือดสมอง โดยพบอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 7.69 (เกณฑ์ < ร้อยละ 7) ซึ่งยังสูงกว่าเกณฑ์ 
ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดสมองแตก

มาตรการ

1.กระบวนการส่งต่อจากรพช. ตามหลัก 
"ทันเวลา ได้มาตรฐาน ดูแลต่อเนื่อง ไร้
รอยต่อ“ ในการลดอัตราตายผู้ป่วย stroke
2.ผู้ป่วยเข้าถงึ Stroke fast track ได้มากขึ้น

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ผ่าน
มาตรฐาน DSC/HNA ภายในป ี2567 
และรพ.สุไหงโก-ลกผ่านมาตรฐาน SSCC 
ภายในปี 2565

1.เพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง   
2.เข้าร่วมเทียบเคียงตัวชี้วัดใน
ระดับประเทศและระดับสากล

1.ลดเวลา Door to needle time  
2.เพ่ิมโอกาส refer thrombectomy  
3.ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานใน Stoke 
unit/corner

กิจกรรมหลัก

1.จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยก่อนการส่ง
ต่อ เน้นแนวทางเดียวกันและลดเวลาส่งต่อ
(โดยลดกระบวนการที่ ER รพช. ให้ไม่เกิน 30 
นาที รวมเวลาในการเดินทางแล้วไม่ควรเกิน 
90 นาที สร้าง Lab Fast Track และจุด check 
point)   
2.กิจกรรมประกวด/ประชาสัมพันธ์สื่อ 
Stroke awareness 2 ภาษา (ไทย-มลายู)

จัดท าแบบประเมินตนเอง และ
แผนพัฒนาตามมาตรฐาน 
DSC/HNA/SSCC

1.จัดท า Care map ที่ใช้ในรพช.          
2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Stroke 

corner care ได้แก่ การฝึกประเมิน 
NIHSS ประเมินการดูดกลืน ประเมิน 
mRS เป็นต้น  
3.พัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการตาม
ตัวชี้วัดที่เข้าร่วมเทียบเคียง ได้แก่ Door 
to needle, ไม่มีภาวะแทรกซอ้นขณะดูแล
รักษา เป็นต้น

1.ลดกระบวนการให้ยาละลายลิ่ม
เลือดให้ได้เร็วขึ้น น้อยกว่า 45 นาที   
2.ท า Sky doctor refer เพ่ือส่งต่อ 
Thrombectomy  
3.ทบทวนผลการด าเนินการในทุก
เดือน และ feed back รพช. 
4.Admit ผู้ป่วย Acute stroke ใน 
stroke unit/corner
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Service Plan STEMI
เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภยั ยกระดับศักยภาพ มีประสิทธภิาพ

ตัวชี้วัด
1.อัตราตายของผู้ป่วยSTEMI (<ร้อยละ 8)  
2. ร้อยละของผู้ปว่ยSTEMI ที่ได้รับยาละลายลิม่เลอืดได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG Diagnosis) เมื่อมาถึง
โรงพยาบาล  (≥ ร้อยละ 60) 

สถานการณ์
โรงพยาบาลในจ.นราธิวาสทุกโรงมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยSTEMI ด้วยยาละลายลิ่มเลือด มีอัตราการเปิดหลอดเลือดได้เพิ่มขึ้นในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 87.84 ผู้ป่วยไม่ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือด คิดเป็นร้อยละ 9.8 สาเหตุจากมีข้อห้าม มีภาวะCardiogenic shock, Post cardiac arrest, Late onset และการส่งต่อดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ท า
ได้น้อย ไม่ครอบคลุม ส่งผลให้มีอัตราตายสูง คิดเป็นร้อยละ 16.08 (เกณฑ์ < ร้อยละ 10) ซ่ึงเกินเกณฑ์มาตรฐานมาก 

มาตรการ

1. สร้างการมีส่วนร่วมของชมุชน/ท้องถิน่และ
ภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและลดการเข้าถงึ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลอืดหวัใจ
อย่างเป็นรูปธรรม  
2. สร้างเครือข่ายการส่งต่อกับโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิที่มีหอ้งสวนหลอดเลือดหัวใจ

พัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้่วย
โรคหัวใจขาดเลือดเฉยีบพลันของ
สถานพยาบาลระดบัต่างๆ

เพิ่มศักยภาพ รพช. ในการดูแลผู้ป่วยหลงั
ได้รับการให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือการสวน
สายสวนหลอดเลอืดหวัใจ เพื่อรองรับระบบ
การRefer back

เพิ่มประสิทธภิาพการดูแลรักษา เพิ่ม
คุณภาพชีวิต ลดอัตราการตาย

กิจกรรม
หลัก

1. STEMI Alert ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ตนเองและดูแลผู้ป่วยSTEMI 
2. สร้างความตระหนักให้กับชมุชนให้เห็นถึง
ความส าคัญของความเร่งด่วนในการ
วินิจฉัยอาการที่สงสยัโรคหัวใจขาดเลอืด 
3. จัดกิจกรรมนิเทศทางการพยาบาล 
ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานของ
ระบบการดูแลผูป้่วย STEMI fast tract ของ
สถานพยาบาลทุกระดบั 
4. ประสานกับโรงพยาบาลทีม่ีหอ้งสวน
หลอดเลือดหัวใจ (รพ.ศูนย์ยะลาและ
โรงพยาบาลวงขลานครินทร์) เพื่อรับส่งต่อ
ผู้ป่วยเพื่อ Rescued PCI และ 
Pharmacoinvasive PCI ตามมาตรฐานการ
รักษาตามค าแนะน าของแนวทางการรักษา
ระดับนานาชาติ

ใช้แนวทาง 3C-PDSA ตามแนวทาง
พัฒนาคุณภาพของ HA ในการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
(TQM/CQI)

จัดท าแนวทางการRefer back และ
แนวทางการปรับยา Neurohormonal 
blockage ผู้ป่วยหลังไดร้ับการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดหรือการสวนสายสวนหลอดเลือด
หัวใจ 

1. สร้างเครือข่ายการส่งตอ่ผู้ปว่ยทีไ่ม่
ตอบสนองต่อยาละลายลิม่เลอืด เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการท า Rescued PCI โดยใช้
ระยะเวลาการสง่ตอ่สัน้ที่สุด 
2. สร้างเครือข่ายกบัสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาตเิพื่อสง่ต่อผู้ป่วยที่
จ าเป็นต้องส่งไปท า Rescued PCI โดยลด
ระยะเวลาการสง่ตอ่ใหส้ั้นที่สดุ 
3. สร้างเครือข่ายกบัโรงพยาบาลระดบั
ทุติยภูมิเพื่อให้ผูป้่วยเข้าถงึการท า
Pharmacoinvasive PCI ในผู้ป่วยที่
ตอบสนองต่อยาละลายลิม่เลอืดภายใน 72 
ชั่วโมงตามมาตรฐานค าแนะน าของแนว
ทางการรักษา STEMI ระดับนานาชาติ
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Inter Mediate care
เป้าหมาย มีเอกภาพ มีคุณภาพและปลอดภยั ยกระดับศักยภาพ มีประสิทธภิาพ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจบครบ 6 เดือน หรือจนมีคะแนน Barthel index = 20 ที่ร้อยละ 70

สถานการณ์

การบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระยะกลางในผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นระยะวิกฤติและมีอาการคงที่แตย่ังคงมคีวาม
ผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมขี้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน จ าเป็นต้องได้รับการบริบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ 
(Multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และลดความพิการ
หรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลทุกระดับ ซ่ึงในจังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลแม่ข่าย 2 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (ระดับ S) รับผิดชอบโรงพยาบาลลูกข่าย (ระดับ F) จ านวน 8 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลระแงะ ตากใบ เจาะไอร้อง จะแนะ ยี่งอ ศรีสาคร รือเสาะ 
และบาเจาะ และโรงพยาบาลสุไหงโกลก (ระดับ M1) รับผิดชอบโรงพยาบาลลูกข่าย (ระดับ F) จ านวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสุคิริน แว้ง และ สุไหงปาดี  และมีโรงพยาบาลระแงะ 
(ระดับ F1) เป็นโรงพยาบาล Node ของจังหวัดนราธิวาส 

มาตรการ

มีการเชื่อมต่อระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลลูกข่ายอย่างทั่วถึง ครบถ้วนและ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด

จัดสร้าง Protocol การดูแลผู้ป่วย
อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบโจทย์การ
บริบาลฟื้นสภาพในผู้ป่วยแต่ละแบบ 

- เพิ่มศักยภาพในการดแูลผู้ปว่ย IMC ทั้ง
ในโรงพยาบาล Node และโรงพยาบาล
ชุมชนให้ได้มาตรฐานและครบองค์รวม
- ผลักดันโรงพยาบาลลกูขา่ยให้เขา้ร่วม 
SNAP

- เพิ่มประสิทธภิาพในการคัดเลอืกผู้ปว่ย
รวมถึงการดูแลบริบาลฟื้นสภาพ เพื่อการ
เข้าถึงการดูแลที่ทั่วถงึและครอบคลมุ
- เพิ่มประสิทธภิาพในการติดตามผู้ปว่ย
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

กิจกรรม
หลัก

จัดท าแนวทาง CPG และ Guideline ของการ 
Refer back ผู้ป่วยทั้งรูปแบบของผูป้่วยใน 
(IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยติด
บ้าน (HHC) 

1. จัดท า Standing order, Problem 
list and plan, Team meeting 
report และ Rehabilitation 
activities ที่เหมาะสมและปลอดภยั

2. มีการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลูก
ข่ายที่มีการจัดตั้ง IMC bed หรือ 
IMC ward เพื่อให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่ดีตอ่ผู้ปว่ย

1. ยกระดับโรงพยาบาล Node ให้มี IMC 
ward อย่างมีคุณภาพ และให้ 
โรงพยาบาลชุมชนลูกขา่ยทกุแหง่มี IMC 
bed ที่มีมาตรฐานตามเกณฑข์อง
กรมการแพทยแ์ละมีการตรวจเยี่ยม
มาตรฐานทุกๆ 1 ปี 

2. เพิ่มบุคคลากรในสหสาขาวิชาชีพทีข่าด
แคลนในพื้นที่โรงพยาบาลชมุชนเช่นมี
นักกายภาพบ าบดั นักกิจกรรมบ าบัด 
และพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

1. ก าหนดเป้าหมายผู้ปว่ยทีผ่่านการ
บริบาลฟื้นฟูสภาพแลว้มีคะแนน 
Barthel index ที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย      
1 ระดับ

2. มีการติดตามผู้ป่วยทุกๆ 1 เดือนเพื่อ
ประเมินศักยภาพ

3. มีการทบทวนเงิน Top up จากการดูแล
ผู้ป่วย IMC ในแต่โรงพยาบาลจาก
โครงการ SNAP
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Small 
Success

ไตรมาส 1
มีแผนก าหนดโรคที่เป็นจุดเน้น

ไตรมาส 2
มีกลไกการขับเคลื่อนโมเดล

ไตรมาส 3
ประเมินความก้าวหน้าในจังหวัด

ไตรมาส 4
ประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมาย


