
(ส ำเนำคู่ฉบับ)  
(ส ำเนำคู่ฉบับ)  

ที่ นธ ๐๐33.๓๐๑/462                                                โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา 
                                                                              ๑/๑๗  หมู่ที่ ๔ ต. ยี่งอ  อ. ยี่งอ จ.นราธิวาส 
 

                                                                12  พฤษภาคม  ๒๕65 
    

เรื่อง  ขอส่งผลการลงตดิตามและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยนางสาวนูรไลลา วาเล๊าะ 
         

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธวิาส ที่ นธ 0033.008/1976 ลงวันที ่6 พฤษภาคม 2565  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ผลการตดิตามและเยี่ยมบ้านผู้ป่วย   จ านว  1  ฉบับ 
                                                                  

   ตามหนังสือที่อ้างถึง  จังหวัดนราธิวาสได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวนูรไลลา วาเล๊าะ         
ว่าผู้ร้องประสบอุบัติเหตุรถชน เมื่อวันที 17 กรกฎาคม 2563 เป็นเหตุให้ผู้ร้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
เนื่องจาก สะโพก แขนทั้ง 2 ข้าง คาง และข้อมือหัก จะต้องมีมารดาคอยช่วยดูแล ท าให้ครอบครัวประสบ
ปัญหาด้านรายได้ ปัจจุบันผู้ร้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านและได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าได้ประสานส่งตัวผู้ร้องเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ร้องจึง
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาตัวตอ่ไป 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ลงติดตามและ
เย่ียมบ้านผู้ป่วย ผลการด าเนินการเป็นประการใดให้รายงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบ นั้น 

ในการนี้  โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขอส่งผลการลงตดิตามและเยี่ยมบ้าน 
ผู้ป่วย รายละเอียดตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                                               
                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

    (นายอดุลย ์ เร็งมา) 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 

 
 
 
 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
โทร. ๐๗๓-709609  ต่อ ๑๑0 
โทรสาร. ๐๗๓-709611  
E-mail: yingohos@gmail.com 

ของ อดุลย์



ผลการลงติดตามและเยี่ยมบ้านนางสาวนูรไลลา  วาเล๊าะ 
 
ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ให้โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ลง

ติดตามและเยี่ยมบ้าน ผลการด าเนินการเป็นดังนี้ 

โดยทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ลงไปเยี่ยมบ้านนางสาวนูรไลลา    
วาเล๊าะ  ทันทีที่ได้รับหนังสือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ติดตาม ปัญหาที่ผู้ป่วยส่งเรื่องไปยัง
ศูนย์ด ารงธรรมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาต่อ ทีมเยี่ยมบ้านได้ประสานส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์อ าเภอยี่งอ พร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ด าเนินการต่อในส่วนของค่าใช้ใน
การไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทางทีมเยี่ยมบ้านได้แจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับการขอเบิกอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการเน่ืองจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนของส านักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสเพื่อขอ
เบิกอุปกรณ์ และได้ประเมินอาการ เดิมผู้ป่วยรายนี้อยู่ในแผนเยี่ยมบ้านของทีมเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลยี่งอ       
เฉลิพระเกียรติ 80 พรรษา อยู่แล้ว แรกรับผู้ป่วยรายนี้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ต่อมาผู้ป่วยได้กลับมา    
พักฟื้นอาการที่บ้าน On Tracheostomy และต้องดูดเสมหะ ท าแผล   ส่วนอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย เบิกใช้
จากโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีการติดตามอาการ ลงเยี่ยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ตอนนี้ผู้ป่วยสามารถเดินด้วยไม้เท้า 3 ขา มีมารดาคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด มือข้างซ้ายไม่สามารถยกได้ 
เนื่องจากเอ็นด้านหลังขาด สายตาข้างซ้ายพร่ามั่ว เกิดจากเส้นประสาทกูกกระทบกระเทือน ผลการประเมิน 
ADL = 17 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) และผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาด้านการเงินจริง เนื่องจากครอบครัว   
มีบุตรหลายคน เดิมมารดาช่วยบิดาหารายได้ เพื่อมาจุนเจือคนในครอบครัว ต่อมาบุตรสาวคนเล็กประสบ
อุบัติเหตุรถชน มารดาต้องมาดูแลบุตรสาวที่ป่วย ท าให้บิดาต้องหารายได้เพียงคนเดียว ซึ่งไม่เพียงพอกับใช้จ่าย
ในการดูแลครอบครัวและเป็นค่ารักษาพยาบาลที่ต้องไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
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