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สารบัญ 

 หน้า 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
สารบัญ 

ก 
ข 

สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภูมิ ช 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  

 1.1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส   1 
 1.2 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข   10 

            1.3 ข้อมูลประชากรและหลงัคาเรอืน 
            1.4 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ  

20 
23 

ส่วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขจังหวัดนราธวิาส  
            2.1 วิสัยทัศน์(Vision) 

 
29 

           2.2 พันธกิจตามยุทธศาสตร ์(Mission) 30 
            2.3 เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 30 
            2.4 ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic Issue) 30 
            2.5 เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์(Outcome Goal) 31 

 2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning : SP) 31 
            2.7 การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์ต่อการขับเคลื่อนจุดยืน 
                 ทางยุทธศาสตร์ 

32 

            2.8 กลยุทธ (Strategy) 35 
            2.9 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ (Key Performance  
                 Indicator and Target) 

36 

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ  
คณะที่ 1 : การสง่เสรมิสุขภาพปอ้งกันโรคและการจัดการสขุภาพ 39 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 83 
คณะที่ 3 : การพฒันาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ 126 
รายชื่อผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 157 
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สารบัญตาราง 

 หน้า 
 

ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดนราธิวาส 10 
ตารางที่ 2 สถานบรกิารสาธารณสุขภาครัฐทีจ่ัดบริการด้านสุขภาพในจงัหวัด

นราธิวาส 

11 

ตารางที่ 3 สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัด
นราธิวาส 

14 

ตารางที่ 4 สถานที่จ าหน่ายยา จ าแนกรายใบอนุญาต จังหวัดนราธิวาส 15 
ตารางที่ 5 สถานพยาบาลจังหวัดนราธิวาส แยกประเภท 16 
ตารางที ่6 อัตราส่วนระหว่างบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐต่อประชากรในจังหวัด

นราธิวาส 

16/1 

ตารางที ่7 จ านวนบุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในจังหวัดนราธิวาส   

16/2 

ตารางที่ 8
ตารางที่ 9 

จ านวนบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส 
 จ านวนการสญูเสียบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐใน   

จังหวัดนราธิวาส  

17 
18 

ตารางที ่10 สรปุผูป้่วยนอก-ใน และอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลในจงัหวัด
นราธิวาส ปีงบประมาณ 2561 

19 

ตารางที่ 11 จ านวนประชากรและหลังคาเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในจังหวัดนราธิวาส 20 
ตารางที่ 12 จ านวนและรอ้ยละของประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุในจังหวัดนราธิวาส  21 
ตารางที ่13 อัตราการเกิดการตาย การเพิ่มและอัตราตายในเด็ก 0-5 ปี ปี พ.ศ. 2561 23 

ตารางที ่14 เปรียบเทียบอัตราการเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ย้อนหลงั 5 ปี 24 
ตารางที่ 15 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2561 จังหวัดนราธิวาส 25 
ตารางที ่16 สาเหตุการป่วยของผูป้่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จงัหวัด

นราธิวาส ปี 2561 
26 

ตารางที ่17 สาเหตุการป่วยของผูป้่วยในตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จังหวัดนราธิวาส 
ปี 2561 

27 

ตารางที่ 18 ผลการด าเนินงานลดปัญหาการตายของมารดา 41 
ตารางที่ 19 ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 44 
ตารางที่ 20 ผลการคัดกรองพฒันาการเด็กที่พบว่าล่าช้าแล้วได้รบัการกระตุ้นด้วย 

TEDA4I 
47 

ตารางที่ 21 ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วนของจังหวัดนราธิวาส 50 
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ตารางที่ 22  จ านวนผู้ป่วยไข้ออกผื่น/สงสัยโรคหัดรวมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม–2 ธันวาคม 2561 

52 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางที่ 23 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยที่อาการเข้าได้กับโรคหัด 53 
ตารางที่ 24 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน

ตามเกณฑ์ 
55 

ตารางที่ 25 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในเด็กอายุครบ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน
ตามเกณฑ์ 

56 

ตารางที่ 26 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในเด็กอายุครบ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน
ตามเกณฑ์ 

57 

ตารางที่ 27 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน
ตามเกณฑ์ 

58 

ตารางที่ 28 ผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัดเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในจังหวัด
นราธิวาส 

59 

ตารางที่ 29 ผลการรณรงค์ให้บริการวัคซีนหัดในนักเรียน ในจังหวัดนราธิวาส 60 
ตารางที่ 30 ผลการด าเนินงาน LTC ปี 2560-2561  จังหวัดนราธิวาส ต าบลที่เข้าร่วม

โครงการ 
66 

ตารางที่ 31 ผลการด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูจังหวัด
นราธิวาส 

70 

ตารางที่ 32 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงจากการคัด
กรอง ปี 2562 

70 

ตารางที่ 33 ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รบัผิดชอบของปีทีผ่่านมาได้รับการ
ตรวจน้ าตาลซ้ า 

71 

ตารางที่ 34  ผลการขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center: EOC) 

74 

ตารางที่ 35  อัตราคลอดมีชีพและการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงกลุ่มวัยรุ่น   77 
ตารางที่ 36  ผลการด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทดิไท้องค์ราชัน 79 
ตารางที่ 37 ผู้ป่วยเบาหวานและผูป้่วยความดันโลหิตสูงที่คุมระดบัน้ าตาลคุมและ

ระดับความดันโลหิตได้ดี 
82 

ตารางที่ 38 ผลการพฒันาระบบบรกิารของจังหวัดนราธิวาส ในปี 2562 85 
ตารางที่ 39 ผลการด าเนินงานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

จังหวัดนราธิวาส 
89 
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ตารางที่ 40 ผลการพฒันาคลินกิหมอครอบครัว จงัหวัดนราธิวาส 91 
ตารางที่ 41 จ านวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว 93 
ตารางที่ 42 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่ขึ้นทะเบียนจงัหวัดนราธิวาส 96 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

  หน้า 
ตารางที ่43 จ านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานจงัหวัดนราธิวาส ที่ขึน้ทะเบียน

รักษา ปี 2559 - 2561 
97 

ตารางที ่44 แสดงผลการด าเนินงานควบคุมวัณโรค จังหวัดนราธิวาส  ปี 2559 - 
2561 

97 

ตารางที ่45 ผลงานการคัดกรองวัณโรคในกลุม่เสี่ยงและพบผู้ป่วยวัณโรคจังหวัด
นราธิวาส ปี 2561 

99 

ตารางที่ 46 จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาวัณโรคมา
ก่อนได้รับการทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (DST) ของจังหวัดนราธิวาส 
ปี พ.ศ. 2559– 2561 

100 

ตารางที ่47 การข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส 

102 

ตารางที ่48 ผลการรกัษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จงัหวัดนราธิวาส ไตรมาส 
1/2562 

104 

ตารางที ่49 ผลการด าเนินงาน RDU ข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2 จงัหวัดนราธิวาส 108 
ตารางที่ 50 จ านวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รบับริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก 
124 

ตารางที ่51 เกณฑการประเมนิผลการด าเนินงานการใช้ Application ส าหรบั PCC ใน
หนว่ยบริการปฐมภูม ิ

132 

ตารางที ่52 ภาวะวิกฤติทางการเงิน (Risk Scoring) ของหน่วยบริการ  รายไตรมาส 136 
ตารางที ่53 สถานะทางการเงินของหน่วยบรกิาร ไตรมาส 4/2561 137 
ตารางที ่54 สถานะทางการเงินของหน่วยบรกิาร เดือน ตลุาคม 2561 138 
ตารางที ่55 แผนประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อม

ราคาและตัดจ าหน่าย) ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 
139 

ตารางที ่56 ผลการประเมินความเสี่ยงแผนประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วย
บริการ ปี 2562 

140 

ตารางที ่57 เปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้ ปี 2561 141 
ตารางที ่58 เปรียบเทียบแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2561 142 
ตารางที ่59 เปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้ เดือนตุลาคม 2561 143 
ตารางที ่60 เปรียบเทียบแผนประมาณการค่าใช้จ่าย เดือนตุลาคม 2561 144 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 

 

  
WINDOWS USER จ 

 

ตารางที ่61 คะแนนประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว  ไตร
มาส 4/2561 

145 

ตารางที ่62 ต้นทุนการใหบ้รกิารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แบบ Quick Method 146 
   

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 

หน้า 
ตารางที่ 63  สถานะของโรงพยาบาลที่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน HA ของจังหวัด

นราธิวาส 
148 

ตารางที ่64 ผลการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงาน
สาธารณสุขในจงัหวัดนราธิวาส 

150 

ตารางที ่65 แสดงผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส   154 
ตารางที ่66 ผลการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบรหิารความ

เสี่ยงจังหวัดนราธิวาส 
155 
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สารบัญแผนภูมิ 

 หน้า 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงปริมิดประชากรในจงัหวัดนราธิวาส 22 
แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม จงัหวัดนราธิวาส  ปี พ.ศ. 

2557-2561 
24 

แผนภูมิที ่2/1 จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนรักษาในปี พ.ศ. 2558-
2561   

95 

แผนภูมิที ่3 แสดงอัตรารักษาวัณโรคส าเร็จ ปี 2559 – 2561 97 
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                                                                        ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส 

 1.1.1 ประวัติการปกครอง 

 นราธิวาส เดิมชื่อ “มะนาลอ”เป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับเมืองสายบุรี ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโอนไป
ขึ้นอยู่กับเมืองระแงะ ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงในการปกครอง 7 หัวเมือง โดยมีประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาส ดังน้ี  

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325-2353) ได้แบ่งเขต
การ ปกครองบริเวณชายแดนภาคใต้ ออกเป็น 7 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะลา 
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เมืองรามัน เมืองระแงะ เมืองสายบุรี และเมืองยะหริ่ง โดยมีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองในปี พ.ศ. 2444 (ร.
ศ.120) รัชสมัย        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
แบบมณฑลเทศาภิบาล และให้หัวเมืองทั้ง 7 หัวเมือง อยู่ในความปกครองของเทศาภิบาล เมื่อปี 2449 
(ร.ศ.125) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยุบหัวเมืองทั้ง 7 เหลือแค่เพียง 
4 หัวเมือง และให้ข้ึนอยู่กับมณฑลปัตตานี คือ  
  1. เมืองปัตตานี ประกอบด้วย หนองจิก ยะหริ่ง และปัตตานี 

 2. เมืองยะลา    ประกอบด้วย รามัน และยะลา 

  3. เมืองสายบุรี   

                     4. เมืองระแงะ 
 

 ส าหรับหัวเมืองประเทศราช 4 เมือง ได้แก่ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี (เคดาห์) และเปอร์ลิศอังกฤษเข้ายึด
ครอง ในปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) หมู่บ้านมะนาลอ ซ่ึงขึ้นกับเมืองระแงะ มีความเจริญและเป็นชุมชนที่หนาแน่นมากกว่า
ตัวเมืองระแงะ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเยี่ยมราษฎรภาคใต้ 
เม่ือ พ.ศ. 2458 และทรงมีพระราชด าริให้ย้ายศาลาว่าการเมืองระแงะ มาตั้งอยู่บ้านมะนาลอ และได้พระราชทานชื่อเมือง
ว่า“เมืองนราธิวาส” ค าว่า “นราธิวาส” มาจากค าสนธิ ระหว่าง นร + อธิวาส ซ่ึงแปลว่า ที่อยู่ของคนดี 

 ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย ระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม 
“เมืองนราธิวาส” จึงได้รับการจัดต้ังเป็น “จังหวัดนราธิวาส” มาจนถึงปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.2 สภาพภูมิศาสตร์ 

 1) ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู    ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 1,149 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,116 กิโลเมตร 
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  ทิศเหนือ จดจังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย  

  ทิศตะวันออก จดประเทศมาเลเซีย 

  ทิศใต้  จดอ่าวไทย และประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันตก จดจังหวัดยะลา 

 2) ภูมิประเทศ 
 พื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส เป็นป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซ่ึงเป็นแนวก้ันพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจาก
ทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและเป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า 4 สาย คือ 
แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา แม่น้ าตากใบ และปลาย                  แม่น้ าโก-ลก มีพื้นที่เป็นพรุจ านวนประมาณ 
361,860 ไร่  

 3) ภูมิอากาศ 

 ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ 

  (1) ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงพัดเอาความชื้นจากทะเลอัน
ดามัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม     อีกช่วงหน่ึง คือ ช่วงที่รับลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ท าให้มี      ฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคม   

 (2) ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เน่ืองจากได้รับลมตะวันออก  เฉียงใต้ ซ่ึง
เป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและช้ืน 

 

 1.1.3 พื้นที่ ประชากร ศาสนาและภาษา  

 จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจากการส ารวจของ ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดนราธิวาส ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 798,087 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 394,621 คน เพศหญิง 
403,466 คน รายละเอียดดังตารางที่ 9    

 ประชากรจังหวัดนราธิวาส นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 89.05 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 10.74 นับ
ถือศาสนาคริสต์และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.21 มัสยิด 666 แห่ง วัด 75 แห่ง ส านักสงฆ์ 22 แห่ง    โบสถ์คริสต์ 4 แห่ง และศาล
เจ้า 4 แห่ง ประชากรใช้ภาษาพูดหลากหลายเพราะมีหลายกลุ่มมาตั้งถิ่นฐาน               ในจังหวัดนราธิวาสที่มาจาก
ภาคกลางก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐานหากมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้จะมีส าเนียงพูดหลายส าเนียงเช่นส าเนียง
ภาษาไทยใต้ตอนบนภาษาไทยใต้ตอนล่างและยังมีภาษาพูดและส าเนียงที่แปลกไปจากภาษาไทยภาคใต้ในจังหวัดอ่ืนๆ 
มากเป็นพิเศษ คือ ส าเนียงภาษาเจ๊ะเห มีพูดกัน    มานานและมีอยู่ในกลุ่มคนไทยพุทธดั้งเดิมของจังหวัดนราธิวาส เป็น
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เอกลักษณ์ประจ าถิ่นของอ าเภอ              ตากใบส าหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ภาษาซ่ึงเรียกว่า “ภาษา
มลายูถิ่น” หรือเรียกว่า “ภาษายาวี” ในชีวิตประจ าวันคล้ายคลึงกับภาษามลายูในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไน
  

 

 1.1.4 สัญลักษณ์จังหวัด 

เป็นรูปเรือใบแล่นกางใบตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์อยู่ในวงกลมมี
ความหมายดังน้ี 

รูปเรือใบแล่นกางใบ หมายถึง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลมีการค้าขายการประมงและการติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง 

ในเรือมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์อยู่ในวงกลม หมายถึง ช้างส าคัญ 

คู่บุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชื่อว่า“พระศรีนรารัฐราชกิริณี” 

 

 1.1.5 ต้นไม้ประจ าจังหวัด 

         คือ ตะเคียนชันตาแมว (Balanocarpus heimit King) เป็นไม้มงคลประจ า     

จังหวัดนราธิวาส พบมากบนภูเขาสูงในป่าเขตจังหวัดนราธิวาส เป็นไม้ยืน           ต้นขนาด
ใหญ่เน้ือไม้ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น ท าเสารอดตง ขื่อใช้ต่อเรือท าหมอนรอง
รางรถไฟเครื่องแต่งบ้านเสาเขื่อนท าเรือใบเรือส าเภาเดินทะเล  เสากระโดงเรือชันของไม้ชนิด
น้ีมีราคาสูงใช้ผสมน้ ามันทาไม้และน้ ามันชักเงา            อย่างดีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-

40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มล าต้นเปลาตรงเปลือกสีน้ าตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดมีชันสีขาวใบ
เดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปใบหอกหรือรูปดาบปลายแหลมโคนสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลาย
ก่ิงออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 

 

 1.1.6 ดอกไม้ประจ าจังหวัด 

       คือ ดอกบานบุรีเหลือง (Allamanda cathartica) ต้นเป็นพุ่มโคนล าต้นแข็ง ปลายก่ิงอ่อน
โค้งดอกสีเหลืองสดออกเป็นช่อลักษณะทั่วไปเป็นไม้เถาเล็ก       ยาวกว้างปลายแหลม
ดอกคล้ายดอกผักบุ้งสีม่วงสีเหลืองหรือสีแสดตามพันธ์ุ           กลิ่นหอมอ่อนออกดอก
ตลอดปี  
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 1.1.7 สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

  1) พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ชายทะเลบริเวณเขาตันหยง ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอ
เมืองนราธิวาส ตามทางหลวงสายอ าเภอเมืองนราธิวาส - ตากใบ  

  2) พระพุทธทักษิณม่ิงมงคล เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประทับน่ังกลางแจ้งที่ขนาดใหญ่ที่สุด
ในภาคใต้ ประดิษฐาน ณ วัดเขากงมงคลมิตรประดิษฐาราม ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส ห่างจากศาลากลาง
จังหวัดไปตามถนนสายนราธิวาส อ าเภอระแงะ ประมาณ 9 กิโลเมตร  

  3) หาดนราทัศน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ห่างจากศาลากลางจังหวัด 2 กิโลเมตร เป็นหาด
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ยาวประมาณ 4-5 กิโลเมตร มีทรายขาวละเอียดสลับกับ             ทิวสนเป็นแนวยาว 

                4) มัสยิดกลางประจ าจังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 2 กิโลเมตร เป็น
มัสยิดกลางที่ก่อสร้างได้สมบูรณ์แบบและงามสง่าแห่งหน่ึง 

 5) น้ าตกมีหลายแห่ง คือ 

  - น้ าตกปาโจ  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบาเจาะ 

  - น้ าตกสิรินธร  ตั้งอยู่ที่ต าบลโล๊ะจูด อ าเภอแว้ง 

 - น้ าตกฉัตรวาริน  ตั้งอยู่ที่ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี 

 - น้ าตกซีโป   ตั้งอยู่ที่ต าบลเฉลมิ อ าเภอระแงะ 
 6) ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าพรุที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 209,900 
ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อ าเภอ คือ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอสุไหงโก -ลก อยู่ห่างจาก
อ าเภอ    สุไหงโก-ลก ประมาณ 10 กิโลเมตร ป่าพรุโต๊ะแดงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่ามากกว่า 
200 ชนิด               ซึ่งมีหลายชนิดที่หายาก ได้แก่ แมวป่าหัวแบน เสือไฟ กระรอกบินแก้มแดง ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้              อีกกว่า 400 ชนิด 
    7) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ตั้งอยู่บริเวณทิวเขาสันกาลาคีรี อันเป็นแนว
ชายแดนไทย-มาเลเซีย มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 270,725 ไร่ ประกอบด้วย ผืนป่าดงดิบที่สมบูรณ์ 2 ส่วน 
คือ             ป่าฮาลา ในเขตอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และป่าบาลา ใน
เขตอ าเภอแว้ง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ช่วงเดือนที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฮาลาบาลา คือ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายน ซึ่งจะมีฝนตกไม่
มาก  
  1.1.8 สภาพสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

    1) สังคม ในจังหวัดนราธิวาส มีสังคมแบ่งออกได้ตามภาษาและศาสนาแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
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WINDOWS USER ฎ 

 

    1. สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูถิ่นและนับถือศาสนาอิสลาม 

    2. สังคมชุมชนที่พูดภาษาไทยและนับถือศาสนาพุทธ 

    3. สังคมชุมชนที่พูดภาษาจีนและนับถือศาสนาอ่ืน เช่น พุทธ และคริสต์ 

 สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูถิ่นและนับถือศาสนาอิสลามน้ัน มักตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม            ไม่ปะปน
กับชุมชนที่นับถือศาสนาอ่ืนอยู่เป็นหมู่บ้านๆ ประกอบอาชีพด้วยกันในชุมชนเดียวกัน                   ส่วนน้อยที่ปะปน
กันถ้าจ าเป็นก็อยู่ปะปนกันบ้างการนับถือศาสนาต่างคนต่างปฏิบัติศาสนกิจของตนไป          ไม่เบียดเบียนกันอยู่
ด้วยกันโดยสันติมีบ้างที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยปัจจุบัน             ผู้ที่พูดภาษามลายูถิ่นก็
สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่เพราะการศึกษาสูงขึ้นกว้างออกไปตาม                ความเจริญของท้องถิ่นและ
ความจ าเป็นที่ต้องประกอบอาชีพสัมพันธ์กัน ส าหรับชาวพุทธที่พูดภาษาไทย            ก็สามารถพูดภาษามลายูถิ่นได้
นับเป็นวัฒนาการด้านวัฒนธรรมแห่งยุคโลกาภิวัตต์รูปแบบของชุมชน             มักเกิดขึ้นโดยถือศาสนาสถานเป็นจุด
ศูนย์กลาง เช่น วัดมัสยิดหรือสุเหร่า เพราะต้องอาศัยคนที่รวมกัน             เข้าเป็นชุมชนที่สนับสนุนค้ าจุนชาวไทยที่
นับถือศาสนาพุทธมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี              มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและไม่แตกต่างไปจาก
จังหวัดอ่ืนๆ เช่น การแต่งกายการขึ้นบ้านใหม่                           วันสงกรานต์การบวชนาควันออกพรรษาประเพณี
เดือนสิบ (วันสารทไทย) และประเพณีวันลอยกระทง  ชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณีที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน               กับจังหวัดอ่ืนๆ ส าหรับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีความ
แตกต่างไปบ้าง 

  2) วัฒนธรรม ชาวนราธิวาสปัจจุบันแต่งกายกันตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ก็แต่งกายแบบที่นิยมของชาวมุสลิมโดยทั่วไป ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็แต่งกายตามแบบของชาวไทยที่นิยมโดยทั่วไป 
ชาวพุทธไม่ได้นิยมเครื่องแต่งกายแบบชาวฮินดูหรือชาวอินเดียอันเป็นแหล่งของศาสนาพุทธ โดยชาวพุทธในชนบทจะ
แต่งกายแบบไทยแท้ตามสบาย หากอาศัยอยู่ในเมืองจะแต่งกายแบบสากลหรือตามที่ทางราชการไทยบัญญัตินิยม
ค่อนข้างไปทางยุโรป ในจังหวัดนราธิวาส มีผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น คริสต์ ฮินดู จ านวนน้อยชาวชนบทตามค ากล่าว
ข้างต้นที่ว่าแต่งกายตามสบายน้ันเพราะภาคใต้               มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดู
ฝน เท่าน้ัน ไม่มีฤดูหนาว ชาวชนบทที่เรียกว่าชาวบ้านน้ัน ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรื่องการสวมเสื้อมีความ
จ าเป็นน้อยสิ้นเปลืองจึงไม่ใคร่สวมเสื้อเว้นแต่ผู้หญิงผู้ชายจะนุ่งโสร่งหรือกางเกงขาสั้นโพกหัวหรือคลุมหัวท าไร่ท านาท า
สวนหรือหาปลา ถ้าเข้าเมืองหรือเข้าสังคมก็จะแต่งกายเรียบร้อยตามความนิยมของสังคมในท้องถิ่นน้ัน  ส าหรับชาว
มุสลิม            ผู้คงแก่เรียนในทางศาสนามักนิยมแบบชาวอาหรับก็มีอยู่จ านวนมาก ซ่ึงจะพบเห็นอยู่ทั่วไปใน                      
ยุคโลกาภิวัตต์น้ี การแต่งกายของคนรุ่นใหม่มักวิวัฒนาการไปตามรูปแบบของชาวยุโรปมากโดยเฉพาะบุคคลที่ประกอบ
อาชีพรับราชการธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

  3) ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

  1. ประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ 

  1.1 ประเพณีชิงเปรต การชิงเปรตเป็นประเพณีเน่ืองในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ โดยจัดในวัดทุกวัดใน วันแรม 14 ค่ า หรือ 15 ค่ า เดือน 10 โดยท าร้านจัดส ารับอาหารคาวหวานไปวาง
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WINDOWS USER ฏ 

 

เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตชน (ปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้าน  ที่วางอาหาร เรียกว่า ร้านเปรต สร้าง
ไว้กลางวัดยกเสาสูง 4 เสาบ้างเสาเดียวบ้าง และนิยมจัดท าร้านเปรต    2 ร้าน โดยแบ่งออกเป็นร้านเสาสูง ส าหรับคน
หนุ่มที่มีก าลังวังชาในการปีนป่าย ส่วนอีกร้านเป็นเสาเตี้ย  สูงประมาณสะเอวส าหรับให้เด็กและผู้หญิงได้แย่งชิง เพื่อ
ความสนุกสนานบนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์   วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์น่ังประกอบพิธีกรรมเม่ือท า
พิธีเสร็จแล้วจะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาณบรรดาผู้มาร่วมท าบุญก็จะเข้าไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรต
อย่างสนุกสนาน          ซ่ึงเรียกกันว่า ชิงเปรต 

 1.2 ประเพณีบังกุลบัว การบังกุลบัว คือ การท าบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วและน ากระดูก
มาบรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) ประจ าหมู่บ้านในแต่ละวัดหรือบัวประจ าตระกูลมีขึ้น                     ระหว่างเดือน 5 
แรม 1 ค่ า ของทุกปี เป็นต้นไป ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้านต าบลโดย                 เม่ือถึงวันบังกุลบัวญาติ
พี่น้องลูกหลานที่ไปประกอบอาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่นจะพร้อมใจกันกลับบ้าน               เพื่อท าบุญในวันน้ีและจะมีการ
ท าความสะอาดตกแต่งบัวบางที่เรียกประเพณีน้ีว่า ท าบุญรดน้ าบัว 

 1.3 ประเพณีลาซัง ลาซัง เป็นประเพณีประจ าปีของชาวไทยพุทธแถวอ าเภอตากใบจะเรียกว่า 
ล้มซัง กินขนมจีนประเพณีเกิดขึ้นเน่ืองจากความเชื่อเรื่องที่นาเรื่องแม่โพสพ โดยเชื่อว่า              ถ้าจัดท าพิธีน้ีแล้วจะ
ท าให้นาข้าวปีต่อไปน้ันงอกงามให้ผลผลิตสูงเพราะชาวนารู้คุณเจ้าที่นาและแม่โพสพหลังจากที่เก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว
ผู้น าชุมชนก็จะก าหนด วันล้มซัง พร้อมนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆ 3-5 รูป เพื่อท าพิธีทางศาสนาหลังเสร็จพิธีแล้วชาวบ้าน
จะน าขนมจีนมาถวายพระเม่ือพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว    ผู้มาร่วมงานก็จะร่วมรับประทานอาหาร คือ ขนมจีน
ร่วมกันในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เป็นการสนุกสนาน เช่น ชักคะเย่อ แย้ชิงรู ชนวัว (ปัจจุบันไม่ค่อยจัด
แล้ว) ตีไก่เล่นไพ่ เล่นลูกกอเจาะ (ลูกเต๋า) เล่นโปในบางต าบลของอ าเภอตากใบ เช่น พร่อน เกาะสะท้อน โฆษิต จะ
จัดเป็นเทศกาลประจ าปี                  มีภาพยนตร์หนังตะลุง และการแสดงอ่ืนๆ ในภาคกลางคืนด้วย 

 1.4 ประเพณีลากพระ ลากพระหรือชักพระ จะกระท ากันหลังจากวันมหาปวารณาหรือวันออก
พรรษา 1 วัน คือ ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบน
บุษบกที่วางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อนแล้วแห่แหนชักลากไปตามถนน                      ซ่ึงจะไปรวมกัน ณ จุดที่นัดหมาย
อาจจะเป็นวัดใดวัดหน่ึงหรือสถานที่ที่ผู้จัดงานก าหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนน้ันชาวบ้านมัก เรียกว่า เรือพระ ปกติจะ
ตกแต่งเป็นรูปเรือโดยใช้คนลากเชือกเป็น 2 สาย เม่ือเรือพระ             แต่ละล าเดินทางไปถึงจุดนัดหมายก็จะมี
พิธีกรรมและกิจกรรมโดยชาวบ้านจะน าอาหารถวายพระสงฆ์      ที่มาพร้อมกับเรือพระหรือพระสงฆ์ที่ชาวบ้านนิมนต์
มาเพื่อร่วมงานลากพระเพื่อพระฉันเสร็จเรียบร้อย แล้วชาวบ้านก็จะร่วมกันรับประทานอาหารและร่วมกิจกรรมเพื่อ
ความสนุกสนานและความสามัคคีกิจกรรมที่จัดในงานประเพณีลากพระ ได้แก่ การประกวดเรือพระการแข่งขันตีโพน
หรือกลองใหญ่การแข่งขันซัดต้มและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

 1.5 ประเพณีกินวาน หมายถึง การไหว้วานให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันลงแรงท างานอย่างใดอย่าง
หน่ึง เพื่อให้งานหนักหรืองานเร่งด่วนส าเร็จลุล่วงทันการโดยผู้ที่ร่วมลงแรงไม่คิดค่าแรงงานบางอย่างอาจผลัดเปลี่ยน
ช่วยกันท าเป็นบ้านๆ ไปเช่นเดียวกับทางภาคกลางที่ เรียกว่า ลงแขก การ               ไหว้วานใช้วิธีบอกกล่าวกันด้วย
วาจาผู้ไหว้วานอาจจะไปบอกด้วยตนเองหรือมอบหมายให้คนอ่ืนไปบอกแทน จึงเรียกการไหว้วานน้ีว่า ออกปาก และ
ถือเป็นประเพณีที่เจ้าภาพจะต้องเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมลงแรง                ผู้ที่ไปร่วมจึงมักใช้ค าว่า ไปกินวาน ปัจจุบัน
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ประเพณีน้ีก าลังสูญหายไปเน่ืองจากมีเครื่องจักรกลมา                    ท าหน้าที่แทนแรงคนจึงหลงเหลืออยู่ในกลุ่มเครือ
ญาติเพื่อนสนิทกลุ่มเล็กหรือในกลุ่มคนยากจนที่                  ไม่มีก าลังที่จะจัดซ้ือเครื่องมือกล 

  2. ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม 

 2.1 มาแกปูโละ “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่า“กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียว
ของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงานและเข้าสุหนัต ค าว่า               “กินเหนียว” มิใช่
ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่าน้ัน แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดา     ทั่วไปน่ันเอง 

 2.2 การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลามอันเก่ียวเน่ืองกับเรื่องความสะอาด คือ การ
ขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี” ซ่ึงจะท าแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 
2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัตถือว่าเป็นประเพณีอย่างหน่ึง 

 

 

 2.3 วันฮารีรายอ มีอยู่ 2 วัน คือ 

 2.3.1 วันอิฏิลฟิตรี หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอปอซอ เป็นวันเฉลิมฉลองเน่ืองจากการ
สิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิม คือ สภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร                ไม่ต้องอด
น้ าฯลฯ อีกต่อไปซ่ึงตรงกับวันที่หน่ึงของเดือนเซาวาลเป็นเดือนที่  10 ทางจันทรคติและทางราชการก าหนดให้เป็น
วันหยุดราชการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาสงขลา และจังหวัดสตูล 

 2.3.2 วันอิฎิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึง วันเฉลิมฉลองเน่ืองในวัน
เชือดสัตว์พลีเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่วไปตรงกับวันที่  10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลา
เดียวกับการประกอบพิธีฮัจญ ์ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังน้ัน ชาวไทยมุสลิม               จึงนิยมเรียกวันตรุษน้ี
ว่า วันอีดใหญ่ หรือวันรายอหัจญีและทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล 

 2.4 วันเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิดที่เกิดหรือวันเกิด ซ่ึงหมายถึง             วัน
สมภพของนบีมูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาลหรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับ              วันเมาลิด 
นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเน่ืองในวันสมภพของนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) แล้วยังเป็นการร าลึกถึงวันที่ท่านลี้ภัยจากนคร
เมกกะไปสู่นครมาดีนะห์และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วย ซ่ึงตรงกันทั้งสาม                  วันกิจกรรมต่างๆ ในวัน
เมาลิด ได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์อันกุรอ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดง             นิทรรศการการเลี้ยงอาหาร
ฯลฯ 

 2.5 วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซ่ึงเป็นเดือน
ทางศักราชอิสลามในสมัยท่านนบีนุฮ์ ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ยังความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของ         ประชาชนทั่วไป
ท าให้เกิดการขาดอาหารบริโภคจึงประกาศให้ผู้ที่มีส่ิงของที่เหลือพอจะรับประทานได้ให้เอามากองรวมกันเน่ืองจากต่าง
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คนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกันท่านนบีนุฮ์  ให้เอาของเหล่าน้ัน       มากวนเข้าด้วยกันสาวกของท่านก็ได้
รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกันในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้เกิดเหตุการณ์ท านองเดียวกันขณะที่กอง
ทหารของท่านกลับจากการรบที่บาดัรปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอกินท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) จึงใช้วิธีการของท่านนบี
นุฮ์ โดยให้ทุกคนเอาข้าวของ               ที่รับประทานได้มากวนเข้าด้วยกันแล้วแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร 

 1.1.9 ลักษณะการปกครองและการบริหาร 

  1) การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดนราธิวาส แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 อ าเภอ 77ต าบล 72 

อบต. 589 หมู่บ้าน รายละเอียดดังตารางที่ 1 

  2) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 

 1. รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 

      2. รูปแบบเทศบาล จ านวน 16 แห่ง แยกเป็น 

 2.1 เทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ 

  2.1.1 เทศบาลเมืองนราธิวาส                       
   2.2.2 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

 2.1.3 เทศบาลเมืองตากใบ 

 2.2 เทศบาลต าบล 13 แห่ง คือ 

  2.2.1 เทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ  2.2.2 เทศบาลต าบลยี่งอ 

 2.2.3 เทศบาลต าบลบาเจาะ  2.2.4 เทศบาลต าบลต้นไทร 

 2.2.5 เทศบาลต าบลตันหยงมัส 2.2.6 เทศบาลต าบลมะรือโบตก 

 2.2.7 เทศบาลต าบลรือเสาะ 2.2.8 เทศบาลต าบลศรีสาคร 

 2.2.9 เทศบาลต าบลปะลุรู 2.2.10 เทศบาลต าบลแว้ง 

 2.2.11 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 2.2.12 เทศบาลต าบลสุคิริน 

 2.2.13 เทศบาลต าบลปาเสมัส 

 3. รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 72 แห่ง คือ 

  3.1 เขตอ าเภอเมืองนราธิวาส 
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 3.1.1 อบต.โคกเคียน 3.1.2 อบต.ล าภู  

  3.1.3 อบต.กะลุวอ 3.1.4 อบต.มะนัง
ตายอ 

 3.1.5 อบต.บางปอ 

 3.2 เขตอ าเภอยี่งอ 

 3.2.1 อบต.ยี่งอ 3.2.2 อบต.ตะปอเยาะ 

 3.2.3 อบต.ลุโบะบือซา 3.2.4 อบต.ละหาร 

 3.2.5 อบต.ลุโบะบายะ 3.2.6 อบต.จอเบาะ 

 3.3 เขตอ าเภอบาเจาะ 

 3.3.1 อบต.บาเจาะ   3.3.2 อบต.ลุโบะสาวอ 

 3.3.3 อบต.บาเระเหนือ 3.3.4 อบต.บาเระใต ้

 3.3.5 อบต.ปะลุกาสาเมาะ 3.3.6 อบต.กาเยาะมาตี 

 3.4 เขตอ าเภอรือเสาะ 

  3.4.1 อบต.สาวอ 3.4.2 อบต.สุวารี 

 3.4.3 อบต.โคกสะตอ 3.4.4 อบต.สามัคคี 

 3.4.5 อบต.บาตง 3.4.6 อบต.ลาโละ 

 3.4.7 อบต.รือเสาะ 3.4.8 อบต.รือเสาะออก 

 3.4.9 อบต.เรียง 

 3.5 เขตอ าเภอศรีสาคร 

  3.5.1 อบต.ศรีสาคร 3.5.2 อบต.ซากอ 

 3.5.3 อบต.ศรีบรรบต 3.5.4 อบต.ตะมะยูง 

 3.5.5 อบต.เชิงคีร ี 3.5.6 อบต.กาหลง 

 3.6 เขตอ าเภอจะแนะ 

 3.6.1 อบต.จะแนะ 3.6.2 อบต.ผดุงมาตร 
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 3.6.3 อบต.ดุซงญอ 3.6.4 อบต.ช้างเผือก 

 

 3.7 เขตอ าเภอเจาะไอร้อง 

 3.7.1 อบต.มะรือโบออก 3.7.2 อบต.บูกิต 

 3.7.3 อบต.จวบ 

 3.8 เขตอ าเภอระแงะ 

 3.8.1 อบต.ตันหยงมัส 3.8.2 อบต.บาโงสะโต 

 3.8.3 อบต.ตันหยงลิมอ 3.8.4 อบต.มะรือโบตก 

 3.8.5 อบต.กาลิซา 3.8.6 อบต.เฉลิม 

 3.8.7 อบต.บองอ 

 3.9 เขตอ าเภอแว้ง 

 3.9.1 อบต.แม่ดง 3.9.2 อบต.แว้ง 

 3.9.3 อบต.กายูคละ 3.9.4 อบต.โล๊ะจูด 

 3.9.5 อบต.ฆอเลาะ 3.9.6 อบต.เอราวัณ 

 3.10 เขตอ าเภอสุคิริน 

 3.10.1 อบต.สุคิริน 3.10.2 อบต.เกียร์ 

 3.10.3 อบต.ภูเขาทอง 3.10.4 อบต.มาโมง 

 3.10.5 อบต.ร่มไทร 

 3.11 เขตอ าเภอสุไหงปาดี 

 3.11.1 อบต.ปะลุร ู 3.11.2 อบต.สากอ 

 3.11.3 อบต.โต๊ะเด็ง 3.11.4 อบต.กาวะ 

 3.11.5 อบต.สุไหงปาดี 3.11.6 อบต.ริโก๋ 

 3.12 เขตอ าเภอสุไหงโก-ลก 
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 3.12.1 อบต.มูโนะ 3.12.2 อบต.ปูโยะ 

 3.13 เขตอ าเภอตากใบ 

  3.13.1 อบต.ศาลาใหม่ 3.13.2 อบต.พร่อน 

 3.13.3 อบต.นานาค 3.13.4 อบต.ไพรวัน 

 3.13.5 อบต.บางขุนทอง 3.13.6 อบต.โฆษิต 

 3.13.7 อบต.เกาะสะท้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดนราธิวาส 

  

อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน อบจ. อบต. เทศบาล อปท. 

(แห่ง) (หมู่) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) 

 เมืองนราธิวาส 7 63 1 5 2 7 
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 ระแงะ 7 61 - 7 2 9 

 สุไหงโก-ลก 4 19 - 2 2 4 

 ตากใบ 8 52 - 7 1 8 

 รือเสาะ 9 72 - 9 1 10 

 สุไหงปาดี 6 50 - 6 1 7 

 แว้ง 6 46 - 6 2 8 

 บาเจาะ 6 46 - 6 2 8 

 ยี่งอ 6 40 - 6 1 7 

 เจาะไอร้อง 3 33 - 3 0 3 

 ศรีสาคร 6 35 - 6 1 7 

 จะแนะ 

 สุคิริน 

4 

5 

31 

41 

- 

- 

4 

5 

0 

1 

4 

6 

รวมท้ังจังหวัด 77 589 1 72 16 88 

 

ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาส  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 

 

1.2 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

 1.2.1 สถานพยาบาลสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน  

  ภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลชุมชน ทั้งหมด 11 แห่ง เป็นขนาด 30 เตียง 8 แห่ง ขนาด 60 เตียง 3 แห่ง 
ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีทั้งหมด 111 แห่ง รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 2 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐที่จัดบริการด้านสุขภาพในจังหวัดนราธิวาส  

 

โรงพยาบาล 

จ านวนเตียง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

นคม. ศทบ. ศสม. ตามกรอบ เปิดให ้

บริการจริง 

นราธิวาสราชนครินทร์ 

สุไหงโก-ลก 

ระแงะ 

ตากใบ 

รือเสาะ 

สุไหงปาดี 

แว้ง 

บาเจาะ 

ยี่งอ 

เจาะไอร้อง 

ศรีสาคร 

จะแนะ 

สุคิริน 

360 

212 

60 

60 

60 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

407 

212 

85 

110 

82 

35 

36 

30 

44 

30 

42 

37 

38 

11 

4 

13 

11 

15 

7 

11 

7 

6 

5 

7 

5 

9 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวมทั้งจังหวัด 992 1,188 111 5 2 6 

 

ที่มา: ข้อมูล จาก http://hdc.ntwo.moph.go.th    ณ 30 กันยายน 2561                           หมายเหตุ:   นคม.  ย่อมา
จาก  หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 

 

  
WINDOWS USER ท 

 

       ศทบ.  ย่อมาจาก  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 

       ศสม.  ย่อมาจาก  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 

  

 สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส ร้านขายยา 108 แห่ง 
สถานที่ผลิตอาหาร จ านวน 153 แห่ง สถานที่น าเข้าอาหาร จ านวน 17 แห่ง สถานพยาบาล              จ านวน 97 แห่ง นวดเพื่อ
สุขภาพ จ านวน 18 แห่ง สปา จ านวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 394 แห่ง 

 สถานที่จ าหน่ายยา จ าแนกรายประเภทใบอนุญาต จังหวัดนราธิวาส แผนปัจจุบัน (ขย.1) จ านวน 85 แห่ง  
แผนปัจจุบัน (ขย. 2) จ านวน 18 แห่ง แผนโบราณ (ยบ.) จ านวน 4 แห่ง บรรจุเสร็จ                ส าหรับสัตว์ (ขย.3) 
จ านวน 1 แห่ง  รวมทั้งหมด 108 แห่ง  

 สถานพยาบาล จังหวัดนราธิวาส แยกประเภท ดังน้ี เวชกรรม จ านวน 29 แห่ง เวชกรรมเฉพาะทาง จ านวน 
17 แห่ง เวชกรรมความงาม จ านวน 4 แห่ง ทันตกรรม จ านวน 20 แห่ง สหคลินิก จ านวน 2 แห่ง เทคนิคการแพทย์ จ านวน 2 
แห่ง การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ านวน 15 แห่ง การแพทย์แผนไทย จ านวน 3 แห่ง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
จ านวน 2 แห่ง กายภาพบ าบัด จ านวน 1แห่ง การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน จ านวน 2 แห่ง รวมทั้งหมด 97 

แห่ง 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 

 

  
WINDOWS USER 14 

 

 

ตารางที่ 3 สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส  

 

อ าเภอ ร้านขายยา (แห่ง) 
สถานที่ประกอบการด้านอาหาร (แห่ง) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (แห่ง) รวมทั้งหมด 

(แห่ง) สถานที่ผลิตอาหาร สถานที่น าเข้าอาหาร สถานพยาบาล นวดเพื่อสุขภาพ สปา 
1. เมืองนราธิวาส 30 33 4 32 7 0 106 
2. สุไหงโก-ลก 26 26 10 24 11 1 98 
3. ระแงะ 9 14 0 7 0 0 30 
4. ตากใบ 7 14 0 2 0 0 23 
5. รือเสาะ 5 7 0 7 0 0 19 
6. สุไหงปาดี 5 8 0 3 0 0 16 
7. แว้ง 6 10 1 5 0 0 22 
8. บาเจาะ 8 8 0 5 0 0 21 
9. ยี่งอ 4 6 1 2 0 0 13 
10. เจาะไอร้อง 2 11 0 3 0 0 16 
11. ศรีสาคร 3 7 1 5 0 0 16 
12. จะแนะ 2 3 0 0 0 0 5 
13. สุคิรนิ 1 6 0 2 0 0 9 

รวม 108 153 17 97 18 1 394 

 

ที่มา : ท าเนียบสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 

 

 

 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 
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ตารางที่ 4 สถานที่จ าหน่ายยา จ าแนกรายประเภทใบอนุญาต จังหวัดนราธิวาส  

 

อ าเภอ 
จ านวนสถานที่จ าหน่ายยา (ร้านขายา) จังหวัดนราธิวาส (แห่ง) รวมทั้งหมด 

แผนปัจจุบนั (ขย. 1) แผนปัจจุบนั (ขย. 2) แผนโบราณ (ยบ.) บรรจุเสร็จส าหรับสัตว์ (ขย.3) 
1. เมืองนราธิวาส 26 2 1 1 30 
2. สุไหงโก-ลก 21 3 2 0 26 
3. ระแงะ 7 2 0 0 9 
4. ตากใบ 6 1 0 0 7 
5. รือเสาะ 4 1 0 0 5 
6. สุไหงปาดี 2 3 0 0 5 
7. แว้ง 4 2 0 0 6 
8. บาเจาะ 6 2 0 0 8 
9. ยี่งอ 3 0 1 0 4 
10. เจาะไอร้อง 2 0 0 0 2 
11. ศรีสาคร 2 1 0 0 3 
12. จะแนะ 2 0 0 0 2 
13. สุคิรนิ 0 1 0 0 1 

รวม 
85 18 4 

 

1 
 

108 

 

ที่มา: ท าเนียบสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 

 

 

ตารางที่ 5 สถานพยาบาลจังหวัดนราธิวาส แยกประเภท 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 
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อ าเภอ 

 
เวชกรรม 

 
เวชกรรม 
เฉพาะทาง 

 
เวชกรรม 
ความงาม 

 
ทันต 
กรรม 

 
สหคลินกิ 

 
เทคนคิ

การแพทย์ 

การพยาบาล
และการผดุง

ครรภ ์

 
การแพทย์
แผนไทย 

การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต ์

 
กายภาพ 
บ าบัด 

การประกอบโรค
ศิลปะสาขา

การแพทย์แผนจีน 

 
รวม 

1. เมืองนราธิวาส 3 12 2 9 2 1 1 0 1 0 1 32 

2. สุไหงโก-ลก 7 5 2 6 0 1 1 1 0 0 1 24 
3. ระแงะ 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 7 
4. ตากใบ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5. รือเสาะ 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 7 
6. สุไหงปาด ี 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
7. แว้ง 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
8. บาเจาะ 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 
9. ย่ีงอ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
10. เจาะไอรอ้ง 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 
11. ศรีสาคร 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 
12. จะแนะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13. สุคิริน 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

รวม 29 17 4 20 2 2 15 3 2 1 2 97 

ที่มา: ท าเนียบสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) 

 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 
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1.2.2 อัตราก าลังด้านสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน 

 อัตราก าลังด้านสาธารณสุขในภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2561 พบว่า อัตราส่วนต่อประชากรของ
บุคลากร เท่ากับ 1 ต่อ 245 เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 อัตราส่วนต่อประชากรของบุคลากร เท่ากับ 1 ต่อ 245 จะ
เห็นว่าเพิ่มขึ้น วิชาชีพส่วนใหญ่ มีอัตราส่วนต่อประชากรเพิ่มขึ้น ยกเว้นวิชาชีพพยาบาลเทคนิค มีอัตราส่วนต่อประชากร
ลดลง เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังตาราง 

  

ตารางที่ 6 อัตราส่วนระหว่างบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐต่อประชากรในจังหวัดนราธิวาส 

       

บุคลากร 

กระทรวงสาธารณสุข อื่นๆ   

รวม 

ทั้งหมด 

 

อัตราส่วน 

1 : 
ประชากร 

สสจ. สสอ. รพท. รพช. รวม 

รพ. 

กัลยาฯ 

คณะ
พยาบาล
ศาสตร ์

ท.
เมอืง 

ท.           

สุไหง 

โก-ลก 

เรือน 

จ า 

แพทย์ 2 - 106 87 195 2 - - - - 197 1 : 4,051 

ทันตแพทย์ 1 - 18 36 55 - - - - - 55 1 : 14,511 

เภสัชกร 6 - 42 54 102 3 - - - - 105 1 : 7601 

พยาบาลวิชาชีพ 5 334 769 804 1,912 30 34 6 2 1 1,985 1 : 402 

พยาบาลเทคนิค - - 4 - 4 - - - - 1 5  

อื่นๆ (นวก./
จนท./จพ.) 

127 413 171 225 936 6 12 1 4 - 959 1 : 832 

รวมทั้ง
จังหวัด 

141 747 1,110 1,206 3,204 41 46 7 6 2 3,306 1 : 241 

 

ที่มา: โปรแกรม hrops ณ 1 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 111 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 655 
คน อัตราส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่อประชากรเขตรับผิดชอบ ในภาพรวม เท่ากับ 1 ต่อ 1,218 มี
ค่าเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เท่ากับ 5.90 คน  โดยอ าเภอสุไหงโก-ลก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.25 
และอ าเภอสุคิริน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 3.22 รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 7  บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนราธิวาส   

 

สสอ. 

เจ้าหน้าที ่

ใน สสอ. 

(คน) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จ านวน เจ้าหน้าที ่ ค่าเฉลี่ย ประชากร อัตรา จนท.รพ.สต. 

(แห่ง) (คน) จนท./รพ.สต. เขตรับผิดชอบ  1 คน ต่อประชากร 

เมืองนราธิวาส 8 11 75 6.82 125,279 1,670 

ระแงะ 12 13 74 5.69 92,541 1,251 

สุไหงโก-ลก 7 4 29 7.25 78,588 2,710 

ตากใบ 11 11 62 5.64 72,604 1,171 

รือเสาะ 4 15 84 5.60 72,426 862 

สุไหงปาดี 9 7 42 6.00 56,628 1,348 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
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แว้ง 2 11 69 6.27 54,519 790 

บาเจาะ 7 7 56 8.00 54,024 965 

ยี่งอ 10 6 40 6.67 46,243 1,156 

เจาะไอร้อง 8 5 24 4.80 40,380 1,683 

ศรีสาคร 2 7 41 5.86 39,985 975 

จะแนะ 7 5 30 6.00 38,568 1,286 

สุคิริน 8 9 29 3.22 26,302 907 

รวมทั้งจังหวัด 92 111 655 5.90 798,087 1,218 

 

ที่มา: โปรแกรม hrops ณ 1 ตุลาคม 2561 
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 จังหวัดนราธิวาส มีบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการ 2,325 คน แยกรายโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลชุมชน แยกประเภท แพทย์ 193 คน ทันตแพทย์ 54 คน เภสัชกร 96 คน พยาบาลวิชาชีพ 1,575 คน พยาบาล
เทคนิค 4 คน ข้าราชการอ่ืนๆ 396 คน พนักงานราชการ 153 คน พนักงานกระทรวง 770 คน ลูกจ้างประจ า 224 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว 345 คน รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 8 จ านวนบุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส   

 

โรงพยาบาล แพทย ์
ทันต 

แพทย ์
เภสัชกร 

พยาบาล 
วิชาชีพ 

พยาบาล 
เทคนิค 

ข้าราชการ 

อื่น ๆ  
รวม 

ข้าราชการ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวง 

 

ลูกจ้าง  
ประจ า 

 

 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

 

นราธิวาสฯ 73 11 27 457 4 109 668 50 234 71 68 

สุไหงโก-ลก 33 7 15 312 0 62 429 31 116 48 63 

รวม รพท. 106 18 42 769 4 171 1,097 81 350 119 131 

ระแงะ 11 4 7 118 0 25 165 10 89 13 4 

ตากใบ 13 3 6 72 0 27 121 6 30 13 12 

รือเสาะ 11 5 6 84 0 25 131 6 49 11 53 

สุไหงปาดี 8 3 5 72 0 20 108 5 41 7 6 

แว้ง 7 3 6 74 0 18 108 5 30 13 16 

บาเจาะ 9 3 6 86 0 21 125 5 36 7 21 

ยี่งอ 7 3 5 76 0 20 111 10 26 0 23 

เจาะไอร้อง 6 3 4 58 0 16 87 10 34 13 14 

ศรีสาคร 5 4 3 56 0 17 85 5 26 8 37 

จะแนะ 5 2 3 67 0 16 93 5 42 8 23 
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สุคิริน 5 3 3 43 0 20 74 5 17 12 5 

รวม รพช. 87 36 54 804 0 225 1,208 72 420 105 214 

รวมทั้งจังหวัด 193 54 96 1,575 4 396 2,325 153 770 224 345 

 

ที่มา: โปรแกรม hrops ณ 1 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 พบว่า สูญเสียแพทย์   ร้อยละ 4.14 ทันต
แพทย์ ร้อยละ 3.77 เภสัชกร ร้อยละ 3.67 และพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 0.56 รายละเอียดดังตาราง 

 

  ตารางที่ 9 จ านวนการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส  



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 

 

  
WINDOWS USER 20 

 

 

  ที่มา:  โปรแกรม hrops ณ 1 ตุลาคม 2561 

     

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

จ านวน สูญเสีย % จ านวน สูญเสีย % จ านวน สูญเสีย % จ านวน สูญเสีย % 

เมืองนราธิวาส 59 3 5.08 12 1 8.33 33 - - 526 5 0.95 

ระแงะ 12 1 8.33 3 - - 7 - - 160 - - 

สุไหงโก-ลก 23 3 13.04 8 1 12.5 16 3 18.75 331 1 0.30 

ตากใบ 12 - - 3 - - 7 1 14.29 106 - - 

รือเสาะ 12 - - 5 - - 7 - - 122 1 0.82 

สุไหงปาดี 7 - - 3 - - 6 - - 101 1 0.99 

แว้ง 7 - - 3 - - 7 - - 102 - - 

บาเจาะ 8 - - 3 - - 6 - - 112 1 0.89 

ยี่งอ 7 - - 2 - - 4 - - 101 - - 

เจาะไอร้อง 4 - - 3 - - 4 - - 77 - - 

ศรีสาคร 6 - - 3 - - 4 - - 75 1 1.33 

จะแนะ 6 - - 2 - - 5 - - 78 - - 

สุคิริน 6 - - 3 - - 3 - - 58 1 1.72 

รวมทั้งจังหวัด 169 7 4.14 53 2 3.77 109 4 3.67 1,949 11 0.56 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 

 

  
WINDOWS USER 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2.3 จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และอัตราครองเตียง 

 จ านวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) รพท. มีผู้ใช้           บริการ 
จ านวน 149,644 คน 719,680 ครั้ง และ ใน รพช. มีผู้ใช้บริการ จ านวน 284,645 คน 1,200,409 ครั้ง             เม่ือเทียบกับ ปีที่ผ่าน
มา พบว่า จ านวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก ใน รพท. จ านวนคนเพิ่มขึ้น จ านวนครั้งในการใช้บริการเพิ่มขึ้น และ รพช.จ านวนคน
ลดลง จ านวนครั้งในการใช้บริการเพิ่มขึ้น 

 ส าหรับจ านวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ใน รพท.มีผู้ใช้บริการ 
จ านวน 45,778 คน 258,321 วัน และ ใน รพช. มีผู้ใช้บริการ 62,226 คน 167,648 วัน เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า จ านวนผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน ใน รพท. จ านวนคนเพิ่มขึ้น วันนอนเพิ่มขึ้น และ รพช.จ านวนคน ลดลง วันนอนลดลง ส่วนอัตราครองเตียง รพท.เฉลี่ย
ร้อยละ 114.33 และ รพช.เฉลี่ย ร้อยละ 80.72 รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 10 สรุปผู้ป่วยนอก-ใน และอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ปี 2561 

   

  ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อัตราครองเตียง 

โรงพยาบาล ปี  2560 ปี  2561 ปี  2560 ปี  2561 ร้อยละ ร้อยละ 

 คน คร้ัง คน คร้ัง คน วัน คน วัน ปี 2560  ปี 2561 



    วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส 
องค์กรสุขภาพมีคณุภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและมีระบบสุขภาพทีย่ัง่ยนื 

 

  
WINDOWS USER 22 

 

 

ที่มา: ข้อมูล จาก http://hdc.ntwo.moph.go.th  ณ 30 กันยายน 2561

นราธิวาสฯ 

สุไหงโก-ลก 

ระแงะ 

ตากใบ 

รือเสาะ 

สุไหงปาดี 

แว้ง 

บาเจาะ 

ยี่งอ 

เจาะไอร้อง 

ศรีสาคร 

จะแนะ 

สุคิริน 

94,114 

53,044 

40,839 

35,161 

34,520 

21,737 

22,832 

30,258 

23,887 

18,218 

22,758 

24,118 

13,802 

385,035 

292,957 

158,342 

179,605 

130,575 

96,152 

104,499 

124,978 

87,282 

66,683 

93,053 

84,871 

58,700 

92,984 

56,660 

41,655 

35,485 

33,146 

21,858 

22,330 

30,186 

24,073 

17,836 

21,620 

22,503 

13,953 

405,165 

314,515 

162,455 

180,142 

127,928 

9,7207 

115,439 

123,217 

92,938 

67,884 

87,780 

83,607 

61,812 

30,350 

13,904 

9,634 

6,632 

10,625 

3,779 

4,487 

6,464 

4,774 

2,796 

5,703 

5,271 

3,591 

136,340 

80,464 

27,790 

17,930 

28,297 

9,543 

12,554 

16,936 

13,805 

8,137 

15,462 

15,541 

8,729 

29,854 

15,924 

10,041 

7,174 

10,203 

3,879 

4,213 

6,286 

4,919 

2,915 

5,032 

4,069 

3,495 

136,585 

121,736 

28,315 

18,530 

26,153 

9,695 

11,376 

18,684 

13,199 

8,040 

14,160 

10,979 

8,517 

87.48 

105.99 

89.57 

81.87 

125.04 

74.70 

95.54 

154.67 

105.06 

74.31 

100.86 

115.08 

62.93 

91.94 

157.32 

91.27 

46.15 

87.38 

75.89 

86.58 

170.63 

82.19 

73.42 

92.37 

81.30 

61.41 

รวมทั้ง
จังหวดั 

435,288 1,862,732 434,289 1,920,089 108,010 391,528 108,004 425,969 95.26 98.24 

รพท. 
รพช. 

147,158 

288,130 

677,992 

1,184,740 

149,644 

284,645 

719,680 

1,200,409 

44,254 

63,756 

216,804 

174,724 

45,778 

62,226 

258,321 

167,648 

93.54 

97.49 

114.33 

80.72 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ก 

 

 

1.3 ข้อมูลประชากรและหลังคาเรือน 

 จังหวัดนราธิวาส มีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 798,087 คน จ านวน 210,668 

หลังคาเรือน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองนราธิวาส จ านวน 125,279 คน จ านวน 39,745 หลังคาเรือน 
อ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอสุคิริน มีประชากร จ านวน 26,302 คน จ านวน 8,604 หลังคาเรือน รายละเอียดดัง
ตาราง 

 

ตารางที่ 11 จ านวนประชากรและหลังคาเรือนตามทะเบียนราษฎรใ์นจังหวัดนราธิวาส 

 

อ าเภอ 
ทะเบียนราษฎร์ (30 มิถุนายน 2561) 

ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน 

เมืองนราธิวาส 62,440 62,839 125,279 39,745 

ระแงะ 45,449 47,092 92,541 22,050 

สุไหงโก-ลก 37,552 41,036 78,588 25,497 

ตากใบ 35,661 36,943 72,604 17,053 

รือเสาะ 35,971 36,455 72,426 18,496 

สุไหงปาดี 27,877 28,751 56,628 13,590 

แว้ง 26,798 27,721 54,519 12,505 

บาเจาะ 26,594 27,430 54,024 12,855 

ยี่งอ 22,760 23,483 46,243 11,092 

เจาะไอร้อง 20,219 20,161 40,380 9,355 

ศรีสาคร 20,266 19,719 39,985 10,595 

จะแนะ 19,602 18,966 38,568 9,231 

สุคิริน 13,432 12,870 26,302 8,604 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ข 

 

รวมทั้งจังหวัด 394,621 403,466 798,087 210,668 

 

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองปี 2561 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนโครงสร้างประชากร พบว่า ฐานปิรมิดประชากรในวัย 0-24 ปี ซ่ึงเป็นวัยพึ่งพิงกว้างกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ 
และมากกว่าฐานของประเทศ รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุในจังหวัดนราธิวาส                       (เฉพาะผู้มี
สัญชาติไทย)  

 

กลุ่มอายุ (ปี) ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

0-4 33,506 4.20 31,931 4.00 65,437 8.20 

5-9 35,727 4.48 33,944 4.25 69,671 8.73 

10-14 34,565 4.33 32,396 4.06 66,961 8.39 

15-19 34,020 4.26 32,420 4.06 66,440 8.32 

20-24 35,037 4.39 33,382 4.18 68,419 8.57 

25-29 33,552 4.20 32,544 4.08 66,096 8.28 

30-34 31,692 3.97 31,182 3.91 62,874 7.88 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ค 

 

35-39 28,119 3.52 27,841 3.49 55,960 7.01 

40-44 24,205 3.03 26,100 3.27 50,305 6.30 

45-49 24,383 3.06 26,592 3.33 50,975 6.39 

50-54 21,589 2.71 24,639 3.09 46,228 5.79 

55-59 17,431 2.18 19,749 2.47 37,180 4.66 

60-64 12,066 1.51 14,159 1.77 26,225 3.29 

65-69 10,714 1.34 12,396 1.55 23,110 2.90 

70-74 6,267 0.79 7,610 0.95 13,877 1.74 

75-79 4,815 0.60 6,340 0.79 11,155 1.40 

80-84 3,217 0.40 5,013 0.63 8,230 1.03 

85 ปีขึ้นไป 3,716 0.47 5,228 0.66 8,944 1.12 

รวมทั้งจังหวัด 394,621 49.45 403,466 50.55 798,087 100 

 

ที่มา :  ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงปิรมิดประชากรในจังหวัดนราธิวาส ปี 2561 
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ง 

 

                   

 

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง   

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER จ 

 

 

1.4 ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ  

 4.1 สถิติชีพ         

      ในปี พ.ศ. 2561 มีเด็กเกิดใหม่ จ านวน 12,710 คน คิดเป็นอัตราการเกิด เท่ากับ 15.93 และมีจ านวนคนตาย 
4,587 คน คิดเป็นอัตราการตาย เท่ากับ 5.92 จ านวนการเพิ่มประชากร จ านวน 8,123 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 เม่ือพิจารณา
อัตราการเกิดพบว่าสูงที่สุด คือ อ าเภอเมือง ซ่ึงมีอัตราการเกิดเท่ากับ 40.56 ต่อประชากรหน่ึงพันคน และรองลงมา คือ อ าเภอ
สุไหงโก-ลก อัตราการเกิดเท่ากับ 21.56 ต่อประชากรหน่ึงพันคน ส่วนอัตราการตายใน เด็ก 0-5 ปี คิดเป็น 12.98 ต่อพันการเกิด
มีชีพ รายละเอียดดังตาราง 

      

ตารางที่ 13 จ านวนและอัตราการเกิด การตาย การเพิ่มและอัตราตายในเด็ก 0-5 ปี  ป ีพ.ศ. 2561 

 

อ าเภอ 
การเกิด การตาย การเพิ่ม เด็ก 0-5 ปี ตาย 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เมืองนราธิวาส 
5,081 40.56 742 5.92 4,339 3.46 33 6.49 

ตากใบ 
814 11.21 415 5.72 399 0.55 18 22.11 

บาเจาะ 
677 12.42 359 6.58 318 0.58 13 19.20 

ยี่งอ 
346 7.48 332 7.18 14 0.03 5 14.45 

ระแงะ 
964 10.42 557 6.02 407 0.44 14 14.52 

รือเสาะ 
789 10.89 409 5.65 380 0.52 22 27.88 

ศรีสาคร 
472 11.80 177 4.43 295 0.74 9 19.07 

แว้ง 
366 6.77 312 5.78 54 0.10 3 8.20 

สุคิริน 
236 8.97 135 5.13 101 0.38 4 16.95 

สุไหงโก-ลก 
1,694 21.56 416 5.29 1,278 1.63 11 6.49 

สุไหงปาดี 
436 7.70 330 5.83 106 0.19 12 27.52 

จะแนะ 
517 13.40 178 4.62 339 0.88 11 21.28 

เจาะไอร้อง 
318 7.88 225 5.57 93 0.23 10 31.45 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฉ 

 

รวมทั้งจังหวัด 12,710 15.93 4,587 5.92 8,123 1.02 165 12.98 

 

ที่มา:  รายงานการเกิด-ตายปี พ.ศ. 2561 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th) 

หมายเหตุ  :       1. อัตราเกิด   อัตราตาย  =  อัตราต่อพันของประชากรกลางปี 

                      2. อัตราเพิ่ม   =  อัตราร้อยละของประชากรกลางปี 

                      3. อัตราตายในเด็ก 0-5 ปี          =  อัตราต่อพันของการเกิดมีชีพ 

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม จังหวัดนราธิวาส  ปี พ.ศ. 2557-2561 

 

 

 

ตารางที่ 14  เปรียบเทียบอัตราการเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ย้อนหลัง 5 ปี  

 

อัตรา ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เกิด 16.41 15.51 14.21 15.36 15.93 

ตาย 5.65 5.53 5.43 5.52 5.75 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ช 

 

เพิ่ม 1.08 1.00 0.88 0.98 1.02 
 

ที่มา:  รายงานการเกิดและตาย ปี พ.ศ. 2557-2561  จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(https://deathbirthrepo.dcs.moph.go.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1.4.2  สถานะสุขภาพ   

          ในปีงบประมาณ 2561 มีการตายทั้งหมด จ านวน 4,586 คน สาเหตุการตายที่ส าคัญ พบว่า อันดับ 1 โรค
เสื่อมของระบบประสาท จ านวน 532 คน คิดเป็นอัตราตาย 66.66 ต่อแสนประชากร อันดับ 2 โรคความดันโลหิตสูง 
จ านวน 396 คน คิดเป็นอัตราตาย 49.62 ต่อแสนประชากร อันดับ 3 เน้ืองอกร้าย จ านวน 341 คน คิดเป็นอัตราตาย 42.73 

ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 15  สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2561 จังหวัดนราธิวาส 

 

อันดับ สาเหตุการตาย 
จ านวน 
(คน) อัตราตอ่ประชากรแสนคน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

โรคเสื่อมของระบบประสาท   
ความดันโลหิตสูง  
เนื้องอกร้าย  
โรคหลอดเลือดสมอง  
ปอดบวม   
โรคหัวใจขาดเลือด 
อุบัติเหตุจราจร 
ไตอักเสบ 
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
เบาหวาน 
 

532 
396 
341 
269 
201 
187 
165 
153 
153 
143 

66.66 
49.62 
42.73 
33.71 
25.19 
23.43 
20.67 
19.17 
19.17 
17.92 

 

ที่มา: รายงานการตายจากส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ซ 

 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2560 – 30 ต.ค. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) สภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน   

           ในปีงบประมาณ 2561 มีการรายงานสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก (298 กลุ่มโรค) สาเหตุการป่วยของผู้ป่วย
นอกสูงสุด คือ ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า มีอัตราป่วยเท่ากับ 24,913.07 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ 
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ มีอัตราป่วยเท่ากับ 22,327.52 ต่อประชากรแสนคน และฟันผ ุมีอัตรา
ป่วยเท่ากับ 12,671.93 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ               รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 16  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จังหวัดนราธิวาส ปี 2561  

 

 
อันดับ 
 

 
ช่ือโรค 

 

จ านวน(ราย) อัตราตอ่ประชากร
แสนคน 

1 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 198,828 24,913.07 
2 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ 178,193 22,327.52 
3 ฟันผ ุ 101,133 12,671.93 
4 เบาหวาน 67,251 8,426.52 
5 ความผิดปกติอ่ืนๆ ของฟันและโครงสร้าง 65,316 8,184.07 
6 เนื้อเยื่อผิดปกติ 61,528 7,709.44 
7 โรคอ่ืนๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 42,506 5,325.99 
8 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉยีบพลัน 39,845 4,992.56 
9 โรคอ่ืนๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 38,061 4,769.03 
10 คออักเสบเฉียบพลนัและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลนั 31,596 3,958.97 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฌ 

 

 

ที่มา: ระบบรายงานมาตรฐาน HDC ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือพิจารณารายงานผู้ป่วยใน (โรค 298 โรค) ในปีงบประมาณ 2561 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในสูงสุด คือ 
ปอดบวม มีอัตราป่วยเท่ากับ 1039.86 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ของการตั้งครรภ์ และการ
คลอด อัตราป่วย 554.58 ต่อประชากรแสนคน และการดูแลมารดาอ่ืนๆ ที่มีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ าคร่ า และ
ปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด อัตราป่วย 511.85 ต่อประชากร รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 17  สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก จังหวัดนราธิวาส ปี 2561  

 

 
อันดับ 
 

 
ช่ือโรค 

 

จ านวน(ราย) 

อัตราตอ่ประชากรแสนคน 

1 ปอดบวม 8,299 1039.86 
2 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ของการต้ังครรภ์ และการคลอด 4,426 554.58 
2 การดูแลมารดาอ่ืนๆ ที่มีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ และ  ถุงน้ าคร่ า และปญัหาที่อาจจะเกิด

ได้ในระยะคลอด 4,085 511.85 
4 
 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉยีบพลัน 3,963 496.56 
5 
 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบเรื้อรังอ่ืน 3,554 445.31 
6 หัวใจล้มเหลว 2,442 305.98 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ญ 

 

7 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2,268 284.18 
8 การบาดเจ็บระบเุฉพาะอ่ืนๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 2,083 261.00 
9 
 ไข้จากไวรัสที่น าโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอ่ืนๆ 2,043 255.99 

10 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ 2,031 254.48 
 

ที่มา: ระบบรายงาน HDC ปีงบประมาณ 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

           ส่วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 

2.1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสสขุภาพดี เจา้หน้าท่ีมีความสุขและมีระบบสุขภาพท่ี

ยั่งยืน” 
 

โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนาดังน้ี 

1) องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ หมายถึง  
-สถานบริการสุขภาพในทุกระดับมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานตามที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
-บุคลากรทางการแพทย์มีทักษะและมีความเช่ียวชาญ พร้อมบริการในทุกสถานการณ์ ทีม

สนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการ 
-มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพ

ของประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
-ผู้รับบริการเช่ือมั่นและไว้วางใจในระบบบริการสุขภาพที่มีระบบบริการที่ เป็นมิตร ไร้

รอยต่อมีความสุขระหว่างรอรับบริการ 
2) คนนราธิวาสสุขภาพดี หมายถึง  

-ประชาชนชาวนราธิวาสมีการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความรู้และทัศนคติที่
ดีต่อระบบสุขภาพ น าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องลดอัตราโรคเรื้อรังและภัยสุขภาพต่างๆ ลง
จากเดิม 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฎ 

 

-ประชาชนได้รับบริการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคอย่างเสมอภาค ครอบคลุม และเทา่
เทียมกันในทุกพื้นที่ มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเพิ่มข้ึน เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย และอัตราฟันผุใน
เด็กลดลง 

-การเจ็บป่วยและตายด้วยโรคและภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย
ลดลงหรือไม่เป็นปัญหาในทุกพื้นที่ กล่าวคือ การลดปัญหามารดาตาย ทารกคลอดก่อนก าหนดลดลง 
โรควัณโรคได้รับการรักษาที่ส าเร็จมีความครอบคลุม ลดปัญหายาเสพติด  

-ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม 

-บุคลากรมีความสุขในการให้บริการประชาชน 
 

3) ระบบสุขภาพท่ียั่งยืน หมายถึง 
-หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐมีการพัฒนา เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีศักยภาพพร้อมบริการ มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ตามระดับบริการ 

-หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการภายในที่คล่องตัว โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรเป็นแบบอย่างทางสุขภาพ 

-ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแล เฝ้า
ระวัง และจัดการภาวะเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้นของชุมชนไดต้ามสภาพและบริบทพื้นที่ 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ การดูแลสุขภาพ
ประชาชนร่วมกับชุมชน 

-ผู้น าทางศาสนาเป็นก าลังส าคัญในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน ตลอดจนร่วม
สร้างนวัตกรรม และเป็นแกนน าหลักในการสร้างกติกาชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน 

-ระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งตนเองทาง
สุขภาพได้ มีหมู่บ้านต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม 

  

2.2 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ (Mission)  
1.พัฒนาระบบการบริหารและการบริการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนสู่

การปฏิบัติในทั่วทุกพื้นที่ แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมสร้าง
สังคมสุขภาพดี และประชาชนสุขภาพดี 

 2.พัฒนาระบบเช่ือมโยงการส่งต่อของเครือข่ายสุขภาพให้เช่ือมโยงทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ มีความเข้มแข็ง  มีมาตรฐานในการบริหารจัดการที่สามารถสนองตอบต่อปัญหาทั้งใน
ช่วงเวลาปกติและในช่วงเวลาที่มีภาวะวิกฤติ 

 3.พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพและระบบการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารให้
มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ในทุกระดับ 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 
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 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ เช่ือมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ปัญญา และการใช้ชีวิตในสังคม 

 5.ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ให้มีคุณภาพและเอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดีของของประชาชน 

6.สนับสนุนให้มีสร้างสรรค์องค์ความรู้ การคิดค้นนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ระบบบริการ 

7.เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกภาครัฐในการดูแล
สุขภาพประชาชน 

2.3 เป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
สถานบรกิารสุขภาพได้รับมาตรฐานคุณภาพภายใต้การบรหิารจัดการทรัพยากรที่มสีมรรถนะสูง 

เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนมีสุขภาพดี 

 

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue)  
ประเด็นหลักที่ส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง เติบโต สู่วิสัยทัศน์ด้วย

วิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 SI.1 พัฒนาคุณภาพการบรกิารและวิชาการขององค์กรสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 SI.2 พัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารให้มีมาตรฐานเพือ่การบูรณาการงานภายในและภายนอก
องค์กร 
 SI.3 การส่งเสริมสุขภาพให้คนนราธิวาสมสีุขภาวะตามบรบิททางสังคม 
 SI.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อการจัดบริการทาง
สุขภาพ 
 

2.5 เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์(Outcome Goal)  
1.หน่วยงานในสังกัดมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่งและเอื้อต่อการเข้าถึงบริการของ

ประชาชน 

2.ระบบข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

3.ประชาชนได้รับบริการสขุภาพที่มีคุณภาพสามารถลดอัตราป่วยตายด้วยโรคและภัยสขุภาพลง 

4.ระบบการจัดการสุขภาพมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการจัดบริการสุขภาพที่ยั่งยืน 
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2.6 จุดยืนการพัฒนาด้านสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (Strategic Positioning : SP) 
จุดยืนการพัฒนาด้านสาธารณสุขของจังหวัดนราธิวาส ได้ก าหนดข้ึนมาจากการทบทวนปัญหา

และการวิเคราะห์จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยน าเข้าอัน
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเชิงนโยบาย สภาพปัญหาที่เนอยู่ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ความส าคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และความเช่ือมโยงกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
สามารถท าให้เห็นภาพที่ต้องการในอนาคตที่จะต้องพัฒนาไปให้ถึงประกอบด้วย 10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

SP1 พัฒนาหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการ
ภายในที่มีความคล่องตัว มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระบบการให้บริการสุขภาพผ่าน
เกณฑ์คุณภาพทุกระดับและเอื้อต่อการเข้าถึงของประชาชน 

SP2 ยกระดับการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อให้ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญให้ลดลงหรือไม่เป็น
ปัญหา ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ครอบคลุมและรวดเร็วตามสภาพ
ของปัญหาที่ควรได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม 

SP3 ระบบการบริหารจัดการข้อมูล มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน มีระบบการฝึกสอนทีม
ตรวจสอบให้เช่ียวชาญและการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งความรับผิดชอบติดตามเป็น
รายอ าเภอ เฝ้าตรวจสอบติดตามเป็นรายแฟ้ม รายตัวช้ีวัด จนข้อมูลมีความสมบูรณ์และทันสมัยในการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

SP4 เสริมสร้างสมรรถนะในการส่งเสรมิสุขภาพเด็ก มีการจัดบริการเชิงรุกโดยทีมงานที่เข้มแข็ง 
สนับสนุนให้เกิดการสร้างกระแสการดูแลสุขภาพอย่างแพร่หลาย เกิดพ่อแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพเด็ก มี
การท างานแบบบูรณาการที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

SP5 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพให้มีประสทิธิภาพ มีระบบ
การรักษาที่ได้มาตรฐาน ทีมงานสามารถพัฒนาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
โรคได้อย่างรวดเร็ว ทั้งโรคอุบัติการณ์ใหม่ อุบัติการณ์ซ้ า และโรคเรื้องรังและภัยสุขภาพโดยองค์รชุมชน
ตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 

SP6 สร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพมารดาและทารกแบบบูรณาการเชิงรุก มีทีมสูติแพทย์ให้
ค าปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงออกติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาะเสี่ยงให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
ทีมสุขภาพมีทักษะพร้อมให้บริการและมีระบบการก ากับติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้มารับบริการตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

SP7 สร้างสิ่งแวดลอ้มทางสุขภาพในชุมชนให้เอือ้ต่อการมสีขุภาพดี สร้างระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพใหเ้กิดความเข้มแข็งโดยภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ มีวัฒนธรรมการดูแลตนเองทางสุขภาพและสิง่แวดล้อม มหีมูบ่้าน
ต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ที่เป็นรปูธรรม 
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 SP8 สร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพของชุมชน และส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการและติดตามดูแลกลุม่เป้าหมายที่ส าคัญ ทัง้ในกลุ่มสตรีและเด็ก กลุ่มผู้สงูอายุและผูพ้ิการและ
ผู้ป่วยโรคเรือ้รังต่างๆ ในลักษณะของการบูรณาการทีส่อดคล้องกบับริบทของพื้นที่ 

 

2.7 การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยน า
เครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการ
ด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาโดยมองว่าการ
วิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร (Strength) จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิ และ
พยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) ภายในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผล
สัมฤทธ์ิ  ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรอืปัจจัยสง่เสรมิจากภายนอก (Opportunity) ที่ท าให้การ
ด าเนินงานภายในบรรลุผลสัมฤทธ์ิ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิผล ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์องค์กร มีดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength : S) 

1. มีทีม MCH Board เข้มแข็งทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ 
2. มีสูติแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแล รพช. ในงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเข้าถึง

บริการได้รวดเร็ว รวมถึงได้มีการอบรมพยาบาลส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และพยาบาลม่และเด็ก ใน
ระดับ รพ.สต.ทุกแห่งแล้ว 

3.เด็กนักเรียนได้รับนมฟลูออไรด์อย่างทั่วถึง มีการให้บริการเคลื่อบหลุ่มร่องฟันในนักเรียน ป.1 
อย่างครอบคลุมทุกโรงเรียน 

4.มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข ท าให้มีการขับเคลื่อนงานทางด้านทันต
สาธารณสุขที่เข้มแข็ง 

5.หน่วยงานมีสถานบริการสาธารณสุขและชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน มี
ต าบลต้นแบบ Long Term Care ที่มีการบูรณาการร่วมกับท้องถ่ินและภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน 

6.มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเรารักนราธิวาส 
“สะอาด กีฬา อาชีพ”ที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อนงานได้วยกัน 

7.หน่วยงานมีการแต่งตั้งทีมในการนิเทศ ประเมินและติดตามงานที่ครบถ้วนทุกอ าเภอ และ
ระดับจังหวัดก าหนดเป็นนโยบายให้มีการติดตามและประเมินผล โดยเฉพาะการติดตามภาวะแทรกซ้อน 
และการให้บริการเชิงรุกในกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

8.หน่วยงานมีการจัดระบบการเช่ือมโยงการส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็วและมีความเพียงพอในแต่ละ
ระดับ โดยมีทีมพี่เลี้ยงให้การดูแลและเป็นที่ปรึกษาทุกอ าเภอ 

9.มีทีมพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ รวมทั้งมีการสร้างช่อง
ทางการสื่อสารในกลุ่มตามสภาพของภารกิจงานเพื่อการสื่อสารที่สะดวก 
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10.จังหวัดมีทีมตรวจสอบข้อมูลและติดตามการด าเนินโรคเรื้อรังระดับอ าเภอที่ เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง 

11.ผู้บริหารโรงพยาบาลรับทราบปัญหาและมีการจัดการขยะติดเช้ือ ของสถานบริการใน
ภาพรวมของเครือข่ายในพื้นที่ และมีสถานบริการสาธารณสุขและชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

12.องค์กรมีทีมงานพัฒนาสารสนเทศที่สามารถให้ค าปรึกษาแก่เครอืข่ายและมีสถานบริการเปน็
ต้นแบบในการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานได้ภายในจังหวัด 

จุดอ่อน (Weakness: W) 

1.คปสอ.ไม่มีทีมดูแลและบริหารจัดการข้อมูลทันตสาธารณสุขระดับอ าเภอและระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานทันตสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย 

2.องค์กรขาดการประสานงานและการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับเครื่อข่าย (อสม., 
ผปค.เด็ก) ในการติดตามและส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 

3.ศักยภาพของผู้ช่วยข้างเก้าอี้ที่ได้รับการฝึกเองในพื้นที่มีความรู้น้อยกว่าผู้ช่วยที่จบหลักสูตร
โดยตรง ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

4.ทีมสหวิชาชีพประจ าคลีนิกทุกระดับขาดทักษะในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังและ
ขาดทักษะการดูแลสุขภาพโรคที่ส าคัญ 

5.หน่วยงานยังขาดแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ หลายด้าน ท าให้การจัดบริการยังไม่ได้ตาม
เกณฑ์ในหลายเรื่อง 

6.บุคลากรสาธารณสุขยังขาดการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ท าให้ข้อมูลขาดความ
สมบูรณ์อย่างแท้จริงในการน าไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งการคืนข้อมูลไปยังชุมชนยังท าได้น้อย 

7.บุคลากรสาธารณสุขผู้ให้บริการในหลายอ าเภอมีปัญหาการลงบันทึกข้อมูลบริการ เนื่องจาก
ความไม่เข้าใจ ไม่ตระหนัก หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด ท าให้มีข้อมูลผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่า
ความเป็นจริง 

8.Case manager  ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบท าให้ขาดการควบคุมติดตามผู้ป่วยอยา่ง
ต่อเนื่อง 

9.การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในชุมชนยังท าได้น้อย และผู้ป่วยส่วนหนึ่งมักปฏิเสธการรักษา ทั้ง
ทางด้านความเช่ือส่วนบุคคลหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ท าให้เกิดปัญหาในการดูแลรักษาที่ครบถ้วน 

10.คป.สอ.มีระบบการขนส่งขยะติดเช้ือจาก รพ.สต. ไปยังโรงพยาบาล ไม่เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด ยังมีการขนส่งโดยพาหนะส่วนบุคคล และ ไม่ส่งขยะติดเช้ือไปโรงพยาบาลตามเวลาที่ก าหนดท า
ให้เกิดความยุ่งยากในการน าไปท าลาย 
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11. บุคลากรมีโอกาสแลกเปลีย่นการเรียนรูใ้นวิทยาการใหม่ๆ ในงานที่รับผิดชอบน้อย เนื่องจาก
มีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร 

12. บุคลากรสาธารณสุขยังไม่เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพสุขภาพในการปฏิบัติงานก็ยังข
ขาดการประเมินสมรรถนะในทุกระดับ 

13.ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติขาดการควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และผู้นิเทศบางส่วนยังขาด
ความเช่ียวชาญในการตรวจการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลสุขภาพ 

 

โอกาส (Opportunity: O) 

1.มีกิจกรรมเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการโดย อสม.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู ผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ผดด.) ได้ผ่านการอบรมการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์อย่างสม่ าเสมอ 

2.กระทรวงมีการสร้างรูปแบบประเมินผลที่ชัดเจนส าหรับผู้บริหารเพื่อติดตามและประเมินผล
ของหน่วยบริการได้สะดวก 

3.ในการจัดบริการที่ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐในกระทรวงและ
หน่วยงานภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมจัดบริการด้านสุขภาพ 

4.จังหวัดมีองค์กรสภาผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง รวมทั้งมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนต้นแบบที่
สามารถจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีได้ 

5. มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้ได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินงาน อย่างเพียงพอ  

6.มี Road map ของจังหวัดนราธิวาสในการจัดการขยะทั่วไป ที่มีการก าหนดให้มีการบูรณา
การร่วมกับท้องถ่ินจังหวัดในการประเมินและรับรองมาตรฐาน Core Team (LPA) และขับเคลื่อนผ่าน
ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร  

7.นโยบายการพัฒนาระบบริการสุขภาพ (service plan) ท าให้เกิดการพัฒนาระบบบริการที่
ครบวงจรในการให้บริการประชาชนมากข้ึน 

8.นโยบายพัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพผ่านการประเมินมาตรฐานต่างๆ โรงพยาบาลทุก
ระดับในจังหวัดผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบัน HA ทุกแห่ง 
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9.มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบการให้บริการแบบดิจิตอลที่ทุกองค์กรสามารถเช่ือมโยงกันได้ ท า
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

10.มีโรงเรียนประราชด าริ/ตชด. ท าให้ภาคีเครือข่ายมีความตระหนักในการแก้ปัญหา ให้การ
สนับสนุน และติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างเต็มที่ 

 

ภาวะคุกคาม (Threat: T) 

1.องค์กรขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย เช่น 
เรื่องการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยหรือสงสัยล่าช้า ยังไม่ครอบคลุม เช่น อสม. ครูอนุบาล 

2.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
เช่น หญิงตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองในระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะโรคเรื้อรังก่อนต้ังครรภ์ 

3. กระทรวงสาธารณสุขก าหนดตัวช้ีวัดด้านทันตสาธารณสุขไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มี
ปริมาณมากเกินไปท าให้เกิดปัญหากับการท างาน 

4.ประชาชนและผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางสุขภาพในหลายเรื่อง ท าให้มี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่เหมาะสม ขาดความตระหนักและเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพตนเอง ท าให้
เกิดปัญหาและเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มโรคติดต่อและโรคเรื้อรัง 

5.ความเช่ือส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องในบางเรื่อง ส่งผลต่อการรักษาที่ท าให้เกิดปัญหายุ่งยากและ
ใช้เวลานานข้ึน 

6.ประชาชนไม่ทราบถึงผลกระทบของฟันผุในเด็ก จึงไม่เกิดความตระหนักในการดูแลทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

7.ชมรมผู้สูงอายุ ขาดความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และชุมชนยังไม่เห็น
ความส าคัญของการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

8. ประชาชนไม่มีวินัยในการรักษาความสะอาดของสถานที่สาธารณะ มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
ทั่วไป เป็นแห่งสัตว์และแมลงพาหะน าโรค  

9. ชุมชน อปท. หลายแห่งไม่มีการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ไม่มีการคัดแยกขยะเพื่อท าลายหรือ
การน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

10.การปฏิบัติงานระดับกระทรวงขาดการบูรณางานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงที่ชัดเจน ท าให้เกิดความยุ่งยากในการน าไปปฏิบัติในระดับระดับจังหวัด 

 11.วัฒนธรรมในการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่นราธิวาส นิยมบริโภคอาหารรสหวาน 
มัน เค็ม เป็นต้น ที่เสี่ยงตอ่การเกิดโรคฟันผุและเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตและเบาหวาน 
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12.คนในชุมชนมีทัศนคติ และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากฟันที่ไม่ถูกต้อง เช่น ฟัน
น้ านมไม่ส าคัญ เพราะถึงอย่างไรก็มีฟันแท้ขึ้นมาทดแทน นิยมใส่ฟันปลอมมากกว่าเก็บฟันแท้ไว้เพราะ
มองเห็นว่าฟันปลอมดูดีกว่าฟันแท้ 
 

2.8 กลยุทธ (Strategy) 

 1.พัฒนาบุคลากรให้เป็นแบบอย่างทางสุขภาพทัง้ในเชิงการบรหิาร บริการ และวิชาการ มี
วัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่มีความรัก สามัคคี มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ยึดมั่นในกฎระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เป็นระบบราชการที่มีความโปร่งใส เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ ยึดมั่นในมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและระเบียบ วินัย เป็น
องค์กรคุณธรรมทีบุ่คลากรเป็นแบบอย่างได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3.พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารให้ทันสมัยและเช่ือมโยงกันในทุกระดบั และเกิดการสือ่สารเพือ่
การใช้ประโยชน์ทั้งกบัภาครัฐและประชาชนให้สามารถเรียนรู้และน าไปปรบัความคิด ความเช่ือในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 4.เร่งรัดให้สถานบริการสาธารณสุขมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานงานอนามัยและเด็ก
และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยใช้งบประมาณของ สปสช.ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 5.พัฒนาระบบการให้บริการ การก ากับติดตามและเฝ้าระวังปัญหาทางสาธารณสุขเชิงรุกใน
ชุมชนโดยทีมสุขภาพและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

 6.พัฒนาระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจให้มีศักยภาพโดยมีผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายเป็นแกนน าหลักในการสร้างกระแสความตื่นตัวในการสื่อสารสัญญาณเตือนผ่านการ
ขับเคลื่อนของคณะกรรมการ service plan 

 7.พัฒนาระบบการเฝา้ระวังปัญหายาเสพติด การให้บริการบ าบัดรกัษาและการก ากับติดตามเชิง
รุกในชุมชนโดยทีมสุขภาพและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

 8.เร่งรัดการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การเผ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย
พิบัติต่างๆ ให้มีมาตรฐาน และจัดบริการเชิงรุกที่รวดเร็ว ฉับไว ผสานการด าเนินงานกับองค์กรชุมชน
และภาคีเครือข่ายในการร่วมคิด ร่วมวางแผนปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.ส่งเสริมให้สถานบริการมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลอนามัยแม่และเด็ก เพื่อ
ลดปัญหาการตายของมารดาจากสาเหตุที่ปอ้งกนัได้แบบบรูณาการและเช่ือมโยงการส่งต่อที่ได้มาตรฐาน 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ถ 

 

 10.สร้างแบบอย่างทางสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนโดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถ่ินและองค์กรชุมชนให้เกิดการด าเนินงานแบบประชารัฐ 
เกิดต้นแบบการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 11.ขยายชุมชนต้นแบบด้านการจัดการระบบสุขภาพชุมชนโดยมีทีมสุขภาพระดับอ าเภอเป็นพี่
เลี้ยงและให้ค าปรึกษาผลักดันการขับเคลื่อนให้เป็นแบบอย่าง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
ประยุกต์ด้านสุขภาพอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับของพื้นที่ 

 

2.9 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร ์(Key performance indicator and target) 

 

ตัวชี้วัด ผลงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 

เป้าประสงค์สูงสุด(Ultimate Goal)2561 
           สถานบริการสุขภาพได้รบัมาตรฐานคุณภาพ ระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรมีสมรรถนะสงู 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชนมีสุขภาพดี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1 

หน่วยงานในสังกัดมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกแห่งและเอื้อต่อการเข้าถึงบรกิารของ
ประชาชน 

เป้าประสงค์สนับสนุนท่ี 1 

          หน่วยงานผ่านเกณฑ์คุณภาพและมกีารปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทุกระดับ 

KRI 01: ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

             สสจ.ผ่านระดับ 5 ร้อยละ 

             สสอ.ผ่านระดับ 5 ร้อยละ 

 
NA 
NA 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 50 

KRI 02 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 40 ร้อยละ 90 

KRI 03 : ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน 

NA ร้อยละ 8 

เป้าประสงค์สนับสนุนท่ี 2 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ท 

 

ตัวชี้วัด ผลงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 

           สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม 

KRI 04 : ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

ร้อยละ 100 ร้อยละ100 

KRI 05 : ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 

KRI 06 : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการใน
พื้นที่ Primary Care Cluster (PCC) 

ร้อยละ 26.18 ร้อยละ 37.5(21 
ทีม) 

KRI 07 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU) 
 

ข้ัน 1= 84.61 

ข้ัน 2 = 0 

ข้ัน 1= 100 

ข้ัน 2 = 50 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบข้อมูลสุขภาพมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสม 

เป้าประสงค์สนับสนุนท่ี 3 

           ระบบข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้องทันเวลาและประชาชนเข้าถึงได้ 

KRI 08: ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 99.23 ร้อยละ 100 

KRI 09 : ร้อยละของการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารด้านสุขภาพ ร้อยละ 5 ร้อยละ 8 

เป้าประสงค์สนับสนุนท่ี 4 

          หน่วยงานมีระบบการก ากับดูแลระบบข้อมูลด้านสุขภาพที่เช่ือมโยงและต่อเนื่อง 

KRI 10 : ร้อยละของฐานข้อมลูรายตัวช้ีวัดที่มีความสมบูรณ์และ
ทันสมัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 93.02 ร้อยละ 97 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสามารถลดอัตราป่วยตายด้วยโรคและภัยสุขภาพลง 

เป้าประสงค์สนับสนุนท่ี 5 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ธ 

 

ตัวชี้วัด ผลงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 

           ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มสีุขภาพดี 

KRI 11 : ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 96.16 ร้อยละ 96 

KRI 12 : ร้อยละของเด็กวัยเรียน สงูดีสมส่วน ร้อยละ 58.52 ร้อยละ 66 

KRI 13 :ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผีุ (Cavity free) ร้อยละ 64.53 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3 

KRI 14 : ร้อยละของครอบคลุมการได้รบัวัคซีนครบชุดในเดก็
แรกเกิด- 5 ป ี

  

     -อายุครบ 1 ป ี ร้อยละ 71.25 ร้อยละ 90 

     -อายุครบ 2 ป ี ร้อยละ 68.70 ร้อยละ 90 

     -อายุครบ 3 ป ี ร้อยละ 60.31 ร้อยละ 90 

     -อายุครบ 5 ป ี

 

ร้อยละ 51.18 ร้อยละ 90 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 (ต่อ) 
           ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสามารถลดอัตราป่วยตายด้วยโรคและภัยสุขภาพลง 

เป้าประสงค์สนับสนุนท่ี 6 

           ประชาชนเจ็บป่วยและตายด้วยโรคและภัยทางสุขภาพที่ลดลง 

KRI 15 : อัตราป่วยและตายด้วยโรคและภัยสุขภาพลดลง   

     -โรคหลอดเลือดสมอง 7.05/ปชก.แสน
คน 

<7/ปชก.แสนคน 

     -โรคโรคหลอดเลือดหัวใจ 40.16/ปชก.
แสนคน 

27/ปชก.แสนคน 

KRI 16 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ าตาลได ้ ร้อยละ 25.49 ร้อยละ 40 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER น 

 

ตัวชี้วัด ผลงานปี 2561 เป้าหมายปี 2562 

KRI 17 : ร้อยละของผูป้่วยโรคความดันโลหิตสงูทีส่ามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได ้

ร้อยละ 25.49 ร้อยละ 50 

KRI 18 : อัตราความส่าเร็จการรกัษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 87.8 ร้อยละ 85 

KPI 19 : ร้อยละของผูป้่วยยาเสพติดที่ได้รบัการบ าบัดรักษา 
และหยุดเสพตอ่เนื่อง (remission) 

ร้อยละ 96.77 ร้อยละ 97 

KRI 20 : อัตราการเสียชีวิตของผูเ้จบ็ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 
24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดบั F2 ข้ึนไป (ทั้งที่ ER และ 
Admit) 

N/A ร้อยละ 12 

KRI 21 : อัตราการตายของมารดาจากสาเหตทุี่ป้องกันได้ลดลง 68.39/การเกิด
มีชีพพันคน 

<20/การเกิดมีชีพ
พันคน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 4 
          ระบบการจัดการสุขภาพมปีระสิทธิภาพ และเอื้อตอ่การจัดบรกิารสุขภาพที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์สนับสนุนท่ี 7 

          ระบบการดูแลสุขภาพในระดับอ าเภอมีเอกภาพและมีการดูแลสุขภาพประชาชน ตามสภาพ
ปัญหาของพื้นที ่

KRI 22 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 100 

KRI 23 : ร้อยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ่า
เภอ (District Health Board: DHB) ที่มีคุณภาพ 

3 อ าเภอ ร้อยละ 100               

เป้าประสงค์สนับสนุนท่ี 8 

         ชุมชนมีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งและยัง่ยืนแบบบูรณาการ 

KRI 24 : ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สงูอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

 

คณะท่ี 1 : การส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 1 : Mother & Child Health 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER บ 

 

ชื่อตัวชี้วัด:  
อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 1.นางรอยัน  หะยีมะเย็ง ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ โทร 0993610303 
 2.นางวาสนา   ชูดวง ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ        โทร 0810908417 
 3.น.ส.วาฮีดา บินมะนงุ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข         โทร 0915796563  
 

1. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
               ปัญหาสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก ของจังหวัดนราธิวาส เป็นปัญหาที่ส าคัญเฉพาะ
พื้นที่ที่ต้องเร่งรัดด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากพบว่ายังมีมารดาตายขณะตั้งครรภ์และขณะคลอดยังสูง
อยู่ ปี 2561 พบมารดาเสียชีวิต 8 ราย อัตรา 68.39 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (เป้าหมาย  ไม่เกิน 20)  
โดยเกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้ จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งในจ านวน 4 รายนี้เกิดจากการ 
ตกเลือดหลังคลอด จ านวน 2 ราย มดลูกแตก จ านวน 1 ราย และภาวะติดเช้ือในถุงน้ าคร่ า จ านวน 1 
ราย ส่วนสาเหตุทางอ้อม มีจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 เกิดจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม 
จ านวน  1 ราย โรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง จ านวน 1 ราย ภาวะขาดวิตามินบีอย่างรุนแรง จ านวน 1 
ราย และโรคหัวใจ จ านวน 1 ราย  

     ในปีงบประมาณ 2562 (ผลงานตั้งแต่ ต.ค.2561- พ.ย.2561) พบมารดาตาย จ านวน 3 ราย 
คิดเป็นอัตรา 142.45 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (เป้าหมายไม่เกิน 17) เมื่อเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา
เดียวกันกับ ปีงบประมาณ 2561 (ผลงานตั้งแต่ ต.ค.2560- พ.ย.2560) พบมารดาตาย จ านวน 2 ราย 
คิดเป็นอัตรา 97.85 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  ในจ านวน 3 รายของ ปีงบประมาณ 2562 เป็นสาเหตุ
ทางอ้อมทั้งหมด โดยเกิดจาก B24 จ านวน 1 ราย ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง จ านวน 1 ราย และโรค
หอบหืด จ านวน 1 ราย จากการประชุม dead case conference พบว่า หญิงตั้งครรภ์ขาดความ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง เมื่อตั้งครรภ์แล้วไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ รวมทั้งระบบ
การติดตามเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้คุณภาพ ท าให้มีการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมา  

2. ผลการด าเนินงาน 

 2.1 ผลผลิต 
 อัตราส่วนการตายของมารดา ปีงบประมาณ  2562 ภาพรวมทั้งจังหวัด มีมารดาตาย ทั้งหมด 
3 ราย คิดเป็นอัตรา 142.45 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมาย ไม่เกิน 17) เมื่อจ าแนก
รายอ าเภอพบว่า มี 2 อ าเภอที่มีมารดาตาย คือ อ าเภอสุไหงปาดี และสุไหงโก-ลก อัตรา 1,470.59 และ 
542.01 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามล าดับ รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางท่ี  18   ผลการด าเนินงานลดปญัหาการตายของมารดา  
 

คปสอ. 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

ฐาน ผลงาน อัตรา ฐาน ผลงาน อัตรา 
1.เมืองนราธิวาส 4,585 0 0.00 820 0 0.00 
2.สุไหงโก-ลก 1664 2 120.19 369 2 542.01 
3.ระแงะ 840 1 119.05 127 0 0.00 
4.ตากใบ 755 2 264.90 117 0 0.00 
5.รือเสาะ 770 0 0.00 131 0 0.00 
6.สุไหงปาดี 385 1 259.74 68 1 1,470.59 

7.แว้ง 376 0 0.00 62 0 0.00 
8.บาเจาะ 592 0 0.00 87 0 0.00 
9.ยี่งอ 306 1 326.80 62 0 0.00 
10.เจาะไอร้อง 278 0 0.00 37 0 0.00 
11.ศรีสาคร 450 1 222.22 86 0 0.00 
12.จะแนะ 483 0 0.00 92 0 0.00 
13.สุคิริน 213 0 0.00 48 0 0.00 

รวมท้ังหมด 11,697 8 68.39 2,106 3 142.45 
 

ท่ีมา : รายงานการตายของมารดา ปี 2561. ณ 30 ก.ย. 2561 และงวด 1 ปี 2561 ณ 30 พ.ย.2561,     
        สสจ.นราธิวาส 
 

1.2 ผลลัพธ์  
รายงานการตายของมารดาในปี 2562 ตั้งแต่ ต.ค.-พ.ย.2561 พบ จ านวน 3 ราย โดยเป็นสาเหตุ

ทางอ้อมทั้ง 3 ราย ได้แก่ B24 จ านวน 1 ราย ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง จ านวน 1 ราย และโรคหอบหดื 
จ านวน 1 ราย จากการประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า หญิงตั้งครรภ์ขาดความตระหนักในการดูแล
สุขภาพของตนเอง เช่น มีโรคทางอายุรกรรมก่อนตั้งครรภ์ แต่ไม่ยอมคุมก าเนิด เมื่อตั้งครรภ์แล้วไม่
ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ เช่น ไม่รับประทานยา ไม่มาฝากครรภ์ตามนัด รวมทั้งระบบการติดตาม
เยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้การตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย เกิดภาวะแทรกซ้อน และ
มารดาเสียชีวิตตามมา  

นอกจากนี้จากการรายงาน พบว่าผลงานการดูแลฝากครรภ์และดูแลหลังคลอดตามเกณฑ์  
ภาพรวมจังหวัด ตั้งแต่ ต.ค.-พ.ย. 2561 ต่ ากว่าเกณฑ์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ครอบคลุมเพียงร้อย
ละ 54.09 (เกณฑ์ ≥ร้อยละ 60) ดูแลหญิงหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ครอบคลุมเพียงร้อยละ 37.75    
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(เกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 65)  (รายงาน HDC  ณ 30 พ.ย. 2561)  ซึ่งในอ าเภอที่พบมารดาตายหลังคลอด 
พบร้อยละของการดูแลหญิงหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ เพียงร้อยละ 23.93 โอกาสพัฒนา ควรมีการ
ค้นหาติดตามและดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรมแบบสหวิชาชีพ โดยบูรณาระหว่างสูติแพทย์กับอายุร
แพทย ์

3.ปัญหาอุปสรรค   
 3.1  การค้นหาติดตามและดูแลหญงิตั้งครรภ์เสี่ยงยังไม่ครอบคลมุ  
 3.2 ขาดการติดตามหญงิหลังคลอดอย่างต่อเนื่อง 

3.3 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงขาดความรู้ ความเข้าใจในภาวะเสี่ยง ขาดการวางแผนครอบครัว 
(ในปี 2561 หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงมีการวางแผนครอบครัวหลังคลอดครอบคลุมเฉลี่ย เพียงร้อยละ 88.22)  

3.4 บุคลากรขาดความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะวิกฤต 
 

4. ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
 4.1  ติดตามค้นหาหญิงตั้งครรภ์ให้มาฝากครรภ์ให้ครอบคลุม เร่งรัดพื้นที่ในการเยี่ยมติดตามหลัง
คลอดรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องภาวะเสี่ยงในขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด โดยเฉพาะในโรงเรียนพ่อแม่
รวมทั้งความจ าเป็นในการวางแผนครอบครัว 

4.2  เพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ เช่น สนับสนุนคู่มือการวินิจฉัย การดูแลเบื้องต้น
และการส่งต่อเกี่ยวกับภาวะซีดและความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ , การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะวิกฤตใน
ห้องลอด, การดูแลทารกแรกเกิด ,การประเมินสุขภาพมารดาในชุมชน, การดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง และ
วางแผนการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบันทึก และตรวจสอบข้อมูล 
          4.3  สนับสนุนคู่มือความรู้และแนวทางให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติที่พบขณะ
ตั้งครรภ์ (ส าหรับ อสม.) 
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คณะท่ี 1 : การส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 1 : Mother & Child Health 

ชื่อตัวชี้วัด:  
ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาการเด็กตามเกณฑม์าตรฐาน 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
2. ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
3. ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/สง่ต่อ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
นางสุญาณี  อนุชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ  โทร 062-9649809 
 

1.สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
 ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดนราธิวาส เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ
แก้ไข โดยในปี 2561 เป้าหมายเด็กแรกเกิด–5 ปี (5 ปี 11 เดือน 29 วัน) จ านวน 34,743 คน มีการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังพัฒนาการ จ านวน 32,638 คน พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า จ านวน 8,197 คน ร้อย
ละ 25.11 (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 20)  ติดตามได้ จ านวน 7,329 คน ร้อยละ 89.41 (เป้าหมาย      ร้อย
ละ 100)   
 ในปี 2562 (ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ต.ค.2561- พ.ย.2561)  เป้าหมายเด็กแรกเกิด – 5 ปี ( 5 
ปี 11 เดือน 29 วัน) จ านวน 5,916  คน มีการด าเนินงานเฝ้าระวังพัฒนาการ จ านวน 3,316 คน สมวัย
ครั้งแรก จ านวน 2,289 คน สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน จ านวน 1,011 คน สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที 
จ านวน 16 คน รวมสงสัยพัฒนาการล่าช้า จ านวน 1,027 คน ร้อยละ 30.97 (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 20) 
ติดตามได้ จ านวน 352 คน ร้อยละ 34.27 (เป้าหมาย ร้อยละ 90) รอการติดตาม จ านวน 450 คน และ
ติดตามไม่ได้ใน 30 วัน จ านวน 209 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความครอบคลุมของการประเมิน
พัฒนาการ  และจ านวนเด็กที่ติดตามหลังได้รับการกระตุ้นพัฒนาการต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเฝ้าระวังพัฒนาการขาดการให้บริการในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ยังพบว่ามีทักษะแต่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงการบริหารจัดการการบริ การใน
คลินิกเด็กดีที่ไม่เอื้อต่อการบริการที่มีคุณภาพ จึงไม่สามารถ Early Detection เด็กได ้

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลผลิต 

           ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ปีงบประมาณ 2562 (ผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่ ต.ค.2561- พ.ย.2561)  ภาพรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 79.55  ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  (เป้าหมาย 
≥ ร้อยละ 85)  เมื่อจ าแนกรายอ าเภอพบว่า ไม่มีอ าเภอใดที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดตาม
ตาราง 
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ตารางท่ี    19   ร้อยละของเด็กอายุ  0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  

คปสอ. 
ปี 2561 ปี 2562 (ต.ค.-พ.ย. 2561) 

ฐาน ผลงาน อัตรา ฐาน ผลงาน อัตรา 
1.เมืองนราธิวาส 5,011 4,971 99.20 445 372 83.60 
2.สุไหงโก-ลก 2,538 2,502 98.58 238 148 62.18 
3.ระแงะ 3,380 3,201 94.70 287 219 76.31 
4.ตากใบ 3,827 3,735 97.60 448 373 83.26 
5.รือเสาะ 3,008 2,945 97.91 315 251 79.68 
6.สุไหงปาดี 2,013 1,962 97.47 185 155 83.78 
7.แว้ง 2,181 2,057 94.31 188 155 82.45 
8.บาเจาะ 2,594 2,454 94.60 407 329 80.84 
9.ยี่งอ 1,870 1,761 94.17 118 92 77.97 
10.เจาะไอร้อง 1,927 1,877 97.41 233 190 81.55 
11.ศรีสาคร 1,702 1,651 97.00 163 127 77.91 
12.จะแนะ 1,425 1,351 94.81 125 95 76.00 
13.สุคิริน 1,162 1,141 98.19 164 132 80.49 

รวมท้ังหมด 32,638  31,608 96.84   3,316  2,638 79.55 
 

ท่ีมา : รายงาน HDC ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561,กระทรวงสาธารณสุข 

 2.2 ผลลัพธ์ 
 จากรายงาน Health Data Center, กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ต.ค.2561- พ.ย.

2561 ข้อมูลการด าเนินงานเฝ้าระวังและประเมินพัฒนาการ เป้าหมายเด็กแรกเกิด – 5 ปี ( 5 ปี 11 
เดือน 29 วัน) จ านวน 5,916  คน มีการด าเนินงานเฝ้าระวังพัฒนาการ จ านวน 3,316 คน ร้อยละ 
56.05  (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 95) สมวัยครั้งแรก จ านวน 2,289 คน สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน จ านวน 
1,011 คน สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที จ านวน 16 คน รวมสงสัยพัฒนาการล่าช้า จ านวน 1,027 คน ร้อยละ 
30.97 (เป้าหมาย ≥ร้อยละ20) ติดตามได้ จ านวน 352 คน ร้อยละ 34.27 (เป้าหมาย ร้อยละ 100) มี
พัฒนาการสมวัย จ านวน 2,638 คน ร้อยละ 79.55  (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 85) จากการวิเคราะห์พบว่า    
ผู้ให้บริการไม่ให้ความส าคัญกับการ Early Detection และการติดตามกระตุ้นในเด็กที่พบสงสัย
พัฒนาการล่าช้าเชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการยืดหยุ่นในผลการประเมินว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ส่งผล
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ให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนได้ การไม่บันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด การขาดความ
เช่ือมโยงข้อมูลระดับโรงพยาบาล, สสอ. และรพ.สต. โอกาสพัฒนาควรทบทวนแนวทางการด าเนินงาน
ประเมินและติดตามพัฒนาการให้แก่ผู้รับผิดชอบในระดับรพ. สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่ง การติดตามและ
ดูแลเด็กพบสงสัยพัฒนาการล่าช้าให้ครอบคลุม และบริการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  
   

ส าหรับในปี 2562 ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยของปี 2561 และจัดท าแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเดก็
ปฐมวัยปี 2562 ในภาพของเขตโดยศูนย์อนามัยที่ 12 และของจังหวัด ให้กับผู้รับผิดชอบงานในระดับ
อ าเภอเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานสง่เสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในระดับอ าเภอ ต าบล 
ต่อไป  นอกจากนี้ทาง สสจ.จะมีการด าเนินงานติดตามนิเทศงานคลินิกสุขภาพเด็กดีร่วมกับโรงพยาบาล
ทั่วไป ให้กับโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 แห่ง และรพ.สต.อ าเภอละ 2 แห่ง และมีการจัดท าแนวทางในการ
ปฏิบัติ (CPG) เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยที่มีภาวะปกติและมีภาวะเสี่ยงเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด รวมทั้ง
ผลิตสื่อ(ภาพพลิก)ใช้ในกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกสุขภาพเด็กดี โดย สสจ.จะมีการติดตามและ
น าเสนอข้อมูลในที่ประชุม คปสจ.เป็นรายไตรมาส 
 

3.ปัญหาอุปสรรค   
3.1 เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการคัดกรองพัฒนาการมีทักษะแต่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด    

           3.2 ระบบฐานข้อมูลใน 43 แฟ้ม/HDC มีการบันทึกข้อมูลไม่ครอบคลมุ การบันทึกข้อมูลมีความ
ซับซ้อน และการจัดการระบบสารสนเทศของหน่วยบริการสาธารณสุข  บันทึกรายงานไม่ครบถ้วน ไม่
บันทึกข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
          3.3 ระบบการส่งต่อข้อมูลในระดับ รพ. สสอ.และ รพ.สต.ขาดความเช่ือมโยง 

4. ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
4.1 เน้นย้ าการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน และการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4.2 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะของผู้บันทึกข้อมูลให้รู้ถึงข้อมูลส าคัญที่ต้องบันทึก

และบันทึกตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
4.3 ในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ต้องอาศัยความร่วมมือเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขร่วมกับผู้ปกครอง รวมทั้งเช่ือมโยงการส่งต่อข้อมูลในทุกระดับสถานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ภ 

 

 
 
 
 
 
 
คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 1 Mother & Child Health 

ชื่อตัวชี้วัดท่ี   
 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1.นางอภิญญา ก้อเด็ม    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญพิเศษ โทรศัพท์ 089- 
6562924 

2.นางสาวลาตีฟะ๊ แมเราะ  ต าแหน่ง นักจิตวิทยา  โทรศัพท ์087-6784022 

1.สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
 ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดนราธิวาส เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ
แก้ไข โดยในปี 2561 เป้าหมายเด็กแรกเกิด – 5 ปี ( 5 ปี 11 เดือน 29 วัน) จ านวน 34,743 คน มีการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังพัฒนาการ จ านวน 32,638 คน พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า จ านวน 8,197 คน ร้อย
ละ 25.11 (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 20)  ติดตามได้ จ านวน 7,329 คน ร้อยละ 90.31 (เป้าหมาย ร้อยละ 
100) และในรายที่พัฒนาการล่าช้าที่ส่งต่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาด้วยเครื่องมอื TEDA4I จ านวน 253 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.09 ของเด็กที่สงสัยล่าช้า 

จังหวัดนราธิวาสมีการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่อง
ด้วยเครื่องมือTEDA4I โดยขับเคลื่อนงานผ่านผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชและบันทึกข้อมูลใน
ระบบ 43 แฟ้ม และ HDC การกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือTEDA4I สามารถท าได้ในระดับ
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โดยในปี 2561 เป้าหมายรวม 253 คน ได้รับการกระตุ้น 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.25 กระตุ้นครบเกณฑ์ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74 (ปกติ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 
ยังมีพัฒนาการล่าช้า 24 คิดเป็นร้อยละ 48) อยู่ระหว่างการกระตุ้น 6 คน  กระตุ้นไม่ครบเกณฑ์ 61 คน 
อยู่ระหว่างการติดตาม 10 คน ติดตามไม่ได้ 126     

 

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
จังหวัดนราธิวาสวางแผนทบทวนการด าเนินงานเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับอ าเภอ เพื่อการ

เช่ือมโยงส่งต่อข้อมูลในทุกระดับบริการ ทบทวนการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เน้นการติดตามการมากระตุ้น
พัฒนาการเชิงรุกและลงนิเทศติดตามหน้างาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานให้มี
คุณภาพและการด าเนินงาน บูรณาการในงานอนามัยแม่และเด็ก ผ่านกรรมการ MCH Board  



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า แล้วได้รบัการ
กระตุ้นด้วย TEDA4I  ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 รอบเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
 
ตารางท่ี 20  ผลการคัดกรองพฒันาการเด็กที่พบว่าล่าช้าแลว้ได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I 

 

ท่ีมา : รายงาน HDC ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561,กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.ผลลัพธ์/นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น 

สถานบริการ 
2561 2562 (ต.ค.-พ.ย. 2561) 

ฐาน ผล อัตรา ฐาน ผล อัตรา 
1.เมืองนราธิวาส 7 1 14.29 0 0 0 
2.ระแงะ 23 13 56.52 2 1 50.00 
3.สุไหงโก-ลก 13 0 00.00 1 0 0 
4.ตากใบ 9 6 66.67 0 0 0 
5.รือเสาะ 17 6 35.29 0 0 0 
6.สุไหงปาดี 14 6 42.86 0 0 0 
7.แว้ง 68 29 42.65 0 0 0 
8.บาเจาะ 46 10 21.74 0 0 0 
9.ยี่งอ 32 29 90.63 0 0 0 
10.เจาะไอร้อง 17 17 100 7 7 100 
11.ศรีสาคร 3 0 00.00 0 0 0 
12.จะแนะ 1 0 00.00 0 0 0 
13.สุคิริน 3 0 00.00 0 0 0 

รวมท้ังหมด 253 117 46.25 10 8 80.00 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ย 

 

     จากผลการด าเนินงานปี 2561 พบว่าหลายอ าเภอการติดตามยังเป็นศูนย์ อ าเภอสุไหงโกลก 
อ าเภอศรีสาคร อ าเภอจะแนะ และอ าเภอสุคิริน มีการด าเนินงานการกระตุ้น แต่ไม่ได้ลงระบบข้อมูล บาง
ราย เลยระยะเวลาการลงข้อมูล ท าให้ข้อมูลการติดตามกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I เป็นศูนย์ 
และติดตามกระตุ้นยังไม่ครอบคลุม ท าให้ไม่ถึงเป้าหมายตามตัวช้ีวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลายคนยังขาด
ทักษะเรื่องการลงรหัสยังไม่ถูกต้องครบถ้วน อยู่ระหว่างการทบทวน ท าความเข้าใจต่อข้ันตอนการให้รหัส 
TEDA4I การประมวลผลข้อมูล การดึงข้อมูล เข้าสู่ระบบ HDC การเช่ือมต่อระบบข้อมูลระหว่างเด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้าจาก DSPM ไปยังการกระตุ้นด้วย TEDA4I บางแห่งยังไม่ครอบคลุม 
             ส่วนการด าเนินงานในปี 2562 จากข้อมูล HDC ณ วันที่ 7 พ.ย. 61 เด็กกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I ยังมีเพียงเล็กน้อย พบว่าจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่สงสัยล่าช้าส่ง
ต่อทันทีและไม่สมวัย หลังกระตุ้นมีจ านวน รวมทั้งสิ้น 10 คน มากระตุ้น 8 คน อยู่ระหว่างติดตาม 2 คน  
 ได้มีการทบทวนแนวทางการด าเนินงานกระตุ้นและติดตามพัฒนาการให้แก่ผู้รับผิดชอบในระดับ
รพท. รพช. รพ.สต.ทุกแห่ง บูรณาการการท างานระหว่างงานเฝ้าระวังและสง่เสริมพัฒนาการเด็กกับงาน
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก มีการติดตามให้ครอบคลุม และบริการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 

 

5.ปัญหาอุปสรรค 
5.1 ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล คีย์รหัส TEDA4I/การตรวจสอบและการเพิ่มรหสั  
5.2 การเช่ือมต่อระบบข้อมลูระหว่างเด็กที่มพีัฒนาการล่าช้าจาก DSPM ไปยังการกระตุ้นด้วย 

TEDA4I บางแห่งยงัไม่ครอบคลุม 
5.3 การติดตามเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงให้มารับบริการยังท าได้ยาก 

 

6. ข้อเสนอแนะ /โอกาสพัฒนา 
6.1 เน้นย้ าการกระตุ้นพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน และการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
6.2 พัฒนาระบบการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลืออย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง  
6.3 การจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวนระบบการบันทึกข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย

เครื่องมือ TEDA4 
6.4 ในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ต้องอาศัยความร่วมมือเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 
6.5 ร่วมกับผู้ปกครอง รวมทั้งเช่ือมโยงการส่งต่อข้อมูลในทุกระดับสถานบริการ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
คณะท่ี 1 : การส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 1 Mother & Child Health 

ชื่อตัวชี้วัด:  
ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่ อายุ 5 ป ี

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
นางสุญาณี  อนุชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ  โทร 062-9649809 

 

1.สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
 ปัญหาโภชนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดนราธิวาส เป็นปัญหาที่ต้องเร่งรัดด าเนินการแก้ไข โดย
ในปี 2561 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด จ านวน 57,323 คน สูงดีสมส่วน จ านวน 
24,267  คน คิดเป็นร้อยละ 42.33  (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 54) ด้านส่วนสูงเฉลี่ยผู้ชาย 109.10 และผูห้ญงิ 
108.71  (เป้าหมาย ผู้ชายส่วนสูงเฉลี่ย 113  ผู้หญิงส่วนสูงเฉลี่ย 112) 

ในปี 2562 (ผลการด าเนินงานตั้งแต่ ต.ค.2561- พ.ย.2561) เด็กอายุ 0-5 ปีที่ช่ังน้ าหนักและ วัด
ส่วนสูงทั้งหมด 34,217 คน สูงดีสมส่วน 16,872 คน คิดเป็นร้อยละ 49.31 (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 57) 
อ าเภอที่ผลการด าเนินงานสูงสุด คือ อ าเภอตากใบ ร้อยละ 61.93 รองลงมา คือ อ าเภอแว้ง ร้อยละ 
59.52 อ าเภอที่ผลการด าเนินงานน้อยที่สดุ คือ อ าเภอสุไหงปาดี  ร้อยละ 36.46  ด้านส่วนสูงเฉลี่ยผูช้าย 
106.84 และผู้หญิง 106.21  (เป้าหมาย ผู้ชายส่วนสูงเฉลี่ย 113  ผู้หญิงส่วนสูงเฉลี่ย 112) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการ จังหวัดนราธิวาส พบเด็กรูปร่างดีสมสว่นต่ ากว่าเกณฑ์  ซึ่งสอดคล้องกบั
ข้อมูลเด็กที่มีภาวะผอม จ านวน 2,758 คน ร้อยละ 8.06 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5 ) และข้อมูลเด็กที่
มีภาวะเตี้ย จ านวน 5,789 คน ร้อยละ 16.92  (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 )  โดยพบว่าเด็กส่วนใหญ่
บริโภคอาหารไม่เพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ   ไม่รับประทานอาหารเช้า  นิยมรับประทาน
ขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน น้ าอัดลม  รวมทั้งผู้ปกครองยังขาดความรู้และความตระหนักในเรื่อง
โภชนาการของเด็กปฐมวัย จึงส่งผลให้เด็กมีภาวะผอมและเตี้ยเพิ่มมากขึ้น 

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลผลิต 

           ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ปีงบประมาณ 
2562 ภาพรวมทั้งจังหวัด  ร้อยละ  49.31  (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 57)  เมื่อจ าแนกรายอ าเภอพบว่า มีเพียง 
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3 อ าเภอที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ อ าเภอตากใบ, แว้ง และสุไหงโก-ลก ร้อยละ 61.93 , 59.52 และ 
57.81 ตามล าดับ  รายละเอียดตามตาราง 

  
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  21   ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วนของจงัหวัดนราธิวาส 
 

คปสอ. 
ปี 2561 ปี 2562 

ฐาน ผลงาน อัตรา ฐาน ผลงาน อัตรา 
1.เมืองนราธิวาส 8,177 3,364 41.14 5,826 2,634 45.21 
2.สุไหงโก-ลก 4,537 2,179 48.03 3,081 1,781 57.81 
3.ระแงะ 6,209 2,279 36.70 4,001 1,532 38.29 
4.ตากใบ 6,962 3,616 51.94 5,810 3,598 61.93 
5.รือเสาะ 5,166 2,182 42.24 1,793 983 54.82 
6.สุไหงปาดี 3,778 1,515 40.10 1,846 673 36.46 
7.แว้ง 3,968 2,003 50.48 2,646 1,575 59.52 
8.บาเจาะ 4,623 1,596 34.52 3,126 1,236 39.54 
9.ยี่งอ 3,419 1,578 46.15 1,372 674 49.13 
10.เจาะไอร้อง 3,141 1,099 34.99 1,344 514 38.24 
11.ศรีสาคร 2,915 1,094 37.53 1,068 575 53.84 
12.จะแนะ 2,428 1,003 41.31 1,170 583 49.83 
13.สุคิริน 2,000 759 37.95 1,134 514 45.33 

รวมท้ังหมด 57,323 24,267 42.33 34,217 16,872 49.31 
 

ท่ีมา : รายงาน HDC ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561,กระทรวงสาธารณสุข 
 

2.2 ผลลัพธ์  
จากรายงาน Health Data Center ,กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ต.ค.2561- พ.ย.

2561 ข้อมูลการด าเนินงานเฝ้าระวังและประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน เด็กอายุ 0-5 ปี
ทั้งหมด 51,523 คน   ได้รับการเฝ้าระวังโภชนาการ จ านวน 34,217 คน ร้อยละ 66.41 เด็กรูปร่างดี   
สมส่วน จ านวน 16,872 คน ร้อยละ 49.31  (เป้าหมาย ≥ร้อยละ 57) จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะ
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โภชนาการ จังหวัดนราธิวาสพบเด็กรูปร่างดีสมส่วนต่ ากว่าเกณฑ์  สอดคล้องกับข้อมูลเด็กที่มีภาวะผอม 
จ านวน 2,758 คน ร้อยละ 8.06 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 5 ) และข้อมูลเด็กที่มีภาวะเตี้ย จ านวน 
5,789 คน ร้อยละ 16.92 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 ) โดยพบว่าในบางพื้นที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ขาดความรู้ในเรื่องหลักโภชนาการที่เหมาะสมในเด็กแต่ละช่วงวัย  ส่งผลให้เด็กส่วนใหญบ่รโิภคอาหารไม่
เพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ การเล่นคอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์แทนการท ากิจกรรมหรือ   
ออกก าลังกาย ท าให้มีส่วนสูงและน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น   

 

3.ปัญหาอุปสรรค   
3.1 พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมของเดก็ปฐมวัย สง่ผลให้มีภาวะเตี้ย ผอมเพิ่มมากขึ้น 

 3.2 ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ในเรื่องหลักโภชนาการที่เหมาะสมในเด็กแต่ละช่วงวัย 
3.3 ระบบฐานข้อมูลใน 43 แฟ้ม/HDC มีการบันทึกข้อมูลไม่ครอบคลมุ การบันทึกข้อมูลมีความ

ซับซ้อน และการจัดการระบบสารสนเทศของหน่วยบริการสาธารณสุข  บันทึกรายงานไม่ครบถ้วน ไม่
บันทึกข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลจากรายงานสูงดีสมส่วน/เด็กเตี้ย/
เด็กผอม เป้าหมายไม่ตรงกันท าให้ข้อมูลขาดความเช่ือมโยง 
 3.4 ระบบการส่งต่อข้อมูลในระดับรพ. สสอ.และรพ.สต.ขาดความเช่ือมโยง 
 

4. ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
4.1 การประเมินโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน และการติดตามอย่างต่อเนื่องในชุมชนโดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
4.2 การส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 
4.3 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะของผู้บันทึกข้อมูลให้รู้ถึงข้อมูลส าคัญที่ต้องบันทึก    
4.4 เช่ือมโยงการส่งต่อข้อมูลของระดับรพ.,สสอ. และรพ.สต. โดยเจ้าหน้าที่มีการติดตามข้อมูล 

ตามระบบการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ศ 

 

 

 

 

 

 
 

คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 1 Mother & Child Health 

ชื่อตัวชี้วัด    
-ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์อายุ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  

นางซูไอดะ สตาปอ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทรศัพท0์81 275 3469 
 

1. สถานการณ์ปัญหาโรคหัด  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่น/สงสัยโรคหัดรวมทกุประเภท 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–2 ธันวาคม 2561 จากฐานข้อมลูโครงการก าจัดโรคหัด 
(www.eradicationthai.com) มีผู้ป่วยจ านวนจ านวน 229 ราย (อัตราป่วยรวม 28.92 ต่อแสน
ประชากร) พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่อ าเภอจะแนะ อัตราตายภาพรวม ร้อยละ 0.45 รายละเอยีดตาม
ตาราง  
 

ตารางท่ี 22 จ านวนผู้ป่วยไข้ออกผื่น/สงสัยโรคหัดรวมทกุประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–2 ธันวาคม 
2561 

ล าดับท่ี อ าเภอ จ านวนป่วย 
(ราย) 

อัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคน 

จ านวนตาย 
(ราย) 

อัตราตาย 
ร้อยละ 

1 เมือง 53 42.71 0 0 
2 สุไหงโก-ลก 9 11.53 0 0 
3 ระแงะ 29 31.53 0 0 
4 ตากใบ 5 6.94 0 0 
5 รือเสาะ 57 79.42 0 0 
6 สุไหงปาดี 4 7.10 0 0 
7 แว้ง 13 24.25 0 0 
8 บาเจาะ 18 33.38 0 0 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ษ 

 

9 ยี่งอ 17 37.03 0 0 
10 เจาะไอร้อง 5 12.43 0 0 
11 ศรีสาคร 9 22.78 0 0 
12 จะแนะ 8 21.01 1 12.5 
13 สุคิริน 3 11.50 0 0 

รวม 229 28.92 1 0.45 
 

ท่ีมา : ฐานข้อมูลโครงการก าจัดโรคหัด (www.eradicatio nthai.com)  

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล พบว่า จ านวนผู้ป่วยไข้ออกผื่นและสงสัยโรคหัด สูงกว่าค่ามัธยฐาน 
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นมา รายละเอียดดังภาพ (จ านวนผู้ป่วยหัดทุกประเภทจ าแนกราย
เดือนเปรียบเทียบข้อมูลปี 2561 กับค่ามัธยฐาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมโรคจัดตามโครงการก าจัดโรคหัด กระทรวงสาธารณสขุ 
พบว่า ร้อยละการเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อตรวจหา IGM ผลงานภาพรวม ร้อยละ 75.98 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 80) รายละเอียดตามตาราง 

ตารางที่ 23 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยที่อาการเข้าได้กับโรคหัด 
อ าเภอ จ านวน

ผู้ป่วย 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ร้อยละการ

ส่งตรวจ Positive Negative Equivocal รอตรวจ ไม่ส่งตรวจ 
เมือง 53 9 15 1 7 20 60.38 
สุไหงโก-ลก 9 2 4 1 0 2 77.78 
ระแงะ 29 4 19 0 0 6 79.31 
ตากใบ 5 1 3 0 0 1 80.00 
รือเสาะ 57 5 35 2 1 14 75.44 
สุไหงปาดี 4 1 1 0 0 2 50.00 
แว้ง 13 3 10 0 0 1 100 
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บาเจาะ 18 5 11 1 0 1 94.44 
ยี่งอ 17 10 6 1 0 0 100 
เจาะไอร้อง 5 1 3 0 0 1 80.00 
ศรีสาคร 9 5 1 0 0 3 66.67 
จะแนะ 8 3 2 0 0 3 62.50 
สุคิริน 3 0 1 0 0 2 33.33 

รวม 229 49 111 6 8 55 75.98 
ท่ีมา : ฐานข้อมูลโครงการก าจัดโรคหัด (www.eradicationthai.com) 
 
2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
 1. รณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
และอ าเภอที่มีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน MMR ต่ า 
 2.  ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเตรียมการจัดหาและ
กระจายวัคซีนส าหรับการรณรงค์ ดังนี้  
  2.1 เด็กอายุระหว่าง 1 –12 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน 
(MMR) ไม่ครบตามเกณฑ์ (โดยแยกข้อมูลเด็ก 1 - 7 ปี และเด็ก 8 – 12 ปี)  
  2.2 ผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัดในเรือนจ าและค่ายทหาร 2. ตรวจสอบประวัติ
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ที่ยังได้รับวัคซีนฯไม่ครบตามเกณฑ์ ให้เร่งด าเนินการเก็บตกการให้วัคซีนในกลุ่ม
ดังกล่าว  
 3. บันทึกข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
 4. เพิ่มความเข้มแข็งในการแจ้งผู้ป่วยตามนิยามโรค ภายใน 3 ช่ัวโมง สอบสวนโรคและค้นหา
กลุ่มผู้สัมผัสให้ครอบคลุมภายใน 2 วันและฉีดวัคซีนให้กับผู้สัมผัสภายใน 3 วัน 
 5. ใช้มาตรการ 4 เคาะ : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ดังนี ้
  5.1 เคาะผู้สมัผสั กลุม่เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ที่สัมผสัใกล้ชิดผู้ป่วย 
  5.2 เคาะประตูโรงพยาบาล : ควบคุมป้องกันการแพร่เช้ือโรคหัดจากโรงพยาบาล 
  5.3 เคาะประตบู้าน กลุ่มเด็กอายุ 9 เดือน -5 ป ี
  5.4 เคาะประตูโรงเรียน กลุ่มเด็กอายุ 6-12 ป ี
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วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ห 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผลการด าเนินงาน 

 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุชนิดในเด็กอายุครบ 1 ปี ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดัง
ตาราง 

ตารางที่ 24 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิดในเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฬ 

 

 
ท่ีมา : HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ธันวาคม 2561 

  

 

 

 

 

ตารางที่  25 ความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนทุกชนิดในเด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ ์
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER อ 

 

 
ท่ีมา : HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  26  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทกุชนิดในเดก็อายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ ์
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฮ 

 

 
ท่ีมา : HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ธันวาคม 2561 

  

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  27  ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทกุชนิดในเดก็อายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ ์
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER กก 

 

 
ท่ีมา : HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
 
4. ผลลัพธ์  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อควบคุมโรคหัด โดยใช้
มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด จากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินงานรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัดใน
กลุ่มอายุ 9 เดือน-5 ปี ที่ยังไม่รับวัคซีนป้องกันโรคหัดตามเกณฑ์อายุ จ านวนทั้งสิ้น 14,022 ราย ผลการ
ด าเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัดเก็บตก ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 30 พฤศจิกายน ผลงาน 
จ านวน 7,393 คน คิดเป็นร้อยละ 52.72 รายละเอียดตามตาราง 
 
 
ตารางที่ 28  ผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัดเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในจังหวัดนราธิวาส 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ขข 

 

 
 ที่มา  HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
 
 และการด าเนินการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดเก็บตกในกลุ่มเป้าหมายอายุ 6-12 ปี ที่ยังไม่รับ
วัคซีนป้องกันโรคหัด จากการส ารวจ กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจ านวน 46,742 ราย ผลงานการให้บริการ
วัคซีนป้องกันโรคหัด จ านวน 26,233 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.12 รายละเอียดตามตาราง 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 29   ผลการรณรงค์ให้บริการวัคซีนหัดในนักเรียน ในจังหวัดนราธิวาส 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER คค 

 

 

  
ที่มา  HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 ธันวาคม 2561 
 

5. ปัญหาอุปสรรค 
 ในการด าเนินงานตามมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคหัด และการด าเนินงานตาม
โครงการก าจัดโรคหัด กระทรวงสาธารณสุข พบปัญหา ดังนี้ 

1. ความครอบคลมุการให้บริการวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์อายุ ยังต่ า 
2. ผู้ปกครองขาดความตระหนักในการรบับริการวัคซีน 
3. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัคซีนปอ้งกันโรค 
4.   ยังขาดการประเมินในเรื่องมาตรฐานการให้ความรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ในด้าน

ความรู้ และความต่อเนื่องของการให้ความรู้ ทั้งผู้ให้และผู้รับ 
5.   การส่งต่อข้อมลูเด็กเกิดใหม่จากโรงพยาบาลไปยังสถานบริการในเครอืข่ายยังไม่ต่อเนือ่งใน

บางพื้นที ่
6. การติดตามการให้บริการวัคซีนยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ยังพบกลุ่มเป้าหมายที่เป็น 

Type 2 และ 4 อยู่บางส่วน ภาพรวมจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กเกิดใหม่ที่ข้ึน
ทะเบียนสิทธิ UC ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเคลื่อนย้ายที่เสี่ยง ด้อยโอกาส และไม่เข้าถึงบริการ 

7. ความล่าช้าในการประสานแจง้พื้นที่ในการควบคุมปอ้งกนัโรคหัดในบางพื้นที่ 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER งง 

 

8. การเกบ็ตัวอย่างเลือด(ซีรัม่) เพื่อตรวจหา IGM ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ รอ้ยละ 80 (ผลงาน ร้อย
ละ 75.98) 

9. ผู้ป่วยโรคหัดบางรายมีการเคลื่อนย้าย หาตัวยาก 
10. วัคซีนป้องกันโรคหัดส าหรบัรณรงค์ไมเ่พียงพอ ขาดในบางช่วง 

 

6. ข้อเสนอแนะ /โอกาสพัฒนา 
 1. ต้องด าเนินการมาตรการเร่งรัดการให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสต่อไปจนกว่า
จะได้ครบจ านวนตามเป้าหมาย 
 2. ให้มีปรมิาณการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคหัดที่เพียงพอต่อความต้องการในบางช่วง 
 3. จัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการ การควบคุมและการก าจัดโรคหัดทีเ่ข้มข้น 
 4. เร่งรัดการให้บริการวัคซีนให้ครบชุด ตามเกณฑ์อายุ ให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท่ี 1 : การส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER จจ 

 

ประเด็นท่ี 2 :  Green & Clean Hospital  
ชื่อตัวชี้วัด :  

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital  
1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดมีากขึ้นไป ร้อยละ 40  
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดบัดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
    นางโซเฟีย เพ็ชรฆาต  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    โทรศัพท์ 086-4802143 

1. สถานการณ์ปัญหา 

 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ทั้งด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพของประชาชน และผู้ป่วยที่มารับ
บริการ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน/สถานบริการทุกแห่ง ควรจะพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ Green & Clean Hospital ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาลหากไม่มีการควบคุมดูแลตาม
มาตรฐานอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเกิดขยะติดเช้ือ ขยะ
อันตราย ขยะทั่วไป สิ่งปฏิกูล ระบบบ าบัดน้ าเสีย การใช้พลังงานและสารเคมีในกิจกรรมต่างๆใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องความสะอาดในทุกพื้นที่ของสถานบริการสุขภาพไม่ให้เป็น
แหล่งแพร่กระจายเช้ือโรคต่างๆเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้รับ/ผู้ให้บริการ ประชาชน และเป็น
แบบอย่างที่ดีของสถานบริการที่มีความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อการมาใช้บริการ  
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักถึงความส าคัญข้างต้น จึงได้ด าเนินงานตาม 
“โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามกิจกรรม GREEN & CLAEN Hospital ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้
หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) 
คือ กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN เพื่อให้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงการเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
แก่ผู้มารับบริการเพื่อขยายผลลงสู่ชุมชนและภาคีเครือข่าย ทั้งนี้จากผลการด าเนินงาน ปี 2561 พบว่า 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.70 
ผ่านระดับดี จ านวน 10 แห่ง คิดเป็น    ร้อยละ 76.92 ผ่านระดับพื้นฐาน จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
15.38  
  

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
 2.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน  GREEN & 
CLAEN Hospital แก่โรงพยาบาลเป้าหมาย จ านวน 13 แห่ง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รับฟัง
แนวทางเพื่อถ่ายทอดต่อแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง จ านวน 111 แห่ง  
 2.2 ก าหนดให้โรงพยาบาลส่งแผนการด าเนินงาน และแผนการทบทวนปีที่แล้ว ตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital  



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฉฉ 

 

 2.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562 (ผลักดันและ
ยกระดับการพัฒนาตามเกณฑ์ จากระดับดี เป็นดีมาก และจากระดับดีมากสู่ระดับดีมาก PLUS ) เน้น
การท างานระหว่างเครือข่ายมุ่งสู่GREEN COMMUNITY 
     2.4 ก าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองตามมาตรฐานGREEN & CLEAN Hospital
ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2562, ครั้งที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2562 

2.5 ก าหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งพัฒนากิจกรรม GREEN จาก
โรงพยาบาล    น าร่องไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อ าเภอละ 1 แห่ง ขยายผลไปยัง 
รพ.สต.ทุกแห่ง รวมจ านวน 111 แห่ง โดยให้ รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ในหัวข้อ
ที่ 1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ (1.3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

 2.6 คณะกรรมการประสานงานด้านสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนา และนิเทศติดตามรพ.สต.ทุกแห่ง ตามเกณฑ์ฯ  

2.7 จังหวัดก าหนดแผนในการประเมินโรงพยาบาล (Re-accreditation) ตามมาตรฐาน 
GREEN &  

CLEAN Hospital และนิเทศติตามรพ.สต.น าร่องทั้ง 13 อ าเภอๆละ 1 แห่ง 
2.8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และ

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาทราบ  
 2.9 มอบเกียรติบัตร GREEN & CLAEN Hospital ทุกระดับในเวทีประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (คปสจ.) 
 

3. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน GREEN & CLAEN Hospital รอบ 3 เดือน คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาสท าหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานพัฒนาตามมาตรฐาน GREEN & CLAEN Hospital 
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีการปรับเปลีย่นเกณฑ์การพัฒนาในบางส่วน และเพิ่มระดับการพัฒนาข้ันสงูสดุ
คือ ระดับดีมาก PLUS โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในโรงพยาบาลลงสู่ชุมชน 
เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นเรื่องการจัดบริการอาชีวอนามัยข้ันพื้นฐานในโรงพยาบาล 
(องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
และองค์ประกอบที่ 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสาหรับบุคลากรในโรงพยาบาล) ทั้งนี้ก าหนดให้
โรงพยาบาลส่งแผนการด าเนินงานพัฒนา รวมทั้งทบทวนแผน/ผลการด าเนินปีที่แล้ว เพื่อน ามาปรับปรงุ
แก้ไขส่วนขาดตามเกณฑ์มาตรฐานGREEN & CLEAN Hospital ให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
 

4. ผลลัพธ์  
4.1 ผลลัพธ์ 

 - ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลมีแผนพฒันาโรงพยาบาลด้านอนามัยสิง่แวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital  
   จังหวัดนราธิวาสมีการขยายผลการด าเนินงานตามกิจกรรม GREEN & CLEAN จาก
โรงพยาบาล  สู่โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล โดยคณะท างานระดับอ าเภอ เน้นการด าเนินงานระบบ
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โรงพยาบาลพี่เลี้ยง โดยมีการคัดเลือกโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลน าร่อง/ต้นแบบอ าเภอละ 1 แห่ง 
ในปีงบประมาณ 2561  และในปี 2562 มีการขยายผลการพัฒนาไปยังโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล
ทุกแห่ง ในรูปแบบคณะกรรมการด าเนินประสานงานระดับอ าเภอ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้ยัง
ขยายผลการด าเนินงาน GREENไปสู่ชุมชน ตามบริบทพื้นที่ว่ามีลักษณะเด่นด้านใด เช่น การจัดการขยะ 
การพัฒนางานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยในพื้นที่ การพัฒนางานอาหารปลอดภัยในชุมชน และการมี
ส่วนร่วมในชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 4.2 นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น 
 4.2.1 ปี 2561 ได้รับคัดเลือกประกวดนวตกรรม GREEN & CLEAN Hospitalระดับเขต 
ซึ่งโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในผลงานการพัฒนา
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารต้นแบบครัวโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียนตามบริบทของพื้นที่ 
 4.2.2 ปี 2560 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถาน
บริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกรอ้น GREEN & CLEAN Hospital และได้ถอดบทเรียนลงหนังสือ เรือ่ง
เล่าความส าเร็จ “สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน GREEN & CLEAN Hospital”ปี2560  
ได้แก่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
 4.2.3 ปี 2560 ได้รับคัดเลือกจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
แนวคิดเรื่องเมืองสุขภาพดี ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ ได้แก่ คปสอ.บาเจาะ 
 

5. ปัญหาอุปสรรค 
 5.1 การด าเนินงานกิจกรรม Green บางแห่งขาดความเช่ือมโยงในภาพของ คปสอ.หรือ
เครือข่าย  
 5.2 หน่วยงานโรงพยาบาลบางแห่งขาดเจ้าภาพการด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้ระบบขาดความ
ต่อเนื่องไม่ครบวงจร เช่น ระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ตั้งแต่การรวบรวม การเก็บขน และการก าจัด 
ระบบการจัดการส้วมสาธารณะโดยเฉพาะในห้องผู้ป่วยนอก-ใน (OPD - IPD) ระบบการติดตามซ่อม
บ ารุง ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการจัดการขยะทุกประเภท (ขยะติดเช้ือ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป)  
 5.3 การขยายผล Green ไปสู่ชุมชนยังไม่เป็นระบบ รูปธรรมชัดเจน ซึ่งโรงพยาบาล หรือ
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลจะต้องเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริม สนับสนุน ดึงศักยภาพด้านเด่นของชุมชน 
ตามกิจกรรม GREEN เช่นการจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ การสนับสนุนให้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในชุมชนเพื่อกินเอง การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยในชุมชน โรงเรียน หน่วยงานที่มีศักยภาพ รวมถึง
การปลูกเพื่อป้อนสู่โรงครัวโรงพยาบาล หรือรับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยในชุมชนเพื่อให้บริการแก่
ผู้ป่วย/บุคลากร เป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน มุ่งหวังให้เกิดGREEN COMMUNITYต่อไป  
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คณะท่ี 1 : การส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 3 : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย ุ
ชื่อตัวชี้วัด:  

 ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการสง่เสรมิสุขภาพดูแลผู้สงูอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ ์

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1.นางสาวปรารถนา กลิ่นขจร  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โทร 099 – 3031253 
2.นางรอยัน  หะยีมะเยง็    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  
      โทร 099-3610303 

1.สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส จากรายงาน HDC ณ วันที่เดือน16 พฤศจิกายน 2561 

พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีผู้สูงอายุจ านวน 69,599 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 58,109 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.49 โดยจ าแนกเป็นผูส้งูอายุกลุม่ที ่1 (ติดสังคม)  จ านวน 56,473 คน ร้อยละ 97.18กลุ่มที่ 2     (ติดบ้าน) 
จ านวน 1,440 คน ร้อยละ 2.48 และกลุ่มที่ 3(ติดเตียง)  จ านวน 196 คน ร้อยละ 0.34 ดังนั้นในส่วนของ
จังหวัดนราธิวาส จึงมีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันพื้นฐานซึ่งได้แก่ 
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงรวมเป็นร้อยละ 2.82 

2. ผลการด าเนินงาน 
      2.1 ผลผลิต 

          จ านวนต าบลทั้งหมด 77 ต าบล 88 อปท. เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 มีต าบลเข้าร่วมโครงการ 17 ต าบล 
ผ่านการประเมินต าบล Long Term Care ปี 2559 จ านวน 17 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 ปี 2560 มี
ต าบลเข้าร่วมโครงการ 20 ต าบล (20 อปท.) ผ่านการประเมินต าบล LTC จ านวน 20 ต าบล คิดเป็น 
ร้อยละ 100 (ต าบลซ้ าปี 59=3 ต าบล) ในปี 2559-2560 มีความครอบคลุมร้อยละ 44.16 (34 ต./77ต.) 
ส่วนในปี 2561 จ านวน 3 ต าบล 3 อปท. ผา่นการประเมินต าบล LTC รวมผลการด าเนินงานด าเนินงาน 
LTC จังหวัดนราธิวาสต าบลที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ 7 ข้อ ปี 2560-2561 ทั้งสิ้น 23 ต าบล 
รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี  30 ผลการด าเนินงาน LTC ปี 2560-2561  จังหวัดนราธิวาส ต าบลที่เข้าร่วมโครงการ             
                 (รวม 23 ต าบล ) 

อ าเภอ พื้นที่ด าเนินการ 
(ระบุ อปท.) 

ผ่านเกณฑอ์งค์ประกอบที ่ ผ่านทั้ง 7 
องค์ประกอบ 1 2 3 4 5 6 7 

1.เมือง อบต.มะนังตายอ        ผ่านเกณฑ ์
อบต. ล าภู        ผ่านเกณฑ ์

2.ระแงะ อบต.บองอ        ผ่านเกณฑ ์
อบต.มะรือโบตก        ผ่านเกณฑ ์
อบต.ตันหยงลมิอ        ผ่านเกณฑ ์

3.สุไหงโก-ลก อบต. ปูโยะ        ผ่านเกณฑ ์
4.ตากใบ อบต.พร่อน        ผ่านเกณฑ ์
5.รือเสาะ อบต. ลาโละ        ผ่านเกณฑ ์

อบต.รือเสาะ        ผ่านเกณฑ ์
6.แว้ง อบต. แม่ดง        ผ่านเกณฑ ์

เทศบาลต าบล
แว้ง 

       ผ่านเกณฑ ์
7.บาเจาะ อบต.ลุโบะสาวอ        ผ่านเกณฑ ์

อบต.บาเระเหนอื        ผ่านเกณฑ ์
8.ศรีสาคร อบต. ตะมะยูง        ผ่านเกณฑ ์

อบต. กาหลง        ผ่านเกณฑ ์
 9.จะแนะ อบต. ผดุงมาตร        ผ่านเกณฑ ์

อบต.จะแนะ        ผ่านเกณฑ ์
อบต.ภูเขาทอง        ผ่านเกณฑ ์

10.สุคิริน อบต. เกียร ์        ผ่านเกณฑ ์
อบต. สุคิริน        ผ่านเกณฑ ์
อบต. จอเบาะ        ผ่านเกณฑ ์

11.ยี่งอ อบต.ละหาร        ผ่านเกณฑ ์
อบต.โต๊ะเด็ง        ผ่านเกณฑ ์
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องค์ประกอบท้ัง 7 ของต าบล Long Term Care 
 1. มีการประเมิน คัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผูสู้งอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
ระยะยาว 

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ 
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)หรือ อาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอายุ 
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านมีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการ

สู่ชุมชน โดยมีบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง โดยท้องถ่ิน ชุมชน มีส่วนร่วม และมีแผนการ

ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 
7. มีคณะกรรมการ บริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการ

กองทุนต าบล 

ส าหรับความครอบคลุมในการเข้าร่วมโครงการ  LTC ในชุมชนตั้งแต่ปี 2559-2562 มีจ านวน
ทั้งสิ้น 37 ต าบล จาก 77 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 48.05 ต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบล LTC จ านวน 36 ต าบล 
คิดเป็นร้อยละ 97.3 ของจ านวนต าบลที่สมัคร หรือ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 46.75ของจ านวนต าบลทั้งหมด   

ส าหรับการเบิกจ่ายเงิน LTC  ปี 2559-2562 มีจ านวนอปท.ที่สมัครทั้งสิ้น 37 อปท.พบว่ามี
อปท.ที่มีการเบิกจ่ายเงิน LTC เพียง 18 อปท.คิดเป็นร้อยละ 48.6 อ าเภอที่ อปท.ไม่มีการเบิกจ่าย คือ 
อปท.ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอรือเสาะ และอ าเภอสุไหงปาดี ส่วนอ าเภอที่ อปท.มีการเบิกจ่ายครอบคลุมจ านวน
อปท.ที่สมัคร คือ อ าเภอตากใบ และอ าเภอเจาะไอร้อง 

ส าหรับชมรมผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2561 มีชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 331 ชมรม กระจายอยู่
ในทุกต าบล มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 68,282 คน และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 38,804 คน   
คิดเป็นร้อยละ 56.83 (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561) 

 

2.2 ผลลัพธ์ 
     ผลการด าเนินงาน การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบ

ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ในชุมชน ของจังหวัด
นราธิวาส พบว่า ยังไม่ครอบคลุมทุกต าบลในจังหวัดนราธิวาส (77 ต าบล) ทั้งนี้เนื่องจากข้ึนอยู่กับความ
สมัครใจและความพร้อมของพื้นที่ แต่พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ในปี 2559 จ านวน 17 ต าบล ในปี 
2560 มีต าบลเข้าร่วมโครงการ 20 ต าบล ในปี 2561 ผ่านเกณฑ์ 3 ต าบล (ผ่านองค์ประกอบทั้ง 7 ของ
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ต าบล Long Term Care ) ปี 2560-2561  มีต าบลเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  23 ต าบล ในปี 2562 
สปสช. อยู่ระหว่างการรวบรวมรายช่ือต าบลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  

ส าหรับในปี 2562 ทางส านักงานสารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของปี 2561 และจัดท าแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุปี 2562 
ในภาพของเขตโดยศูนย์อนามัยที่ 12 และของจังหวัด ให้กับผู้รับผิดชอบงานในระดับอ าเภอเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับอ าเภอ ต าบล  ต่อไป  
นอกจากนี้ทางจังหวัดได้ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานผู้สูงอายุระยะ
ยาวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  พร้อมทั้งนิเทศและประเมินผลการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในแต่ละอ าเภอพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน จัดสัมมนาเครือข่ายข้าราชการบ าเหนจ็
บ านาญ คัดเลือกและประกวดชมรมผู้สูงอายุดีเด่นเพื่อค้นหาชมรมผู้สูงอายุต้นแบบระดับอ าเภอและ
จังหวัด 

3.ปัญหาอุปสรรค       
3.1 ผู้รับผิดชอบงานในระดับอ าเภอ ต าบล มกีารเปลี่ยนผูร้บัผิดชอบงานบ่อย ท าให้การ

ด าเนินงาน 
ขาดความต่อเนื่อง 
          3.2 สื่อสนับสนุนจากส่วนกลางในการด าเนินงานของกลุ่มวัยสูงอายุมีน้อย 
           3.3 อปท.ส่วนใหญ่ไม่มีผู้รับผิดชอบงาน LTC โดยตรง และขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน LTC 
 

4. ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
 ควรมีการสนับสนุนสือ่การด าเนินงานใหม้ากขึ้นและตอ่เนื่องสอดคล้องกบัสงัคมผูสู้งอายุใน
ปัจจุบัน 
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คณะท่ี 1 : การส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 4 : การดูแลสุขภาพกลุ่มโรคเรื้อรัง 

ชื่อตัวชี้วัด:  
อัตราผูป้่วย DM รายใหม่จากกลุม่เสี่ยงเบาหวานและอัตรากลุ่มสงสัยป่วย HT ได้รับการวัด

ความดันโลหิตทีบ่้าน 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 1. นางอภิญญา  ก้อเด็ม    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  
 2. นางสาวนวลนภา เผือกพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

1. สถานการณ์ปัญหา 
 จากการรายงานข้อมูลด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของจังหวัดนราธิวาส ในปี2561 อัตราป่วยรายใหม่
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 4.16 และ โรคเบาหวาน ร้อยละ 1.39  จากการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องท าให้
มีจ านวนผู้ป่วยที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลมีความหนาแน่นมากขึ้น โดยมียอดผู้ป่วยสะสม โรคเบาหวาน 
จ านวน 22,947 คน คิดเป็นความชุก ร้อยละ 2.89 โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 69,873  คน คิดเป็นความ
ชุก ร้อยละ 8.83  
 

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
จังหวัดนราธิวาสด าเนินงานบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการคัดกรองค้นหาผู้ป่วย

เบาหวานรายใหม่และจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อมูล
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญและสนับสนุนข้อมูลส าหรับการด าเนินงานในชุมชน  ได้พัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงให้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานและมีความครอบคลุมในทุกระดับ 
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ลดเสี่ยงในประชาชน เฝ้าระวังและนิเทศแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานบรกิาร 
ติดตามผลการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการ NCD BOARD จังหวัดนราธิวาสและ Service 
Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ และมุ่งเน้นในการจัดการระบบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
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3. ผลการด าเนินงาน 
 

ตารางท่ี 31 ผลการด าเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงูจังหวัดนราธิวาส  
 

อ าเภอ ประชาชนคัดกรองโรคเบาหวาน ประชาชนคัดกรองโรคความดันโลหิต
สูง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองนราธิวาส 38,019 7,856 20.66 32,202 6,432 19.97 
ตากใบ 23,151 9,946 42.96 18,730 7,407 39.55 
บาเจาะ 16,223 2,090 12.88 13,342 1,630 12.22 
ยี่งอ 14,891 1,849 12.42 11,691 1,267 10.84 
ระแงะ 26,258 4,671 17.79 20,864 3,331 15.97 
รือเสาะ 22,203 1,657 7.46 17,956 1,167 6.5 
ศรีสาคร 11,800 1,463 12.4 9,901 523 5.28 
แว้ง 16,023 4,278 26.7 12,912 3,232 25.03 
สุคิริน 7,403 950 12.83 5,710 700 12.26 
สุไหงโก-ลก 20,478 4,584 22.38 16,887 3,530 20.9 
สุไหงปาดี 16,824 6,602 39.24 13,195 4,867 36.89 
จะแนะ 11,243 2,514 22.36 9,479 2,174 22.93 
เจาะไอร้อง 11,220 1,233 10.99 8,937 864 9.67 

รวม 235,736 49,693 21.08 191,806 37,124 19.35 
ท่ีมา: HDC service 203.157.235.9 วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 
ตารางท่ี 32 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงจากการคัดกรอง ปี 2562 

อ าเภอ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
เป้าหมาย เสี่ยงสูง ร้อยละ เป้าหมาย เสี่ยงสูง ร้อยละ  

เมืองนราธิวาส 38,019 87 4.03 32,202 202 12.66 
ตากใบ 23,151 228 3.31 18,730 530 10.39 
บาเจาะ 16,223 78 6.34 13,342 138 14.33 
ยี่งอ 14,891 68 5.74 11,691 245 28.96 
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ระแงะ 26,258 69 3.27 20,864 210 14.38 
รือเสาะ 22,203 34 3.18 17,956 66 9.12 
ศรีสาคร 11,800 121 12.19 9,901 46 17.04 
แว้ง 16,023 29 1.26 12,912 56 3.1 
สุคิริน 7,403 13 3.55 5,710 14 5.24 
สุไหงโก-ลก 20,478 54 2.31 16,887 155 9.1 
สุไหงปาดี 16,824 112 4.4 13,195 234 14.73 
จะแนะ 11,243 9 0.69 9,479 89 8.13 
เจาะไอร้อง 11,220 16 9.3 8,937 13 17.33 

รวม 235,736 918 0.39 191,806 1998 1.04 
ท่ีมา: HDC service 203.157.235.9 วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 
 
ตารางท่ี 33 ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นที่รบัผิดชอบของปทีี่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า  

อ าเภอ 
รวม 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมืองนราธิวาส 6,529 657 10.06 
ตากใบ 5,096 1,775 34.83 
บาเจาะ 3,662 324 8.85 
ยี่งอ 2,697 244 9.05 
ระแงะ 5,595 506 9.04 
รือเสาะ 3,339 124 3.71 
ศรีสาคร 1,802 297 16.48 
แว้ง 1,527 377 24.69 
สุคิริน 1,286 89 6.92 
สุไหงโก-ลก 2,033 353 17.36 
สุไหงปาดี 2,668 622 23.31 
จะแนะ 740 62 8.38 
เจาะไอร้อง 953 45 4.72 

รวม 37,927 5475 14.4 
 

ท่ีมา: HDC service 203.157.235.9 วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 
 

จังหวัดนราธิวาส คัดกรองโรคเบาหวาน ร้อยละ 21.08 อ าเภอตากใบคัดกรองได้สูงที่สดุ ร้อยละ 
42.96 และพบกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานในปี 2562 ร้อยละ 0.39 อ าเภอบาเจาะมีกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุดร้อย
ละ 6.34  ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ าในประชากรกลุ่มเสี่ยงปี2561 ร้อยละ 14.4 อ าเภอตากใบตรวจ
น้ าตาลซ้ าสูงที่สุด  ส่วนการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในปี 2562 คัดกรองได้ร้อยละ 19.35 อ าเภอ
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ตากใบ คัดกรองได้สูงที่สุด 39.55 พบกลุ่มเสี่ยงสงูโรคความดันโลหติสูง ร้อยละ 1.04  พบสูงสุดที่ อ าเภอ
ยี่งอ ร้อยละ 28.96 
 

4. ผลลัพธ์  
จังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่และผูป้่วยความดันโลหิตสงูรายใหมล่ดลง

อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 มีกิจกรรมด าเนินการให้ ทุกๆอ าเภอมีการด าเนินกิจกรรม ชุมชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบในระดับอ าเภอ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆในอ าเภอ และมีชุมชน
ต้นแบบในด้านการลดโรคหลอดเลือดสมองในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ชุมชนโปฮงยามู อ าเภอ   
สุไหงโกลก มีกิจกรรมด าเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนกรรมของประชาชนโดยประชาชนเป็นผู้ออกแบบ
กิจกรรม และขับเคลื่อนด้วยตนเอง  
 
 
 
5. ปัญหาอุปสรรค 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในรูปแบบของชุมชน ทีม่ีการบูรณาการร่วมกันหลายๆ
หน่วยงานในการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง และภาคีเครือข่ายร่วมมือด าเนินกิจกรรม ยังมี
การด าเนินที่ยงัไม่ชัดเจน 

 
6. ข้อเสนอแนะ /โอกาสพัฒนา 

1. เสนอให้ภาคีเครือข่ายจัดสนับสนุนใหเ้กิดกจิกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน และ
ควบคุมติดตามผลการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. พัฒนาศักยภาพประชาชนใหเ้กิดการเรียนรู้การดูแลตนเอง มีโอกาสและช่องทางการเข้าถึง
สื่อด้านสุขภาพและน ามาปรับใช้ในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง 
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คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 5  ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ชื่อตัวชี้วัด   

ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และทีม SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 นางสาวชุติมา นุเคราะห์วัด ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร 08-0037-0424 
 

1. สถานการณ์ในภาพรวมจังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาสมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center: EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) มีการ
ปรับปรุงค าสั่ ง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( Appointment of Working Group Members of 
Emergency Operation Center) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปรับปรุงพัฒนาสถานที่และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสือ่สาร สั่งการ และการประสานข้อมูล มีการวางแผนระดมทรัพยากร จากกลุ่ม
งานต่างๆ ในกรณีมีการ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และจัดท าค าสั่งเวรเฝ้าระวังเหตุการณ์ปกติของ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ จากกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 2)กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และ3) กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม และได้มีแผนการพัฒนาทีม EOC 
และตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานได้อย่าง มีคุณภาพ และ
เพิ่มประสิทธิผลในการการด าเนินงาน SAT ในภาวะปกติ  
และมีเป้าหมายการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1 (ระยะ 3 เดือน) พัฒนาโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และระบบ
บัญชาการเหตุการณ์(ICS) และพัฒนาศักยภาพผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด  



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ดด 

 

ไตรมาสที่ 2 (ระยะ 6 เดือน) การจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจ
ปฏิบัติการ ( Operation Section ) เพื่อปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และจัดทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์ ( SAT) ระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ 

ไตรมาศที่ 3 (ระยะ 9 เดือน) มีการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัด 

ไตรมาศที่ 4 (ระยะ 12 เดือน) มี Incident Action Plan (IAP) ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่อาจ
เกิดข้ึน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติการพร้อมข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ให้มีการจัดทา IAP จากการซ้อมแผน) 
 
 
 
 
3.ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 34 ผลการขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: 
EOC) 
 

ล าดับ ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
1 ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉนิทาง

สาธารณสุข ตามโครงสร้างศนูย์ปฏบิัติการภาวะ

ฉุกเฉนิ (EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรม

หลักสูตร ICSส าหรับผูบ้ริหาร  

จังหวัดนราธิวาสมีผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด ท่ีได้รับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผูบ้ริหาร  

ควรด าเนินการ
เสร็จ สิ้นใน ไตร
มาสที่ 1 
(ขั้นตอนที่ 1)  

2 จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจ

ปฏิบัติการ (Operation Section) เพื่อ
ปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉนิทาง
สาธารณสุข  

จังหวัดนราธิวาสมีการจัดทีมปฏบิัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจ

ปฏิบัติการ (Operation Section) เพื่อปฏิบัติการในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข                                
- ทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด ได้แก่ SRRT จ านวน 14 ทีม 

MERT, mini MERT, EMS, MCATT,  

ควรด าเนินการ
เสร็จ สิ้นใน ไตร
มาสที่ 2 
(ขั้นตอนที่ 2)  
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3 จัดทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมนิสถานการณ์การ

เกิดโรคและภยัสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตระหนักรู้สถานการณ์อย่างน้อยจังหวัดละ 3 คน 

และภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 4 คน )  

จังหวัดนราธิวาสมีการด าเนินงานดังนี้           3.1 มีรายชื่อการ

จัดเวร SAT ภาวะปกติ ประจ าเดือน/ปีงบประมาณ 2562                
3.2 มีรายชื่อการจัดท าทะเบียน SAT ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 
2562 โดยชื่อไม่ซ้ ากับ SAT ปกติ                                          
3.3 จัดท า Outbreak Verification list ทุกสัปดาห์                                               
3.4 จัดท า Spot Report ได้ตามเง่ือนไขและเวลาที่ก าหนด  

ควรด าเนินการ
เสร็จ สิ้นใน ไตร
มาสที่ 2 
(ขั้นตอนที่ 3)  
 
 
 
 

4. วิเคราะหค์วามเสีย่งส าคญัของโรคและภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัด  

จังหวัดนราธิวาสมีรายงานการวเิคราะหร์ะดับความเสี่ยงส าคัญของโรค

และภัยสขุภาพระดับจังหวัด ตาม Template ที่กรมควบคมุโรค

ก าหนด จ านวน 3 เรื่อง 

ควรด าเนินการ
เสร็จสิ้นใน ไตร
มาสที่ 3 
(ขั้นตอนที่ 4)  

5 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
มีการซ้อมแผน หรือมีการยกระดับเปิดปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ  

จังหวัดนราธิวาสม ีIncident Action Plan      (IAP) 
ของเหตุการณ์ส าคัญที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัด เพื่อรองรับการเปิดศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิ (EOC) หรือซ้อมแผน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติการพร้อมทั้งข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ควรด าเนินการ
เสร็จสิ้นใน ไตร
มาสที่ 4 
(ขั้นตอนที่ 5)  

 
 
4. ความส าเร็จ (Key Risk Factor)  

ผู้บริหารในระดับต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยได้อนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ และการอ านวยความสะดวกในการให้บุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆมาปฏิบัติงานทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการได้รับสนับสนุนทางด้านวิชาการจากส านักงานควบคุมป้องกันโรค ที่ 12 
จังหวัดสงขลา และส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

  

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะที ่

1.ในขณะที่ปฏิบัติงานเวร SAT อยู่นั้น 
ผู้ปฏิบัตงิานยังคงต้องท างานปกติควบคู่การ
ปฏิบัติงานในเวรอยู ่

ควรมีผู้รบัผิดชอบงาน SAT ปฏิบัติงานประจ าใน EOC 
และรบัผิดชอบในการด าเนินงาน EOC และ SAT  
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2.ศูนย์ EOC และหอ้งปฏิบัติงานทมี SAT 
ยังใช้ห้อง VDO Conference ปฏิบัติการ
ช่ัวคราว อุปกรณ์ประจ าศูนย์ยังมีไม่ครบ  

ก าหนดงบประมาณระดับจังหวัดเพื่อจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์
ต่างๆประจ าศูนย์ฯ และปรกึษาผูบ้รหิารในการหาห้องที่ใช้
เป็นศูนย์บญัชาการ EOC ที่พรอ้มปฏิบัติงาน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 6  : กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

ชื่อตัวชี้วัด   

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 นางสาวยามลีะ  มซุอ  ต าแหนง่ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร 081 540 6163 
 

1. สถานการณ์ปัญหา 
 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ แต่วัยรุ่นจ านวนมากยังเข้าไม่ถึงข้อมูลและบริการ
ด้านเพศท าให้วัยรุ่นขาดความรู้และทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมก าเนิดอย่างถูกวิธี  ถูกกระตุ้นอารมณ์เพศจากสื่อ
ทางลบและการใช้    สารเสพติด รวมทั้งการเข้าไม่ถึงบริการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่าน้ีเป็น
ปัจจัยเสริมต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่เป็นสถานการณ์และแนวโน้มน่าเป็นห่วงในขณะนี้ ซึ่ง



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ทท 

 

ผลกระทบส าคัญที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น นอกจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
เอดส์ คือ  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  มาตรการส าคัญในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น คือ การให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านเพศ เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้และทักษะใน
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนรับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดบริการสุขภาพทีเ่ปน็
มิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนในสถานบริการ จึงเป็นมาตรการส าคัญในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น      
 

2. กลยุทธ์/กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
 2.1 การขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดย
อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด   
 2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานคลินิกวัยรุ่นและ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ 
 2.3 การเยี่ยมประเมินและพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน และอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ/การนิเทศติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 2.4 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น สภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบลและอ าเภอ  แกนน าวัยรุ่นในชุมชน 

3. ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 
– พฤศจิกายน 2561) พบว่า อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 2.30 ต่อพันประชากรหญิง
อายุ 15 – 19 ปี ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (3.94 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15 
– 19 ปี) และ  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 38 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี เมื่อ
พิจารณาผลการด าเนินงานจ าแนกรายอ าเภอ พบว่า ทุกอ าเภอสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในเรื่องอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดเท่ากับร้อยละ 16.04 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไม่เกิน
ร้อยละ 14.50 โดยเฉพาะในพื้นที่ อ าเภอระแงะ เจาะไอร้อง จะแนะ บาเจาะและตากใบ มีอัตราการ
ตั้งครรภ์ซ้ า เท่ากับร้อยละ 36.36, 33.33, 33.33, 27.27 และ 16.67 ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี  35  อัตราคลอดมีชีพและการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงกลุ่มวัยรุ่น   
              

คปสอ. 
อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ  

15 – 19 ปี  
อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิง 

อายุน้อยกว่า 20 ปี  
ฐาน ผลงาน อัตรา ฐาน ผลงาน อัตรา 

1. เมืองนราธิวาส 4,009 6 1.50 22 2 9.09 
2. สุไหงโก-ลก 2,573 3 1.17 22 3 13.64 
3. ระแงะ 3,236 7 2.16 11 4 36.36 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ธธ 

 

4. ตากใบ 2,885 7 2.43 6 1 16.67 
5. รือเสาะ 3,027 7 2.31 8 1 12.50 
6. สุไหงปาดี 1,910 7 3.66 1 0 0.00 
7. แว้ง 1,979 4 2.02 4 0 0.00 
8. บาเจาะ 2,013 4 1.99 11 3 27.27 
9. ยี่งอ 1,674 7 4.18 7 1 14.29 
10. เจาะไอร้อง 1,467 3 2.04 3 1 33.33 
11. ศรีสาคร 1,739 4 2.30 5 0 0.00 
12. จะแนะ 1,724 2 1.16 3 1 33.33 
13. สุคิริน 914 6 6.56 3 0 0.00 

รวมท้ังหมด 29,150 67 2.30 106 17 16.04 

ท่ีมา : รายงาน HDC ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   
 

4. ผลลัพธ์  
ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า อัตราคลอดมีชีพในหญิง

อายุ 15 – 19 ปี มีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการคลอดซ้ ามีแนวโน้มสูงข้ึนจากร้อยละ 19.57 ในปี 2561 
เป็น ร้อยละ 16.04 ในปี 2562 ประเด็นปัญหาของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น เนื่องจากบริบทของพื้นที่
ประชากร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความเช่ือว่าการคุมก าเนิดขัดต่อหลักศาสนาและจากการ
ให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่พบว่า โดยส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ยินยอมรบับริการคุมก าเนิดก่อนกลบับา้นแต่
เมื่อปรึกษาสามีหรือพ่อแม่ ก็จะเปลี่ยนใจไม่รับบริการ นอกจากนี้พบว่า บางรายไม่ยอมรับการคุมก าเนดิ
เพราะการคลอดที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมารดาและทารก และมีความพร้อมในการ
ตั้งครรภ์ครั้งนี้เนื่องจากบุตรคนแรกอายุมากกว่า 2 ปีและสามีต้องการมีบุตร 

 

5. ปัญหาอุปสรรค 
 1. การด าเนินงานคลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนในโรงพยาบาลยังไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด เนื่องจากเป็นงานบริการที่ต้องมีการบูรณาการงานจากหลายกลุ่มในโรงพยาบาล จึง
หาเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานไม่ได้ และมีการโยกย้าย/สับเปลี่ยนงานบ่อยท าให้การด าเนินงานไม่มี
ความชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ  ที่ต้องอาศัยภาค
ส่วนอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น อปท. โรงเรียน และชุมชนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนงานอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ ท าให้การด าเนินงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปได้ยากเช่นกัน 
 2. การสนับสนุนสื่อในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นน้อยมาก ท าให้
การประชาสัมพันธ์ และการด าเนินงานในพื้นที่ไม่คล่องตัว  

6. ข้อเสนอแนะ /โอกาสพัฒนา 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER นน 

 

 1. ควรมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 2. ส่วนกลางควรมีการสนับสนุนและจัดส่งสื่อ – สิ่งพิมพ์ใหก้บัพื้นที่เพื่อใช้ในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็น    เพ่ิมเติม 

ชื่อตัวชี้วัด    
การด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

  นางวรรณา  เหมือนกู้  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  
 
1. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 

บุหรี่จัดเป็นสิ่งเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ที่ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบเอง
เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างอีกด้วย ซึ่งพิษในบุหรี่จะท าให้เกิดผลร้าย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง 
มะเร็งปอด โรคหัวใจ สมองเสื่อม และอายุสั้นลง เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัว 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER บบ 

 

และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรคที่เกิดจากโทษของการสูบบุหรี่เป็นจ านวนมาก กระทรวง
สาธารณสุขได้ขอให้   อสม. ทุกคนเป็นต้นแบบสุขภาพด้านการเลิกสูบบุหรี่ ร่วมกัน ค้นหา ชักชวน ผู้ที่
สูบบุหรี่ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าศาสนา กลุ่ม
เยาวชน และประชาชนกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสถานการ ณ์การ
บริโภคยาสูบภายในจังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.),2554 พบว่าจังหวัดนราธิวาส อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงสุด อัตราการเลิก
บุหรี่ต่ าสุด และอัตราการสูบซ้ าสูงสุด เป็นอันดับ 3 และอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 36  ผลการด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  

ปีงบประมาณ เป้าหมาย
สะสม 
(คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) ผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ ๖ เดือน (คน) 
QFK** 

(ม.ิย.59 – ต.ค.61) 
HDC* QFK** 

(ม.ิย.59 – ต.ค.61 
HDC* 

2560 500,000 712,324*** 205,210 138,784 10,368 
2561 2,000,000 930,422 47,618 
2562 3,000,000  330,733  11,031 

รวมท้ังสิ้น 1,466,365 69,017 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 1. ถ่ายทอดนโยบาย แนวทาง และองค์ความรู้ให้กับ อสม. ทุกอ าเภอ 

2. อสม. ที่สูบบุหรี่และเป็นคณะกรรมการชมรม อสม. ในทุกระดับเข้าร่วมโครงการ 
3. มอบหมายภารกิจให้ อสม. ส ารวจค้นหา ผู้สูบบุหรี่ให้เข้าร่วมโครงการ (อสม. ๑ คน : ประชาชนสูบ

บุหรี่ ๓ คน) 
4. ให้ อสม. ส ารวจช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านแบบ อสม . ๑ และประสานกับ รพ.สต. เพื่อเข้า

รับการบ าบัด 
5. จัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์ในทุกต าบล โดยชมรม อสม. อ าเภอ 
6. คณะกรรมการชมรม อสม. ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ (๖ เดือน , ๙ เดือน) มอบเกียรติบัตร

และรางวัล เป็น อสม.ต้นแบบ ในที่ประชุม คปสจ. 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 
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7. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการผ่านทางสถานีวิทยุทุกสถานีโดยจัดท าสปอตวิทยุ 
 8.ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เลิกสูบบุหรี่มอบเกียรติเพื่อเชิดชู 

 

3.ปัญหาอุปสรรค   
 1. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 

2. ต้องใช้ระยะเวลานานในการประเมินผล 
  
 

  
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท่ี 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็น     เพ่ิมเติม 

ชื่อตัวชี้วัด   ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสงูทีค่วบคุมได้ 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 1. นางอภิญญา  ก้อเด็ม    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  
 2. นางสาวนวลนภา เผือกพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 

1. สถานการณ์ปัญหา 

 จากการด าเนินงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่าจังหวัดนราธิวาส มีแนวโน้มการคุมระดบั
น้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในอัตราที่สูงข้ึนทุกปี 
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แต่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด โดยในปี 2561 อัตราการคุมเบาหวาน และ ความดันโลหิต อยู่ที่ 25.53 
และ 25.97 ตามล าดับ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลแม่ข่าย 2 แห่งในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คือ 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับดูแลโรงพยาบาลตากใบ ระแงะ จะแนะ เจาะไอร้อง รือเสาะ    
ศรีสาคร  ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบาเจาะ  ส่วนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ดูแลโรงพยาบาล
สุไหงปาดี แว้ง และสุคิริน  
 ในปีงบประมาณ 2561 SERVICE PLAN สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วางแผนพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยจัดให้ความรู้ด้านการรักษาและดูแลผู้ป่วย ทบทวน CPG และ การ
จัดการระบบข้อมูลใน 43 แฟ้ม โดยวางแผนการด าเนินงานในปี 2561ให้เร็วข้ึน ปรับ Time Line การ
ด าเนินงานให้เร็วข้ึน มีการติดตามผลการด าเนินงานในการประชุม service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังทุก 3 เดือน มีการประเมินและพัฒนา NCD Clinic Plus ในทุกโรงพยาบาล 
 

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
            จังหวัดนราธิวาสวางแผนการด าเนินงานในปี 2562 โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงให้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานและมีความครอบคลมุมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
การพัฒนา NCD Clinic Plus การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
ส าคัญได้ เพื่อลดอัตราป่วย และอัตราตาย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการจัดการแก้ไขในด้านข้อมูลผู้ป่วย 
เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน น าไปสู่การจัดการและก าหนดมาตรการในการติดตามการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดและการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
3.ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี  37  ผู้ป่วยเบาหวานและผูป้่วยความดันโลหิตสูงทีคุ่มระดับน้ าตาลคุมและระดบัความดันโลหิต
ได้ดี  

อ าเภอ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองนราธิวาส 4,284 12 0.28 10,276 18 0.18 
บาเจาะ 1,293 50 3.87 4,260 18 0.42 
ยี่งอ 1,462 63 4.31 4,794 66 1.38 
ระแงะ 2,609 185 7.09 8,221 103 1.25 
รือเสาะ 1,678 33 1.97 6,063 41 0.68 
ศรีสาคร 742 39 5.26 2,699 213 7.89 
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แว้ง 1,598 53 3.32 4,859 127 2.61 
สุคิริน 770 27 3.51 2,527 41 1.62 
สุไหงโก-ลก 2,206 153 6.94 5,942 206 3.47 
สุไหงปาดี 1,528 369 24.15 5,278 284 5.38 
จะแนะ 625 23 3.68 2,462 24 0.97 
เจาะไอร้อง 1,025 79 7.71 3,420 76 2.22 

รวม 22,413 1,334 5.96 67,925 1,583 2.33 

ท่ีมา : รายงาน HDC ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561   
 

4. ผลลัพธ์  
 จากการวางแผนการด าเนินงาน ขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้านการทบทวน CPG 
บัญชียาส าหรับผู้ป่วย รายการตรวจสุขภาพประจ าปี ปรับพื้นฐานมาตรฐานการรักษาส าหรับแพทย์ในรพช. 
พบว่า แนวโน้มการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มผลการ
ด าเนินการที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่กระทรวงก าหนด  
 ในปี 2561 อายุรแพทย์ออกตรวจในรพช. จ านวน 7 แห่งจาก 11 แห่ง เพื่อลดความแออัด และลด
การเดินทางของผู้ป่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยกลุ่มปฏิเสธการเดินทางได้ พัฒนาศักยภาพแพทย์ 
พยาบาลเพื่อเพิ่มมาตรฐานการรักษาในรพช. ให้เท่าเทียมกับ รพศ. และ รพท. รวมทั้งการพัฒนา NCD 
Clinic Plus ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งในปี 2562 พบว่า มีการคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีของ
ผู้ป่วยเบาหวานอยู่ที่ร้อยละ 5.96  สูงสุด ที่อ าเภอสุไหงปาดี ร้อยละ 24.15 และคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เท่ากับร้อยละ 2.33 สูงสุดที่อ าเภอศรีสาคร ร้อยละ 7.89 
  

5. ปัญหาอุปสรรค 
ระบบการบันทึกข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ยังมกีารแสดงผลที่ยงัไม่ตรงกันใน HDC กับการด าเนินจริง 
 

6. ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 
 พัฒนาการจัดการระบบข้อมลูโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงให้เปน็ไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด   
 

คณะท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ : 2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ชื่อตัวชี้วัด :  
 ร้อยละ 70 ของตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

นางสาว  กาญจนา  ใจเย็น ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทร 089-2977354 
1.สถานการณ์ 
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 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 22 สาขาภาพรวมจังหวัดนราธิวาส ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบ เครือข่าย
บริการแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่ง และเห็นว่าการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service achievement Plan) จะต้องผสมผสานงานสง่เสรมิ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพเข้าด้วยกนั 
ทั้งระดับ Primary Care Secondary Care และ Tertiary Care ร่วมทั้งการบริหารจัดการต่างๆ โดย
เน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถของระบบบริการที่เป็นปัญหา ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ จิตเวช ทันตกรรม  สูติกรรมและนรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม 
กุมารเวชกรรม และศัลยกรรมกระดูก ตา ไต Primary Care  และ Holistic Care ยาเสพติด โรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การดูแลประคับประคอง และ
ในปี 2562 ปรับเปลี่ยนหลายสาขา ได้เพิ่มเติมอีก 2 สาขารวมเป็น 22 สาขา ซึ่งแผนที่ก าหนดจะเป็น
แผนแม่บทที่ให้ใช้ในระยะเวลาปี 2560-2565 โดยการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวนั้น 
เครือข่ายสุขภาพ แต่ละเขตพื้นที่ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานในระดับเขต ก าหนดให้แต่ละจังหวัดในเขต
ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละสาขาเพื่อการพัฒนาในภาพรวมร่วมกันทั้งเขต 
 

2.ผลการด าเนินงาน 
 ส าหรับจังหวัดนราธิวาส ได้รับหลักการและแนวคิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมา
ด าเนินการทั้ง 12 สาขาต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2559 ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็น 13 
สาขา โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานในการพัฒนา 74 ตัวช้ีวัด สามารถด าเนินงานผ่านทั้งสิ้น 56 ตัวช้ีวัด 
คิดเป็นร้อยละ 75.6 และแต่สาขาสามารถพัฒนาตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 7 สาขา คิดเป็น
ร้อยละ 70.2 ได้แก่สาขาอุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด หัวใจและหลอดเลือด สาขาโรคไม่ติดต่อ สาขาจิตเวช 
สาขาปฐมภูมิ สาขาแพทย์แผนไทยและทางเลือก นอกจากนี้ยังพบว่าหลายสาขายังไม่เช่ือมโยงถึงหน่วย
บริการปฐมภูมิ ชุมชน และระดับอ าเภอ อีกทั้งยังมีส่วนขาดในด้านการพัฒนาบุคลากร สถานที่ ครุภัณฑ์ 
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ขาดระบบฐานข้อมูลในการก ากับ ติดตามประเมินผล
การพัฒนา Service plan ซึ่งส่วนขาดดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และการบริหาร จัดการ
ของผู้บริหารและใช้กลไก พบส.อย่างจริงจัง 
 
 
 
 ดังนั้น เพื่อให้แต่ละสาขามีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบบริการ
ดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 22 สาขา จังหวัดนราธิวาสข้ึน โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานบริการแต่ละระดับ
สามารถจัดบริการที่ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุข การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สภาพ ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่งถึงเท่าเทียม ลดความ
เหลื่อมล้ า บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลารอ
คอย เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศอย่างสูงสุด    
 

ตารางที่ 38 ผลการพัฒนาระบบบริการของจังหวัดนราธิวาส ในปี 2562 
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WINDOWS USER ฟฟ 

 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล เป้าหมาย ผลงาน /อัตราร้อยละ หมายเหตุ 
 
 
 

1 
 

ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ที่มีคุณภาพ  

13 อ าเภอ
(ร้อยละ 60) 13 100  

 
2 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด

ด าเนินการในพื้นที่ (PCC) 
1 ทีม 

0 0   
 

3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

67  
(5 ดาว) 0 0   

 
4 อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย

วัณโรคปอดรายใหม่  
85 

(>ร้อยละ 85) 
 84 98.22  

 
5 ร้อยละ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

   -RDU ขั้น 1 ≥ 95 % 
13 13 100 

 
 

 
  -RDU ขั้น 2 ≥ 20% 13 5 38.46   

6 ร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR  
(เป้า AMR ระดับ Intermediate ≥20%) 

2 2  
100   

 
7 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบ

ตามเกณฑ์ได้รับการติดตามต่อเน่ือง 1 ปี 
(Retention Rate) 

306 
(ร้อยละ 20) 

240 78.43 
 
 

 
 

8 ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเน่ืองหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 
เดือน (3 months Remission rate) 

7 
(ร้อยละ 40) 

6 85.71 
 
 
 

 

 
9 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 6.3/แสนคน 50 3 0.39   
10 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาค

อวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวน
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

 0 0 
 
 

 
 

 
ตารางที่ 38 (ต่อ) 

ล าดับ ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล เป้าหมาย ผลงาน 3 เดือน อัตรา/ร้อยละ  หมายเหตุ  
  

11 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

 
0 0  

 
12 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการ

ลดลงของ eGFR<4ml/min/ 
1.73m2/yr  

524 
(ร้อยละ 66) 

331 
 

63.17 
 

 
 

13 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าผ่าตัดแบบ 
One Day Surgery  

21 10 
 

47.62 
 

 
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ภภ 

 

14 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
29,623 175,686 

 
16.86 

 
 

 
15 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ/อุดตัน 
194 9 

 
4.64 

 
 

 
16 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองแตก  
65 

(<ร้อยละ 25) 
7 
 

10.77 
 

 
 

17 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มี
อาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับการ
รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทาง
หลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (Door 
to needle Time)  

145 
(> ร้อยละ 50) 76 

 
 
 

52.41 
 
 
 

 

 
18 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

แตกได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 90 
นาที  

23 
(>ร้อยละ 60) 

0 
 

0 
 

 
 

19 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด  

352 
(< ร้อยละ30) 

197 
 

55.96 
 

 
 

20 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจ (ไม่เกิน 26 ต่อประชากรแสนคน) 

791,711  170 
 

21.47 
 

 
 

21 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน(Triage Level 1) ภายใน 24 
ชม.ใน รพ.ระดับ A,S,M1 

269 48 
 
 

17.84 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.ปัญหาอุปสรรค   
  ยังขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางและขาดเครื่องมือในการรักษา  ขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแล เช่น
สาขามะเร็ง สาขาการดูแลแบบประคับประคอง สาขาศัลยกรรม สาขาทันตกรรม เป็นต้น 
 

4. ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
 จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระบุความต้องการ และความจ าเป็น เป้าหมายในการ
ด าเนินงานในระยะ 5 ปี พัฒนาระบบบริการที่ส าคัญตามความจ าเป็นของพื้นที่ในทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน พัฒนาแนวทางในการท างานประยุกต์ให้เข้า
กับแต่ละสาขา เช่นสาขาการดูดลระยะกลาง สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่ต้องเร่ง
ด าเนินการ เป็นต้น 
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER มม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 1 : PRIMARY  CARE 
ชื่อตัวชี้วัด:  

ร้อยละ 60 ของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
          1.นางวรรณา  เหมือนกู้    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ โทร. 073-
532058 
 2.นายสุทัศน์  พิเศษ    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร. 073-532058 ต่อ 
303 
 3.นางสาวนูรซีเกน  เจ๊ะอีซอ   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โทร. 073-532058 ต่อ 303 
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ยย 

 

1. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
        จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยอ าเภอทั้งสิ้น 13 อ าเภอ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ DHS (District Health System) มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีนโยบาย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) จึงได้ด าเนินการต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 13 อ าเภอ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชน    เกิดการ บูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ  ภาพเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  ทั้งนี้ มีอ าเภอที่ด าเนินการน าร่องมาตั้งแต่ปี 2559 คืออ าเภอตากใบ และในปี 2560 คือบา
เจาะ และสุไหงปาดี ตามล าดับ และในปีงบประมาณ 2561 มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้ง 13 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 (มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
พชอ. และมีการก าหนดประเด็นการพัฒนา)โดยมีการสนับสนับงบประมาณขับเคลื่อนงานทั้งจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิสุขภาพภาคใต้  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลผลิต 
 2.1.1 จังหวัดมีการลงพื้นที่จัด Work Shop โดยมี นพ.วราวุธ  สุรพฤกษ์ ผู้เช่ียวชาญจากมูลนิธิ
สุขภาพภาคใต้ เป็นที่ปรึกษา โดยมีคณะกรรมการ พชอ. เข้าร่วมรับฟังและจัดท าแผนการขับเคลื่อนงาน 
 2.1.2 จังหวัดมีการติดตามการความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงาน พชอ. ซึ่งมีผลการด าเนินงาน 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 39  ผลการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) จังหวัดนราธิวาส 
 

อ าเภอ 
ค าสั่ง การประชุม 

ประเด็นปัญหา 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

1.เมืองนราธิวาส /  / 
 

-การดูแลผูสู้งอายุในเขตเทศบาล 
-การจัดการขยะ 

2.สุไหงโก-ลก /  /  -อาหารปลอดภัย, ตลาดปลอดภัย 
3.ระแงะ /  /  -การดูแลผูป้่วยติดเตียง, การดูแลผู้ด้อยโอกาส 
4.ตากใบ /  /  -การจัดการขยะ,  ผักปลอดสารพิษ 
5.รือเสาะ /  /  -การจัดการสิง่แวดล้อม,  การดูแลผู้ดอ้ยโอกาส 
6.สุไหงปาดี /  /  -ยาเสพติด,   การบรหิารจัดการน้ า 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER รร 

 

7.แว้ง /  /  -ผู้การดูแลผู้ด้อยโอกาส,  การจัดการขยะ 
8.บาเจาะ /  /  -การจัดการเบาหวานโดยชุมชน 

-ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 
9.ยี่งอ /  /  -การดูแลผู้ดอ้ยโอกาส,  การจัดการขยะ 
10.เจาะไอร้อง /  /  -การดูแลผู้ดอ้ยโอกาส,  การจัดการขยะ 
11.ศรีสาคร /  /  -การจัดการขยะ,  การสง่เสรมิอาชีพผูม้ีรายได้

น้อย 
12.จะแนะ /  /  -การดูแลผู้ดอ้ยโอกาส 

-ชุมชนต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
Number One 

13.สุคิริน /  /  -การจัดการขยะ,  สุขภาพจิต 
         

ท่ีมา : รายงานผลการด าเนินงาน พชอ.จังหวัดนราธิวาส, 30 พฤศจิกายน 2561 
 

2.2 ผลลัพธ์  
2.2.1 มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานครอบคลุมทุกอ าเภอ 
2.2.2 มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาครบ 2 ประเด็นทุกอ าเภอ 

 

3. ปัจจัยความส าเร็จ 
3.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญ และเป็นนโยบายชัดเจน 
3.2 มีการประชุมติดตาม คณะกรรมการขับเคลือ่นระดบัจงัหวัดทุกเดือน 
3.3 มีผู้รบัผิดชอบระดับอ าเภอ ท าให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ 
3.4 มี พชอ. น าร่อง ให้อ าเภออื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 - 
  
 
 

คณะท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 1 : PRIMARY  CARE 
ชื่อตัวชี้วัด:  
  ร้อยละของคลินกิหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
นายสมบรูณ์  อังศุภาพงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร 0810993030 
 

2. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
 จังหวัดนราธิวาส  มีการจัดการระบบบริการปฐมภูมิในปี 2560 โดยการด าเนินงานน าร่อง ใน
รูปแบบศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ประกอบด้วย อ าเภอเมืองนราธิวาส จ านวน 3 แห่ง และอ าเภอสุไหงโก-ลก 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ลล 

 

จ านวน 2 แห่ง และในเขตชนบทของอ าเภอตากใบ จ านวน3 แห่ง รวมเป็น 8 ทีม ในปีนี้ 2561 เปิดให้บรกิาร
ขยายเพิ่มข้ึนอีก 2 แห่งคืออ าเภอตากใบและอ าเภอยี่งอ รวมทั้งหมดเปน็ 10 ทีม ทีมหมอครอบครวัทุกแหง่ได้
น านโยบายคลินิกหมอครอบครวั (Primary Care Cluster) มาเป็นแนวทางในการขับเคลือ่น เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตรค์รอบครวัในการรักษาภาวะเจบ็ปว่ยของประชาชนทุกกลุม่วัย โดยร่วมกนั
กับบุคลากรทางสาธารณสุขแบบสหวิชาชีพ อย่างครอบคลุม มุ่งเน้นการให้บริการ โดยยึดหลัก “บริการทุก
คน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย” ซึ่งจากรูปแบบบริการดังกล่าวท าให้
จังหวัดนราธิวาสมีปัญหาขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งจ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้ได้รับการอบรม
ระยะสั้นและเรียนในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป   

2. ผลการด าเนินงาน 
 จังหวัดนราธิวาสด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวแล้วใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
อ าเภอสุไหงโก-ลก  อ าเภอตากใบ และอ าเภอยีง่อ  รวมทัง้สิ้น 10 Cluster  
 กิจกรรม 
 2.1 ประสานการบรูณาการงานทั้วในระดบัจงัหวัดและอ าเภอ 

2.2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานระดบัจงัหวัด มีการประชุมคณะกรรมการปลีะ 3 ครั้ง  
2.3 ทีม ผอ.รพช. สาธารณสุขอ าเภอ ทุกอ าเภอ ศึกษาดงูานของโรงพยาบาลตากใบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  40  ผลการพฒันาคลินกิหมอครอบครัว จงัหวัดนราธิวาส 
 

ล าดับ ช่ือทีมหมอครอบครัว ผ่าน ไม่ผ่าน ระบุข้อที่ไม่ผ่าน 

ก คลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการ พ.ศ.2559-2560    

 พร่อน บาง ยาง ง ู √   
 บ้านกูบ ู √   
 ศาลาใหม ่ √   
 ก าปงบาร ู √   
 ยะกัง 2 √   



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER วว 

 

 วัดประชาภิรมย ์ √   
 ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ  1   √   
 ศูนย์แพทย์ใกล้ใจ  2   √   

ข คลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนินการ พ.ศ.2561    

 เกาะสะท้อน √   
 ตะปอเยาะ  √   

 

ท่ีมา :  สรปุรายงานการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวจงัหวัดนราธิวาส, กันายายน 2561, ส านกังาน 
         สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส 
  
โอกาสพัฒนา (สิ่งท่ีท าต่อ)  

ทีมผู้บรหิารประชุมวางแผนด าเนินงานผลติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 1 : PRIMARY  CARE 
ชื่อตัวชี้วัด:  

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 -ระดับ 5 ดาว  ร้อยละ 60   
 -ระดับ 3 ดาว  ร้อยละ 100 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 1.นางวรรณา  เหมอืนกู้  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ โทร 
0901602789 
 2.นายสุทัศน์  พิเศษ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร 0896577029 
 3. นางสาวนูรซเีกน  เจ๊ะอีซอ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  โทร 0950197117 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ศศ 

 

 

1. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
จังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล รวมทั้งสิ้น 111 แห่ง โดยจังหวัดนราธิวาส ได้

น ากลไก “รพ.สต.แนวใหม่ ใกล้ใจชาวนราฯ” มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ น ารพ.สต.
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ซึ่งเป็นแนวทาง ในการพัฒนาในรูปแบบใหม่ ตั้งเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา    
นั่นคือ “รพ.สต.เพื่อชุมชน” โดยด าเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านสุขภาพ 2)การ
ด าเนินงานเชิงรุกดูแลต่อเนื่อง 3) การจัดการข้อมูลชุมชน 4) ระบบบริหารจัดการ 5) การดูแลผู้ป่วยด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์และ 6) การด าเนินการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน ซึ่งด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
2558 ถึงปัจจุบันและในปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.ทุกแห่งได้ด าเนินการพัฒนาตามนโยบาย “รพ.สต.ติด
ดาว” ควบคู่ไปกับแนวคิด “รพ.สต.แนวใหม่ ใกล้ใจชาวนราฯ”โดยเน้น รพ.สต.เพื่อชุมชน ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ให้มีการท างานร่วมกันของผู้อ านวยการโรงพยาบาล
กับสาธารณสุขอ าเภอและการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครอง     ส่วนท้องถ่ิน
ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างไร้รอยต่อ โดยในปีงบประมาณ 2561  มีรพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จ านวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.53 

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลผลิต 
    จังหวัดนราธิวาสได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ระดบัจงัหวัด 
 2.1.2 แต่งตั้งทีมพีเ่ลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ 
 2.1.3 จัดส่งบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร ครู ก เข้าร่วมการประชุมเรียนรู้ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 2.1.4 จัดส่ง ครู ข รพ.สต.ติดดาว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในระดับ เขต

สุขภาพที่ 12 
 2.1.5 จัดประชุมช้ีแจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงาน รพ.สต.ติดดาว ให้กับ ผู้รับผิดชอบงาน

ระดับอ าเภอทุกเดือน 
ตารางท่ี 41 จ านวน รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
 

คปสอ. 
ปี 2561 

ฐาน ผลงาน อัตรา 
1.เมืองนราธิวาส 11 1 9.09 
2.สุไหงโก-ลก 4 2 50.00 
3.ระแงะ 13 2 15.38 
4.ตากใบ 11 11 100 
5.รือเสาะ 15 1 6.67 

6.สุไหงปาดี 7 1 14.29 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ษษ 

 

7.แว้ง 11 1 9.09 
8.บาเจาะ 7 1 14.29 
9.ยี่งอ 6 2 33.33 
10.เจาะไอร้อง 5 2 40 
11.ศรีสาคร 7 1 14.29 
12.จะแนะ 5 2 40 
13.สุคิริน 9 8 88.89 

รวมท้ังหมด 111 35 31.53 
 

ท่ีมา : รายงานผลการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดนราธิวาส,30 พฤศจิกายน 2561 
 

2.2 ผลลัพธ์  
 ร้อยละ 31.53ของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

 

3.นวัตกรรมและการขยายผลการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
 

  รพ.สต. ทุกแห่ง ในจังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการพัฒนาตามนโยบาย “รพ.สต.ติดดาว” ควบคู่      
ไปกับแนวคิด “รพ.สต.แนวใหม่ ใกล้ใจชาวนราฯ”ซึ่งมีการท างานร่วมกันของผู้อ านวยการโรงพยาบาลกับ
สาธารณสุขอ าเภอ การท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างไร้รอยต่อ โดยเน้น รพ.สต.เพื่อชุมชน ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 
 
 
 
 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
  4.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้มีการประกาศนโยบายที่ชัดเจน 
 4.2 มีการแต่งตั้งให้นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากใบ เป็น
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขในการขับเคลื่อนงานปฐมภูมิทั้งระบบ ท าให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง 
เช่ือมโยง  
 4.3 มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
 4.4 มีการติดตามงานโดยการน าเข้าวาระการประชุม คปสอ. ทุกเดือน 
 4.5 บูรณาการมาตรฐานต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ 
 

 
 

 
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER สส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริการ 
ประเด็นท่ี 2 : โรควัณโรค 
ชื่อตัวชี้วัด:  
 อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
  1.นางราตรี ใจเย็น  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร 0864801536 
  2.นางสาวปัทมา ลามะทา   ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โทร 0908930103 
 

1. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
จังหวัดนราธิวาส มีผู้ป่วยวัณโรครวมทุกประเภท ข้ึนทะเบียนรักษา ปีละกว่า 600 ราย กล่าวคือ 

ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 มีจ านวนผู้ป่วย 632 ,659 และ 633 ราย ตามล าดับ 
 

แผนภูมิท่ี  2 จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในปี พ.ศ. 2558-2561   
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER หห 

 

 

 
ในปี 2561 มีผู้ป่วยข้ึนทะเบียนรักษารวมทุกประเภท ทั้งหมด 628 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 

เสมหะพบเช้ือ จ านวน 394 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.74 เสมหะไม่พบเช้ือ จ านวน 124 ราย ร้อยละ 
19.75 วัณโรคนอกปอด จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.54 และผู้ป่วยกลับเป็นซ้ าเสมหะพบเช้ือ 
จ านวน    20 ราย ร้อยละ 3.18 เสมหะไม่พบเช้ือ จ านวน 5 ราย ร้อยละ 0.80 และไม่พบผู้ป่วยวัณโรค
นอกปอด โดยพบผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ า มากที่สุด ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 
168 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.75 รองลงมาคือ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ านวน 72 ราย ร้อยละ 11.46 
และโรงพยาบาลที่มผีู้ปว่ยน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลสุคิรนิ จ านวน 16 ราย ร้อยละ 2.55 รายละเอียดดงั
ตาราง 
 

 
ตารางท่ี  42  ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่ขึ้นทะเบียนจังหวัดนราธิวาส  
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ใหม่ (New) กลับเป็นซ้ า (Relapse) 
รวมผู้ป่วยใหม่
และกลับเป็นซ้ า เสมหะพบ
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เสมหะ
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เชื้อ 

วัณโรค
นอก
ปอด 

นราธิวาสฯ 98 33 29 7 1 0 168 
สุไหงโก-ลก 34 8 27 2 1 0 72 

ระแงะ 41 25 6 3 0 0 75 

ตากใบ 36 10 7 3 0 0 56 

รือเสาะ 26 2 0 1 1 0 30 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฬฬ 

 

 

ท่ีมา :โปรแกรม TBCM Online ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส (ณ 26 ต.ค. 61) 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 43 จ านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานจงัหวัดนราธิวาส ที่ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2559 - 
2561 

 

สุไหงปาดี 23 5 1 0 0 0 29 

แว้ง 15 5 4 1 0 0 25 

บาเจาะ 21 17 5 1 1 0 45 

ยี่งอฯ 40 2 3 1 0 0 46 

เจาะไอร้อง 12 6 3 0 1 0 22 

ศรีสาคร 15 4 0 0 0 0 19 

จะแนะ 18 7 0 0 0 0 25 

สุคิริน 15 0 0 1 0 0 16 

รวม 394 124 85 20 5 0 628 

 
ปีงบประมาณ 

ประเภทผู้ป่วย รวม 
New Relapse TAD Fail สูตร 1 Fail สูตร 2 

2559 2 0 0 1 0 3 

2560 2 1 0 0 0 3 

2561 5 0 0 0 0 5 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ออ 

 

 ปี 2561 เป็นผู้ป่วย MDR ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 1 ราย,ยี่งอฯ 2 ราย, รือเสาะ  1 ราย, 
และบาเจาะ 1 ราย 

ตารางท่ี 44  แสดงผลการด าเนินงานควบคุมวัณโรค จงัหวัดนราธิวาส  ปี 2559 - 2561 

 

ปีท่ีประเมิน 
จ านวน
ผู้ป่วยท่ี
ประเมิน 

รักษา
ส าเร็จ 

ร้อยละ ขาดยา ร้อยละ เสียชีวิต ร้อยละ 

2559 629 557 88.55 17 2.7 29 4.61 
2560 728 633 86.95 26 3.57 38 5.22 
2561 621 281 45.25 14 2.25 18 2.90 

 

ท่ีมา :โปรแกรม TBCM Online ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส (ณ 26 ต.ค. 61) 

แผนภูมิท่ี  3  แสดงอัตรารักษาส าเร็จ ปี 2559 – 2561 
 

 

ท่ีมา :โปรแกรม TBCM Online ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส (ณ 26 ต.ค. 61) 
 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงอัตราการขาดยา และเสียชีวิต ปี  2559 – 2561 

88.66 86.95
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อัตรารักษาส าเร็จ



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฮฮ 

 

 

 

ท่ีมา :โปรแกรม TBCM Online ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส (ณ 26 ต.ค. 61) 
 

แผนภูมิท่ี  5   การด าเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ ในปี พ.ศ. 2559-2561  

 

  
 
 

2559 2560 2561

TB07 (ราย) 704 649 633

HIV test (ราย) 652 463 548

HIV pos (ราย) 59 42 38

ARV (ราย) 43 34 34

CPT (ราย) 46 36 32
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วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER กกก 

 

จากแผนภูมิ   พบว่า ในปี พ.ศ. 2559-2561 การด าเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ พบว่า                   
ปี 2559 จ านวน 704 ราย ปี 2560 จ านวน 649 ราย และในปี 2561 จ านวน 633 รายTB07 จ านวน 
633ราย HIV Test จ านวน 548 ราย HIV Pos จ านวน 38 ราย ARV จ านวน 34 ราย CPT จ านวน 32 
ราย 
 
ตารางท่ี 45  ผลงานการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงและพบผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดนราธิวาส ปี 2561  
 

กลุ่มเส่ียง 

ผลการคัดกรอง  

   ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ.2561 

เป้าหมาย 
(ราย) 

ผลงาน 
เป้าหมาย 

(ราย) 
แบบสอบถาม 

ผลงานการคัด
กรองCXR 

ผลงานการ     
คัดกรอง CXR 

ผิดปกติ      
คน % คน % คน % 

1.ผู้สัมผัส 1,311 1,914    1,935  1,382 71.42 1,382 71.42 13 6.61 

2.HIV 2,346 3,433    1,476  1,130 76.56 1,130 76.56 9 2.87 

3.DM 19,268 8,577    5,114  5,749 112.42 5,749 112.42 10 6.07 

4.เรือนจ า 1,777 1,736    1,711  1,711 100.00 1,711 100.00 14 12.9
0 

5.แรงงานข้ามชาติ 1,833 2,134    2,151  2,515 116.92 2,515 116.92 0 0 

6.ผู้สูงอายุ 87,556 26,960    3,322  3,346 100.72 3,346 100.72 16 13.4
6 7.บุคลากรด้าน

การแพทย์และ
สาธารณสุข 

ไม่มีการ
คัดกรอง 

ไม่มีการ
คัดกรอง    5,467  5,354 97.93 5,354 97.93 

1 0 

รวม 114,091 44,754  21,176  21,187 100.05 21,187 100.05 63 0.29 
 

ท่ีมา: โปรแกรมTBCM Online วันที่ 26 กันยายน 2561     
 

 การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม ปี 2560 ผลการด าเนินงานคัดกรองทัง้หมด 
44,754ราย จากเป้าหมายการคัดกรองทั้งหมด 114,091 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.23 ส าหรับ การคัด
กรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม  ปี 2561 ผลการด าเนินงานคัดกรองทั้งหมด 21 ,187 ราย จาก
เป้าหมายการคัดกรองทั้งหมด 21 ,176ราย คิดเป็นร้อยละ  100.05 โดยพบผู้ป่วยวัณโรค 63 ราย 
(รายละเอียดผลงานรายสถานบริการดังตารางที่   ) คิดเป็นอัตราป่วยวัณโรคที่ 306 ต่อ 100 ,000 
ประชากร ซึ่งสูงกว่าอัตราป่วยวัณโรคในประชากรทั่วไป (172 = 100,000 ประชากร) รายละเอียดตาม
ตาราง 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ขขข 

 

 
ตารางท่ี 46 จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาวัณโรคมาก่อนได้รับการ
ทดสอบ 

     ความไวต่อยาวัณโรค (DST) ของจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2559– 2561 
 

ปี พ.ศ. ประเภท TB07 
การส่งตรวจ 

DST 
ร้อยละการ
ตรวจ DST 

RR-TB MDR-TB  XDR-TB 

2559 
NEW 516 17 3.29 0 2 0 
Previously treated 
patient 

34 14 41.18 0 0 0 

2560 
NEW 481 10 2.08 0 1 0 
Previously treated 
patient 

34 6 17.65 0 0 0 

2561 
NEW 633 85 13.43 0 1 0 
Previously treated 
patient 

85 59 69.41 0 0 0 
 

ท่ีมา : โปรแกรมTBCM Online วันที่ 6 ธันวาคม 2561     
จากตาราง  พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 - 2561 ของจังหวัดนราธิวาส ด าเนินงานได้ ร้อยละ 41.18 

,17.65 และ 69.41 ตามล าดับ ซึ่งยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษา              
วัณโรคมาก่อนได้รับการทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (DST) ดังนั้น จังหวัดต้องเพิ่มมาตรการการ
ด าเนินงานทางห้องปฏิบัติการ และเพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรในการส่งทดสอบความไวต่อยาวัณโรค 
(DST)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER คคค 

 

แผนภูมิท่ี 6  ผลการรักษาของผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนการรักษาใน ปี 2560  

 
 
จากแผนภูมิ  ผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส 

เท่ากับ ร้อยละ 86.7 ล้มเหลว ร้อยละ 1.3 ตาย ร้อยละ 2.8 ขาดยา 4.8 โอนออก 2.4 ไม่สามารถน ามา
ประเมินเท่ากับ 2.0 

 

 

 

ตารางท่ี 47 การข้ึนทะเบียนผูป้่วยวัณโรคทุกประเภท จ าแนกรายอ าเภอ จงัหวัดนราธิวาส 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

นราฯ
โกลก

ตากใบ
บาเจาะ
ระแงะ

รือเสาะ
ศรีสาคร

แว้ง
สุคิริน
ปาดี

จะแนะ
เจาะไอร้อง

ยี่งอฯ
สสจ.นราธิวาส

นราฯ โกลก ตากใบ
บา

เจาะ
ระแงะ รือเสาะ

ศรี
สาคร

แว้ง สุคิริน ปาดี จะแนะ
เจาะไอ

ร้อง
ย่ีงอฯ

สสจ.
นราธิว

าส
Success 75.5 93.7 97.6 96.0 87.5 0.0 82.6 93.8 77.8 100.0 100.0 92.9 90.7 86.7
Failure 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 4.7 1.3
Died 2.2 1.6 0.0 4.0 8.3 0.0 13.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
LTF 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 2.3 4.8
TO 4.3 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.4 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.4
Not Evaluate 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER งงง 

 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมือง 179 179 100.00 
ตากใบ 90 53 58.89 
บาเจาะ 70 40 57.14 
ยี่งอ 54 50 92.59 
ระแงะ 101 78 72.23 
รือเสาะ 93 34 36.56 
ศรีสาคร 48 21 70.00 
แว้ง 62 18 29.03 
สุคิริน 30 17 70.00 
สุไหงโก-ลก 90 90 100.00 
สุไหงปาดี 63 15 23.81 
จะแนะ 48 25 52.08 
เจาะไอร้อง 45 21 46.67 

รวม 973 641 65.88 
 

ท่ีมา :TBCM Online 26 กันยายน 2561 
 

การข้ึนทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท จังหวัดนราธิวาส เป้าหมาย 973 ราย ผู้ป่วยที่ข้ึน
ทะเบียน 641 ราย ร้อยละ 65.88 ซึ่งยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย ร้อยละ 82.5 พบ 5 อ าเภอที่มีผลงานต่ า 
ได้แก่ สุไหงปาดี แว้ง รือเสาะ เจาะไอร้อง และจะแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  7  ผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทีข้ึ่นทะเบียนการรักษาใน Cohort 1/61  
 



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER จจจ 

 

 
 

ท่ีมา: โปรแกรมTBCM Online วันที่ 26 กันยายน 2561     
 
           ผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึนทะเบียนการรักษา  Cohot 1/2561 ของ
จังหวัดนราธิวาสในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 87.1 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (>85) แต่ยังพบ 5 อ าเภอที่มี
ผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ สุคิริน ระแงะ ยี่งอฯ สุไหงโก-ลก และเมือง ร้อยละ66.7,71.4,80.0,81.8 
และ 84.8 ตามล าดับ เนื่องจากมีการรักษาล้มเหลว ตาย และขาดยา ค่อนข้างสู งในเขตอ าเภอเมือง 
อัตราตายสูงในเขตอ าเภอระแงะและยี่งอฯ อัตราขาดยาสูงในเขตอ าเภอรือเสาะ ซึ่งได้มีการประชุม
ทีมงานผู้เกี่ยวข้องและให้อ าเภอด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลผลิต 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

นราฯ
โกลก

ตากใบ
บาเจาะ
ระแงะ

รือเสาะ
ศรีสาคร

แว้ง
สุคิริน
ปาดี

จะแนะ
เจาะไอร้อง

ย่ีงอฯ
สสจ.นราธิวาส

นราฯ โกลก ตากใบ
บา

เจาะ
ระแงะ

รือ
เสาะ

ศรี
สาคร

แว้ง สุคิริน ปาดี จะแนะ
เจาะไอ
ร้อง

ย่ีงอฯ
สสจ.

นราธิว
าส

Success 84.8 81.8 90.0 100.0 71.4 91.7 100.0 100.0 66.7 100.0 100.0 100.0 80.0 87.1
Failure 3.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
Died 3.0 9.1 10.0 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 6.5
LTF 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
TO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Not Evaluate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



 

วิสัยทัศน์ด้านสขุภาพ จังหวัดนราธิวาส :   
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมสีุขภาพดี เจ้าหนา้ท่ีมีความสุขและมีระบบสขุภาพยั่งยืน 

  
WINDOWS USER ฉฉฉ 

 

  ผลการข้ึนทะเบียนการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ปี 2661 ภาพรวมของจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 124 ราย ก าลังรักษา 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.4  เสียชีวิต จ านวน 8 ราย ร้อยละ 6.5           
โดยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 ราย(โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก) 3 ราย เสียชีวิตที่บ้านเป็นผู้สูงอายุและมีโรค
ร่วม(โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตากใบและลจะแนะ)และอีก 4 ราย เสียชีวิตจากโรคร่วม
(โรงพยาบาลยี่งอฯ และระแงะ) 

 

ตารางท่ี  48  ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 1/2562  
 

 
 

โรงพยาบาล 

 
ผู้ป่วยขึ้น
ทะเบียน
รักษา

ทั้งหมด 

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

ก าลังรักษา เสียชีวิต ล้มเหลว ขาดยา 

จ านวน จ านวน จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

นราธิวาสฯ 33 2 6.1 1 3.0 1 3.0 1 3.0 
สุไหงโก-ลก 11 0 0 1 9.1 1 9.1 0 0 
ระแงะ 14 1 7.1 3 21.4 0 0 0 0 
ตากใบ 10 0 0 1 10.0 0 0 0 0 
รือเสาะ 12 0 0 0 0 0 0 1 8.3 
สุไหงปาดี 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
แว้ง 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
บาเจาะ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
ยี่งอฯ 10 0 0 2 0 0 0 0 0 
เจาะไอร้อง 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
ศรีสาคร 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
จะแนะ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
สุคิริน 3 0 0 0 0 1 33.3 0 0 

รวม 124 3 2.4 8 6.5 3 2.4 2 1.6 
 
ที่มา :โปรแกรม TBCM Online ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (ณ 26 ก.ย. 61) 
 
 
 
 
 
2.วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการด าเนินงานแผนงานควบคุมวัณโรค ปีงบประมาณ 2561  
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3.แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติการ/
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย มาตรการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

รณรงค์คัดกรองวัณโรค
และ HIV ผู้ต้องขังใน
เรือนจ า 

-จนท.คลินิกวัณโรครพ.
ทุกแห่ง 
-ผู้รับผิดชอบงานวัณ
โรคสสอ.  
-เรือนจ านราธิวาส 

-เพื่อค้นหา/คัดกรอง
เชิงรุกในเรือนจ า 
-เพื่อน าผู้ป่วยเข้าสู่
ระบบการรักษา/
ระบบบริการ 

มกราคม 
2562 

นางสาวปัทมา 
ลามะทา      

 
3.ปัญหาอุปสรรค   

3.1 การบูรณาการงานวัณโรคเข้ากับงานอื่นๆ ยังมีน้อย ท าให้การค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน,COPD/Ashma, แรงงานต่างด้าว และผู้สูงอายุ ท าได้ไม่ครอบคลุม ควรมีการบูรณาการ
เพื่อไปสู่การค้นหาเชิงรุกมากข้ึน 

3.2 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบโปรแกรม TBCM ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 
3.3 กรณีผู้ป่วยขาดการรักษา เน้นระบบส่งต่อผู้ป่วย การก ากับการรับประทานยาโดยมีพี่เลี้ยง

(DOT) และการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ รวมทั้งประชุมทีมงาน conference 
case เพื่อร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหา 

3.4 Determinants ต่อการตาย :ผู้สูงอายุ โรคร่วม(HIV,DM) การขาดยา และสาเหตุ Delayed  
diagnosis ควรมีการท า Death Case Conference ในรายที่เสียชีวิตทุกราย เพื่อหาสาเหตุและแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

3.5 การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยายังท าได้ไม่ครอบคลุมตามกระบวนการ 

GAP แนวทางแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ 

พบอัตราการเสียชีวิตเพิ่มข้ึน
จากปี 2560 ร้อยละ 6.5 (ปี 
2560 =ร้อยละ 2.8) 
พบอัตราการล้มเหลวเพิ่มข้ึน
จากปี 2560 ร้อยละ 2.4 (ปี 
2560 =ร้อยละ 1.3) 
 

- มีการ Conference case ขาดยาและ 
Dead2case  Conference   
- ติดตามหน้างานโรงพยาบาลที่มปีัญหา                                       
- มีทีมสหวิชาชีพดูแลติดตามเยี่ยมบ้าน                                                     
- มี case manager ที่พร้อมดูแลติดตาม
อาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหผู้ป้่วยรักษา
จนครบ                                 
- มีไลน์กลุ่มในการติดตามการรักษา –มี- 
- ระบบสง่ต่อ 

ควรให้มีการติดตาม
ในที่ประชุม คปสจ.
อย่างเครง่ครัด 
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4. ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
 4.1 ให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินงานตามมาตรการของกระทรวง 
 4.2 ควรเพิ่มประเด็นการคัดกรองวัณโรค ลงในบริบทการด าเนินงานการดูแลผู้ปว่ยกลุ่มเสีย่งนัน้ 
ๆ เช่น เบาหวาน ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริการ 
ประเด็นท่ี 3 RDU – AMR 
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ชื่อตัวชี้วัด 
ร้อยละโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล     (เป้าหมาย : RDU ข้ันที่ 1 ≥95 %, RDU ข้ันที่ 

2 ≥20%) และร้อยละโรงพยาบาลที่มรีะบบ AMR เป้าหมาย AMR ระดับ intermediate ≥ 20% 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด: 1.นายจิรานุวัฒน์  ศิริภิบาล ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ เบอร์โทร 088-791-
0887 

1. สถานการณ์ 
 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 การพัฒนาระบบบริการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) มี 
small success คือ มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ข้ันที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% และ ผ่านข้ันที่ 2 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10% โดยจังหวัดนราธิวาสราชนครินทร์มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU ข้ันที่ 1 ทุก
โรงพยาบาล และ ในข้ันที่ 2 พบว่ามีผ่านเพียง 1 แห่งจากโรงพยาบาลทั้ง 13 แห่ง ก็คือ โรงพยาบาล
เจาะไอร้อง โดยจะเห็นได้แนวโน้มในปี 62 พบว่า มีโรงพยาบาล สุไหงโก-ลก และ โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิ
พระเกียรติ 80 พรรษาที่จะผ่านสู่ข้ันที่ 2 โดยรวมจังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ข้ันที่ 1 
และข้ันที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 7.69 ตามล าดับ 
 ส าหรับโรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันที่ 2 ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ผ่านตัวช้ีวัด การใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรงพยาบาล โดยเฉพาะ การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และ การใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรค    ติดเช้ือที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก 
2. กลยุทธ/กิจกรรมขับเคลื่อนงาน 
 - การประชุมคณะกรรมการ service plan สาขา การใช้ยาสมเหตุสมผล เพือ่ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส รวมไปถึงเสนอแนะแนวทางการด าเนินการแก้ไขปญัหาในไตรมาส
ถัดไป (4 ครั้ง/ป)ี 

 - การจัดอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล แก่บุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
และ สาธารณสุขเภอ) เพื่อเสรมิาร้างแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรค NCD, และ แนวทางการ
ใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ แก่ โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพประจ าต าบลในแตล่ะอ าเภอ 

 - การประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดนราธิวาส แก่ ร้านขายยาประจ าจังหวัด เพื่อ 
เสริมสร้างการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และเพิ่มช่องทางการตระหนักรับรู้ของประชาชนภายในจังหวัด 

 - การออกนิเทศ รพสต.ตามผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 สาขาการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อช่วยการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และ เสริมสร้างก าลังใจ รวมไปถึงสร้างความ
สามัคคีภายในทีมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ของแต่ละ อ าเภอ 
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3. ผลการด าเนินงาน RDU ขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 จ าแนกตามโรงพยาบาล 
ตารางท่ี 49 ผลการด าเนินงาน RDU ข้ันที่ 1 และข้ันที่ 2 จังหวัดนราธิวาส 
 

 

รายชื่อรพ. ระดับ 

RDU 1(ขั้นท่ี1) RDU1 (ขั้นท่ี 2) RDU 2 
สรุปผลการประเมิน 

RDU 

1)  ร้อยละการส่ังใชย้าใน
บัญชียาหลัก

แห่งชาติ 

2)  การด าเนินงานของ
PTC ในการชี้น า
ส่งเสรมิ RDU 

3)  รายการยา 
ท่ีควรตัดออก 8 

รายการซ่ึงยังคงมีอยู่ใน
บัญชี รพ. 

4)  การจัดท า 
ฉลากมาตรฐาน 

5) การส่งเสรมิจรยิธรรม
ในการจัดซ้ือยาและ
ส่งเสรมิการขายยา 

ร้อยละการใชย้าปฏิชีวนะในกลุ่มโรค 5) ร้อยละการใช้ 
Gliben Clamide 
ใน DM สูงอายุ/ไต
ระดับ 3 

6) ร้อยละการใช้  
NSAIDs ในผู้ป่วย
ไต ระดับ 3 

7.) จ านวนสตรี
ต้ังครรภ์ท่ีใช้
ย า  Warfarin, 
Statin, Ergots 

6) ร้อยละของ รพ.สต. ใน
เครือข่ายระดับอ าเภอท่ีผ่าน
เกณฑ์ใช้ยาปฏิชีวนะท้ังโรค RI 
และ AD 

1)  RI 2)  AD 3)  FTW 4) APL 

ร้อยละ ..... ระดับ ..... จ านวน .....รายการ ระดับ ..... ระดับ ..... ร้อยละ ..... ร้อยละ ..... ร้อยละ ..... ร้อยละ ..... ร้อยละ ....... ร้อยละ .......... .....ราย ผ่าน ท้ังหมด ร้อยละ ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 

นราธวิาสราช
นครินทร์ 

S 93.65 3 0 3 3 28.58 21.22 44.06 10.70 20.59 0.15 0 11 15 73.33  - 

สุไหงโก-ลก M1 92.58 4 0 5 3 21.16 8.14 36.44 15.76 0 0 0 6 6 100  - 

ระแงะ F1 94.20 3 0 5 4 22.95 14.92 55.12 12.97 0 3.42 0 13 14 92.86  - 

ตากใบ F1 92.24 3 0 3 3 18.86 10.07 57.07 17.52 10 2.42 0 9 11 81.82  - 

รือเสาะ F2 94.40 3 0 3 3 37.59 21.90 48.98 8.07 0.23 4.32 0 12 16 75.00  - 

สุไหงปาดี F2 96.89 3 0 3 3 24.39 20..48 64.23 10.82 0 2.73 0 3 7 42.86  - 

แว้ง F2 95.44 3 0 5 3 17.74 29.35 45.97 10.29 0 4.29 0 10 11 90.91  - 

บาเจาะ F2 90.51 3 0 4 4 19.22 17.18 43.38 5.28 4.77 2.02 0 5 7 77.43  - 

ย่ีงอเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 

F2 90.18 3 0 3 3 20.51 7.52 38.75 4.55 0 0.12 0 6 6 100  - 

เจาะไอร้อง F2 95.18 3 0 3 3 8.44 5.74 32.18 4.93 0 1.33 0 5 5 100.00   

ศรีสาคร F2 90.81 3 0 3 3 21.75 18.41 71.00 33.77 16.67 3.32 0 6 7 85.71  - 

จะแนะ F2 93.74 3 0 4 5 14.17 2.72 50.00 21.43 0 2.86 0 6 6 100  - 

สุคิริน F2 92.84 3 0 5 4 14.13 13.01 45.51 7.54 0 1.25 0 8 9 88.89  - 

เกณฑ์เปา้หมาย รพ.ระดับS ≥ 80% 
M1-M2 ≥ 85% 
F1-F3 ≥ 90% 

ระดับ 3  ≤ 1 รายการ ระดับ 3  ระดับ 3  ≤ ร้อยละ 20 ≤ ร้อยละ 20 ≤ ร้อยละ 40 ≤ ร้อยละ 10 ≤ ร้อยละ 5 ≤ ร้อยละ 10 0 ราย ขั้น 1 ≥ ร้อยละ 70 
ขั้น 2 ≥ ร้อยละ 10 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 1)  A   =  จ านวน รพ.ท่ีผ่าน     ขั้นท่ี 1   ภาพรวมจังหวัดจ านวน 13 แห่ง  ขั้นท่ี 2   ภาพรวมจงัหวัด  จ านวน 1 แห่ง 
2)  B    = จ านวน รพ. ท้ังหมดในจังหวัด    จ านวน  13 แห่ง 

   3)  C    =  ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีเป็นรพ.ส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัด   ( A / B ) x 100 

                     ขั้นท่ี 1   คิดเป็นร้อยละ 100.0             ขั้นท่ี 2   คิดเป็นร้อยละ 7.69 
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4.ผลลัพธ์/นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น 
1.การใช้ฉลาก QR code ควบคู่โปรแกรม RDU รู้เรื่องยา จาก รพ.แว้ง  
2.การเริ่มใช้โปรแกรม RDU 9 ร่วมกับ โปรแกรม RDU2016 ในการดึงและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.การเริ่มใช้โปรแกรม Power BI ในการจัดการฐานข้อมูล RDU ของสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

ตามแนวทางของ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
4.มีการจัดต้ังกลุ่มคณะกรรมการเพิ่มข้ึน โดยเชิญ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย (โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) มาเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการ service plan 
5.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.บุคลากรทางการแพทย์ยังคงตระหนักถึงปญัหา
เช้ือดื้อยาปฏิชีวนะไม่มากเท่าที่ควร ส่งผลให้ยังคงมี
อัตราการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะสูงอยู่ในปจัจบุัน 

1.จัดให้มกีารถ่ายทอดความรู้และสร้างความ
ตระหนักของปญัหาเช้ือดื้อยาและการจ่ายยา
ปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม จากผู้เช่ียวชาญในแต่
ละสาขา เช่น ด้านโรคติดเช้ือ ด้านสูตินารีเวช และ
ด้านโสต ศอ นาสิก  

2.รอ้ยละตามก าหนดในตัวช้ีวัดการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในแผลสดจากอบุัติเหตุเกิดจากการวิจัยในชุมชน
เมือง ซึง่แตกต่างกบับริบทของพื้นที่ชนบทซึ่งผู้ป่วย
หลายรายมีแผลจากการถูกสัตว์กัด 

2.ส่วนกลางควรมีการปรับแก้ไข หรือช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงานให้เหมาะสม 

3.แพทย์บางท่านยังเช่ือมัน่ในการใช้ยาบางอย่าง 
เช่น การใช้ Glipizideเป็นยา Starter ในทกุเคส 
แทนการใช้ metformin ตามแนวทางปฏิบัต ิ

3.ควรจัดให้มกีารนเิทศโดยแพทยเ์ฉพาะทางหรือ
แพทย์ที่เป็นทีเ่ช่ือถือระดบัภาคเพื่อโน้มน้าวใหก้าร
สั่งใช้ยาสอดคล้องกับตัวช้ีวัด RDU 

4.แพทยจ์บใหม่ ยงัไมต่ระหนกัถงึการใช้ยาอย่าง
สมเหตสุมผล และ ยงัไมเ่ข้าใจเกีย่วกบัตัวช้ีวัด 

4.ประสานโรงเรียนแพทย์แตล่ะที่ ใหก้ าชับถึงการ
สอน และ มีการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ใช้ทุน ถึง
ตัวช้ีวัดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

 

6.โอกาสในการพัฒนาต่อไป 

 1.พัฒนาโปรแกรมดึงข้อมูลตัวช้ีวัดที่โรงพยาบาลทุกแห่งยอมรับและใช้รปูแบบเดียวกันทั้งประเทศ 
หรืออาจพฒันาจาก ตัวต้นฉบับ RDU2016 และ RDU9 
 2.ส่วนกลางควรจัดท าสื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผ่านทางสื่อสาธารณะที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 3.พัฒนาหลักสูตร โดยการใส่เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์                
ก่อนชดใช้ทุน 
 4.พัฒนา AMR ให้เป็นสากลยิง่ข้ึน ทั้งจุดรวมข้อมลู โปรแกรมที่ใช้ และ ตัวช้ีวัดที่เป็นทางการ 
 

คณะท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริการ 
ประเด็นท่ี 3 RDU – AMR 
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ชื่อตัวชี้วัด  
  ร้อยละโรงพยาบาลทีม่ีระบบ AMR เป้าหมาย AMR ระดบั intermediate ≥ 20% 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด:  

1.นางสาวกาญจนา บุญฤทธ์ิ   แหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
     โรงพยาบาลนราธิวาส เบอร์โทร 081-959-4073 

2.นางสาวช่ืนสุมน ลาภชิตาภรณ์   ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ    
      โรงพยาบาลนราธิวาส เบอร์โทร 089-468-1971 

3.นางวรรณะ  วิเชียรรัตน์   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
     โรงพยาบาลสุไหง-โกลก เบอร์โทร 086-698-4204  

4.นางศศินภา มั่นมาศพงษ์   ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ   
     โรงพยาบาลสุไหง-โกลก เบอร์โทร 088-488-0600 

1. สถานการณ์ 
          จังหวัดนราธิวาสมีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนรา ธิวาสราชนครินทร์ (S) และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (M1) ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาระบบบริการให้มีการจัดการ AMR 
อย่างบูรณาการผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 1 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 50)  คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดย
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ยังไม่ผ่านในส่วนมีการวางระบบการคัดเลือกยา กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยา
ในโรงพยาบาลของตนเองและในเครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเช้ือและผล
ความไวของเช้ือ ซึ่งเป็นข้อบังคับระดับ (Basic) แต่ในส่วนของคะแนน รพ . ทั้ง 2 มีระดับคะแนนอยู่ใน
ระดับ intermediate ทั้ง 2 รพ. 

โรงพยาบาลโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดต้ังคณะกรรมการป้องกันการแพรก่ระจายเช้ือ
ดื้อยาเมื่อปี 2558 ประกอบด้วยแพทย์อายุรกรรม เภสัชกร พยาบาล IC และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  เพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน AMR โรงพยาบาลมีแนวปฏิบัติเรื่องการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการและควบคุม
การแพร่กระจายเช้ือ   ได้แก่ มีการรายงานเมื่อพบผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาโดยถือเป็นแล็ปวิกฤต  ซึ่งเริ่มมีการใช้
โปรแกรม m lab เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ท าให้สามารถแยกเช้ือดื้อยาออกได้ชัดเจน การล้างมือก่อน
และหลัง 5 เวลาส าคัญ การสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล(PPE) การจัดผู้ป่วยเข้าห้องแยก หรือกั้น
โซนกรณีห้องแยกเต็มโดยให้ผู้ป่วยที่ติดเช้ือดื้อยาชนิดเดียวกันมาอยู่รวมกันได้ (cohort) การแยกอุปกรณ์
ผู้ป่วยแต่ละราย การท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมและการท าลายเช้ือ มีการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะบัญชี ง 
และการส่งต่อ   ช้อมูลการติดเช้ือดื้อยาผ่านทางโทรศัพท์ ใบrefer ไลน์กลุ่มหรือใบนัด และพบว่า  ผลการ
ติดตามอัตราการติดเช้ือดื้อยาในกระแสเลอืดต่อผูป้่วยที่สง่ตรวจในปี2560 โรงพยาบาลมีอัตราการติดเช้ือดือ้
ยาในกระแสเลือดเท่ากบั 0.62  ในปี 2561 เท่ากับ 0.81 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มข้ึนเลก็น้อยแต่ในภาพรวม
ของ รพ นราธิวาส ได้รับคะแนนจากแบบประเมินตนเองเท่ากับ 318 คะแนนจาก 500 คะแนน และพบว่า
ในหมวดหมู่การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล รพ.นรา สามารถท าได้ดีมาก โดยอยู่
ในเกณฑ์  90 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน อีกทั้ ง ในหมวดหมู่ย่อยระดับ basic และ 
intermediate พบข้อใดที่คะแนนต่ ากว่า 0 ท าให้ภาพรวมของการจัดการเช้ือดื้อยาของ รพ . อยู่ในระดับ 
intermediate 
 สถานการณ์ของเช้ือดื้อยาและการดื้อยาต้านจุลชีพในเลือดที่พบในโรงพยาบาลสุไหงโก -ลก 
สามารถเฝ้าระวังการเกิดเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด (bacteremia) ของแบคทีเรียได้ทั้ง 8 ชนิด ได้แก่ 
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Acinetobacterbuamanii., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia 
,Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Enterococcusfaecium , Streptococcus 
pneumoniaอัตราการติดเช้ือยาต้านจลุชีพในเลอืดเป็นรอ้ยละ 0.49 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปพี.ศ.2560 คือ 
อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพในเลือด คิดเป็นร้อยละ 0.94และในภาพรวมของ รพ โกลก ได้รับคะแนนจาก
แบบประเมินตนเองเท่ากับ 317 คะแนนจาก 500 คะแนน และพบว่าในหมวดหมู่การเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ รพ.โกลก มีการจัดการได้ดีมาก โดยอยู่ในเกณฑ์ 77 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
แต่พบว่า รพ.โกลก ยังติดอยู่ในส่วนของหมวดหมู่ย่อยระดับ basic ข้อย่อยที่ 3.1การวางระบบการคัดเลือกยา 
กระจาย และควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาลของตนเองและในเครือข่ายตั้งแต่ระดับอ าเภอ จังหวัด เขต 
อย่างเหมาะสมตามปัญหาโรคติดเช้ือและผลความไวของเช้ือซึ่งท าให้ รพ.โกลก ไม่สามารถผ่านไปเป็น รพ.ที่มีการ
จัดการเช้ือดื้อยาระดับ intermediate ได้ ส่งผลให้ภายใน จังหวัดนราธิวาส มี รพ. ที่มีการจัดการเช้ือดื้อยา
ระดับ intermediate 1 รพ. คิดเป็น 50% ของ จ านวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด 
 
2. กลยุทธ/กิจกรรมขับเคลื่อนงาน 
 -การประชุมคณะกรรมการ service plan สาขา การใช้ยาสมเหตุสมผล เพื่อติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงานทุกไตรมาส รวมไปถึงเสนอแนะแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาในไตรมาสถัดไป (4 
ครั้ง/ป)ี 
 -การจัดต้ังทีมคณะกรรมการจัดการเช้ือดื้อยา ของทั้ง 2 รพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ 
service plan สาขา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล  
 -น าแนวทาง และแบบประเมินตนเองขยายสู่ทีมสหวิชาชีพใน รพ . เพื่อร่วมกันประเมิน และ
ปรับปรุงแต่ละภาคส่วนย่อยใน รพ. ให้มีการจัดการที่เหมาะสม และได้มาตรฐานตามแบบประเมินตนเอง 
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4. ผลลัพธ/์นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น 

 การใช้แบบประเมินตนเอง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดแนวทางการจัดการเช้ือดื้อยา 
 

5.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ความต่อเนื่องในการนิเทศติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทาง 
 

- ท า Action plan ในการติดตาม, 
คณะกรรมการควรสุ่มเพื่อติดตามการท างานของ
ผู้ปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- นักเทคนิคการแพทย์ทีม่ีความช านาญในด้านจุล
ชีววิทยาไม่เพียงพอ 

- ท า Competency ในงานด้านจุลชีววิทยา 

-ไม่มีแพทย์และเภสัชกร ทีจ่บเฉพาะทางด้านการติด
เช้ือ 
 

- ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเฉพาะทางด้านน้ีอย่าง
น้อย 1 คน หรืออย่างน้อยมหีลักสูตรระยะสั้น
รองรับ  

 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ผู้ปฎิบัติไมม่ีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานท าให้
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือดื้อยาต้านจลุชีพชนิดควบคุมพิเศษ ไม่
ครอบคลมุในทุกสหสาขาวิชาชีพ 

- คณะกรรมการควรทบทวน/ช้ีแจงเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ในการจัดท าแนวทาง 

-  การล้างมือกอ่นการสัมผัสผู้ป่วยหรือท าหัตถการไม่
ครอบคลมุในทุกสหสาขาวิชาชีพ 

-ผู้บรหิาร/หัวหน้าหน่วยงาน ควรให้ความส าคัญ 
สนับสนุนและ มกีารติดตามการปฏิบัติงานหน้า
งานอย่างสม่ าเสมอ 
-ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดหน่วยงาน 
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- ไม่มีห้องแยกส าหรับผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาฯทีเ่พียงพอ 
(ปัจจุบันใช้วิธีแยกโซนใหม้ีระยะห่างระหว่างเตียง) 

-ดหาห้องแยกให้เพียงพอ 

- การใช้ Antibiogram เพื่อช่วยในการพิจารณาสั่งใช้ 
Antibiotic ยังไม่ครอบคลมุ 

-สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้
Antibiogram 

- การสื่อสารยังไม่ครอบคลุม -จัดท าระบบ Pop Alert 
 -เมื่อพบการติดเช้ือดื้อยา ควรมีระบบการายงาน
ที่ครอบคลุมและรวดเร็วทั้งในแพทย์เจ้าของไข้ 
หอผูป้่วย และพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ 

 

5.โอกาสในการพัฒนาต่อไป 

 1.จัดกิจกรรมไปศึกษาดูแนวทางการจัดการเช้ือดื้อยา จาก รพ. หาดใหญ่ ซึ่งเป็น รพ. หลักในเขต 12 

2.จัดการสร้างกลุ่มประสานงานที่ใหญ่มากยิ่งข้ึน โดยเชิญเภสัช จาก รพ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์เข้ามาร่วมกลุ่มด้วย 

3.เสนอแก่ที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาการสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ
เพิ่มข้ึน เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าจ านวนอุปกรณ์ไม่สัมพันธ์กับจ านวนผู้ป่วย 
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คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

หัวข้อท่ี  ประเด็นเพ่ิมเติม 

ชื่อตัวชี้วัด 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รบับริการตรวจ วินิจฉัย รกัษาโรค และฟื้นฟสูภาพด้วย 

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 1. นางนูลีฮะ  แวสแลแม ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร 061-4030444 

 2. นางจริยา  เหลื่อมปุ๋ย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โทร 084-9653883 

1. สถานการณ์ปัญหา 
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการในส่วนภูมิภาคสามารถจัดบริการการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการการแพทย์
แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 พบว่า การเข้าถึงบริการของประชาชนจังหวัดนราธิวาส คือ ร้อยละ 22.68 
(เกณฑ์ร้อยละ 20) แต่เมื่อจ าแนกเป็นรายอ าเภอพบว่า มี 6 อ าเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อ าเภอเมือง
นราธิวาส, สุไหงโก-ลก, บาเจาะ ยี่งอ, เจาะไอร้อง, และอ าเภอศรีสาคร ในส่วนของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรยังคง
น้อย ร้อยละ 3.09 เนื่องจากแพทย์แผนปัจจุบันไม่มั่นใจในมาตรฐานของยาสมุนไพร ยาสมุนไพรมีราคาแพง มี
ต้นทุนที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน และแพทย์แผนปัจจุบันและบุคลากรอื่นที่ไม่ใช่แพทย์แผน
ไทยยังขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร มีสถานบริการสาธารณสุขที่เปิด
ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 28 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงพยาบาล 13 แห่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 ของจ านวนสถานบริการสาธารณสุขทั้งจังหวัด 
(เกณฑ์ร้อยละ 20) ซึ่งปัญหาส าคัญที่สถานบริการสาธารณสุขหลายแห่ง ไม่สามารถเปิดบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลอืกได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณจา้งบุคลากรการแพทย์แผนไทย จะเห็นได้ว่างานแพทย์
แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพร ยังคงเป็นปัญหาของจังหวัดนราธิวาส ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นจะต้องได้รับการแกไ้ข
ในเชิงระบบ ทั้งในเรื่องของนโยบาย ศักยภาพผู้ให้บริการ การพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
เข้าถึงบริการของประชาชน 

 

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
ปี 2561 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.นราธิวาส ได้จัดอบรมการ

ท าแผนยุทธศาสตร์งานการแพทย์แผนไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์แผนไทยทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับจังหวัด อ าเภอและต าบล โดยระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละสถานบริการและปัญหาใน
ชุมชน เพื่อหากลยุทธ์ในการด าเนินงาน  ซึ่งจากการประชุมได้กลยุทธ์ดังนี้ คือ  พัฒนานโยบายด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ชัดเจน   สร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลติภัณฑ์
ยาและสมุนไพรไทยให้หลากหลาย  เสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับบุคลากรการแพทย์แผนไทยผ่าน
กระบวนการ Service Plan  เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีการคิดสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  
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และส่งเสริมและผลักดันให้โรงผลิตโรงพยาบาลจะแนะผ่านมาตรฐาน GMP /PICs ในส่วนของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการใช้ยา
สมุนไพร จังหวัดนราธิวาส ปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณผลผลิต เป็นจ านวนเงิน 227,800
บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคใต้ เป็นจ านวนเงิน 1,600,00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก าหนดกิจกรรม
แก้ปัญหาในภาพรวมดังนี้ 

1. พัฒนานโยบายด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ชัดเจน มีการถ่ายทอด
นโยบายและประกาศให้ทราบทั่วกัน เพื่อการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดประชุมคณะกรรมการ 
Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้งและมีการ
จัดต้ังไลน์กลุ่มผู้รับผิดชอบงาน และแจ้งข่าวสารนโยบายทางไลน์กลุ่ม 

2. สร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทยให้หลากหลาย โดยมี
คณะท างานที่ติดตามและประเมินผลการรับรู้และเข้าถึงของประชาชน มีการพัฒนาและปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และก าลังด าเนินการจัดท าสวนสมุนไพร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพร ณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมจัดท าป้ายสมุนไพร โดยมี QR Code เพื่อให้สามารถศึกษา
และเข้าถึงข้อมูล 

3. เสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับบุคลากรการแพทย์แผนไทย เพื่อให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยเรื่อง หัตถการ
กลุ่มโรคกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งมีแผนจะด าเนินการอบรม ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 

- จัดประชุมโครงการอบรมทางไกล (Teleconference) ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผน
ไ ท ย 
สู่แพทย์แผนไทย จ านวน 6 ครั้งๆละ 2 วัน (พ.ย. 2561– ก.ย. 2562) ตามก าหนดการของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

- ขับเคลื่อนให้สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทยทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการประกวดพื้นที่
ต้นแบบดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย 

- ขับเคลื่อนและผลักดันให้หน่วยบริการทุกระดับเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย (TTM-HA) 

4. เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีการคิดสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่เพิ่มความเช่ือมั่น
ให้กับยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้น่าเช่ือถือมากข้ึน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและ
พัฒนางานวิจัย/R2R ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 2 ครั้ง และก าหนดให้
ส่งผลงานวิจัย/R2R อย่างน้อย Cup ละ 1 เรื่อง 

5. ส่งเสริมและผลักดันให้โรงผลิตโรงพยาบาลจะแนะผ่านมาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน PICs 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจสมนุไพรท้องถ่ิน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีแผนจะลงส ารวจเดอืน

กรกฎาคม 2562 
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7. ส ารวจและข้ึนทะเบียนหมอพื้นบ้านและต ารับต ารายาสมุนไพรจังหวัดนราธิวาส ให้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20/ปี 

8. กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ cup การจ้างบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มการเข้าถึง

บริการ 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนบุคลากรแพทย์แผนไทย
เพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัดจาก 59 คนในปี เป็น 87 คนในปี 62 คน 

- ขอสนับสนุนยา พอ.สว. จากเอกชน เพื่อแจกจ่ายให้สถานบริการที่เปิดให้บริการแพทย์แผน
ไทย 

- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
- ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อฟื้นฟูผู้พิการบนรถโมบายเคลื่อนที่ (สิริเวชยาน) 
- นิเทศติดตามประเมิน รพ.สส.พท.ในโรงพยาบาลและรพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทยทุกแห่ง 
- นิเทศติดตาม รพ.สต.ที่ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์และอาคารการแพทย์แผนไทย 
- จังหวัดนราธิวาสได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคใต้ โดยมีแผนการจัดงานร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาส โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางหลังเกา่และบริเวณสวนกรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และจัดประชุมวิชาการ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส  
3. ผลการด าเนินงาน 

3.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2562 ภาพรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 
16.86 (เป้าหมาย ร้อยละ 18.5)  
ตารางท่ี 50 จ านวนผูป้่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบรกิารด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
 

อ าเภอ ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ(ครั้ง) ผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น(ครั้ง) ร้อยละ หมายเหต ุ

1.เมืองนราธิวาส 803 6,325 12.70 ไม่มีข้อมูล รพ.นธ. 

2.สุไหงโก-ลก 3,063 27,786 11.02  
3.ระแงะ 3,325 18,996 17.50  

4.ตากใบ 3,144 18,427 17.06  

5.รือเสาะ 3,407 15,621 21.81  

6.สุไหงปาด ี 2,405 14,346 16.76  

7.แว้ง 3,062 16,755 18.28  

8.บาเจาะ 2,596 14,380 18.05  
9.ยี่งอ 2,094 10,628 19.70  
10.เจาะไอร้อง 1,214 8,462 14.35  
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11.ศรีสาคร 1,186 11,396 10.41  

12.จะแนะ 2,224 5,404 41.15  

13.สุคิริน 1,100 7,160 15.36  
รวม 29,623 175,686 16.86  

ที่มา : HDC ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561, กระทรวงสาธารณสุข 

 

 3.2 ร้อยละของบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่แผนกผู้ป่วยนอกใน 
รพศ./รพท./รพช. คู่ขนานกบัแพทย์แผนปจัจุบัน ร้อยละ 70 ภาพรวมทัง้จงัหวัด พบว่าโรงพยาบาลทุกแหง่
เปิดใหบ้รกิารคลินกิแพทย์แผนไทยที่แผนกผูป้่วยนอก รอ้ยละ 100 
3.3 ร้อยละ รพศ./รพท. มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร   
การให้บริการรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค (ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์/อัมพาต ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
ส่วนต้น)   ร้อยละ 80 ภาพรวมทั้งจังหวัดพบว่า รพท.ทั้ง 2 แห่ง มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร ร้อยละ 100   
4. ผลลัพธ์ /นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น 

นวัตกรรม ช้างสานใจของ ร.พ. สุไหงโกลก, นวัตกรรมยาเบอูบะฟูบะลูตุ (ถุงยารักษาเข่า) ของ 
รพ.ตากใบ , นวัตกรรมกระดานไม้ออกก าลังกายและบริหารร่างกาย Three in one รพ.สุคิริน , 
นวัตกรรมสุขภาพดี วิธีธรรม วิถีไทของรพ.รือเสาะ, นวัตกรรมยาอมและสเปรย์หญ้าดอกขาวลดอาการ
อยากบุหรี่ของ รพ.จะแนะ และนวัตกรรมเครื่องกายบริหารสี่ทิศ พิชิตข้อไหล่ติดของ สอน .ไอปาโจ 
อ าเภอสุคิริน 

 

5. ปัญหาอุปสรรค 
 5.1 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 ยังมีน้อย เมื่อเทียบมูลค่ายา
สมุนไพร จ านวน 820,131.27 บาท กับมูลค่ายาแผนปัจจุบัน 24,919,457.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 
 5.2 ขาดการประชาสัมพันธ์บริการด้านการแพทย์แผนไทยท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้น้อย 
 5.3 บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์แผนไทยขาดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ 
การใช้ยาสมุนไพร และไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของยาสมุนไพร 
 5.4 ประชาชนไม่ชอบรับประทานยาสมุนไพร เนื่องจากต้องรับประทานในปริมาณที่มาก 
6. ข้อเสนอแนะ /โอกาสพัฒนา 

6.1 สนับสนุนและผลักดันให้มีบุคลากรแพทย์แผนไทยครอบคลุมในทุกโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลที่ได้รับสนับสนุนอาคารแพทย์แผนไทย 

6.2 ติดตาม วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ผ่านการท างานในรูปแบบบูรณาการสหวิชาชีพ คณะท างาน
ด้านวิชาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด คณะท างานพัฒนารูปแบบบริการด้านเภสัชกรรม และ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
 6.3 ให้สุขศึกษาแก่ประชาชน “รู้จัก เช่ือมั่น ชอบ และใช้” บริการการแพทย์แผนไทยและยา
สมุนไพร 
 6.4 จัดท าสื่อ 2 ภาษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
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 6.5 จัดท าแหล่งเรียนรู้สมุนไพร 
 6.6 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีความรู้ด้านการรักษาและการใช้ยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง 
 6.7 อบรมด้านเวชกรรมไทยให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ไทย 
 6.8 ผลักดันให้สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย จัดท าผลงานวิชาการ เช่น วิจัย , R2R และ
นวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง  
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 1 : HRH Transformation 

ชื่อตัวชี้วัด 
1.ร้อยละจังหวัดมีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ >ร้อยละ 70 

           2.ร้อยละของจังหวัดที่มีการบริหารต าแหน่ง มีการด าเนินการตามแผน และมีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71) 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 1. ช่ือ-สกุล.นางปิยวดี  พรนิธิวงศ์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ.โทรศัพท์089-
7356243 

 2. ช่ือ-สกุล.นายนิวัต ิพรหมวิง  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทรศัพท์ 086-
9596054. 
 

1. สถานการณ์ปัญหา 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ด าเนินการการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้รับสิทธิประโยชน์ มีความสุขและพึง
พอใจ ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพที่ดี ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญใน
การพัฒนาองค์การให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่นอกจากการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีการน าโปรแกรม HROPS มาใช้ในการบริหารจัดการ

ข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวางแผนบริหารต าแหน่ง วางแผนก าลังคน วางแผน
พัฒนาก าลังคน และเสริมสร้างระบบการท างานที่ดี เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานทุกระดับ ซึ่งปัจจุบันส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสมีอัตราก าลังทั้งสิ้นจ านวน 4,689 
ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 3,166 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 240 ราย พนักงานราชการ 
จ านวน 184 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 774 ราย ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 325 คน   
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3. ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการจัดท าแผนก าลังคน 5 ปี แผนความก้าวหน้า

ในสายงานและจากโปรแกรม hrops ปรากฎต าแหน่งว่างที่เป็นประเภทข้าราชการ จ านวน 208 อัตรา 
พนักงานราชการ จ านวน 19 อัตรา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารต าแหน่งว่าง โดยมีการก าหนดวิธีการ/กระบวนการ/ข้ันตอน การสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่ง
ด้วยการคัดเลือกเพื่อบรรจุ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน การรับย้าย/รับโอน/บรรจุกลับ การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงข้ึน และการยุบรวมและก าหนดเป็นสายงานที่มีความจ าเป็น โดยด าเนินการขอใช้ต าแหน่ง
ว่างไปแล้วจ านวน 20 อัตรา เป็นต าแหน่งสายงาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
และสายงาน Back office  
 
4. ผลลัพธ์   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีการบริหารจัดการก าลังคน ในส่วนของโรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยมีการใช้กรอบอัตราก าลังที่ก าหนดปี 2560 – 
2564 ตามมติ อ.ก.พ. ครั้งที่  3/2560 เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2560 มาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร
อัตราก าลังลงสู่พื้นที่ เพื่อความเหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาล และในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

 
แผนภูมิที่ 8  แสดงข้อมูลสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลนสูง 
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จากแผนภูมิ พบว่าอัตราก าลังสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลนสูง 
ในต าแหน่งนักกิจกรรมบ าบัด/เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์ นักรังสีการแพทย์/
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อเทียบ
กับกรอบอัตราก าลังแล้วมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 70 

 
 
 
 

แผนภูมที่  9  แสดงข้อมูลสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน 
 

 
 

จากแผนภูมิ พบว่าอัตราก าลังสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน 
ในต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ช่างทันตกรรม นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข เมื่อ
เทียบกับกรอบอัตราก าลังแล้วมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 70 
 

5. ปัญหาอุปสรรค 
 1. การบริหารจัดการก าลังคนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีความขาด
แคลนและมีความขาดแคลนสูงบางสายงานไม่มีผู้มีคุณสมบัติในการสรรหาเข้าสู่ต าแหน่ง   
 2. อัตราการสูญเสียบุคลากร เนื่องจากอัตราการย้ายและลาออกมากกว่าการบรรจุและการย้าย
เข้าซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดบริการ  
 3. หน่วยงานในระดับโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีความ
ต้องการบุคลากร แต่ไม่มีความสามารถในการจ้าง 
 

6. ข้อเสนอแนะ  
 1. ส่วนกลางควรสนับสนุนการผลิตนักเรียนทุนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทาง
การแพทย์ที่มีความขาดแคลนและมีความขาดแคลนสูงให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน 
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 2. ส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการด าเนินการจ้างบุคลากรด้านสาธารณสุขที่
จบมาในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 1 : HRH Transformation 

ชื่อตัวชี้วัด 

จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 1.นางปิยวด ี  พรนิธิวงศ์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 089-7356243 
2.น.ส.นิตยา  วันริโก    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  โทรศัพท์  089-6595669 
 

1. สถานการณ์ปัญหา 
 จากผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่มีการน า
ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ รอบ 12 เดือน ระดับ 5 ข้ึนไป ภาพรวมจังหวัด
นราธิวาส อยู่ที่ร้อยละ 77 ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดกรอบการประเมิน
ความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ให้มีการประเมิน ทุกๆ 2 ปี เพื่อให้
หน่วยงานสามารถนาข้อมูลดิบจากการท าแบบประเมิน    มาวิเคราะห์ และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ
สร้างสุขในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการธ ารงรักษาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่
มีความสุขในการท างาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่าง
ยั่งยืน โดยก าหนดให้ตอบแบบประเมินความสุข ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างช่ัวคราว (ไม่
รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา) โดยผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากรระดับหัวหน้างาน
ข้ึนไป ต้องตอบแบบประเมิน 2 ชุด คือ แบบประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization 
Index : HPI) และ แบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer)  
  

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
 หน่วยงานได้มีการท าหนังสือช้ีแจงแนวทางการด าเนินการตอบแบบประเมินความสุข 
Happinometer ไปยัง รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอ าเภอ และการตอบแบบประเมิน HPI พร้อมทั้งมีการ
ติดตามผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ 
 

3. ผลการด าเนินงาน 
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 ภาพรวมการตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร HPI อยู่ที่ร้อยละ 15.36 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 
2561) และภาพรวมการตอบแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) อยู่ที่ร้อยละ 34 (ข้อมูล 
ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561) 
 

4. ผลลัพธ์  
 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค.62) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้มีการ
ด า เนินงานร่วมกับผู้ รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน ในการตอบแบบประเมิน ทั้ ง  HPI และ 
Happinometer         เพื่อจะได้น าผลจากการตอบแบบประเมินทั้ง 2 ชุด ไปวิเคราะห์ผลเพื่อที่จะได้
น ามาจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขต่อไป 
 
 

5. ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ บุคลากรลงทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากระบบขัดข้องบ่อยครั้งและระบบ
แจ้งว่ามีการลงทะเบียนซ้ าหรือข้อมูลซ้ า, Admin ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนหรือเข้าไปติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้ และการตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) จะเข้าใจว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินคือผู้บริหารของหน่วยงานเท่านั้น  
    

6. ข้อเสนอแนะ  
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ควรมีการบริหารจัดการในการเข้าใช้ระบบพร้อมกนัๆ ทั่วประเทศ 
ระบบจะได้ไม่เกิดการขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้อยู่บ่อยครั้ง  
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คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 2 : Digital Transformation 

ชื่อตัวชี้วัด 

มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
นายสมบรูณ์  อังศุภาพงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โทร. 0810993030 
 

2. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
จังหวัดนราธิวาส  มีการจัดการระบบบริการปฐมภูมิในปี 2560 โดยการด าเนินงานน าร่อง ใน

รูปแบบศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ประกอบด้วย อ าเภอเมืองนราธิวาส จ านวน 3 แห่ง และอ าเภอสุไหงโก-ลก 
จ านวน 2 แห่ง และในเขตชนบทของอ าเภอตากใบ จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 8 Cluster และในปีนี้ 2561 จะ
เปิดให้บริการขยายเพิ่มข้ึนอีก 2 แห่งคือของอ าเภอตากใบและอ าเภอยี่งอ  ในปี 2560 คลินิกหมอครอบครวั 
(Primary Care Cluster) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลโดยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวรักษาภาวะเจ็บป่วยของบุคคลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการ
เจ็บป่วยอย่างรอบด้านร่วมกับบุคลกรทางสาธารณสุขสหวิชาชีพ อย่างครอบคลุม มุ่งเน้นการให้บริการ โดย
ยึดหลัก “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีการสือ่สารอันทันสมัย” ซึ่งจากรูปแบบบรกิาร
ดังกล่าวท าให้จังหวัดนราธิวาสมีปัญหา ขาดการจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชนจาก Big 
Data และ HIS Gateway ในการให้บริการ ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส (PHR) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชนแก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง 

 

2. ผลการด าเนินงาน 
 จังหวัดนราธิวาส ด าเนนิการคลินิกหมอครอบครัวแล้วใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนราธิวาส 
อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอตากใบ และอ าเภอยี่งอ รวมทัง้สิน้ 10 Cluster  
 

ตารางท่ี 51  เกณฑการประเมนิผลการด าเนินงานการใช้ Application ส าหรบั PCC ในหนว่ยบริการปฐม
ภูมิ  
 

รอบไตรมาสท่ี 1 รอบไตรมาสท่ี 2 รอบไตรมาสท่ี 3 รอบไตรมาสท่ี 4 
มีการคัดเลือกทีม 
PCC น าร่อง 2 ทีม

มีการทดลอง ใช้งานใน 
PCC น าร่อง 

มีการใช้ Application 
ใน PCC จ านวน 8 ทีม 

มีการใช้ Application 
ใน PCC ครบทุกทีม 
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ทดลองใช้ 
Application 

 
 
 
 
 ในระบบการนัดหมายบริการของจังหวัดนราธิวาส มีการใช้ Application ส าหรับการจองคิวผ่าน 
Application แล้ว ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา .ในส่วนของ
การพัฒนาเพื่อการใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้มีการพยายามพัฒนาและทดลองใช้เป็นบางพื้นที่เป็นการ
ด าเนินงานด้วยบุคลากรของหน่วยบริการเอง โดยมีการน าร่องที่อ าเภอยี่งอ 
 

3 ปัญหาอุปสรรค 
 บุคลากรสาธารณสุขยังไม่ค่อยทราบความคืบหน้าในรายละเอียดของการพัฒนา และรูปแบบ
การใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิและการน าไปใช้ ท าให้ยังไม่เกิดความตื่นตัว
ในการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการพัฒนาบริการ 
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คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 3 : Financial Management 

ชื่อตัวชี้วัด 

ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ≤ ร้อยละ 4 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. นายคมสัน  ทองไกร     ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ โทร 09-4591-
4959 

2. นางสาวรัชตา  ค ามณี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ โทร 09-9975-4829 

1. สถานการณ์ปัญหา 

สถานะทางการเงินของหน่วยบริการในจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
พบว่า     โรงพยาบาลที่มีภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 คือ โรงพยาบาลจะแนะ ในไตรมาส 4 ปี 2561  

 

ตารางท่ี 52  ภาวะวิกฤติทางการเงิน (Risk Scoring) ของหน่วยบริการ  รายไตรมาส  
 

หน่วยบริการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. รพ.นราธิวาสฯ 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 

2. รพ.สุไหงโก-ลก 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

3. รพ.ตากใบ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

4. รพ.บาเจาะ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5. รพ.ระแงะ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

6. รพ.รือเสาะ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

7. รพ.ศรสีาคร 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

8. รพ.แว้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

9. รพ.สุคิริน 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

10. รพ.สุไหงปาดี 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

11. รพ.จะแนะ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

12. รพ.เจาะไอร้อง 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

13. รพ.ยี่งอฯ 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 
 

ท่ีมา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
 1. ควบคุม ก ากับ การจัดท าแผนรายรับ รายจ่าย เป็นแบบสมดุลหรือเกินดุล 
 2. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้แผนประมาณการรายได้ รายจ่าย (Planfin) อย่างเคร่งครัด 
 3. มีการจัดระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกบัญชี 
 4. ทีมคุณภาพบัญชีระดับจังหวัด มีการจัดประชุมติดตามคุณภาพบัญชีทุกเดือน 
 5. คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัดและหน่วยบริการ มีการประชุม
ติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง ทุกไตรมาส 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ 
สถานะทางการเงินของหน่วยบริการในจังหวัดนราธิวาส ไตรมาส 4 ปี 2561  มโีรงพยาบาลที่มี

ภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 คือ โรงพยาบาลจะแนะ 

ตารางท่ี 53  สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ ไตรมาส 4/2561 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid  
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk  
Scoring 

1.นราธิวาสฯ 1.66 1.52 1.22 115,616,862.98     3,344,056.31  0 0 0 0 
2.สุไหงโก-ลก 2.32 2.14 1.84 105,858,693.60   17,130,996.20  0 0 0 0 
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3.ตากใบ 3.58 3.30 3.05  59,698,677.31     3,897,433.78  0 0 0 0 

4.บาเจาะ 1.55 1.44 0.99  10,321,695.04     2,091,324.81  0 1 0 1 
5.ระแงะ 3.32 3.12 2.88  46,065,646.63     2,019,290.47  0 0 0 0 
6.รือเสาะ 3.80 3.65 3.33  73,258,121.17     6,741,227.44  0 0 0 0 

7.ศรีสาคร 1.19 1.03 0.70    3,429,366.51     3,441,623.44  2 1 0 3 
8.แว้ง 2.15 1.97 1.67  17,376,911.14     4,096,054.57  0 0 0 0 
9.สุคิริน 2.19 1.95 1.49  11,368,374.05   12,565,282.30  0 1 0 1 
10.สุไหงปาดี 1.87 1.62 1.41  13,760,267.72     1,079,445.41  0 0 0 0 
11.จะแนะ 0.95 0.70 0.51      967,962.97     2,833,106.24  3 2 2 7 
12.เจาะไอร้อง 1.17 1.00 0.78    2,359,592.29     1,221,172.34  2 1 0 3 
13.ยี่งอฯ 1.44 1.26 1.16    8,076,365.22     9,633,838.41  1 1 0 2 

 

ท่ีมา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานะทางการเงินของหน่วยบริการในจังหวัดนราธิวาส ณ เดือนตุลาคม 2561  ไม่มีโรงพยาบาลที่มี
ภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7  

ตารางท่ี 54  สถานะทางการเงินของหน่วยบริการ เดือน ตุลาคม 2561 
 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation 
Liquid  
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk  
Scoring 

1.นราธิวาสฯ 2.01 1.87 1.38 166,256,774.90 42,874,065.88 0 0 0 0 
2.สุไหงโก-ลก 2.25 2.07 1.74 112,939,143.72 1,634,790.33 0 0 0 0 
3.ตากใบ 4.81 4.54 4.25 70,108,239.96 12,929,914.96 0 0 0 0 
4.บาเจาะ 2.18 2.03 1.54 20,663,905.60 10,785,708.98 0 0 0 0 
5.ระแงะ 4.08 3.91 3.61 60,757,011.05 12,381,591.32 0 0 0 0 
6.รือเสาะ 5.18 4.99 4.57 88,795,751.53 18,155,255.98 0 0 0 0 
7.ศรีสาคร 1.50 1.35 0.97 8,858,285.36 5,779,204.87 0 0 0 0 
8.แว้ง 2.63 2.46 2.18 22,746,708.67 4,434,684.48 0 0 0 0 
9.สุคิริน 2.71 2.54 1.94 16,649,538.04 4,995,157.43 0 0 0 0 
10.สุไหงปาดี 2.17 1.97 1.75 21,740,160.73 4,730,734.32 0 0 0 0 
11.จะแนะ 1.12 0.93 0.76 2,519,916.87 4,579,357.58 3 0 0 3 
12.เจาะไอร้อง 1.85 1.70 1.43 11,648,619.39 5,502,096.59 0 0 0 0 
13.ยี่งอฯ 2.14 1.92 1.77 20,229,376.89 3,658,167.83 0 0 0 0 

 

ท่ีมา : http://hfo62.cfo.in.th ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
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3.2 การจัดท าแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) 
การจัดท าแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2562 พบว่าทุกหน่วย

บริการมีการจัดท าแผนแบบเกินดุลทุกแห่ง ส าหรับภาพรวมทั้งจังหวัดแผนประมาณการรายได้ไม่รวมงบ
ลงทุน จ านวน3,194,576,760.51 บาท แผนรายจ่ายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย จ านวน  
3,076,919,580.56  บาท มี EBITDA จ านวน  117,657,179.95 บาท  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 55 แผนประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและตัด
จ าหน่าย) 
                ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยบริการ 
รายได้ (ไม่รวมงบ

ลงทุน) 

ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่า
เสื่อมราคาฯและตัด

จ าหน่าย) 
EBITDA 

สรปุแผน
ประมาณการ 

1.นราธิวาสฯ 927,188,626.97 925,501,474.55 1,687,152.42 เกินดุล 
2.สุไหงโก-ลก     518,700,008.43      494,658,271.54  24,041,736.89 เกินดุล 
3.ตากใบ     201,737,920.00      193,795,300.00  7,942,620.00 เกินดุล 
4.บาเจาะ     161,365,310.47      155,077,365.76  6,287,944.71 เกินดุล 
5.ระแงะ     242,420,000.00      232,409,300.00  10,010,700.00 เกินดุล 
6.รือเสาะ     198,540,504.90      189,019,474.97  9,521,029.93 เกินดุล 
7.ศรีสาคร     118,759,296.41      115,890,874.85  2,868,421.56 เกินดุล 
8.แว้ง     164,746,124.21      154,154,897.55  10,591,226.66 เกินดุล 
9.สุคิริน     108,954,118.32      100,810,699.46  8,143,418.86 เกินดุล 
10.สุไหงปาดี     145,610,246.32      137,522,405.00  8,087,841.32 เกินดุล 
11.จะแนะ     126,418,135.49      121,205,464.58  5,212,670.91 เกินดุล 
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12.เจาะไอร้อง     120,977,778.82      113,110,404.60  7,867,374.22 เกินดุล 
13.ยี่งอฯ     159,158,690.17      143,763,647.70  15,395,042.47 เกินดุล 

รวม 3,194,576,760.51 3,076,919,580.56 117,657,179.95 เกินดุล 
 

ท่ีมา : http://planfin.cfo.in.th ณ  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 
 เมื่อประเมินความเสี่ยงของแผนประมาณการรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) และแผนค่าใช้จ่าย (ไม่
รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) พบว่า มี 3 แบบ ดังนี้ 

แบบ 1 คือ แผนปกติไม่มีความเสี่ยง จ านวน 1 แห่ง คือ โรงยาบาลสุคิริน 
แบบ 3 คือ การลงทุน > 20% EBITDA จ านวน  6 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราช

นครินทร์, โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, โรงพยาบาลตากใบ, โรงพยาบาลระแงะ, โรงพยาบาลรือเสาะและ
โรงพยาบาลสุไหงปาดี 

แบบ 4 คือ การลงทุน >20% EBITDA และทุนส ารองสุทธิเหลือต่อรายจ่ายต่อเดือน จ านวน 
6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบาเจาะ , โรงพยาบาลศรีสาคร , โรงพยาบาลแว้ง, โรงพยาบาลจะแนะ, 
โรงพยาบาลเจาะ  ไอร้อง และโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 
 
 
 
ตารางท่ี 56  ผลการประเมินความเสี่ยงแผนประมาณการรายได้และรายจ่ายของหน่วยบริการ ปี 2562 
 

หน่วยบริการ 
Risk  

EBITDA 
Risk Investment 
>20% EBITDA 

Risk NWC เหลือ
ต่อรายจ่าย:เดือน 

Risk 
Plan Fin 

PlanFin 
แบบ 

1.นราธิวาสฯ Normal Risk Normal 3 3 
2.สุไหงโก-ลก Normal Risk Normal 3 3 
3.ตากใบ Normal Risk Normal 3 3 
4.บาเจาะ Normal Risk Risk 4 4 
5.ระแงะ Normal Risk Normal 3 3 
6.รือเสาะ Normal Risk Normal 3 3 
7.ศรีสาคร Normal Risk Risk 4 4 
8.แว้ง Normal Risk Risk 4 4 
9.สุคิริน Normal Normal Normal 1 1 
10.สุไหงปาดี Normal Risk Normal 3 3 
11.จะแนะ Normal Risk Risk 4 4 
12.เจาะไอร้อง Normal Risk Risk 4 4 



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส หน้า ก 
 

13.ยี่งอฯ Normal Risk Risk 4 4 
 

ท่ีมา : http://planfin.cfo.in.th ณ  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.3 ผลต่างผลและแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ไม่เกินร้อยละ ± 5  
 ด้านรายได้ 

ด้านรายได้ ปี 2561 ในภาพรวมรายได้ มีผลต่างของแผนและผลอยู่ที่ร้อยละ -2.10 เมื่อแยก
เป็นรายหน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ มีจ านวน 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก,บา
เจาะ, แว้ง,        จะแนะ, เจาะไอร้อง และยี่งอฯ   
 

ตารางท่ี 57 เปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้ ปี 2561 

หน่วยบริการ 
รายได ้

แผนประมาณการ รายได้จริง ผลต่าง ร้อยละ 
1.นราธิวาสฯ 900,807,135.08 968,031,812.93 67,224,677.85 7.46 
2.สุไหงโก-ลก 576,126,111.47 558,059,828.27 -18,066,283.20 -3.14 
3.ตากใบ 215,245,181.60 198,313,913.43 -16,931,268.17 -7.87 
4.บาเจาะ 161,571,048.61 159,224,444.64 -2,346,603.97 -1.45 
5.ระแงะ 264,982,685.72 241,881,003.71 -23,101,682.01 -8.72 
6.รือเสาะ 239,785,218.32 198,108,442.96 -41,676,775.36 -17.38 
7.ศรีสาคร 124,680,408.99 115,096,694.20 -9,583,714.79 -7.69 
8.แว้ง 160,795,372.54 159,081,549.95 -1,713,822.59 -1.07 
9.สุคิริน 104,411,768.69 91,794,217.89 -12,617,550.80 -12.08 



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส หน้า ก 
 

10.สุไหงปาดี 151,578,396.04 142,875,117.34 -8,703,278.70 -5.74 
11.จะแนะ 117,688,828.57 119,990,869.48 2,302,040.91 1.96 
12.เจาะไอร้อง 115,691,284.34 118,702,577.64 3,011,293.30 2.60 
13.ยี่งอฯ 149,738,458.53 143,015,377.17 -6,723,081.36 -4.49 

รวม 3,283,101,898.50 3,214,175,849.61 -68,926,048.89 -2.10 
 

ท่ีมา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านค่าใช้จ่าย 

ด้านค่าใช้จ่าย ปี 2561 ในภาพรวม มีผลต่างของแผนและผลอยู่ที่ ร้อยละ 1.71 เมื่อแยกเป็น
ราย  หน่วยบริการพบว่า หน่วยบริการผ่านเกณฑ ์มีจ านวน 9  แห่ง คือ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก, ตากใบ
, บาเจาะ, ระแงะ, รือเสาะ, ศรีสาคร, แว้ง, สุคิริน และเจาะไอร้อง  

 

ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปี 2561 
 

หน่วยบริการ 
ค่าใช้จ่าย 

แผนประมาณการ ค่าใช้จ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ 
1.นราธิวาสฯ 906,368,420.00 964,687,756.62 58,319,336.62 6.43 
2.สุไหงโก-ลก 556,318,438.05 540,928,832.07 -15,389,605.98 -2.77 
3.ตากใบ 200,316,600.00 194,416,479.65 -5,900,120.35 -2.95 
4.บาเจาะ 159,782,172.25 161,315,769.45 1,533,597.20 0.96 
5.ระแงะ 234,741,757.56 239,861,713.24 5,119,955.68 2.18 
6.รือเสาะ 183,595,068.82 191,367,215.52 7,772,146.70 4.23 
7.ศรีสาคร 122,945,969.16 118,538,317.64 -4,407,651.52 -3.59 
8.แว้ง 156,766,912.43 154,985,495.38 -1,781,417.05 -1.14 
9.สุคิริน 105,481,689.44 104,359,500.19 -1,122,189.25 -1.06 
10.สุไหงปาดี 128,380,139.80 141,795,671.93 13,415,532.13 10.45 



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส หน้า ก 
 

11.จะแนะ 115,068,449.38 122,823,975.72 7,755,526.34 6.74 
12.เจาะไอร้อง 122,572,879.88 119,923,749.98 -2,649,129.90 -2.16 
13.ยี่งอฯ 161,249,370.99 152,649,215.58 -8,600,155.41 -5.33 

รวม 3,153,587,867.76 3,207,653,692.97 54,065,825.21 1.71 
ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562  ด้านรายได้ เดือนตุลาคม 2561 ในภาพรวมรายได้ จังหวัดนราธิวาสมีผลต่างของแผน
และ  ผลอยู่ที่ ร้อยละ 31.91 หน่วยบริการทุกแห่งไม่ผ่านเกณฑ์  
 

ตารางท่ี 59 เปรียบเทียบแผนประมาณการรายได้ เดือนตุลาคม 2561 
 

หน่วยบริการ 
รายได ้

แผนประมาณการ รายได้จริง ผลต่าง ร้อยละ 
1.นราธิวาสฯ 82,654,246.96 121,569,898.81 38,915,651.85 47.08 
2.สุไหงโก-ลก 47,717,107.88 40,318,035.02 -7,399,072.86 -15.51 
3.ตากใบ 17,276,903.03 26,369,775.42 9,092,872.39 52.63 
4.บาเจาะ 13,893,842.54 21,370,096.71 7,476,254.17 53.81 
5.ระแงะ 20,603,927.54 29,645,079.93 9,041,152.39 43.88 
6.รือเสาะ 16,982,732.83 31,565,514.71 14,582,781.88 85.87 
7.ศรีสาคร 10,153,031.06 14,673,498.12 4,520,467.06 44.52 
8.แว้ง 13,910,716.72 15,471,599.10 1,560,882.38 11.22 
9.สุคิริน 9,183,609.86 10,886,301.53 1,702,691.67 18.54 
10.สุไหงปาดี 12,320,110.79 16,306,828.82 3,986,718.03 32.36 
11.จะแนะ 10,876,370.16 15,888,475.08 5,012,104.92 46.08 
12.เจาะไอร้อง 10,238,339.90 9,637,068.67 -601,271.23 -5.87 
13.ยี่งอฯ 13,537,630.23 14,792,954.03 1,255,323.80 9.27 



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส หน้า ก 
 

รวม 279,348,569.50 368,495,125.95 89,146,556.45 31.91 
 

ท่ีมา : http://hfo62.cfo.in.th ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 ด้านค่าใช้จ่าย เดือนตุลาคม 2561 ในภาพรวมจังหวัดนราธิวาสมีผลต่างของแผนและ
ผลอยู่ที่ร้อยละ  -14.63 ไม่ผ่านเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ ± 5) เมื่อแยกเป็นรายหน่วยบริการพบว่า หน่วย
บริการผ่านเกณฑ์ มีจ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสุไหงปาดี  

ตารางท่ี 60 เปรียบเทียบแผนประมาณการค่าใช้จ่าย เดือนตุลาคม 2561 
 

หน่วยบริการ 
ค่าใช้จ่าย 

แผนประมาณการ ค่าใช้จ่ายจริง ผลต่าง ร้อยละ 
1.นราธิวาสฯ 84,940,256.21 78,695,832.93 -6,244,423.28 -7.35 
2.สุไหงโก-ลก 45,759,391.83 38,683,244.69 -7,076,147.14 -15.46 
3.ตากใบ 17,042,008.33 13,439,860.46 -3,602,147.87 -21.14 
4.บาเจาะ 13,703,864.70 10,584,387.73 -3,119,476.97 -22.76 
5.ระแงะ 20,423,213.55 17,263,488.61 -3,159,724.94 -15.47 
6.รือเสาะ 16,523,327.68 13,410,258.73 -3,113,068.95 -18.84 
7.ศรีสาคร 10,152,552.16 8,894,293.25 -1,258,258.91 -12.39 
8.แว้ง 13,563,421.61 11,036,914.62 -2,526,506.99 -18.63 
9.สุคิริน 8,706,586.25 5,891,144.10 -2,815,442.15 -32.34 
10.สุไหงปาดี 11,993,758.75 11,576,094.50 -417,664.25 -3.48 
11.จะแนะ 10,493,246.11 11,309,117.50 815,871.39 7.78 
12.เจาะไอร้อง 10,214,547.10 4,134,972.08 -6,079,575.02 -59.52 



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 
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13.ยี่งอฯ 12,975,184.51 11,134,786.20 -1,840,398.31 -14.18 
รวม 276,491,358.79 236,054,395.40 -40,436,963.39 -14.63 

 

ท่ีมา : http://hfo62.cfo.in.th ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว (7 Plus Efficiency 
Score) 

การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว ในไตรมาส 4/2561 พบว่า หน่วย
บริการที่ผ่านเกณฑ์ มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ โรงพยาบาลระแงะ 

ตารางท่ี 61  คะแนนประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว  ไตรมาส 4/2561 

หน่วยบริการ 
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1.นราธิวาสฯ 0 0 0 1 1 0 1 C 
2.สุไหงโก-ลก 1 1 0 1 1 0 1 B 
3.ตากใบ 1 0 1 1 0 0 1 B- 
4.บาเจาะ 1 0 0 0 0 0 1 C- 
5.ระแงะ 1 0 1 1 1 0 1 B 
6.รือเสาะ 1 1 0 1 0 0 1 B- 



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 
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7.ศรีสาคร 0 0 1 1 0 0 1 C 
8.แว้ง 0 1 0 1 1 0 1 B- 
9.สุคิริน 0 0 0 1 0 0 0 D 
10.สุไหงปาดี 0 0 1 1 0 0 1 C 
11.จะแนะ 0 0 1 1 1 0 1 B- 
12.เจาะไอร้อง 0 0 1 1 0 0 1 C 
13.ยี่งอฯ 0 0 0 1 1 0 0 C- 

 

ท่ีมา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 ต้นทุนบริการ (Unit Cost) 
ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แบบ Quick method เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน         

ในภาพรวมจังหวัด พบว่า ปี 2559 มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ๒ แห่ง คือ รพ.สุไหงโก-ลก และแว้ง ปี 
2560    ไม่มีหน่วยบริการใดผ่านเกณฑ์ และปี 2561 มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ๒ แห่ง คือ รพ.สุไหงโก-
ลก และ   รือเสาะ 

 

ตารางท่ี 62 ต้นทุนการใหบ้รกิารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แบบ Quick Method        

หน่วยบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

ผป.
นอก 

ผป.
ใน 

ผล 
ผป.
นอก 

ผป.
ใน 

ผล 
ผป.
นอก 

ผป.ใน ผล 

1.นราธิวาสฯ 1 0 ไม่ผ่าน 0 1 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 
2.สุไหงโก-ลก 1 1 ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 1 1 ผ่าน 
3.ตากใบ 0 1 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 
4.บาเจาะ 1 0 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 
5.ระแงะ ไม่ส่งงบ 0 1 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 
6.รือเสาะ 0 1 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 1 1 ผ่าน 
7.ศรีสาคร 0 1 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 
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8.แว้ง 1 1 ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 
9.สุคิริน 0 1 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 
10.สุไหงปาดี 0 1 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 
11.จะแนะ 1 0 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 
12.เจาะไอร้อง 1 0 ไม่ผ่าน 1 0 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 
13.ยี่งอฯ 0 1 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 0 0 ไม่ผ่าน 

รวมผล 6 8 2 5 2 0 8 2 2 
คิดเป็นร้อยละ 46.15 61.54 15.38 38.46 15.38 - 61.54 15.38 15.38 

ที่มา : http://hfo61.cfo.in.th ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2561, กระทรวงสาธารณสุข 
 

4. ปัญหาอุปสรรค 
 1. เจ้าหน้าที่ยงัขาดทักษะในการบันทึกบญัชี 
 2. การบันทกึบัญชีไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานนโยบายบญัชี 
 

5. ข้อเสนอแนะ /โอกาสพัฒนา 
 1. การพัฒนาคุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ได้ตามมาตรฐานนโยบายบัญชี 
 2. การพัฒนาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรด้านบญัชี เพื่อความต่อเนื่องในการพฒันา
ระบบการเงินการคลงั 
 
คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 4  : Quality Organization (HA) 
ชื่อตัวชี้วัด:  

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1.นางวรรณา  เหมือนกู้      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  โทร 

0901602789 
2.นายสมบูรณ์ อังศุภาพงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          โทร 

0810995303 
3.นายมะเอโรฟัน  มาหะ    ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข             โ ท ร 

0887502790 
 

1. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาคุณภาพสถานบริการตาม

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ี(HA)โดยมี
คณะกร ร มก า ร ที มที่ ป รึ ก ษา คุณภาพปร ะจ า จั ง ห วั ด  : QRT : Quality Realization Team) 
คณะอนุกรรมการ HA เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ HA ในปี 2559 มีโรงพยาบาลที่พัฒนา
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คุณภาพ HA จ านวน 13 แห่ง ผ่านเกณฑ์13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ในปี 2561ได้มีการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบดว้ย 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA) ส าหรับหน่วย
บริการ จ านวน 2 ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมทักษะความรู้ทางด้านห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและเสริมทักษะความรู้ทางด้านห้องปฏิบัติการด้านห้องรังสี
วินิจฉัย ประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลสัญจรพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 8 งาน 
จ านวน 2 ครั้ง 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลผลิต 
 จังหวัดนราธิวาสสามารถพัฒนาโรงพยาบาลใหไ้ด้มาตรฐาน HA จ านวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 ในปี 2562 โรงพยาบาลที่ต้องต่ออายุตามมาตรฐาน HA      จ านวน ๕ แห่ง คือ โรงพยาบาลตาก
ใบ จะแนะ ระแงะ สุไหงปาดี และสุคิริน 

2.2 ผลลัพธ์  
ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลที่รับรองมาตรฐาน HA ในปี 2562 คือ โรงพยาบาลตากใบ ผ่านการ

รับรองR3, โรงพยาบาลจะแนะ อยู่ระหว่างการต่ออายุ R3, โรงพยาบาลระแงะ รอท าการ R3, โรงพยาบาลสุ
ไหงปาด ี รอท าการ R2, โรงพยาบาลสุคิริน รอท าการ R3 ส าหรับปีงบประมาณ 2562 สถานะโรงพยาบาล
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ดังตารางต่อไปนี้   
 
ตารางท่ี 63  สถานะของโรงพยาบาลทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน HA ของจังหวัดนราธิวาส 
 

ล าดับ โรงพยาบาล ขั้นปัจจุบัน ร้อยละ หมายเหต ุ
1 นราธิวาสราชนครินทร ์ R3 100.00     R1 หมายถึง Reaccreditation 

(ประเมินซ้ า) ครั้งที ่1  
    R2 หมายถึง Reaccreditation 
(ประเมินซ้ า) ครั้งที ่2  
    R3 หมายถึง Reaccreditation 
(ประเมินซ้ า) ครั้งที ่3  
   ข้ัน 3 หมายถึง ผ่านการประเมิน 
ข้ัน 3 

 

2 สุไหงโก-ลก R4 100.00 
3 ระแงะ R2 100.00 
4 ตากใบ R3 100.00 
5 รือเสาะ R2 100.00 
6 สุไหงปาดี R1 100.00 
7 แว้ง R1 100.00 
8 บาเจาะ R2 100.00 
9 ยี่งอเฉลิมพระเกียรต ิ

80 พรรษา 
R1 100.00 

10 เจาะไอร้อง R1 100.00 
11 ศรีสาคร R1 100.00 
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12 จะแนะ R2 100.00 
13 สุคิริน R2 100.00 

รวม 13 100.00  
      

   ท่ีมา : รายงานสถาบันรับรองการพฒันาคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
      
 

3.ปัญหาอุปสรรค   
 1.ไม่ได้มีจัดท าแผนการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลภายในจังหวัด 

2.ไม่ได้จัดท าแผนการติดตาม ก ากับ การเยี่ยมกระตุ้นระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. ยังไม่มีรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับจังหวัด และส่งเสริม
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ ระหว่างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

4. ติดตามการยื่นขอต่ออายุก่อนหมดอายุ 6 เดือน 
 

4.ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
1. ส่งเสรมิใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารพฒันาคุณภาพ ระหว่างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 
2. พัฒนาบุคลากรภายในจังหวัด เพื่อเป็นวิทยากรของจังหวัด ลดการพึ่งพาวิทยากร จาก

ภายนอก 
3. ติดตาม ก ากับ การเยี่ยมกระตุ้นระดบัจงัหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพพอย่างต่อเนื่อง 

 

คณะท่ี 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 4  : Quality Organization (PMQA) 
ชื่อตัวชี้วัด:  

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
1.นางวรรณา  เหมอืนกู้ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  โทร 0901602789 
2.นางปาริชาต ชูทิพย์   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โทร 0897330896 

 
1. สภาพปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ 

PMQA ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในจังหวัด
นราธิวาส รวมจ านวน 14 แห่ง มีการก าหนดให้ด าเนินการและส่งแบบฟอรม์ตามที่ก าหนด 5 แบบฟอรม์ 
ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 ตามระบบที่กระทรวงก าหนด 

การด าเนินการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561) ช่วงต้นเดือน



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส หน้า ก 
 

ธันวาคม      ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และช่วงปลายเดือนธันวาคม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
งบประมาณซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีภาระงานที่ต้องเร่งด่วนในการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
ประกอบกับการท าความเข้าใจในเนื้อหาการด าเนินงานของ PMQA ที่มีการจ ากัดในเรื่องของเวลา ท าให้
ส่งผลต่อการด าเนินการจัดท า PMQA ในช่วง 3 เดือนแรก ซึ่งอาจมีบางส่วนล่าช้า รายละเอียดต่างๆ ที่
ประกอบในแบบฟอร์มอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิต 

ในรอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) ก าหนดให้มีการด าเนินการในข้อ 1 – 4 ก าหนดใหม้ีการ
ด าเนินการตามหัวข้อต่อไปนี ้

1) จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน   
2) ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 

2558 ภาคบังคับ 2 หมวด (หมวด 2 และ หมวด 4)  
3) จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน)  
4) จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน ซึ่งทางกระทรวง

ก าหนดส่งตามแบบฟอร์มภายใน วันที่ 2 มกราคม 2562 
      
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี 64 ผลการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) ของหน่วยงานสาธารณสุขใน
จังหวัด 
                นราธิวาส 

คปสอ. 
ปี 2561 ปี 2562 

ฐาน ผลงาน อัตรา 
1.เมืองนราธิวาส 4 4 100   อยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพ 

PMQA ในหมวดที่ 2 และ 4 2.สุไหงโก-ลก 4 3 75 
3.ระแงะ 4 4 100 
4.ตากใบ 4 4 100 
5.รือเสาะ 4 4 100 
6.สุไหงปาดี 4 4 100 
7.แว้ง 4 4 100 
8.บาเจาะ 4 - - 
9.ยี่งอ 4 4 100 
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10.เจาะไอร้อง 4 2 50 
11.ศรีสาคร 4 - - 
12.จะแนะ 4 - - 
13.สุคิริน 4 - - 
14.สสจ.นราธิวาส 4 4 100 

 

 ท่ีมา : การรวบรวมข้อมลูของ สสจ.นราธิวาส ไตรมาส ๑ 
 

3. ปัญหาอุปสรรค   
 3.1 ความเร่งรีบจากระยะเวลาที่กระช้ันชิด ท าให้การท าความเข้าใจในการด าเนินงานของ 
PMQA การเตรียมข้อมูลต่างๆ ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้การลงข้อมูลในฟอร์มต่างๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3.2 ภาระงานที่ต้องเร่งด่วนในช่วงเวลาที่ต้องด าเนินการท า PMQA 
 

4. ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
 4.1 การด าเนินการท า PMQA ต้องใช้ระยะเวลาท าความเข้าใจ และเตรียมข้อมูลของผู้ร่วม
ด าเนินการ ซึ่ง PMQA เป็นการด าเนินการในภาพรวมต้อง ถ้ามีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและด าเนินการ
หลายท่าน มีบางจุดหรือบางหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจจะท าให้เกดิการลงข้อมูลทีอ่าจผดิเพี้ยนไป ท าให้การ
ด าเนินการที่ต่อเนื่องจากสว่นแรกผดิพลาดต่อเนื่องไปทั้งหมด สมควรต้องให้เวลาในการด าเนินงานจดัท า
ใน 4 ข้อมากกว่าที่เป็น 
 4.2 การส่งกลับของข้อมูลด้วยความรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจและแก้ไข
จุดบกพร่องจาก กพร. หรือกระทรวง จะท าให้ PMQA ของ สสจ. และ สสอ. ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องและสามารถด าเนินการต่อไปอย่างถูกต้อง 
 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นท่ี 5 : ระบบธรรมาภิบาล 
ชื่อตัวชี้วัด  

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 1. นายบัณฑิต   ชาตะกูล  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 081 5988363 
 2. นางสาวสุนิสา  นวลนก  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  โทรศัพท์ 089 9842048 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
 การประเมินรอบไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี) 
 Small Success : ประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ข้อ EB 1 – EB 4 
 ค่าเป้าหมาย คือ ระดับ 3 (5) วัดระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรบัเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี ้
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ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 1 - EB 2 - EB 3 – EB 4 

  
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 
3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 
5 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 - EB 4 

2. สถานการณ์ปัญหา 
ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้เข้ารับการ

ประเมิน ITA จ านวน 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง โดยผลการประเมินรอบ 12 เดือน มี
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) จ านวน 14 หน่วยงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 13 
หน่วยงาน   
 ในปีงบประมาณ 2562 หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ต้อง
ด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA  (ร้อยละ 90) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวม 27 หน่วยงาน คือ 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
2. โรงพยาบาลทั่วไป รวม 2 หน่วยงาน 
3. โรงพยาบาลชุมชน รวม 11 หน่วยงาน 
4. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวม 13 หน่วยงาน 

 โดยใช้การประเมินตนเองตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT ) จ านวน 26 ข้อ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการ
อบรมการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงาน ITA ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขต
สุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 ตามปฏิทินการประเมิน ITA ก าหนดให้ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ ส่งผลคะแนนไตรมาส
ที่ 1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งใน
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ส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งก าหนดการจัดส่งแบบประเมินพร้อมเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ของหน่วยงานเป้าหมายในจังหวัด ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวม
ให้ผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัดด าเนินการประเมินต่อไป 
 

5. ผลลัพธ์  
 ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้
ค าแนะน าแก่หน่วยงานที่เข้าประเมิน ITA รวมทั้งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินหลักฐานระดับจังหวัด 
รวม 10 คน โดยแบ่งทีมรับผิดชอบแต่ละอ าเภอเพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และผู้ประสานงาน ITA 
ระดับจังหวัด ได้จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA ของ
ทุกหน่วยงานในจังหวัดด้วย 
 

6. ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้รับผิดชอบงานต้องด าเนินงานประเมิน ITA เพียงล าพัง ท าให้ขาดความร่วมมือของคนใน
องค์กร 
 2. ผู้รับผิดชอบงานขาดความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน ITA 
 3. ผู้รับผิดชอบงานบางหน่วยงาน จัดส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารหลักฐาน ล่วงเลยระยะเวลา
ที่ก าหนดจึงไม่สามารถให้คะแนนได้ 
 4. ผู้บริหารบางหน่วยงานไม่ให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA และขาดการก ากับติดตาม การ
เสริมแรง การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ในองค์กร 
 

7. ข้อเสนอแนะ /โอกาสพัฒนา 
 1. ควรจัดให้มผีู้รบัผิดชอบการประเมิน ITA ในรูปของคณะท างาน เพื่อให้ครอบคลุมในทกุภาค
ส่วนของหน่วยงาน 
 2. ผู้บรหิารต้องติดตามการประเมิน ITA ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

ประเด็นท่ี 5 ระบบธรรมาภิบาล 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับความส าเรจ็ของหน่วยงานสังกัด สป. มรีะบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และ

การบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 1. นางการัมบีบี  แซลีมา  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  โทรศัพท์ 081-
9696471 

 2. นางยวงฤทัย ทองอินทราช ต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส.2    โทรศัพท์ 096-
7807825 
 

1. สถานการณ์ปัญหา 
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 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และจัดท าแผนลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในแก่บุคลากร
หน่วยงานในสังกัดที่ยังไม่ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และเพื่อให้หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และ
ปลอดภัยจากข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการป้องกันมใิห้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหน่วยรับตรวจในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
 

2. กลยุทธ์ /กิจกรรมท่ีขับเคลื่อนงาน 
 ด้านการตรวจสอบภายใน 
 1.จัดท าแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2562 
 2.ลงปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 3.สรปุผลการตรวจสอบภายใน 
 4.ติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของหน่วยรบัตรวจ ว่าได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ครบทุกข้อ 
 ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 1.จัดท าแผนลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในแก่บุคลากรหน่วยงานใน
สังกัดที่ยังไม่ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 2.จัดท าคู่มือการด าเนินงานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกันระดับจังหวัด (การควบคุมภายใน งานพสัดุ 
งานการเงิน งานบัญชี งานประกันสุขภาพ ฯลฯ) 
 3.สรปุและรวบรวมรายงานเป็นภาพรวมขององค์กร ส่งใหผู้ว่้าราชจังหวัดนราธิวาส และ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2561 
 
 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยรับตรวจที่มี
หน่วยงานในสังกัดประกอบไปด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 13 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 111 แห่ง และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส รวมเป็น 138 แห่ง มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในทุกปี และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญดังนี้ 

- ด้านระบบการควบคุมภายใน 
- ด้านการเงนิ 
- ด้านงบการเงิน 
- ด้านพัสด ุ
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- ด้านยาเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
- ด้านทันตกรรม 
- ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- อื่นๆ (ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสทิธิต่างๆ) 

       ส าหรับผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
และจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 65  แสดงผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส   
 

ที่ หน่วยรับตรวจตามแผน 
จ านวน

หน่วยรับ
ตรวจ 

เป้าหมาย 
การตรวจสอบ
ตามแผน  61 

เป้าหมาย 
การตรวจสอบ
ตามแผน 62 

หมายเหต ุ

1 โรงพยาบาลทั่วไป 2 2 2 ลงพื้นที่
ตรวจสอบภายใน 
ช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2562 

2 โรงพยาบาลชุมชน 11 11 11 
3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 13 13 13 
4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
111 62 43 

5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1  -  - 
รวม 138 88 69 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 100 -  

 
 
 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในตามส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ก าหนด ตามระเบียบข้อ 6  พ.ศ. 2544  ใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ มาตราที่ 79 ให้หน่วยงานของรัฐ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ จัดท าข้ึนตามมาตรฐานสากลของ 
COSO 2013 ซึ่งการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้ครอบคลุมทุกระดับของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมและสม่ าเสมอ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นองค์ประกอบ
ด าเนินงานด้วย 
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ตารางท่ี  66  ผลการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงจังหวัด

นราธิวาส 
ที่มา  :  สรปุผลการออกด าเนินการตรวจสอบภายใน ปี 2561 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
4. ผลลัพธ์ /นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น 
 ในปีงบประมาณ 2562 จะน าโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นเครื่องมือในขับเคลื่อน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
5. ปัญหาอุปสรรค 

1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดยังขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2.ทุกหน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อย 

ท่ี หน่วยงาน 
 ปี 2561 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 ปี 2562 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 90.00 ผ่าน   
2 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 87.50 ผ่าน   
3 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 72.50 ไม่ผ่าน   
4 โรงพยาบาลสุคิริน 55.00 ไม่ผ่าน   
5 โรงพยาบาลบาเจาะ 90.00 ผ่าน   
6 โรงพยาบาลตากใบ 82.50 ผ่าน   
7 โรงพยาบาลแว้ง 85.00 ผ่าน   
8 โรงพยาบาลรือเสาะ 65.00 ไม่ผ่าน   
9 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 62.50 ไม่ผ่าน   
10 โรงพยาบาลจะแนะ 47.50 ไม่ผ่าน   
11 โรงพยาบาลระแงะ 65.00 ไม่ผ่าน   
12 โรงพยาบาลยีง่อฯ 80.00 ผ่าน   
13 โรงพยาบาลสุไหงปาดี 62.50 ไม่ผ่าน   
14 โรงพยาบาลศรีสาคร 70.00 ไม่ผ่าน   
หน่วยงาน ผ่านร้อยละ 80  จ านวน 6 แห่ง 42.86  
หน่วยงาน ไม่ผ่านร้อยละ 80 จ านวน 8 แห่ง 57.14  
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3.ข้อเสนอแนะบางประเด็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จ 

 

6. ข้อเสนอแนะ /โอกาสพัฒนา 
 สร้างความตระหนักให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจ แก้ไขข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในทุก
ประเด็น 
 
 
 
 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 การขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดนราธิวาส ปี 2562 หน่วยงานได้มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของหน่วยงานในทุกระดับการก าหนดจุดเน้นที่ส าคัญในการพัฒนา แล้วน า
ข้อมูลมาเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพปี 2562   ซึ่งเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี ขององค์กร และท าการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ โดยกระบวนการควบคุมก ากับได้ก าหนดให้มี
คณะท างานรับผิดชอบเป็นรายอ าเภอ มีการนิเทศงานและประเมินผลงานประจ าปี โดยกระบวนการ
ควบคุมก ากับงานได้ติดตามผ่านฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ในการก ากับและติดตามตัวข้ีวัด  
เป็นระยะๆ ส่วนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณได้มีการติดตามผ่าน Project Monitoring  ระบบ
ติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) กระทรวงสาธารณสุข และระบบ GFMIS นอกจากนี้ 
ยังมีการมอบหมายให้ผู้บริหารติดตามเป็นโซนที่มีอ าเภอเป้าหมายที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดที่ส าคัญทั้งของกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการและจังหวัด  มาตรการ
หลักในการด าเนินงานคือ ขับเคลื่อนตามจุดเน้นที่ส าคัญขององค์กร การ วิเคราะห์และติดตามในที่
ประชุมผู้บริหารเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 ส าหรับผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการนิเทศและตรวจราชการกรณีปกติ ของกระทรวง
สาธารณสุข ในรอบที่ 1/2562 ได้มีการขับเคลื่อนในเชิงกิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดยกล
ยุทธการด าเนินงานที่ส าคัญคือ การจัดการให้เกิดการรักษาสภาพการพัฒนาคุณภาพสถานบริการให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดบริการที่เอื้ออาทร และเป็นมิตร การบริการเชิงรุกในปัญหาที่ส าคัญ การ
พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารให้ทันสมัยและเช่ือมโยงกันในทุกระดับและเกิดการสื่อสารที่ดีระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนโดยเฉพาะในโรคเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลโดยฉับไว พัฒนาทีมจัดการด้านสุขภาพ
ระดับอ าเภอให้เข้มแข็งจัดการปัญหาสุขภาพ ลดป่วย ลดตายจากโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ยังไม่ชัดเจนในผลลัพธ์ของความส าเร็จ 
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 ปัญหาส าคัญที่ท าให้การขับเคลื่อนงานยังไม่บรรลุผลประการหนึ่ง คือ การด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีปัจจัยแทรกซ้อนท าให้การขับเคลื่อนล่าช้ารวมถึงการขับเคลื่อนงานเชิงรุกยัง
ไม่ทั่วถึง และการติดตามงานในพื้นที่จึงไม่ต่อเนื่อง  ดังนั้น ผู้บริหารจึงก าหนดให้มีการเร่งรัดและติดตาม
ในที่ประชุมประจ าเดือน และในการลงนิเทศงานของผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อน
งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

สรุปรายการข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2561   

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดนราธิวาส 
  

ล าดับ ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล รายการข้อมูล ผลงาน 2 เดือน ผลงาน 6 เดือน หมายเหตุ 
 
 
 

คณะที่ 1  
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย(เป้าหมายไม่

เกิน 17/แสนการเกิดมีชีพ) 
เป้าหมาย 2,106     
ผลงาน 3     
อัตรา 142.45    

2 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ  0-5 ปี ไดร้ับการ
คัดกรองพัฒนาการ 

เป้าหมาย 5,916    
ผลงาน 3,316    
ร้อยละ 56.05    

3 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ  0-5  ป ี ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 
 

เป้าหมาย 3,316    
ผลงาน 1.027    
ร้อยละ 30.97    

4 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่ง
ต่อ 

เป้าหมาย 1,011     
ผลงาน 352     
ร้อยละ 34.82     

5 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
 

เป้าหมาย 606     
ผลงาน 3     
ร้อยละ 1.32     

6 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เป้าหมาย 34,217    

 ผลงาน 16,872    

 ร้อยละ 49.31    

7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เป้าหมาย 29,150    

ผลงาน 67    

ร้อยละ 2.30    
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8 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care)  ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

เป้าหมาย 69,599    

ผลงาน 58,109    

ร้อยละ 51.95    

9 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

เป้าหมาย 1    

 ผลงาน 1    

 ร้อยละ 100    

10 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานได้รับการคัดกรองที่บ้าน 

เป้าหมาย 37,138    

 ผลงาน 16,648    

 ร้อยละ 44.83    

11 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก
กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน 

เป้าหมาย 4,294     
ผลงาน 0     
ร้อยละ 0     

(ต่อ) 

ล าดับ ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล รายการข้อมูล ผลงาน 2 เดือน ผลงาน 6 เดือน หมายเหตุ 
 
 
 

12 รพ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Green & 
Clean Hospital  
   -ระดับดีมากขึ้นไปร้อยละ 40  

เป้าหมาย 5    
ผลงาน 0    
ร้อยละ 0    

13    -รพ.ผ่าน เกณฑ์ระดับดีมาก Plus 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

เป้าหมาย 1    
ผลงาน 0     
แห่ง 0     

14 
 
 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม
น้ าตาลได้ 

เป้าหมาย 22,736    
ผลงาน 2,688    
ร้อยละ 11.80    

15 
 
 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ 

เป้าหมาย 68,628    
ผลงาน 5,368    
ร้อยละ 7.81    

คณะที่ 2   
16 ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
(ร้อยละ 60) 

เป้าหมาย 13    
ผลงาน 13    
ร้อยละ 100    

17 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care 
Cluster) 

เป้าหมาย 1     
ผลงาน 0     
ร้อยละ 0     

18 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

เป้าหมาย 67     
ผลงาน 0     
ร้อยละ 100   

 
19 เป้าหมาย   85    



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส หน้า ก 
 

อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย>ร้อยละ 
85) 

ผลงาน 84    
ร้อยละ 98.82    

20 ร้อยละ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
   -RDU ขั้น 1 ≥ 95 % 

เป้าหมาย  13    
ผลงาน 13    
ร้อยละ 100    

  -RDU ขั้น 2 ≥ 20% 

 

เป้าหมาย  13    
ผลงาน 5    
ร้อยละ 38.46    

21 ร้อยละ รพ.ที่มีระบบ AMR  
(เป้าหมาย AMR ระดับ intermediate 
≥ 20%) 

เป้าหมาย 2      
ผลงาน  2     
ร้อยละ 100    

 
(ต่อ) 

ล าดับ ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล รายการข้อมูล ผลงาน 2 เดือน ผลงาน 6 เดือน หมายเหตุ  
  

22 ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ได้รับการติดตาม
ต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)  

เป้าหมาย 306    
 ผลงาน 240    
 ร้อยละ 78.43    

23 ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละ
ระบบหยุดเสพต่อเน่ืองหลังจ าหน่าย
จากการบ าบัด 3 เดือน (3 months 
Remission rate) 

เป้าหมาย 7    
ผลงาน 6    
ร้อยละ 

85.71   
 

24 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ เป้าหมาย 50    
ผลงาน 3    
อัตรา 0.39    

25 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อ
จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

เป้าหมาย -    
 ผลงาน 0    
 อัตรา 0    

26 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอม
บริจาคดวงตาต่อจ านวนผู้เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

เป้าหมาย -    
ผลงาน 0    
อัตรา 0    

27 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR<4ml/min/ 
1.73m2/yr (ร้อยละ 66) 

เป้าหมาย 524    
ผลงาน 331    
ร้อยละ 63.17    

28 เป้าหมาย 21    



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
องค์กรสุขภาพมีคุณภาพ คนนราธิวาสมีสุขภาพดี และมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน 

 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส หน้า ก 
 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าผ่าตัดแบบ 
One Day Surgery  

ผลงาน 10    
ร้อยละ 47.62    

29 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับ
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เป้าหมาย 1,042,028    
 ผลงาน 175,686    
 ร้อยละ 16.86    

30 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตัน 

เป้าหมาย 194    
ผลงาน 9    
อัตรา 4.64    

31 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองแตก (<ร้อยละ 25) 

เป้าหมาย 65    
ผลงาน 7    
ร้อยละ 10.77    

 
(ต่อ) 

ล าดับ ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล รายการข้อมูล ผลงาน 2 เดือน ผลงาน 6 เดือน หมายเหตุ 

32 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 
ชม. ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
ทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (Door to 

needle Time) (> ร้อยละ 50 

เป้าหมาย 145   
ผลงาน 76   
ร้อยละ 

53.03   

33 
 
 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก
ได้รับการผ่าตัดสมอง ภายใน 40 นาที (Door 
to Operation Room Time) (>ร้อยละ 60) 

เป้าหมาย 93   
ผลงาน 0   
ร้อยละ 0   

34 
 

 

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด Community-acquired 
Sepsis (< ร้อยละ30) 

เป้าหมาย 352   
ผลงาน 197   
ร้อยละ 55.96   

35 
 

 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่
เกิน 26 ต่อประชากรแสนคน) 

เป้าหมาย 791,711   
ผลงาน 170   
อัตรา 21.47   

36 
 
 

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
(Triage Level 1) ภายใน 24 ชม.ใน รพ.
ระดับ A,S,M1 

เป้าหมาย 269   
ผลงาน 48   
อัตรา 17.84   

คณะที่ 3 
37 
 
 

ร้อยละจังหวัดมีการบริหารจัดการก าลังคนที่
มีประสิทธิภาพ >ร้อยละ 71 

เป้าหมาย 2,944   
ผลงาน 2,985   
ร้อยละ 101   

38 เป้าหมาย 2,985   



วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส : 
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ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส หน้า ก 
 

 
 

ร้อยละของจังหวัดที่มีการบริหารต าแหน่ง มี
การด าเนินการตามแผน และมีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ ≥ ร้อยละ 71) 

ผลงาน 2,985   
ร้อยละ 

100   

39 
 
 

จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข  เป้าหมาย 27   
ผลงาน 19   
ร้อยละ 70.37   

40 
 
 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงินระดับ 7 ≤ ร้อยละ 

เป้าหมาย 13   
ผลงาน 0   
ร้อยละ 0   

41 
 
 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 

เป้าหมาย 13   
ผลงาน 13   
ร้อยละ 100   

42 
 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

เป้าหมาย 70   
ผลงาน 0   
ร้อยละ 0   

 
(ต่อ) 

ล าดับ ตัวชี้วัด/รายการข้อมูล รายการข้อมูล ผลงาน 2 เดือน ผลงาน 6 เดือน หมายเหตุ  
  

43 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

เป้าหมาย 27    
ผลงาน 0    
ร้อยละ 0    

44 จ านวนหน่วยงานสังกัด สป. ที่มีระบบ
การตรวจสอบภายใน  
 

เป้าหมาย 69    
ผลงาน 0    
ร้อยละ 0    

 จ านวนหน่วยงานที่มีการวางระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
 

เป้าหมาย 14    
ผลงาน 14    
ร้อยละ 100    

 
 
 
 
 


