
สตรี/ 
เด็กปฐมวัย 

วัยเรียน/
วัยรุ่น ผู้สูงอายุ พชอ. ลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสุขภาพ 

 

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน  
กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2561  

รอบที่ 2 จังหวัดนราธิวาส 
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 

 คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 



ประเด็น 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผ่าน ไม่ผ่าน ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 3 1 2 - อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
- ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน  

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น 2 1 1 - ร้อยละเด็ก กลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ  

การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 1 1 - 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 1 - 

การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5 5 - 

รวม 12 9 3 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 



  มากกว่า 20 : แสนการเกิดมีชีพ 
  ไม่เกิน20 : แสนการเกิดมีชีพ 

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (เป้าหมาย : ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 

ตากใบ 

บาเจาะ 

ยี่งอ 
รือเสาะ 

ระแงะ เจาะไอ
ร้อง 

เมืองนราธิวาส 

ศรีสาคร 

จะแนะ 

สุไหงปาดี 

แว้ง สุคิริน 

สุไหงโกลก 

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา 
1.ระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงขาดความ
ต่อเนื่องในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วย
บริการกับชุมชน  
 

-ให้อสม./รพสต. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ใน
การค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เข้าระบบ  
-พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลและติดตามให้
เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

2. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง  ร้อยละ 18.7 
การจ่ายยา Triferdine ในหญิงให้นมบุตร ไม่ 
ครอบคลุม  

-ควรใหT้riferdine ในหญิงหลังคลอด ที่ให้ 
นมบุตร  ถึง  6 เดือน 

3.บุคลากรขาดความพร้อมในการช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยภาวะวิกฤติทางสูติ (PPH, PIH, คลอดติด 
ไหล,่ท่าก้น ) 

-จว.ต้องท าแผนให้ทีมนิเทศจังหวัด เป็นพี่เลี้ยง 
สถานการณ์จ าลองซ้อมภาวะวิกฤติทางสูติให้รพช. 

4. ทุกรพ.อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม 
 รอรับรอง  Re – Accredit  มาตรฐานอนามัย
แม่และเด็ก  

-ทีมประเมินจังหวัดลงประเมินรับรองตามแผนใน 
 เดือน กค.- สค. 61 
-พัฒนาภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อลด 
 มารดาตาย  ( PNC ) 

MMR=72.57 



ครอบคลุมตรวจพัฒนาการ สงสัยล่าชา้ ติดตามได้ 

    มากกวา่รอ้ยละ 20   
    รอ้ยละ 10.1–19.9  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 ตดิตามได ้รอ้ยละ90.1-100  

 ตดิตามได ้รอ้ยละ70-90  

 ตดิตามได ้ต า่กวา่รอ้ยละ70   

  สมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85   

  รอ้ยละ 80- 84.99 

ต า่กวา่รอ้ยละ 80 

   ครอบคลมุรอ้ยละ 90.1-100   

   รอ้ยละ 80 - 90 

ต า่กวา่รอ้ยละ 80 

สมวัยทั้งสิ้น 

หัวข้อ : 1.1 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด : 2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (เป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
            3 ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมสว่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  
             (เพศชาย 113 เซนติเมตร / เพศหญิง 112 เซนติเมตร) 

ที่มา : รายงาน HDC   ณ วันที่  22  พค.61 



ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยัเขตสขุภาพที ่12   

  อ าเภอ 
รอ้ย 

การคดักรอง 

รอ้ยละ 
สงูดสีมสว่น

(54) 
รอ้ยละเตีย้ รอ้ยละผอม รอ้ยละอว้น 

สว่นสงูเฉลีย่ 

ชาย(113) หญงิ(112) 

เมอืงนราธวิาส  76.72   46.24   11.11    7.84   2.09   107.16        108.30  

ตากใบ  81.99   55.59     7.99    5.48   0.88   107.21        106.16  

บาเจาะ  92.42   39.64   15.83   10.64   2.75   108.96        105.77  

ยีง่อ  93.10   55.34     8.94    5.44   1.01   107.09        106.82  

ระแงะ  79.66   47.52   14.66    5.12   2.65   107.20        106.15  

รอืเสาะ  85.98   46.04   13.12    8.74   0.96   106.80        106.95  

ศรสีาคร  79.05   40.64   15.04   11.04   1.72   105.61        106.47  

แวง้  83.28   62.25     6.55    5.79   0.89   106.74        105.78  

สคุรินิ  67.66   45.41   18.29    6.51   2.42   105.84        105.96  

สไุหงโก-ลก  81.28   56.18     6.85    6.68   2.09   106.72        106.70  

สไุหงปาด ี  80.08   45.11   14.42    4.59   1.82   106.10        105.61  

จะแนะ  62.73   43.46   19.01    9.93   1.16   103.89        104.62  

เจาะไอรอ้ง  86.10   39.01   16.30   11.92   1.00   105.92        105.46  

นราธวิาส  81.40   48.48   12.03    7.41   1.69   106.87        106.43  

เขต 12  76.72   46.24   11.11    7.84   2.09   107.16        108.30  

ประเทศ  81.99   55.59     7.99    5.48   0.88   107.21        106.16  
ทีม่า : รายงาน HDC   ณ วนัที ่22  พฤษภาคม 2561 



สิ่งที่พบ ข้อเสนอแนะ 
- การขับเคลื่อนคณะกรรมการเด็กจังหวัดมีน้อย (มี

ค าสั่งแต่ยังไม่มีการประชุม) 
  - ผลักดันให้มีการประชุมเพ่ือท าแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็ก  แบบ   
  บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ 
  ชีวิต  

- พ่อ แม่ ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการใช้
คู่มือ DSPM 

  - การแจกคู่มือ DSPM ก่อนกลับบ้าน เจ้าหน้าที่ควรอธิบาย  
     ให้เห็นความส าคัญของ คู่มือ ฯ 
  - ผู้ให้บริการ เน้นย้ าให้น ามาทุกครั้งของการให้บริการ 

- ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการกระตุ้น

พัฒนาการเด็กด้วย TEDA4 I ส่งผลให้  

  ไม่มีการบันทึกข้อมูล 

 บันทึกไม่ถูกต้อง,เกิน TIME LINE TEDA4I 

HDC (เกิน60วัน) 

- ท าความเข้าใจผู้บันทึกข้อมูลให้บันทึก ส่งออกข้อมูลให้ถูกต้องตาม 

TIME LINE ที่ก าหนด (เรียนรู้อ าเภอเจาะไอรอ้ง)                                                                                     

- ผู้รับผิดชอบศึกษาแนวทางการบันทึกข้อมูลกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ด้วย TEDA4I 



9 – 13 กรกฎาคม 2561 จะมีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการ
เด็ก 5 กลุ่มอายุ คือ  9,18 ,30 ,42 และ60 เดือน 



12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( Cavity Free) 
-จงัหวดันราธิวาส  มีเพยีง สุคิรินท่ีสามารถด าเนินการ
ตรวจช่องปากเด็กอาย ุ๑๒ ปี ผา่นเกณฑ ์ ๗ เดือน 
(๕๘.๓๓%) ส่วนรือเสาะ บาเจาะ และศรีสาคร ปริมาณงาน
นอ้ยมาก 
- ในดา้นการให้บริการเพื่อเพิ่มอตัราฟันดีไม่มีผ ุ มีการ
ด าเนินการในทุกอ าเภอ แต่ค่อนข้างน้อย และปริมาณงาน
ไม่ถึง ๖๐% ซ่ึงเป็นค่าความน่าเช่ือถือ จึงมีเพยีง สุคิรินที่
ผ่านเกณฑ์ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (ถึงแมอ้ าเภออ่ืนจะมีผลงาน
ผา่น แต่ไม่ผา่นค่าความน่าเช่ือถือ ๖๐%) 

ร้อยละการตรวจ 

สัดส่วนบริการ (คน) ร้อยละ cavity free ใน ๗ เดือนแรก 
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   หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
   ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละเด็ก กลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (เป้าหมาย 54%) 

ปัจจัยความส าเร็จ 

- ทันตบุคลากร มีจิตสาธารณะ / มุ่งมั่น/ตั้งใจ 

ศูนย์วิชาการสนับสนุน 

พัฒนาระบบข้อมูลรายงานสถานการณ์ทันตสุขภาพ แยกราย โรงเรียน /ชั้นเรียน  
เพื่อน าไปใช้จัดท าแผน  และการติดตาม ร่วมกับภาคีด้านการศึกษา 

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

บทบาทเจ้าหน้าที่สาธารณสุข - วิเคราะห์ปัจจัย และพื้นที่เสี่ยง ควบคุม ก ากับ 

บทบาทภาคีเครือข่าย 
- ปรับกระบวนการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีแกนน าภาคการศึกษา และ ผู้น าศาสนา 
- โดยปรับการท างานจากการเป็นผู้ปฏิบัติ เอง (Action) เป็น ผู้ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ (Auditor) 

ระบบการบริหารข้อมูลและกลยุทธ์ 
- Audit ข้อมูล / ใช้ประโยชน์จากการคืนข้อมูลผ่านระบบ Data exchange 
- เพิ่มระบบการ feedback เพื่อตรวจสอบ และ Monitor   
- สรุปวิเคราะห์ จุดอ่อน/จุดแข็ง และปัญหา ที่พบให้พื้นที่รับทราบ (report  analysis) 

การก าหนด/บริหารยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย 

- มีการก าหนดประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนา เรื่อง “ประสิทธิภาพการแปรงฟัน” แต่ ปรับรูปแบบ/เป้าหมายในการท างาน เพื่อขับเคลื่อนงานใน
ระดับนโยบายจังหวัดร่วมกับภาคการศึกษา  และผ่านผู้น าศาสนา 

- ปรับเพิ่มระบบการ M&E  ให้สอดคล้องตาม Setting สถานศึกษา  

การส่ือสาร 
- มีช่องทาง line สื่อสาร รวดเร็ว  แต่เพิ่มการสื่อสารกับหน่วยงานนอกองค์กร 
       เช่น ภาคการศึกษา    ทั้งเพื่อการท างานร่วมกัน พัฒนาศักยภาพ/และการ M&E 

การจัดการความรู้และพัฒนานวตกรรม 
- เรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนงาน PP ที่ประสบความส าเร็จที่มีในพ้ืนที่  เช่น อ.บาเจาะ ที่ด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง/ อ.แว้ง  

: การประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟัน และการท างานร่วมกับภาคการศึกษา มาปรับใช้ เพื่อน าสิ่งที่ดีๆ /กระบวนการดีๆ ในพื้นที่  มาขยาย
ผล โดยการใช้กระบวนการ Appreciate & Empowerment  



อ าเภอ A B ร้อยละ 
เมืองนราธิวาส 176 32 18.18 

ตากใบ 35 7 20.00 

บาเจาะ 35 3 8.57 

ยี่งอ 25 7 28.00 

ระแงะ 34 14 21.88 

รือเสาะ 45 14 31.11 

ศรีสาคร 13 0 0.00 

แว้ง 32 3 9.38 

สุคิริน 12 1 8.33 

สุไหงโก-ลก 86 16 18.60 

สุไหงปาด ี 14 3 21.43 

จะแนะ 11 4 36.36 

เจาะไอร้อง 21 4 19.05 

 จังหวัด 569 108 18.98 

 ที่มา : รายงาน HDC 

สถานการณ์วัยรุ่น จ.นราธิวาส (ณ 30 พ.ค. 2561) 

1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี : 24.21 ต่อพัน 
2.ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี : ร้อยละ 18.98  
(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) 
3.การคุมก าเนิดกึ่งถาวร : ร้อยละ 16.13 

ต้ังครรภ์ซ้้าในหญิงอายุต้่ากว่า 20 ปี 

A = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร  
B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตรท้ังหมดครรภ์ท่ี 2 ขึ้นไป 

    < ร้อยละ 10   
มากกว่าร้อยละ 10 

ตากใบ 

บาเจาะ 

ยี่งอ 
รือเสาะ 

ระแงะ เจาะไอ
ร้อง 

 
    

นราธิวาส 

ศรีสาคร 

จะแนะ 

สุไหงปาดี 

แว้ง สุคิริน 

สุไหง 
โกลก 

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 
1.ต ัง้ครรภซ์ า้สงู  เนือ่งจากการเวน้
ชว่งการมบีตุรนอ้ย  

• สรา้งความเขา้ใจใหก้บัหญงิหลงัคลอด สามแีละญาตเิร ือ่ง
การเวน้ชว่งการมบีตุร 

• ตดิตามเยีย่มหลงัคลอดเพือ่แนะน าใหใ้ชว้ธิ ีเวน้ชว่งระยะ
การมบีตุรอยา่งตอ่เนือ่ง 

2.มกีารเก็บขอ้มลูเชงิคณุภาพ แต่
ขาดความตอ่เนือ่ง 

• พฒันาระบบการเก็บขอ้มลูเชงิคณุภาพ  
• จงัหวดัท าแผนการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตาม

มาตรฐานอ าเภออนามยัการเจรญิพนัธุ ์และ YFHS อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

3.รพ. ไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน    
   YFHS  9 แหง่  
   อ าเภอ ไมผ่า่นเกณฑ ์ 10 แหง่ 

• จงัหวดัท าแผนเรง่รดั ขบัเคลือ่นใหร้พ.และอ าเภอ ไดร้บั
การนเิทศ ประเมนิ  เพือ่ใหผ้า่นเกณฑ ์

หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วัด : 5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  (เป้าหมาย : ไม่เกิน 40 ต่อ 1,000 ประชากร) 



อ าเภอ เมอืง ระแงะ 
สไุหง 
โกลก 

ตากใบ 
รอื
เสาะ 

แวง้ 
บา
เจาะ 

ศรี
สาคร 

จะแนะ สคุรีนิ ยีง่อ 
สไุหง 
ปาด ี

เจาะ
ไอรอ้ง 

รวม 

ต าบลท ัง้หมด 7 7 4 8 9 6 6 6 4 5 6 6 3 77 

ต าบลทีส่มคัร 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 40 

ต าบลทีผ่า่นเกณฑ ์ 4 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 40 

รอ้ยละของต าบลที่
สมคัรผา่นเกณฑ ์ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

รอ้ยละต าบล
ท ัง้หมด 

ผา่นเกณฑ ์
57.14 57.14 50 25 44.44 66.66 50 50 75 60 50 33.33 100 51.95 

ทีม่า : *  รายงาน HDC ณ 30 พ.ค. 61 
***  ม.มหดิล ประชากรกลางปี 

  หัวข้อ : 1.3 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ 
  ตัวชี้วัด : 6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายรอบ 6 เดือน : ร้อยละ 50) 

ทีม่า: รายงานจากสปสช.และการตดิตามงาน LTC สสจ.นราธวิาส ณ 30 พฤษภาคม 2561  

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
ผลการด าเนนิงานต าบล LTC 

ผูส้งูอาย ุ

ทีม่ภีาวะ

พึง่พงิ

ท ัง้หมด 

ผูส้งูอาย ุ

ทีม่ภีาวะพึง่พงิ

ในต าบลLTC 

จ านวน CM  

(คน)  

จ านวน  

CG 

(คน)  

Care Plan 

ทีจ่ดัท า 

1,948 544 109 532 289 

(1:5) (1:1) 53.12 



ข้อค้นพบ แนวทางแก้ปัญหา 
- การด าเนินงานต าบล LTC ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกต าบล 

- ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงาน
ต าบล LTC ให้ครอบคลุมทุกต าบล  
- คงสภาพต าบลที่มีการด าเนิน LTC 
ตามมาตรฐาน 

- บางพ้ืนที่ CM ย้ายงาน 
(ระแงะ ยี่งอ เจาะไอร้อง สุคริิน) 
- CG ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
- CP มีการจัดท าร้อยละ 53.12 

- สสจ.ส ารวจและประสานศูนย์เขต  
จัดอบรม CM เพิ่มเติมหรือทดแทน 
- ประสาน CM CUP หรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง ในการจัดท า CP 
- สสจ.เร่งรัดการอบรม CG / การ
จัดท า CP ให้ครอบคลุม 

- การเบิกจ่าย งบกองทุน LTC 
(ร้อยละ 27.91) 

- มีแผนชี้แจงสร้างความเข้าใจพื้นที่ 
สปสช และศูนย์อนามัย สสจ. ประสาน
พื้นที่เข้าร่วม 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนการด าเนินงานโดย
พื้นที่ต้นแบบ 

- ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
ชมรมผู้สูงอายุ เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ / การประกวด / มหกรรม 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/ผู้รับผิดชอบงาน สสจ. ติดตาม ให้ความส าคัญ 
2. ความพร้อมและการประสานงานที่ดขีองอปท.และหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ 

พื้นที่เด่น / นวัตกรรม 

1. พื้นที่ LTC ต้นแบบ  
 - ต.แว้ง อ.แว้ง  
 - ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ  
 - เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก 
 - ต าบลล าภู , เทศบาลเมือง อ.เมือง 
 - ต าบลลุโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ 
 - เทศบาลเมืองตากใบ อ.ตากใบ 
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ 
- ทต.มะรือโบะตก อ.ระแงะ 
- ทม.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส 
3. ชมรมผู้สูงอายุ 
- ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัดปี 61 อ.สุคิริน 
- อ.เมือง ต.ล าภู   
- อ.บาเจาะ 
- อ.ตากใบ 



หัวข้อ : 1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ตัวชี้วัด : 7 ร้อยละของ คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (เป้าหมาย : ร้อยละ 50อ าเภอ) 

สถานการณ์ :  
• กก.พชอ.ระดับอ าเภอผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง ( 92.31 %) 
 

• ขับเคลื่อน พชอ. ทั้ง  13  อ าเภอ  มีค าสั่งคณะกรรมการ พชอ./ประชุม 
และเลือกประเด็นปัญหาอ าเภอละ 2 ประเด็น (ยกเว้นอ าเภอเมือง

นราธิวาส) ขับเคลื่อนจาก กระบวนการ DHS/DHB อย่างต่อเนื่อง 
• ประเด็นปัญหา มี อาหารปลอดภัย ตลาดปลอดภัย/การดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้

พิการ ผู้ป่วยติดเตียง/การก าจัดขยะและสิ่งแวดล้อม/ปัญหายาเสพติด/การ
บริหารจดการน้ า/การจัดเบาหวานในชุมชน/สุขภาพจิต 

 

จุดเด่น : 
 

• มีฐานมาจาก DHS/DHB และมีอ าเภอน าร่องในการพัฒนา  พชอ (อ าเภอ
ตากใบ) 

• มีผู้บริหาร ผช.นพ.สสจ. ด้านปฐมภูมิ  (นพ.สมชาย ผอ.รพ.ตากใบ)
ขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ และผอก.รพ.สุไหงโก-ลก  เป็นแกนหลักในพื้นที่

ส าคัญ 
• มีชุมชนบางขุนทอง อ.ตากใบ เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ด้อยโอกาส 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ ข้อเสนอแนะ 

• รางวัล บุคคลต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ   
    (นายมูฮัมมัด สาและ รองนายกอบต. บาเระใต้) 
• รางวัล R2R ระดับปฐมภูมิปี 60  
    (กลุ่มฮาลาเกาะฮ์ และสื่อ 3 อ. วิถีมุสลิมลดโรคเบาหวาน รพ.สต บือเระ อ.บาเจาะ) 

• อ.ตากใบ เป็นพื้นที่ที่ด าเนินการ DHS/DHB อย่างต่อเนื่อง  และมีบุคลากรใน
พื้นที ่ ได้รับการพัฒนาทักษะ ควรบรูณาการจุดแข็งนี้ ในการเป็นพื้นที่ DHML 
ต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ของอ าเภออื่นๆ 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายรอบ 9 เดือน 
(ขั้นตอน 4) 

- วิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญของโรค
และภัยสุขภาพระดบัจังหวัด 

- ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด มีการซ้อมแผน หรือมี
การยกระดับเปิดปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ 

- จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรค และ
ภัยสุขภาพ(risk matrix) 

- ควรจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงของโรคที่มีล าดับความเสี่ยงสูง 

- จังหวัดมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุ(IAP)  
ครบ 3 เหตุการณ์ มีที่เปิด EOC 

- ควรสรุปรายงานผลการเปิด EOC ทุกครั้ง 
 

เป้าหมายรอบ 12 เดือน 
(ขั้นตอน 5)  

ตัวชี้วัด : 8 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนัก 
รู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (เป้าหมาย : 5 ขั้นตอน ) 

ผลการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพในระดับจังหวัด  
      ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2561 
      -  วัณโรค               - อุทกภัย                
 ขั้นตอนที่ 5 : เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)    
     - งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  
     - อุทกภัย 
     - อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต ์

จุดแข็ง 

1. ทีม SAT ส่งรายงานอย่างต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีแผนงานด าเนินการและงบประมาณที่เพียงพอ 



หัวข้อ : 1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : 9 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 4.5 ต่อแสนประชากร  
จังหวัดนราธิวาส (ไม่เกิน 8 ราย) เป้าหมายผู้ก่อการดีทีมใหม่ 10 ทีม 

สถานการณ ์

- ปี พ.ศ.2560 จมน้ าเสียชีวิต 14 ราย (อัตรา 8.6 ต่อแสนประชากรเด็ก) 
- ปี พ.ศ. 2561 (มกราคม-มีนาคม) จมน้ าเสียชีวิต 2 ราย (อายุ 1 ปี 7 เดือน และ 
อายุ 14 ปี 6 เดือน) อัตราเสียชีวิต 1.2 ต่อแสนประชากรเด็ก  

กิจกรรมที่ด าเนินการ ปี 2561 

- ขับเคลื่อนการด าเนินงานทีมผู้ก่อการดีในระดบัอ าเภอ (เพ่ิมเติม) ภายในเดือนมิถุนายน 1 
อ าเภอ ได้แก่ อ.แว้ง 
- ติดตามทีมผู้กอ่การดี ระดับทองแดง ปี 2559 จ านวน 6 อ าเภอในการขอรับการประเมินซ้ า 
- ด าเนินการส ารวจอาณาเขตปลอดภัยในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีในทุกอ าเภอ 

แหล่งข้อมูล : - ข้อมูลมรณะบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
                     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                 - รายงานการเสียชวีติจากการจมน้ าเฉพาะราย 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

- การสอบสวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ทุกราย และเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกดิเหตุ 



หัวข้อ : 1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : 10 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกนิ 16 ต่อแสนประชากร จังหวัดนราธิวาส  (เสียชีวิตไม่เกิน 96 ราย)  
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 21 จากค่ามัธยฐานปี 2553-2555 (122 ราย) ไตรมาส 1-2 ปี 2561 (ไม่เกิน 48 ราย) 

สถานการณ์ 

- ปี พ.ศ.2560 อัตราการเสียชีวิต 17.4 ต่อแสนประชากร ต่ ากว่า 
ปี พ.ศ. 2559 (1.1 เท่า) 
- ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เสียชีวิต 34 ราย ไม่เกินเป้าหมาย  
- ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2561 ต่ ากว่าปี 2560  
แต่ผู้เสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (3 ราย) สูงกว่าปี 2560 (0 ราย)  

แหล่งข้อมูล : รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

จ านวนและ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-2 (ธ.ค.60-มี.ค.61) 

ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

- มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
จากการจราจรทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 
ระดับอ าเภอ น าร่องใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองนราธิวาส, อ.ตากใบ,  
อ.สุไหงโก-ลก, และ อ.ยี่งอ 



ตัวชี้วัด : 11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (เป้าหมาย เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ≤ 2.40%) 

 
อ าเภอ 

Pre-dm ตรวจน้ าตาลซ้ า 
(1 ต.ค. 60 – 29 พ.ค.61) 

ป่วยเป็น 
รายใหม่ 

จ านวน (ราย) % % 

เมืองนราธิวาส 3,589 90.55 0.80 

ตากใบ 4,362 97.24 1.80 

บาเจาะ 3,316 95.00 0.71 

ยี่งอ 2,217 96.25 0.88 

ระแงะ 4,855 94.97 0.62 

รือเสาะ 2,767 92.03 0.52 

ศรีสาคร 2,559 91.71 1.52 

แว้ง 2,608 95.90 0.81 

สุคิริน 1,311 90.81 0.57 

สุไหงโก-ลก 936 90.10 1.39 

สุไหงปาดี 1,605 93.73 1.03 

จะแนะ 630 93.02 1.42 

เจาะไอร้อง 1,436 92.77 0.98 

จ. นราธิวาส 32,191     93.73  0.98 
เขต 12 166,144                      94.25 1.07 
ประเทศ 1,556,186                     91.57       1.32 

สถานการณ์เบาหวาน 

- จ.นราธิวาสมีการคัดกรอง DM 91.11% กลุ่มเสี่ยง DM ได้ตรวจน้ าตาลซ้ า 
32,191 คน  คิดเป็น 93.73 % และป่วยเป็นรายใหม่ 315 คน คิดเป็น 0.98% 
เป้าหมาย รอบ 2 :  
Pre-DM ในเขตรับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า ≥ 90%) 

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วันที ่29 พ.ค. 61 

ตรวจน า้ตาลซ า้ ≥ 90 %   ตรวจน า้ตาลซ า้ < 90 
%   



ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

การวัดความดันโลหิตที่บ้านของ อ.เมือง         
อ.บาเจาะ  อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.
แว้ง อ.ระแงะ และ อ.เจาะไอร้อง ยังไม่ได้     
ตามเป้าหมายเนื่องจาก 
   - อยู่ระหว่างการด าเนินงานและบันทึก
ข้อมูล 
   - ขาดเคร่ืองวัดความดันโลหิต 

 - ควรมีกลไกการติดตามการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 
 - ควรมีการบริหารจัดการการวัดความดันฯในชุมชน 
เช่น จัดมหกรรมการวัดความดันโลหิตในต าบล 

ตัวชี้วัด : 11 อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดว้ัดความดนัโลหิตที่บา้น  
(เป้าหมาย กลุ่มสงสัย HT วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ 10 % ) 

สถานการณ์ความดันโลหิตสงู 

 ปี 2561 กลุ่มสงสัยป่วย จ านวน 13,599 
คน ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 1,477 
คน คิดเป็น 10.86 % 
เป้าหมาย รอบ 2: อัตรากลุ่มสงสัยป่วย   
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับ    
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ 10 %) 

 
อ าเภอ 

จ านวน 
สงสัยป่วย 

ผลงาน  HBPM รายใหม่จาก 
HBPM 

จ านวน (คน) % % 

เมือง 1,264 48 3.80 2.44 

ตากใบ 1,690 440 26.04 5.47 

บาเจาะ 1,210 28 2.31 0.00 

ยี่งอ 1,184 146 12.33 10.84 

ระแงะ 2,052 108 5.26 4.69 

รือเสาะ 826 252 30.51 6.00 

ศรีสาคร 1,116 70 6.27 4.23 

แว้ง 630 47 7.46 6.67 

สุคิริน 548 100 18.25 9.00 

สุไหงโก-ลก 1,386 48 3.46 4.00 

สุไหงปาดี 857 142 16.57 11.27 

จะแนะ 465 48 10.32 6.90 

เจาะไอร้อง 371 0 0.00 0.00 
จ.นราธิวาส 13,599 1,477 10.86 6.65 

เขต 12 84,573 11,780 13.93 6.11 
ประเทศ 857,789 177,541 20.70 5.38 

แหลง่ขอ้มลู : HDC ณ วันที ่29 พ.ค. 61 

วัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ 10 %  
วัดความดันโลหิตที่บ้าน< 10 %  



ผลการด าเนินงาน 
ผ่านมาตรฐานทุกแห่ง (เป้าหมาย 13 แห่ง) คิดเป็น ร้อยละ 100.00 

ระดับดีมาก 
รพ.สุไหงโก-ลก, รพ.ตากใบ, รพ.สุไหงปาดี, รพ.บาเจาะ, 
รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

5 แห่ง 
(38.46) 

ระดับดี 
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์, รพ.ระแงะ, รพ.รือเสาะ, รพ.เจาะไอร้อง, 
รพ.ศรีสาคร, รพ.จะแนะ, รพ.สุคิริน 

7 แห่ง 
(53.85) 

ระดับพื้นฐาน 
รพ.แว้ง 

1 แห่ง 
(7.69) 

หัวข้อ : 1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital) 

ที่มา: รายงานจากส านักงานสาธารณสุขนราธิวาส ณ วันที่ 25 พ.ค. 61       

 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงาน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ช่วง  9 เดือน  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป  ร้อยละ 100 13 13 100.00 ผ่าน 

ช่วง  12 เดือน  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  ร้อยละ 20 13 5 38.46 ผ่าน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 

ตากใบ 

บาเจาะ 

ยี่งอ รือเสาะ 

ระแงะ เจาะไอ
ร้อง 

เมืองนราธิวาส 

ศรีสาคร 

จะแนะ 
สุไหงปาดี 

แว้ง สุคิริน 

สุไหงโกลก 



ผลการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ปี 2561 (ระดับเขต) 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ชื่อผลงาน         การพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารต้นแบบครัวโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียนตามบริบทของพ้ืนที่ 
เจ้าของผลงาน   นางนิตยา  กิจชอบ  ต าแหน่ง  นักโภชนาการช านาญการ 

          โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  จังหวัดนราธิวาส 

โรงพยาบาลที่ส่งผลงานเข้าร่วม  ได้แก่ 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จ านวน  2  ผลงาน 
        (1)  แผ่นสื่อคลื่นไฟฟ้าหัวใจรักษ์โลก 
        (2)  เหาหาย สบายศรีษะ (ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว) 
โรงพยาบาลตากใบ  จ านวน  1  ผลงาน 
        (1)  Off Mac  รีไซเคิล 



อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 10,948 4,252 38.84 

ตากใบ 8,160 3,227 39.55 

บาเจาะ 4,961 2,033 40.98 

ยี่งอ 5,297 2,774 52.37 

ระแงะ 9,058 3,868 42.70 

รือเสาะ 7,657 3,486 45.53 

ศรีสาคร 3,834 1,717 44.78 

แว้ง 6,425 2,757 42.91 

สุคิริน 2,409 963 39.98 

สุไหงโก-ลก 5,980 2,353 39.35 

สุไหงปาดี 6,169 2,508 40.65 

จะแนะ 4,351 2,254 51.80 

เจาะไอร้อง 3,791 1,553 40.97 

นราธิวาส 79,040 33,745 42.69  

เขต 528,264 238,144 45.08  

ประเทศ 6,397,483 3,333,560 52.11  

สถานการณ์ BMI ปี 2558 - 2560 

  ตัวชี้วัดติดตาม :  ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี BMI ปกติ  (เป้าหมายร้อยละ 55) 

 ทีม่า : รายงาน HDC  ณ วนัที ่30 พ.ค. 61 

 
  น้อยกว่าร้อยละ   55 

ผลการด าเนินงาน ปี2561 

ตากใบ 

บาเจาะ 

ยี่งอ 
รือเสาะ 

ระแงะ เจาะไอร้อง 

เมืองนราธิวาส 

ศรีสาคร 

จะแนะ 

สุไหงปาด ี

แว้ง สุคิริน 

สุไหงโกลก 

ข้อค้นพบ โอกาสพัฒนา 
• ความครอบคลุมในการเข้า

สู่กระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

• พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล และปรับกลยุทธ์
ด าเนินการให้เกิดการบูรณาการ
ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริม 
สุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง    

•  พัฒนาระบบการคืนข้อมูลแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วม
วิเคราะห์ ข้อมูลผลักดันเพ่ือให้
เห็นปัญหาร่วมกัน 

 

• ผู้รับผิดชอบงานมีการ
หมุนเวียน สับเปลี่ยน ท า
ให้ขาดความต่อเนื่องใน
การด าเนินงาน ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการ 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ และเสริมทักษะ
แก่ผู้ให้บริการในคลินิกDPAC 
หรือคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในสถานบริการทุกระดับ 



ปัจจัยความส าเร็จ/ผลงานเด่น 

1. การด าเนินงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดย
ชุมชน และทีมเคลื่อนที่เร็ว ด าเนินการแก้ปัญหาทันที 
2. การด าเนินงานอย.น้อย เป็นแกนน าสร้างความ
ตระหนักรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย 

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

ผลิตภัณฑ์น าเข้าผ่านชายแดน  
ยากแก่การระบุแหล่งท่ีมา 

ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัยในกลุ่มประเทศอาเซ๊ยน 

หัวข้อ: การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (96%) 
จังหวัดนราธิวาส : อาหาร ยา เครื่องส าอางผ่านการตรวจสอบได้มาตรฐานร้อยละ 96 (95.68) 

สถานการณ์ 

ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านมาตรฐาน 
จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ 
- ยา (เช่น ยาลูกกลอน) 81% 
- อาหารแปรรูป (เช่น น้ า, ขนมจีน) 99.2% 
- เคร่ืองส าอาง 91.3% 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เมือง 261 241 88.60 
สุไหงโก-ลก 68 69 97.18 
แว้ง 39 33 80.49 
เจาะไอร้อง 30 31 100.00 
จะแนะ 192 200 100.00 
ตากใบ 346 354 98.33 
บาเจาะ 32 33 100.00 
ยี่งอ 93 97 100.00 
ระแงะ 57 55 93.22 
รือเสาะ 28 29 100.00 
ศรีสาคร 20 20 95.24 
สุไหงปาดี 12 13 100.00 
สุคิริน 13 14 100.00 
รวม 1,201 1,197 95.68 



ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. สถานพยาบาลเอกชน (รายใหม่) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด  (ร้อยละ 100) 
(ปี 2561 จ านวนสถานพยาบาลเอกชนทั้งหมด 91 แห่ง) 

5 แห่ง 
(คลินิกเอกชน 

ยื่นค าขอประกอบกิจการราย
ใหม่) 

5 แห่ง 100  

2.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามที่กฎหมายก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 65) 

18 แห่ง 
 

17 แห่ง 
(อีก 1 แห่ง อยู่ระหว่างการแก้ไข

ตามค าแนะน า) 

 

94.44 

23 พ.ค.61 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพและบริการสุขภาพ 
จังหวัดนราธิวาส รอบที่ 2 



ข้อชื่นชม และปัญหาอุปสรรค 
ข้อชื่นชม  

  - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าเนินงานเชิงรุก มีจัดสรรงบประมาณในการท้าสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แก่ผู้รับอนุญาตสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
  - พัฒนาหลักสูตร  “นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.” ส้าหรับอบรมผู้ให้บริการ ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้ว และก้าหนดจัดอบรมในเดือนมิถุนายน 61  

ปัญหาอุปสรรค    
      ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ  

ด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 

    พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด
และอ าเภอยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เมื่อเกิดเรือ่งร้องเรยีนสถานพยาบาลและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกบัการโฆษณาสถานพยาบาล 

     ผู้นิเทศรับข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เพื่อจัดอบรมและสร้างความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การโฆษณาสถานพยาบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



 
 

ประเด็นปัญหาในพื้นที ่
ของจังหวัดนราธิวาส 

 
 



อัตราป่วย(ต่อประชากรแสนคน) โรคหัด(รวม)จ.นราธิวาส พ.ศ. 2550 – 31 พ.ค. 2561 

อัตรา(ต่อประชากรแสนคน) 

พ.ศ. 

แหล่งข้อมูล : ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

---   Cov. MMR2 
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เปรียบเทียบความครอบคลุมวัคซีนหัด(MMR2) นราธิวาส ปี 2560 และปี 2561 

ร้อยละ 

ที่มา HDC 31 พ.ค.61 

อ าเภอ 



ข้อชื่นชม 
1. จังหวัดนราธิวาสสามารถการเร่งรดัการให้วัคซีนหัดด้วยความเข้มแข็ง 
และอย่างต่อเนื่อง 
2.มี Best practice ที่สามารถมาปรับใช้ในการให้บริการวัคซีนอื่น เช่น  
อ าเภอยี่งอ(EPI Network) เป็นต้น 

 
โอกาสพัฒนา 
1. เร่งรัดการค้นหา AFP โดยให้แพทย์วินิจฉัย กลุ่มอาการ AFP 
2. ให้ทุก รพ. โดยกลุ่มเวชกรรมสังคมหรือฝ่ายเวชปฎิบัติครอบครัว  
ร่วมกับกลุ่มเวชสถิติ Review chart AFP ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับ กลุ่ม
อาการ AFP  ตามรหัส ICD 10ทุกเดือน 
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ผู้ป วยรายใหม่ พิการระดับ 2 เด็ก

 
สถานการณ์โรคเรื้อนในจังหวัดนราธิวาส  

 
จ านวน 

สคร.ที่12 สงขลา  

อ าเภอ 
จ านวน 

ประชากร 
31ธ.ค. 59 

จ านวนผู้ป่วย
ใน 

ทะเบียนรักษา
ข้อมูล 

ณ 
30พ.ค 61 

PR 
ต่อ 

10,000 
ประชากร 

จ านวนผู้ป่วย
ใหม่ 

1 ม.ค. -30 
พ.ค 61 

DR 
ต่อ100,000 
ประชากร 

เมือง 125,232 2 0.24 0 0.00 
ตากใบ 72,407 6 0.83 0 0.00 

บาเจาะ 54,269 1 0.18 0 0.00 

ยี่งอ  46,016 1 0.22 1 2.17 

ระแงะ 92,366 5 0.65 0 0.00 
รือเสาะ 72,116 3 0.42 0 0.00 

ศรีสาคร 39,827 6 1.26 1 2.51 

แว้ง 53,843 0 0.00 0 0.00 
สุคิริน 26,258 3 1.14 0 0.00 

สุไหงโก-ลก 78,576 3 0.25 0 0.00 
สุไหงปาด ี 56,692 2 0.35 0 0.00 

จะแนะ 38,342 4 1.04 0 0.00 
เจาะไอร้อง 40,295 2 0.50 1 2.48 

13 อ าเภอ 796,239 38 0.48 3 0.38 

ผู้ป่วยโรคเร้ือนในทะเบยีนรักษา ณ 30 พฤษภาคม 2561  

ข้อค้นพบ 

-ความครอบคลุมในการค้นหา คัดกรองในพื้นที่ ร้อยละ 49.03  ในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ร้อยละ 48.59             
(พื้นที่มีแผนด าเนินการคัดกรองหลังเดือนรอมฏอน)  
-ผู้ป วยรายใหม่ จ านวน 2 ราย ได้จากหมู่บ้านท่ีไม่ใช่พื้นที่ข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยา 
-ผู้ป วยรายใหม่ที่เป็นเด็ก 1 ราย  ได้จากการติดตามเฝ้าระวังในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 

ข้อชื่นชม  เจ้าหน้าท่ีมีการติดตาม เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านอย่างต่อเนื่องทุกปี ท าให้ผู้ป วยราย
ใหม่เข้าสู่ระบบการรกัษาได้เรว็ และเป็นประเภทเช้ือน้อย 

ข้อเสนอแนะ  
  -เร่งรัดในการค้นหา คัดกรองในพื้นที่ให้ได้ครอบคลุม >95 %  (ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน,ร่วมสังคม 
และ รอบ20 เมตร ให้ได้ความครอบคลุม 100 % ) 
-จะต้องค้นหา Primary case  ให้เจอเพื่อตัดวงจรการแพร่เช้ือในชุมชน 
-พื้นที่ท่ีไม่ใช่ข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยา ควรเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน 

จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ ตั้งแต่ ปี 2555-2561    

ปี พ.ศ. 



ขอบคุณค่ะ 


