
ด้านสาธารณสุข



๒๙8 ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้ทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส 
พบว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ยังมีปัญหาด้านโภชนาการในอัตราค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะเด็ก ๐-๖ ปี และจากการสำรวจของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พบว่า
สาเหตุใหญ่จากการขาดสารอาหารในเด็กเกิดจาก
การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ   
ทำให้มีนิสัยบริโภคที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกหลักการ 
นอกจากนี้ปัญหาความยากจน และที่สำคัญคือ 
ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเฉพาะ
ในท้องถิ่นมีส่วนในการนี้ด้วย 

เมื่อ เดือนกันยายน ๒๕๓๑ ได้มี      
พระราชดำริให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดสาร
อาหารในเด็ก โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วน

พระองค์ จำนวน ๒ ล้านบาท มาดำเนินการ และ
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส    
ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัด
ทำ “โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็ก   
๐-๗๒ เดือน ในจังหวัดนราธิวาส” ขึ้น โดยมี 
เป้าหมายให้ภาวะการขาดสารอาหารระดับ ๒ 
(รุนแรง) และระดับ ๓ (รุนแรงมาก) หมดไป
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๓๓ 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๑ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ผลกา ร ด ำ เ นิ น ง า น เ ฝ้ า ร ะ วั ง ภ า ว ะ
โภชนาการเด็กอายุ ๐-๗๒ เดือน ตั้งแต่เริ่ม
ดำเนินการ พบว่า ปี ๒๕๓๑ ครอบคลุมร้อยละ 
๗๐.๒๐ ปี ๒๕๕๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  
๙๓.๙๔ และจากการแก้ ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการเด็กอายุ ๐-๗๒ เดือน ภาพรวมจังหวัด 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็ก อายุ ๐-๗๒ เดือน
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

เปรียบเทียบตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ พบเด็กมี
ภาวะโภชนาการน้ำหนักต่ออายุตามเกณฑ์ เพิ่ม
ขึ้นในปี ๒๕๕๐ และลดลงในปี ๒๕๕๑ 

ปี ๒๕๔๙ ร้อยละ ๘๓.๑๘  
ปี ๒๕๕๐ ร้อยละ ๘๔.๙๑ 
ปี ๒๕๕๑ ร้อยละ ๗๙.๓๖ 

(เป้าหมายร้อยละ ๙๓ ) จะเห็นได้ว่าอัตราภาวะ
โภชนาการน้ำหนักต่ออายุตามเกณฑ์ ในปี ๒๕๕๑ 
ลดลง จากปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ เนื่องจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ให้
ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง และการ
รายงานข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นจริง 

ปี ๒๕๕๑ จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็กนำร่องที่
ตำบลลำภู ผลที่ได้ คือ มีการสร้างทีมงาน ทราบ
สถานะสุขภาพ / สาเหตุปัจจัยการขาดสารอาหาร 
ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร แก้ ไ ข ปัญห าตามส า เ ห ตุ       
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ภ า ว ะ         
ทุพโภชนาการ ก่อนดำเนินโครงการ พบเด็กน้ำ
หนักต่ออายุน้อยกว่าเกณฑ์ ๖๓ คน (๑๗.๙๐%) 
หลังดำเนินโครงการ ๑๒ เดือนลดลงเหลือ ๒๔ คน
(๖.๘๒%) ที่ดีขึ้น ๓๙ คน (๖๑.๙๐%) และในปี 
๒๕๕๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
ได้มีนโยบายให้นำรูปแบบการดำเนินงานข้างต้น
ไปขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกอำเภอๆ
ละ ๑ ตำบล ยกเว้น อำเภอแว้ง และอำเภอ
บาเจาะที่ ให้ดำเนินการเต็มพื้ นที่ทั้ งอำเภอ
เนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุนจาก UNFPA 



»
»
»

»

การแก้ปัญหาโภชนาการในเด็กน้ำหนัก 
น้อยกว่าเกณฑ์  

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการถึงปัจจุบัน หลัง
เสร็จสิ้นโครงการฯในแต่ละปี เด็กบางส่วน     
น้ำหนักดีขึ้นจนเป็นปกติ บางส่วนน้ำหนักดีขึ้นแต่
ยังต่ำกว่าเกณฑ์ และก็มีอีกบางส่วนที่น้ำหนักไม่ดี
ขึ้นจากเดิม ซึ่งต้องส่งพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
ที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามสาเหตุต่อไป  

ทั้ งนี้ ผู้มีส่ วนเกี่ ยวข้องที่สำคัญคือ 
พฤติกรรม การเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ยังไม่
ค่อยตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดอาหาร
ที่มีประโยชน์ให้เด็ก อันมีสาเหตุมาจากความ
ยากจน , ไม่มีเวลาและไม่ใส่ใจ ส่งผลให้การแก้
ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร, พัฒนาชุมชน 
ฯลฯ ควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
อย่างครบวงจร จะทำให้การแก้ปัญหาสัมฤทธิ์ผล
มากยิ่งขึ้น 



๓๐๐ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จำนวน ๒๘ โรง 

๑. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
จำนวน ๕ โรง 

๒. โรงเรียนในความดูแลของ สพฐ. 
จำนวน  ๑๗ โรง   

๓. โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน ๖ โรง 


ความเป็นมา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาการระบาดของ
โรคคอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีนทั้ง
จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและจาก
การที่พระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จฯเยี่ยม
เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจึงมี
พระราชดำริที่จะดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ โดยการเสริมการทำงานของกระทรวง

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ

ศึกษาธิการ โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ โดย   
คาดหวังว่า หากมีการดำเนินงานควบคุมและ
ป้ อ ง กั น โ ร ค ข า ด ส า ร ไ อ โ อ ดี น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นการช่วยแก้
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยส่วนรวมได้
รวมทั้งยังช่วยควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ทุรกันดาร 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๓๓  


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ปัญหาการขาดสารไอโอดีนที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนั้น 
เมื่อใช้อัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา
เป็นตัวชี้วัดพบว่าในภาพรวมมีอัตราดังกล่าว    
ต่ำกว่าร้อยละ  ๕ ซึ่งถือว่าไม่เป็นปัญหา 
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้าน

ไอร์บือแต หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๘ 
ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
ละโอ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้าน
ตืองอช่างกล ปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบล
ศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้าน
ลีนานนท์ (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) 
หมู่ที่ ๖ ตำบล ศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้หญิง    
มีครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับความรู้และ
บริการที่ดีในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด 

»

»

»

»

»

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
ปี ๒๕๓๙ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

ดูแลและให้คำปรึกษาหญิงมีครรภ์  
ในพื้นที่เขตบริการโรงเรียน 

ดูแลและให้คำปรึกษาหญิงหลังคลอด   
(อายุ ๐-๓  ขวบ) 

สำรวจหญิงมีครรภ์ในพื้นที่บริการที่
ฝากครรภ์กับสถานีอนามัย 

»

»

»

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร



๓๐๒ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ มุ่ง
หวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะช่วย
ให้เยาวชน รุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดและทรง
กำหนดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการขึ้น เพื่อสร้าง
กระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ใน
กลุ่มเยาวชนและสร้างระบบรองรับ “ใครติดยา
ยกมือขึ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับ
การบำบัดรักษาและกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้
อีกครั้งหนึ่ง กลวิธีสำคัญของโครงการ คือ การ
สร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติดรวมทั้ง
แสดงพลังอย่างถูกวิธีเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้
กับชีวิต ด้วยการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษาในชุมชนและสถานประกอบการ


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๖ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้าง
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จากการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด
นราธิวาสที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน  

ในปี ๒๕๔๖ พบว่าจังหวัดนราธิวาส
ได้รับรางวัลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ดีเด่นระดับประเทศ (รองชนะเลิศอันดับ ๑)  

ในปี ๒๕๔๗ ชุมชนบ้านทุ่งคา ตำบล 
ละหาร อำเภอยี่งอ ได้รางวัลชุมชน TO BE NUMBER 
ONE ดีเด่นระดับเขต ๑๒ และชมรมบ้านปูโย๊ะ 
ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก ได้รางวัลชมรม  
TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับเขต ๑๒ ได้เป็น
ตัวแทนภาคใต้ เข้าประกวดระดับประเทศ  

ในปี ๒๕๔๘ ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชนบ้านทุ่งคา อำเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในชุมชน(รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ) 
จากการประกวดเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ ณ 
ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กทม.

ในปี ๒๕๔๙ กิจกรรมประกวดผลการ
ดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
“งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE”
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ศูนย์ไบเทค 
บางนา ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบา
กง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้เป็นตัวแทน
ของภาคที่ ๙ (เขตตรวจราชการที่ ๑๗,๑๘,๑๙) 
เข้าประกวดระดับประเทศ ผลปรากฏว่าชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในชุมชนบ้านบากงได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ของประเทศ และได้รับโล่
ประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมรับเงินรางวัล 
จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท และจากการประกวด TO 
BE NUMBER ONE SHOW ประเภทชมรมในชุมชน 
ผลปรากฏว่าชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน
บ้านบากง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้รับ
เงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท  

ในปี ๒๕๕๐ ชมรม TO BE NUMBER 
ONE บ้านโคกม่วง อำเภอตากใบ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ของประเทศ 

สำหรับผลงานดี เด่นในปี ๒๕๕๑ 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด
นราธิวาส จากการประกวด จังหวัดนราธิวาสเข้า
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ๒ ประเภท  

»

»

»

»

»

»

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
(TO BE NUMBER ONE)
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

๑. ประเภทชมรมในชุมชน ชุมชนตาบา
ปาเร๊ะ อำเภอตากใบ 

๒. ประเภทชมรมในสถานศึกษา ผลการ
ประกวดปรากฏว่า โรงเรียนนราสิกขาลัย ได้
รางวัลชมรมดาวรุ่ง เข้ารับประทานรางวัลจาก
องค์ประธานโครงการฯ ณ อิมแพคเมืองทองธานี 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

นอกจากนี้ จังหวัดนราธิวาสยังได้รับ
รางวัล จังหวัดที่ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE เป็นผลดีอย่างต่อเนื่องระดับประเทศ โดย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรับประทาน
รางวัลกับองค์ประธาน โครงการฯ ตลอดจน
โรงเรียนนราธิวาสได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ระดับภาคใต้ TO BE NUMBER ONE AEROBICS 
& DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 
๒๐๐๘ และได้สิทธิเข้าแข่งขันระดับประเทศ 

จำนวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE กลุ่มอายุ ๑๐-๒๔ ปี แยกรายอำเภอตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๕๑  

ปี ๒๕๔๖ จำนวนสมาชิกฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๔๔ 

ปี ๒๕๔๗ จำนวนสมาชิกฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๖๔.๗๐  

ปี ๒๕๔๘ จำนวนสมาชิกฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๔.๒๖ 

ปี ๒๕๔๙ จำนวนสมาชิกฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๔.๐๐ 

ปี ๒๕๕๐ จำนวนสมาชิกฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๔.๑๒ 

ปี ๒๕๕๑ จำนวนสมาชิกฯ ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕.๗๕ 

จำนวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE ทุกกลุ่มอายุ แยกรายอำเภอตั้ งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๕๑  

»

»

»

»

»

»

ปี ๒๕๔๖ จำนวนสมาชิกฯ ๑๑๘,๑๙๖ คน 
ปี ๒๕๔๗ จำนวนสมาชิกฯ ๑๗๙,๔๗๔ คน 
ปี ๒๕๔๘ จำนวนสมาชิกฯ ๒๔๘,๑๗๗ คน 
ปี ๒๕๔๙ จำนวนสมาชิกฯ ๒๙๗,๑๔๓ คน 
ปี ๒๕๕๐ จำนวนสมาชิกฯ ๒๙๘,๒๓๒ คน 
ปี ๒๕๕๑ จำนวนสมาชิกฯ ๒๙๘,๒๓๒ คน 

จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE แยก
รายอำเภอตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๕๐ 
โดยใช้เกณฑ์ ๓ ก. กรรมการ กองทุน กิจกรรม 

ปี ๒๕๔๖ จำนวนชมรมฯ ๗๒๐ ชมรม  

ปี ๒๕๔๗ จำนวนชมรมฯ ๗๓๓ ชมรม  

ปี ๒๕๔๘ จำนวนชมรมฯ ๘๖๔ ชมรม 

ปี ๒๕๔๙ จำนวนชมรมฯ ๘๖๔ ชมรม  

ปี ๒๕๕๐ จำนวนชมรมฯ ๘๖๗ ชมรม  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โดยใช้เกณฑ์ ๓ ก. 

กรรมการ กองทุน กิจกรรม และเพิ่มศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่น โดยจะเน้นเรื่องปรับทุกข์ สร้างสุข    
แก้ปัญหา พัฒนา อีคิว จำนวนชมรม ๓๑ ชมรม  


สรุปผลการดำเนินงาน  

 เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด และ
การยอมรับผู้ที่ติดสารเสพติด ให้โอกาสกลับมา
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม   

จำนวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE กลุ่มอายุ ๑๐-๒๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๔๖-๒๕๕๑ ครอบคลุมเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 
๔๔ ในปี ๒๕๔๖ เป็นร้อยละ ๗๕.๗๕ ในปี 
๒๕๕๑ 

จำนวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในประชาชนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖-
๒๕๕๑ เพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๔๖ จำนวน ๑๑๘,๑๙๖ 
คน เป็น ๒๙๘,๒๓๒ คน ในปี ๒๕๕๑ 

จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖-๒๕๕๐ เพิ่มขึ้น จาก 
ปี ๒๕๔๖ จำนวน ๗๒๐ ชมรม เป็น ๘๖๗ ชมรม 
ในปี ๒๕๕๐  

 นอกจากนี้จังหวัดมีแนวทางในการดำเนิน
งานให้ เยาวชนในโรง เรี ยนได้ จั ดกิ จกรรม
สร้างสรรค์  เช่น  พัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นโดย
จะเน้นเรื่องปรับทุกข์  สร้างสุข  แก้ปัญหา  
พัฒนาอีคิว ให้ครอบคลุมโรงเรียนเพิ่มขึ้น 



»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

»

»



๓๐๔ ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

โครงการสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ที่ตั้งของโครงการ 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้าน

ไอร์บือแต หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้าน
ละโอ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริให้ช่วยเหลือดูแล
รักษาด้านสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานของเด็ก
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่บริการด้าน
สาธารณสุข 


ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 

ปี ๒๕๔๙ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

นักเรียนและประชาชนมีความสะดวกใน
การใช้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ดีในระดับ
หนึ่ง  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ จำนวน  ๗๑๔ ราย 

»

»
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ประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๑๖-๒๕๕๒ 

ที่ตั้งของโครงการ 
จังหวัดนราธิวาส 


ความเป็นมา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 

พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงจัดตั้งโครงการสายใย
รักแห่งครอบครัวขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณา-  
ธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-
มกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว ไว้ในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร มีพระประสงค์ให้ประชาชน ชาวไทย
เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น เริ่มแรกจาก
สุขภาพแม่ลูก ความรัก ความผูกพันในครอบครัว
ให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร ให้แม่เลี้ยงบุตรด้วย   
นมแม่ ดังคำขวัญที่พระราชทานว่า “นมแม่คือ
หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว” แนวคิด
การดำเนินโครงการ สายใยรักแห่งครอบครัว  

โครงการแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก      
(โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว)

มุ่งเน้นตั้งแต่การเตรียมสุขภาพอนามัยของผู้เป็น
แม่ในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยแม่/หญิงมีครรภ์ 
จำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่
มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อเสริมสร้าง
ร่างกายให้กับทารกและเมื่อคลอดแล้ว ยังจำเป็น
ที่จะต้องเลี้ยงดูทารกให้มีการพัฒนาเจริญเติบโต
ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความอบอุ่นในครอบครัว 
ซึ่งปัจจัยภายนอกมีผลกระทบโดยตรงและมีความ
สำคัญยิ่งต่อความพร้อมของหญิงมีครรภ์และให้
นมบุตร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหาร 
โภชนาการ การผลิตอาหารเพื่อ บริโภคในครัว
เรือน การมีรายได้เพื่อการยังชีพตลอดจนการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยมี
หน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ต่างก็ได้จัด
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 




๓๐6

ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ 
 ปี ๒๕๕๐ 


ผลการดำเนินงานตั้ งแต่ เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบันโดยสรุป 

โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง (๑๓ แห่ง) มี
การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๕๑ โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง จำนวน ๒ แห่ง 
คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ     
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำหรับโรงพยาบาล   
สุไหงโก-ลกได้รับรางวัลโรงพยาบาลสายใยรัก
แห่งครอบครัวดีเด่นระดับ ปี ๒๕๕๑ และได้รับโล่
จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๑ 

ในปี ๒๕๕๒ ทีมประเมินของโรงพยาบาล
สายใยรักระดับจังหวัด ซึ่ งประกอบด้วยทีม
ประเมินของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้ออกประเมิน      
โรงพยาบาลสายใยรักในระดับโรงพยาบาลชุมชน 
จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลแว้ง, รือเสาะ 
และโรงพยาบาลจะแนะ ผลการประเมินพบว่า 
โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ทั้ งนี้          
โรงพยาบาลทั้ง ๓ แห่งจะต้องได้รับการประเมิน

รับรองจากศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา เพื่อประกาศ
เป็นโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง ต่อไป 

สรุปผลการดำเนินงาน  

โรงพยาบาลทุกแห่งมีการดำเนินการ
พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับมารดาและทารกตั้งแต่
ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด และ     
ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย 


ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๑ 

มี โรงพยาบาลเข้ าร่ วมโครงการ    
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ๑๒ แห่ง 
จาก ๑๓ แห่ง (ยกเว้น โรงพยาบาลยี่ งอ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เนื่องจากขณะนี้ 
โรงพยาบาลยี่งอฯ ยังไม่มีห้องคลอด) 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับเงิน ๑๐ 
แห่ง จาก ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับทอง ๒ 
แห่ง จาก ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ 

ในปี ๒๕๕๒ จังหวัดได้กำหนดโรง
พยาบาลระดับทอง เป้าหมายเพิ่มอีก ๓ แห่ง คือ 
โรงพยาบาลแว้ง โรงพยาบาลจะแนะ และโรง
พยาบาลรือเสาะ 

»

»

»

»




