


จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร
จังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ.2563–2567

สถานการณ์ด้านอาหารจังหวัดนราธิวาส 
	 1.	มีทุนทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย	
อาทิ	 ป่าพรุโต๊ะแดง	 ป่าฮาลาบาลา	 เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี	
และแหล่งน้ำาสายหลัก	 4	 สาย	 ได้แก่	 แม่น้ำาสายบุรี,	 แม่น้ำา 
สุไหงโก-ลก	แม่น้ำาบางนรา	และแม่น้ำาตากใบ
	 2.	สัดส่วนพื้นที่การทำาเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นการ 
ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว	ยางพารา	ปาล์มน้ำามัน	ประมาณร้อยละ	
74	 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด	 ขณะที่พื้นที่เกษตรที่เป็นพืชอาหาร 
เช่น	 ข้าว	 ผัก	 ผลไม้	 มีประมาณร้อยละ	 20	 ของพื้นที่เกษตร 
ทั้งหมด
	 3.	พื้นที่ปลูกข้าวมีแนวโน้มลดลง	 โดยมีนาร้าง	 และนา	
ที่ว่างเว้นการทำานาร้อยละ	65	เกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน	 ผลผลิตต่อไร่ต่ำา	 ปริมาณข้าวที่ผลิตได้ 
ในจังหวัดไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในจังหวัด	 ต้องนำา	
เข้าข้าวจากพื้นที่อื่น	(ผลิตได้เพียงร้อยละ	12.08	ของความต้องการ	
บริโภค)
	 4.	พืชเศรษฐกิจที่กำาลังได้รับความนิยมปลูกในพื้นที่	 ได้แก่	
มะพร้าว	แนวโน้มความต้องการของตลาดภายนอกสูง	เช่น	อินเดีย
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	 5.	ไมผ้ลทีเ่ปน็พชืเศรษฐกิจสำาคญัของจังหวดั	ไดแ้ก่	ลองกอง	
เงาะ	 ทุเรียน	 มังคุด	 พบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำาและผลผลิตไม่มีการ 
คัดคุณภาพมาตรฐานทำาให้ขายได้ราคาที่ต่ำา
	 6.	แนวโน้มการเล้ียงปศุสัตว์ในภาคครัวเรือน	 ได้แก่	 เป็ด 
ไก่	โค	แพะ	สุกร	มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 7.	พบกาแฟที่มีส่วนผสมของยาซิลเดนาฟิลซ่ึงไม่ผ่าน 
มาตรฐาน	อย.	นำาเข้ามาตามแนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย	
	 8.	สุขาภิบาลอาหาร	 พบ	 E.coli	 ในน้ำาบริโภค	 จำานวน 
1	 ตัวอย่าง	 จาก	 57	 ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 1.8)	 การใช้วัตถุกันเสีย	
Benzoic	Acid	 เกินมาตรฐานในขนมจีน	 1	ตัวอย่าง	 จากจำานวน 
6	 ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 16.7)	 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนพบเช้ือ 
จุลินทรีย์	S.aureus	ในน้ำาพริก	1	ตัวอย่าง	จากจำานวน	4	ตัวอย่าง	
(ร้อยละ	 25)	 และตลาดนัด	 ตลาดชุมชน	 ไม่ได้มาตรฐานด้าน	
สุขาภิบาลอาหาร
	 9.	การรับรองมาตรฐานต่างๆ	เช่น	มาตรฐาน	GAP,	PGS,	
COC,	 GFM,	 Organic	 Thailand	 หรืออ่ืนๆ	 ของแหล่งผลิต	
ทั้งประเภทผัก	ผลไม้	ปศุสัตว์	และประมง	ยังมีน้อยและไม่เพียงพอ
กับความต้องการในพื้นที่	โดยเฉพาะประเภทผัก	
	 10.	ภาวะโภชนาการในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์	 เด็กปฐมวัย	 และ	
เด็กวัยเรียน	 ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำาหนด 
และระดับไอคิวของเด็กประถมศึกษาต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารจังหวัดนราธิวาส
	 จังหวัดนราธิวาส	 มีพื้นที่ทั้งหมด	 2,797,144	 ไร่	 ข้อมูล 
ปี	พ.ศ.2561	พบสัดส่วนพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร	1,408,097	
ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 50.34	 ของเนื้อที่ทั้งหมด	 (สำานักงานเศรษฐกิจ	
การเกษตร,	2563ค)	มีแม่น้ำาสายหลัก	4	สาย	คือ	แม่น้ำาบางนรา	

ตากใบ	 สุไหงโก-ลก	 และสายบุรี	 ด้านตะวันออกเป็นแนวชายฝั่ง 
ทะเลยาว	59	กิโลเมตร	ป่าไม้ที่สำาคัญ	คือ	ป่าพรุโต๊ะแดง	เนื้อที่กว่า	
120,000	ไร่	หรือร้อยละ	4.29	ของพื้นที่ทั้งหมด
	 พื้นที่ เกษตรกรรมในจังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยพืช	
เศรษฐกิจที่สำาคัญ	ได้แก่	ยางพารา	พื้นที่รวม	996,583	ไร่	รองลงมา 
คือ	ปาล์มน้ำามัน	58,306	ไร่	ลองกอง	43,396	ไร่	ข้าว	42,010	ไร่	
ทุเรียน	30,803	ไร่	และมะพร้าว	29,636	ไร่	ตามลำาดับ	โดยพื้นที่	
การทำาเกษตรเชิงเดี่ยว	 ยางพารา	 ปาล์มน้ำามัน	 คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ	74	ของพืน้ทีเ่กษตรทัง้หมด	พืน้ทีป่ลูกยางพาราลดลงเล็กนอ้ย	
แต่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ขณะที่พื้นที่เกษตรที่เป็น
พชือาหาร	ประเภทผัก	ผลไม	้ขา้ว	มปีระมาณร้อยละ	20	รายละเอียด	

ดังภาพ	1

ภาพประกอบ 1
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	จังหวัดนราธิวาส
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	 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดิน	 พบว่าพื้นที่ 

เกษตรกรรมมจีำานวนพืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ตอ่เนือ่ง	(3	ปี)	คอื	ปาล์มน้ำามนั	

ทุเรียน	 มังคุด	 และมะพร้าว	 ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวลดลงจากปี	 2560	

จำานวน	5,927	ไร่	พื้นที่ปลูกลองกองลดลงจากปี	พ.ศ.2559	จำานวน	

17,459	 ไร่	 และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี	 พ.ศ.2562	 เศรษฐกิจ 

โดยรวมของเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสขึ้นอยู่กับราคา 

ยางพารา	ไม้ผล	และปาล์มน้ำามัน	เป็นหลัก	

 1. ยางพารา	พืน้ทีป่ลูกยางพาราจงัหวัดนราธิวาส	มสีดัสว่น	
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ	คือร้อยละ	70.81	(ปี	พ.ศ.	

2561)	ของพื้นที่เกษตรกรรม	จัดเป็นลำาดับที่	6	ของประเทศ	พื้นที่

ปลูกยางพารามีแนวโน้มลดลงจากปี	 พ.ศ.2559	 จนถึงปัจจุบัน 

เนื่องจากปัญหาความไม่แน่นอนของราคา	 อีกทั้งในปี	 พ.ศ.2562 

มีการระบาดของโรคใบร่วงของยางพารากระจายร้อยละ	73.47	ของ	

พื้นที่ยางพาราทั้งหมด	(สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2563ก)	

 2. ปาล์มน้ำามัน	เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญรองจากยางพารา	
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำามันในปี	 พ.ศ.2562	 (58,306	 ไร่)	 เพิ่มขึ้นจาก 

ปี	พ.ศ.2559	(51,954	ไร่)	เป็นผลมาจากมาตรการขยายพื้นที่ปลูก

ปาล์มน้ำามันทั่วประเทศจากเดิม	4.5	ล้านไร่	ในปี	พ.ศ.2558	ให้เป็น	

7.5	ล้านไร่ภายในปี	พ.ศ.2569	ทำาให้ผลผลิตปาล์มน้ำามันในปี	พ.ศ.	

2562	เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.2559	ถึงร้อยละ	60.83	แต่ราคาผลปาล์ม

สดที่เกษตรกรขายได้ลดลงจาก	 5.41	 เป็น	 2.60	 บาท/กก.	 ส่งผล 

กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามันในจังหวัดนราธิวาส	

อยา่งไรก็ตาม	มกีารคาดการณ์วา่ในป	ีพ.ศ.2563	ผลปาล์มสดจะมรีาคา	

4.2	บาท/กก.	(สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,	2563)	นอกจากนี้ 

จังหวัดนราธิวาสมีโรงงานสกัดน้ำามันปาล์มที่มีกำาลังการผลิต	 45	

ตันทะลาย/ช่ัวโมง	 สกัดน้ำามันปาล์มได้ประมาณวันละ	 350	 ตัน	

รองรับผลผลิตได้เต็มที่ประมาณ	200,000	ตัน/ปี	(สำานักงานจังหวัด	

นราธิวาส,	 2559)	 ซึ่งสำานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสได้ทำาพันธะ 

สัญญากับโรงงานสกัดปาล์มน้ำามันนิคมสหกรณ์บาเจาะ	 ให้รับซ้ือ 

ผลปาล์มสดจากเกษตรกรในโครงการเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 

ราคาทั่วไป	20	สตางค์

ภาพประกอบ 2
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก	จังหวัดนราธิวาส	ปี	พ.ศ.2559-2562
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 3. ข้าวนาปี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนราธิวาสนิยม 
ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง	เช่น	พันธุ์ลูกดำา	พันธุ์ลูกแดง	พันธุ์ซีบูกันตัง	

และพันธุ์หอมกระดังงา	เพื่อการบริโภคในครัวเรือน	และขายในส่วน	

ที่เหลือ	 อำาเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวสูงที่สุดและมีผลผลิตข้าวสูง	

ได้แก่	 อำาเภอตากใบ	 และอำาเภอบาเจาะ	 พื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัด 

นราธิวาสลดลงจาก	47,937	ไร่	ในปี	พ.ศ.2559	เหลือ	42,010	ไร่	

ในปี	 พ.ศ.2562	 ทั้งนี้	 จังหวัดนราธิวาสมีความต้องการบริโภคข้าว 

ทั้งสิ้น	159,248	ตัน	(สำานักงานจังหวัดนราธิวาส,	2559)	แต่ในปี	

พ.ศ.2562	 สามารถผลิตได้เพียง	 19,233	 ตัน	 หรือร้อยละ	 12.08	

ของความต้องการบริโภค	 จึงต้องมีการนำาเข้าข้าวจากจังหวัดพัทลุง	

สงขลา	 และจังหวัดอ่ืนๆ	 ในพื้นที่ภาคกลาง	 ปัญหาสำาคัญของการ 

ปลูกข้าวในจังหวัดนราธิวาส	คือ	ปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ต่ำา	เพราะ	

เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง	และน้ำาท่วมซ้ำาซากในช่วงฤดูฝน

 4. ไม้ผล 
  4.1 ลองกอง	เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีพื้นที่ปลูก	43,396	
ไร่	 มากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส	 และมีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับ	 2	

ของประเทศ	รองจากจงัหวัดจนัทบรีุ	(สำานกังานเศรษฐกิจการเกษตร,	

2563ค)	 ลองกองเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างช่ือเสียง 

ให้กับจังหวัดนราธิวาส	 โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งช้ีทาง 

ภูมิศาสตร์	 (Geographical	 Indications,	GI)	ภายใต้ชื่อลองกอง	

ตันหยงมัส	เมื่อปี	พ.ศ.2554	ในปี	2562	จังหวัดนราธิวาสมีผลผลิต

ลองกองทั้งสิ้น	 12,604	 ตัน	 จากพื้นที่ที่ให้ผลผลิต	 42,725	 ไร่	

ปัญหาหลักในการผลิตลองกองคือ	 การปลูกโดยอาศัยแหล่งน้ำา 

ธรรมชาติเป็นหลัก	 ผลผลิตจึงได้รับผลกระทบในช่วงแล้งและฝน 

ขาดช่วง	 ทำาให้ต้นลองกองยืนต้นตาย	 เห็นได้จากพื้นที่ปลูกที่ลดลง 

และพื้นที่ให้ผลผลิตลองกองลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2559	

เป็นต้นมา	 ซ่ึงหากมีระบบชลประทานที่ดีที่สามารถควบคุมระบบ 

น้ำาได้จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้	 ปัญหารองลงมาในการผลิต	

ลองกอง	คอื	เกษตรกรเจา้ของสวนสว่นใหญม่อีายมุาก	จงึไมส่ามารถ	

ตัดแต่งช่อผลได้	 ทำาให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำากว่าความต้องการของ 

ตลาด	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิต 

ลองกองประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบจึงทำาให้ไม่มีแรงงาน 

เข้าไปรับจ้างเก็บผลผลิตลองกอง	

  4.2 ทุเรียน	พื้นที่ปลูกทุเรียนในปี	พ.ศ.2562	มีจำานวน	
30,803	ไร่	เป็นลำาดับที่	2	ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนรองจาก 

จังหวัดยะลา	 (สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2563ค)	 แต่พื้นที่	

ที่ให้ผลผลิต	25,709	ไร่	ให้ผลผลิต	16,968	ตัน	เฉลี่ย	660	กก./ไร่	

ทุเรียนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นทุเรียนพันธ์ุพื้นเมืองซ่ึงมีผลเล็กน้ำาหนัก 

น้อย	 พื้นที่ปลูกได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง 

และไม่เป็นไปตามฤดูกาล	 ปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้ามารับซ้ือผลผลิต 

จากเกษตรกรในพื้นที่ผ่านตลาดกลางการเกษตรของจังหวัด	 เพื่อส่ง 

จำาหนา่ยไปยงัภมูภิาคอ่ืนๆ	ประกอบกับมหีอ้งเยน็ทีไ่ดรั้บงบประมาณ	

จากกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน	สำาหรับเก็บรักษาผลผลิตใหม้อีายเุก็บ	

รักษานานขึ้น	 (สำานักงานจังหวัดนราธิวาส,	 2559)	 อย่างไรก็ตาม 

ยังมีปัญหาเร่ืองคุณภาพของผลทุเรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

การส่งออก	เช่น	น้ำาหนักของผล	ลักษณะของผล	เป็นต้น
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  4.3 เงาะ	จงัหวัดนราธวิาสมพีืน้ทีป่ลูกเงาะในป	ีพ.ศ.2562	
เป็นลำาดับที่	4	ของประเทศ	พื้นที่ให้ผลผลิตเงาะลดลงอย่างต่อเนื่อง	
จากจำานวน	 26,032	 ไร่	 ในปี	 พ.ศ.2559	 คงเหลือ	 21,845	 ไร่	 
ในปี	พ.ศ.2562	แต่ผลผลิตไม่ลดลง	เนื่องจากมีการปลูกเงาะพันธุ์ดี
ทดแทนเงาะพื้นเมือง	ปัญหาในการผลิตที่สำาคัญคือ	การจัดการสวน
ในเร่ืองการตดัแต่งก่ิงและการใสปุ่ย๋ไมเ่หมาะสมทำาให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำา	
ส่วนปัญหาการตลาด	 คือ	 ได้ราคาต่ำา	 จากผลผลิตเงาะออกสู่ตลาด 
ช้ากว่าจังหวัดอ่ืน	 รวมทั้งเกษตรกรขายผลผลิตเงาะแบบไม่คัด 
คุณภาพ	เนื่องจากส่วนต่างของราคาไม่มาก	จึงไม่จูงใจให้ใช้แรงงาน
ในการคัดแยก
  4.4 มังคุด	 มีพื้นที่ปลูกเป็นลำาดับที่	 3	 ของภาคใต้	
รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี	และนครศรีธรรมราช	พื้นที่ที่ให้ผลผลิต
มังคุดในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2559-2562	 ไม่แตกต่างกัน	
มากนัก	 จากมังคุดเป็นพืชที่มีอายุการให้ผลผลิตยาว	 ปี	 พ.ศ.2562	
มีพื้นที่ให้ผลผลิต	19,836	ไร่	ได้ผลผลิตรวม	11,287	ตัน
 5. พืชอื่นๆ
  5.1 มะพร้าว	ในระยะ	2	ปีที่ผ่านมา	ตลาดในประเทศ 
มีความต้องการมะพร้าวป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปมะพร้าวมากขึ้น 
โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปกะทิสำาเร็จรูปที่นำาเข้าผลมะพร้าวจาก 
ประเทศอินโดนีเซีย	 ที่เจอปัญหาการนำาเข้าในช่วงปี	 พ.ศ.2561	 
จังหวัดนราธิวาสเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำาคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้	
โดยในปี	พ.ศ.2562	มีพื้นที่ปลูก	29,636	ไร่	ป้อนผลผลิตออกสู่ตลาด	
20,644	 ตัน	 มะพร้าวอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ทำาเงินเข้า 
จังหวัดในอนาคตอันใกล้	 ภาครัฐจึงควรหาวิธีสนับสนุนการปลูก 
มะพร้าวสายพันธุ์ดีแก่เกษตรกรที่จะเริ่มต้นการทำาสวนมะพร้าว

  5.2 พืชไร่ล้มลุก	ในปี	พ.ศ.2561	ทั้งจังหวัด	มีพื้นที่ปลูก	
พืชไร่	5,613	ไร่	ผลผลิตรวม	11,540	ตัน	พืชไร่ที่นิยมปลูก	ได้แก่	
ออ้ย	สบัปะรด	มันเทศ	มันสำาปะหลงั	ถัว่ลสิง	ถัว่ปนัหย	ีและมนัขี้หน	ู
  5.3 พืชผัก	ในปี	พ.ศ.2561	ทั้งจังหวัดมีพื้นที่ปลูกพืชผัก	
11,314	ไร่	ผลผลิตรวม	15,810	ตัน	พืชผักที่นิยมปลูก	ได้แก่	แตงโม	
ข้าวโพดหวาน	แตงกวา	และถั่วฝักยาว
	 การดำาเนินโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาไม้ผลของ 
สำานักงานเกษตรจังหวัด	 และหน่วยงานอ่ืนๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ทำาให้ 
คุณภาพของพืชเศรษฐกิจและผลไม้มีคุณภาพดีขึ้น	 โดยพบว่าในปี	
พ.ศ.2562	 แปลงปลูกมังคุดได้รับการรับรอง	 GAP	 ร้อยละ	 5.29	
สูงที่สุด	 รองลงมา	 คือ	 ลองกองร้อยละ	 3.27	 ทุเรียนร้อยละ	 1.8	
และมะพร้าวร้อยละ	1.11	ดังภาพประกอบ	3	

ภาพประกอบ 3
แสดงพื้นที่ปลูกไม้ผลที่ได้รับมาตรฐาน	GAP	ต่อพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด
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	 จังหวัดนราธิวาสมีแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์	3	แปลง	คือ	

แปลงเกษตรอินทรีย์มังคุด	ลองกอง	และมะนาวปล้องบ่อ	และไม้ผล

ที่มีผลผลิตทั้งหมดและผลผลิตที่ได้รับมาตรฐาน	 GAP	 สูงสุด	 คือ	

ลองกอง	 (ร้อยละ	 13.73)	 รองลงมาคือมังคุด	 (ร้อยละ	 8.23)	

ดังภาพประกอบ	4

สถานการณ์ด้านปศุสัตว์
	 ในจังหวัดนราธิวาส	พบมีจำานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง	

โคพื้นเมือง	 เป็ดเทศ	 แพะเนื้อ	 และโคพันธ์ุและโคลูกผสมเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบจากปี	 พ.ศ.2560	 ถึงปี	 พ.ศ.2562	 ดังภาพ	

ประกอบ	5	และ	6

ภาพประกอบ 4
แสดงปริมาณผลผลิตของไม้ผลต่อผลผลิตทั้งหมด	จากแปลงที่ได้	GAP

ภาพประกอบ 6
ประเภทปศุสัตว์	จังหวัดนราธิวาส	ปี	พ.ศ.2560-2562

ภาพประกอบ 5
จำานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
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 1. ไก่ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเล้ียงไก่พื้นเมืองเพื่อการ 
บริโภคในครัวเรือน	ที่เหลือจำาหน่ายเป็นรายได้เสริม	โดยในปี	พ.ศ.	
2562	จำานวนผู้เล้ียงไก่พืน้เมอืงเพิม่ขึน้จากป	ีพ.ศ.2560	ร้อยละ	58.22	
มจีำานวนไก่พืน้เมอืงเพิม่ขึน้ร้อยละ	59.80	นอกจากนีย้งัมกีารเล้ียงไก่ไข	่
ไก่เนื้อ	โดยจำานวนผู้เลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นจาก	473	ราย	ในปี	พ.ศ.2560	
เป็น	1,032	ราย	ในปี	พ.ศ.2562	อำาเภอที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่ 
มากที่สุด	 คือ	 อำาเภอระแงะ	 อำาเภอบาเจาะ	 และอำาเภอเมือง	
ตามลำาดับ	และอำาเภอที่มีผู้เลี้ยงไก่น้อยที่สุด	คือ	อำาเภอศรีสาคร
 2. โค โคที่เล้ียงส่วนใหญ่เป็นโคพื้นเมือง	 โดยเปรียบเทียบ 
ปี	พ.ศ.2562	และ	พ.ศ.2560	พบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองเพิ่มขึ้น
เป็น	 19,891	 ราย	และจำานวนโคพื้นเมืองเพิ่มขึ้นเป็น	 76,390	ตัว 
การเล้ียงโคพื้นเมืองเป็นแบบปล่อยฝูง	 มีผู้ต้อนฝูงโค	 1	 คน	 ดูแล 
ฝูงโคให้กินหญ้าธรรมชาติในพื้นที่สาธารณะ	 ส่วนโคพันธ์ุ	 และโค	
ลูกผสม	เริ่มมีเกษตรกรนิยมเลี้ยงมากขึ้นเช่นกัน	โดยในปี	พ.ศ.2560	
มีผู้เลี้ยง	 3,819	 ราย	 และเพิ่มเป็น	 4,828	 ราย	 ในปี	 พ.ศ.2562	
ปริมาณโคพันธุ์	และโคลูกผสมเพิ่มขึ้นจาก	10,447	ตัว	เป็น	13,907	
ตัว	 ซ่ึงโคพันธ์ุและโคลูกผสมดังกล่าวเกิดจากการผสมเทียมและการ 
ใช้พ่อพันธ์ุดีคุมฝูงขยายพันธ์ุ	 ส่วนการเล้ียงแบบยืนโรงใช้โคเพศผู้	 
อายุ	 2-3	ปี	น้ำาหนักประมาณ	180	กิโลกรัม	 โดยการให้หญ้าสด 
เต็มที่และเสริมอาหารข้น	 ใช้เวลาขุนประมาณ	 3-6	 เดือน	 เมื่อได้	
น้ำาหนัก	 300-500	 กิโลกรัม	 จึงสามารถจำาหน่ายได้	 นอกจากนั้น 
เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนือ้รวมตวักันก่อตัง้สหกรณ์โคเนือ้มอืนารอ	ทำาให้
เป็นจุดแข็งในการเสริมความมั่นคงทางอาหาร	
 3. เปด็	เกษตรกรนยิมเล้ียงเปด็เกือบทกุครัวเรือน	ทัง้เปด็เทศ	
เปด็ไข	่และเป็ดเนือ้	สว่นใหญเ่ปน็การเล้ียงเพือ่บริโภค	ทีเ่หลือจำาหนา่ย	
เป็ดเทศเป็นที่นิยมสูงสุด	โดยปี	พ.ศ.2562	มีเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ	

21,447	ราย	จำานวน	276,880	ตัว	เนื่องจากเลี้ยงง่าย	โตเร็ว	ทนต่อ	
โรคระบาด	เหมาะกับสภาพพืน้ทีข่องจงัหวดันราธิวาส	เปน็ทีต้่องการ	
ของตลาด	นิยมนำาไปทำาอาหาร	เช่น	ซุปเป็ด	และแกงเป็ด	เป็นต้น
 4. แพะ	เกษตรกรมกีารเล้ียงแพะเนือ้และแพะนม	สว่นใหญ่
นิยมเล้ียงแพะเนื้อที่มีจำานวนการเล้ียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก	
6,333	 ราย	 ในปี	 พ.ศ.2560	 เป็น	 9,860	 ราย	 ในปี	 พ.ศ.2562	
ระบบการเลี้ยงแบบรายย่อยเฉลี่ย	5	ตัว/ราย	แพะเนื้อจะถูกนำาไปใช้
ในการทำาพิธีทางศาสนาอิสลามและเพื่อการบริโภค	 ส่วนเหลือจึงจะ
ขายเป็นรายได้เสริม	
 5. สุกร	เกษตรกรมีการเลี้ยงทั้งสุกรพื้นเมือง	สุกรพันธุ์	และ	
สกุรขนุ	รองรับความตอ้งการของตลาดผู้บริโภคสกุรทีม่อียูร้่อยละ	10	
ของประชากรทัง้จงัหวดั	สกุรขนุเปน็ทีน่ยิมเล้ียงสงูสดุ	โดย	พ.ศ.2562	
ทั้งจังหวัดมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธุ์	98	ราย	เพื่อขายลูกสุกรให้กับ
ผู้เลี้ยงสุกรขุน	131	ราย	จำานวน	5,867	ตัว
	 สรุปสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ในจังหวัดนราธิวาส	 พบว่า	
มีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด	ที่นิยมเลี้ยงทั่วไป	ได้แก่	ไก่พื้นเมือง	
เป็ดเทศ	 โคพื้นเมือง	 แพะเนื้อ	 และโคเนื้อลูกผสม	 ส่วนใหญ่เล้ียง 
เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน	 ส่วนที่เหลือขายเป็นรายได้เสริม 
สายพันธ์ุสัตว์ที่นิยมเล้ียงส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุพื้นเมือง	 เนื่องจาก	
เลี้ยงง่าย	โตเร็ว	ทนต่อโรค	เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่	ชนิด
ของสัตว์เล้ียงมีความผูกพันกับวิถีการดำารงชีวิตตามหลักศาสนา 
อิสลาม	 การผลิตสัตว์ของจังหวัดนราธิวาสยังไม่เพียงพอกับความ 
ต้องการของตลาด	 โดยเฉพาะโคเนื้อและแพะต้องนำาเข้าจากจังหวัด 
ใกล้เคียงและภาคกลาง	 ซ่ึงผลของการเคล่ือนย้ายสัตว์ก่อให้เกิดการ 
แพร่ของโรคระบาดสตัวห์ลายชนดิ	สำานกังานปศสุตัวจ์งัหวัดนราธวิาส	
ศูนย์วิจัยและบำารุงพันธ์ุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	 จึงได้จัดทำาโครงการ 
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ที่จะพัฒนาการเล้ียงสัตว์	 โดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน 
การเล้ียงสตัวแ์ก่เกษตรกร	ศกึษาดงูานจากจงัหวัดอ่ืนๆ	ทีป่ระสบความ	
สำาเร็จเพือ่นำามาปรับปรุงการเล้ียงของตนเอง	และสนบัสนนุการเล้ียง
สตัวพ์นัธ์ุด	ีและใหบ้ริการผสมเทยีมโค	สนบัสนนุเวชภณัฑ์	และบริการ	
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์	 เพื่อลดอัตราการตายของสัตว์เล้ียง	
และเร่งการผลิตสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

สถานการณ์ด้านการประมง
	 จงัหวดันราธิวาสมเีกษตรกรทีป่ระกอบอาชีพการเล้ียงสตัวน์้ำา	
จำานวน	1,548	ราย	เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด	1,190	ราย	และ	
เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล	358	ราย	เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง	จำานวน	
358	ราย	และเพาะเลี้ยงปลาดุก	640	ราย	แยกเป็นปลาดุกในบ่อดิน	
313	ราย	และปลาดกุในบอ่พลาสติก	327	ราย	การเพาะเล้ียงสตัวน์้ำา	
กระจายทุกอำาเภอ	 ส่วนการทำาประมงทะเลส่วนใหญ่เป็นประมง 
พืน้บ้านบริเวณชายฝัง่	มเีฉพาะอำาเภอเมอืง	และอำาเภอตากใบ	ขอ้มลู	
ป	ีพ.ศ.2562	จากสำานกังานประมงจงัหวัดนราธิวาส	ดา่นตรวจสตัวน์้ำา	
จังหวัดนราธิวาส	 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาจืด 
นราธิวาส	ไดร่้วมกันดำาเนนิโครงการทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประกอบอาชีพ	
ประมงหลายโครงการ	 เช่น	 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง 
สู่มาตรฐาน	 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	
โครงการพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื	โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวน
การผลิตสินค้าเกษตร	 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า 
เกษตร	 ปัจจุบันมีเกษตรกรประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว์น้ำาที่ได้รับ 
มาตรฐาน	GAP	จำานวน	58	ราย	แยกเป็น	GAP	กุ้ง	8	ราย	และ	
GAP	ปลากะพงขาว	50	ราย

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

S1.	มีทุนทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
				และหลากหลาย	อาทิ	
				-	ป่าพรุโต๊ะแดงเป็นป่าพรุที่สมบูรณ์
							ผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
				-	ป่าฮาลาบาลา	เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี	
							แหล่งที่อยู่ของนกเงือกถึง	10	ชนิด	
				-	ใบไม้สีทองสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
				-	มีแม่น้ำาสำาคัญ	4	สาย	ประกอบด้วย	
						แม่น้ำาสายบุรี	แม่น้ำาสุไหงโก-ลก	ตากใบ
						และแม่น้ำาบางนรา	ซึ่งเป็นต้นทุน
						ที่เพียงพอ	สำาหรับการผลิตของภาค
						การเกษตร	อุตสาหกรรม	และการบริการ
						ในพื้นที่
S2.	วัฒนธรรม	วิถีชีวิตด้านการเกษตรและ
				อาหาร	มีลักษณะเฉพาะ	มีอัตลักษณ์
				ในวิถีมลายู
S3.	เกษตรกรกลุ่มปศุสัตว์มีการรวมกลุ่ม
				ที่เข้มแข็ง	“โคเนื้อ”	
S4.	มีฟาร์มตัวอย่างฯ	กระจายทุกอำาเภอ	
				เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย	และ
				แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
S5.	ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
				มาจากพระราชดำาริ	เป็นศูนย์การเรียนรู้
				ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้เกษตรกร
				ได้มาเรียนรู้เรื่องอาชีพ	รวมทั้งมีโครงการ
				อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่
S6.	มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
				ได้แก่	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	
				และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	ที่สามารถ
				ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร
S7.	จังหวัดนราธิวาสมีแผนพัฒนาที่เน้นการ
				เพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ
				ได้มาตรฐาน	พร้อมทั้งสนับสนุน
				กระบวนการของตลาดกลางเกษตร
				ชายแดนใต้รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตและ
				การแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
				ในระดับการส่งออก

W1.	เกษตรกร	วิสาหกิจ
					ชุมชนและผู้ประกอบการ
					ขาดองค์ความรู้เรื่องระบบ
					การค้า	เทคโนโลยี	
					การตลาดบรรจุภัณฑ์	
					และการบริหารจัดการ
					ที่ดีในการผลิตสินค้าที่มี
					คุณภาพมาตรฐานและ
					การเพิ่มมูลค่าให้ได้
					มาตรฐานการส่งออก
W2.	ประชาชนยังไม่เห็นคุณค่า
					และไม่ให้ความสำาคัญ
					ของการอนุรักษ์ทรัพยากร
     ธรรมชาติ 
W3.	การบริหารจัดการระบบน้ำา
					ยังไม่มีประสิทธิภาพ	โดย
					ในฤดูฝนเกิดปัญหา
					น้ำาท่วมทำาความเสียหาย
					กับผลผลิตทางเกษตรและ
					บ้านเรือนและขาดแคลน
					น้ำาในการอุปโภคบริโภค
					และการเกษตรในบาง
					พื้นที่
W4.	ทรัพยากรที่ดินบางพื้นที่
					เกิดความเสื่อมโทรม
					มีปัญหาดินเปรี้ยว
					ไม่สามารถทำาการเกษตร
W5.	ไฟไหม้ป่าพรุ	ส่งผลต่อ
					ระบบนิเวศ	และกระทบ
					ต่อความมั่นคงทางอาหาร
					ตามธรรมชาติของชุมชน
W6.	เกษตรส่วนใหญ่ประกอบ
					อาชีพสวนยางพารา	
					ขาดรายได้ในบางฤดูกาล
W7.	ประชากรวัยเด็กเพิ่มสูง
					ขึ้นมาก	ในอนาคตอาจ
					เกิดความไม่มั่นคงทาง
					อาหาร
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โอกาส (O) อุปสรรค (T)

O1.	นโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
				มาจากพระราชดำาริและเศรษฐกิจพอเพียง	
				อย่างต่อเนื่อง	ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การ
				พัฒนาและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
				พอเพียงในพื้นที่
O2.	นโยบายการจัดตั้งและส่งเสริมการลงทุน
				ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	เขตพัฒนา
				เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	ส่งผลให้ผลผลิต
				ทางการเกษตรมีโอกาสขยายตัวได้มากขึ้น
O3.	การสนับสนุนงบประมาณพิเศษสู่จังหวัด
				นราธิวาสหลายส่วน	เช่น	งบประมาณ
				บูรณาการภาคใต้ชายแดน	งบประมาณ
				เฉพาะกิจพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้	และ
				งบประมาณที่ผ่านการดูแลของศูนย์
				อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	
				ฯลฯ
O4.	มีด่านชายแดน	3	ด่าน	ที่สามารถส่งสินค้า
				เกษตรไปสู่ประเทศมาเลเซียได้
O5.	การเติบโตของตลาดมุสลิม	และกระแส
				ความตื่นตัวของตลาดอาหารปลอดภัย	
				เป็นโอกาสในการพัฒนาอาหารฮาลาล
				ของจังหวัด	และการเชื่อมโยงตลาดกับ
				กลุ่มประเทศมุสลิม
O6.	การระบาดของโรคอุบัติใหม่	ที่ให้ความ
				สนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารในช่วง
				วิกฤติ

T1.	ปัจจัยการผลิตภาคการ
				เกษตรและอุตสาหกรรม
				ปรับตัวสูงขึ้น	ทำาให้ต้นทุน
				การผลิตสูง	แต่ไม่สามารถ
				ควบคุมราคาของผลผลิต
				และผลิตภัณฑ์ได้
				โดยเฉพาะผลผลิตทางการ
				เกษตรยังขึ้นกับฤดูกาล	
				และสภาพอากาศ
T2.	กฎหมายและกฎระเบียบ
				บางส่วนไม่เอื้ออำานวย
				ต่อการส่งเสริมการค้า
				ที่เป็นธรรม	และอำานวย
				ความสะดวกต่อการค้า
				การลงทุน	และการส่งออก
T3.	สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยน
				แปลงไป	เกิดปัญหาน้ำาท่วม
				และภัยแล้งมีผลกระทบต่อ
				ผลผลิตภาคการเกษตร
T4.	สถานการณ์ความไม่สงบ
				ในพื้นที่ทำาให้เกษตรกร
				บางส่วนไม่สามารถ
				ประกอบอาชีพได้ตามปกติ	
				ส่งผลต่อรายได้ครัวเรือน

ที่มา :	การวิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	และอุปสรรค
จากการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส	

พ.ศ.2561-2565	(ฉบับทบทวน	พ.ศ.2563)

สถานการณ์อาหารปลอดภัยจังหวัดนราธิวาส
 1. การตดิตามสถานการณด์า้นอาหารหลังออกสู่ท้องตลาด
  1.1 การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารสด วัตถุดิบสำาหรับ 
   แปรรูปอาหาร 
		 	 ข้อมูลการเฝ้าระวังของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

นราธิวาส	ปีงบประมาณ	2562	โดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อ

ความปลอดภยัดา้นอาหารเขต	12	สงขลา	และขอ้มลูแผนเก็บตวัอยา่ง	

ผักและผลไม้สดโครงการพัฒนาสถานที่ผลิต	(คัดและบรรจุ)	ผักและ	

ผลไม้สด	 เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรปีงบประมาณ	2562	อาหาร	

สดทั้งสิ้นที่ตรวจสอบ	 1,493	 รายการ	 ผ่านมาตรฐานทุกรายการ 

โดยการตรวจสอบสารปนเปื้อนในผลผลิตการเกษตร	 ตรวจสอบยา 

ฆ่าแมลงในผักและผลไม้ทั้งสิ้น	 781	 ตัวอย่างผ่านมาตรฐานร้อยละ	

100	 ซึ่งการตรวจโดยชุดทดสอบ	จำานวน	 775	ตัวอย่าง	 การตรวจ	

ทางห้องปฏิบัติการ	 6	 ตัวอย่าง	 ผ่านมาตรฐานทั้งหมด	 บอแรกซ์	

จำานวนทั้งสิ้น	 181	 รายการ	 ฟอร์มาลิน	 248	 รายการ	 ซาลิซิลิค 

87	รายการ	สารฟอกขาว	132	รายการ	สารเร่งเนื้อแดง	13	รายการ	

สารโพลาร์ในน้ำามันทอดซ้ำา	 48	 รายการ	 ไอโอดีน	 9	 รายการ	 

(สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส,	2562)	

  1.2 การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปท่ีผลิตและ 
   จำาหน่ายในจังหวัดนราธิวาส
	 	 ข้อมูลการเฝ้าระวังของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

นราธิวาส	 ปีงบประมาณ	 2562	 ทางห้องปฏิบัติการและรถหน่วย 

ตรวจสอบเคล่ือนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขต	 12	 สงขลา	

มีรายละเอียดดังนี้
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	 	 1.2.1	การเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

	 	 การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น	 84	 ตัวอย่าง	

ไม่ผ่านมาตรฐาน	4	ตัวอย่าง	ได้แก่	น้ำาบริโภค	จำานวน	1	ตัวอย่าง	

จากจำานวนตรวจ	57	ตวัอยา่ง	(ร้อยละ	1.8)	โดยพบ	E.coli	ขนมจนี	

1	 ตัวอย่างจากจำานวนตรวจ	 6	 ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 16.7)	 โดยพบ	

วัตถุกันเสีย	 Benzoic	 Acid	 เกินมาตรฐาน	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ไม่ผ่านมาตรฐาน	1	ตัวอย่าง	จากจำานวนตรวจ	4	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	

25)	 คือ	 น้ำาพริกตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์	 S.aureus	 ส่วนที่ผ่าน	

มาตรฐานทั้งหมด	ประกอบด้วย	น้ำาแข็งจำานวน	7	ตัวอย่าง	ลูกชิ้น	

2	 ตัวอย่าง	 เครื่องดื่ม	 2	 ตัวอย่าง	 (สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

นราธิวาส,	2562)

	 	 การตรวจวิเคราะห์	โดยชุดทดสอบอย่างง่ายซึ่งเน้นตรวจ

ในสถานที่จำาหน่ายในโรงเรียน	 โรงพยาบาล	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

ร้านขายของชำา	56	รายการ	ไม่ผ่านมาตรฐาน	Coliform	Bacteria	

4	 รายการ	 (ร้อยละ	 7.18)	 เป็นอาหารปรุงสำาเร็จ	 2	 รายการ	

จากจำานวนตรวจ	29	รายการ	(ร้อยละ	6.9)	ในไก่ต้มข่า	ต้มจับฉ่าย	

น้ำาดื่มบรรจุตู้	 1	 รายการ	 จากจำานวนตรวจ	 22	 รายการ	 (ร้อยละ	

4.55)	น้ำาแข็ง	1	รายการ	จากจำานวนตรวจ	5	รายการ	(ร้อยละ	20)	

	 	 1.2.2	การเฝ้าระวังฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่จำาหน่ายใน 

ร้านคา้	13	อำาเภอ	และทีจ่ำาหนา่ยในโรงเรียนนำาร่องอาหารปลอดภยั	

เด็กไทยสุขภาพดีประมาณ	 400	 รายการ	 พบฉลากไม่ถูกต้อง	

โดยไม่ระบุวันหมดอายุ	1	รายการ	รายละเอียดฉลากไม่ระบุสถานที่

ผลิต	2	รายการ

  1.3 การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารนำาเข้า
		 	 การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นำาเข้าที่มีการจำาหน่ายใน 

ท้องตลาด	 โดยการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจำานวน	4	ตัวอย่าง	

พบไม่ผ่านมาตรฐาน	 2	 ตัวอย่าง	 (ร้อยละ	 50)	 ได้แก่	 กาแฟ	

มีส่วนผสมของยาซิลเดนาฟิล	 (Sildenafil)	 และบูดู	 มีสีเกิน 

มาตรฐาน	(สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส,	2562)

		 	 ปญัหาทีพ่บของงานดา้นการตดิตามหลังออกสูท่อ้งตลาด	

คือ	 สถานประกอบการขนมจีน	 ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการยังไม่เข้าสู่ 

มาตรฐาน	 และยังพบไม่ผ่านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์	 เนื่องจาก 

งบประมาณในการพัฒนาสถานที่ผลิตขนมจีนมีค่าใช้จ่ายสูง	

  1.4 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ีจำาหน่าย 
   และสะสมอาหาร และในท่ีทางสาธารณะ  
   (แผงลอยจำาหน่ายอาหาร)
	 	 จังหวัดนราธิวาสมีการดำาเนินงานสุขาภิบาลอาหารมา 

อย่างต่อเนื่อง	ปี	พ.ศ.2549–2556	มีการดำาเนินงานภายใต้โครงการ	

พฒันาร้านอาหารและแผงลอยจำาหนา่ยอาหารตามมาตรฐานอาหาร

สะอาด	รสชาติอร่อย	(Clean	Food	Good	Taste)	 เพื่อเป็นการ 

ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน	 สนับสนุนและสร้างแรง 

จูงใจแก่ผู้ประกอบการค้าอาหารที่สามารถพัฒนาร้านอาหารและ 

แผงลอยจำาหนา่ยอาหารจนผ่านเกณฑ์ฯ	ประชาชนผู้บริโภคไดบ้ริโภค	

อาหารที่สะอาด	 ปลอดภัย	 รสชาติอร่อย	 รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาวะ 

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด	
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	 	 หลังการถา่ยโอนภารกิจไปยงัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ระหว่างปี	 พ.ศ.2557-2562	 พบปัญหาความต่อเนื่องในการ 

ขบัเคล่ือนงานสขุาภบิาลอาหารของทอ้งถิน่	ผู้รับผิดชอบงานทีชั่ดเจน	

และสว่นใหญไ่มส่ามารถบังคบัใช้กฎหมายในพืน้ที	่ผลการดำาเนนิงาน	

มีแนวโน้มลดลง	 โดยร้านอาหารและแผงลอยจำาหน่ายอาหารผ่าน 

มาตรฐาน	Clean	Food	Good	Taste	(CFGT)	ร้อยละ	42.43,	

45.96,	 50.31,	 60.27,	 41.45	 และ	 36.77	 ตามลำาดับ	 จากการ 

วิเคราะห์ปัญหาหลักในการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำาหน่าย 

อาหาร	พบว่า	ผู้ประกอบการไม่ให้ความสำาคัญในการพัฒนาให้ผ่าน

มาตรฐาน	 CFGT	 ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้กำาหนดเร่ือง 

สุขาภิบาลอาหารเป็นนโยบายสำาคัญในการพัฒนา	 ในการออกข้อ 

บัญญัติท้องถิ่นการออกใบอนุญาตให้แก่ร้านอาหารและแผงลอย 

เพื่อบังคับใช้ตามข้อบัญญัติดังกล่าว	ข้อแนะนำาในการพัฒนาให้ผ่าน

มาตรฐาน	 CFGT	 คือ	 ท้องถ่ินควรนำารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ 

ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

(EHA)	 มาใช้ในการดำาเนินงานสุขาภิบาลอาหาร	 ซึ่งมีรายละเอียด 

และแนวทางในการดำาเนินงานอย่างละเอียดและครอบคลุมตาม 

กฎหมาย	 ต้ังแต่การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	 การออกใบอนุญาต/

ใบจดแจ้ง	การจัดอบรมให้ความรู้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ

ของอาหารแก่ผู้ประกอบการ	 การตรวจประเมินตามมาตรฐานฯ	

เป็นต้น

  1.5 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด
	 	 สถานการณ์การสุขาภิบาลอาหารในตลาดสดจังหวัด 
นราธิวาส	พบวา่	จงัหวดันราธิวาสมตีลาดสด	ประเภทที	่1	(ตลาดสด	
ที่มีโครงสร้างมั่นคง	 แข็งแรง	 สะอาด	 ถูกสุขลักษณะ	 มีการพัฒนา 
จนผ่านเกณฑ์การพัฒนายกระดับครบ	3	ด้าน	คือ	ด้านสุขาภิบาล	
สิง่แวดล้อม	ดา้นความปลอดภยัอาหาร	และดา้นการคุม้ครองผู้บริโภค	
และดำาเนินกิจการเป็นการประจำาหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง)	
จำานวน	9	แหง่	ผ่านมาตรฐานตลาดสดนา่ซ้ือระดบัด	ี(3	ดาว)	เมือ่ป	ี
2547-ปัจจุบัน	 จำานวน	 6	 แห่ง	 (ร้อยละ	 66.67)	 และผ่าน	
มาตรฐานระดับดีมาก	(5	ดาว)	จำานวน	3	แห่ง	(ร้อยละ	33.33)	
รายละเอียดดังตารางที่	 1	 และตลาดสดประเภทที่	 2	 (ตลาดที่ไม่ม ี
โครงสร้างอาคารและดำาเนินกิจการเป็นการประจำา	 หรืออย่างน้อย	
สัปดาห์ละ	1	ครั้ง)	จำานวน	53	แห่ง	
	 	 ปัญหาหลักในการพัฒนาตลาดสดประเภทที่	1	ได้แก่	1)	
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 :	 โครงสร้างตลาดบางแห่งชำารุดจากการ 
ใช้งานเปน็เวลานาน	เช่น	ทอ่ระบายน้ำา	พืน้แตกเปน็หลุมน้ำาเจอ่นอง	
ระบบบำาบัดน้ำาเสียชำารุดไม่สมบูรณ์	ขยะตกค้างสะสม	ความแออัด/
พืน้ทีต่ลาดจำากัดความสงูของแผงไมถ่งึ	60	ซม./ยงัมกีารวางขายบนพืน้	
2)	 ด้านอาหารปลอดภัย	 :	 บางตลาดยังไม่จัดเคร่ืองช่ังกลางที่ได้ 
มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคในตลาดอย่างน้อย	 1	 จุด	 และติดป้าย	
บอกให้ชัดเจน	รวมทั้งยังขาดตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชนและ
บอร์ดใหค้วามรู้	ในสว่นของตลาดประเภทที	่2	ปจัจบุนัยงัไมไ่ดม้าตรฐาน	
การจัดตั้งตลาดประเภทที่	2	หลายแห่งไม่ได้ขออนุญาตจากราชการ 
สว่นทอ้งถิน่	ประกอบกับผู้จดัต้ังตลาดสว่นใหญไ่มไ่ดป้ฏิบตัใิหถ้กูตอ้ง	
ในเรื่องสุขลักษณะเกี่ยวกับที่ตั้ง	สิ่งปลูกสร้าง	การจัดสถานที่	การจัด	
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วางสิ่งของ	 การรักษาความสะอาด	 การกำาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
การระบายน้ำาเสียลงสู่ชุมชนโดยตรง	 การป้องกันเหตุรำาคาญและ 
การระบาดของโรค	 สุขลักษณะของผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาด	
รวมทั้งไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหาร 
ซ่ึงอาจจะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพประชาชนทีม่าใช้บริการซ้ือสนิค้าได้

ตารางที่ 1 รายชื่อตลาดสดประเภทที่ 1 จังหวัดนราธิวาส

ชื่อเทศบาล/
อบต. ชื่อตลาดสด

เคยผ่านเกณฑ์
ตลาดสดน่าซื้อ

ระดับดี 
(17 ข้อ)

ระดบัดมีาก 
(35 ข้อ)

1 ทม.	นราธิวาส ตลาดสดเทศบาลเมือง
นราธิวาส

2550  

2 ทม.	นราธิวาส ตลาดสดบาเละฮีเล 2552  

3 ทต.	ปะลุรู ตลาดเทศบาลตำาบลปะลุรู   2550

4 ทต.	ยี่งอ ตลาดสดเทศบาลยี่งอ 2548 2549

5 ทต.	ตากใบ ตลาดรวมสินค้า
และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

2547 2548

6 ทต.	รือเสาะ ตลาดอุปการรือเสาะ 2549  

7 ทต.	ตันหยงมัส ตลาดสดเทศบาล
ตำาบลตันหยงมัส

2549  

8 ทต.	แว้ง ตลาดสดเทศบาลตำาบลแวง้ 2548  

9 ทม.	สุไหงโก-ลก ตลาดส่งเสริมการตลาด
(ตลาดเก็นติ้ง)

2562   

ที่มา :	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส,	2562

 2. การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยในเครือข่าย 
โรงพยาบาล
	 โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	

ร้อยละ	23	ของทัง้หมด	(จาก	13	แหง่)	โดยสนบัสนนุใหโ้รงพยาบาล	

รับซ้ือวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร	 เช่น	 ผลผลิตการเกษตร	

ประเภท	 ข้าวสาร	 ผักและผลไม้	 และใช้ความร่วมมือของหน่วยงาน 

ด้านเกษตรในการจัดหาแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร	 และ 

ส่งเสริมเกษตรกรวางแผนการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ 

ของโรงพยาบาล	

ภาพประกอบ 7
สัดส่วนของการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด
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	 ปัญหาทีพ่บ	คอื	ทางโรงพยาบาลขาดแหล่งวตัถดุบิปลอดภยั	

โดยแหล่งผลิตผักมาตรฐาน	GAP	ในพื้นที่อยู่ในอำาเภอยี่งอ	บาเจาะ	

และศรีสาคร	บางแหง่เกษตรกรไมจ่ดัสง่	สว่นวตัถดุบิประเภทเนือ้สตัว์	

ไข่ไก่	และปลา	ต้องซื้อจากภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย	

ขอ้เสนอทีเ่ร่งดำาเนนิการ	คอืหนว่ยงานจดัการดา้นวตัถดุบิทีป่ลอดภยั	

ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมทั้งโรงพยาบาลบางแห่ง	 ได้แก่	

โรงพยาบาลสุไหงปาดี	และโรงพยาบาลตากใบ	ยังขาดนักโภชนาการ	

จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของนักโภชนาการ	

 3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
	 	 3.1	การตรวจเฝ้าระวังโฆษณาทางวิทยุ	 เฟซบุ๊ก	 และ	

หนังสือแจ้ง	พบการร้องเรียนเรื่องอาหาร	4	 ราย	 เรื่องการโฆษณา 

อาหารโดยอ้างสรรพคุณรักษาโรค	อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง	และ	

โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต	

	 	 3.2	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดรั้บการถา่ยโอนภารกิจ

สำาคัญ	ดังนี้	

	 	 1)	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	มีบทบาทสำาคัญ	คือ	

การพัฒนาระบบข้อมูล	 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและขยาย 

เครือข่าย	การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในสถานที่ผลิตอาหาร	

	 	 2)	การถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครอง ผู้บริโภคจาก 

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 มีบทบาท 

สำาคัญประกอบด้วย	 การจัดตั้งคณะอนุกรรรมการคุ้มครองคุ้มครอง 

ผู้บริโภคประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 การจัดต้ังศูนย์รับเร่ือง 

ร้องเรียน	และการไกล่เกลี่ยปัญหาผู้บริโภค	

	 	 ที่ผ่านมาสาธารณสุขยังคงดำาเนินงานเป็นหน่วยหลัก 
ด้วยรูปธรรมการดำาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

S1.	มีหน่วยงานระดับจังหวัดเฝ้าระวัง	
				ตรวจสอบ	ติดตามมาตรฐานอาหาร
				อย่างต่อเนื่อง
S2.	มีโครงการพระราชดำาริ	ในการ
				ดำาเนินงานฟาร์มตัวอย่างที่ส่งเสริม
				การผลิตอาหารที่มีคุณภาพ	และ
				ความปลอดภัย
S3.	มีหลักศาสนาที่เป็นแนวปฏิบัติเรื่อง
				อาหารฮาลาล	ฮารอม

W1.	การบังคับใช้กฎหมายด้านการ
					คุ้มครองผู้บริโภคแนวชายแดน
					ยังมีช่องว่าง
W2.	ผู้ประกอบการขาดความรู้
					เรื่องอาหารปลอดภัย	และ
					การคุ้มครองผู้บริโภค
W3.	ผู้บริโภคในพื้นที่นิยมบริโภค
					ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มาจาก
					ประเทศเพื่อนบ้าน	
W4.	เกษตรกรขาดแรงจูงใจ	
					ขาดความรู้ในการนำาเทคโนโลยี
					สมัยใหม่การผลิตพืช	ผัก	ผลไม้	
					และการขอรับรองมาตรฐาน	
W5.	ขาดการบูรณาการดำาเนินงาน
					คุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นรูปธรรม
					ในระดับท้องถิ่น	

โอกาส (O) อุปสรรค (T)

O1.	นโยบายอาหารปลอดภัยของ
				กระทรวงสาธารณสุข	เป็นช่องทาง
				การตลาดให้กับเกษตรกร	และเพิ่ม
				มาตรฐานการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ
				ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
O2.	ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ
				ไทยเรื่องอาหารปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น
O3.	มีเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาเรื่อง
				การตลาด

T1.	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
				ทำาให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและ
				บริการได้รวดเร็ว	เกิดการละเมิด
				สิทธิผู้บริโภค
T2.	กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้า	
				จัดเก็บ	จัดจำาหน่ายด้านสารเคมี
				ทางการเกษตร	เอื้อต่อการใช้
				สารเคมีของเกษตรกร	และผู้ผลิต

ที่มา :	การวิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	และอุปสรรค	จากการประชุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และรายงานผลการดำาเนินงานสาธารณสุขประจำาปี	2562

2524



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

สถานการณ์โภชนาการสมวัย จังหวัดนราธิวาส
	 รายงานสถานการณ์โภชนาการจงัหวดันราธิวาส	ประกอบดว้ย	

ข้อมูลผลการติดตามภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์	 เด็กแรกคลอด	

น้ำาหนกันอ้ยกว่า	2,500	กรัม	เด็ก	0-2	ปี	เด็กอาย	ุ0-5	ป	ี(ภาวะเตีย้	

ผอม	อ้วน)	และเด็กวัยเรียนอายุ	6-14	ปี	(ตาราง	2)	พบอำาเภอ 

บาเจาะมีปัญหาด้านโภชนาการสูงสุด	 รองลงมาคืออำาเภอยี่งอ	

อำาเภอศรีสาคร	อำาเภอระแงะ	และอำาเภอรือเสาะ	ตามลำาดับ	โดย 

อำาเภอบาเจาะมีจำานวนสัดส่วนของหญิงมีครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง	

เด็กแรกคลอดน้ำาหนักน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 ภาวะสมส่วนของเด็ก	

0-2	ปี	เด็ก	0-5	ปี	(ภาวะเตี้ย	ผอม	อ้วน)	และเด็กวัยเรียน	6-14	

ปี	 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด	

ดังรายละเอียด

 1. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ (ไม่เกิน 10%) 
	 ข้อมูลสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	 ปี	 พ.ศ.2562	

พบหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางเกินเกณฑ์มาตรฐานทุกอำาเภอ	

สูงสุดในอำาเภอยี่งอ	 รองลงมาที่อำาเภอบาเจาะ	 จะแนะ	 และ 

สุไหงโก-ลก	ตามลำาดับ	โดยอำาเภอยี่งอมีจำานวนถึงร้อยละ	36.73

 2. เด็กแรกคลอดน้ำาหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกิน 
7%)
	 ในปี	 พ.ศ.2562	 พบเด็กแรกคลอดที่มีน้ำาหนักตัวน้อยกว่า	

2,500	 กรัม	 ต่ำากว่าเกณฑ์	 9	 ใน	 13	 อำาเภอ	 สูงสุดในอำาเภอแว้ง	

ที่ร้อยละ	10.52	รองลงมาคืออำาเภอรือเสาะ	

 3. สถานการณเ์ดก็ 0-2 ปี ภาวะสูงดสีมส่วน (ไมน้่อยกวา่ 
54%) การกินนมแม่อย่างเดียว
	 ปี	พ.ศ.2562	พบว่า	7	ใน	13	อำาเภอ	มีภาวะสูงดีสมส่วน 

ของเด็ก	 0-2	 ปี	 ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 โดยทุกอำาเภอในจังหวัด 

นราธิวาสมีแนวโน้มของค่าร้อยละภาวะสูงดีสมส่วนลดลง	เมื่อเทียบ	

กับปี	 พ.ศ.2561	 อำาเภอที่มีค่าร้อยละสูงดีสมส่วนต่ำากว่ามาตรฐาน 

มากที่สุด	คือ	อำาเภอศรีสาคร	(ร้อยละ	34.14)	รองลงมาคืออำาเภอ 

บาเจาะ	 (ร้อยละ	 38.65)	 ยกเว้นอำาเภอสุไหงปาดี	 ที่มีร้อยละสูงดี 

สมส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี	 พ.ศ.2561	 หากพิจารณา	

แนวโนม้พบวา่	แมว่้าภาวะสงูดสีมสว่นจะมแีนวโนม้เพิม่ขึน้	แต่ภาวะ	

เตี้ยและภาวะอ้วนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

	 สถานการณ์การกินนมแม่อย่างเดียวในเด็กอายุ	 6	 เดือน 

พบว่าภาพรวมทั้งจังหวัดมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ	 52.37	 โดยอำาเภอ 

ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขที่ร้อยละ	 30	

ยกเว้นอำาเภอสุคิริน	 และอำาเภอรือเสาะ	 อยู่ที่เพียงร้อยละ	 12.44	

และร้อยละ	25.29	ตามลำาดับ	

 4. สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี 
	 ข้อมูล	 HDC	 (2562)	 โดยภาพรวมของเด็ก	 0-5	 ปี	

จำานวนทั้งหมด	 69,370	 คน	 มีภาวะสูงดีสมส่วนร้อยละ	 51.22	

มภีาวะเตีย้ร้อยละ	22.06	ภาวะผอมร้อยละ	8.56	และภาวะอ้วนร้อยละ	

9.51	 (ภาพประกอบ	 8)	 และข้อมูลทิศทางเดียวกันจากยูนิเซฟ	

(2560)	 ที่สำารวจสถานการณ์เด็กและสตรี	 ในปี	 พ.ศ.2558-2559	
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สุ่มตัวอย่างจำานวน	1,309	ครัวเรือนของจังหวัดนราธิวาส	เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	จำานวน	579	คน	ผลการศึกษาพบว่า	

ความชุกของภาวะโภชนาการเร้ือรัง	 (เต้ียแคระแกร็น)	 ของเด็ก 

0-5	 ปี	 มีค่าสูงกว่าร้อยละ	 29.0	 (ค่าเฉล่ียระดับประเทศ	 10.5)	 

ส่วนความชุกของภาวะน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	 16.2	

(เฉลี่ยระดับประเทศ	6.7)

	 รายละเอียดภาวะโภชนาการของเดก็	0-5	ป	ีในระดบัอำาเภอ	
มีดังนี้
  4.1 ภาวะเตี้ย (ไม่เกิน 10%)
		 	 ข้อมูลสถานการณ์เด็กอายุ	0-5	ปี	พบว่าในปี	พ.ศ.2562	
เดก็	0-5	ป	ีในเกือบทกุอำาเภอของจงัหวัดนราธิวาส	ยกเวน้อำาเภอแวง้ 
มีภาวะเต้ียเกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	 โดยอำาเภอ	
ศรีสาคร	 อำาเภอบาเจาะ	 และอำาเภอจะแนะ	 มีเด็กภาวะเตี้ยสูงกว่า 
มาตรฐานมากที่สุดที่ร้อยละ	 40.06	 ร้อยละ	 38.13	 และร้อยละ 
36.73	 ตามลำาดับ	 และเด็กภาวะเต้ียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี	
พ.ศ.2561	ในทุกอำาเภอ	ยกเว้นอำาเภอ	สุไหงปาดีที่มีแนวโน้มลดลง	
(ตารางที่	2)
  4.2 ภาวะผอม (ไม่เกิน 5%)
	 	 สถานการณ์ในเด็กอาย	ุ0-5	ป	ีจงัหวดันราธิวาส	ทีม่ภีาวะ	
ผอม	 พบว่าทุกอำาเภอมีค่าร้อยละเกินเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ	ทัง้ในป	ีพ.ศ.2561	และป	ีพ.ศ.2562	โดยอำาเภอเจาะไอร้อง	
มีภาวะผอมต่อเนื่องร้อยละ	 14.40	 และร้อยละ	 15.69	 ตามลำาดับ 
ซึ่งจัดว่าสูงที่สุดในจังหวัดนราธิวาส	
  4.3 ภาวะอ้วน (ไม่เกิน 10%)
	 	 สถานการณ์เด็กอายุ	0-5	ปี	จังหวัดนราธิวาส	ที่มีภาวะ	
อ้วน	 พบว่าในปี	 พ.ศ.2562	 ทุกอำาเภอมีแนวโน้มของค่าร้อยละ 
เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.2561	โดยอำาเภอที่มีค่าร้อยละเพิ่มขึ้นและค่าเกิน
จากค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในปี	พ.ศ.2562	มีจำานวน 
5	อำาเภอ	ได้แก่	อำาเภอบาเจาะร้อยละ	20.29	ศรีสาครร้อยละ	17.54	
จะแนะร้อยละ	12.22	รือเสาะร้อยละ	11.45	และระแงะร้อยละ	11.10	
ตามลำาดับ	

ภาพประกอบ 8
ร้อยละของภาวะเตี้ย	ภาวะผอม	ภาวะอ้วน	และสูงดีสมส่วน

ของเด็กอายุ	0-5	ปี	จังหวัดนราธิวาส
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 5. สถานการณ์เด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
(ไม่น้อยกว่า 68%)
	 สถานการณ์เด็กวัยเรียน	6-14	ปี	จังหวัดนราธิวาสที่มีภาวะ	

สูงดีสมส่วน	 จากข้อมูลในปี	 พ.ศ.2562	 มีแนวโน้มค่าร้อยละสูงดี 

สมส่วนที่ลดลง	ยกเว้นอำาเภอรือเสาะและสุไหงปาดี	 โดยในปี	พ.ศ. 

2562	 อำาเภอที่มีค่าร้อยละสูงดีสมส่วนต่ำากว่าค่ามาตรฐานกระทรวง 

สาธารณสขุ	สงูทีส่ดุคอือำาเภอจะแนะร้อยละ	29.57	และอำาเภอศรีสาคร	

ร้อยละ	32.55	ตามลำาดับ

ตารางที่ 2 สรุปภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ 
เด็กแรกคลอด เด็ก 0-2 ปี เด็ก 0-5 ปี และเด็กวัยเรียน 
6-14 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2561-2562 จังหวัดนราธิวาส

 6. สถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) ค่ากลางมาตรฐาน 
สากล (IQ=100)
	 กรมสุขภาพจิต	(2559)	สำารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา	

(IQ)	 ของเด็กไทยทั่วประเทศ	 ที่กำาลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่	 1	

ในปี	พ.ศ.2559	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีระดับสติปัญญา

เฉลี่ย	(IQ)	เท่ากับ	98.23	ถือว่าเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์

ปกติ	 แต่ค่อนไปทางต่ำากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล	 (IQ=100)	

ภาพประกอบ 9
ร้อยละของภาวะเตี้ย	ภาวะผอม	ภาวะอ้วน	และสูงดีสมส่วน

ของเด็กนักเรียน	อายุ	6-18	ปี	จังหวัดนราธิวาส
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และเด็กในจังหวัดนราธิวาสมีระดับไอคิว	 (IQ=92.46)	 อยู่ในลำาดับ 

ที่	6	ของเขตสุขภาพที่	12	ลำาดับที่	13	ของภาคใต้	และลำาดับที่	70	

ของประเทศ		

 7. สถานการณ์วัยทำางาน อายุ 18-59 ปี และผู้สูงอายุ
	 ในปี	 พ.ศ.2560-2562	 พบกลุ่มวัยทำางานอายุ	 18-59	 ปี	

มีแนวโน้มดัชนีมวลกายปกติลดลง	 ที่ร้อยละ	 40.61,	 40.37	 และ	

40.03	ตามลำาดับ	โดยพบว่าในกลุ่มอายุ	30-44	ปี	มีแนวโน้มลดลง	

สูงกว่าในภาพรวมของวัยทำางานค่อนข้างมาก	 อยู่ที่ร้อยละ	 44.99,	

42.54	และ	41.97	ตามลำาดับ	ดังแสดงในภาพประกอบ	10

 สถานการณผ์ูสู้งอายจัุงหวดันราธวิาส	ปงีบประมาณ	2561	
มจีำานวนประชากรจากทะเบยีนราษฎร์	796,239	คน	และจากรายงาน	
HDC	จำานวน	633,916	คน	มีจำานวนผู้สูงอายุจากรายงาน	HDC	
จำานวน	69,599	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.98	ได้รับการคัดกรองสุขภาพ	
58,109	คน	คิดเป็นร้อยละ	83.49	โดยจำาแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่	1	
(ติดสังคม)	จำานวน	56,473	คน	ร้อยละ	97.18	กลุ่มที่	2	(ติดบ้าน)	
จำานวน	1,440	คน	ร้อยละ	2.48	และกลุ่มที่	3	(ติดเตียง)	จำานวน	
196	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.34
	 จงัหวดันราธิวาส	ไดด้ำาเนนิงานพฒันาตำาบลตน้แบบดา้นการ	
ดูแลสงูผู้อายรุะยะยาว	(Long	Term	Care	:	LTC)	โดยมคีา่เปา้หมาย	
70	ซึ่งปี	พ.ศ.2561	ผ่านเกณฑ์	37	ตำาบล	จาก	77	ตำาบล	คิดเป็น	
ร้อยละ	48.05	จงึมผู้ีสงูอายกุลุ่มติดบา้น	ติดเตียงต้องการความช่วยเหลือ 
ในการดำาเนินกิจวัตรประจำาวันพื้นฐาน	ร้อยละ	2.82	สำาหรับปี	พ.ศ.	
2562	ผ่านเกณฑ์	40	ตำาบล	คดิเปน็ร้อยละ	51.95	เมือ่จำาแนกรายอำาเภอ	
พบวา่มเีพยีง	2	อำาเภอ	จาก	13	อำาเภอ	ทีด่ำาเนนิงานไดต้ามเปา้หมาย	
ทีก่ำาหนดเนือ่งจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมเ่ขา้ใจในระเบยีบการ	
ใช้จา่ยเงนิมาใช้ในกิจกรรม	LTC	นอกจากนีค้วามครอบคลุมของการทำา	
Care	Plan	มคีวามครอบคลุมจำานวนผู้สงูอายติุดบา้น	ตดิเตยีงต่ำามาก	
คือร้อยละ	20.99	มีอัตราส่วนของ	CG	:	Care	Giver	ต่อจำานวน 
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	 เพียง	1	 :	3.8	 เป้าหมาย	CG	1	คน	 :	
ผู้สูงอายุ	5-10	คน	
	 ข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 พบว่าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจำากัด	 เร่ืองความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุ	 การจัดการงบประมาณภายใต้การสนับสนุนของ 
สปสช.	 แนวทางการดำาเนินงานการดูแลสูงผู้อายุระยะยาว	 รวมทั้ง 
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ภาพประกอบ 10
ร้อยละของวัยทำางานที่มีดัชนีมวลกายปกติ	ช่วงปี	พ.ศ.2560-2562
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W)

S1.	มีนโยบายของจังหวัด	
				สำานักงานสาธารณสุข	ที่ส่งเสริม
				ให้เกิดแผนงาน	มาตรการ	และ
				กิจกรรมของหน่วยงาน
				ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดชุมชน
				พึงประสงค์ด้านโภชนาการ
S2.	มีระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ	
				ด้านโภชนาการของหน่วยงาน	
				กำาหนดเป็นนโยบาย	โครงการ
				และกิจกรรม
S3.	มีเครือข่ายโครงการโรงเรียน
				พระราชดำาริดูแลติดตามภาวะ
				ทุพโภชนาการในเด็ก	6-14	ปี	
				ประสานงานร่วมกับสถาน
				บริการสาธารณสุข	โดยมี
				งบประมาณสนับสนุนเด็กที่มี
				ภาวะทุพโภชนาการแบ่งตาม
				เขตพื้นที่
S4.	มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่	และมี
				คณะที่มีความเกี่ยวข้องกับ
				สุขภาพ	เช่น	คณะแพทยศาสตร์	
				คณะพยาบาลศาสตร์	ในการ
				ช่วยเหลืองานบริการวิชาการ
				ชุมชน	และการวิจัย

W1.	ประชาชนในบางพื้นที่ขาดความรู้	
					ความเข้าใจเรื่องโภชนาการและการ
					วางแผนครอบครัว	
W2.	รายได้ครัวเรือนต่ำากว่าค่าเฉลี่ยระดับ
					ประเทศ	ทำาให้ไม่สามารถบริโภค
					อาหารตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ	
W3.	ขาดความต่อเนื่อง	การติดตาม	และ
					การส่งเสริมให้ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก
					ในหญิงตั้งครรภ์	
W4.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่	
					ไม่ได้นำาข้อมูลด้านโภชนาการของแม่
					และเด็ก	0-14	ปี	ที่ผ่านการ
					วิเคราะห์แล้วมาประกอบการจัดทำา
					แผนพัฒนาท้องถิ่น
W5.	โรงเรียนยังไม่สามารถประยุกต์ใช้
					โปรแกรม	Menu	Thai	School	
					Lunch	ให้สอดคล้องกับวัตถุดิบ
					ท้องถิ่นสำาหรับประกอบอาหาร
					กลางวันในโรงเรียน
W6.	ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
					กระจายผลผลิตพืชผักปลอดภัย
					ที่ผลิตได้ในชุมชนไปสู่โรงเรียนและ
					ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
W7.	ขาดบคุลากรทีม่คีวามรู้ดา้นโภชนาการ
					ที่ถูกต้องและทันสมัย	ดำาเนินงาน
					ในท้องถิ่น	โรงเรียน	และศูนย์พัฒนา
					เด็กเล็ก
W8.	ขาดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
					ด้านสุขภาพ	เครือข่าย	อาสาสมัคร
					สาธารณสุขด้านโภชนาการ	
					ดำาเนินงานติดตามภาวะโภชนาการ
					ในพื้นที่อย่างจริงจัง

โอกาส (O) อุปสรรค (T)

O1.	มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
				ระดับท้องถิ่นที่สามารถ
				สนับสนุนในการทำาแผนงาน
				โครงการด้านอาหารและ
				โภชนาการสำาหรับทุกช่วงวัย
O2.	นโยบายชาติเรื่องการพัฒนา
				ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	
				และนโยบายกระทรวง	อว.
				สนับสนุนการจัดการศึกษา
				เพื่อการพัฒนาคน

T1.	สภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน	จากราคายาง
				ที่ผันผวน	ผลไม้ราคาตกต่ำา	ภาวะ
				การว่างงาน
T2.	สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในพื้นที่
T3.	ภาวะวิกฤติจากโรคระบาด

ที่มา :	การวิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	และอุปสรรค
จากการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และรายงานผลการดำาเนินงาน

สาธารณสุขประจำาปี	พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร์การจัดการระบบอาหาร
จังหวัดนราธิวาส

 วิสัยทัศน์
	 จงัหวดันราธิวาสผลิตอาหารด	ีปลอดภยั	เพยีงพอ	ประชากร	
มีโภชนาการสมวัย	มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 เป้าประสงค์
	 1.	มีการอนุรักษ์	 รักษา	 ฟื้นฟู	 ป่าต้นน้ำา	 พื้นที่ป่าพรุ	 
และลุ่มน้ำา	 เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรเก้ือหนุนต่อระบบนิเวศและ 
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน	
	 2.	พื้นที่อาหาร	 เกษตร	 ปศุสัตว์	 ประมงน้ำาจืด	 เพิ่มขึ้น	
ในสวนยางพารา	 สวนปาล์ม	 สวนผลไม้	 จากเดิมร้อยละ	 20	
เป็นร้อยละ	50	ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด	
	 3.	พื้นที่ทำานาเพิ่มขึ้นร้อยละ10	 โดยรักษาพื้นที่ทำานาเดิม	
ลดพื้นที่นาร้าง	
	 4.	ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจ	 เช่น	 มะพร้าว	 ทุเรียน 
เงาะ	ลองกอง	มังคุด	เพิ่มขึ้น
	 5.	อาหารที่ผลิตและจำาหน่ายในจังหวัดถูกหลักสุขาภิบาล 
อาหาร	 และตลาดนัด	 ตลาดชุมชน	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง 
สาธารณสุข
	 6.	แปลงเกษตร	ปศสุตัว	์และประมง	ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน	
เช่น	GAP,	PGS,	COC,	GFM	และ	Organic	Thailand	
	 7.	หญิงตั้งครรภ์	และเด็กปฐมวัย	เด็กวัยเรียน	ได้รับอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามวัย	มีภาวะโภชนาการที่ดี

 ตัวชี้วัด 
	 1.	เกิดโครงการ	 หรือกิจกรรมเพื่อดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ปีละ	5	แห่ง	
	 2.	พืน้ทีส่วนยางพารา	สวนปาล์ม	สวนผลไม	้มกีารทำาเกษตร	
ผสมผสานให้มีความหลากหลายทั้งเกษตร	 ปศุสัตว์	 ประมงน้ำาจืด	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	10	ต่อปี
	 3.	พื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มร้อยละ	10	ต่อปี
	 4.	ผลผลิตต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 มะพร้าว	 ทุเรียน	
ลองกอง	เงาะ	มังคุด	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.5
	 5.	สถานทีผ่ลิตอาหาร	ร้านอาหาร	แผงลอยจำาหนา่ยอาหาร	
ตลาดนัด	และตลาดนัดชุมชน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย	
ร้อยละ	80	
	 6.	ไม่พบ	E.coli	ในการสุ่มตรวจอาหารและน้ำาประจำาปี
	 7.	แปลงเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน	เช่น	GAP,	PGS,	
Organic	Thailand	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5
	 8.	อัตราภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์	เด็กปฐมวัย	และ	
เด็กวัยเรียน	ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
	 	 8.1	ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์	ไม่เกินร้อยละ	10
	 	 8.2	เด็กแรกคลอดน้ำาหนักน้อยกว่า	2,500	กรัม	ไม่เกิน	 
	 	 	 ร้อยละ	7
	 	 8.3	เด็ก	 0-2	 ปี	 มีภาวะสูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่า 
	 	 	 ร้อยละ	60
	 	 8.4	เด็ก	 0-5	 ปี	 มีภาวะเต้ีย	 ภาวะอ้วน	 ไม่เกิน 
	 	 	 ร้อยละ	10	และภาวะผอมไม่เกินร้อยละ	5	
	 	 8.5	เดก็วยัเรียน	6-14	ป	ีมภีาวะสงูดสีมสว่นไมน่อ้ยกวา่	 
	 	 	 ร้อยละ	68
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 หลักคิดในการทำายุทธศาสตร์
	 1.	การมสีว่นร่วมของเครือขา่ย	หนว่ยงานรัฐ	สถาบนัการศกึษา	

ภาคประชาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด

	 2.	การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ	(ปี	2561-2580)	ด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 กรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของ 

ประเทศไทย	 (ปี	 2551-2559)	 และแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส	

พ.ศ.2561-2565	(ฉบับทบทวน	พ.ศ.2563)

	 3.	การนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินงาน 

ระบบอาหาร	ทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหาร	อาหารปลอดภัย	และ	

โภชนาการ

	 4.	แนวคิดความมั่นคงทางอาหารขององค์การอาหารและ 

การเกษตรแหง่สหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization	

of	the	United	Nations	หรือ FAO)	

 ยุทธศาสตร์การจัดการระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส 
ประกอบดว้ย	ยทุธศาสตร์ที	่1	ดา้นความมัน่คงทางอาหาร	ยทุธศาสตร์	

ที	่2	ด้านอาหารปลอดภยั	และยทุธศาสตร์ที	่3	ดา้นโภชนาการสมวยั

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร	 มี	 6	 ข้อ	
ประกอบดว้ย	1)	การคุม้ครองพืน้ทีต้่นน้ำา	ระบบนเิวศ	และการบริหาร	

จัดการน้ำาเพื่อความมั่นคงทางอาหาร	2)	ส่งเสริมการเกษตรเพื่อการ

พึง่พาตนเองดา้นอาหารในระดบัครัวเรือน	และระดบัชุมชนบนพืน้ฐาน	

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 3)	 การถ่ายทอดภูมิปัญญา	 และการ 

สืบสานวิถีมลายู	 4)	 ยกระดับเพิ่มมูลค่าอาหารไปสู่ความมั่นคงทาง 

เศรษฐกิจ	 5)	 สร้างแรงจูงใจการทำาการเกษตร	 และเพิ่มจำานวน 

เกษตรกรรุ่นใหม่	 และ	 6)	 จัดระบบเพื่อรองรับความมั่นคงด้าน 

อาหารในภาวะวิกฤต

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดา้นอาหารปลอดภยั	ม	ี4	ขอ้	ประกอบดว้ย	
1)	 ผลักดันการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี	 หรือมาตรฐานอ่ืนๆ	

ให้เป็นภาคบังคับทางกฎหมาย	 หรือ	 และเป็นข้อตกลงของชุมชน	 

2)	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันและ 

ขับเคล่ือนการจัดการด้านอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค 

ทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น	3)	จัดทำาระบบข้อมูลการสื่อสารและ

ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน	 และ	

4)	ยกระดบัช่องทางการจำาหนา่ยอาหารปลอดภยัใหไ้ดม้าตรฐานดา้น 

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและผลักดันให้เกิดตลาดและร้านอาหาร 

ปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ	

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ดา้นโภชนาการสมวัย ม	ี5	ขอ้	ประกอบด้วย	
1)	ผลักดนัเร่ืองโภชนาการสมวยัเขา้สูแ่ผนพฒันาจงัหวดั	แผนพฒันา	

ท้องถิ่นและชุมชน	 2)	 การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาระบบ	

กลไกด้านโภชนาการ	3)	พัฒนารูปแบบการใช้นวัตกรรมด้านอาหาร

และโภชนาการให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่	4)	ผลักดันความรู้และ	

ความเท่าทัน	 เร่ืองอาหารและโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแล 

เด็ก	0-5	ปี	และ	5)	สร้างและยกระดับบุคลากรรวมถึงอาสาสมัคร

ต่างๆ	ให้ทำางานด้านความมั่นคงทางอาหาร	อาหารปลอดภัย	และ	

โภชนาการสมวัย	ดังรายละเอียด
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ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร

กลยุทธ์ แนวทาง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. การคุ้มครอง
   พื้นที่ต้นน้ำา 
   ระบบนิเวศ
   และการบริหาร
   จัดการน้ำา
   เพื่อความมั่นคง
   ทางอาหาร

1.	สร้างกลไกที่มาจากการมีส่วนร่วม
			ของชุมชนในการอนุรักษ์	รักษา	
			เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ	
			เช่น	ป่าต้นน้ำา	ป่าพรุ	ระบบนิเวศ
			ชายฝั่ง	และแหล่งน้ำาสำาคัญ
			4	สาย	ได้แก่	แม่น้ำาสายบุรี	
			แม่น้ำาสุไหงโก-ลก	แม่น้ำาบางนรา	
			และแม่น้ำาตากใบ	
2.	อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำาในพื้นที่
			ชายฝั่ง	และแม่น้ำาสายหลัก	
			รวมทั้งแม่น้ำาสาขา
3.	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
			จัดการน้ำา	รวมทั้งการจัดหาแหล่ง
			กักเก็บน้ำาใหม่	เพื่อให้มีทรัพยากร
			น้ำาเพียงพอกับการเกษตร	โดยการ
			ลงทุนและการบริหารจัดการน้ำา	
			ให้เน้นเพื่อการเกษตรและอาหาร
			เป็นความสำาคัญลำาดับแรก
4.	สนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น
			นำาร่อง	จัดทำาข้อบัญญัติท้องถิ่น
			เรื่องการกำาหนดโซนนิ่งพื้นที่ทำา
			การเกษตร	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
			ชายฝั่ง	การทำาประมงชายฝั่งหรือ
			ประมงพื้นบ้าน
5.	สนับสนุนชุมชนนำาร่อง	ในการทำา
			ข้อตกลง	กฎกติกาในการปกป้อง
			พื้นที่ผลิตอาหาร	

-สนง.กษ	จังหวัด
-สนง.เกษตร
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ที่ดิน
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัด
-สนง.ประมง
	จังหวัด
-สนง.ปศุสัตว์
	จังหวัด
-สนง.ป่าไม้
	จังหวัด
-สนง.ทรัพยากร
	ธรรมชาติและ
	สิ่งแวดล้อม
	จังหวัด
-กยท.
-สถาบันวิชาการ
-ภาคประชาชน
	ฯลฯ

กลยุทธ์ แนวทาง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมการ
   เกษตรเพื่อการ
   พึ่งพาตนเอง
   ด้านอาหาร
   ในระดับ
   ครัวเรือนและ
   ระดับชุมชน
   บนพื้นฐาน
   ปรัชญา
   เศรษฐกิจ
   พอเพียง 

1.	ส่งเสริมการทำาเกษตรผสมผสาน
			ในสวนยางพารา	สวนไม้ผล
			รายย่อย	เช่น	การทำาสวน
			ยางพาราร่วมกับการเลี้ยงสัตว์	
			ไม้ผล	ประมงน้ำาจืด	และพืชผัก	
2.	ส่งเสริมการทำาปศุสัตว์ในระดับ
			ครัวเรือน
3.	ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกพืชผัก
			สวนครัวรั้วกินได้	ผักยกแคร่	
			สวนผักคนเมือง	เพื่อเพิ่มการ
			เข้าถึงอาหาร	
4.	ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
			การทำาเกษตรและการผลิตอาหาร
			ในโรงเรียน	และศูนย์พัฒนา
			เด็กเล็ก	เช่น	การปลูกผัก	นาข้าว	
			การเลี้ยงไก่ไข่	เลี้ยงปลา	ฯลฯ	
5.	ส่งเสริมการปลูกพืชอัตลักษณ์
			ท้องถิ่น/สินค้าเกษตรของจังหวัด	
			เช่น	ลองกอง	ปลากุเลาเค็ม	
			ข้าวเกรียบปลา	ข้าวหอมกระดังงา
6.	เพิ่มพื้นที่และครัวเรือนที่ทำาการ
			เกษตรโดยขยายผลมาจากฟาร์ม
			ตัวอย่างในพื้นที่ของจังหวัด
7.	สนับสนุนให้ท้องถิ่น/ชุมชนมี
			ธนาคารพันธุ์ข้าวพื้นเมือง	
			ธนาคารปู	ปลา	ปศุสัตว์	เพื่อการ
			พึ่งพาตนเองของชุมชน	
8.	สร้างระบบ	กลไก	ในการสนับสนุน
			ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มี
			คุณภาพและราคาเป็นธรรม
			กับเกษตรกร
9.	ยกระดับสหกรณ์โคเนื้อมือนารอ
			หรือกลุ่มอื่นๆ	ที่มีศักยภาพ	เป็น
			ศูนย์การเรียนรู้	(Excellence	
			Center)	ถ่ายทอดความรู้ด้าน
			ปศุสัตว์
10.	นำาความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ	
				ส่งเสริมการทำาเกษตรชีวภาพ	
				ยกระดับผลิตภาพ	
				(Productivity)	ด้านการเกษตร

-สนง.กษ	จังหวัด
-สนง.เกษตร
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ที่ดิน
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัด
-สนง.ประมง
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ชุมชนจังหวัด
-สนง.ปศุสัตว์
	จังหวัด
-กยท.
-สถาบันวิชาการ
-ภาคประชาชน
	ฯลฯ

4140



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

กลยุทธ์ แนวทาง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3. การถ่ายทอด
   ภูมิปัญญา 
   และการสืบสาน
   วิถีมลายู

1.	อนุรักษ์	รักษา	พื้นที่ทำานาเดิม
			จัดทำาโครงการเพิ่มพื้นที่ทำานาใหม่	
			และส่งเสริมการปลูกข้าว
			ให้เพียงพอในการบริโภค
2.	อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง	และ
			การปรับปรุงข้าวพันธุ์พื้นเมือง	
			ส่งเสริมการจัดเก็บพันธุ์ข้าว	
			ธนาคารพันธุ์ข้าว	
3.	ส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อ
			เพิ่มผลผลิต	ธนาคารพันธุ์สัตว์
4.	ฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหาร	
			ด้านภูมิปัญญาแบบวิถีมลายู	
			อาหารพื้นบ้าน	และอาหาร
			และสมุนไพร
5.	ส่งเสริมการบริโภคโดยใช้เมนู
			อาหารพื้นบ้าน	อาหารเป็นยา	
			เมนูชูสุขภาพ	ผักสมุนไพรเพื่อ
			สุขภาพ	เพื่อการส่งเสริม
			ป้องกันโรค
6.	จัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศ
			ด้านการเกษตร	ปศุสัตว์	ประมง
			ตลาด	ฯลฯ	
7.	ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
			เช่น	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
			อาหาร	เทศกาลอาหารปลอดภัย	
			อาหารพื้นบ้าน	การท่องเที่ยว
			เชิงเกษตร/นิเวศ	และอื่นๆ
			จากอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญา
			วิถีชีวิตดั้งเดิม	วิถี	“มลายู”
8.	สนับสนุนให้ประชาชนระดับชุมชน
			ทำาการเกษตรของท้องถิ่น	เช่น	
			ปลูกพืชประจำาถิ่น	พืช	GI	
			(สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)	เช่น	
			ลองกองตันหยงมัส	ทุเรียน
			สายพันธุ์พื้นบ้าน	ข้าวพันธุ์หอม
			กระดังงา	เป็นต้น

-สนง.กษ	จังหวัด
-สนง.เกษตร
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ที่ดิน
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัด
-สนง.ประมง
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ชุมชนจังหวัด
-สนง.
	การท่องเที่ยว
	จังหวัด
-สนง.ปศุสัตว์
	จังหวัด
-กยท.
-สถาบันวิชาการ
-ภาคประชาชน
	ฯลฯ

กลยุทธ์ แนวทาง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4. ยกระดับเพิ่ม
   มูลค่าอาหาร
   ไปสู่ความ
   มั่นคงทาง
   เศรษฐกิจ

1.	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มี
			ความรู้ด้านเทคโนโลยี	การตลาด	
			การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	การบริหาร
			จัดการที่ดี	เพื่อสร้างอาชีพเสริม
			แก่เกษตรกร
2.	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
			เกษตรกรในการจัดหาวัตถุดิบ
			การจัดทำาอาหารสัตว์เพื่อลด
			ต้นทุน/เพื่อลดค่าใช้จ่าย
			การซื้ออาหารจากบริษัท
3.	ยกระดบัพฒันาเครือขา่ย	กลุ่มชุมชน	
			วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
			รุ่นใหม่ด้านองค์ความรู้	นวัตกรรม
			การผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
			มูลค่าผลผลิต
4.	นำานวัตกรรมและเทคโนโลยี
			และแนวทางการตลาดมาพัฒนา
			กระบวนการเลี้ยงสัตว์	การผลิต
			เนื้อสัตว์	และการขนส่งที่มีคุณภาพ
5.	สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก	กลาง
			และย่อม	วิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึง
			แหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ
6.	สร้างตลาดหลากหลายรูปแบบ
			ทั้งตลาดออนไลน์	มหกรรมสินค้า
			และการพัฒนารูปแบบ	Matching
			Model/Partnership	เพื่อเชื่อมโยง
			ผลผลิตไปยังโรงพยาบาล	โรงแรม
			ร้านอาหาร	โรงเรียน	และ
			หน่วยงานอื่นๆ

-สนง.กษ	จังหวัด
-สนง.เกษตร
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ที่ดิน
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัด
-สนง.ประมง
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ชุมชนจังหวัด
-สนง.พาณิชย์
	จังหวัด
-อุตสาหกรรม
	จังหวัด
-ธกส.
-สนง.ปศุสัตว์
	จังหวัด
-กยท.
-สถาบันวิชาการ
-ภาคประชาชน
	ฯลฯ

4342



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

กลยุทธ์ แนวทาง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5. สร้างแรงจูงใจ
   การทำาการ
   เกษตร และ
   เพิ่มจำานวน
   เกษตรกร
   รุ่นใหม่

7.	เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด
			โดยเน้นการทำาบรรจุภัณฑ์และการ
			ทำาตลาดในผลไม้และผลิตภัณฑ์
			ชุมชน	เช่น	ลองกอง	
			ปลากุเลาเค็ม	ข้าวเกรียบปลา	
			ข้าวหอมกระดังงา	ทุเรียน	
			โดยการทำาแบรนด์จังหวัด	
			เพิ่มมูลค่าในระดับพรีเมี่ยม
8.	เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าว
			และการส่งออก
9.	จัดตั้งตลาดกลางจำาหน่ายสินค้า
			ปศุสัตว์แบบพรีเมี่ยม	เน้น
			ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย	และฮาลาล

1.	ส่งเสริมและสนับสนุนยุวเกษตรกร			
			และเกษตรกรให้มีโอกาสทางการ
			ศึกษาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้
			สามารถประยุกต์ความรู้
			ด้านอาหาร	ศึกษาในการเพิ่ม
			ประสิทธิภาพของการผลิตอาหาร	
			และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
			จริยธรรมและการค้า
2.	สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย
			และกลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารที่มี
			คุณภาพและปลอดภัยในการจับคู่
			สัญญากับผู้ซื้อ	เช่น	โรงพยาบาล	
			โรงเรียน	โรงแรม	และ
			ภาคอุตสาหกรรม
3.	สนับสนุนให้ผู้ว่างงาน	บัณฑิต
			จบใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
			กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และ
			กระทรวงอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์
			วิจัย	และนวัตกรรม	ในโครงการ
			1	ตำาบล	1	กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

-สนง.กษ	จังหวัด
-สนง.เกษตร
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ที่ดิน
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัด
-สนง.ประมง
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ชุมชนจังหวัด
-สนง.พาณิชย์
	จังหวัด
-สนง.ปศุสัตว์
	จังหวัด
-สปก.
-กยท.
-สถาบันวิชาการ
-ภาคประชาชน
	ฯลฯ

กลยุทธ์ แนวทาง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6. จัดระบบเพื่อ
   รองรับความ
   มั่นคงด้าน
   อาหารในภาวะ
   วิกฤต

			สามารถส่งเสริมการเกษตรอย่าง
			ต่อเนื่อง	
4.	จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร	
			และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
			สาธารณะเพื่อให้เกษตรกรมีความ
			มั่นคงในอาชีพ
5.	ยกย่องเชิดชูเกษตรกรดีเด่น
			ในทุกระดับ	ให้เกิดความภูมิใจ
			ในอาชีพเกษตรกร	

1.	พัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
			จัดการระบบอาหาร	โดยการจัดทำา
			แผนของชุมชนเพื่อสำารองอาหาร
			ในภาวะภัยพิบัติ/โรคระบาด
2.	สนับสนุนชมรม	กลุ่ม	เครือข่าย
			ต่างๆ	ในชุมชนเพื่อการจัดการ
			อาหาร	เช่น	กลุ่มเกษตรกรปลอด
			สารพิษ	เกษตรอินทรีย์	เกษตร
			แปลงใหญ่	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	
			กลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มเครื่องแกง	
			กลุ่มสัจจะออมทรัพย์	ฯลฯ	
			เพื่อเป็นกลไกการจัดการอาหาร
			ในภาวะวิกฤติ
3.	สนับสนุนให้มีคลังอาหารชุมชน	
			เพื่อรองรับภาวะวิกฤต
4.	สร้างและสนับสนุนระบบแบ่งปัน
			อาหารในระดับครัวเรือน

-สนง.กษ	จังหวัด
-สนง.เกษตร
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ที่ดิน
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัด
-สนง.ประมง
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
	ชุมชนจังหวัด
-สนง.ปศุสัตว์
	จังหวัด
-กยท.
-สถาบันวิชาการ
-ภาคประชาชน
	ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอาหารปลอดภัย

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

1. ผลักดันการ
   ปฏิบัติการ
   ทางการเกษตร
   ที่ดี หรือ
   มาตรฐานอื่นๆ 
   ให้เป็น
   ภาคบังคับ
   ทางกฎหมาย
   หรือและเป็น
   ข้อตกลงของ
   ชุมชน 

1.	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่	
			เน้นกระบวนการเรียนรู้และการสร้าง
			เครือข่าย	พัฒนากิจกรรมเกษตร
			ด้วยนวัตกรรม	Smart	Farm,	
			Digital	Market	โดยอาศัยการ
			สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ	และ
			Smart	Farmer	ที่ประสบความ
			สำาเร็จ
2.	สนับสนุนสถาบันวิชาการนำา
			นวัตกรรมและเทคโนโลยี	ไปใช้
			ส่งเสริมให้เกษตรกรทำาการเกษตร
			ที่เกื้อหนุนต่อสุขภาพ	เช่น	เกษตร
			ชีวภาพ	เกษตรอินทรีย์	และระบบ
			การเกษตรที่มีการจัดการศัตรูพืช
			โดยวิธีผสมผสาน	(Integrated
			Pest	Management	System)
			เป็นต้น	
3.	ส่งเสริมชุมชนให้มีหน่วยจัดการ
			เพื่อการรับรองมาตรฐานการเกษตร	
			ปศุสัตว์	และประมง	เช่น	มาตรฐาน	
			GAP,	PGS,	COC,	GFM	หรือ
			มาตรฐานอื่นที่เป็นที่ยอมรับ
4.	ยกระดับการแปรรูปอาหารทั้งระดับ
			ครัวเรือน	และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	
			ธุรกิจชุมชนให้ผลิต	บรรจุ/จำาหน่าย
			ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
			ให้ได้มาตรฐาน	เพื่อเพิ่มมูลค่า
			ทางเศรษฐกิจ

-สำานักวิจัย
	และพัฒนา
	การเกษตรที่	8
-สนง.เกษตร
	จังหวัด	
-สนง.พัฒนา
 ชุมชน 
-สนง.
	สาธารณสุข
	จังหวัด	
-สถาบัน
	วิชาการ	
-กลุ่มวิสาหกิจ
 ชุมชน
	ฯลฯ

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมการ
   มีส่วนร่วมของ
   ทุกภาคส่วน
   ในการผลักดัน
   และขับเคลื่อน
   การจัดการ
   ด้านอาหาร
   ปลอดภัยและ
   การคุ้มครอง
   ผู้บริโภคทั้งใน
   ระดับจังหวัด
   และท้องถิ่น 

1.	พัฒนากลไกเครือข่ายคุ้มครอง
			ผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
			จัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
			ในระดับท้องถิ่น	เช่น	สนับสนุน
			ให้ศูนย์พิทักษ์สิทธิและคุ้มครอง
			ผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วน
			ท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค
			ในชุมชน	ปฏิบัติภารกิจติดตาม
			เฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์
			สุขภาพ	โดยทำางานร่วมกับ
			สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	
			คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
			จังหวัด	และศูนย์วิทยาศาสตร์
			การแพทย์
2.	การขับเคลื่อนมาตรฐาน	แนวทาง
			และการดำาเนินการเพื่อให้เกิดการ
			ผลิตและการจำาหน่ายอาหาร
			ที่ปลอดภัย	ทั้งระดับจังหวัดและ
			ระดับท้องถิ่น
3.	สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
			ส่วนท้องถิ่นกำาหนดเรื่องสุขาภิบาล
			อาหารเป็นนโยบายของหน่วยงาน
			ทั้งการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	
			การออกใบอนุญาตให้แก่ร้านอาหาร
			และแผงลอยเพื่อบังคับใช้	และการ
			เฝ้าระวังติดตามด้านอาหารปลอดภัย
4.	ส่งเสริมการดำาเนินงานอาหาร
			ปลอดภัยตามนโยบาย	Green	&	
			Clean	Plus	ของโรงพยาบาล	และ
			เชื่อมโยงการดำาเนินงานไปสู่
			ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียน	
			มหาวิทยาลัย	และชุมชน

-คณะกรรมการ
	อาหาร
	ปลอดภัย
	จังหวัด
	นราธิวาส
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัด
-คณะ
 อนุกรรมการ
	คุ้มครอง
	ผู้บริโภค
	จังหวัด
	นราธิวาส
-สนง.
	สาธารณสุข
	จังหวัด
-องค์กร
	ปกครอง
	ส่วนท้องถิ่น
-ประชาสมัพนัธ์
	จังหวัด
-สถาบัน
	วิชาการ
	ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

3. จัดทำาระบบ
   ข้อมูล การ
   สื่อสารและ
   ส่งเสริม
   พฤติกรรม
   การบริโภค
   ที่เหมาะสม
   ของบุคคล
   และชุมชน

5.	สร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการ	ที่ดำาเนิน
			ธุรกิจอาหารปลอดภัยและอาหาร
			เพื่อสุขภาพ	เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
			ของจังหวัด
6.	สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ	
			ภาคเอกชน	เช่น	ห้างสรรพสินค้า	
			โรงแรมและผู้ประกอบการ	ในการ
			จัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องอาหาร
			ปลอดภัย
7.	วางระบบ	กลไกการเฝ้าระวัง
			ผลิตภัณฑ์อาหารที่ขายตามแนว
			ชายแดน	เช่น	กาแฟที่มีส่วนผสม
			ของยาซิลเดนาฟิล	(Sildenafil)

1.	สื่อสารข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหาร
			ปลอดภัย	จากศูนย์เฝ้าระวังอาหาร
			ปลอดภัย	(Information	Center)	
			ระดับจังหวัดสู่ประชาชน	ชุมชน	
			และท้องถิ่น	
2.	พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
			แก่ประชาชนโดยการให้ความรู้
			สร้างกระแสการตื่นรู้	การเท่าทัน
			และสร้างความตระหนัก	โดยใช้เวที
			แลกเปลี่ยนเรียนรู้	เช่น	การสื่อผ่าน
			ผู้มีอิทธิพลทางความคิด	สื่อวิทยุ	
			เคเบิลทีวี	สิ่งพิมพ์	Social	Media	
			เป็นต้น

-สนง.เกษตร
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
 ชุมชน
-สนง.
	สาธารณสุข
	จังหวัด	
-สถาบัน
	วิชาการ
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัด
-ประชาสมัพนัธ์
	จังหวัด
	ฯลฯ

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

4. ยกระดับ
   ช่องทางการ
   จำาหน่ายอาหาร
   ปลอดภัยให้ได้
   มาตรฐาน
   ด้านสุขาภิบาล
   สิ่งแวดล้อม
   และผลักดัน
   ให้เกิดตลาด
   และร้านอาหาร
   ปลอดภัยและ
   โภชนาการ
   เพื่อสุขภาพ

1.	ยกระดับตลาด	ร้านอาหาร	และ
			แผงลอยจำาหน่ายอาหารให้ได้
			มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	
			และการคุ้มครองผู้บริโภค	
2.	สนับสนุนการทำาอุทยานอาหาร	
			ตลาดสีเขียว	ที่มีการจำาหน่าย
			ผลผลิตปลอดภัยจากเกษตรกร	
			เครือข่ายเกษตรที่ได้มาตรฐาน
			ในกลุ่มอาหารข้าว	พืชผัก	
			อาหารทะเล	และปศุสัตว์	ทั้งใน
			ระดับชุมชน	ฟาร์มและโรงงาน
3.	พัฒนารูปแบบตลาดอาหาร
			ปลอดภัยในชุมชน	โรงพยาบาล	
			ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และโรงเรียน	
4.	ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอาหาร
			สำาหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
			โดยเฉพาะโรคไตและเบาหวาน	
5.	ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐาน
			ความปลอดภัยในระบบตลาด
			ออนไลน์	บริการรับส่งอาหารผ่าน	
			Grab	Food,	Food	Panda
			หรืออื่นๆ	

-สนง.เกษตร
	จังหวัด
-สนง.พัฒนา
 ชุมชน
-สนง.
	สาธารณสุข
	จังหวัด	
-สถาบัน
	วิชาการ
-กลุ่มวิสาหกิจ
 ชุมชน
-โรงพยาบาล
-ฟาร์ม
	ตัวอย่างฯ
-หอการค้า
	จังหวัด
	นราธิวาส
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ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโภชนาการสมวัย

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

1. ผลักดันเรื่อง
   โภชนาการ
   สมวัยเข้าสู่
   แผนพัฒนา
   จังหวัด
   แผนพัฒนา
   ท้องถิ่นและ
   ชุมชน 

2. การเสริม
   สร้างและ
   ยกระดับ
   การพัฒนา
   ระบบ
   กลไกด้าน
   โภชนาการ

1.	กำาหนดเร่ืองโภชนาการสมวยัเปน็วาระ
			จังหวัดนราธิวาส
2.	จงัหวดัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
			บรรจุเรื่องการส่งเสริมโภชนาการของ
			คนทุกกลุ่มวัยในแผนพัฒนาจังหวัด	
			แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
			โดยเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพ
			ระดับท้องถิ่นมีการดำาเนินโครงการ
			ด้านโภชนาการตามอันดับความ
			รุนแรงของปัญหา
3.	องค์กรท้องถิ่นจัดทำาประชาคม
			หมู่บ้าน	และส่งเสริมให้ชุมชน
			มีบทบาทจัดทำาแผนงาน	โครงการ
			ความมั่นคงทางอาหาร	เพื่อเพิ่ม
			การเข้าถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์
			ไข่	ถั่ว	ในการแก้ไขปัญหาโภชนาการ
			กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	เด็ก	0-14	ปี	และ
			กลุ่มวัยอื่นๆ	ที่มีปัญหาโภชนาการ
4.	ส่งเสริมการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล
			ด้านสุขภาพและด้านโภชนาการ
			จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำาหนด
			เป็นนโยบาย	และแนวทางแก้ปัญหา
			ต่างๆ	ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

1.	พัฒนาระบบ	กลไกของท้องถิ่น	
			ชุมชน	ให้มีการติดตามหญิงตั้งครรภ์	
			หญิงหลังคลอด	ให้ได้รับอาหาร
			ตามหลักโภชนาการ	ยาน้ำาเสริม
			ธาตุเหล็ก	และไอโอดีนอย่าง
			ต่อเนื่องและครบถ้วน

-สนง.จังหวัด
	นราธิวาส
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัดนราธิวาส
-องค์กรปกครอง
	ส่วนท้องถิ่น
-สนง.หลักประกัน
	สุขภาพแห่งชาติ
	เขต	12	สงขลา
-สนง.ป้องกันและ
	ควบคุมโรคที่	12
	สงขลา	
-สนง.สาธารณสุข
	จังหวัด
-สถาบันวิชาการ
-ศึกษาธิการ
	จังหวัด
-สนง.
	คณะกรรมการ
	ส่งเสริมการศึกษา
	เอกชน
-ผู้นำาศาสนา
	ฯลฯ

-สนง.จังหวัด
	นราธิวาส
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัดนราธิวาส
-องค์กรปกครอง
	ส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

2.	สร้างกฏ	กติกา	มาตรการควบคุม
			การจำาหน่ายอาหารที่ส่งผลเสีย
			ต่อสุขภาพ	เช่น	ขนมกรุบกรอบ	
			น้ำาอัดลมและน้ำาหวาน	บริเวณ
			หน้าโรงเรียน	ภายในโรงเรียน	
			และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.	ติดตามและเฝ้าระวัง	การจัดอาหาร
			เช้าอาหารกลางวัน	อาหารว่าง	ขนม	
			และเครื่องดื่มในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
			โรงเรียน	ให้มีคุณภาพได้ตาม
			มาตรฐานโภชนาการ
4.	สนับสนุนการดำาเนินงาน	ช่วงตั้งครรภ์	
			0-2	ปี	โดยการมีส่วนร่วมของภาคี	
			เครือข่าย
5.	กระตุ้นและติดตามการให้ยาน้ำา
			เสริมธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัยและ
			เด็กวัยเรียนที่เป็นกลุ่มเตี้ยและผอม
			อย่างต่อเนื่อง
6.	สร้างแรงจูงใจให้กองทุนต่างๆ	เช่น	
			กองทุนซะกาต	กลุ่มออมทรัพย์	
			หรืออื่นๆ	ให้มีบทบาทส่งเสริม
			โภชนาการของชุมชน	ศูนย์พัฒนา
			เด็กเล็ก	และโรงเรียน
7.	ส่งเสริมบทบาทของผู้นำาศาสนา	
			เพื่อสื่อสารปัญหาโภชนาการ	
			ในการทำาศาสนกิจที่สำาคัญ	เช่น	
			การละหมาดวันศุกร์	และกิจกรรม
			อื่นๆ

-สนง.หลักประกัน
	สุขภาพแห่งชาติ
	เขต	12	สงขลา
-สนง.ป้องกันและ
	ควบคุมโรค
	ที่	12	สงขลา	
-สนง.สาธารณสุข
	จังหวัด
-สถาบันวิชาการ
-ศึกษาธิการ
	จังหวัด
-สนง.
	คณะกรรมการ
	ส่งเสริมการศึกษา
	เอกชน
-ผู้นำาศาสนา
	ฯลฯ

5150



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

3. พัฒนา
   รูปแบบ
   การใช้
   นวัตกรรม
   ด้านอาหาร
   และ
   โภชนาการ
   ให้เหมาะสม
   กับบริบท
   ในพื้นที่

1.	รณรงค์การเพิ่ม/ออกแบบเมนูอาหาร
			ที่มีธาตุเหล็กสูง	ไข่	ผักและผลไม้
			ในครัวเรือน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
			และโรงเรียน	
2.	พัฒนารูปแบบการมีครัวรวมสำาหรับ
			ศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
			ส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหามาตรฐาน
			อาหารกลางวัน	และการประหยัด
			งบประมาณ
3.	ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหาร
			จัดการโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
			กลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ	
			โดยเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับ
			โรงครัว	และสนับสนุนให้กับนักเรียน
			ที่มีปัญหาด้านโภชนาการ
4.	ติดตามส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
			การใช้โปรแกรม	Thai	School	
			Lunch	เพื่อกำาหนดเมนูอาหาร
			กลางวันของนักเรียนให้มีคุณภาพ
			ตามหลักโภชนาการ
5.	ส่งเสริมให้ครัวเรือนทำาการเกษตร
			ที่ปลอดภัย	โดยเฉพาะเนื้อสัตว์	
			ไข่	ผักและไม้ผล	เพื่อเป็นแหล่ง
			อาหารของครัวเรือน	และเชื่อมโยง
			ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
			และโรงเรียน	
6.	สร้างความร่วมมือกับฟาร์มต้นแบบ	
			เช่น	ฟาร์มตัวอย่างโครงการ
			พระราชดำาริ	ฟาร์มยั่งยืน	ศูนย์เรียนรู้
			การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
			เกษตร	เพื่อกระจายผลผลิต
			การเกษตรให้กับศูนย์พัฒนา
			เด็กเล็ก	โรงเรียน	

-สนง.จังหวัด
	นราธิวาส
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัดนราธิวาส
-องค์กรปกครอง
	ส่วนท้องถิ่น
-สนง.หลักประกัน
	สุขภาพแห่งชาติ
	เขต	12	สงขลา
-สนง.ป้องกันและ
	ควบคุมโรคที่	12
	สงขลา	
-สนง.สาธารณสุข
	จังหวัด
-สถาบันวิชาการ
-ศึกษาธิการ
	จังหวัด
-สนง.
	คณะกรรมการ
	ส่งเสริมการศึกษา
	เอกชน
-ผู้นำาศาสนา
	ฯลฯ

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

4. ผลักดัน
   ความรู้
   และความ
   เท่าทันเรื่อง
   อาหารและ
   โภชนาการ
   ในหญิง
   ตั้งครรภ์
   และผู้ดูแล
   เด็ก 0-5 ปี 

1.	จัดทำาสื่อวิดีทัศน์	สื่อออนไลน์	
			และการประชาสัมพันธ์	รณรงค์	
			การจัดนิทรรศการ	การเลี้ยงทารก
			ด้วยนมแม่	แม่ทำาอาหารให้ลูก
			และการรับประทานอาหารร่วมกัน
			ในครอบครัว	เพื่อให้เด็กได้รับการ
			โภชนาการที่ดีและเพิ่มความสัมพันธ์
			ในครอบครัว
2.	พัฒนาศักยภาพแม่ครัวผู้ประกอบการ	
			ครู	นักเรียน	และเยาวชน	นักวิชาการ	
			ให้มีความรู้ด้านโภชนาการ	และ
			ขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ปัญหา
			โภชนาการ
3.	เพิ่มความรอบรู้เรื่องอาหาร
			และโภชนาการที่ให้ผู้ปกครอง
			ของเด็ก	0-5	ปี	และติดตามภาวะ
			โภชนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง	
4.	รณรงค์และสนับสนุนการเลี้ยงทารก
			ด้วยนมแม่ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
			อย่างน้อย	6	เดือน	หรือ	2	ปี	

-สนง.จังหวัด
	นราธิวาส
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัดนราธิวาส
-องค์กรปกครอง
	ส่วนท้องถิ่น
-สนง.หลักประกัน
	สุขภาพแห่งชาติ
	เขต	12	สงขลา
-สนง.ป้องกันและ
	ควบคุมโรคที่	12	
	สงขลา	
-สนง.สาธารณสุข
	จังหวัด
-สถาบันวิชาการ
-ศึกษาธิการ
	จังหวัด
-สนง.
	คณะกรรมการ
	ส่งเสริมการศึกษา
	เอกชน
-ผู้นำาศาสนา
	ฯลฯ

5352



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

กลยุทธ์ แนวทาง ผู้รับผิดชอบ

5. สร้างและ
   ยกระดับ
   บุคลากร
   รวมถึง
   อาสาสมัคร
   ต่างๆ ให้
   ทำางานด้าน
   ความมั่นคง
   ทางอาหาร
   อาหาร
   ปลอดภัย
   และ
   โภชนาการ
   สมวัย

1.	พัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น
			เรื่องการทำางานด้านความมั่นคง
			ทางอาหาร	อาหารปลอดภัย	และ	
			โภชนาการสมวัย	
2.	ส่งเสริมบทบาทของผู้นำาชุมชน	
			ปราชญ์ชาวบ้าน	เกษตรกรดีเด่น	
			อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	
			บัณฑิตอาสา	ในการทำางานด้านความ
			มั่นคงทางอาหาร	อาหารปลอดภัย	
			และโภชนาการสมวัย
3.	พัฒนาเทคโนโลยี	นวัตกรรมที่ส่งเสริม
			ให้อาสาสมัครสาธารณสุข	เครือข่าย
			ด้านสุขภาพสามารถให้ความรู้ด้าน
			โภชนาการ	ให้สอดคล้องกับบริบท
			ของพื้นที่	และภาวะวิกฤติ
4.	พัฒนาศักยภาพภาคี	เครือข่าย
			ด้านสุขภาพในชุมชน	ให้มีส่วนร่วม
			ในการจัดการปัญหาโภชนาการ	
			โดยสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้คำาแนะนำา	
			เฝ้าระวัง	และการจัดการภาวะเสี่ยง
			ด้านโภชนาการ

-สนง.จังหวัด
	นราธิวาส
-สนง.ท้องถิ่น
	จังหวัดนราธิวาส
-องค์กรปกครอง
	ส่วนท้องถิ่น
-สนง.หลักประกัน
	สุขภาพแห่งชาติ
	เขต	12	สงขลา
-สนง.ป้องกันและ
	ควบคุมโรคที่	12	
	สงขลา	
-สนง.สาธารณสุข
	จังหวัด
-สถาบันวิชาการ
-ศึกษาธิการ
	จังหวัด
-สนง.
	คณะกรรมการ
	ส่งเสริมการศึกษา
	เอกชน
-ผู้นำาศาสนา
	ฯลฯ

ภาคผนวก
1. สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์
	 1.1	ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์	ในปี	พ.ศ.2563	จังหวัด	
นราธิวาส	พบภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์โดยรวมร้อยละ	15.19	
โดยแบ่งตามอำาเภอ	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ปี พ.ศ.2563
โดยแบ่งตามอำาเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

อำาเภอ หญิงไทย
ที่มารับ
บริการ

ฝากครรภ์

หญิงไทยที่มารับบริการ
ฝากครรภ์ในปีงบประมาณ
ได้รับการตรวจ HCT 

และผลอยู่ระหว่าง 1-32
(มีภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์)

ร้อยละ 
(เกณฑ์

มาตรฐาน
ไม่เกิน
10%)

เมืองนราธิวาส 320 42 13.13

ตากใบ 394 39 9.9

บาเจาะ 280 54 19.29

ยี่งอ 330 127 38.48

ระแงะ 517 82 15.86

รือเสาะ 414 28 6.76

ศรีสาคร 161 21 13.04

แว้ง 201 32 15.92

สุคิริน 128 16 12.5

สุไหงโก-ลก 585 81 13.85

สุไหงปาดี 138 14 10.14

จะแนะ 159 36 22.64

เจาะไอร้อง 302 25 8.28

รวม 3,929 597 15.19

ที่มา :	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

5554



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

2. สถานการณ์กลุ่มวัยเด็ก 0-5 ปี 
	 2.1	ข้อมูลน้ำาหนักแรกเกิดของทารก	 ย้อนหลังตั้งแต่ปี	
พ.ศ.2560–2562	พบว่าทารกแรกเกิดมีน้ำาหนักน้อยกว่า	2,500	กรัม	
อยูท่ีร้่อยละ	7.91,	7.74	และ	8.01	ตามลำาดบั	(สงูกวา่เกณฑ์ทีก่ำาหนดไว	้
คือ	 ทารกแรกเกิดมีน้ำาหนักน้อยกว่า	 2,500	 กรัม	 ≤	 ร้อยละ	 7)	 
โดยสาเหตุหลักอาจเนือ่งจากการคลอดก่อนกำาหนด	การเจริญเติบโต	
ช้าในครรภ์	 และพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาขณะต้ังครรภ์ 
ที่ไม่ถูกต้อง	 ซ่ึงเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพของหญิงต้ังครรภ์	 และ	
ภาวะทุพโภชนาการของมารดาขณะต้ังครรภ์	 ดังแสดงผลในตาราง 
ที่	2

ตารางที่ 2 ทารกแรกเกิดมีน้ำาหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ในปี พ.ศ.2560-2562 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานวน
ที่ชั่ง	
น.น. 
(ราย)

น.น.
<2,500	
กรัม
(ราย)

ร้อยละ จำานวน
ที่ชั่ง	
น.น. 
(ราย)

น.น.
<2,500	
กรัม 
(ราย)

ร้อยละ จำานวน
ที่ชั่ง
น.น.
(ราย)

น.น.
<2,500	
กรัม 
(ราย)

ร้อยละ

7,965 630 7.91 7,925 613 7.74 6,954 557 8.01

ที่มา :	รายงาน	HDC	กระทรวงสาธารณสุข,	ณ	วันที่	4	ตุลาคม	2562	

	 2.2	ขอ้มลูสำารวจทารกแรกเกิด–6	เดอืน	กินนมแมอ่ยา่งเดียว	
นาน	 6	 เดือน	 นมแม่เป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าอุดมไปด้วย 
สารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมกับความต้องการของทารก	สามารถ	
ย่อยและดูดซึมได้ง่าย	 ปลอดภัย	 มีภูมิคุ้มกันต่อการติดเช้ือของ 
ระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ	 ทำาให้ทารกมีสุขภาพ	
ที่แข็งแรง	สมบูรณ์	โดยข้อมูลของทารกแรกเกิด–6	เดือน	กินนมแม่	
อย่างเดียว	

	 ในป	ีพ.ศ.2563	จงัหวดันราธิวาส	พบทารกแรกเกิด–6	เดอืน	
กินนมแม่อย่างเดียวโดยรวมร้อยละ	 52.37	 โดยแบ่งตามอำาเภอ	
ดังแสดงในตารางที่	3

ตารางที่ 3 ทารกแรกเกิด–6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
โดยแบ่งตามอำาเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

อำาเภอ จำานวน
เด็ก

อายุครบ
6 เดือน

จำานวน
เด็ก

อายุครบ
6 เดือน
ท่ีแมห่รือ
ผู้เลี้ยงดู
ได้ถูก

สอบถาม

ร้อยละ
สอบถาม

จำานวน
ที่เด็ก

อายุครบ
6 เดือน

ท่ีกินนมแม่
อย่างเดียว

ร้อยละ
กินนมแม่
อย่างเดียว
(เกณฑ์

มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า

30%)

เมือง
นราธิวาส

837 677 80.88 305 45.05

ตากใบ 767 718 93.61 247 34.40

บาเจาะ 503 416 82.70 242 58.17

ยี่งอ 423 360 85.11 253 70.28

ระแงะ 736 690 93.75 611 88.55

รือเสาะ 694 609 87.75 154 25.29

ศรีสาคร 412 311 75.49 212 68.17

แว้ง 414 346 83.57 215 62.14

สุคิริน 223 209 93.72 26 12.44

สุไหงโก-ลก 358 315 87.99 209 66.35

สุไหงปาดี 317 304 95.90 97 31.91

จะแนะ 251 204 81.27 115 56.37

เจาะไอร้อง 356 321 90.17 184 57.32

รวม 6,291 5,480 87.11 2870 52.37

ที่มา :	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
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	 2.3	ข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในเด็ก	 6	 เดือน-12	

เดอืน	และนกัเรียนประถมศกึษา/มธัยมศกึษาในโรงเรียนพระราชดำาริ	

ปี	พ.ศ.2562	จากการดำาเนินงานเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ	

6	เดอืน–5	ปี	ของจงัหวดันราธวิาส	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.2561-2562	โดยได	้

ดำาเนินการส่งเสริมดังนี้

	 	 1.	ให้ทาง	 CUP	 สนับสนุนยาน้ำาเสริมธาตุเหล็กให้กับ 

สถานบริการสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ	 เพื่อกระจายให้กับกลุ่ม 

เป้าหมายในชุมชน	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

	 	 2.	เน้นย้ำาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้บริการ	 บันทึก 

ข้อมูลการจ่ายยาน้ำาเสริมธาตุเหล็กควบคู่กับการให้บริการวัคซีน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	โดยผลจากการดำาเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง	พบว่า	

	 	 -	การจา่ยยาน้ำาเสริมธาตเุหล็กใหกั้บเดก็อาย	ุ6	เดอืน– 

	 	 	 5	ปี	ที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสถาน 

	 	 	 บริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม	 ร้อยละ	 10.90	 

	 	 	 และ	23.78	ตามลำาดับ	(ข้อมูลจากรายงาน	HDC	 

	 	 	 ณ	4	ตุลาคม	2562)

	 	 -	การตรวจความเข้มข้น	 (Hct)	 ในเลือดของเด็กอายุ	 

	 	 	 6	เดอืน–12	เดอืนและนกัเรียน	โรงเรียนพระราชดำาริ	 

	 	 	 โดยดำาเนินการในเด็กที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิ 

	 	 	 คุม้กันโรคในสถานบริการสาธารณสขุ	และผู้ปกครอง 

	 	 	 ใหค้วามยนิยอมเทา่นัน้	โดยผลตรวจภาวะโลหติจางได	้ 

	 	 	 ดังในแสดงตารางที่	4	

ตารางที่ 4 ร้อยละภาวะโลหิตจางในเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย จำานวน
ที่เฝ้าระวัง
 (ราย)

จำานวนที่พบ
ภาวะโลหิตจาง

(ราย)

ร้อยละ

เด็ก	6	เดือน-12	เดือน 2,624 499 19.02

นักเรียน	ร.ร.พระราชดำาริ 2,505 410 16.38

ที่มา : รายงานเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง,	
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	ณ	สิงหาคม	2562

	 2.4	ข้อมูลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็กแรกเกิด–5	 ปี	

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่ดำาเนินการ 

ช่ังน้ำาหนกัและวดัสว่นสงู	พร้อมทัง้แปลผลการเจริญเตบิโตตามกราฟ	

หรือโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด-5	 ปี	 ซ่ึงจะ	

รายงานผลการดำาเนินงาน	ปีละ	4	ครั้ง	

	 ในปีงบประมาณ	 2561	 กรมอนามัยได้กำาหนดเป้าหมาย 

ในการดำาเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็กแรกเกิด-5	 ปี	

ให้มีส่วนสูงดีสมส่วน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	57	จากการดำาเนินงานของ	

จงัหวดันราธิวาส	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.2560–2562	พบวา่เดก็สงูดสีมสว่นยงัไม ่

ถึงเกณฑ์ที่กำาหนด	ได้ร้อยละ	45.67,	48.28	และ	51.22	ตามลำาดับ	

โดยสามารถจำาแนกแต่ละภาวะของปัญหาภาวะโภชนาการได้ดังนี้

	 2.4.1	ภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน	พบร้อยละ	1.86,	5.22	และ	

9.51	ตามลำาดับ	ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างมาก

		 2.4.2	ภาวะผอม	 พบร้อยละ	 8.74,	 8.60	 และ	 8.56	

ตามลำาดับ	มีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อย
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	 2.4.3	ภาวะเตี้ย	 พบร้อยละ	 14.34,	 13.00	 และ	 22.06	
ตามลำาดับ	ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่ลดลงในปี	พ.ศ.2561	แต่กลับ	
เพิ่มขึ้นในปี	พ.ศ.2562	อย่างมาก
	 ภาวะที่ไม่สมส่วนของร่างกายเป็นผลมาจากการขาดสาร 
อาหารเรื้อรัง	ซึ่งสาเหตุสำาคัญคือเด็กมักบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน
และปริมาณที่ไม่เหมาะสมตามวัย	รวมถึงการขาดการออกกำาลังกาย
อย่างต่อเนื่อง	ดังแสดงผลในตารางที่	5	

ตารางที่ 5 ตารางการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ในเด็กแรกเกิด–5 ปี จังหวัดนราธิวาสl4

ภาวะ
โภชนา
การ

เป้า
หมาย

 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562
จำานวน
ทั้งหมด/
ภาวะ

โภชนาการ
(ราย)

ร้อย
ละ

จำานวน
ทั้งหมด/
ภาวะ

โภชนาการ
(ราย)

ร้อย
ละ

จำานวน
ทั้งหมด/
ภาวะ

โภชนาการ
(ราย)

ร้อย
ละ

ร้อยละ
ของเด็ก
มีภาวะ
เตี้ย

≤10 52,099/
7,472

14.34 55,490/
7,215

13.00 69,370/
15,302

22.06

ร้อยละ
ของเด็ก
มีภาวะ
ผอม

≤5 52,099/
4,553

8.74 55,490/
4,772

8.60 69,370/
5,940

8.56

ร้อยละ
ของเด็ก
มีภาวะ
อ้วน

≤10 52,099/
969

1.86 55,490/
2,895

5.22 69,370/
6,600

9.51

ร้อยละ
ของเด็ก
สูงดี
สมส่วน

≥57 52,099/
23,795

45.67 46,026/
22,222

48.28 49,153/
25,175

51.22

ที่มา :	รายงาน	HDC	กระทรวงสาธารณสุข,	ณ	วันที่	4	ตุลาคม	2562

 2.5 พฤติกรรมการบริโภค
	 ทั้งนี้จากการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ	
1-5	ปี	 จากสำานักงานสาธารณสุขประจำาจังหวัดนราธิวาส	ปี	พ.ศ.	
2561	 พบว่าเด็กอายุ	 1-5	 ปี	 มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง	
โดยเรียงลำาดับ	3	พฤติกรรมที่เด็กไม่ปฏิบัติ	(พฤติกรรมที่เหมาะสม)	
ดังนี้	
	 (1)	กินอาหารกลุ่มผักวันละ	3	ทัพพี	ทุกวัน	โดยไม่ปฏิบัติ	
ถึงร้อยละ	66.45	
	 (2)	กินอาหารว่างวันละ	 2	 คร้ัง	 (ช่วงสายและช่วงบ่าย)	
ทุกวัน	โดยไม่ปฏิบัติถึงร้อยละ	62.73	
	 (3)	กินยาเม็ดธาตุเหล็ก	 (เลือกให้ตรงตามภาวการณ์เจริญ 
เติบโตของเด็ก)	ไม่ปฏิบัติถึงร้อยละ	61.68	ดังแสดงในตารางที่	6

ตารางที่ 6 ร้อยละของพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเด็กอายุ 1–5 ปี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

1.	กินอาหารเช้าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้อย	2	กลุ่ม	คือ	
			กลุ่มข้าว-แป้ง	และเนื้อสัตว์	หรือกลุ่มข้าว-แป้ง
			และนมทุกวัน

68.60 31.40

2.	กินอาหารหลัก	วันละ	3	มื้อ	(เช้า	กลางวัน	เย็น)
			ทุกวัน

55.55 44.45

3.	กินอาหารว่าง	วันละ	2	ครั้ง	(ช่วงสายและช่วงบ่าย)	
			ทุกวัน

37.23 62.73

4.	ปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละกลุ่ม

			4.1	กินอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง	วันละ	3-5	ทัพพี
							ทุกวัน

43.68 56.32

			4.2	กินอาหารกลุ่มผัก	วันละ	3	ทัพพี	ทุกวัน 33.55 66.45

			4.3	กินอาหารกลุ่มผลไม้	วันละ	3	ส่วน	ทุกวัน 44.03 55.97

			4.4	กินอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์	วันละ	3	ช้อนกินข้าว
							ทุกวัน

78.00 22.00
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

			4.5	ดื่มนมจืด	วันละ	2-3	แก้วหรือกล่อง	ทุกวัน 70.30 29.70

5.	กินอาหารที่เป็นแหล่งธาตุเหล็ก	เช่น	ตับ	เลือด	
			เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดง	สัปดาห์ละ	1-2	ครั้ง

54.10 45.90

6.	กินยาเม็ดธาตุเหล็ก	(เลือกให้ตรงตามภาวะการเจริญ
			เติบโตของเด็ก)
			-	สัปดาห์ละ	1	ครั้งๆ	ละ	1	ช้อนชา	สำาหรับเด็ก
					ที่มีการเจริญเติบโตดี
			-	ทุกวันๆ	ละ	1	ช้อนชา	สำาหรับเด็กที่ขาดอาหาร
					และกลุ่มเสี่ยง	เป็นเวลา	1	เดือน

38.32 61.68

7.	ใช้เกลือหรือเครื่องปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีนในการปรุง
			อาหารทุกครั้ง

91.50 8.50

8.	กินอาหารประเภทผัด	ทอดและกะทิ	(เลือกให้ตรง
			ตามภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก)
			-	ไม่มากกว่า	4	อย่างต่อวัน
					สำาหรับเด็กที่มีการเจริญเติบโตดี
			-	ไม่มากกว่า	2	อย่างต่อวัน
					สำาหรับเด็กอ้วนและกลุ่มเสี่ยง
			-	มากกว่า	4	อย่างต่อวัน
					สำาหรับเด็กขาดอาหารและกลุ่มเสี่ยง

53.52 46.48

9. ไม่กินขนมกรุบกรอบ	ปลาเส้นปรุงรส	เครื่องดื่มที่มี
			รสหวาน	น้ำาอัดลม	ไอติมหวานเย็น	ลูกอม	เยลลี่	
			หมากฝรั่ง	ช็อคโกแล็ต	ขนมปังเวเฟอร์	

39.83 46.48

10.	ไม่กินเนื้อสัตว์ติดมัน	เช่น	หมูสามชั้น	ขาหมู	คอหมู	
				หนังไก่	หนังเป็ด	

81.19 18.81

11. ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็ม	เช่น	น้ำาปลา	ซีอิ้ว	แม็กกี้	
				ในอาหารที่ปรุงสุกแล้วทุกครั้ง

81.29 18.81

12. ไม่เติมน้ำาตาลในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว 80.78 19.22

ที่มา :	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส,	ณ	สิงหาคม	2562

	 นอกจากนี้เมื่อสำารวจภาวะโภชนาการเด็กที่อายุต่ำากว่า	5	ปี

ที่มีปัญหาในระดับปานกลางและรุนแรง	และระดับรุนแรง	โดยเทียบ

กับร้อยละของระดับประเทศกับจังหวัดนราธิวาส	จะเห็นได้ว่าปัญหา

สุขภาพของเด็กอายุต่ำากว่า	 5	 ปี	 มากกว่าของระดับประเทศ	 ในปี	

พ.ศ.2559	ดังแสดงในตารางที่	7

ตารางที่ 7 ร้อยละภาวะโภชนาการเด็กที่อายุต่ำากว่า 5 ปี
เปรียบเทียบระดับประเทศไทยกับระดับจังหวัดนราธิวาส

ระดับความ
รุนแรง

ร้อยละ

น้ำาหนัก
ต่ำากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

ภาวะทุพ
โภชนาการ
เฉียบพลัน

ภาวะทุพ
โภชนาการ

เรื้อรัง

ระดับ
ปานกลาง
และรุนแรง

ระดับประเทศ 6.7 5.4 10.5

จังหวัดนราธิวาส 16.2 10.7 29

ระดับ
รุนแรง	

ระดับประเทศ 1.5 1.4 2.6

จังหวัดนราธิวาส 5.1 4.7 10

ที่มา: ความเหลื่อมล้ำาของเด็กและสตรีในจังหวัดนราธิวาส	Unicef	

3. สถานการณ์กลุ่มเด็กวัยเรียน 6-14 ปี 
	 การดำาเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน	อายุ	
6–14	 ปี	 โดยครูประจำาช้ันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดำาเนินการ 
ช่ังน้ำาหนกัและวดัสว่นสงู	พร้อมทัง้แปลผลการเจริญเตบิโตตามกราฟ	
หรือโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด–18	ปี	ซึ่งจะ	
รายงานผลการดำาเนินงาน	 ปีการศึกษาละ	 2	 คร้ัง	 คือ	 คร้ังที่	 1	
เดือนสิงหาคม	และครั้งที่	2	เดือนมกราคม	ของทุกปี	
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	 ปีงบประมาณ	2561	กรมอนามัยได้กำาหนดเป้าหมายในการ

ดำาเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน	 อายุ	 6-14	 ปี	

ให้มีส่วนสูงดีสมส่วน	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 66	 จากการดำาเนินงาน 

ของจงัหวดันราธิวาส	ตัง้แต่ป	ีพ.ศ.2560–2562	พบวา่	เดก็สงูดสีมสว่น 

ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำาหนด	ได้ร้อยละ	57.49,	58.90	และ	55.67	ตาม

ลำาดับและมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	โดยสามารถจำาแนกแต่ละ

ภาวะของปัญหาภาวะโภชนาการได้ดังนี้

	 1.1	ภาวะเตีย้	โดยมเีปา้หมายนอ้ยกวา่หรือเทา่กับร้อยละ	5	

โดยในปี	พ.ศ.2560-2562	พบร้อยละ	13.07,	12.03	และ	17.27	

ตามลำาดับพบว่าลดลงในปี	 พ.ศ.2561	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่ 

ลดลงในปี	พ.ศ.2561	แต่กลับเพิ่มขึ้นในปี	พ.ศ.2562	อย่างมาก

	 1.2	ภาวะผอม	 โดยมีเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	

5	 โดยในปี	 พ.ศ.2560-2562	 พบร้อยละ	 6.40,	 5.77	 และ	 5.46	

ตามลำาดับ	ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง

	 1.3	ภาวะโภชนาการเกิน	 (ภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน)	 โดยมี 

เป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	10	โดยในปี	พ.ศ.2560-2562 

พบร้อยละ	6.40,	6.48	และ	10.62	ตามลำาดับ	ซึ่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	

	 1.4	ภาวะสมส่วน	 โดยมีเป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ	66	 โดยในปี	พ.ศ.2560-2562	พบร้อยละ	57.49,	 58.90	

และ	55.67	ตามลำาดับ	ซึ่งมีแนวโน้มลดลง

	 ภาวะที่ไม่สมส่วนของร่างกายเป็นผลมาจากการขาดสาร 

อาหารเรื้อรัง	ซึ่งสาเหตุสำาคัญคือเด็กมักบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน

และปริมาณที่ไม่เหมาะสมตามวัย	ดังแสดงผลในตารางที่	8

ตารางที่ 8 ตารางการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน อายุ 6–18 ปี

ภาวะ
โภชนาการ

เป้าหมาย ปี พ.ศ.
2560

ปี พ.ศ.
2561

ปี พ.ศ.
2562

ร้อยละของเด็ก
มีภาวะเตี้ย

≤	ร้อยละ	10 13.07 12.03 17.27

ร้อยละของเด็ก
มีภาวะผอม

≤	ร้อยละ	5 6.40 5.77 5.46

ร้อยละของเด็ก
มีภาวะอ้วน
และเริ่มอ้วน

≤	ร้อยละ	10 6.40 6.48 10.62

ร้อยละของเด็ก
สูงดีสมส่วน

≥	ร้อยละ	68 57.49 58.90 55.67

ที่มา:	รายงาน	HDC	กระทรวงสาธารณสุข,	ณ	วันที่	4	ตุลาคม	2562

	 ทั้งนี้จากการสำารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ	
6-13	ปี	จากสำานักงานสาธารณสุขประจำาจังหวัดนราธิวาส	ปี	พ.ศ.	
2561	พบว่า	
	 เด็กอายุ	6-13	ปี	มีพฤติกรรมการบริโภค	3	พฤติกรรมที่เด็ก	
ไม่ปฏิบัติมากที่สุด	(พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม)	ดังนี้	
	 (1)	ไมกิ่นขนมทีม่รีสหวาน	เช่น	ไอติมหวานเยน็	ช็อคโกแล็ต	
หมากฝรั่ง	ลูกอม	เยลลี่	เป็นต้น	โดยไม่ปฏิบัติถึงร้อยละ	80.56	
	 (2)	ไม่กินขนมขบเคี้ยว	 เช่น	 ปลาเส้นปรุงรส	 มันฝรั่งทอด	
ขนมปังเวเฟอร์	ขนมปังแท่ง	เป็นต้น	โดยไม่ปฏิบัติถึงร้อยละ	79.17	
	 (3)	กินอาหารกลุ่มผลไม้	 วันละ	 3	 ส่วน	 ทุกวัน	 โดยไม่	
ปฏิบัติถึงร้อยละ	76.39	ดังตารางที่	9
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ตารางที่ 9 ร้อยละของพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเด็กอายุ 6-13 ปี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

1.	กินอาหารเช้าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้อย	2	กลุ่ม	คือ	
			กลุ่มข้าว-แป้งและเนื้อสัตว์	หรือกลุ่มข้าว-แป้งและนม	
			ทุกวัน

81.94 18.06

2.	กินอาหารหลัก	วันละ	3	มื้อ	(เช้า	กลางวัน	เย็น)	ทุกวัน 81.94 18.06

3.	กินอาหารว่าง	วันละ	2	ครั้ง	(ช่วงสายและช่วงบ่าย)	
			ทุกวัน

73.61 26.39

4.	ปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละกลุ่ม

			4.1	กินอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง	วันละ	8	ทัพพี	ทุกวัน 41.67 58.33

			4.2	กินอาหารกลุ่มผัก	วันละ	4	ทัพพี	ทุกวัน 34.72 65.28

			4.3	กินอาหารกลุ่มผลไม้	วันละ	3	ส่วน	ทุกวัน 20.83 79.17

			4.4	กินอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์	วันละ	6	ช้อนกินข้าว
							ทุกวัน

68.06 31.94

			4.5	ดื่มนม
							•	นมสดรสจืด	วันละ	3	แก้วหรือกล่อง	ทุกวัน	
									สำาหรับเด็กไม่อ้วน
							•	นมพร่องมันเนย/นมขาดมันเนย	วันละ	3	แก้ว
									หรือกล่อง	ทุกวัน	สำาหรับเด็กอ้วน

31.94 68.06

5.	กินปลา	สัปดาห์ละอย่างน้อย	3	วัน 68.06 31.94

6.	กินไข่	สัปดาห์ละ	3-7	วันๆ	ละ	1	ฟอง 52.78 47.22

7.	กินอาหารที่เป็นแหล่งธาตุเหล็ก	เช่น	ตับ	เลือด	เป็นต้น	
			สัปดาห์ละ	1-2	วัน

31.94 68.06

8.	กินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	(เลือกให้ตรงตามการเจริญ
			เติบโตของเด็ก)
			•	สัปดาห์ละ	1	ครั้งๆ	ละ	1	เม็ด	สำาหรับเด็กที่มีการ
					เจริญเติบโตดี	
			•	ทุกวันๆ	ละ	1	เม็ด	สำาหรับเด็กที่ขาดอาหาร
					และกลุ่มเสี่ยง	เป็นเวลา	1	เดือน

28.17 71.83

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ

9.	กินอาหารประเภทผัด	ทอด	และกะทิ	(เลือกให้ตรงตาม
			การเจริญเติบโตของเด็ก)
			•	ไม่มากกว่า	3	อย่างต่อวัน	สำาหรับเด็กที่มีการเจริญ
					เติบโตดี
			•	ไม่มากกว่า	2	อย่างต่อวัน	สำาหรับเด็กอ้วนและ
					กลุ่มเสี่ยง
			•	มากกว่า	3	อย่างต่อวัน	สำาหรับเด็กขาดอาหาร
					และกลุ่มเสี่ยง

56.94 43.06

10.	ไม่กินเนื้อสัตว์ติดมัน	เช่น	หมูสามชั้น	ขาหมู	คอหมู	
				หนังไก่	หนังเป็ด	เป็นต้น 34.72 65.28

11. ไมกิ่นขนมทีม่รีสหวาน	เช่น	ไอติมหวานเยน็	ช็อคโกแล็ต	
				หมากฝรั่ง	ลูกอม	เยลลี่	เป็นต้น 19.44 80.56

12. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน	เช่น	น้ำาอัดลม	น้ำาหวาน	
				โกโก้เย็น	ชาเย็น	น้ำาปั่น	น้ำาผลไม้	นมเปรี้ยว	เป็นต้น 45.83 54.17

13. ไม่กินขนมเบเกอรี่	เช่น	เค้ก	พาย	โดนัท	เป็นต้น 48.61 51.39

14.	ไม่กินขนมขบเคี้ยว	เช่น	ปลาเส้นปรุงรส	มันฝรั่งทอด	
				ขนมปังเวเฟอร์	ขนมปังแท่ง	เป็นต้น 20.83 79.17

15.	ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็ม	เช่น	น้ำาปลา	ซีอิ๊ว	แม็กกี้	
				ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว	ทุกครั้ง 34.72 65.28

16.	ไม่เติมน้ำาตาลในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว 52.78 47.22

ที่มา:	รายงาน	HDC	กระทรวงสาธารณสุข,	ณ	วันที่	4	ตุลาคม	2562

4. สถานการณ์กลุ่มวัยทำางานอายุ 18-59 ปี 
	 จากการเฝ้าระวั งภาวะโภชนาการในกลุ่มวัยทำางาน	
โดยคำานวณได้จากค่าดัชนีมวลกาย	พบว่า	
	 4.1	กลุ่มวยัทำางานอาย	ุ30-44	ป	ีพบร้อยละ	44.99,	42.54	
และ	41.97	ตามลำาดับ	ซึ่งมีแนวโน้มการมีดัชนีมวลกายที่ปกติลดลง	
	 4.2	กลุ่มวยัทำางาน	อาย	ุ18-59	ป	ีพบร้อยละ	40.61,	40.37	
และ	 40.03	 ตามลำาดับ	 ที่มีดัชนีมวลกายปกติแนวโน้มลดลง	
ดังแสดงในตารางที่	10
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ตารางที่ 10 ร้อยละดัชนีมวลกายที่ปกติ

กลุ่ม
เป้า
หมาย

เป้าหมาย
ดัชนี

มวลกาย
ปกติ

 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562

จำานวนที่
คัดกรอง/

ดัชนี
มวลกาย
ปกติ
(ราย)

ร้อย
ละ

จำานวนที่
คัดกรอง/

ดัชนี
มวลกาย
ปกติ
(ราย)

ร้อย
ละ

จำานวนที่
คัดกรอง/

ดัชนี
มวลกาย
ปกติ
(ราย)

ร้อย
ละ

30-44
ปี

≥56 93,308/
41,975

44.99 81,277/
34,577

42.54 79,563/
33,392

41.97

18-59
ปี

≥56 231,169/
93,877

40.61 188,230/
75,997

40.37 185,398/
74,224

40.03

ที่มา:	รายงาน	HDC	กระทรวงสาธารณสุข,	ณ	วันที่	4	ตุลาคม	2562

	 ซ่ึงหนึ่งในปัจจัยสำาคัญของปัญหาดัชนีมวลกายปกติของ 

กลุ่มวัยทำางานลดลง	 คือ	 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง 

จากการสำารวจพฤติกรรมสุขภาพวัยทำางาน	 กลุ่มอายุ	 18-59	 ปี	

ระหว่างวันที่	18	กุมภาพันธ์-31	มีนาคม	2562	จำานวน	1,030	ราย	

ผู้ที่สำารวจคือ	 รพ.	 สสอ.	 และ	 รพ.สต.	 ผ่าน	Application	H4U	

โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ	15-29	ปี,	30-44	ปี	และ	45-59	ปี	พบดังนี้

	 1.	พฤติกรรมการกินผัก	 พบว่าร้อยละการกินผักในทุกช่วง 

อายุที่กินผักสูงสุดมีความถี่	 1-3	 วันต่อสัปดาห์	 (ร้อยละ	 51.39,	

50.73	 และ	 47.39	 ตามลำาดับช่วงอายุ)	 รองลงมากินผักทุกวัน	

(ร้อยละ	25.90,	27.70	และ	37.58	ตามลำาดับช่วงอายุ)	ดังแสดง	

ในตารางที่	11

ตารางที่ 11 ร้อยละความถี่ของพฤติกรรม
การกินผักแยกตามกลุ่มอายุ

ความถี่
ในการ
บริโภค
ผัก

กลุ่มอายุ

15-29 ปี 
(คน) ร้อยละ 30-44 ปี 

(คน) ร้อยละ 45-59 ปี 
(คน) ร้อยละ

ไม่กิน 12 4.78 17 3.60 5 1.63

1-3	วัน 129 51.39 240 50.73 145 47.39

4-6	วัน 45 17.93 85 17.97 41 13.40

ทุกวัน 65 25.90 131 27.70 115 37.58

รวม 251 100 473 100 306 100

 
	 2.	พฤติกรรมการดื่มหวาน	พบว่าร้อยละการดื่มหวานในทุก	
ช่วงอายุที่ดื่มหวานมีความถี่	 1-3	 วันต่อสัปดาห์	 (ร้อยละ	 63.35,	
65.96	และ	62.76	ตามลำาดับช่วงอายุ)	รองลงมาดื่มหวาน	4-6	วัน	
ต่อสัปดาห์	(ร้อยละ	17.13,	13.32	และ	9.80	ตามลำาดับช่วงอายุ)	
ดังแสดงในตารางที่	12

ตารางที่ 12 ร้อยละความถี่ของพฤติกรรม
การบริโภคน้ำาหวานแยกตามกลุ่มอายุ

ความถี่ 
ในการ
บริโภค
น้ำาหวาน

กลุ่มอายุ 

15-29 ปี 
(คน) ร้อยละ 30-44 ปี 

(คน) ร้อยละ 45-59 ปี
(คน) ร้อยละ

ไม่ดื่ม 17 6.77 52 11 55 17.96

1-3	วัน 159 63.35 312 65.96 192 62.76

4-6	วัน 43 17.13 63 13.32 30 9.80

ทุกวัน 32 12.75 46 9.72 29 9.48

รวม 251 100 473 100 306 100
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	 3.	พฤตกิรรมการปรุงเคม็	พบวา่ร้อยละการปรุงเค็มสว่นใหญ	่

จะเติมเค็มบางครั้ง	(ร้อยละ	71.32,	71.03	และ	64.05	ตามลำาดับ	

ช่วงอายุ)	 รองลงมาไม่มีการเติมเค็ม	 (ร้อยละ	16.73,	19.03	และ	

22.55	ตามลำาดับช่วงอายุ)	ดังแสดงในตารางที่	13

ตารางที่ 13 ร้อยละความถี่ของพฤติกรรม
การเติมเค็มแยกตามกลุ่มอายุ

ความถี่
ในการ
ปรุง
เค็ม

กลุ่มอายุ 

15-29 ปี 
(คน)

ร้อยละ
30-44 ปี 
(คน)

ร้อยละ
45-59 ปี 
(คน)

ร้อยละ

ไม่เติม 42 16.73 90 19.03 69 22.55

บางครั้ง 179 71.32 336 71.03 196 64.05

ทุกครั้ง 30 11.95 47 9.94 41 13.40

รวม 251 100 473 100 306 100

5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมธาตุไอโอดีน 
 ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก
	 ข้อมูลสถานการณ์ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิง 

ตั้งครรภ์ของจังหวัดนราธิวาส	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556-2559	พบว่าระดับ 

ไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงต้ังครรภ์มีลักษณะขึ้นลงไม่คงที่	 มีทั้ง 

สูงกว่าและต่ำากว่าค่าเป้าหมาย	คือ	ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะ	

(MUI)	≥150	 ไมโครกรัม/ลิตร	 สาเหตุอาจเนื่องจากประชาชนยัง 
นิยมบริโภคเกลือเม็ดแทนเกลือเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร	

ซึ่งมาตรการหลักในการแก้ไขปัญหา	คือ	รณรงค์ให้ครัวเรือนใช้เกลือ

เสริมไอโอดีน	ส่วนมาตรการเสริม	คือ	การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

ให้แก่หญิงต้ังครรภ์ทุกรายตลอดการต้ังครรภ์	 และหญิงให้นมบุตร	

ถึงบุตรอายุ	6	เดือน	โดยผลการสำารวจภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิง	

ตั้งครรภ์	ดังแสดงในตาราง	14

ตารางที่ 14 ร้อยละการสำารวจภาวะขาดสารไอโอดีน
ในหญิงตั้งครรภ์ ในปี พ.ศ.2556-2559

ค่ามัธยฐานไอโอดีน
ในปัสสาวะ (MUI) 

ปี พ.ศ.
2556

ปี พ.ศ.
2557

 ปี พ.ศ.
2558

ปี พ.ศ.
2559

จังหวัดนราธิวาส 167.5 140.5 168.8 144.5

ประเทศ 146.8 155.7 147.1

ที่มา :	เอกสารตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ณ	วันที่	10	กรกฎาคม	2562
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ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ.2563-2567

ที่ปรึกษา
 1. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
	 2.	ผศ.ดร.พงค์เทพ	สุธีรวุฒิ	 สถาบนันโยบายสาธารณะ	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้รวมรวบข้อมูล 
	 1.	ผศ.ดร.มนทนา	รุจิระศักดิ์	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
	 2.	ผศ.ดร.วุฒิชัย	ศรีช่วย	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
	 3.	ผศ.ดร.วนิสา	หะยีเซะ	 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้สังเคราะห์ และบรรณาธิการ
	 1.	ดร.กุลทัต	หงส์ชยางกูร	 สถาบนันโยบายสาธารณะ	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
	 2.	น.ส.วรรณา	สุวรรณชาตรี	 สถาบนันโยบายสาธารณะ	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
	 3.	ดร.เพ็ญ	สุขมาก	 สถาบนันโยบายสาธารณะ	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
	 4.	ดร.มุมตาส	มีระมาน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จัดพิมพ์โดย

สถาบันนโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น	10	อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	90110
โทรศัพท์	074-282900-2	โทรสาร	074-282901	
Website http://hsmi.psu.ac.th

ปก/รูปเล่ม	 ฝนพรรษ	อินทรนิวาส
พิมพ์ที่	 	 โฟ-บาร์ด	280/2	หมู่ที่	6	ถนนปุณณกันฑ์	ตำาบลทุ่งใหญ่	อำาเภอหาดใหญ่	
	 	 	 จังหวัดสงขลา	90110	โทรศัพท์	08	9659	5338
	 	 	 E-mail:	fonpat1971@gmail.com
พิมพ์ครั้งที่ 1	 กันยายน	2563
จำานวน	 	 1,000	เล่ม




