
39 
 

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1. ระบบและกลไกการบรหิารจดัการและการขับเคลื่อนงาน  
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
3. การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

ตัวช้ีวัด INS 1.3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี  
(เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 54) 
1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
           องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อระดับเชาวน์ปัญญาของเด็ก มี 4 ปัจจัย 
ได้แก่ 1) ธาตุเหล็ก  2) ไอโอดีน  3) ส่วนสูงของเด็ก  4) การเลี้ยงดูเด็ก แสดงให้เห็นว่า โภชนาการมีความส าคัญ
ต่อระดับเชาวน์ปัญญา นื่องจากธาตุเหล็กและไอโอดีนเป็นสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายและ
สมอง พัฒนาระบบประสาท นอกจากธาตุเหล็กและไอโอดีนที่มีผลการเจริญเติบโตหรือการเพ่ิมส่วนสูงแล้ว ยังมี
สารอาหารอื่นที่ส าคัญอีกหลายชนิดต่อการเพิ่มส่วนสูง เช่น พลังงาน โปรตีน แคลเซียม สังกะสี วิตามินเอ วิตามิน
บี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 12 โฟเลท และวิตามินซี เป็นต้น 
 ดังนั้น โภชนาการที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี หรือ 2 ,500 วันแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติของ
การพัฒนาสมอง และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวัยทารก จะช่วยสร้างเซลล์สมอง ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต องค์ประกอบของร่างกาย และการท าหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมี
การเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) โดยดูจากการที่เด็กมีส่วนสูงอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูง จากกราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ) และมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (จากกราฟ
น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) เป็นการดูการเจริญเติบโตทั้งส่วนสูงและน้ าหนักพร้อมกันในเด็กคนเดียวกัน ซึ่งจะใช้ค า
ว่า “เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน” เด็กสูงจะท าให้มีระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถในการเรียนรู้     

ผลการเฝ้าระวังด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัย ในปี 2560 จากข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม พบว่า 
จังหวัดล าพูน มีเด็กอายุ 0-72 เดือน ทั้งหมด 16,605 คน ได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งหมด 
147,898 คน คิดเป็นร้อยละ 89.72 เมื่อพิจารณาผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย พบว่า มีเด็กสูงดีสมส่วน  
ร้อยละ 47.87 ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย( เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 51) 

ส าหรับ การด าเนินงานด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยจังหวัดล าพูน  
มีการด าเนินงานทั้งในรูปแบบการพัฒนาระบบบริการในสถานบริการสาธารณสุข และการส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง อาสาสมัคร องค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันด าเนินงานเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์  การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การให้อาหารตามวัย การพัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดี 
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองผ่านกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่  การส่งเสริมโภชนาการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน และกิจกรรมการเฝ้าระวังด้านภาวะโภชนาการ โดยการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง และการแปลผลการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์ เป็นต้น 
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Structure – Function 

1) มีกลไกการขับเคลื่อนงานที่เชื่อมโยง จากระดับเขตสุขภาพ จังหวัด และอ าเภอ 
2) มีกลไกการขับเคลื่อนงานที่เชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

และอ าเภอ  
2.2 GAP Analysis  

1) มีการวางแผนพัฒนาระบบบริการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการ และการเจริญเติบโต 
2) มีการวางแผนพัฒนาระบบบริการตามแนวทาง 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
3) มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

 2.3 Framework 
1) มีการรวบรวมสถานการณ์และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
2) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงาน  

 2.4 Task List  
1) มีการก าหนดประเด็นและพ้ืนที่เป้าหมายเฉพาะในการด าเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก  

 2.5 Activities /Project  
1) มีการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด 
2) มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานการขับเคลื่อนงานโครงการ

มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 1 
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  

1) มีการรวบรวมรายงานสถานการณ์ รายไตรมาส  และมีการวิเคราะห์แนวโน้มเพ่ือก าหนดวิธีการ
ควบคุมก ากับงาน 
 

 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

มาตรการ 1:  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1) ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) จังหวัดล าพูน ท าหน้าที่ใน

การสร้างระบบการเฝ้าระวังภาวะเจริญเติบโตในจังหวัดล าพูน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ก าหนดประเด็น
การพัฒนาร่วมระดับจังหวัด และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละระดับ และ
จัดท ากรอบแผนงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและถ่ายระดับสู่แผนงาน/โครงการระดับอ าเภอและต าบล  

2) ถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงาน โดยการจัดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่ 
ผู้รับบริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องกรอบแนวคิดของ

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โดยมี Child Development Manager ในระดับ
โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ท าหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานการ
ท างานระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร และเชื่อมกับภาคีเครือข่ายนอกองค์กร ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของเครือข่ายระดับอ าเภอ 
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3) พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนา 
เด็กแบบบูรณาการทั้ง โภชนาการ ทันตสุขภาพ พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สติปัญญาและการปรับตัวอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ผ่านกิจกรรม กิน-กอด-เล่น-เล่า   

4) พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับงาน มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และระบบติดตาม
ประเมินผล โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดส าคัญระดับ
จังหวัด นิเทศติดตามการท างานในระดับเครือข่ายบริการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง          
การประชุมผู้ปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูลด้านส่งเสริมและคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมีการชี้แจงแนวทางการ
บันทึกผล ในโปรแกรม JHCIS และ HosXP   

 
มาตรการ 2 :พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ 
1) ตรวจสอบการมีและใช้เครื่องมือการเฝ้าระวังการประเมินการเจริญเติบโตตามมาตรฐานในสถาน

บริการสาธารณสุขทุกระดับ 
2)  ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและ

ไอโอดีนอย่างครอบคลุมและเพียงพอ  รวมทั้งการสร้างระบบเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในระดับพ้ืนที่โดยการสุ่ม
ตรวจเกลือบริโภคในครัวเรือนและในโรงงานผลิต การตรวจหาปริมาณสารไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ /
เด็กแรกเกิด-2 ปี(โครงการระดับเขต) และการตรวจหาปริมาณธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังด้านโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กปฐมวัย         
โดยมุ่งเน้นให้สถานบริการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ โดย การวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดประเด็นปัญหา 
และก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่  
 

มาตรการ 3 : บูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เป็นประธาน และมีเลขานุการร่วมจาก 4 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าพูน และส านักงานพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต1 และเขต 2 เพ่ือพัฒนา
นโยบายและทิศทางการท างานด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดล าพูน  การจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมทั้งแผนระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน และการก ากับติดตาม ประเมินผล 

2) จังหวัดล าพูนมีการลงนามความร่วมมือ(MOU)การท างานด้านส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน ผู้อ านวยการส านักงานพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต1 และเขต 2  เมื่อปี 2557  และ ได้ผลักดันในการท างานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย    
เป็นประเด็นการขับเคลื่อนการงานระดับจังหวัด และบูรณาการแผนงาน/โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3) ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ที่อาศัยความเชื่อมโยงระหว่างสถานบริการสาธารณสุข 
องค์กรชุมชน และสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล ตามมาตรฐานอนามัยแม่
และเด็ก  และการด าเนินงานต าบลนมแม่เพ่ือพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ 

4) สร้างกระแสและการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ จัดงานมหกรรมพัฒนาเด็กแบบ
บูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด  ระดับชุมชนท้องถิ่น  และภาคเครือข่ายเอกชน 
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  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

ผลการเฝ้าระวังด้านโภชนาการในเด็กปฐมวัย จากข้อมูลในระบบ Health Data Center พบว่า จังหวัดล าพูน 
มีเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 16,575 คน ได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการ ทั้งหมด 14,600 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 88.08 เมื่อพิจารณาผลการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย พบว่า จังหวัดล าพูนมีเด็กสูงดีสมส่วน  
จ านวน 6,898 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า ทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย(ร้อยละ 54) 
ต่ าสุด คือ อ าเภอทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 38.91 

 

พื้นที่ 
 

จ านวนเด็กที่
ได้รับการ
ประเมิน 

สูงด ีสมส่วน  เด็กเตีย้ เด็กผอม เด็กอ้วน  

(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 
อ.เมืองล าพูน 6,399 3,106 48.54 592 9.25 234 3.66 216 3.38 
อ.แม่ทา 1,548 706 45.61 154 9.95 111 7.17 53 3.42 
อ.บ้านโฮ่ง 1,028 484 47.08 71 6.91 97 9.44 35 3.40 
อ.ลี้ 1,890 887 46.93 254 13.44 133 7.04 65 3.44 
อ.ทุ่งหัวช้าง 843 328 38.91 150 17.79 54 6.41 21 2.49 
อ.ป่าซาง 1,983 882 44.48 235 11.85 83 4.19 105 5.30 
อ.บ้านธิ 617 379 61.43 31 5.02 16 2.59 5 0.81 
อ.เวียงหนองล่อง 292 126 43.15 53 18.15 12 4.11 13 4.45 
รวม 14,600 6,898 47.25 1,540 10.55 740 5.07 513 3.51 
เขตสุขภาพที่ 1 196,672 90,069 45.80 24,742 12.58 11,394 5.79 7,570 3.85 
ประเทศ 2,405,926 1,204,227 50.05 209,827 8.72  124,428 5.17  76,940 3.20  

  
  ผลการเฝ้าเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 5 ปี : ชาย 109.76 เซนติเมตร (เป้าหมาย 113 ซม.)  

หญิง 109.17 (เป้าหมาย 112 ซม.)  และพบว่า ทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์ ส าหรับผลการเฝ้าระวังปัญหาด้าน
โภชนาการและการเจริญเติบโต พบว่า จังหวัดล าพูน มีปัญหาเด็กเตี้ย  ร้อยละ 10.55 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 
10)  โดยพบทุกอ าเภอไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ส าหรับเด็กผอม พบ ร้อยละ 5.07 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ5) และ
เด็กอ้วน พบร้อยละ 3.51 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10)  
            ทั้งนี ้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
และวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ต่อไป 
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 - 
 
 

ผู้รายงาน : นางพิมภาวรรณ์   เขยะตา 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : 29 มกราคม 2561 
โทร   : 053 093725-6 ต่อ 121 มือถือ 081 8855044 
E-mail : pimpawanenator@gmail.com 


