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

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม :  3. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
 

 

1. สถานการณ์  
 จากข้อมูลการส ารวจภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 6-14 ปี ของจังหวัดล าพูน ในปี 2558-2560 
(เทอม 1) พบว่า ในแต่ละปี ความครอบคลุมการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เด็กนักเรียน เท่ากับ ร้อยละ 20.99 , 28.43 
และ 49.54 ตามล าดับ สูงดีสมส่วนมีแนวโน้มสูงขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 60.92,61.59 และ 63.24 ตามล าดับ อ้วนและ
เริ่มอ้วน เท่ากับ ร้อยละ 13.97,14.58 และ 13.99 ตามล าดับ ภาวะเตี้ย เท่ากับ ร้อยละ 4.13,5.63 และ 3.94 
ตามล าดับ ภาวะผอม เท่ากับร้อยละ 6.20, 4.65 และ 4.87 ตามล าดับ  
 

2. การวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditind Block (SAB) 
2.1 Structure การก าหนดโครงสร้างรองรับ ระดับจังหวัดมี PM ที่รับผิดชอบงานวัยเรียน ทั้งนี้ได้มีการ

แต่งตั้งมีคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด/อ าเภอ  
2.2 Gap analysis  
2.2.1 ข้อมูลในระบบรายงาน HDC ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนอายุ 6-14 ปี ทั้งหมด เช่น ฐานข้อมูลเด็ก

นักเรียนในเขตรับผิดชอบ รพ.ล าพูน (ประมาณ 4,000 คน) ไม่ถูกน าเข้าในระบบและไม่มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบรายงาน   

2.2.2 การประสานงานกับโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ เนื่องจาก ทั้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและครูอนามัยมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบจึงท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  เช่น การชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง เด็กนักเรียนไม่ครอบคลุม 

2.3 กรอบในการวางแผนงาน ใช้กรอบการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2.4 Task List มีการก าหนดเป้าหมายในปี 2561 ดังนี้ 

3 เดือน - มีฐานข้อมูลและผลการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี 
- มีแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน  
- มีคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกระดับ 

6 เดือน - โรงเรียนประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอาทิ การ

ส่งเสริมภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย ให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 
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9 เดือน - โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรไม่น้อยกว่า 3 
โรงเรียน 

- มีโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทางกาย (Cho PA & Chi PA)  อย่างน้อย 3 โรงเรียน 
12 เดือน - เด็กนักเรียน 6-14 ปี สูงดีสวมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

- ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี เด็กชาย 154 ซม เด็กหญิง 155 ซม 
 
2.5 กิจกรรม/โครงการ 
 2.5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนด้านสารสนเทศ 
 2.5.2 ประชุมเพื่อพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายสุขภาพจังหวัดล าพูน 
 2.5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน (องค์ความรู้การดูแล

สุขภาพเด็กวัยเรียน (NuPETH) Cho PA & Chi PA ,เด็กไทยแก้มใส สูงดีสมส่วนแข็งแร็ง ทุพโภชนาการ) 
 2.5.4 รณรงค์นมจืดยืดความสูงในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) และวันเด็กแห่งชาติ (Love 

Milk Day) 
 2.5.5 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรอบรู้สุขภาพวัยเรียน เพ่ือลดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
2.6 การก ากับติดตาม โดยการนิเทศติดตาม ก ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.6.1 ให้มีการรายงานข้อมูล การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน HDC ปีละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนที่ 1 เดือน 

พค.มิย.กค. ตัดข้อมูลรายงาน 15 สค. ภาคเรียนที่ 2 เดือน ตค.พย.ธค. ตัดข้อมูล 15 กพ.)  
2.6.2 ประเมินและสนับสนุนโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการ(MO)  
จากรายงานข้อมูลผ่านระบบ HDC.จังหวัดล าพูนวันที่ 30 มกราคม 2561 พบว่า ในปี 2560 (เทอม 2) 

เด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปีสูงดีสมส่วน ร้อยละ 63.18 ต่ ากว่าเป้าหมายของเขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2561 
ก าหนดให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 (เป้าหมายกรมอนามัย ร้อยละ 68) โดยทุกอ าเภอมีผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย อ าเภอ
ที่พบปัญหามากท่ีสุด คือ อ าเภอบ้านธิ สูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 53.78 รายระเอียดตามตาราง 1 
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ตารางที่ 1  จ านวนร้อยละเด็กนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์สูงดีสมส่วน ปีการศึกษา 2560 จังหวัดล าพูน 
 

อ าเภอ ภาคเรียนที่ 1 / 2560 ภาคเรียนที่ 2 / 2560 
ชั่งน้ าหนัก/
วัดส่วนสูง 

(คน) 

สูงดี 
สมส่วน 
(คน) 

ร้อยละ ชั่น้ าหนัก/
วัดส่วนสูง 

(คน) 

สูงดี 
สมส่วน 
(คน) 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 5,732 3,577 62.4 5,955 3,748 62.88 
แม่ทา 1,653 1,046 63.28 2,117 1,383 65.33 

บ้านโฮ่ง 1,785 1,116 62.52 768 487 63.41 
ลี้ 2,704 1,695 62.68 1,871 1,211 64.72 

ทุ่งหัวช้าง 721 437 60.61 1,474 964 65.40 
ป่าซาง 3,494 2,286 65.43 2,653 1,609 60.65 
บ้านธิ 398 266 66.83 357 192 53.78 
เวียงฯ 278 186 64.75 433 280 64.67 
รวม 10,431 10,603 63.24 15,628 9,874 63.18 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ระบบสารสนเทศ   –  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระบบการบันทึกข้อมูลโภชนาการและ
การตรวจสุขภาพนักเรียน เช่น โครงการเด็กไทยสายตาดี  

- คุณภาพข้อมูลในระบบ HDC 
- การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
- การคัดกรอง ส่งต่อ เด็กกลุ่มเสี่ยง 
- การด าเนินงานกลุ่มวัยเรียนและการบันทึกข้อมูล มีระยะเวลาจ ากัด  
- การส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่และโรงเรียน 

การแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในคลินิก DPAC ใน รพ.สต.และ รพช. 
       - ไม่มีการส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
   

 

ผู้รายงาน : นางอุบลกกาญจน์ ทับแก่น 
ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : ........................................................................... 
โทร   : ............................................................................... ....... 
E-mail : ……………………………………………………………………….… 

 


