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ตก. 1 : รายงานระดับจังหวัด
แบบรายงานการตรวจราชการระดับ จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบที่ 1 /2559
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
จังหวัด ราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจราชการ วันที่ 10–12 กุมภาพันธ์ 2559
ประเด็นการตรวจราชการ : วัยเรียน
ตัวชี้วัดหลักระดับ กระทรวง
1. เด็กอายุ 5-14 ปี ในโรงเรียนทุกสังกัดมีอัตราเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10
2. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กแสนคน
ตัวชี้วัดระดับเขต/จังหวัด
1. ร้อยละของเด็กนักเรียน อายุ 5-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10)
2. ร้อยละเด็กนักเรียน อายุ 5-14 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ร้อยละ 70)
3. เด็ก ป.1 ทุกคนได้รับการตรวจสายตา และเด็กที่มีสายตาผิดปกติได้รับการแก้ไข
4. เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้้า ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กแสนคน
5. IQ เด็กนักเรีย น เฉลี่ย 100, EQ ปกติ >70%
1. ประเด็นการตรวจราชการ
1) การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า
2) ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน
1. การถ่ายทอดโปรแกรมนักจัดการน้้าหนักเด็กวัยเรีย น (Smart Kids Coacher : SKC) สู่
โรงเรีย นเป้าหมาย/สถานบริการสาธารณสุข
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และการรายงานผล
1. ประเด็นการตรวจราชการ : วัยเรียน
1.1 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า15ปีไม่เกิน6.5ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่้ากว่า15ปี
2. สถานการณ์
จากรายงานมรณะบัตร ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2557 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2557) เขต
สุขภาพที่ 5 มีอัตราการเสียชีวิตของเด็กจมน้้า เขตสุขภาพที่ 5 อัตราเสีย ชีวิต 8.6 ต่อประชากรเด็กอายุต่้ากว่า
15 ปี แสนคน พื้นที่ เสี่ยงมาก (อัตราการเสี ย ชีวิต >7.5 หรือจ้ านวนคนเสีย ชีวิตตั้ งแต่ 20 คนขึ้นไปต่อปี )ได้แ ก่
เพชรบุรี(14.6) ประจวบคีรีขัน ธ์( 12.0) กาญจนบุรี(10.3) สุพรรณบุรี(9.7) ราชบุรี(8.0) พื้นที่เ สี่ยงปานกลาง
(อัตราการเสียชีวิต 5-7.5 ได้แก่ สมุทรสงคราม(6.6) พื้นที่เสี่ยงน้อย(อัตราการเสียชีวิต< 5) ได้แก่ คือ สมุทรสาคร
(4.0) นครปฐม(4.5) ดังตาราง
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ตารางที่ 1 พื้นที่เสี่ยงและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีต่อประชากรเด็กแสนคน
จังหวัด
2554
2555
2556 2557 2558
หมายเหตุ
กาญจนบุรี
13.6
12.9
10.2
11.1
10.5  คือ พื้นที่เสี่ยงมาก
ราชบุรี
7.7
7.0*
6.5*
8.1
6.4*  * คือ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
นครปฐม
7.5
9.9
5.1*
4.5**
5.8* ** คือ พื้นที่เสี่ยงน้อย
สุพรรณบุรี
10.5
15.1
9.4
9.7
6.2*
สมุทรสงคราม
12.7
15.8
12.7
6.6*
6.6*
สมุทรสาคร
9.1
11.1
11.2
4.1**
3.0**
เพชรบุรี
11.7
9.3
10.7
13.4
6.1*
ประจวบคีรขี ันธ์
11.8
9.8
17.9
12.0
11.0
เขต
10.3
11.3
9.7
8.7
7.1*
ที่มา:ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งยังต้อง

มีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง)
หมายเหตุ ข้อมูลจากส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2557 เดือนมกราคม -ธันวาคม 2557 ปี 2558
เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 (ปี 2559 ยังไม่มีข้อมูล)
เป้าหมายจ้านวนเด็กเสียชีวิต และจ้านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปี 2559 ระดับจังหวัด
จ้านวนเด็กเสียชีวิต
เป้าหมายทีมผู้ก่อการดี
จังหวัด
ปี2557
เป้าหมาย ปี2559
จ้านวนอ้าเภอ
จ้านวนทีม
กาญจนบุรี***
18
14
13
7
ราชบุรี***
12
10
10
5
นครปฐม*
7
6
7
1
สุพรรณบุรี***
14
11
10
5
สมุทรสงคราม**
2
1
3
1
สมุทรสาคร*
4
3
3
1
เพชรบุรี***
11
9
8
4
ประจวบคีรีขันธ์ ***
12
10
8
4
เขตสุขภาพที่ 5***
80
64
62
28
หมายเหตุ -เป้าหมายการสมัครผู้ก่อการดีอย่างน้อยอ้าเภอละ 1 ทีม
-เป้าหมายทีมที่ผ่านเกณฑ์ผู้ก่อการดี ***พื้นที่เสี่ยงมากอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ้านวนอ้าเภอ
** พื้นที่เสี่ยงปานกลางอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ้านวนอ้าเภอ * พื้นที่เสี่ยงน้อยอย่างน้อย 1 ทีม
พื้นที่เป้าหมาย
ปี 2557 จากข้อมูลส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2557 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2559)
จังหวัดราชบุรี มีอัตราเสียชีวิต 8.1 เป็นล้าดับที่ 5 ของเขต และล้าดับที่ 33 ของประเทศ
-เด็กเสียชีวิต 12 คน (โพธาราม3, เมือง 2,ปากท่อ2, จอมบึง 2, ด้าเนินฯ 2, บ้านโป่ง 1)
-กลุ่มอายุ 0-4 ปีจ้านวน 5 คน ,5-9 ปีจ้านวน3 คน ,10-14 ปี จ้านวน4 คน
-ระบุแหล่งน้้าที่เสียชีวิต 3 คน ได้แก่ คลองชลประทาน 2 คน คลองหน้าบ้าน 1 คน
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ปี 2558 อัตราเสียชีวิต 6.0
ปี 2559 มีรายงาน 1 คน อ.ด้าเนินสะดวก (ไตรมาส 1)
 มาตรการ
1.การด้าเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า
2.การเฝ้าระวังติดตาม
-ขาดมาตรการสื่อสารประชาสัมพันธ์
 แผนงาน โครงการ
1.ระดับจังหวัด มีโครงการป้องกันเด็กจมน้้าจังหวัดราชบุรี ปี 2559(รอพิจารณางบฯรอบ 2)
1.1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นทีมผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้้าในพื้นที่เสี่ยง
1.2 จัดอบรมครูก หลักสูตรว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิตรอด และการช่วยเหลือเด็กจมน้้า ใน 5 อ้าเภอ
เสี่ยง (ด้าเนินฯ, ปากท่อ, โพธาราม, จอมบึง, วัดเพลง)
1.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินทีมผู้ก่อการดี
1.4 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
- วางแผนขยายโรงเรียนสอนว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิตรอด ร่วมกับ สพฐ. และโรงเรียนดรุณาราชบุรี
2. ระดับอ้าเภอ ยังไม่ได้ถ่ายทอดรายละเอีย ดการป้องกันเด็กจมน้้า/ผู้ก่อการดีสู่พื้นที่ อปท./ต้าบล
เป้าหมาย
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์(ระบุรายการข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็นในแต่ละประเด็น )
ล้าดับ ตัวชี้วัด

1

อัตราการ
เสียชีวิต
จากการ
จมน้้า
ของเด็ก
อายุต่้า
กว่า 15
ปี ไม่เกิน
6.5 ต่อ
แสน
ประชากร
เด็กอายุ
ต่้ากว่า15
ปี

ราย
การ
ข้อมูล

อ. อ. อ.
อ.
อ.
อ.
อ.
อ. อ. อ.
เมือง โพ ปาก บ้าน จอม ด้า เจ็ด บาง วัด สวน
ธาราม ท่อ โป่ง บึง เนิน เสมียน แพ เพลง ผึ้ง
สะ
ดวก
เป้าหมาย 2*
2 2*
1
2* 2*
เด็ก
เสียชีวิต
ผลงาน
- - - - - 1 - - - จ้านวน
(คน)
ลดลง (ร้อย 50
ละ)
เป้าหมาย 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
สมัครทีม
ผู้ก่อการ
ดี
ผลงาน
จ้านวน
(ทีม)
ร้อยละ
-

หมายเหตุ * 4 อ้าเภอรวมกันต้องไม่เกิน 7 คน

อ. ภาพรวม
ภาพรวมจังหวัด
บ้าน จังหวัด
รอบ1
รอบ2
คา (ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
วันที่รบั (ต.ค.–ธ.ค. (ม.ค.–
ตรวจ)
58)
มี.ค.59)
10
10
1

1

10

10

10

10

-

-

0

-

-

0

-
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4.สรุป ประเด็นส้ าคั ญที่เป็ นความเสี่ยงต่อการท้ าให้ การขับ เคลื่ อนนโยบายหรื อการด้ าเนิ นงานไม่ ป ระสบ
ความส้าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม
-ระดับอ้าเภอ ยังมีแผนงาน/โครงการไม่ครบทุกแห่ง ที่สนับสนุนการสร้างทีมผู้ก่อการดี
1. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้
สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ต่อหน่วยรับตรวจ
ไปประสาน หรือ ด้าเนินการต่อ
ด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
-จัดประชุมราชการถ่ายทอด
1.จังหวัด
-เร่งรัดติดตามการสมัครทีม
- โครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ผู้ก่อการดีให้ครบทุกอ้าเภอ
แนวทางให้ทีมผู้ก่อการดีพื้นที่
-Smallsuccess รอบ 3 เดือนยังไม่ (เป้าหมายผู้ก่อการดีสมัครอ้าเภอ อ้าเภอเสี่ยง
มีทีมสมัครผู้ก่อการดี(อยู่ระหว่าง
ละ 1 ทีม รวม 10 ทีม และต้อง
ประสานงานคัดเลือกทีม)
ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย 5
ทีม)
2. ระดับอ้าเภอ
-เร่งรัดการถ่ายทอดแนวทาง/
-ยังไม่ได้ถ่ายทอดรายละเอียดการ
ขอความร่วมมือสร้างทีมผู้ก่อการดี
ป้องกันเด็กจมน้้า/ผู้ก่อการดีสู่พื้นที่ ระดับต้าบล/โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่
อปท./ต้าบลเป้าหมาย
มีเด็กเสียชีวิต หรือมีแหล่งน้้าเสี่ยง

1.2 ประเด็นการตรวจราชการ : ลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน
ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ล้าดับ ประเด็น/หัวข้อ ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(3)

(1)
(2)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การถ่ายทอดโปรแกรมนักจัดการน้้าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher: SKC)
สู่โรงเรียนเป้าหมายและสถานบริการสาธารณสุข
1

แผนลดปัญหา
ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน โดย PM
จังหวัด

- แผนลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วนของจังหวัดราชบุรี
เป็นแผนบูรณาการในการ
แก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน
ได้แก่ ฟันผุ ภาวะโภชนาการ
เกิน ภายใต้การด้าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส้าคัญของโครงการ
จะให้ความส้าคัญกับการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือ
ผู้บริหาร (4)

- เพื่อให้จังหวัดราชบุรีสามารถจัด ไม่มี
กิจกรรมลดภาวะเริ่มอ้วน+อ้วนใน
เด็กวัยเรียนได้ครอบ คลุมตาม
ตัวชี้วัดของกระทรวง โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดโปรแกรม SKC, SKL
การคัดกรองส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยง การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ด้านการจัดการน้้าหนัก ไม่ตกหล่น
ผู้รับผิดชอบงานในระดับต่างๆมี

5

ล้าดับ

ประเด็น/หัวข้อ
(1)

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(2)
(3)
จัดการบูรณาการด้านส่งเสริม ความเข้าใจตรงกันและมีการ
สุขภาพในโรงเรียน การจัดท้า ด้าเนิน งานตรงตามไตรมาส
ข้อตกลงเชิงนโยบาย และการ จังหวัดควรระบุกิจกรรมดังกล่าว
พัฒนาศักยภาพครูอนามัยและ ไว้ในแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่มีการ - จัดท้าเป็นบันทึกช่วยจ้าและ
ระบุถึงกระบวนการถ่ายทอด Small success รายไตรมาส
SKC แต่มีการก้าหนดค่า
ให้กับคณะกรรมการ โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการก้ากับติดตาม PM ระดับอ้าเภอ/รพ.สต.
และประเมินผล โดยระบุว่า
เด็กอ้วนและเริ่มอ้วน ร้อยละ
๘๐ ได้รบั การจัดการ น้้าหนัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับคือเกิด
การมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพนักเรียนและครู
อนามัย+เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สามารถคัดกรองปัญหา
สุขภาพนักเรียนได้ตาบทบาท
ของตนเองและส่งต่อได้
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการ บูรณาการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
(School Health Manager)
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน และมี PM วัยเรียน
ในแต่ละอ้าเภอเป็นกรรมการ

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือ
ผู้บริหาร (4)
ไม่มี

2. การถ่ายทอดโปรแกรม SKC สู่โรงเรียนเป้าหมายและ สถานบริการสาธารณสุข
2

การถ่ายทอด
โปรแกรม SKC
สู่โรงเรียน
เป้าหมายและ
สถานบริการ
สาธารณสุข

- มีรายชื่อทีม SKC ระดับ
จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และ
ทีม SKC ได้เข้ารับการ
ถ่ายทอดโปรแกรม SKC กับ
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี เมื่อ
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๘ และเข้ารับ
การถ่ายทอดจากกรอนามัย
เมื่อ ๑๔ – ๑๕ ม.ค.๕๙
และได้มีการถ่ายทอดสูท่ ีม
สุขภาพอ้าเภอ ครอบคลุมทั้ง
๑๐ อ้าเภอ จ้านวน ๑๔ คน
ประกอบด้วย สสจ.ราชบุรี ๑
คน สสอ. ๓ คน (สสอ.เมือง

- ปรับแผนหรือเพิ่มเติมช่อง
ทางการถ่ายทอดโปรแกรม SKC
ให้ครอบคลุมถึงผู้รบั ผิดชอบงาน
คลินิก DPAC เพื่อให้เกิดการ
ท้างานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
ระหว่างกลุ่มวัยเรียนและคลินิก
DPAC
- เสริมพลังทีม SKC ด้วยการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการ
ด้าเนินงานเป็นระยะ และเติมเต็ม
ทักษะในการจัดการปัญหาภาวะ
อ้วนในเด็กนักเรียนต่อเนื่อง
- ขยายผลทีม SKC ให้ครอบคลุม

- กองออกก้าลังกาย
เพื่อสุขภาพ กรม
อนามัย ควรมี
มาตรการและ
แนวทางที่ชัดเจนใน
การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คลินิก DPAC เพื่อ
รองรับการให้
ค้าปรึกษาและปรับ
พฤติกรรมนักเรียน
อ้วนรายคนที่มี
ประสิทธิผลต่อการ
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ล้าดับ

ประเด็น/หัวข้อ
(1)

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
ต่อส่วนกลางหรือ
(2)
(3)
ผู้บริหาร (4)
สสอ.บ้านคา และสสอ.ปาก
ทุก รพ.สต.เพื่อให้เด็กเริ่มอ้วนและ จัดการน้้าหนัก
ท่อ) รพศ.ราชบุรี ๒ คน
อ้วนได้รับการดูแลทั่วถึง
รวมทั้งระบบการ
รพท. ๒ คน (รพ.โพธารา และ
ก้ากับติดตามดูแล
รพ.บ้านโป่ง) รพช. ๓ คน
เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่
(รพ.สวนผึ้ง รพ.วัดเพลง และ
ได้รับการรักษา
รพ.บางแพ) รพ.สต. ๓ คน
ส่งกลับจากระบบ
(รพ.สต.บ้านคูหาสวรรค์ อ.
Service plan โดย
ด้าเนินสะดวก และ รพ.สต.
ด้าเนินการร่วมกับ
แก้มอัน อ.จอมบึง และรพ.สต.
ส้านักโภชนาการ
บ้านไร่ อ.เมือง)
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ
ถ่ายทอดหลักสูตร SKC &
SKL สู่โรงเรียนเป้าหมาย
จ้านวน ๔๐๒ โรงเรียน ภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
อย่างไรก็ตามจากการสังเกต
พบว่าทีม SKC และแผนการ
ถ่ายทอดโปรแกรม SKC ยังไม่
ครอบคลุมถึงผู้รบั ผิดชอบงาน
DPAC ซึ่งดูแลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
รายคนที่มี Obesity sign

3. โรงเรียนน้าแผนการเรียนรู้เรื่องการจัดการน้้าหนักด้านโภชนาการและการเคลื่อนไหวร่างกาย
ไปใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3

โรงเรียนน้าแผนการ
เรียนรู้
เรื่องการจัดการ
น้้าหนักด้าน
โภชนาการและการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
เช่น Food for fun
(โภชนาการ) และ
Fun for fit
(การเคลื่อนไหว
ร่างกาย)ไปใช้ใน
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านการ
จัดการน้้าหนัก แต่ยังไม่
ครอบคลุม
โรงเรียนเป้าหมายลดอ้วนทั้ง
1๐๓
โรงเรียน เนื่องจากมีโรงเรียน
ลดอ้วนร่วมโครงการกับ
กระทรวงศึกษา
ธิการเพียง 1๓ โรงเรียน
คงเหลืออีก ๙๐ โรงเรียนที่
ไม่ได้ร่วมโครงการฯ

- แนะน้าให้มีการขยายผลการจัด ไม่มี
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ด้านการจัดการน้้าหนักครอบคลุม
โรงเรียนเป้า หมายลดอ้วน 1๐๓
โรงเรียน
- กรณีที่ไม่สามารถขยายผลได้
แนะน้าให้โรงเรียนที่ไม่อยู่ใน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องธง
โภชนาการ ผักผลไม้ ลดหวานมัน
เค็ม และโรคอ้วน สู่การเรียนการ
สอนทั้งใน – นอกห้องเรียน อย่าง
น้อย 4 กลุ่มสาระ Download ชุด
ความรู้ Food for fun, Fun for
fit และชุดเรียนรู้โภชนาการสมวัย
เด็กไทยแก้มใส ได้จาก
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ล้าดับ

ประเด็น/หัวข้อ

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

(1)

(2)

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(3)
ส้านักโภชนาการ ศอ.
5,www.pnic.go.th
- จัดเวที/เปิดช่องทางให้ รร.ได้
แลกเปลีย่ นแบ่ง ปันประสบการณ์
ค้นหา /พัฒนานวัตกรรมโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือ
ผู้บริหาร (4)

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และการรายงานผล
1.

2

โรงเรียนที่มีเด็ก
ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน  ร้อยละ10
คัดกรองและจัดการ
น้้าหนัก
-เด็กกลุ่มเสีย่ ง
ได้รับการตรวจ
obesity sign
1) รอบคอด้า 2) นั่ง
หลับ
3) นอนกรน 4)
ประวัติเจ็บป่วย
ครอบครัว
-การส่งต่อเข้า
ระบบ Service
plan และคลินิก
DPAC

จังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนที่มี
ภาวะเริ่มอ้วน+อ้วน >ร้อยละ
๑๐ จ้านวน ๑๐๓ โรงเรียน มี
โรงเรียนเสี่ยงสูง(ภาวะเริ่ม
อ้วน+อ้วน≥ร้อยละ ๒๐ รวม
๑๔ โรงเรียน มีเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยงทั้งหมด ๖,๕๔๑ คน มี
การคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
แต่ยังไม่มีการตรวจ Obesity
sign ส่งต่อ Service plan &
DPAC คาดว่าจะด้าเนินการได้
ภายในเทอม ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙

- ในระยะเร่งด่วนก่อนปิดเทอม ๒
ควรเร่งรัดให้ทุกสถานบริการคัด
กรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน
เป้าหมายทีม่ ีความเสี่ยงสูง (ภาวะ
อ้วนมากกว่าร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป)
ให้เสร็จสิ้นก่อนปิดเทอม ๒ ปี ๕๘
และส่งต่อเด็กอ้วนที่มี Obesity
sign ๓ ใน ๔ อาการขึ้นไปเข้ารับ
การรักษา โดยบูรณาการและ
เชื่อมโยงกับระบบการส่งต่อและ
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อโรงเรียน
จะได้มีการติดตามเด็กอย่างเป็น
ระบบ และเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การรักษาทันเวลา
- ในเทอม ๑ ปีการ ศึกษา ๒๕๕๙
ให้ทุกสถานบริการและโรงเรียน
ด้าเนินการตรวจ Obesity sign
นักเรียนอ้วนทุกคนและส่งต่อ
รักษาเมื่อตรวจพบ๓ ใน ๔ อาการ
เสี่ยง

- ส่วนกลางควรวาง
ระบบการติดตาม
เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่
เข้ารับการรักษา ให้
สามารถเห็นข้อมูล
ได้ทุกระดับ เพื่อใช้
ในการจัดการเชิง
นโยบาย และการ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการในระบบ
Service plan และ
คลินิก DPAC
รวมทั้งการส่งต่อ
ข้ามพื้นที่/จังหวัดใน
กรณีเด็กย้าย
โรงเรียน และ
ติดตามช่วงปิดเทอม
ในกรณีเด็กอยู่ต่าง
พื้นที่ รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
ในการจัดการเชิง
นโยบาย
การติดตามผลการ - ความครอบคลุมการชั่ง
- ควรติดตามชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง - ในการตรวจ
คัดกรองและ
น้้าหนัก วัดส่วนสูงยังไม่
ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน โดย ราชการรอบต่อไป
รายงานผลการ ชั่ง ครอบคลุมนักเรียนทุกคนทั้ง เทอมที่ ๑ ด้าเนินการได้ตั้งแต่
ศูนย์อนามัยที่ ๕
น้้าหนัก วัดส่วนสูง ในเทอม ๑, ๒ โดยมีผลงาน
เดือน พ.ค. – ก.ค. เทอม ๒ ตั้งแต่ ราชบุรรี ่วมกับเขต
ปีละ 2 ครั้ง
เทอม ๑ = ร้อยละ ๙๖.๘๘
เดือน ต.ค.- ธ.ค.
สุขภาพที่ ๕ ควรมี
-ภาคเรียนที่ 1:
- มีการตรวจสอบมาตรฐาน
- ควรตรวจสอบมาตรฐานของ
กิจกรรมเสริมแรง
พ.ค.-ก.ค.
ของเครื่องชั่งน้้าหนัก ที่วัด
เครื่องชั่งทุกครั้งก่อนการชั่ง
ให้กับจังหวัดที่
-ภาคเรียนที่ 2:
ส่วนสูง แต่ด้าเนิน การไม่
น้้าหนัก โดยใช้ลูกตุ้มเหล็กน้้าหนัก สามารถชั่งน้้าหนัก
ต.ค.-ธ.ค.
ต่อเนื่อง รวมทั้งยังไม่มีการสุม่ ๕ กิโลกรัมทดสอบ และในการวัด วัดส่วนสูงเด็ก
ตรวจคุณภาพของข้อมูล
ส่วนสูงควรใช้ ไม้ฉากทาบศีรษะ นักเรียนได้
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ล้าดับ

ประเด็น/หัวข้อ
(1)
เน้น
1) ความ
ครอบคลุม
2) มาตรฐานการ
ใช้เครื่องมือและ
วิธีการประเมิน

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(2)
(3)
น้้าหนัก-ส่วนสูง การแปลผล เด็ก รวมทั้งตรวจสอบความ
ภาวะโภชนาการ และความ
ถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง
ครบถ้วนของข้อมูลก่อน-หลัง - ควรส้ารวจอุปกรณ์การชั่ง
Key in–Key out ในระบบ
น้้าหนัก วัดส่วนสูงว่ามีกี่โรงเรียนที่
รายงาน ซึ่งมีผลต่อการดึง
ได้มาตรฐานและในโรงเรียนที่ไม่ได้
ข้อมูลในระบบ HDC ส่งผลให้ มาตรฐานควรจัดซื้อ/พัฒนาให้
ข้อมูลของจังหวัดและข้อมูลใน มาตรฐานเพื่อความถูกต้อง
ระบบ HDC ของกระทรวงไม่ เที่ยงตรงของข้อมูลในการเฝ้าระวัง
ตรงกัน
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน
- กลุ่มเป้าหมายที่ด้าเนินการ - ปรับกลุ่มเป้าหมายจาก ๖–๑๒ปี
ยังไม่ครอบคลุมเด็กนักเรียน เป็น ๕–๑๔ ปี โดยเน้น
กลุ่มอายุ ๕–๑๔ ปี ตาม
ด้าเนินการในโรงเรียนระดับ
เป้าหมายของกระทรวง ซึ่ง
ประถมศึกษา และประถมศึกษา
ข้อมูลจังหวัดยังเป็นกลุ่มอายุ ขยายโอกาส
๖–๑๒ ปี

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือ
ผู้บริหาร (4)
ครอบคลุมร้อยละ
๑๐๐ โดยเด็กอ้วน
กลุ่มเสี่ยงทุกคน
ได้รับการคัดกรอง
Obesity sign และมี
การส่งต่อรักษาใน
ระบบ Service
plan และคลินิก
DPAC

ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ
ล้าดับ
1.

ผลส้าเร็จ/
ตัวชี้วัด
แผนลดปัญหา
ภาวะ เริ่มอ้วน
และอ้วน ระดับ
จังหวัดและอ้าเภอ

ประเด็นการ
ประเมินผล
๑. จังหวัดมีการ
แต่งตั้งคณะ
กรรมการลดปัญหา
ภาวะอ้วนและเริม่
อ้วน
๒.จังหวัดและอ้าเภอ
มีแผนลดปัญหา
ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน

ผลการด้าเนินงาน
1.ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัด,
โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน
จังหวัดราชบุรี ปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๙ อ้าเภอเมืองราชบุรี (ตัวอย่าง) ระดับ
อ้าเภอ
2.กิจกรรมส้าคัญ/กระบวนการด้าเนินงานลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ระดับจังหวัด… แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบูรณาการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรการฯ พัฒนา
ศักยภาพทีมภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในการแก้ไขภาวะอ้วน จัดอบรม
ครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการอนามัยโรงเรียน
วิเคราะห์กลุ่มเสีย่ งและปรับพฤติกรรมเด็กเริ่มอ้วน+อ้วน รวบรวมผลการ
ชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง ปีละ ๒ ครั้ง ก้ากับติดตามการแก้ไขปัญหาอ้วนใน
เด็กนักเรียน
ระดับอ้าเภอ....แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการบูรณาการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนระดับอ้าเภอ ประชุมคณะกรรมการฯ จัด
อบรมครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตโดยการชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง ปีละ ๒ ครั้ง ควบคุมอาหาร
น้้าตาลสูงโดยการด้าเนินงานโรงเรียนปลอดน้้าอัดลม ติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาเด็กอ้วนในโรงเรียน
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ล้าดับ
2.

3.

4.

ผลส้าเร็จ/
ตัวชี้วัด
จ้านวนโรงเรียน
และสถานบริการ
สาธารณสุข ทุก
ระดับทีไ่ ด้รับการ
ถ่ายทอด
โปรแกรม SKC

ประเด็นการ
ประเมินผล
โรงเรียนที่มภี าวะ
เริ่มอ้วนและอ้วน >
ร้อยละ ๑๐ และ
สถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
ได้รับการถ่ายทอด
โปรแกรม SKC

ร้อยละ 70 ของ
โรงเรียน มีการ
น้าแผนการเรียนรู้
เรื่องการจัดการ
น้้าหนัก
ด้านโภชนาการ
และการ
เคลื่อนไหว
ร่างกายไปใช้
การคัดกรอง ส่ง
ต่อเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยงจาก
สถานศึกษาเข้า
ระบบ Service
plan และ
คลินิก DPAC

โรงเรียนเป้าหมาย
ลดอ้วนมีการจัด
กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้
เรื่องการจัดการ
น้้าหนักด้าน
โภชนาการและการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
๑. โรงเรียน
เป้าหมายลดอ้วน
และสถานบริการ
สาธารณสุขมีรายชื่อ
และผลการตรวจ
Obesity signของ
นักเรียนอ้วนกลุ่ม
เสี่ยง
๒. โรงเรียนมีการส่ง
ต่อนักเรียนอ้วนที่
ตรวจพบ Obesity
sign 3 ใน ๔
อาการ ให้กับระบบ
Service plan และ
คลินิก DPAC โดย
ผ่านระบบการส่งต่อ
ช่วยเหลือนักเรียน

ผลการด้าเนินงาน
จ้านวน รร.ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  ร้อยละ 10 จ้านวน ๑๐๓ แห่ง
และสถานบริการสาธารณสุขได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ จ้านวน ๑๐
อ้าเภอ รวม ๑๔ คน ส้าหรับการถ่ายทอดโปรแกรมการ SKC, SKL ใน
โรงเรียน รอด้าเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (รอปิดเทอม)
จ้านวน รพศ./รพท.ที่ได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ ๓ แห่ง
จ้านวน รพช.ที่ได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ ๓ แห่ง
จ้านวน รพ.สต.ที่ได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ ๓ แห่ง
จ้านวน สสอ. ที่ได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ ๓ แห่ง
และ สสจ. จ้านวน ๑ แห่ง
โรงเรียนที่มภี าวะเริม่ อ้วนและอ้วน  ร้อยละ 10 มีการน้าแผนการเรียนรู้
ฯ ไปใช้ ร้อยละ ๑.๙๔ (๒ แห่ง คือโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียน
วัดเขาวัง) ที่เหลืออยู่ระหว่างชี้แจงการด้าเนินงาน

1.จ้านวนโรงเรียนเป้าหมายทีม่ ีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยง อยู่
ระหว่างด้าเนินงาน
2.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนเป้าหมายทีไ่ ด้รบั การคัดกรอง ส่งต่อ ร้อย
ละ. .อยู่ระหว่างด้าเนินการ
จากจ้านวนเด็กอ้วนทั้งหมด....๖,๕๔๑.....คน
3.สถานบริการสาธารณสุขทีร่ ับการส่งต่อ
รพศ./รพท.
รพช.
รพ.สต.
คลินิกDPAC
..........แห่ง ..........แห่ง .............แห่ง ...........แห่ง
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ผลส้าเร็จ/ตัวชี้วัด

5.

ภาวะเริ่มอ้วน และ
อ้วน 2 ภาคเรียน

ประเด็นการ
ประเมินผล
๑. ข้อมูลการชั่ง
น้้าหนัก วัดส่วนสูง
และแปลผลภาวะ
โภชนาการนักเรียน
ถูกต้องตามเกณฑ์ชี้
วัด ในภาคเรียนที่
๑–๒
๒. รายชื่อนักเรียนที่
มีภาวะเริม่ อ้วนและ
อ้วนในภาคเรียนที่
๑–๒

ผลการด้าเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลจังหวัด)
จ้านวนนักเรียน (คน)
ทั้งหมด ที่ได้รับการ
ชั่ง นน.
และวัดสส.

๙๖,๕๑๖

ร้อยละ

จ้านวนนักเรียน (คน)
ภาวะเริ่ม ภาวะอ้วน
อ้วน

๙๓,๕๐๕ ๙๖.๘๘ ๔,๕๓๘

๖,๕๔๑

ร้อยละ

๑๑.๘๕

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลจังหวัด)
จ้านวนนักเรียน (คน)
ทั้งหมด ที่ได้รับการ
ชั่ง นน.
และวัดสส.

ร้อยละ

จ้านวนนักเรียน (คน)
ภาวะเริ่ม ภาวะอ้วน
อ้วน

ร้อยละ

อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
หมายเหตุ
: จ้านวนนร.ทั้งหมด หมายถึง จ้านวนนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน
: จ้านวนนร.ที่ได้รับการชั่งน้้าหนัก และวัดส่วนสูง หมายถึง จ้านวนนร.ที่
ได้รับการชั่งน้้าหนัก และวัดส่วนสูง ณ วันที่ชั่งน้้าหนัก ฯ
6.

ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน ลดลง 0.5
เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์เดิมในปี
การศึกษานั้น

สถานการณ์ภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วน
ของนักเรียนในเทอม
๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ลดลงอย่าง
น้อยร้อยละ ๐.๕
เมื่อเทียบกับสถาน
การณ์ในเทอม ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘

ตารางเปรียบเทียบภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 2 ภาคเรียน ปีการศึกษา
2558 (ข้อมูลจังหวัด)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
จ้านวนนักเรียน (คน)
จ้านวนนักเรียน (คน)
ภาวะเริ่ม ภาวะ ร้อยละ ภาวะเริ่ม ภาวะ ร้อยละ
อ้วน
อ้วน
อ้วน
อ้วน
๔,๕๓๘ ๖,๕๔๑ ๑๑.๘๕
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
-ไม่มีส่วนที่ 4 ความส้าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลดอ้วนระดับจังหวัด อ้าเภอ โดยบูรณาการกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ภายใต้ ชื่อ คณะกรรมการบริหารจัดการบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน จังหวัดราชบุรี
2. มีแผนปฏิบัติงานลดอ้วนระดับจังหวัด อ้าเภอ และโรงเรียน แต่ในระดับโรงเรียนยังไม่ครอบคลุมทุก
โรงเรีย นที่มีปัญหาภาวะเริ่มอ้วน+อ้วนมากกว่าร้อยละ ๑๐
3. มีรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายที่มีภาวะเริ่มอ้วน+อ้วน มากกว่าร้อยละ ๑๐ และรายชื่อนักเรียนอ้วน
กลุ่มเสี่ยง
4. มีการพัฒนา Smart Kids Coacher (SKC) จ้านวน ๑๔ คน จ้าแนกเป็น SKC จากส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ๑ คน โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จ้านวน ๒ คน ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ จ้านวน ๓ คน

11
(สสอ.เมือง สสอ.บ้านคา และ สสอ. ปากท่อ) โรงพยาบาลทั่วไป จ้านวน ๒ คน (รพท.บ้านโป่ง และ รพท.
โพธาราม) โรงพยาบาลชุมชน จ้านวน ๓ คน (รพช.สวนผึ้ง รพช.วัดเพลง และ รพช.บางแพ) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล จ้านวน ๓ คน (รพ.สต.บ้านไร่ รพ.สต.แก้มอัน และ รพ.สต.บ้านคูหาสวรรค์) โดยทีม
จังหวัดและอ้าเภอเข้ารับการอบรมกับศูนย์อนามัยที่ ๕ เมื่อ 21 ธันวาคม ๒๕๕๘ และเข้ารับการอบรมกับ
กรมอนามัย วันที่ 14 – 15 มกราคม ๒๕๕๙ และมีแผนจะถ่ายทอดโปรแกรม SKC, SKL สู่โรงเรียนทุกสังกัด
รวมทั้งสิ้น ๔๐๒ โรงเรียน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
5. มีข้อมูลการชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง นักเรีย น เทอม ๑ ปี 2558 และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
เทอม ๒ ปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
6. อยู่ระหว่างการคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มี Obesity sign ส่งต่อระบบ Service plan และคลินิก
DPAC คาดว่าจะด้าเนินการได้แล้วเสร็จในเทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากขณะนี้นักเรียนอยู่ระหว่าง
การสอบ
7. โรงเรีย นอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง อ้าเภอเมือง เป็นโรงเรีย นที่ผู้นิเทศได้ตรวจเยี่ยมใน
การตรวจราชการ นักเรียนภาวะเริ่มอ้วน+อ้วนมากกว่าร้อยละ ๑๐ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นโรงเรีย นระดับ
ประถมศึกษาชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดเขาวัง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส
(อนุบาล–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) การจัดปัจจัยแวดล้อมในโรงเรีย นด้านอาหารพบว่ามีการจัดการคุณภาพอาหาร
กลางวันนักเรียนที่ดีตามหลักโภชนาการ แต่การจัดการอาหารที่จ้าหน่ายใน-รอบรั้วโรงเรียน ต้องปรับปรุง
เนื่องจากมีอาหารประเภททอด เครื่องดื่มรสหวาน ไอศครีม และขนมกรุบกรอบจ้าหน่ายจ้านวนมาก โรงเรียน
มีความมุ่งมั่นตั้งใจการพัฒนาคุณภาพอาหารและเคยมีการจัดการน้้าหนักที่ดี มีโครงการลดอ้วนในเด็กนักเรีย น
เคยจัดค่ายลดน้้าหนัก และการแข่งขันกีฬาสี ส่งผลให้เด็กอ้วนมีน้าหนักลดลง และมีแผนงานที่จะด้าเนินการต่อ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากข้อสังเกตพบว่าโรงเรีย นเริ่มมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรีย น เพิ่มเวลารู้ แต่กิจกรรม
ส่วนใหญ่เป็นการให้นักเรีย นท้ากิจกรรมในห้องเรียน เช่น ท้าไข่เค็ม ถักสานเครื่องใช้ ซึ่งยังไม่มีผลต่อการ
จัดการน้้าหนักเด็ก ซึ่งในวันตรวจเยี่ยมได้มอบ CD เพลงโภชนาการ คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ และคู่มือชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรม เรื่องเล่าเชิงประสบการณ์โภชนาการสมวัย ให้กับโรงเรียนไว้เพื่อ
น้าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ในวันเยี่ยมนิเทศงานได้ขอเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง และตรวจพบ Obesity sign
จ้านวน 1 คน มีอาการรอบคอด้า แม่มีประวัติเป็นเบาหวาน มอบหมายให้ครูซักประวัติผู้ปกครองเพิ่มเติม
หากพบ 3 ใน ๔ อาการ แนะน้าให้ส่งต่อ รพ.ราชบุรี
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้
การด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1. มาตรการด้านอาหารในการลดอ้วน
จะเน้นลด งด การจ้าหน่าย-บริการ
อาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้
และการมีนโยบายปลอดน้้าอัดลม ขนม
กรุบกรอบ โรงเรียนอ่อนหวาน ซึ่งเป็น
Conflict of interest โรงเรียนขนาด
ใหญ่และโรงเรียนเอกชนด้าเนินการยาก

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
-เรียนรู้จาก Best Practice โรงเรียน
เอกชน เช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
กทม.
-ค้นหาและพัฒนาโรงเรียน-ชุมชนต้นแบบ
-ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน – ผู้ปกครอง
-นักเรียน พัฒนาสูตร-ผลิตอาหาร ขนม
เครื่องดื่มสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
โรงเรียน-ชุมชน
-จัดเวทีผู้ปกครอง-ภาคประชาสังคมเพื่อ

สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสานหรือด้าเนินการต่อ
- ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรยี ินดีเป็น
ที่ปรึกษา และร่วมจัดเวที
ผู้ปกครอง-ภาคประชาสังคม เพื่อ
หาฉันทามติในการก้าหนด
มาตรการจัดการอาหารใน-รอบรั้ว
โรงเรียนของจังหวัดราชบุรี
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หาฉันทามติในการก้าหนดมาตรการการ
จัดการอาหารใน-รอบรั้วโรงเรียนของ
จังหวัดราชบุรี
๒. เริ่มมีแนวปฏิบัติที่ดี และเด็กอ้วนเริ่ม - พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการส่งต่อและ
ลดน้้าหนักได้ ใน อ.เมือง และ รพ.สต. ส่งกลับเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่สามารถ
หนองม่วง อ.บ้านโป่ง โดยใช้กลยุทธ์
เชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งจังหวัด เพื่อติดตาม
การส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง ขอความ ผลอย่างต่อเนื่อง และใช้ข้อมูลในการ
ร่วมมือ และให้ความรู้นักเรียนต่อเนื่อง จัดการเชิงนโยบาย
เพิ่ม ชม.พละ รวมทั้งมีแนวคิดในการส่ง - เสริมแรงและสนับสนุนการพัฒนาต่อ
ต่อรายชื่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงให้สถาน
ยอดทุนเดิมท้า Model Development
บริการตามภูมิล้าเนาของเด็ก เพื่อ
ใน อ.เมือง และ อ.บ้านโป่ง เพื่อค้นหา
ติดตาม-รักษาต่อเนื่อง
รูปแบบการลดอ้วนที่เหมาะสมกับ จ.
ราชบุรี เน้นการพัฒนาทักษะรายคน และ
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตามหลักการ 3
อ. + OTTAWA Charter โดยเริ่มจาก
มาตรการง่ายๆไปหายาก เช่น การปรับ
เมนูอาหาร ส่งเสริมการกินผักผลไม้ ชิม
ก่อนปรุง
3. การถ่ายทอดนโยบายและโปรแกรม - สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจหลาย
SKC ทั่วถึง แต่ความเข้าใจ และความ
ช่องทางอย่างต่อเนื่อง
มั่นใจในการน้านโยบายสู่การปฏิบัติยัง - จัดท้า Guideline การปฏิบัติงานอย่าง
ต้องท้าความเข้าใจเพิ่มเติม โดยเฉพาะ ง่ายของจังหวัด เช่น บทบาท SKC การคัด
แนวทางการตรวจคัดกรอง Obesity
กรองเด็กกลุ่มเสี่ยง การจัดท้าฐานข้อมูล
sign และการส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงสู่ และการส่งต่อ DPAC การดูแลและติดตาม
ระบบ Service plan และคลินิก DPAC เด็กกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ
- จัดท้าบันทึกช่วยจ้ากิจกรรมลดอ้วน และ
Small Success รายไตรมาส ให้กับทีม
SKC
- นิเทศติดตาม สอนงาน ต่อเนื่อง
เพิ่มช่องทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริม
พลังทีม SKC
4. เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงอาจได้รับการรักษา - เร่งรัดการ set ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับ
ไม่ทันในเทอม 2 เนื่องจากยังไม่ตรวจ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกับระบบ
Obesity sign และยังไม่เห็นการ set
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน และด้าเนินการ
ระบบชัดเจน ในการส่งต่อ -ส่งกลับเด็ก ตรวจ Obesity sign ในเด็กอ้วนให้ทัน
อ้วนกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
ก่อนปิดเทอม 2 เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ
งานคลินิก DPAC มีการรับทราบ
การดูแลรักษาทันเวลา
นโยบายและแนวปฏิบัติไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่เป้าหมาย
5. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
- แนะน้าให้มีการขยายผลการจัดกิจกรรม
เวลารู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านการจัดการ
5.1 การจัดกิจกรรมฯ อาจไม่ครอบคลุม น้้าหนักครอบคลุมโรงเรียนเป้าหมายลด
โรงเรียนเป้าหมายลดอ้วน เนื่องจากมี
อ้วน 103 โรงเรียน

- ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ยินดีให้
ค้าปรึกษา และร่วมในการจัด
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อ-ส่งกลับเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้ง
จังหวัดและระดับเขตสุขภาพ
- ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการ
พัฒนา Model Development
ในอ้าเภอเมืองและอ้าเภอบ้านโป่ง

- ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
สนับสนุนชุดความรู้ สื่อ
นวัตกรรม CD ต้นฉบับ และ
บริการสาธิตการจัดกิจกรรมลด
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โรงเรียนลดอ้วน ที่ร่วมโครงการกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพียง 13
โรงเรียน ที่เหลือ ๙๐ โรงเรียนไม่ร่วม
โครงการ
5.2 เริ่มมีบางโรงเรียนในอ้าเภอเมือง
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แต่
เนื้อหายังไม่เน้นกิจกรรมการจัดการ
น้้าหนัก

- กรณีที่ไม่สามารถขยายผลได้แนะน้าให้
โรงเรียนที่ไม่อยู่ในโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมบูรณาการเรื่องธง
โภชนาการ ผักผลไม้ ลดหวานมันเค็ม และ
โรคอ้วน สู่การเรียนการสอนทั้งใน – นอก
ห้องเรียน อย่างน้อย 4 กลุ่มสาระโดย
Download ชุดความรู้ Food for fun,
Fun for fit และชุดเรียนรู้โภชนาการ
สมวัย เด็กไทยแก้มใส ได้จากส้านัก
โภชนาการ ศอ.5 และ www.pnic.go.th
- จัดเวที/เปิดช่องทางให้ รร.ได้
แลกเปลีย่ นแบ่งปันประสบการณ์
- ค้นหา/พัฒนานวัตกรรมโรงเรียน

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านการ
จัดการน้้าหนักให้กับโรงเรียน ที่
สนใจ ในระหว่างเดือนเมษายน
๒๕๕๙ เป็นต้นไป

1.3 โครงการเด็กไทยสายตาดี (โครงการของขวัญปีใหม่ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ )
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท้าโครงการของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 โดยให้ส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดด้าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจ้าปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 และให้มีกิจกรรมส้าคัญคือ การตรวจวัดสายตานักเรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ การจัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้และรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุภาพเด็กและเยาวชน นั้น
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง
ด้าเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 และตรวจวัดสายตานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่1
ผลการด้าเนินงาน
1. กิจกรรมที่ด้าเนินงานในงานวันเด็กแห่งชาติ
- จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
- กิจกรรมมีส่วนร่วมของเด็ก เช่นการตอบปัญหาสุขภาพ ร่วมเล่นเกมส์และอื่น
- จัดหาของที่ระลึกของรางวัลส้าหรับเด็กและเยาวชน
- จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรีย นในสถานบริการและที่โรงเรีย นพร้อมแจ้งผลการตรวจ
วัดสายตาให้กับนักเรีย นและผู้ปกครองทราบ
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคทางสายตาและทันตสุขภาพ
2. จ้านวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติทั้งหมด 10,439 คน
3. ในโครงการเด็กไทยสายตาดี
จังหวัดได้ด้าเนินงานต่อเนื่องร่วมกัน ระหว่างบุคลากรด้านการศึกษา บุคลากรด้านสาธารณสุข
ผู้ปกครองและชุมชน โดยจัดกิจกรรม การตรวจคัดกรองเบื้องต้น ตรวจวัดสายตาในนักเรียนโดยครูและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้ด้าเนินการตรวจวัดสายตาเด็กนักเรีย น ป.1 ในปีการศึกษา 2558 มีเด็ก
ป.1 ทั้งหมด จ้านวน 11,195 คน ได้รับการตรวจวัดสายตา 7617 คน ร้อยละ 68.04 พบสายตาผิดปกติ 335
คน ร้อยละ 4.40 ได้รับการแก้ไขและส่งต่อ จ้านวน 167 คน ร้อยละ 49.85 ทุกโรงเรียนมีการด้าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องโดยครูประจ้าชั้น ป.1 วัดสายตานักเรียน หากพบนักเรีย นสายตาผิดปกติ ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
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สาธารณสุข/ พยาบาลเฉพาะทางตา โรงพยาบาลตรวจวัดสายตาซ้้า และขึ้นทะเบียนเพื่อรอรับแว่นตา ภายใต้
โครงการ เด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้
ตารางแสดง จ้านวนเด็ก ป. 1 ที่ได้รับการตรวจวัดสายตา ปีการศึกษาที่ 2558 จ.ราชบุรี
ที่

อ้าเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เมือง
บ้านโป่ง
โพธาราม
ด้าเนินสะดวก
จอมบึง
ปากท่อ
บางแพ
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม 10 แห่ง

นักเรียน
ป.1
จ้านวน
(คน)
2816
2648
1529
1196
744
666
374
144
777
301
11195

ตรวจสายตาโดยใช้แผ่นวัดสายตา
นักเรียนที่ตรวจ
การตรวจ/รักษา
นร.สายตาผิดปกติ
รักษา/ส่งต่อ
(คน)
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
(คน)
ร้อยละ
694
24.64
194
27.95
37
19.07
2,648
100
56
2.11
56
100
1529
100
60
3.92
60
100
1196
100
6
0.50
6
100
241
32.39
1
0.41
1
100
100
15.02
0
0.00
0
0
374
100
0
0.00
0
0
144
100
0
0.00
0
0
541
69.63
18
3.33
7
38.89
150
49.83
0
0.00
0
0
7617
68.04
335
4.40
167
49.85

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
-การประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการให้น้าหลักสูตรว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิตรอดเข้าบรรจุในการเรีย นการ
สอนของทุกโรงเรีย น
ส่วนที่ 7 รายชื่อคณะตรวจราชการและนิเทศงาน แผนงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
ชื่อ-สกุล:ผู้นิเทศงาน
1. พญ.มณฑา ไชยะวัฒน

ต้าแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

2. น.ส.วรลักษณ์ คงหนู

รักษาการนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านโภชนาการ)
นักวิชาการสาธารณสุข
ช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ช้านาญการ

3. นส.จารุณี จตุรพรเพิ่ม
4. นางขวัญตา สุธรรม

หน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๕
ราชบุรี
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
กรมอนามัย
ส้านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 ราชบุรี

มือถือ/e-mail
086 8087244
e-mail : mewmew24@yahoo.com
089 8156502
e-mail : wk.noi2826@gmail.com
081 989 1301
e-mail : jt_jarunee@yahoo.com
081 7439528
e-mail : kwantancd@yahoo.com
จารุณี จตุรพรเพิ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กรมอนามัย
...10 มีนาคม 2559.......

