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ตก. 1 : รายงานระดับจังหวัด
แบบรายงานการตรวจราชการระดับ จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบที่ 1 /2559
คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
จังหวัด สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจราชการ วันที่ 3–5 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
(อัตราการเสียชีวิต5-7.5ได้แก่ สมุทรสงคราม(6.6) พื้นที่เสี่ยงน้อย(อัตราการเสีย ชีวิต < 5) ได้แ ก่ คือ สมุทรสาคร
(4.0) นครปฐม(4.5) ดังตาราง
ตารางที่ 1 พื้นที่เสี่ยงและอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีต่อประชากรเด็ก
แสนคน
จังหวัด
กาญจนบุรี
ราชบุรี
นครปฐม

2554
13.6
7.7
7.5

2555
12.9
7.0*
9.9

2556
10.2
6.5*
5.1*

2557
11.1
8.1
4.5**

2558
10.5
6.4*
5.8*

หมายเหตุ
 คือ พื้นที่เสี่ยงมาก
 * คือ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
** คือ พื้นที่เสี่ยงน้อย

2
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
จากข้อมูลส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ปี 2557 (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2559) มีเด็กเสีย ชีวิต 14
คน อ้าเภอที่มีเด็กเสียชีวิต ดังนี้ เมือง 4 คน, เดิมบางนางบวช 3 คน, อู่ทอง 2 คน ,สองพี่น้อง 2 คน, ด่านช้าง 1คน
, ดอนเจดีย์ 1 คน, สามชุก 1 คน
-กลุ่ม 0-5 ปี 6 คน, กลุ่ม 5-9 ปี 5 คน, กลุ่ม 10-14 ปี 3 คน
-ระบุแหล่งน้้าที่เสียชีวิต (3 คน) ได้แก่ คลองส่งน้้า คลองชลประทาน บ้าน
 มาตรการ
1.การด้าเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า
2.การเฝ้าระวังติดตาม
-ขาดมาตรการสื่อสารประชาสัมพันธ์

3
 แผนงาน โครงการ
1.ระดับจังหวัดไม่มีโครงการ
- ไม่มีโครงการ/งบประมาณ แผนงานที่ด้าเนินการจะบูรณาการกับงานอื่นภายในหน่วยงาน
- มีการถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับอ้าเภอ/ต้าบล มีแผนนิเทศ ประเมินร่วมกับงานอื่น
- มีส้ารวจแหล่งน้้าเสี่ยงทุกอ้าเภอ
2. ระดับอ้าเภอ(สองพี่น้อง ศรีประจันต์)
-สสอ.ศรีประจันต์มีโครงการอบรมครูสอนว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิตรอด ให้สามารถสอนเด็กได้ทุกโรงเรียน
-สองพี่น้องไม่มีโครงการ / มีแ ผนประสานงาน สนับสนุนผู้ก่อการดีต้าบลเป้าหมายที่มีเด็กจมน้้า (มี
รายงานสอบสวนเด็กจมน้้า)
-อปท.พื้นที่เป้าหมายยังไม่ได้รับการถ่ายทอดรายละเอียดแนวทางการด้าเนินงาน
ล้าดับ ตัวชี้วัด

1

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

ราย
การ
ข้อมูล

เป้าหมาย
เด็ก
เสียชีวิต
ผลงาน
จ้านวน
(คน)
ลดลง (ร้อย
ละ)
เป้าหมาย
สมัครทีม
ผู้ก่อการ
ดี
ผลงาน
จ้านวน
(ทีม)
ร้อยละ

อ. อ.เดิมบาง อ.
เมือง นางบวช อู่
ทอง

อ.
สอง
พี่
น้อง

อ.
ด่าน
ช้าง

อ.ดอน
เจดีย์

อ.สาม อ.ศรี
อ.
อ.
ชุก ประจันต์ บาง หนอง
ปลาม้า หญ้าไซ

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

3

2

2*

2*

1

1

1

-

-

-

11

11

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

0
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

1

1

-

1

2

1

1

1

1

-

10

9

-

100

100

100

100

100

100

-

100

80

100 100

หมายเหตุ * 2 อ้าเภอรวมกันต้องไม่เกิน 3 คน
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

4
1. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

1.ระดับจังหวัดไม่มีโครงการ
- ถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับอ้าเภอ/
ต้าบล มีแผนนิเทศ ประเมินร่วมกับงานอื่น /มีส้ารวจแหล่งน้้าเสี่ยง
-ขาดมาตรการสื่อสารประชาสัมพันธ์
-ทีมผู้ก่อการดียังขาด 2 อ้าเภอ (อู่
ทอง หนองหญ้าไซ)
2. ระดับอ้าเภอ
-ไม่มีโครงการ /มีแผนประสานงาน
สนับสนุนผู้ก่อการดีต้าบลเป้าหมาย
ที่มีเด็กจมน้้า ยกเว้น อ้าเภอศรี
ประจันต์
-อปท.พื้นที่เป้าหมายยังไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดรายละเอียดแนวทางการ
ด้าเนินงาน

ข้อเสนอแนะที่ให้
สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ต่อหน่วยรับตรวจ
ไปประสาน หรือ ด้าเนินการต่อ
เพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ใน -ร่วมนิเทศ ติดตามทีมผู้ก่อการดี
โรงเรีย นโดยเฉพาะก่อนปิดเทอม
เร่งรัดติดตามการสมัครทีมผู้ก่อการ
ดีให้ครบทุกอ้าเภอ (เป้าหมาย
ผู้ก่อการดีสมัครอ้าเภอละ 1 ทีม
รวม 10 ทีม และต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินอย่างน้อย 5 ทีม)
-เร่งรัดการถ่ายทอดแนวทาง/
ขอความร่วมมือสร้างทีมผู้ก่อการดี
ระดับต้าบล/โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่
มีเด็กเสียชีวิต หรือมีแหล่งน้้าเสี่ยง
-ประสาน สนับสนุนให้โรงเรียนใน
พื้นที่มีการสอน/ให้ความรู้นักเรียน

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

ประเด็น/หัวข้อ

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

(1)

(2)

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(3)

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือ
ผู้บริหาร (4)

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

แผนลดปัญหา
ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน โดย PM
จังหวัด

แผนลดปัญหาภาวะเริม่ อ้วน
และอ้วนของจังหวัด
สุพรรณบุรี มีความครอบคลุม
ตามกิจกรรมและตัวชี้วัดของ
กระทรวง

จังหวัดสุพรรณบุรีมีการด้าเนินงาน ไม่มี
แก้ไขปัญหาเริ่มอ้วน+อ้วนทั้งใน
โรงเรียนระดับประถม ศึกษาและ
มัธยมศึกษาโดยปัญหาเริ่มอ้วน+
อ้วนในภาพรวมสูงกว่าเป้า หมาย
คือในเทอม 1 ปี ๒๕๕๘ อยู่ทรี่ ้อย
ละ ๑๗.๘๐ สูงเป็นล้าดับที่ 1 ของ
เขตสุขภาพที่ 5 และล้าดับที่ 6
ของประเทศไทยแต่ในเทอมที่ 2 ปี
2558 มีแนว โน้มลดลงเหลือร้อย

5

ล้าดับ

ประเด็น/หัวข้อ

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

(1)

(2)

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(3)
ละ 14.85 แต่ครอบคลุมเด็กเพียง
ร้อยละ 60 เมื่อพิจารณาเป็นราย
อ้าเภอพบว่าเกือบทุกอ้าเภอมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นอ้าเภอ
เมืองและสามชุกมีแนวโน้มลดลง
โดยพบโรงเรียนที่มภี าวะอ้วน >
ร้อยละ 10 จ้านวน 185โรงเรียน
และโรงเรียนทีม่ ีความเสี่ยงสูง
(ภาวะเริ่มอ้วน+อ้วน≥ร้อยละ 20
ถึง 11 โรงเรียน จึงต้องด้าเนินการ
เร่งรัดในพื้นที่เสี่ยง และเฝ้าระวัง
ในพื้นที่ปกติ

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือ
ผู้บริหาร (4)

2. การถ่ายทอดโปรแกรม SKC สู่โรงเรียนเป้าหมายและ สถานบริการสาธารณสุข
2

การถ่ายทอด
โปรแกรม SKC
สู่โรงเรียน
เป้าหมายและ
สถานบริการ
สาธารณสุข

ทีม SKC จังหวัด ได้เข้ารับการ
ถ่ายทอดโปรแกรม SKC กับ
ศูนย์อนามัยที่ 5ราชบุรี เมื่อ
วันที่ 21 ธ.ค. 58 และเข้ารับ
การถ่ายทอดจากกรอนามัย
เมื่อ 14-15 ม.ค.59 และได้มี
การถ่ายทอดสู่ ทีมสุขภาพ
ต้าบลใน 10 อ้าเภอ จ้านวน
40 คน และ SKL 13 โรงเรียน
ในอ้าเภอเมืองขณะนี้อยู่
ระหว่างเตรียมอบรม SKC 9
อ้าเภอ/172 โรงเรียนและเติม
เต็มทักษะให้กับ SKC-SKL
อย่างไรก็ตามจากการตรวจ
ราชการพบว่าการถ่ายทอด
โปรแกรม SKC ทั่วถึงแต่ความ
เข้าใจในรายละเอียดของแนว
ทางการปฏิบัติงาน และทักษะ
ในการถ่าย ทอดความรู้สู่การ
ปรับ เปลีย่ นพฤติ กรรมของ
เด็กอ้วนและครอบ ครัวยัง
ต้องการเติมเต็ม เช่น การ
ส่งเสริมให้เด็กกินผักผลไม้ ลด
การ กินหวานมันเค็ม การ
สร้างแรงจูงใจในการลด
น้้าหนักต่อเนื่อง และการ

- ควรจัดท้า Guideline ของ
ไม่มี
จังหวัด
- แนะน้าการใช้โปรแกรม Thai
School Lunch ในการจัดท้า
เมนูอาหารรายเดือน ที่สามารถ
บอกปริมาณอาหารที่ใช้ ราคา
อาหาร และคุณค่าโภชนาการ
- แนะน้าชุดความรู้เชิงทักษะอย่า
ง่ายเพิ่มเติม เช่น CD เพลง
โภชนาการ (หวานพอดี 4 ช้อนชา
อย่าเค็มเกินดี ฯ) หนังสือเรื่องเล่า
เชิงประสบการณ์การจัดการ
อาหารและโภชนาการ ชุดเรียนรู้
โภชนาการสมวัย เด็กไทยแก้มใส
คู่มือแม่ครัวอนามัยหัวใจรักเด็ก
คู่มือช่วยเด็กไทยกินขนมดี ขอรับ
การสนับสนุนจากส้านัก
โภชนาการ ศอ. 5 และ
www.pnic.go.th
- นิเทศติดตาม สอนงาน เพิ่ม
ช่องทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมพลังทีม SKC – SKL อบรม/
ให้ความรู้กับ
แม่ครัว แม่ค้า ผู้ปกครอง เป็น
ระยะๆ
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ประเด็น/หัวข้อ

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

(1)

(2)
ประเมินคุณภาพอาหาร
กลางวันนักเรียน การลด
น้้าตาล น้้ามัน น้้าปลา เกลือ
ผงปรุงรสในการ ปรุงประกอบอาหาร

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(3)

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือ
ผู้บริหาร (4)

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
185
โรงเรียน เนื่องจากมีโรงเรียน
ลดอ้วนร่วมโครงการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้กับกระทรวง
ศึกษา
ธิการเพียง 15 โรงเรียน

- แนะน้าให้มีการขยายผลการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ด้านการจัดการน้้าหนักครอบคลุม
โรงเรียนเป้า หมายลดอ้วน 185
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 ได้จากส้านัก
โภชนาการ ศอ.
5,www.pnic.go.th
- จัดเวที/เปิดช่องทางให้ รร.ได้
แลกเปลีย่ นแบ่ง ปันประสบการณ์
ค้นหา /พัฒนานวัตกรรมโรงเรียน

- ควรขอความ
ร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ขยายผลการจัด
กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ใน
โรงเรียนที่มภี าวะ
เริ่มอ้วน + อ้วน >
ร้อยละ 10

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และการรายงานผล
1.

โรงเรียนที่มีเด็ก
ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน  ร้อยละ10
คัดกรองและจัดการ
น้้าหนัก
-เด็กกลุ่มเสีย่ ง
ได้รับการตรวจ
obesity sign
1) รอบคอด้า

จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนที่
มีภาวะเริม่ อ้วน+อ้วน >ร้อย
ละ 10 จ้านวน 185 โรงเรียน
มีโรงเรียนเสีย่ งสูง(ภาวะเริ่ม
อ้วน+อ้วน≥ร้อยละ 20 รวม
11 โรงเรียน มีเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยงทั้งหมด 6,416 คน แต่
การคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
ยังไม่ครอบคลุมทุกโรง เรียน

- ในระยะเร่งด่วนก่อนปิดเทอม 2
ควรเร่งรัดให้ทุกสถานบริการคัด
กรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน
เป้าหมายและโรงเรียนที่มีความ
เสี่ยงสูงให้เสร็จสิ้นก่อนปิดเทอม 2
ปี 58 และส่งต่อเด็กอ้วนที่มี
Obesity sign 3 ใน 4 อาการขึ้น
ไปเข้ารับการรักษา โดยบูรณาการ
และเชื่อมโยงกับระบบการส่งต่อ

- ส่วนกลางควรวาง
ระบบการติดตาม
เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่
เข้ารับการรักษา ให้
สามารถเห็นข้อมูล
ได้ทุกระดับ เพื่อใช้
ในการจัดการเชิง
นโยบาย และการ
พัฒนาคุณภาพการ
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2.

ประเด็น/หัวข้อ

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยรับตรวจ
(1)
(2)
(3)
2) นั่งหลับ
เพิ่งจะเริ่มมีการคัดกรองเด็ก และช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ
3) นอนกรน
อ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มี Obesity
โรงเรียนจะได้มีการติดตามเด็ก
4) ประวัติเจ็บป่วย sign ส่งต่อ Service plan & อย่างเป็นระบบ และเด็กอ้วนกลุ่ม
ครอบครัว
DPAC ในเขตรับผิดชอบของ เสี่ยงได้รับการรักษาทันเวลา
-การส่งต่อเข้า
รพ.เจ้าพระยายมราช อ.เมือง - ในเทอม 1 ปีการ ศึกษา 2559
ระบบ Service
1 โรงเรียน และ รพ.สามชุก 7 ให้ทุกสถานบริการและโรงเรียน
plan และคลินิก โรงเรียน (203 คน) พบเด็กมี ด้าเนินการตรวจ Obesity sign
DPAC
Obesity sign จ้านวน 2 คน นักเรียนอ้วนทุกคนและส่งต่อ
โดย 1 คนจาก รร.สามชุกรัตน รักษาเมื่อตรวจพบ3 ใน 4 อาการ
โภคาราม เป็นเบาหวานส่ง
เสี่ยง
รักษาที่ รพ.สามชุก และอีก 1
คน จาก รร.กรรณสูต อ.เมือง
ส่งรักษาที่ รพ.ศิริราช
การติดตามผลการ - ความครอบคลุมการชั่ง
- ควรติดตามชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง
คัดกรองและ
น้้าหนัก วัดส่วนสูงยังไม่
ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน โดย
รายงานผลการ ชั่ง ครอบคลุมนักเรียนทุกคนทั้ง เทอมที่ ๑ ด้าเนินการได้ตั้งแต่
น้้าหนักวัดส่วนสูง ในเทอม 1,2 โดยมีผลงาน
เดือน พ.ค. – ก.ค. เทอม ๒ ตั้งแต่
ปีละ 2 ครั้ง
เทอม 1 = ร้อยละ 98.73 และ เดือน ต.ค.- ธ.ค.
-ภาคเรียนที่ 1:
เทอม 2 = ร้อยละ 60.14
พ.ค.-ก.ค.
- มาตรฐานการใช้เครื่องมือ
- ควรตรวจสอบมาตรฐานของ
-ภาคเรียนที่ 2:
และวิธีการประเมิน ยังต้อง
เครื่องชั่งทุกครั้งก่อนการชั่ง
ต.ค.-ธ.ค.
ปรับปรุง เนื่องจากในบางพื้นที่ น้้าหนัก โดยใช้ลูกตุ้มเหล็กน้้าหนัก
เน้น
ไม่มีการตรวจสอบมาตรฐาน 5 กิโลกรัมทดสอบ และในการวัด
1) ความ
ของเครื่องชั่ง
ส่วนสูงควรใช้
ครอบคลุม
ไม้ฉากทาบศีรษะเด็ก รวมทั้ง
2) มาตรฐานการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ใช้เครื่องมือและ
ทุกครั้ง
วิธีการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ต่อส่วนกลางหรือ
ผู้บริหาร (4)
ให้บริการในระบบ
Service plan และ
คลินิก DPAC
รวมทั้งการส่งต่อ
ข้ามพื้นที่/จังหวัดใน
กรณีเด็กย้าย
โรงเรียนหรือกรณี
ปิดเทอม

- ในการตรวจราชการ
รอบต่อไป ศูนย์
อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5
ควรมีกิจกรรม
เสริมแรงให้กับจังหวัด
ที่สามารถชั่งน้้าหนัก
วัดส่วนสูงเด็กนักเรียน
ได้ครอบคลุมร้อยละ
100 โดยเด็กอ้วนกลุ่ม
เสี่ยงทุกคนได้รับการ
คัดกรอง Obesity
sign และมีการส่งต่อ
รักษาในระบบ
Service plan และ
คลินิก DPAC

ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ
ล้าดับ ผลส้าเร็จ/ตัวชี้วัด
1.

ประเด็นการ
ประเมินผล
แผนลดปัญหา
1. จังหวัดมีการแต่งตั้ง
ภาวะ เริ่มอ้วน
คณะ กรรมการลด
และอ้วน ระดับ
ปัญหาภาวะอ้วนและ
จังหวัดและอ้าเภอ เริ่มอ้วน
2.จังหวัดและอ้าเภอมี
แผนลดปัญหาภาวะ

ผลการด้าเนินงาน
1.ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัด,
โครงการเด็กสุพรรณบุรี เติบโต สมวัย สติรู้คิด มีทักษะชีวิต ปี 2559
ระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติงานเด็กสุพรรณบุรี เติบโต สมวัย สติรู้คิด มีทักษะชีวิต ปี
2559 ระดับอ้าเภอ
2.กิจกรรมส้าคัญ/กระบวนการด้าเนินงานลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและ

8
ล้าดับ ผลส้าเร็จ/ตัวชี้วัด

2.

3.

4.

ประเด็นการ
ประเมินผล
เริ่มอ้วนและอ้วน

ผลการด้าเนินงาน

อ้วน
ระดับจังหวัด
1) ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทุกคนทุกโรงเรียน จ้านวน 474 โรงเรียน จ้านวน 39,852 คน
2) ประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลดีเด่นในการท้ากิจกรรม
แก้ไขปัญหาเด็กเริ่มอ้วน+อ้วน อ้าเภอละ 2 โรงเรียน เป็นระดับ
ประถมศึกษา 1 โรงเรียน มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวม 20 โรงเรียน
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม School health manager
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ สสอ./รพศ./รพช./เทศบาล
4) สุ่มประเมินคุณภาพการตรวจสุขภาพนักเรียนของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล
5) ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานและสรุปรายงาน
ระดับอ้าเภอ....พัฒนาศักยภาพทีม SKC & SKL คัดกรองเด็กอ้วน
กลุ่มเสี่ยง นิเทศติดตามโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน >ร้อยละ 10
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จ้านวนโรงเรียน
โรงเรียนที่มภี าวะเริม่
จ้านวน รร.ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  ร้อยละ 10 จ้านวน 185 แห่ง
และ
อ้วนและอ้วน >ร้อย และได้รบั การถ่ายทอดโปรแกรมฯ จ้านวน 1 อ้าเภอ และ SKL จ้านวน
สถานบริการ
ละ 10 และสถาน
13 โรงเรียน (เฉพาะอ้าเภอเมือง)
สาธารณสุข ทุก บริการสาธารณสุขทุก จ้านวน รพศ./รพท.ที่ได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ 1 แห่ง
ระดับทีไ่ ด้รับการ ระดับได้รับการ
จ้านวน รพช.ที่ได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ อยูร่ ะหว่างด้าเนินการ
ถ่ายทอดโปรแกรม ถ่ายทอดโปรแกรม
จ้านวน รพ.สต.ที่ได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ อยู่ระหว่างด้าเนินงาน
SKC
SKC
จ้านวน สสอ. ที่ได้รับการถ่ายทอดโปรแกรมฯ 10 แห่ง
ร้อยละ 70 ของ
โรงเรียนเป้าหมายลด โรงเรียนที่มภี าวะเริม่ อ้วนและอ้วน  ร้อยละ 10 มีการน้าแผนการ
โรงเรียน มีการ อ้วนมีการจัด กิจกรรม เรียนรู้ฯ ไปใช้ ร้อยละ 5.00 (1 แห่ง คือโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี)
น้าแผนการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่ม
ที่เหลืออยูร่ ะหว่างชี้แจงการด้าเนินงาน
เรื่องการจัดการ
เวลารู้เรื่องการจัดการ
น้้าหนัก ด้าน
น้้าหนักด้าน
โภชนาการ และ โภชนาการและการ
การเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวร่างกาย
ร่างกายไปใช้
การคัดกรอง ส่ง
1. โรงเรียนเป้าหมาย 1.จ้านวนโรงเรียนเป้าหมายทีม่ ีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยง
ต่อเด็กอ้วนกลุ่ม
ลดอ้วนและสถาน
เริ่มมีการด้าเนินงาน 2 แห่ง คือ
เสี่ยงจาก
บริการสาธารณสุขมี - รพ.เจ้าพระยายมราช โดยตรวจคัดกรอง 1 โรงเรียน คือโรงเรียน
สถานศึกษาเข้า
รายชื่อและผลการ
กรรณสูต (ระดับมัธยมศึกษา) ตรวจพบ Obesity sign 3 ใน 4 อาการ
ระบบ Service
ตรวจ Obesity sign จ้านวน 1 คน ส่งต่อ รพ.ศิริราช
plan และ
ของนักเรียนอ้วนกลุ่ม - รพ.สามชุก ตรวจคัดกรอง ใน 7 โรงเรียน จ้านวน 203 คน ตรวจพบ
คลินิก DPAC
เสี่ยง
Obesity sign 3 ใน 4 อาการ จ้านวน 1 คน เป็นเบาหวาน ส่งต่อ รพ.
2. โรงเรียนมีการส่งต่อ สามชุก
นักเรียนอ้วนที่ตรวจ 2.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนเป้าหมายทีไ่ ด้รบั การคัดกรอง ส่งต่อ
พบ Obesity sign 3 ร้อยละ. .6.22
ใน 4 อาการ ให้กับ
จากจ้านวนเด็กอ้วนทั้งหมด....3,259.....คน
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ล้าดับ ผลส้าเร็จ/ตัวชี้วัด

5.

ภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วน 2 ภาค
เรียน

ประเด็นการ
ผลการด้าเนินงาน
ประเมินผล
ระบบ Service plan 3.สถานบริการสาธารณสุขทีร่ ับการส่งต่อ
และคลินิก DPAC โดย รพศ./รพท.
รพช.
รพ.สต.
คลินิกDPAC
ผ่านระบบการส่งต่อ
..........แห่ง .....1.....แห่ง .............แห่ง ....1.......แห่ง
ช่วยเหลือนักเรียน
รพ.มหาวิทยาลัย 1 แห่ง
๑. ข้อมูลการชั่ง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลจังหวัด)
น้้าหนัก วัดส่วนสูง
จ้านวนนักเรียน (คน)
จ้านวนนักเรียน
ร้อยละ
และแปลผลภาวะ
(คน)
ร้
อ
ยละ
โภชนาการนักเรียน
ทั้งหมด ที่ได้รับการ
ภาวะ
ภาวะ
ชั
ง
่
นน.
ถูกต้องตามเกณฑ์ชี้วัด
เริ่มอ้วน อ้วน
และวั
ด
สส.
ในภาคเรียนที่
55,698
54,986 98.75 3,157 3,259
11.67
๑–๒
๒. รายชื่อนักเรียนทีม่ ี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลจังหวัด)
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
จ้านวนนักเรียน (คน)
จ้านวนนักเรียน
ร้อยละ
ในภาคเรียนที่ ๑ – ๒
(คน)
ร้
อ
ยละ
ที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
การ
ทั้งหมด
ภาวะ
ภาวะ
ชั่ง นน.
เริ่มอ้วน อ้วน
และวัดสส.

68,696
41,316 60.14 2,531 2,561
12.33
หมายเหตุ :
- จ้านวน นร.ทั้งหมด หมายถึง จ้านวนนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน
- จ้านวน นร.ที่ได้รับการชั่งน้้าหนัก และวัดส่วนสูง หมายถึง จ้านวน
นร.ที่ได้รับการชั่งน้้าหนัก และวัดส่วนสูง ณ วันที่ชั่งน้้าหนัก ฯ
6.

ภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน ลดลง 0.5
เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์เดิมใน
ปีการศึกษานั้น

สถานการณ์ภาวะเริ่ม
อ้วนและอ้วนของ
นักเรียนในเทอม ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘
ลดลงอย่างน้อยร้อย
ละ ๐.๕ เมื่อเทียบกับ
สถาน การณ์ในเทอม
๑ ปีการศึกษา 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
3,157
3,259 11.67 2,531
2,561
12.33

ส่วนที่ 3 นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
1. มีโรงเรียนที่เป็น Best Practice Model ด้านการจัดการอาหารใน-รอบรั้วโรงเรีย น เช่น โรงเรียน
อนุบาลท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง
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ส่วนที่ 4 ความส้าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จ้านวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะท้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้ านกลุ่มวัย
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก รพ.สต. ดีเด่นในการแก้ปัญหาเด็กวัยเรียนเริ่ม
อ้วนและอ้วน ระดับจังหวัด – อ้าเภอ คณะกรรมการด้าเนินงานโครงการสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพนักเรียนและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. มีแผนปฏิบัติงานลดอ้วนระดับจังหวัด อ้าเภอ และโรงเรียน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกอ้าเภอและทุกโรงเรีย น
เป้าหมายลดอ้วน
3. มีรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายลดอ้วนในปี 2559 จ้านวน 20 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน+อ้วน
>ร้อยละ 10 และรายชื่อนักเรียนอ้วนกลุ่มเสี่ยง
4. มีข้อมูลการชั่งน้้าหนัก วัดส่วนสูง นักเรีย น เทอม 1 และ เทอม 2 ปี 2558 แต่อัตราการครอบคลุม นักเรีย น
ในเทอมที่ 2 มีเพียงร้อยละ 60.14 มีการรายงานข้อมูลทุกอ้าเภอแต่ไม่ครบทุกสถานบริการ
5. เริ่มมีการคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มี Obesity sign ส่งต่อระบบ Service plan และคลินิก DPAC โดย
ได้ด้าเนินงานใน 8 โรงเรีย น จ้าแนกเป็น 1) การคัด กรองของ รพ.เจ้าพระยายมราช อ้าเภอเมือง ใน 1
โรงเรียนคือโรงเรียนกรรณสูต (ระดับมัธยมศึกษา) ตรวจพบนักเรีย นมี Obesity sign จ้านวน 1 คน เป็น
นักเรียนชั้น ม.6 มีน้าหนักตัว 123 กิโลกรัม ส่งต่อรักษาที่ รพ.ศิริราช และ 2) การคัดกรองของ รพ.สามชุก
อ้าเภอสามชุก ตรวจคัดกรองใน 7 โรงเรีย น จ้านวน 203 คน ตรวจพบ Obesity sign จ้านวน 1 คน เป็น
นักเรียนชั้น ม.1 มีน้าหนักตัว 72 กิโลกรัม เป็นเบาหวาน จากโรงเรีย นสามชุกรัตนโภคาราม ส่งต่อรักษา
รพ.สามชุก
6. มีการพัฒนา SKC & SKL โดยทีมจังหวัดอบรมกับ ศอ.5 เมื่อ 21 ธ.ค.58 และเข้ารับการอบรมกับกรม
อนามัย วันที่ 14–15 ม.ค. อบรม SKC อ้า เภอ วัน ที่ 29 ธ.ค. 58 มีการแต่งตั้ง ทีม SKC ระดับจังหวั ด
จ้านวน 7 คน SKC ระดับอ้าเภอๆละ ๔ คน จ้านวน ๑๐ อ้าเภอ รวม 40 คน และมีการอบรม SKL แล้ว
จ้านวน 13 โรงเรียน ในอ้าเภอเมือง
7. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดเป็นกิจกรรมการออกก้าลังกาย
ในชุมนุมออกก้าลังกาย และชั่วโมงของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8. มีแนวคิดที่ดีในการท้างานเชิงรุกของ รพ.สมเด็จพระสังฆราช อ้าเภอสองพี่น้อง โดยการย้ายคลินิก DPAC
จากรพ.สมเด็จพระสังฆราช มาบริการในโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อให้เด็กอ้วนกลุ่ม เสี่ย งทุกคนได้รับการดูแ ล
รักษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้
การด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
1. มี Best Practice ด้านการจัดการ
อาหารใน–รอบรั้ว รร. เช่น รร.อนุบาล
ท่าพระยาจักร อ. อู่ทอง แต่การ
ด้าเนินงานอาจไม่ต่อเนื่อง ยั่งยืน หาก
ขาดการเติมเต็มความรู้และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีแนวคิดที่ดีในการที่จะย้ายคลินิก
DPAC จากรพ.สมเด็จพระสังฆราช อ.
สองพี่น้อง มาบริการใน โรงเรียน เพื่อให้
เด็กกลุ่มเสี่ยงทุกคนได้รบั การดูแลรักษา
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ความท้าทาย
คือจะเร่งรัดให้เกิดการปฏิบัติทที่ ันต่อ
เวลาได้หรือไม่ โดยเฉพาะก่อนโรงเรียน
ปิดเทอม 2 เพื่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงทุกคน
จะได้รับการตรวจ Obesity sign และ
ส่งต่อรักษาได้ทันเวลา
3. มีต้นทุนที่ดีในการลดอ้วน (นโยบาย
ปลอดน้้าอัดลม เพิ่มผักในเมนูอาหาร
การเพิ่ม ชม.พละฯ) แต่ขาดความ
ต่อเนื่อง และภาคประชาสังคมมีส่วน
ร่วมน้อย เช่น โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสานหรือด้าเนินการต่อ
- เสริมพลังพัฒนาต่อยอดให้เป็น
- ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ยินดี
แหล่งเรียนรู้ และเป็นที่ศึกษาดูงาน สนับสนุนทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษา
ของโรงเรียนเป้าหมายลดอ้วน ปี 59 ให้กับจังหวัด/โรงเรียนในการพัฒนาต่อ
จ.สุพรรณบุรี
ยอด
- ควรประเมินผลการท้างานเป็น
ระยะๆ หากมีการตอบรับที่ดีจาก
นักเรียน และผู้ปกครอง น่าจะขยาย
ผลสู่อ้าเภออื่นๆ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อและส่งกลับเด็กอ้วนกลุ่มเสีย่ งที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งจังหวัด
เพื่อติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และส่ง
ต่อข้อมูลการรักษากรณีเด็กย้าย
โรงเรียนหรือช่วงปิดเทอม
- เสริมแรงและสนับสนุนให้ท้า
Model Development ในอ้าเภอ
เมืองและอ้าเภอสามชุก เพื่อค้นหา
รูปแบบการลดอ้วนที่เหมาะสมกับ
จ.สุพรรณบุรี เน้นการพัฒนาทักษะ
รายคน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อตามหลักการ 3 อ. + OTTAWA
Charter โดยเริ่มจากมาตรการง่ายๆ

- ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีร่วมคิดและ
ออกแบบการพัฒนาฐานข้อมูลการส่งต่อ
และส่งกลับเด็กอ้วนกลุ่มเสีย่ งที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้ง 8 จังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 5

- ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรียินดีให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการ และให้ค้าปรึกษา
ในการพัฒนา Model

1.3 โครงการเด็กไทยสายตาดี (โครงการของขวัญปีใหม่ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ )
ในโครงการเด็กไทยสายตาดี จังหวัดได้ด้าเนินงานต่อเนื่องร่วมกัน ระหว่างบุคลากรด้านการศึกษา
บุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ปกครองและชุมชน โดยจัดกิจกรรม การตรวจคัดกรองเบื้องต้น ตรวจวัดสายตาใน
นักเรียน ป.1-ป.6 โดยครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในช่วง กิจกรรมวันเด็ก จ้านวน 24,070 คน พบภาวะ
ผิดปกติ 685 คน ได้รับการแก้ไขและส่งต่อ จ้านวน 635 คน และได้รับแว่นสายตาแล้ว จ้านวน 82 คน และได้
จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาโดยแพทย์ เฉพาะนักเรียน ชั้นป.1ทุกคน ที่โรงเรีย นสุพรรณภูมิ พบสายตาผิดปกติ
และแจกแว่นสายตาทุกคนเป็นของขวัญวันเด็ก ปี 2559
ทุกโรงเรีย นมีการด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยครูประจ้าชั้น ป.1 วัดสายตานักเรียน ปีการศึกษา
2558 มีเด็กนักเรียนชั้น ป.1 จ้านวน 9657 คน ได้รับการตรวจวัดสายตา 4942 คน เป็นร้อยละ 51.18 พบ
นักเรียนสายตาผิดปกติและได้รับการส่งต่อ 146 คน ร้อยละ 2.95 เด็ก ป.1 ที่มีสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อ
และได้รับการแก้ไข 104 คน คิดเป็นร้อยละ 71.23 ได้จัดท้าทะเบียนรายชื่อนักเรียนส่งให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข/พยาบาลเฉพาะทางตา โรงพยาบาลตรวจวัดสายตาซ้้า และขึ้นทะเบียนเพื่อรอรับแว่นตา ภายใต้
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โครงการ เด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งขณะนี้โรงเรียน
อยู่ระหว่างการด้าเนินการวัดสายตานักเรีย น และต้องด้าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2558
การตรวจวัดสายตาเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 ( ปีการศึกษา 2558) จังหวัดสุพรรณบุรี
ล้าดับ

อ้าเภอ

นักเรียน
ป.1
ทั้งหมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เมือง
เดิมบางนางบวช
อู่ทอง
สามชุก
ดอนเจดีย์
บางปลาม้า
สองพี่น้อง
ศรีประจันต์
หนองหญ้าไซ
ด่านช้าง
รวม

2252
717
1590
530
561
608
1518
501
389
991
9657

ได้รับการ
ตรวจวัด ร้อยละ
สายตา
2135
370
226
446
278
12
95
34
365
981
4942

94.80
51.60
14.21
84.15
49.55
1.97
6.26
6.79
93.83
98.99
51.18

เด็ก ป.1 ที่มี
สายตาผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อ
96
6
0
0
0
12
0
6
18
8
146

เด็ก ป.1 ที่มี
สายตาผิดปกติ
ร้อยละ
ร้อยละ
ได้รับการส่งต่อ
และได้รบั การแก้ไข
4.50
96
100
1.62
0
0
0.00
0
0!
0.00
0
0
0.00
0
0
100.00
0
0
0.00
0
0
17.65
0
0
4.93
0
0
0.82
8
100
2.95
104
71.23

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
-การประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการให้น้าหลักสูตรว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิตรอดเข้าบรรจุในการเรีย นการ
สอนของทุกโรงเรีย น
- แจ้งการด้าเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี มาตรการและแนวทางการด้าเนินงานให้พื้นที่ทราบ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีการด้าเนินงานที่สอดคล้องและได้รับ
ความร่วมมือในการคัดกรอง
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 ...6 กุมภาพันธ์ 2559.......

