แบบ ตก. 1
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ ....1....
หัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
จังหวัด.สุพรรณบุรี . รอบ..2 เขตสุขภาพที่..5..... ตรวจราชการวันที่ ..14 – 16 มิถุนายน 2560
1. ประเด็นการตรวจราชการ
ประชากรวัยทางาน หุ่นดี สุขภาพดี
2.สถานการณ์และแนวโน้ม
โรคไม่ติดต่อ (NCDs) ประกอบด้วยหลายกลุ่มโรค โดยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นหนึ่งใน
กลุ่มโรค NCD ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการ
เสียชีวิต ทุพพลภาพ อันดับต้นๆของประชากรไทย
จากการสารวจสุขภาพประชากรไทยพบว่ามีแนวโน้มที่จานวนของผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิต
สูงเพิ่มขึ้น ปี2556-2559 อัตราความชุกของภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 26.26,26.34,30.83 และ 32.35
ตามลาดับ ของเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2560 มีอัตราความชุกของภาวะอ้วน ร้อยละ 33.43 มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าปี 2559 (ร้อยละ32.35) สาหรับ จ.สุพรรรบุรี มีอัตราความชุกของภาวะอ้วน 35.57 ซึ่งสูงว่าระดับ
เขต และกลุ่มอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกาย(BMI) ปกติ ร้อยละ 50.67 ซึง่ ต่ากว่าระดับเขต( ร้อยละ 52.04)
พบว่า อาเภอที่มี BMI ปกติ สูงสุด ได้แก่ อ.สามชุก , อ.อู่ทอง อ.ศรีประจันต์ และอ.บางปลาม้า (ร้อยละ
60.88 ,58.34 , 51.84และร้อยละ 51.36 ตามลาดับ )
ข้อมูล ประกอบการวิเ คราะห์ (ระบุร ายการข้อมูลที่จาเป็น สาหรับการตรวจติดตามที่จาเป็น ในแต่ละ
ประเด็น)
ลาดับ ตัวชี้วัด
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2. สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่อการทาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบ
ความสาเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากการตรวจติดตาม

1.การส่งออกข้อมูล BMI ปกติ อายุ 30-44ปี จะประมวลผล จากแฟ้ม NCD Screen อายุ 35ปี ขึ้นไป
ดังนั้นจะขาดข้อมูล BMI ปกติ ในส่วนประชากรอายุ 30-34 ปี ซึ่งจะไม่สะท้อนภาพความครอบคลุม
ของสถานการณ์ BMI ปกติ ตามกลุ่มอายุ 30-44ปี
2.การอบรมสร้างผู้นาด้านสุขภาพ (Health leader) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและกระตุ้นบุคคล
อื่นๆในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาพดี ใช้เวลาการอบรมเพียง 1 วัน อาจทาให้ไม่เห็น
การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยทางานในพื้นที่ได้
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้การ
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ
ดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
รับไปประสาน หรือ
ดาเนินการต่อ
1.การคัดกรองประชากรวั ยทางาน 1.ดาเนินการเชิงรุกในเรื่องการคัดกรอง
อายุ 30-44ปี มี BMI ปกติ ยั ง ไม่ BMIปกติและการแยกกลุ่มปกติและกลุ่ม
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
เสี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้
(ร้อยละ 59.66 )
DPAC และการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรม
2.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม สุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้านในชุมชน โดย
เสี่ยง ภาวะอ้วน กลุ่มป่วยยังไม่ พัฒนาศักยภาพแกนนาในตาบล (Health
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
Leader)เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ได้รับการ เกิดความยั่งยืน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 65 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการ
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ได้รับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 3.พัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพใน
55
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อสามารถนาไปบูรณาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงานได้
3. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
การประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานของกรมต่างๆ ค่องข้างล่าช้า และไม่บูรณาการร่วมกันก่อน ทาให้
ผู้รับผิดชอบงานต้องไปรับนโยบายจากหลายหน่วยงาน
4. นวัตกรรมหรือต้นแบบการดาเนินงาน ที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
1.คลินิกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(DPAC) ที่โรงพยาบาลศรีประจันต์
2.การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเก้าอี้ขยี้พุง ในกลุ่มวัยทางานที่ หมู่ 4 บ้านห้วยม้าลอย ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์
ผู้รายงาน....จุฑารัตน์ สะธรรมกิจ
ตาแหน่ง..นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี..16 มิถุนายน 2560
โทร...089-1086161. e-mail…jutarat46@hotmail.co.th

ตัวชี้วัด : ร้อยละของวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีBMIปกติ
1.มีการนาข้อมูลมาจัดทาสถานการณ์
(/ ) มี ( ) ไม่มี ...............................................................................
2.มีโครงการ/กิจกรรม รองรับที่สอดคล้องให้บรรลุตัวชี้วัด คือ
1.พัฒนาองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงในประชากรกลุ่มวัยทางาน
(โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน ปี 2560)
2.ส่งเสริ มการมีส่ วนร่ ว มของภาคีเครื อข่ายในการดาเนินงานพัฒ นาศักยภาพแกนนาในตาบล เพื่อสร้าง
health leader 3.ประเมินรับรองศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ปี 2560 สมัครเข้าร่วมโครงการ อีก 4
แห่ง (เดิม 13 องค์กร ) 4.ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารนโยบายถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 5.สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพ 6.จัดกิจกรรมออกกาลังกายแบบเก้าอี้ขยี้พุง 7.พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 8. การติดตามประเมินผล
3.มีการนามาตรการมาใช้
(/ ) พัฒนาระบบข้อมูล : จังหวัดมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาวะสุขภาพวัยทางาน
(/ ) เร่งรัดการคัดกรองเชิงรุก : มีการคัดกรองประชากรวัยทางาน อายุ 18-59ปี มี BMI ปกติ ครอบคลุม
ร้อยละ 59.66
(/ ) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ตามความสมัครใจ : ................................
4.กิจกรรมที่ควรมีเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด
(/ ) จังหวัดมีการสนับสนุน/จัดทาแผนการเฝ้าระวัง คัดกรองและลดเสี่ยงในชุมชน (พัฒนาศักยภาพผู้นา
สุขภาพในชุมชน)
( /) จังหวัดมีการสนับสนุน กากับติดตาม การคัดกรอง BMI ปกติ (18.5-22.9) และ ภาวะอ้วน........................
- ปี2560 จังหวัดและอาเภอมีแผนงาน/โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
และมีงบประมาณรองรับ
(/ ) จังหวัด มีการกากับ ติดตามการดาเนินงาน ลดเสี่ยงในชุมชน เช่นตาบลจัดการสุขภาพ ตาบลบูรณาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 5. กลุ่มวัย
(/ ) สื่อสารด้านสุขภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ (พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์4 ด้าน):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(/ ) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยง :… ในคลินิกDPAC, คลิกนิก NCD คุณภาพ Plus
(/ ) สร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, มีบุคคลหรือชุมชนต้นแบบ : โรงพยาบาลศรีประจันต์
มีผู้อานวยการโรงพยาบาลเป็นบุคคลต้นแบบด้าน Health Model ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบจากกรมอนามัย
(/ ) ประเมินน้าหนัก/ส่วนสูง รอบเอว ประชากรในพื้นที่ : ............................................................................
( ) อื่นๆ .........................................................................................................................................................
5.ข้อเสนอแนะที่ศูนย์ฯ. ควรให้กับจังหวัดเพื่อให้สามารถดาเนินงานให้บรรลุตัวชี้วัดและสามารถนาเสนอ
ข้อมูลในการนิเทศ คือ

• - ขยายรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์ โดยการสร้างแกนนาสุขภาพใน
ชุมชน (Health Leader) การมีส่วนร่วมของชุมชน ในตาบลอื่นๆที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

