แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปี งบประมาณ ๒๕๖๑
คณะที่ ๑ : การส่ งเสริมสุ ขภาพป้ องกันโรคและการจัดการสุ ขภาพ
หัวข้ อ MO 1.3 ร้อยละของเด็กวัยเรี ยน สูงดีสมส่ วน
จังหวัด ราชบุรี เขตสุ ขภาพ เขต 5 ตรวจราชการวันที่ 3/07/2561 ถึงวันที่ 4/07/2561
1. ตัวชี้วดั
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สู งดีสมส่ วน และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสู งเฉลี่ย ตามเกณฑ์
2. สถานการณ์ ผลการดาเนินงานเด็กวัยเรี ยนสู งดี สมส่ วน จังหวัดราชบุรี เทอม 2 ปี 2560
ตารางที่ 2 เด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสู งเฉลี่ยตามเกณฑ์

ตารางที่ 1 ร้อยละเด็กวัยเรี ยนสูงดี สมส่ วน

เป้าหมายเขต ร้ อยละ 66

ข้ อมูล HDC ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561

จากตารางที่ 1 ผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริ ญเติบโตของนักเรี ยน 6-14 ปี ภาคเรี ยนที่ 2/ 2560 จังหวัดราชบุรี มีเด็ก
นักเรี ยนจานวนทั้งสิ้น 95,372 คน ได้รับการชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูงทั้งหมด 64,045 คน ครอบคลุมร้อยละ 67.15 เด็กสูงดี
สมส่วน ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 66 (n= 42,272 คน) เท่ากับเป้ าหมายเขตซึ่งถือว่าเป็ นแนวโน้มที่ดี แต่ยงั ต่ากว่าเป้ าหมาย
ประเทศ ร้อยละ 2 (ร้อยละ 68) สูงสุดที่อาเภอดาเนินสะดวก ร้อยละ 72.1 (n=2,067 คน) รองลงมาได้แก่ อาเภอโพธาราม
และอาเภอจอมบึง ร้อยละ 71.6 (n=5,234 คน) และ ร้อยละ 68.1 (n=3,129 คน) ตามลาดับ (ข้อมูล HDC วันที่ 30 มิถุนายน
2561)
สาหรับเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ (เพศชาย=154 เซนติเมตร, เพศหญิง=155 เซนติเมตร) ตารางที่ 2
ภาพรวมจังหวัด ยังต่ากว่าเกณฑ์ประมาณ 4 เซนติเมตร โดยเพศหญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 151.58 เซนติเมตร,เพศชาย มีส่วนสูง

เฉลี่ย 150.48 เซนติเมตร โดยเพศหญิงสูงเฉลี่ยสูงสุด ที่อาเภอสวนผึ้ง 153.84 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ อาเภอวัดเพลงและ
อาเภอเมือง 153.59 เซนติเมตรและ 153.38 เซนติเมตรตามลาดับ, เพศชาย มีส่วนสูงสูงสุดที่อาเภอเมือง 152.96 เซนติเมตร
รองลงมาได้แก่ อาเภอวัดเพลงและดาเนินสะดวก 151.26 เซนติเมตร และ 151.06 เซนติเมตรตามลาดับ

ตารางที่ 4 ภาวะทุพโภชนาการ อ้วน เตี้ย และผอม

ภาวะทุพโภชนาการ ภาคเรี ยนที่ 2/2560 ภาวะ เริ่ มอ้วนและอ้วน พบร้อยละ 13.4 (n=8,610 คน) เพิ่มขึ้นจากปี
2559 (12.48) ร้อยละ 0.92 โดยสูงสุดพบที่อาเภอเมือง, อาเภอบ้านโป่ งและอาเภอวัดเพลง ร้อยละ 16 (n=, 3,264) ร้อยละ
15.7 (n=167) และร้อยละ 13.9 (n=2,362 คน) ส่วนภาวะผอมและเตี้ย ภาพรวมจังหวัดต่ากว่าเป้ าหมาย ร้อยละ 5 โดยพบ
ผอมสูงสุดที่อาเภอบ้านคา ร้อยละ 7.6 (n=145 คน) และเตี้ย สูงที่สุด ที่อาเภอบ้านโป่ ง ร้อยละ 4.4 (n=744 คน)
การคัดกรองเด็กอ้ วนกลุ่มเสี่ยงส่ งต่ อเข้ าระบบ Service plan และคลินิก DPAC
จากนักเรี ยนที่มีภาวะ เริ่ มอ้วน+อ้วน จานวน 10,956 คน ได้รับการตรวจ Obesity sign ร้อยละ 77.63 (n=8,505
คน) โดยพบ 1-2 อาการ ร้อยละ 9.3 (n=790 คน) และ 3-4 อาการ ร้อยละ 1.4 (n=118 คน) ส่งต่อ DPAC เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและให้ความรู ้ผปู ้ กครองนาไปปรับพฤติกรรมบุตรหลานต่อที่บา้ น สาหรับผลการปรับพฤติกรรมกาลังอยูร่ ะหว่าง
การติดตามและมีรูปแบบกระบวนการที่ดี ที่โรงพยาบาลราชบุรี, ดาเนินสะดวก, บางแพ, วัดเพลงและปากท่อ

3.สรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นความเสี่ ยงต่ อการทาให้ การขับเคลื่อนนโยบายหรื อการดาเนินงาน ไม่ ประสบความสาเร็จ
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้ จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สั งเคราะห์ จากการตรวจ ติดตาม
1. ด้านปฏิบตั ิการ :
เครื่ องมือในการเฝ้าระวังวังไม่ได้มาตรฐานในบางพื้นที่ เช่น ที่วดั ส่วนสูงชนิดหยาบ และเครื่ องชัง่ น้ าหนักแบบ
สปริ ง และไม่มีการทดสอบความแม่นยาเที่ยงตรงของเครื่ องชัง่ เป็ นต้น บุคลากรครู ขาดทักษะในวิธีการวัดและชัง่ น้ าหนัก
เด็ก การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ยังต้องเติมเต็ม เช่น การจัดการอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
กลุ่มเสี่ ยง อ้วน เตี้ยและผอม

2 . ด้านกลไกการบริ หารจัดการให้เกิดการนานโยบายเด็กอายุ 6-14 ปี สู งดีสมส่ วนสู่ การปฏิบตั ิ

การดาเนินงานพัฒนาเด็กวัยเรี ยนจังหวัดราชบุรี มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่ วมกับ สพป./ภาคีเครื อข่ายในการ
พัฒนาโมเดลต้นแบบเพื่อเพิ่มสูง ลดอ้วน โดยการพัฒนาครู ก เพื่อสร้างทีมวิทยากรในพื้นที่ดา้ นการออกกาลังกาย
ChoPa&ChiPa ,Family coacher นาร่ อง 5 โรงเรี ยน/ 5 รพ.สต ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็ นวิทยากรกระบวนการและ
บริ หารจัดการปั ญหาให้สอดรับกับบริ บทของตนเองได้
3. ความเสี่ ยงด้านระบบข้อมูล จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะการเจริ ญเติบโตของนักเรี ยนเปรี ยบเทียบข้อมูลจังหวัดและ
ข้อมูลในระบบ HDC ภาคเรี ยนที่ 2/2560 จานวนนักเรี ยนทั้งหมด 95,372 คน
ภาวะโภชนาการ

ข้ อมูลจังหวัด

ข้ อมูล HDC

ร้ อยละ

ร้ อยละ

สู งดี สมส่ วน

74.77 (n=67,755)

66 (n=42,272)

HDC ต่ากว่า ร้อยละ 8.8

เริ่มอ้ วนและอ้ วน

12.16 (n=11,020)

13.4 (n=8,610)

HDC สูงกว่า ร้อยละ 1.24

ผอม

4.1(n=3,686)

3.8 (n=2,431)

HDC ต่ากว่า ร้อยละ 0.3

เตีย้

3.2(n=2,281)

2.4 (n=2,067)

HDC ต่ากว่า ร้อยละ 2.4

95 (n=90,615)

67.15 (n=60,405)

ความครอบคลุมเด็กทีไ่ ด้ รับ
การชั่งนา้ หนักวัดส่ วนสู ง

ข้ อสังเกต

HDC ต่ากว่า ร้อยละ 27.85

จากข้อสังเกต จะเห็นความครอบคลุมเด็กในระบบ HDC ต่ากว่า ข้อมูลสถานการณ์จริ งในจังหวัด ร้อยละ 27.85
และร้อยละเด็กวัยเรี ยนสูงดี สมส่วน ต่ากว่าสถานการณ์จริ ง ร้อยละ 8.8 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมในระดับจังหวัดและ
ระดับเขต ส่วนภาวะทุพโภชนาการอ้วน เตี้ย และผอม มีผลกระทบน้อย (ข้อมูลจากระบบ HDC 30 มิถุนายน 2561)

4.ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ การ
ดาเนินงานไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์

ข้ อเสนอแนะทีใ่ ห้ ต่อหน่ วยรับตรวจ

สิ่งทีผ่ ้ทู าหน้ าทีต่ รวจ
ราชการรับไปประสาน
หรื อ ดาเนินการต่อ

1.ข้อมูลในระบบ HDC ยังไม่

1.ควรมีการเสริ มพลังพื้นที่ในการบันทึกข้อมูล
ให้ครอบคลุมเด็ก เพื่อทราบถึงสถานการณ์จริ ง
เพื่อปั กหมุดวางแผนแก้ไขปั ญหาและใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-

2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวัง ใน
2. ศูนย์อนามัยร่ วมกับ NECTEC อยูร่ ะหว่าง
โรงเรี ยนและวิธีการวัดยังไม่ได้คุณภาพ การพัฒนาเครื่ องมือการเฝ้าระวัง 4.0 คือ เครื่ อง
หลายแห่ง
Kidsize เพื่อแก้ปัญหาความเที่ยงตรงในการเฝ้า

-

ครอบคลุมจานวนเด็กทั้งหมด เมื่อ
เปรี ยบเทียบการเก็บข้อมูลจากการ
สารวจของจังหวัด

ระวัง
3. ยังไม่พบกระบวนการมีส่วนร่ วมของ 3. ในพื้นที่เสี่ ยงสูง เช่น อาเภอเมือง ควรมีการ

-

ข้ อเสนอแนะทีใ่ ห้ ต่อหน่ วยรับตรวจ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยทีท่ าให้ การ
ดาเนินงานไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์

สิ่งทีผ่ ้ทู าหน้ าทีต่ รวจ
ราชการรับไปประสาน
หรื อ ดาเนินการต่อ

เครื อข่ายและบางแห่งยังไม่สามารถ
เข้าถึงผูป้ กครอง ชุมชน ท้องถิ่นให้เกิด
ความตระหนักได้ เนื่องจากเป็ นปัญหา
เชิงพฤติกรรมในระดับครอบครัว อาจ
ต้องใช้เวลาที่นานและต่อเนื่องและ
บูรณาการกับงาน NCD

คืนข้อมูลให้กบั เจ้าของพื้นที่ เช่น อบจ, สพฐ

4.อาหารกลางวันส่วนใหญ่ได้คุณภาพ
แต่การตักอาหารยังไม่ถูกต้องสาหรับ
เด็กกลุ่มเสี่ ยง

4. สร้างความเข้าใจในวิธีการตักอาหารสาหรับ

และ พชอ. เพื่อผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาและสนับสนุนงบประมาณ

-

ร่ วมกัน

เด็กกลุ่มอ้วน เตี้ยและผอมให้กบั จนท.สาธารณ
สุข และครู อาหารกลางวัน

4. การพัฒนาครู ก ในโรงเรี ยนนาร่ อง 5 4.การขยายผลโรงเรี ยนเพิ่มสูง ลดอ้วน ควรมี
โรงเรี ยน 5 รพ.สต ควรมีการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลเชิงวิจยั หรื อ r to r ต่อเนื่อง 2-3 ปี
ก่อนดาเนินการ
เพื่อตอบกิจกรรมที่พฒั นาการเพิม่ สูง เพื่อ

-

สามารถนาไปขยายผลโดยมีผลงานเชิงวิจยั
รองรับ
5. ขาดคู่มือการประเมินตนเองของเด็ก
นักเรี ยน

-

รับประสานสานักส่งเสริ ม
สุขภาพ

5. จังหวัดมีการแจกยามเม็ดเสริ มธาตุเหล็ก
ครอบคลุม 100 % ควรมีการสุ่มประเมินการกิน
ยา

ผูร้ ายงาน นางพัชรี วงศ์ษา
ตาแหน่ง นักโภชนาการชานาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
โทร.๐๘๓-๐๓๑๐๓๕๒
E-mail dang_ut@hotmail.com

-

