
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive summary) 
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด     : ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี  
เป้าหมาย  : เป้าหมายร้อยละ 54 
ผลลัพธ์  : ร้อยละ 52.3 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพื้นที่  
 สถานการณ์ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี  สูงดีสมส่วน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ตามแผนภูมิที่ 1 พบว่าสถานการณ์เด็ก
สูงดีสมส่วนลดลงจากไตรมาสที่ 2 โดยภาพรวมของประเทศเป็นร้อยละ 52.3  เมื่อพิจารณาผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นรายเขต
พบว่า เขตสุขภาพที่มีเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน มากกว่าค่าเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 54) ได้แก่เขตสุขภาพที่ 6 , 7 และ 
11 ได้ร้อยละ 54.4, 55.7 และ 54.9 ตามล าดับ 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่น ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 แยกรายเขต 

 
ที่มา (ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และวันที่ประมวลผล)HDC แฟ้มโภชนาการไตรมาสที่ 3    
   ไตรมาสที่ 3 ประมวลผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 1) ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน มหัศจรรย์ 1,000 วัน และการส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
 2) การด าเนินงานในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 1) ขาดการถ่ายทอดนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการส่งเสริมเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย จากระดับจังหวัดสู่ระดับอ าเภอ และต าบล  
 2) บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงาน ANC WCC ยังขาดความความรู้ ทักษะด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย  

3) ความครอบคลุมของการชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงของเด็ก และมาตรฐานของเครื่องมือการชั่งน้ าหนัก            
วัดความยาว/ส่วนสูง ยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงวิธีการชั่ง/วัด ของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) จังหวัดควรถ่ายทอดมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานฯ สู่ระดับอ าเภอ และต าบล ครบทุกแห่ง  เน้นการสร้าง

กระแสสังคม ให้พื้นที่เห็นความส าคัญ และผลักดันให้การส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน การให้บริการโภชนาการสตรีและ
เด็กปฐมวัย เป็นวาระส าคัญของการคณะกรรมการ พชอ. 

2) เพิ่มนักโภชนาการในการปฏิบัติงาน รพศ/รพท./รพช. ของทีม PCC และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้และทักษะ เรื่อง  การด าเนินงานมหัศจรรย์ 1 ,000 วัน และส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี  สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย และโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

3) บุคลากรสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับการก ากับติดตามการชั่งน้ าหนัก  วัดความยาว/ส่วนสูงของเด็กทุก 3 เดือน  
4) ทักษะการชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง  ด้วยวิธีการที่ถูกต้องของบุคลากร และเน้นการใช้เคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน 
4) ส่งเสริมกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน และเน้นการสื่อสารสาธารณะในระดับพื้นที่  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
1) ศูนย์อนามัยและเขตสุขภาพทุกแห่ง มีการประกาศนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน ระดับเขตสุขภาพสู่ระดับจังหวัด 
2) ศูนย์อนามัยที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมท า MOU ร่วมกับระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย์ 

1,000 วัน สู่ระดับพื้นที่ โดยให้มีต าบลต้นแบบการขับเคลื่อน จังหวัดละ 2 ต าบล  
3) ศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมกับพชอ. ขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.  
• จังหวัดมหาสารคาม ขับเคลื่อนงานสู่ เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids TAKSILA 4.0)  
• ขอนแก่น พัฒนางานมหัศจรรย์ 1,000 วัน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัด 

4) ศูนย์อนามัยที่ 9 ขับเคลื่อนมหัศจรรย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เด็กอัจฉริยะ 
นครชัยบุรินทร์ ” ผ่านกลไกการของคณะกรรมการฯขับเคลื่อนงานระดับเขตถึงระดับต าบล และมี SOP การด าเนินงาน 
มหัศจรรย์ 1,000 วัน ระดับเขตสุขภาพ 

5) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน ในทุกระดับตั้งแต่เขตสุขภาพ 
ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอที่มีกิจกรรมการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง      
จัดกิจกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต งานนิทรรศการท่องเที่ยว ประจ าปี 2561 จังหวัดระนอง โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์1,000 วันแรกของชีวิต เวลาทองของการสร้างคนฉลาด” และเครือข่ายอ าเภอทุ่งใหญ่                      
จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เด็กไทยสดใส กินไข่นมจืด กระโดดโลกเต้น เล่นสนุก ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

6. ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล 
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