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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
ตัวช้ีวัด     : ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 68 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 1.1 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
          1.2 การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC   
2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

ข้อมูลสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ในช่วง 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ข้อมูลจาก
ระบบรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผลการด าเนินงาน
รายเขตสุขภาพส่วนใหญ่พบว่าต่ ากว่าค่าเป้าหมายรายเขตที่ก าหนดไว้ มีเพียง 2 เขตเท่านั้น ที่ผ่านเกณฑ์  คือ เขต 
7 ร้อยละ 73.7 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 71.0) และ 8 ร้อยละ 69.5 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 69.0) ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมระดับประเทศท าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ (ร้อยละ 68) ผลการด าเนินงานพบเพียงร้อยละ 66.9 
เท่านั้น (รายละเอียดดังภาพ)  
     ภาพแสดงร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2561 ( ต.ค. 60 – มิ.ย.61) จ าแนกรายเขต 

 
ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

3.1 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
       การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ส่วนใหญ่มีแผนงาน โครงการรองรับ 
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับจังหวัดและอ าเภอ ซึ่งส่วนใหญ่มีการบูรณาการงาน
ผ่านกลไกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น เขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน แกนน าในระดับพ้ืนที่ และมีเพียงบางจังหวัดโดยเฉพาะในเขต 4 ที่ด าเนินการขับเคลื่อน
แบบ One district one product (ODOP) ในระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS)  มีการถ่ายทอดนโยบายและแผนงาน
กิจกรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม 

เป้าหมาย 65.0 66.0 66.0 70.0 66.0 68.0 71.0 69.0 74.0 69.0 66.0 65.0 68.0

ผลงาน 62.0 64.5 63.2 67.6 64.1 66.3 73.7 69.5 70.0 68.2 62.9 63.2 66.9
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เป้าหมายปี 61 รอ้ยละ 
68 
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วัยเรียนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ผู้ปกครองและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนานักจัดการน้ าหนัก 
(SKC)  Family Coacher การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะ “โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกมส์” การพัฒนา
ยกระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็น (ครู ข) ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
เน้นการประเมินภาวะการเจริญเติบโต การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างที่มีคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดื่มนมในวันเด็กแห่งชาติและวันดื่มนมโลก กิจกรรมกระโดดโลด
เต้นเล่นสนุก และส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ 

3.2 การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC  
การรายงานสถานการณ์ภาวะโภชนาการผ่านระบบ HDC ทุกเขตมีการด าเนินการตาม Timeline  

ที่ก าหนด แต่ยังพบปัญหาเรื่องความครอบคลุมค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับจ านวนเด็กวัยเรียนที่อยู่ในระบบรายงาน
ของ DMC (สพฐ.) ซึ่งพบว่าการก ากับติดตามเพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มี จ.ขอนแก่น เขต 7           
ที่ก าหนดตัวชี้วัดติดตามการด าเนินงาน CUP คือ เด็กในพื้นที่ได้รับการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ หลาย
พ้ืนที่ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ        
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนตามบริบทของพ้ืนที่ โดยกิจกรรมด้านโภชนาการ คือ การพัฒนา
คุณภาพอาหารกลางวัน จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมทางกาย ChoPA & ChiPA  มีเพียง จ.แม่ฮ่องสอน 
เขต 1 ที่มีการด าเนินการน าร่องใน 4 อ าเภอ จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างในโรงเรียนส าหรับเด็กที่มีภาวะ              
ทุพโภชนาการ และมีการติดตามภาวะโภชนาการทุกเดือน โดยนักโภชนาการประจ าโรงพยาบาลชุมชน ส่วนการ
คัดกรองส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบ service plan พบว่ามีเพียง เขต 5 และ 6  มีกระบวนการส่งต่อที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน โดยมีการคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง จ านวน 19,028 คน และส่งต่อรักษาในสถานบริการ
สาธารณสุข เฉพาะกลุ่มที่มี Obesity sign จ านวน 2,626 คน ส่วนเขตอ่ืน ๆ ยังไม่มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการ
ตรวจติดตาม 

4.1 โครงสร้างการท างานในระดับจังหวัด  ให้ความส าคัญกับนโยบายด้านอ่ืนมากกว่าการส่งเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ท าให้ขาดระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ ประกอบ
กับมีการเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องการด าเนินงาน ในส่วนของภาคการศึกษายังคง
เน้นการให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจหลัก มากกว่าการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน   
     4.2 กระบวนการด าเนินงานในระดับปฏิบัติ ส่วนใหญ่มีการท างานแบบแยกส่วน ขาดบูรณาการงานในกลุ่ม     
วัยเรียนทั้งภายในองค์กรและเครือข่าย พบว่ามีเพียงบางส่วนที่มีเครือข่ายร่วมด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก      
วัยเรียนร่วมกัน จุดอ่อนที่พบ คือ ขาดการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมและจัดการปัญหา  
รวมทั้งการแก้ปัญหาเชิงประเด็นยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การพัฒนาคุณภาพอาหารตามมาตรฐาน
โภชนาการ และการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) 

          4.3 การให้ความส าคัญกับคุณภาพของการประเมินภาวะโภชนาการยังขาดการพัฒนาสู่มาตรฐาน  
    เช่น เครื่องมือ วิธีการ และทักษะบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประเมิน  

4.4 ขาดการติดตามควบคุม ก ากับ การรายงานข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการในเชิงระบบ ส่งผล 
    กระทบต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ปัญหา 
    ภาวะทุพโภชนาการเป็นไปอย่างล่าช้า  
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ควรมีการบูรณาการร่วมกันในพ้ืนที่
ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกัน 

 

2.การบริหารจัดการข้อมูล 
 

-พัฒนาระบบรายงานผลให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความ
ครอบคลุม 
- ติดตาม ควบคุมก ากับ วิเคราะห์
และคืนข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้
จัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 

3.มาตรฐานการเฝ้าระวังภาวะ 
  โภชนาการ   

พัฒนามาตรฐาน  เครื่ องมือและ
วิธีการประเมินภาวะโภชนาการ 
- ความเที่ยงตรงของเครื่องมือการชั่ง
น้ าหนักและวัดส่วนสูง  
- เทคนิคการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
- การบันทึกข้อมูล และการแปลผล 
- การประเมินภาวะโภชนาการ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกระดับ 
-พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู้ ป ร ะ เ มิ น         
(ภาคสาธารณสุขและภาคการศึกษา) 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

4.การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและ 
  ภายนอกโรงเรียน 
 

สร้างปัจจัยเอ้ือด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภาย ในและภายนอกที่ ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพเด็กวัยเรียน เช่น  การจัด/
จ าหน่ายอาหาร การจัดสิ่งแวดล้อมที่
เ อ้ื อต่ อการมี กิ จกรรมทางกายที่
เหมาะสม 

 

5.ระบบการคัดกรองส่งต่อเด็กอ้วน 
  กลุ่มเสี่ยง 

พัฒนาระบบการคัดกรอง ส่งต่อให้มี
ระบบรองรับที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

1. ควรมีการบูรณาการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ปัญหาภาวะ   
ทุพโภชนการ เพ่ือสร้างกลไกการขับเคลื่อนงาน ร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง      
ของมนุษย์ 

2. การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเด็กวัยเรียนระหว่าง HDC (กระทรวงสาธารณสุข) และ DMC 
(กระทรวงศึกษาธิการ) เพ่ือลดภาระงานของพ้ืนที่ และเพ่ิมความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

3. สื่อสารสาธารณะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (steak holder) ทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะ            
ทุพโภชนาการ ให้ครอบคลุม 
 4. ผลักดันการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้เป็นภารกิจหลักของภาคการศึกษา โดยภาคสาธารณสุขเป็น
ผู้สนับสนุนด้านองค์ความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียน เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที่ดีและ
เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กวัยเรียน  
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)  
 จังหวัดพะเยา (เขต 1) จัดท า “โปรแกรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน     
ในการติดตามเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยง (อ้วน ผอม เตี้ย) 
รายบุ คคล  ควบคู่ กั บการบันทึ กข้ อมู ล ในระบบรายงาน  43 แ ฟ้ม  โ ดยบันทึ กข้ อมู ลผ่ าน เว็ บ ไซต์ 
www.pyomoph.go.th หรือ www.pyomoph.go.th/scpp/  

 
 

 

 ผู้รายงาน นางสาวพรวิภา  ดาวดวง 
              ต าแหน่ง  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 

           โทร 02-5904334 
                 E-mail:pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 

 
  ผู้รายงาน นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์ 

              ต าแหน่ง  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
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                 E-mail:jairak.l@anamai.mail.go.th 
     

       
 
 


