แผนสุขภาพจังหวัด
เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561
รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน จังหวัดอางทอง เทอมที่ 1 (พ.ค.-ก.ค.61) ปงบประมาณ 2561
70

รอยละ

65

66.64
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60
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62.06
ป 58

รอยละ
67.80

59.35

68.7

65.18

ป 59
70.84

69.71

ป 60

ป 61

76.69
57.09

68.7

เปาหมายรอยละ 68
66.53

65.31

ที่มา : HDC ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561
รอยละของเด็กวัยเรียนเริ่มอวนและอวน จังหวัดอางทอง เทอมที่ 1 (พ.ค.-ก.ค.61)ปงบประมาณ 2561
รอยละ

14

14

14.6
13.5

14.35

12
30

ปี 58

รอยละ

ปี 59

ปี 61

เปาหมายไมเกินรอยละ10

23.93

25
20
15

ปี 60

17.24
13.73

12.48

14.58

14.08

12.11

14.35

13.22

11.85

10
5
0

ที่มา : HDC ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561
รอยละของเด็กวัยเรียน เตี้ย จังหวัดอางทอง เทอมที่ 1 (พ.ค.-ก.ค.61) ปงบประมาณ 2561
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

7.98

6.81 7.38
1.34

3.77 2.96
2.62

3.71 4.42

5.93

รอยละ
5.00

5.00

3.00

2.7

1.00

2.2

3.71

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

รอยละของเด็กวัยเรียน ผอม จังหวัดอางทอง เทอมที่ 1 (พ.ค.-ก.ค.61) ปงบประมาณ 2561
6.00
4.00
2.00
0.00

4.81 4.89 3.64
2.82 2.83 2.35 2.50

3.5

3.33 4.07

5
4
3

รอยละ

4.6

4.4

3.8

3.5

2
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

ที่มา : HDC ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561
สวนสูงเฉลี่ยของเด็กวัยเรียน อายุ 12 ปจังหวัดอางทอง เทอมที่ 1 (พ.ค.-ก.ค.61) ปงบประมาณ 2561
เปาหมายป 64 - เด็กชาย 154 ซม.
- เด็กหญิง 155 ซม.

156
154

153.43

152

153.58
152.45

150
148
146
144

151.51

152.02
150.75

150.72

149.62 149.88

148.38
152.43

150.5

149.69
146.99

149.55 149.25

150.46 150.37

เด็กชาย
148.98 148.61

เด็กหญิง

142

ที่มา : HDC ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

รอยละความครอบคลุมในการบันทึกขอมูลของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
จังหวัดอางทอง ปงบประมาณ 2561(เทอม1 พค. - กค.)
อําเภอ
เมือง
ไชโย
ปาโมก
โพธิ์ทอง
แสวงหา
วิเศษชัยชาญ
สามโก
รวม

จํานวน นร ป.1-ม.3 จํานวนเด็ก อายุ6-14
(จากรายงานยอด นร ป ที่ไดรับการชั่ง
ในเขตรับผิดชอบ) น้ําหนัก(จาก HDC)
10,075
6,320
1,754
1,717
3,078
2,668
3,685
3,718
2,763
2,265
5,805
4,805
1,516
1,517
28,676
23,010

รอยละ
62.72
97.89
86.67
100
81.97
82.77
100.0
80.24

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.2561

สภาพปญหา

1. เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวนแยกรายอําเภอต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด
2. เด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวนสูงกวาเปาหมายที่กาํ หนด
สาเหตุปญหา
1. เด็กวัยเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน โกโกเย็น ชาเย็น น้ําปน
น้ําผลไม นมเปรี้ยว เปนตน รอยละ 86.0
2. เด็กวัยเรียนบริโภคเนื้อสัตวติดมัน เชน หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนังไก หนังเปด เปนตน
รอยละ 83.7
3. เด็กวัยเรียนบริโภคขนมที่มีรสหวาน เชน ไอติม หวานเย็น ช็อคโกแล็ต หมากฝรั่ง ลูกอม เยลลี่
เปนตน รอยละ 83.7
4. เด็กวัยเรียนทํากิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยหรือหอบ รอยละ 44.2
5. เด็กวัยเรียนมีกิจกรรมทางกายสะสมวันละอยางนอย 60 นาที รอยละ 34.9

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน ป 2562
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

เด็กวัยเรียนจังหวัดอางทอง มีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนตามเปาหมาย
1. รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน รอยละ 70 (ป2564 รอยละ74)
2. สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ป - เด็กชาย 154 ซ.ม. - เด็กหญิง 155 ซ.ม.

มาตรการ

1. เสริมสรางความรวมมือภาคี
เครือขายในการดูแลสุขภาพเด็ก
วัยเรียน

กลยุทธ

1.1 สนับสนุนบุคลากรที่
เกี่ยวของในการขับเคลื่อน
จัดการภาวะการ
เจริญเติบโต

2. ปรับเปลี่ยนและสงเสริมพฤติกรรม
ที่สงผลตอการเจริญเติบโต
2.1 สงเสริมการแกไข
ปญหาเด็กที่มี ภาวะ
โภชนาการผิดปกติ
แบบรายบุคคล

2.2 พัฒนารูปแบบ/
นวัตกรรมการสงเสริม
และแกไขปญหา
โภชนาการเด็กปฐมวัย
และเด็กวัยเรียน

small success ป 2562
ตัวชี้วัดผลลัพธ
1. รอยละของเด็กวัย
เรียน (6 – 14 ป) สูง
ดีสมสวน (เปาหมาย
รอยละ 70)
2. สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ
12 ป (ป 64)
–เด็กชาย 154 ซม. –
เด็กหญิง155ซม.

เปาหมาย 3 เดือน
1. มีแผนสงเสริม
และแกไขปญหา
ภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียนใหสูงดี
สมสวน ของอําเภอ
2. มีขอมูลภาวะ
โภชนาการ ของ
เด็กวัยเรียน ที่
ครอบคลุม
กลุมเปาหมายไม
นอยกวารอยละ 80

เปาหมาย 6 เดือน
1. ประเมินพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย
และการนอนและ
แกไขปญหา
รายบุคคลของเด็กวัย
เรียนที่ไมเปนไปตาม
เกณฑสูงดีสมสวนไม
นอยกวารอยละ 50

เปาหมาย 9 เดือน เปาหมาย 12 เดือน
เด็กวัยเรียน (6–14 ป)
1.ประเมิน
สูงดีสมสวนรอยละ 70
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย
และการนอนเพื่อ
แกไขปญหา
รายบุคคล
ของเด็กวัยเรียนที่ไม
เปนไปตามเกณฑสูง
ดีสมสวน รอยละ
100

small success ป 2562
ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย 3 เดือน
1. รอยละของเด็กวัย
เรียน (6 – 14 ป) สูง
ดีสมสวน (เปาหมาย
รอยละ 70)
2. สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ
12 ป (ป 64)
–เด็กชาย 154 ซม. –
เด็กหญิง155ซม.

เปาหมาย 6 เดือน
2. คัดกรองเด็กวัย
เรียนที่มีปจจัยเสี่ยง
เชน obesity sign
เพื่อสงตอเขาสูระบบ
DPACรอยละ 80
3. สนับสนุนให
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่
สงเสริมการ
รับประทานอาหาร
ออกกําลังกาย ดื่มนม
นอนนาน (2อ2น)
โดยการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย
รอยละ100

เปาหมาย 9 เดือน เปาหมาย 12 เดือน
2.จัดchallenge เด็กวัยเรียน (6–14 ป)
สูงดีสมสวนรอยละ 70
day แขงขัน
กระโดดเชือกของ
นักเรียน ที่สวนสูง
ต่ํากวาเกณฑ และ
กิจกรรม 2อ.2น.
ระดับอําเภอ ครบ
ทุกอําเภอ
3. มีผลงาน Best
Practice ในการ
ดําเนินงานแกไข
ปญหาภาวะสูงดีสม
สวนในเด็กวัยเรียน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ./สสอ.
1. มีแผนสงเสริมและแกไขปญหาภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียนใหสูงดีสมสวน
2.สนับสนุนวิชาการ สื่อ อุปกรณ รวมทั้งชองทางใน
การคนหาวิชาการในการนํามาใชในการดําเนินงาน
3.จัดทําแนวทางการคัดกรอง สงตอ และแกไข
ปญหาเด็กอวน เด็กกลุมเสี่ยง ใน สถานศึกษา
สถานบริการและคลินิก DPAC
4. เยี่ยมติดตามการดําเนินงาน พรอมทั้งซักถาม
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียน

อปท.
1. มีแผนสงเสริมและแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียนใหสูงดีสมสวน
2.ใหความรวมมือในการดําเนินงาน
เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
3. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก/3M ในการ
จัดการประชุมชี้แจงการดําเนินงาน

โรงเรียน
1. แผนสงเสริมและแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียนใหสูงดีสมสวน
2.เขารวมในการชี้แจงความรูแ ละ
แนวทางในการดําเนินงาน
เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
3. ถายทอดความรูแลแนวทางการ
ปฏิบัติแกเด็กนักเรียน/ผูปกครองใหทํา
ตามแนวทางของกิจกรรมฯ

กลยุทธที่ 1

สนับสนุนบุคลากรที่
เกี่ยวของในการ
ขับเคลื่อนการจัดการ
ภาวะการเจริญเติบโต

ผูปกครอง/นักเรียน
1.เขารวมในการรับความรูในการ
ดําเนินงานเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน

รพ./รพ.สต.
1. มีแผนสงเสริมและแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการเด็กวัยเรียนใหสูงดีสมสวน
2. ทบทวนความรูคําแนะนําครู เด็กนักเรียน
และผูปกครอง ในสงเสริมโภชนาการ การ
จัดการน้ําหนักเด็กอวน และสงเสริมความสูง
(Smart Kids Coacher)
3.ดําเนินงานตามแนวทางการคัดกรอง สงตอ
และแกไขปญหาเด็กอวน เด็กกลุมเสี่ยง ใน
สถานศึกษา สถานบริการและคลินิก DPAC
4. เยี่ยมติดตามการดําเนินงาน พรอมทั้ง
ซักถามปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ
โรงเรียน ในเครือขายบริการสุขภาพ

อสม./ผูนําชุมชนรานคา
เขารวมในการรับความรูในการ
ดําเนินงานเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสอ.
1. จัดทําระบบการสงตอเด็กอวนเพื่อรับ
การตรวจรักษาที่คลินิก DPAC ของ รพ.
สต./โรงพยาบาล
2.จัดทําทะเบียนรายชื่อเด็กวัยเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการไมเปนไปตามเกณฑสูงดี
สมสวนระดับอําเภอ
3 .ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ในการกําหนดขอตกลงและมาตรการใน
การดําเนินงาน
4 .สนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขให
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ
รับประทานอาหาร ออกกําลังกาย ดื่มนม
นอนนาน(2อ2น)
5. ประเมินผลการดําเนินงาน และสงผล
การดําเนินงานแก สสจ.ทุกเดือน

ผูปกครอง/นักเรียน
1.ใหความรวมมือในการดําเนินงาน
เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
2. ควบคุมกํากับเด็กนักเรียนใหทํา
กิจกรรมฯ

สสจ.
1. จัดทําระบบการสงตอเด็กอวนเพื่อรับการตรวจ
รักษาที่คลินิก DPAC ของ รพ.สต./โรงพยาบาล
2. สนับสนุนองคความรูทางวิชาการ/สื่อความรู
ตางๆในการดําเนินงาน

กลยุทธที่ 2

สงเสริมการแกไข
ปญหาเด็กที่มี ภาวะ
โภชนาการผิดปกติแบบ
รายบุคคล

อปท./อสม/ผูนําชุมชน
/รานคา
1. มีมาตรการในการดําเนินงานรวมกัน ฯ
2. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก/3M
3.การดําเนินงานจําหนายอาหารที่มีคุณภาพและ
สงเสริมการมีสุขภาพที่ดีของเด็กวัยเรียน

รพ./รพ.สต.
1. จัดทําระบบการสงตอเด็กอวนเพื่อรับการตรวจ
รักษาที่คลินิก DPAC ของ รพ.สต./โรงพยาบาล
2.จัดทําทะเบียนรายชื่อเด็กวัยเรียนที่มีภาวะ
โภชนาการไมเปนไปตามเกณฑสูงดีสมสวน
3 .ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายในการ
กําหนดขอตกลงและมาตรการในการดําเนินงาน
4.ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กิจกรรม
ทางกาย และการนอนและนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ
และแนวทางการแกไขปญหารายบุคคล
5.คัดกรองปจจัยเสี่ยง เชน obesity sign เพื่อสงตอ
เขาสูระบบDPAC
6.สนับสนุนสื่อความรูใหโรงเรียนจัดกิจกรรมที่
สงเสริมการรับประทานอาหาร ออกกําลังกาย ดื่มนม
นอนนาน
7.รพ./รพ.สต.ประสานการดูแลตอเนื่องในระยะปด
ภาคเรียนกับภาคีเครือขาย
8. บันทึก/ประเมินผลการดําเนินงาน และสงผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน

โรงเรียน
1.ดําเนินงานเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
2.ควบคุม กํากับพฤติกรรม 2อ2น ใน
เด็กวัยเรียน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

โรงเรียน

สสจ./สสอ./รพ.
1. จัด challenge day แขงขันกระโดดเชือก
ของนักเรียนที่สวนสูง ต่ํากวาเกณฑ ระดับ
อําเภอ โดย
แบงเปน 2 ประเภท คือ
- ประเภทเดี่ยว - ประเภททีม
2. ประกวดการจัดกิจกรรม
อ.2น.ระดับอําเภอ ครบทุกอําเภอ
3. บูรณาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และยก
ยองเชิดชูเกียรติ โรงเรียน และเครือขายอําเภอ
ที่ประสบความสําเร็จในการสงเสริมและแกไข
ปญหาภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน
4. รณรงคสรางกระแส อาหาร ออกกําลัง ดื่ม
นม นอนนาน (2 อ 2 น) ไดแก บูรณาการ
รวมกับการจัดงานสุขภาพอื่นๆ ,ทางสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน Facebook Line
สถานีวิทยุชุมชน website กลุมงานสงเสริมฯ

1.กําหนดรูปแบบ/กิจกรรมที่ดําเนินงานสูง
ทีสมสวนที่เปนแบบอยางที่ดี
2.ถายทอด Health Literate School โรงเรียนตนแบบใน
การดําเนินงาน 2 แหง ไดแก โรงเรียนวัดงิ้วราย และ
โรงเรียนวัดทาชุมนุม

กลยุทธที่ 3

พัฒนารูปแบบการสงเสริม
และแกไขปญหา
โภชนาการเด็กวัยเรียน

อปท.
1.สนับสนุน/จัดกิจกรรมที่เปนรูปแบบในการ
สงเสริมภาวะสูงดีสมสวนในเด็กวัยเรียน
2. รณรงคสรางกระแส อาหาร ออกกําลัง ดื่มนม
นอนนาน (2 อ 2 น) ไดแก บูรณาการรวมกับการจัด
งานสุขภาพอื่นๆ ,ทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน
Facebook Line สถานีวิทยุชุมชน website ของ
หนวยงาน

รพ.สต.
1. สงเด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรม
challenge day
แขงขันกระโดดเชือกของนักเรียนที่สวนสูง
ต่ํากวา
เกณฑ ระดับอําเภอ โดยแบงเปน 2 ประเภท
คือ
- ประเภทเดี่ยว - ประเภททีม
2. รวมจัดกิจกรรม อ.2น.ระดับอําเภอ
.3 รณรงคสรางกระแส อาหาร ออกกําลัง
ดื่มนม นอนนาน (2 อ 2 น) ไดแก บูรณา
การรวมกับการจัดงานสุขภาพอื่นๆ ,ทางสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน Facebook Line
สถานีวิทยุชุมชน website ของหนวยงานฯ

