รายงานการประชุมเตรียมงานโครงการพัฒนาการและเสริมสร้างศักยภาพ
กลุ่มวัยเรียนอาเภอดอยหล่อประจาปี 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕61
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอยหล่อ โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

นางสาวภคภรณ์
นางกนกเพชร
นางอุไรวรรณ
นางกมลรัตน์
นางมณี
นางสุกัสมณฑ์
นางสาวพัชรี
นางสาวศุธากรณ์
นางสาวพิทยา
นางสาวนัสรินทร์
นางสาวกานต์พิชชา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาววิชุดา
นางสาวนิชา
นางกัลยา
นางเครือวัลย์
นางปราณี
นางสาวนฤมล
นางโสภา
นางวราภรณ์
นางสาวปภัสรินทร์
นางนินา
นางบุญศรี
นางนภาลัย
นายพรศักดิ์

ภิญญาศิริกุล
จันทร์วัฒภัณฑ์
เปรมใจ
ชัยวุฒิ
อินต๊ะแก้ว
บริพันธ์
ยาวุฒิ
เสาเมืองมูล
พรหมมี
ไชยธะนะ
บุญชื่น
ประทุมทา
จอมแปง
เพียงจันทร์
ตานัน
ปรีชา
เนนสุทัศน์
วงค์ใจ
พันธนวงษา
กันทะมา
วัชรเมธีพัฒน์
ตรัยที่พึ่ง
ปันติ๊บ
แสงรุ่งเรือง
ทองประไพ

โรงพยาบาลดอยหล่อ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอยหล่อ
โรงพยาบาลดอยหล่อ
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
โรงเรียนกรป.กลางฯ
โรงเรียนบ้านวังขามป้อม
โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
โรงเรียนบ้านดอนชื่น
โรงเรียนปากทางเจริญ
โรงเรียนบ้านสามหลัง
โรงเรียนวัดสองแคว
โรงเรียนบ้านหัวข่วง
โรงเรียนบ้านหนองหลั้ว
โรงเรียนบ้านห้วยน้าขาว
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
โรงเรียนใหม่หนองหอย
โรงเรียนแม่ขาน
โรงเรียนสันติสุข
รพ.สต.บ้านห้วยเปายง
รพ.สต.บ้านสามหลัง
รพ.สต.บ้านโทกเสือ
รพ.สต.บ้านสิริมังคลาจารย์
รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย
รพ.สต.บ้านดอนชัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วย คปสอ.ดอยหล่อ ได้จัดประชุมทีมงานด้านอนามัยโรงเรียนประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อวิเคราะห์ผลงานตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของเด็กวัยเรี ยนในพื้นที่อาเภอดอยหล่อ เพื่อจัดหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในการร่วมเวทีประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนของผู้รับผิดชอบ
งานหลักด้านอนามัยโรงเรียนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอดอยหล่อ / รพ.ดอยหล่อ / ครูอนามัยโรงเรียน
ทั้งหมดจานวน 17 โรง / เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนทั้งหมดจานวน ๗ แห่ง เพื่อให้เกิด
การบูรณาการณ์และการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากภาคีเครือข่าย โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการคืนข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาของเด็กวัยเรียนของทุกโรงเรียนในอาเภอดอยหล่อในรอบปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา
โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ สถานการณ์ของอาเภอดอยหล่อ มีโรงเรียนในเขตอาเภอซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้งสิ้นจานวน 17 โรงเรียน ผล
จากการดาเนินงานติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน พบว่ า เด็กวัยเรียนช่วงอายุ 6-14 ปี ใน
เขตอาเภอดอยหล่อ สูงดีสมส่วนร้อยละ 61.17(เกณฑ์ ตัวชี้วัด : เด็ก 6-14 ปีมีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 66)
และพบว่าเด็กมีภาวะโภชนาการเริ่มอ้วนและอ้วนถึงร้อยละ 14.67 (เกณฑ์ตัวชี้วัด : เด็กวัยเรียน 6-14 ปีมี
ภาวะอ้วนเริ่มอ้วนไม่เกินร้อยล ะ10 ) (ข้อมูลจาก HDC ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙) และมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกินอาหารมากเกินไป กินขนมระหว่างมื้ออาหาร กินไม่ถูกสัดส่วน กินอาหารขยะ
น้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย เนื่องจาก นั่งเล่นเกม /คอมพิวเตอร์ ดูทีวี
เล่นมือถือ เด็ก 5-14ปี ที่ มีภาวะทุพโภชนาการ พบร้อยละ 25.44 โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการกินอาหารไม่
ครบตามหลักโภชนาการ การรับประทานอาหารขยะ / ทานขนมก่อนทานข้าว เด็กเล่นไม่สนใจทานข้าว เด็ก
ขาดการออกกาลังกายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่าเด็ก 6-14 ปี มีส่วนสูงต่ากว่า เกณฑ์(เตี้ย) ร้อยละ 3.85
เด็กวัยเรียนมีภาวะผอม ร้อยละ 4.63 ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากเด็กได้รับสารอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอ
การรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ กรรมพันธุ์ ฮอร์โมน และการออกกาลังกายไม่ สม่าเสมอ ดังนั้นการพัฒนา
ศักยภาพของทีมนักจัดการน้าหนักในโรงเรีย น(SKC,SKL)จึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการปัญหาเหล่านี้
นอกจากนี้การจัดระบบบริการในรูปแบบคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กกลุ่มเสี่ยงยังถือเป็นสิ่งสาคัญ และ
เป็นอีกแนวทางในการจัดการกับปัญหาภาวะโภชนาการ เด็ก จากการประชุมคืนข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมงานได้ทาการชี้แจงแนวทางในการดาเนินงานอนามัยโรงเรียนของอาเภอดอย
หล่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดาเนินการตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง โดยสรุปแนวทางการดาเนินงาน
อนามัยโรงเรียนของอาเภอดอยหล่อ(เอกสารแนบ ๑)
จากสถานการณ์ข้างต้นทาให้ทีมพัฒนาเด็กวัยเรียนได้จัดทาโครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพกลุ่มวัยเรียนอาเภอดอยหล่อ ปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1)เพื่อพัฒนาศักยภาพครูนัก
จัดการน้าหนักและนักเรียนแกนนาสุขภาพขออาเภอดอยหล่อ ๒) เพื่อพัฒนาเครือข่ายโร งเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของอาเภอดอยหล่อให้ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยใช้งบประมาณจานวน 22,320.00 บาท
(สองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) จากเงินกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า (PP) โดยจะจัดขึ้นในวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอดอยหล่อ โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดประชาเชิงปฏิบัติการครูนักจัดการน้าหนัง (SKC) และนักเรียนแกนน้า
สุขภาพ (SKL) ทุกโรงเรียนในอาเภอดอยหล่อ

1. กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้จึงประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่รพ .สต.ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียน จาน วน 7 แห่งๆละ 1 ท่าน , ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนของรพ .ดอยหล่อจานวน 2
ท่าน , ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน สสอ .ดอยหล่อ จานวน 1 ท่าน ,ครูอนามัยจานวน 17 ท่าน นักเรียน
แกนนาสุขภาพโรงเรียนละ 2 ท่าน วิทยากรที่ร่วมกระบวนการกลุ่มจานวน 4 ท่าน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
65 ท่าน ในการอบรมดังกล่าวได้มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งการคืน
ข้อมูลภาวะโภชนาการให้กับทุกโรงเรียนในอาเภอดอยหล่อ เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อมูลของปัญหาภาวะเด็กอ้วนใน
วัยเรียนที่ชัดเจน และเพื่อเป็นข้อมู ลพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา และนาไปสู่หนทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งก็
คือเครือข่ายที่นามาอบรมตามกิจกรรมของโครงการนี้โดยกิจกรรมการให้ความรู้และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของ
การอบรมมีดังนี้
2. การคืนข้อมูลผลการติดตามภาวะโภชนาการนักเรียนของแต่ละโรงเรียนในรอบที่ผ่านมา
และวิเคราะห์ตัวเลขให้เห็นเป็นร้อยละเพื่อง่ายต่อการเข้าใจและง่ายต่อการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัวชี้วัด โดย
สรุปในเขตพื้นที่อาเภอดอยหล่อ เด็กวัยเรียนมีภาวะ เริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 15.49 (เกณฑ์ ตัวชี้วัดไม่เกิน
ร้อยละ 10) เด็กผอมร้อยละ 5.44 (เกณฑ์ตัวชี้วัด ไม่เกินร้อยละ 10) เด็กเตี้ย ร้อยละ4.39 (เกณฑ์ตัวชี้วัดไม่
เกินร้อยละ 5) เด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ 60.46 (เกณฑ์ตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาของเด็กที่มีปั ญหาทางโภชนาการการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของโรคอ้วนในเด็ก
และโรคเรื้อรังที่มากับภาวะอ้วน เพื่อให้ครูและเด็กเกิดความตระหนักและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนในโรงเรียนของตนเองได้
3. การบรรยายและชี้แจงเรื่องของระบบรายงานการติดตามภ าวะโภชนาการเด็กนักเรียนปี
ละ 2 ครั้งและวิธีการ ประมวลผลภาวะโภชนาการโดยเทียบ 3 เกณฑ์คือ นน./อายุ , สส./อายุ , นน./สส. เพื่อ
นามาวิเคราะห์ว่าเด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการอยู่ในช่วงใด และการชี้แจงการคัดกรองเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน
ด้วยแบบคัดกรอง Obesity Sing เพื่อกาภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง และการชี้แจง ระบบการคัดกรองและ
ส่งต่อเด็กที่เริ่มอ้วนและอ้วนที่มีภาวะเสี่ยง Obesity Sing เข้าสู่ระบบคลินิก DPAC ของแต่ละพื้นที่
4. การบรรยายให้ความรู้เรื่องของโภชนาการสมวัยที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียน Food For
Fun มีทั้งภาคบรรยายและเรียนรู้จาก VDO clip
5. การบรรยายและการฝึกปฏิบัติในเรื่องของการอ่านฉลากโภชนาการ และการคานวณหาค่า
พลังงาน , โซเดียม ,น้าตาลในอาหาร เครื่องดื่ม ขนม
6. การบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่องของการออกกาลังกายที่เหมาะสมในเด็กวัยเรียน (Fun
For Fit) และการออกกาลังกายร่วมกันโดยใช้กิจกรรม จิงโจ้ยืดเหยียด และจิงโจ้กระโดด
7. นอกจากนี้ยังมีการทาแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม โดยมีข้อคาถาม
ทั้งหมด 14 ข้อ เป็นแบบเลือดข้อที่ถูกต้อง ผลการทดสอบพบว่า ครูนักจัดการน้าหนัก มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
อบรม 11.78 หลังการอบรม มีคะแนนเฉลี่ย 12.11 นักเรียนแกนนาสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม
10.38 หลังการอบรม มีคะแนนเฉลี่ย 12.43 จะเห็นได้ว่าหลังการอบรมทั้ง SKC และ SKL มีความรู้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น
หลังจากการอบรมอาเภอดอยหล่อมีภาคีเครือข่าย SKC/SKL ในทุกโรงเรียน เพื่อ
ดาเนินงานในการแก้ ไขปัญหาเด็กทุพลภาพในโรงเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และทา
การติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ SKCและ SKL ทุกเดือนรวมระยะเวลา 3 เดือน
และนาผลการติดตามมาวิเคราะห์ผลเพื่อนาข้อมูลมาตรวจสอบว่ากิจกรรมโครงการดังกล่าวสามารถช่วย ลด
ปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ และนามาเข้าเวทีเพื่อจัดหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในภายหน้า

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ แจ้งเพื่อทราบ / พิจารณา
- ไม่มี
เลิกประชุม

เวลา 16.45 น.

นางสาวภคภรณ์ ภิญญาศิริกุล ผู้บันทึกรายงานการประชุม

