คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวง (๔E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์

นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

๑. Prevention & Promotion Excellence
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
๒. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
๖. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
๑. จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เป็ น ต้ น แบบของการจั ด การเมื อ งสุ ข ภาพดี ข องประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการสร้างสังคมสุขภาพบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน และการมี
พันธสัญญาเชิงนโยบายอย่างเข้มแข็ง
๑. สร้าง สังคมสุขภาพบนฐานการผสานพลังของการมีส่วนร่วมของ ภาคีทุกภาคส่วนใน
ระดับนโยบาย และการมีพันธสัญญาเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็งในการร่วมจัดสรรทรัพยากร
และร่วมขับเคลื่อนวาระสุขภาพจังหวัด“คนบุรีรัมย์กินเพื่อสุขภาพดี เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
สุขภาพดีเป็นหน้าที่ของทุกคน"
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๗๐
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ 2.0000
ประเภท KPI  Evaluation  Monitoring
คปสอ.
รพช.
สสอ.

คําอธิบาย
เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปี จนถึง ๑๔ ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ ๖ ปีเต็ม – ๑๔ ปี ๑๑ เดือน
๒๙ วัน)
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓)
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ํากว่า – ๒ S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดี
อาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + ๒ S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิง
การเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี ๒๕๔๒
ภาวะผอม หมายถึง น้ําหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ํากว่า – ๒ S.D. แสดงว่าเด็กมี
น้ําหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+สูง เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต กรม
อนามัย ปี ๒๕๔๒ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ –๑.๕ SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี ๒๕๔๒ มีค่า
ระหว่าง +๑.๕ SD ถึง –๑.๕ SD ของน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+สูง มีน้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน
(ในคนเดียวกัน)
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ ๑๒ปี (เด็กอายุ ๑๒ปีเต็ม ถึง ๑๒ปี ๑๑
เดือน ๒๙วัน)
เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมายถึง เด็กที่มีภาวะอ้วน/เตี้ย/ผอม ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความรู้ ควบคุมการรับประทานอาหารทั้งที่ ร.ร.และบ้าน มีการออกกําลังกายทุกวัน
พร้อมบันทึก มีการติดตามโดยครูทุอย่างต่อเนื่องทุกเดือน(ชั่งน้ําหนัก/วัดส่วนสูง)
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เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีภาวะโภชนาการดีขึ้น หมายถึง เด็กที่มี
ภาวะอ้วน/เตี้ย/ผอม ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความรู้ ควบคุมการรับประทานอาหารทั้งที่ ร.ร. และ
บ้าน มีการออกกําลังกายทุกวันพร้อมบันทึก และสามารถลดเด็กอ้วน/เด็กเตี้ย/เด็กผอมลง ร้อยละ ๒ มีการติดตามโดยครู
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน (ชั่งน้ําหนัก/วัดส่วนสูง)
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

๑.๐๐

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

คะแนน
ที่ได้
(Ci)
C๑

๐.๕๐

๑๔

๑๓

๑๒

๑๑

๑๐

C๒

W๒xC๒

๐.๕๐

0.4

0.๘

๑.๒

๑.๖

๒.๐

C๓

W๓xC๓

กิจกรรมดําเนินงาน

นน.

๔.๑.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ๑๔ ปีสูงดีสมส่วน
๔.๒.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ๑๔ ปีที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
๔.๓. ร้อยละของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รวม

๒.๐๐

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
(WixCi)
W๑xC๑

∑(wixci)

แนวทางการควบคุมกํากับ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
คปสอ.
เป้าหมาย ผลงาน

กิจกรรมดําเนินงาน

ร้อยละ

๔.๔.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปี ที่มีภาวะผอม
๔.๕.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปี ที่มีภาวะเตี้ย
๕.๖ ร้อยละของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น (เฉพาะรอบที่ ๒)

สูตรคํานวณ (สสอ[รพช.])
๔.๑ ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีสูงดีสมส่วน
เด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีสูงดีสมส่วน
=
จํานวนเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีทั้งหมด
๔.๒. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะเริม่ อ้วนและอ้วน
เด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
=
จํานวนเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีทั้งหมด
๔.๓. ร้อยละของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะทุพโภชนาการ(เตี้ย/อ้วน/ผอม)
ได้รับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
=
จํานวนเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มภี าวะทุพโภชนาการ(เตี้ย/อ้วน/ผอม)ทั้งหมด
๔.๔. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะเตีย้
เด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะเตี้ย
=
จํานวนเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีทั้งหมด
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X ๑๐๐

X ๑๐๐

X ๑๐๐

X ๑๐๐
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๔.๕. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะผอม
เด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะผอม
=
จํานวนเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีทั้งหมด

X ๑๐๐

๔.๖. ร้อยละของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีภาวะโภชนาการดีขึ้น
เด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะทุพโภชนาการ(เตี้ย/อ้วน/ผอม)
ได้รับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและมีภาวะโภชนาการดีขึ้น
=
จํานวนเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มภี าวะทุพโภชนาการ(เตี้ย/อ้วน/ผอม)
ได้รับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทัง้ หมด

X ๑๐๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๒๕๕๙
๕.๓๗
๕.๗๗
๖.๒๔

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๑๗.๕๙
N/A
๗๐.๒๕
N/A

๖.๗๕
N/A
๗๓.๖๘
N/A

๖.๑๐
N/A
๗๕.๘๓
N/A

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

หน่วยวัด

๑.ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีม่ ีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีที่มีภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วน
๒.ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีม่ ีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปี ที่มีภาวะเตี้ย
๓.ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีม่ ีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปี ที่มีภาวะผอม
๔.ร้อยละของเด็กวัยเรียนทีม่ ีอายุตั้งแต่ ๖ - ๑๔ ปีสูงดีสมส่วน
๕. ร้อยละของเด็กที่มภี าวะทุพโภชนาการได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๖. ร้อยละของเด็กที่มภี าวะทุพโภชนาการที่ได้รบั การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและมีภาวะโภชนาการดีขึ้น

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลจากระบบ Data Center สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นางจารินี คูณทวีพันธุ์
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๔๓-๑๔๖

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๙๙๒๓๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นางวิไลพร คลีกร
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๔๓-๑๔๖

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๒๔๖๑๐๖๔
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