
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
ค านิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับต้ังแต่อายุ 6 ปีเต็ม 

– 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3)   
ภาวะเต้ีย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่่ากว่า – 2 S.D. 
แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน หมายถึง น้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542    
ภาวะผอม หมายถึง น้่าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่่ากว่า -2 
S.D. แสดงว่าเด็กมีน้่าหนักน้อยกว่าเด็กท่ีมีส่วนสูงเดียวกัน 
สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้่าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต  
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้่าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉล่ียของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 
12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย  :  
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
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ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 
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ปีงบประมาณ  
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1. ร้อยละเด็กวัยเรียน (6-

14 ปี) สูงดีสมส่วน 
68 70 72 74 

2. ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 12 ปี 
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 
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155 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษา



ตอนต้น ม.1-ม.3 ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

สุ่มส่ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส่ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
การส่ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส่ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ท่ีมีภาวะผอม 

รายการข้อมูล 3 A3 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ท่ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

รายการข้อมูล 4 A4 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ท่ีมีภาวะเต้ีย 

รายการข้อมูล 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ท่ีได้รับการวัดส่วนสูง  

รายการข้อมูล 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ท่ีได้รับการวัดส่วนสูง 

รายการข้อมูล 7 B1 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีช่ังน้่าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 

รายการข้อมูล 8 B2 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ท้ังหมดในโรงเรียน 
รายการข้อมูล 9 B3 = จ่านวนประชากรชายอายุ 12 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูงท้ังหมด  
รายการข้อมูล 10 B4 = จ่านวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน                = (A1/B1) x 100 

2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม     = (A2/B1) x 100 
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100 
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเต้ีย      = (A4/B1) x 100 
5. ความครอบคลุม                             = (B1/B2) x 100 
6. ส่วนสูงเฉล่ียชายท่ีอายุ 12 ปี              = (A5/B3) 
7. ส่วนสูงเฉล่ียหญิงท่ีอายุ 12 ปี             = (A6/B4) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
(วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
ภาคเรียนท่ี 1 พื้นท่ีช่ังน้่าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค. 
ภาคเรียนท่ี 2 พื้นท่ีช่ังน้่าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.    
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ก.พ.) 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 68  68 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่ารวจเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐาน (Baseline data) 
ท่ีแสดงให้เห็นแนวโน้ม
ภาวะทุพโภชนาการโดย
ภาพรวม 



 70  70 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 72  72 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 74  74 
 

วิธีการประเมินผล :  1.จังหวัดมีการด่าเนินงานดังนี ้
   1.1 จัดท่าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด่าเนินงานส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดี     
สมส่วน การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนและด่าเนินการตามแผน 
   1.2 จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาทุพ
โภชนาการ (ผอม อ้วน เต้ีย )  
        - รณรงค์ด่ืมนมจืด ปีละ 2 ครั้ง วันเด็กแห่งชาติและวันด่ืมนมโลก 
 - พัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 
 - กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผัก 
นม ไข่ท่ีเป็นรูปธรรม 
        - จัดมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี 
    1.3 คัดกรองเด็กกลุ่มเส่ียงส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในระบบ service plan  
    1.4 ผลักดันให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 3 แห่ง 
    1.5 ติดตาม ควบคุม ก่ากับให้หน่วยงานในพื้นท่ีรับผิดชอบรายงานข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก่าหนดใน Template   
ปีละ 2 ครั้ง พร้อมท้ังตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและความครอบคลุม คือ : 
        ภาคเรียนท่ี 1 พื้นท่ีช่ังน้่าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                         ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค. 
        ภาคเรียนท่ี 2 พื้นท่ีช่ังน้่าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                         ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ก.พ. 
  1.6 รวบรวมสรุปและสรุปผลการด่าเนินงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขต              
ตามรายไตรมาส ได้แก่ 
        - จ่านวนโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
        - จ่านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด่ืมนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้น
เล่นสนุก 
        - จ่านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด่ืมนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก 
        - รายงานจ่านวนเด็กกกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ สถานบริการสาธารณสุข 
2. ศูนย์อนามัยมีการด่าเนินงานดังนี ้
      2.1 รายงานงานผลการด่าเนินงานส่งส่วนกลาง รายไตรมาส 



      2.2 ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและความครอบคลุมภาวะโภชนาการและ
เทียบเคียงกับค่าเป้าหมายในระบบรายงาน HDC 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเส่ียงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข    
    และคลินิก DPAC 
2. คู่มือนักจัดการน้่าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
3. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนกัเรียน 
4. หนังสืออยากผอม...มาลองท่าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส่าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
5. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
6. หนังสือเมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค 
7. แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน  
8. ส่ือส่ิงพิมพ์และวิดิทัศน์กิจกรรมทางกายส่าหรับเด็กวัยเรียน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

ปีอื่นๆ 2557 2558 2559 2560 
เด็กอายุ 6-14 ปี  
สูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 
- 

- 65 64.5 65.1 

เด็กอายุ 6-14 ปี 
ผอม 

ร้อยละ 
- 

- 5.2 -  

เด็กอายุ 6-14 ปี 
อ้วน  

ร้อยละ 17.0 (พ.ศ. 
2560) 

8.8 9.5 12.4 11.2 

เด็กอายุ 6-14 ปี เต้ีย ร้อยละ  - 7.5 - 5.1 
ส่วนสูงเฉล่ียอายุ 12 
ปี* 
วัดผลท่ีปี 2564 

เซนติเมตร 
ชาย = 148.2 
หญิง = 151.1 

- - - - 

หมายเหตุ : *ข้อมูลส่วนสูงเฉล่ีย จากรายงานการส่ารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดย
การตรวจร่างกาย  
                 ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2551-2 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 

1. แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท  นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5904329    โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904339               E-mail : ponlekha@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวพรวิภา ดาวดวง  นักโภชนาการช่านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5904334    โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339-0               E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 



3. ดร.นภัสบงกช  ศุภะพิชน์                 นักวิชาการช่านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5904590    โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904584           E-mail : suppich_2@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุ่นและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส่านักโภชนาการ กรมอนามัย 
โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5904336 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5904334 โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339  E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ พิพัฒน์จารุกิตต์ิ นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5904336 โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5904590    โทรศัพท์มือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904584               E-mail :got_achi@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุ่นและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

 

 


