
หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัด 4. รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน    
คํานิยาม เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6 ป จนถึง 14 ป  (โดยเริ่มนับตั้งแตอายุ 6 ปเต็ม – 14 ป 

11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3) 
สูงดีสมสวน หมายถึง  เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป และมีน้ําหนักอยูใน
ระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน) 
สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป เม่ือเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ชุดใหม ปพ.ศ. 2563 โดยมีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 S.D.  
ของสวนสูง ตามเกณฑอายุ  
สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักอยูในระดับสมสวน เม่ือเทียบกราฟการเจริญเติบโต   กรม
อนามัย ชุดใหม ปพ.ศ. 2563 โดยมีคาระหวาง +1.5 S.D. ถึง-1.5 S.D. ของน้ําหนักตาม
เกณฑสวนสูง) 
ภาวะผอม หมายถึง น้ําหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑสวนสูงเดียวกัน โดยมีคาต่ํากวา         
–2 S.D. แสดงวาเด็กมีน้ําหนักนอยกวาเด็กท่ีมีสวนสูงเดียวกัน 
ภาวะเริ่มอวนและอวน หมายถึง  น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง > + 2 S.D. ข้ึนไป  
ภาวะเตี้ย หมายถึง สวนสูงของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑอายุเดียวกัน โดยมีคาต่ํากวา          
– 2 S.D.  
สวนสูงเฉล่ีย หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ป (เด็กอายุ 12 
ปเต็ม ถึง 12 ป 11 เดือน 29 วัน)   

เกณฑเปาหมาย :  
 

ช่ือตัวช้ีวัด ป 2563 ปงบประมาณ 64  ปงบประมาณ 65 
1.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป  
  สูงดีสมสวน 

66 66 68 

2.สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 12 ป 
  -เด็กชาย  (เซนติเมตร) 
  -เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

- -  
154 
155 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือสงเสริมและเฝาระวังภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-14 ป  
2. เพ่ือเสริมสรางภาคีเครือขายระดับพ้ืนท่ี ในการสงเสริมและจัดการปญหาสุขภาพ 
    เด็กวัยเรียน 

ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 6-14 ป ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3        

ทุกสังกัด  

วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบบฐานขอมูล 43 แฟม กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ  :  พ้ืนท่ีบันทึกขอมูลน้ําหนักและสวนสูงดวยทศนิยม 1 ตําแหนง เชน น้ําหนัก  
                 40.8 กิโลกรัม สวนสูง 150.3 เซนติเมตร 
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แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตรและแผนงาน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ขอมูลจากแฟม Nutrition (ไมรวมเด็กปวยท่ีมารับบริการ)  

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน 

รายการขอมูล 2 A2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะผอม 

รายการขอมูล 3 A3 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะเริ่มอวนและอวน 

รายการขอมูล 4 A4 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะเตี้ย 

รายการขอมูล 5 A5 = ผลรวมของสวนสูงของเด็กชายอายุ 12 ป ท่ีไดรับการวัดสวนสูง  

รายการขอมูล 6 A6 = ผลรวมของสวนสูงของเด็กหญิงอายุ 12 ป ท่ีไดรับการวัดสวนสูง 

รายการขอมูล 9 B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปท่ีชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงท้ังหมด 

รายการขอมูล 10 B2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ทุกคนในเขตรับผิดชอบ  

รายการขอมูล 11 B3 = จํานวนเด็กชายอายุ 12 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด  

รายการขอมูล 12 B4 = จํานวนเด็กหญิงอายุ 12 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  
 

1.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน                 = (A1/B1) x 100 
2.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะผอม     = (A2/B1) x 100 
3.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน  = (A3/B1) x 100 
4.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเตี้ย      = (A4/B1) x 100 
5.ความครอบคลุม                             = (B1/B2) x 100 
6.สวนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 12 ป              = (A5 / B3) 
7.สวนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอายุ 12 ป             = (A6 / B4) 

ระยะเวลารายงาน วิเคราะหและสรุปผล ปละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บขอมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
ภาคเรียนท่ี 2 (ปการศึกษา 2563) 
                 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ธ.ค., ม.ค., ก.พ.         
                 สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 มี.ค. 
ภาคเรียนท่ี 1 (ปการศึกษา 2564) 
                 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  
                 สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค.  
 

สํารวจเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
(Baseline data) ที่แสดงให
เห็นแนวโนมภาวะ 
ทุพโภชนาการโดยภาพรวม 
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เกณฑการประเมิน : (ระบุ small success : ผลลัพธในแตละรอบ) 

ป 2563: 

ป 2564: 

ป 2565: 

 
              การกระจายคาเปาหมายรายเขตสุขภาพ รอยละเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน 

เขตสุขภาพ คาเปาหมายป 2564 
เขต 1 เชียงใหม 63 
เขต 2 พิษณุโลก 65 
เขต 3 นครสวรรค 62 
เขต 4 สระบุรี 66 
เขต 5 ราชบุรี 64 
เขต 6 ชลบุร ี 67 
เขต 7 ขอนแกน 72 
เขต 8 อุดรธานี 66 
เขต 9 นครราชสีมา 68 
เขต 10 อุบลราชธานี 69 
เขต 11 นครศรีธรรมราช 67 
เขต 12 ยะลา 64 

 
       รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน  ไมเกิน รอยละ 10 
       รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะผอม  ไมเกิน รอยละ 5 
       รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเตี้ย  ไมเกิน รอยละ 5 

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

- 66 - 66 

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

- 66 - 66 

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

- 68 - 68 

วิธีการประเมินผล :  1. จังหวัดมีการดําเนินงานดังนี ้
   1.1 จัดตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด โดยมี PM ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ขับเคลื่อน 
        งานสงเสริมและจัดการปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ี  
   1.2 จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริม 
         และจัดการปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน เนนการสงเสริมใหเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน 
        การปองกันและแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ (อวน ผอม เตี้ย) โดยติดตาม 
        ควบคุม กํากับและประเมินผลเปนรายเดือน รวมท้ังสงเสริมใหมีพฤติกรรมสุขภาพ 
       ท่ีพึงประสงคในภาพรวม        
         - เนนเด็กท่ีมีภาวะเริ่มอวนและอวน ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงและจัดการแกไข 
           ปญหาทุกคน 
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         - ผลักดันและพัฒนาใหมีโรงเรียนตนแบบดานโภชนาการ กิจกรรมทางกาย  
           และทันตสุขภาพ ฯลฯ ภายใตความรอบรูดานสุขภาพ  
         - พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมและจัดการปญหาสุขภาพ 
           เด็กวัยเรียน เนนการจัดการปญหาภาวะทุพโภชนาการ (อวน ผอม เตี้ย)  
           ตาม AAIM เด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน (รายละเอียดแนบทาย) 
         - จัดกิจกรรมรณรงค สงเสริมความรอบรูสุขภาพของเด็กวัยเรียน เพ่ือนําไปสู 
            พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคดานโภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ 
            และสุขอนามัย เชน สงเสริมการบริโภคไข ดื่มนมจืด ในวันไขโลก วันเด็กแหงชาติ 
            และวันดื่มนมโลก กระโดดโลดเตนเลนสนุก สายตา สุขภาพชองปาก ฯลฯ 
  1.3 ติดตาม ควบคุม กํากับใหหนวยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรายงานขอมูลสถานการณ 
       ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
       ใน Template ปละ 2 ครั้ง พรอมท้ังตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและใหมีความ 
       ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
       ภาคเรียนท่ี 2 (ปการศึกษา 2563)  
                         พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ธ.ค., ม.ค., ก.พ.         
                         สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 มี.ค. 
       ภาคเรียนท่ี 1  (ปการศึกษา 2564)  
                         พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค. มิ.ย. ก.ค.  
                         สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค.  
    1.4 รวบรวม สรุปและรายงานผลการดําเนินงานของจังหวัดสงศูนยอนามัยเขต 
          ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
2. ศูนยอนามัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
      2.1 ตรวจสอบคุณภาพของขอมูล ความครอบคลุมภาวะโภชนาการและเทียบเคียง 
           กับคาเปาหมายในระบบรายงาน HDC  
      2.2 รายงานผลการดําเนินงานสงสวนกลาง รายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน :  1. ชุดความรูเพ่ือการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองครวม (NuPETHS) 

E-book  : 
http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html  
PDF  :http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS3.pdf  

2. สื่อ NuPETHS Animation 
3. คูมือการเสริมสรางเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวนตามแนวคิด Active learning 
4. แผนพับโภชนาการดี สูงดีสมสวน 
5. แผนพับสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนวัยรุน สูงดีสมสวน ไมอวน ผอม เตี้ย 
6. แนวทางการคัดกรอง สงตอ เด็กอวนกลุมเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข

และคลินิก DPAC 
7. คูมือนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
8. แนวทางการควบคุมปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน 
9. หนังสืออยากผอม...มาลองทําดู “ดูแลหุนสวยดวยตัวเอง”สําหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
10. หนังสือผักผลไมสีรุง 
11. หนังสือเมนูไขสําหรับอาหารกลางวันนักเรียน 
12. หนังสือสารพัดเมนูไขสําหรับเด็กวัยเรียน 
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13. แนวทางการสงเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนและวัยรุน 
14. คูมือ สมัครขอรับรางวัลองคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ และองคกรรอบรูสุขภาพดานการ 
     สงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทยสูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ดี 
15. สื่อโปสเตอร แผนพับ วีดีโอ การสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
     : www.chopachipa.org  http://dopah.anamai.moph.go.th/?page_id=78 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562  2563 

เด็กอายุ 6-14 ป        
สูงดีสมสวน 

รอยละ 65.5 61.5  65.7 

เด็กอายุ 6-14 ป 
ผอม 

รอยละ 4.7 5.1  4 

เด็กอายุ 6-14 ป  
เริ่มอวนและอวน 

รอยละ 11.8 13.6  12.5 

เด็กอายุ 6-14 ป 
เตี้ย 

รอยละ 5.7 8.9  6 

สวนสูงเฉลี่ยอายุ    
12 ป* วัดผลท่ีป 
2565 

 
เซนติเมตร 
 

- ชาย = 147.7 
หญิง =148.9 

ชาย = 148.7 
หญิง =149.8 

หมายเหตุ : ขอมูลระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /  
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวทิพรดี คงสุวรรณ                ตําแหนง : นักโภชนาการปฏิบัติการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904334      โทรศัพทมือถือ :  -  
    โทรสาร : 02-5904339                  E-mail :  thiparadee@gmail.com 
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห            ตําแหนง : นักโภชนาการปฏิบัติการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904334       โทรศัพทมือถือ :  -  
    โทรสาร : 02-5904339                   E-mail : jairakloysongkroa@gmail.com   
สถานท่ีทํางาน กลุมสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน  สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. ดร.นภสับงกช ศุภะพิชน               ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904590    โทรศัพทมือถือ :  -  
   โทรสาร : 02-5904584                E-mail : suppich_2@hotmail.com 
4. นางสาวศิรินญา  วัลภา                 ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904590    โทรศัพทมือถือ :  -  
    โทรสาร : 02-5904584                E-mail : Sirinya.w@anamai.mail.go.th 

สถานท่ีทํางาน กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุน  
                   กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห            ตําแหนง : นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904334       โทรศัพทมือถือ :  - 
    โทรสาร : 02-5904339          E-mail : jairakloysongkroa@gmail.com 
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2. นางสาวนฤมล  ธนเจริญวชัร             ตําแหนง : นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904329       โทรศัพทมือถือ :  - 
    โทรสาร : 02-5904339                   E-mail : plafishy11@gmail.com 
สถานท่ีทํางาน กลุมสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน  สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. นางสาวศิรินญา  วัลภา                     ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904590         โทรศัพทมือถือ :  -  
   โทรสาร : 02-5904584                    E-mail : Sirinya.w@anamai.mail.go.th 

สถานท่ีทํางาน กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุน  
                  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย  
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