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ช่ือหนวยงาน สำนักสงเสริมสุขภาพ 
ช่ือตัวช้ีวัด รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน 
หนวยงานท่ีรับการ
ประเมิน  

สำนักโภชนาการ  กองกิจกรรมทางกาย สำนักสงเสริมสุขภาพ 

คำนิยาม เด็ก หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6 ป จนถึง 14 ป  (โดยเริ่มนับตั้งแตอายุ 6 ปเต็ม – 
14 ป 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน 
ม.1-ม.3) 
สูงดีสมสวน หมายถึง  เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป และมีน้ำหนัก
อยูในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน) 
สูงด ีหมายถึง เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป เม่ือเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ป 2542  มีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 S.D. ของสวนสูง      
ตามเกณฑอายุ  
สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ำหนักอยูในระดับสมสวน เม่ือเทียบกราฟการเจริญเติบโต   
กรมอนามัย ป 2542 มีคาระหวาง +1.5 S.D. ถึง-1.5 S.D. ของน้ำหนักตามเกณฑ
สวนสูง) 
ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑสวนสูงเดียวกัน มีคาต่ำกวา         
–2 S.D. แสดงวาเด็กมีน้ำหนักนอยกวาเด็กท่ีมีสวนสูงเดียวกัน 
ภาวะเริ่มอวนและอวน หมายถึง  น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง > + 2 S.D. ข้ึนไปโดย
ใชกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ป 2542    
ภาวะเตี้ย หมายถึง สวนสูงของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑอายุเดียวกัน มีคาต่ำกวา – 2 
S.D. 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบบฐานขอมูล 43 แฟม กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตรและแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ขอมูลจากแฟม Nutrition (ไมรวมเด็กปวยท่ีมารับบริการ) 
รายการขอมูล 1 A1 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน 

A2 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะผอม 
A3 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะเริ่มอวนและอวน 
A4 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะเตี้ย 

รายการขอมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปท่ีชั่งน้ำหนักและวัดสวนสูงท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  1.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน                 = (A1/B) x 100 

2.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะผอม     = (A2/B) x 100 
3.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน  = (A3/B) x 100 
4.รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเตี้ย      = (A4/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
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เกณฑการประเมิน : 
รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563) รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 
2563) 
ระดับ เกณฑการใหคะแนน  คะแน

น 
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน  

1 Assessment  
1.1 รายการขอมูลท่ีนำมาใชเพ่ือ  
- กำหนดนโยบาย (หมวด 1)  
- กำหนดมาตรการ (หมวด 2) 
- กำหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ 
(หมวด 3)  
1.2 ความรูท่ีนำมาใชเพ่ือ 
- กำหนดนโยบาย (หมวด 1) 
- กำหนดมาตรการ (หมวด 2) 
- กำหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ 
(หมวด 3) 
1.3 มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลและความรู
เพ่ือ 
- กำหนดนโยบาย (หมวด 1) จำนวนไมเกิน 
400 คำ 
- กำหนดมาตรการ (หมวด 2) จำนวนไมเกิน 
400 คำ 
- กำหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ 
(หมวด 3) 
  จำนวนไมเกิน 400 คำ 

1  1. มีรายการขอมูลท่ีเก่ียวของและมี
ความจำเปนในการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ และสรางความรอบรูใหแก
เด็กวัยเรียน  
(0.25) 
    - สถานการณภาวะโภชนาการของ
เด็กวัยเรียนยอนหลัง 3 ป 
   - ขอมูลความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการ 
2. มีความรู (0.25) 
    - นำองคความรูจากการวิจัย หรือ
สังเคราะหความรูจากการถอดบทเรียน
การดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับการ
ดำเนินงานแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการของเด็กวัยเรียน เพ่ือนำมา
สูการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ
สรางความรอบรูใหแกเด็กวัยเรียน 
3. มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูล 
(0.5) 
     - สรุปผลการผลการวิเคราะห
ขอมูลและความรูท่ีนำไปสูการกำหนด
นโยบายและมาตรการ  และการสราง
ความรอบรูดานสุขภาพใหแกเด็กวัย
เรียน 

2 Advocacy / Intervention (จากผลการ
วิเคราะห Assessment) 
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1) 
2.2 มีขอเสนอมาตรการ (หมวด 2) 
2.3 มีประเด็นความรู (หมวด 3) 

1 1. มีขอเสนอ ครบทุกหมวด และ
สอดคลองกับขอมูลและความรู (0.5) 
- มีขอเสนอแนะ/มาตรการ/แนว

ทางการดำเนินงานดานโภชนาการ
ในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียน
รอบรูดานสุขภาพใหสอดคลองกับ
สถานการณบริบทในยุคดิจิทัล   

- มีการกำหนดประเด็นความรูสำคัญ 
ตามแนวทางโรงเรียนรอบรูดาน
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สุขภาพเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน
ดานโภชนาการ 

2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม         
ในการปฏิรูป (0.5) 

3 Management and Governance   
3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย    
3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ   
3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู   
      

1   1. มีแผนการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพเชื่อมโยงกับ
การสงเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัย
เรียน สูงดีสมสวน (0.2) 
2. มีแนวทางการขับเคลื่อนตาม
มาตรการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
เชื่อมโยงกับการสงเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมสวน (0.3) 
3. มีการกำกับติดตามการรายงานผล
การดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ 
(0.5)  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน
น 

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน  

4 Output ผลผลิตกระบวนการตาม 
4.1 นโยบาย 
4.2 มาตรการ 
4.3 ความรู 
   
 

1 1. มีผลผลิตนโยบายโรงเรียนรอบรู
ดาน 

สุขภาพ (HLS) (0.25) 
2. มีผลผลิตครบตามมาตรการท่ี

กำหนดใน 
แผนการขับเคลื่อน (0.5) 
3. มีผลผลิตเครื่องมือการประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพและประเด็น
ความรู/พฤติกรรมสุขภาพเชื่อมโยงกับ
การสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สูง
ดีสมสวน (0.25) 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน 

คา
คะแนน 

0 0.2
5 

0.5 0.7
5 

1.0 

รอยละ 62 63 64 65 66 
 
 

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตาม
ระยะเวลา 
- ขอมูลจากระบบรายงาน HDC 

 คะแนนรวม 5  
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เง่ือนไข :  (ถามี) 
หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหมในการปฏิรูป มีดังนี้ 

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker 
หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator 
หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message 

messenger 
 

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. แผนพับโภชนาการดี สูงดีสมสวน 
4. แผนพับสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนวัยรุน สูงดีสมสวน ไมอวน ผอม เตี้ย 
5. แนวทางการคัดกรอง สงตอ เด็กอวนกลุมเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการ

สาธารณสุข 
และคลินิก DPAC 
6. คูมือนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
7. แนวทางการควบคุมปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน 
8. หนังสืออยากผอม...มาลองทำดู “ดูแลหุนสวยดวยตัวเอง”สำหรับเด็กวัยเรียน

และวัยใส 
9. หนังสือผักผลไมสีรุง 
10. หนังสือเมนุผักกุกนอย 4 ภาค 
11. หนังสือเมนูไขสำหรับอาหารกลางวันนักเรียน 
12. คูมือสมัครรับรางวัลองคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ และองคกรรอบรูสุขภาพ ดาน

การสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมสวน แข็งแรง IQ EQ ด ี
13. วีดีทัศนการสงเสริมเด็กไทยสูงดี สมสวน แข็งแรง ดวยกิจกรรมทางกาย อาหาร 

และการนอนหลับ 
14. วีดีทัศน แผนพับ โปสเตอร โรลอัพ (Rollup) สงเสริมการออกกำลังกาย 
     จงิโจ FUN for FIT แอโรบิกทาฝน ,จิงโจยืดตัว ชุดท่ี 1,2  และ ลดโรคเพ่ิมสุข
กับนวัตกรรมออกกำลังกายเกาอ้ีขยี้พุง 

15. ฉากปาย แบคดรอป (Backdrop)  
     ลดโรคเพ่ิมสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเกาอ้ี…ขยี้พุง ,ปวยแน…ถาเนือยนิ่ง 
PA  
     หยุดปวย…หยุดแก, โชปา แอนด ชายดปา เกมส ลดเรียน เพ่ิมรู สูอาเซียน ,
จิงโจ 
     FUN for FIT  และจิงโจยืดตัว ชุดท่ี 1,2 

16. สื่อเสริมสรางความฉลาดทางการเคลื่อนไหว  www.chopachipa.org 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2560  2561  2562 
เด็กอายุ 6-14 ป สูงดี
สมสวน  

รอยละ  65.2  65.5 61.5  

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด  

1.นางปนัดดา  จั่นผอง                    ตำแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การพิเศษ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904490      โทรศัพทมือถือ :  080192108519- 
โทรสาร : 02-5904339                    E-mail : nuipanadda@gmail.com   

ผูรายงานตัวช้ีวัด 
 

1.นางปนัดดา  จั่นผอง                    ตำแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การพิเศษ  
โทรศัพทท่ีทำงาน : 02-5904490      โทรศัพทมือถือ : 080192108519-- 
โทรสาร : 02-5904339                    E-mail : nuipanadda@gmail.com   

 
 
 
 
ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานท่ีรับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิม่เติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับท่ี 5) 

หนวยงาน 
ขอมูลฐาน
การคำนวณ 

รอบการประเมิน 
คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของ

ตัวช้ีวัด)  
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

หนวยงานเจาภาพ   6 เดือนแรก      
6 เดือนหลัง      

สำนัก  6 เดือนแรก      
6 เดือนหลัง      

กอง 
 

 6 เดือนแรก      
6 เดือนหลัง      

ศูนยอนามัยท่ี 
........... 

 6 เดือนแรก      
6 เดือนหลัง      

 


