
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
ตาม Life Course Approach

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพกลุ่มวัย ปี 2565
Cluster วัยเรียนวัยรุ่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร

ปนัดดา จ่ันผ่อง
ส านักส่งเสริมสขุภาพ กรมอนามัย



กรอบน าเสนอ

LCA : สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

นโยบายเน้นหนัก : ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

สื่อสารเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
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อัตราส่วนการตายมารดา 
28.9 ต่อแสนการเกิดมีชีพ (17) 

ณ ตค.-ธค.64

สูงดีสมส่วน  60.8% (64%) 
พัฒนาการเด็กสมวัย T1 66% (85%)

เด็ก 0-5 ปี HDC 25มค.65

ผูสู้งอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

72.08 % (40%) 14กพ.65

วัยท างาน 18 – 59 ปี
BMI ปกติ 47.3 % (50%)

HDC 21มค.65

เด็กวัยเรียนวัยรุ่น
• สูงดีสมส่วน 56.1% (66%) 
• เร่ิมอ้วน&อ้วน 11.5 % (10%) เตี้ย 10.3% (5%)
• เด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุ 72.9 % (71%) 
• อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ

10-14 ปี 0.97 (0.9) 15-19 ปี 27.7% (25)
• ตั้งครรภ์ซ้ าหญิง<20 ปี 13.7% (13%)
• PA 24.2% พฤติกรรมเนือยนิ่ง 14.3%

1





5

สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

เริ่มอ้วน&อ้วน 11.6% (10%) ผอม 4.0% (5%)เตี้ย 11.8% (5%)

ภาวะโภชนาการ
อายุ 6-14 ปี

(HDC 15 ก.พ.65) 
สูงดีสมส่วน 56.1% (66%)

อายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย
ช 147.1 ซม. 
(154 ซม.)

ญ 148.3 ซม. 
(155 ซม.)

สถานการณ์สุขภาพช่องปาก                
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ
ร้อยละได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละปราศจากฟันผุ

ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและปราศจากฟันผุ (caries free)

HDC 31 ม.ค.65



นักเรียนได้รับแว่นสายตา  295 ราย

เด็กไทยสายตาดี





นโยบายเน้นหนัก : ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

• ฐานข้อมูลร่วมศธ.-สธ. : งานอนามัยโรงเรียน วัคซีนโควิด-19
• Line Official  Teen  Club
• ก้าวท้าใจในสถานศึกษา

• Active Learning สร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพช่องปาก
• หลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน
• คู่มือ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรูสุ้ขภาพ”

• มาตรการป้องกัน COVID-19 สถานศึกษา
• เด็กไทยสายตาดี
• Service Package : การจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา 
• ร่างพ.ร.บ.การควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ส าหรับเด็ก
• พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

• มาตรฐาน New HPS Plus HL

• เสริมสร้างความรอบรู้และทักษะสุขภาพยุคดิจิทัล 
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Covid-19 ในสถานศึกษา01

• ผลักดันมาตรการยกระดับปลอดภัยเปิดเรียน On site
ผ่าน ศบค. (ร.ร.ประจ า ,ร.ร.ไป-กลับ , สอบ)

• 4 กระทรวง จับมือหาแนวทางจัดสอบ เด็กติดเชื้อ
• ตรวจเย่ียมเสริมพลังการเปิดเรียน

และจัดการเรียนการสอน On site
• สื่อสารสร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์

“ร่วมใจ 3 กระทรวง มั่นใจ เปิดเรียน On-site”
“เปิดเทอม! ยุคโควิดระลอกนี้ สถานศึกษามีวิธีรับมืออย่างไร”

• มาตรการ สื่อสาร-สนับสนุนให้กับ ศธ. มท. สสจ.

เด็กไทยสายตาดี02

MOU การพัฒนาเด็กไทย03 สุขภาพดี 10 อ04

• สื่อสารขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี สู่ ระดับพื้นที่
ทุกจังหวัด สิทธิประโยชน์บัตรทอง

พิจารณา ร่าง MOU 
ร่วม 12 กระทรวง
เตรียมการพิธีลงนาม

• ขับเคลื่อนโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย)  
ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health)

• คู่มือแนวทาง สิ่งสนับสนุน น าร่อง 100 ร.ร.
• ด าเนินการ ก ากับติดตาม

Service Package05

• รูปแบบ Service Package 
การจัดการปัญหาภาวะโภชนาการ

• แบบสอบถามการประเมิน                          
การจัดการภาวะโภชนาการ                      
ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

นโยบายตามแนว           
วิถีชีวิตใหม่ 
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ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

2
ขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารและโภชนาการ

ในสถานศึกษา ผ่านคณะอนุกรรมการฯ 
สภ. ร่วมกับ สพฐ.  สถ.  มอส.  อย.  สสส. 

▪ พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน และ
อบรมมาตรฐาน ให้กับ ร.ร.น าร่อง โดย มอส. ร่วมกับ กรมอนามัย  (สภ./สอน.) 

▪ ประชุมคณะท างานพัฒนาก าลังคนด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กและชุมชน 
เพ่ือจัดท าหลักสูตร ให้กับ จนท.รัฐ / ชุมชน/ โรงเรียน /ผู้ปกครอง

มาตรฐาน New HPS Plus HL
• พัฒนามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 

(New HPS Plus HL)

ขับเคลื่อนแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564

• หารือปัญหาหยุดให้บริการยุติต้ังครรภ์
• พัฒนาแนวทาง Telemedicine

• พัฒนาศักยภาพผู้ให้ค าปรึกษาทางเลือก

ขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

• ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการตลาด ฯ
▪ หารือกับศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ IHPP / WHO-CCS* NCDs / กองโรคไม่ติดต่อ NCDs 

และ อย.ประเด็นข้อความตามมาตราในร่างพรบ.
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*WHO-CCS NCDs : ผู้แทนของคณะท างานร่วมระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติด้านป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 



1. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการด้วยสื่อ “อาหาร บ ารุงสายตา
ส าหรับเด็กวัยเรียนเพื่อ เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่สู่
การเรียนรู้ที่ดีกว่า” ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

2. พัฒนาเมนูครัวสาธิต  มื้อเช้าส าหรับเด็กวัยเรียนและครอบครัว 

โภชนาการ
01

02

เด็กไทยฟันดี
1. พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Active Learning) สร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

2. พัฒนาการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ        
ช่องปากเด็กวัยเรียน 4 - 12 ปี 
ร่วมกับ Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก

เสริมสร้างความรอบรู้ 
ทักษะสุขภาพ
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มาตรการ COVID-19 
ในสถานศึกษา 03



Yellow book digital Health

ระบบฐานข้อมูลร่วม

Teen Act Indicators

เฝ้าระวังติดตาม 
ผ่าน Digital 
Platform
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• พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม ศธ.-สธ. : งานอนามัยโรงเรียน วัคซีนโควิด-19 นร.
เชื่อมโยงระบบสนับสนุนบริการแว่นสายตาส าหรับเด็กสายตาผิดปกติ 
(เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล HDC-SH & VISION2020 & E-Claim สปสช.) 

พัฒนาระบบบันทึกสุขภาพนักเรียนดิจิทัลสีเหลือง



สื่อสารเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

https://www.chopachipa.org/

สื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

สื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
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เคร่งครัด



HOT



ภาพกิจกรรมการขับเคล่ือนบูรณาการ



THANK YOU


