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ตัวชี้วัด 3. เด็กนักเรียนมีภำวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
ค ำนยิำม 1. เด็กนักเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุต้ังแต่ 5 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 5 ปี 

1 วัน – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
 2. ภาวะเริม่อ้วนและอ้วน หมายถึง  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  + 2 S.D. โดยใช้กราฟแสดง
เกณฑ์อ้างอิงการเจรญิเติบโตของกรมอนามัย ป ี2542    
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือ 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่ โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสังกดักรุงเทพมหานคร (กทม.) 

เกณฑ์เป้ำหมำย 1. ภายในปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 10 
2. ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง ร้อยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับสถานการณ์เดิม  
(เฉพาะพ้ืนที่ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน น้อยกว่าร้อยละ 10 ทุกระดับ) 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เด็กอายุ 5-14 ปี  ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือระดับประถมศึกษาขยายโอกาส 
ทุกสังกัด 

วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รำยกำรข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กอายุ 5-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วน + อ้วน 
รำยกำรข้อมูล 2 B=จ านวนเด็กอายุ 5-14 ปี ที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค ำนวณตวัชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลำประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง  

โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้ าหนัก 2 เดือน (พ.ค.,มิ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คอื พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้ าหนัก 2 เดือน (ต.ค.,พ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คอื ต.ค., พ.ย., ธ.ค.    
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 

รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน 
 

Baseline  
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

17.0 (2555) ร้อยละ 8.8 9.5 12.5 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน รอบ 15 เดือน 
ขั้นตอนที่ 1-3 ขั้นตอนที่ 3  

(3.2 ภาค 2 ปีกศ.58), 4, 5 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 3  

(3.1 ภาค 1 ปีกศ.59), 6 
ขั้นตอนที่ 1-3 
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วิธีกำรประเมนิผล :  ขั้นตอนที่ 1. จังหวัดจัดต้ังคณะกรรมการและจัดท าแผนลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็ก
นักเรียนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย PM จังหวัด 
ขั้นตอนที่ 2. จังหวัดมีฐานข้อมูลจ านวน และรายชื่อโรงเรียนในพื้นที่ที่มปีัญหาภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ร้อยละ 10  
ขั้นตอนที่ 3. จงัหวัดมีรายงานการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ
และคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีละ 2 ครั้ง 
                   3.1 รายงานรอบที่ 1 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณใ์นช่วง 3 เดือน คือ 
พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการมายัง สนย. 
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน วันที่ 1 ส.ค.  
                    3.2 รายงานรอบที่ 2 โดยน าเข้าข้อมูลสถานการณใ์นช่วง 3 เดือน คือ 
ต.ค., พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการมายังสนย. ส่วนกลาง
จะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 
ขั้นตอนที่ 4. จังหวัดมีการถ่ายทอดแนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงและ
ตรวจ obesity sign 1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ  3 นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วย
ครอบครัว) จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข (service plan) และคลินิก 
DPAC ในพื้นที่รับผิดชอบ  
ขั้นตอนที่ 5. จงัหวัดมีการน าแผนการเรียนรู้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง 
Food for fun (โภชนาการ) และ Fun for fit (การออกก าลังกาย) ไปใช้เพื่อลดปัญหา
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในโรงเรียนเป้าหมาย อย่างน้อย 5 กิจกรรม และสนับสนุนคู่มือการ
ด าเนินงาน ให้กับโรงเรียนเป้าหมาย และสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที ่
ขั้นตอนที่ 6. จงัหวัดมีรายงานจ านวนนักจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids 
Coacher) (คร ูข.) และแกนน าด้านการจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids 
Leader) ที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 

เอกสำรสนับสนุน :  1. คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน 
2. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการ
สาธารณสุขและคลินิก DPAC 
3. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
4. แนวทางการจัดค่ายลดน้ าหนักกินพอดีไม่มีอ้วน 
5. หนังสืออยากผอม...มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส าหรับเด็กวัยเรียนและ
วัยใส 
6. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
7. หนังสือข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็กวัยเรียน 
8. แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน 
9. แผ่นพับผักผลไม้สรีุ้ง 
10. แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน 
11. แผ่นพับการออกก าลังกายส าหรับนักเรียน 
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ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร/ 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ  โชติวิเชียร  
โทรศัพท์ : 02 590 4329   โทรศัพท์มือถือ 083-017-9638   
โทรสาร : 02-590-4339  E-mail : saipin.c@anamai.mail.go.th   
2. นางสาวพรวิภา ดาวดวง     
โทรศัพท:์ 02-590-4334  โทรศัพท์มือถือ : 081-611-5020 
E-mail : siribongkot.d@anamai.mail.go.th 
3. นางสาวใจรัก ลอยสังเคราะห ์
โทรศัพท:์ 02-590-4329  โทรศัพท์มือถือ : 081-534-6007 
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 
กลุ่มควบคุมปอ้งกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย 
โทรศัพท์ : 02-590-4301 

หน่วยงำนประมวลผลและ 
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

นางกอบกาญจน์  มหทัธโน 
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-590-4336  โทรศพัท์มือถือ : 089-451-0554 
โทรสาร : 02-590-4339  E-mail : kobkarn.m@anamai.mail.go.th 
นางสาวสุรีย์รัตน์  พิพัฒน์จารุกิตติ ์
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-590-4336  โทรศพัท์มือถือ : 086-732-1398 
โทรสาร : 02-590-4339  E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน นางสาวพรวิภา ดาวดวง   
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-590-4334 โทรศัพท์มือถือ : 081-611-5020 
โทรสาร : 02-590-4339  E-mail : siribongkot.d@anamai.mail.go.th 
กลุ่มควบคุมปอ้งกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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