
นโยบายการจดัการน า้หนกัเด็กวยัเรยีน 

ประชุมเชงิปฏบิตักิารเทคนคิการจดัการน า้หนกัเด็กวยัเรยีน (Smart Kids Coacher) และการคดักรองเด็กอว้นกลุม่เส ีย่ง 
วนัที ่21-22 มกราคม 2559 

ณ โรงแรมคงการเ์ดน้ท ์ววิ รสีอรท์  จงัหวดัเชยีงราย 

โดย...นายแพทยส์มพงษ ์ ชยัโอภานนท ์
ผูท้รงคณุวฒุกิรมอนามยั 



นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ 

บรหิารการเงนิการคลงั 

พฒันางานสาธารณสขุตามแนว
พระราชด ารแิละโครงการเฉลมิ      
พระเกยีรต ิ

ศาสตราจารยค์ลนิกิเกยีรตคิณุ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร  

บรูณาการองคป์ระกอบและ
บทบาทเขตสขุภาพระหวา่ง 
สปสช. และ กสธ. 

ปรบัปรงุกฎหมาย  

ระเบยีบกฎเกณฑ ์ 

พฒันาการสง่เสรมิสขุภาพ       
และป้องกนัโรคใหป้ระชาชน      
ทกุกลุม่วยั 

พฒันาก าลงัคน 

วจิยัและพฒันาเพือ่ 
สง่เสรมิภมูปิญัญาไทย 
และสมนุไพรไทย 
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กลไกการท างาน 
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คา่นยิม : ซือ่สตัย ์สามคัค ีมคีวามรบัผดิชอบ ตรวจสอบได ้ 
โปรง่ใส  มุง่ในผลสมัฤทธิข์องงาน กลา้หาญท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 



แนวทางการด าเนินงาน ปี 2559 
นายแพทยโ์สภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสุข      

งานบริหาร 
1. HRM เนน้     
    HRP/HRD/PMS 
2. Finance 
3. พสัด ุ
4. ระบบขอ้มลู 
5. NHA 

 

1. พฒันาคนตลอดชว่งชวีติ 
2. ชายแดนใต ้
3. ประชาคมอาเซยีน 
4. ทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
5. ยาเสพตดิ 
6. วจิยัและพฒันา 
7. ขยะและสิง่แวดลอ้ม 
8. ตา่งดา้วและคา้มนยุษ ์
9. เขตเศรษฐกจิพเิศษ 
10.เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

บรูณาการกระทรวง บรูณาการประเทศ 

1. หลกัประกนัสขุภาพ 
   (Service Plan) 
2. ควบคมุป้องกนัโรค 
3. สง่เสรมิสขุภาพ 
4. คุม้ครองผูบ้รโิภค 

5.พัฒนากฏหมาย 

Information Innovation Integration 



เข็มมุง่ปี 59 และกา้วตอ่ไปของกรมอนามยั  

กลุม่สตรตีัง้ครรภ ์
และเด็กปฐมวยั 

กลุม่วยัเรยีน  
(เนน้ลดเรยีนเพิม่รู)้ 

กลุม่วยัสงูอายแุละ
คนพกิาร(เนน้ต าบล 
Long Term Care)  

มุง่การบรหิารจัดการขยะ
โดยเฉพาะขยะตดิเชือ้ 

รอ้ยละ 100 ของ
โรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ  
มกีารจัดการมลูฝอย  
ตดิเชือ้ตามมาตรฐาน 

อตัราสว่นการตายมารดา
ไมเ่กนิ 15 ตอ่การเกดิมี
ชพีแสนคน 

ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี   
มพีฒันาการสมวยั 
(ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 85) 

รอ้ยละของเด็กนักเรยีน   
มภีาวะเริม่อว้นและอว้น  
(ไมเ่กนิรอ้ยละ 10) 

รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบ
การสง่เสรมิสขุภาพดแูล
ผูส้งูอายรุะยะยาว (Long 
Term Care) ผา่นเกณฑ ์

4 

การสง่เสรมิสขุภาพ 
ตามกลุม่วยั 

ดา้นอนามยั 
สิง่แวดลอ้ม  



   

   ลดป่วย ภาวะเริม่อว้น+อว้น  10 % 
                                                   

มาตรการ 

1. ระบบขอ้มลู 2. การสง่เสรมิป้องกนั 3. การคดักรองแกไ้ข 4. การบรหิารจดัการ 

1) ระบบฐานขอ้มลู 43  
     แฟ้ม 
2) ระบบรายงาน HDC 
     - ขอ้มลูนน./สส.  
       นกัเรยีนทกุรร.      
       ภาคเรยีนที ่1 และ 2 
3) ขอ้มลูจ านวนรร.และ 
     รายชือ่รร.ทีม่ปีญัหา 
     ภาวะเร ิม่อว้นและอว้น    
      รอ้ยละ 10 
4) ขอ้มลูนร.ทีม่ภีาวะอว้น  
     และไดร้บัการสง่ตอ่  
     service plan 
 

การจดัการสิง่แวดลอ้ม 
ในรร.ดา้นโภชนาการ 
และการออกก าลงักาย   
        
 
 

 พฒันาระบบการคดั
กรองสขุภาพการจดัการ 
และแกไ้ขปญัหา 
 การคดักรองเด็กทีม่ ี

ภาวะเร ิม่อว้น และอว้น 
     - อว้นไมม่โีรค :        
       จดัการนน.            
     - อว้นมโีรค : สง่ตอ่   
        service  plan 

     

1) การบรหิารจดัการแบบ 
    บรูณาการ : รร.(ลดเวลาเรยีน    
    เพิม่เวลารู)้ และผา่นระบบDHS 
2) เชือ่มโยงการท างาน 
     ระหวา่งรร. และหนว่ยบรกิาร 
     สาธารณสขุ 
3) สรา้งการมสีว่นรว่มของภาค ี
     เครอืขา่ย  
4) พฒันาศกัยภาพและทกัษะ  
     ภาคเีครอืขา่ย 
     - นกัจดัการนน.เด็กวยัเรยีน  
       (Smart Kids Coacher) 

เป้าหมาย 

แผนบรูณาการพฒันาสขุภาพ 
 กลุม่วยัเรยีน(อาย ุ5 – 14 ปี) เด็กไทยเตบิโตสมวยั ไมอ่ว้น มสีต ิรูค้ดิ มทีกัษะชวีติ  

สามารถจดัการภาวะสขุภาพตนเองลดการเสยีชวีติกอ่นวยัอนัควร ตอบสนองนโยบายลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้



ตวัชีว้ดั :  เด็กมภีาวะเร ิม่อว้นและอว้นลดลง (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10) 

3 ด. 6 ด. 9 ด. 12 ด. 

นร.ทกุคน
ในรร.ทีม่คีวาม
ชกุของภาวะ
เริม่อว้นและ
อว้น  10 % 
ไดรั้บการคดั
กรอง 

40% ของรร.*   
มกีารน าแผน 
การเรยีนรูเ้รือ่ง
การสง่เสรมิ
สขุภาพ ไปใช ้

70% ของรร.*

มกีารน าแผนการ
เรยีนรู ้เรือ่งการ
สง่เสรมิสขุภาพ
ไปใช ้
นร.ในรร.*      

มภีาวะเริม่อว้น
และอว้นลดลง
อยา่งนอ้ย 0.25 

ภาวะเริม่อว้น
และอว้นลดลง 
อยา่งนอ้ย 0.5 
เมือ่เทยีบกบั
สถานการณ์เดมิ
ในปีการศกึษา
นัน้ 

*โรงเรยีนเป้าหมาย คอื โรงเรยีนทีม่เีด็กภาวะเริม่อว้นและอว้น  รอ้ยละ 10  
  

 



สถานการณ์ภาวะเร ิม่อว้นและอว้นในเด็กวยัเรยีน 

จากระบบ HDC ปี 2558 
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ภาพรวมเขต 

เป้าหมายปี 60   
ไม่เกินร้อยละ 10 

สุราษฎร์ธานี 
สตูล 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพ 

ล าพูน 

พษิณุโลก 

ชัยนาท 

สิงห์บุรี 

สุพรรณบุรี 
สมุทรปราการ 

ขอนแก่น 
เลย 

ชัยภูมิ 
ยโสธร 

ทีม่า : http://hdcservice.moph.go.th 
         ขอ้มลูจากระบบรายงาน HDC ณ วนัที ่25 สงิหาคม 2558 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 



บทบาทสว่นกลาง บทบาทศนูยอ์นามยั 

1. พัฒนาหลกัสตูร /โมเดล ถา่ยทอดองค ์ 
    ความรู ้และพัฒนาศกัยภาพตามบทบาท 
    NHA 
2. ผลติสือ่ นวตักรรม ดา้นการจัดการปัญหา 
    ภาวะเริม่อว้นและอว้น สนับสนุนใหก้บั 
    หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. สนับสนุนดา้นวชิาการใหก้บัพืน้ที ่:  
    การใหค้ าปรกึษา วทิยากร 
4. จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจัดการ 
    ปัญหาภาวะเริม่อว้นและอว้น 
5. นเิทศตดิตามเชงิคณุภาพแบบเสรมิพลงั 
   (Empowerment) 
6. ตดิตาม ควบคมุ ก ากบั และประเมนิผล   
    ใหศ้นูยว์ชิาการและจังหวดัด าเนนิการ  
    ตามแผนและรายงานผล (Monitoring&  
    Evaluation) 
7. สรปุผลการด าเนนิงานภาพรวม 

1. รับการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละ 
    การพัฒนาศกัยภาพจากสว่นกลาง 
2. สนับสนุนดา้นวชิาการ : การให ้
    ค าปรกึษา และวทิยากร กบั 
    หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งระดบัจว.       
    และพืน้ที ่ 
3. นเิทศตดิตามเชงิคณุภาพแบบ 
    เสรมิพลงั (Empowerment) 
4. ควบคมุ ก ากบั ตดิตามการด าเนนิงาน  
    ของพืน้ทีแ่ละรายงานผลใหก้บั 
    สว่นกลางตามระยะเวลาทีก่ าหนด   
    (Monitoring & Evaluation) 
5. สรปุผลการด าเนนิงานระดบัเขต 
 
 
 



ข ัน้  บทบาทส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

1 จัดตัง้คกก.และจัดท าแผนลดปัญหาภาวะอว้นในเด็กนักเรยีนระดับเขต ระดับจว.โดย PM จว. 

2 มฐีานขอ้มลูจ านวน และรายชือ่รร.ในพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาภาวะเริม่อว้นและอว้นในเด็กวยัเรยีน  รอ้ยละ 10  

3 มกีารชัง่นน.วดัสส. เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะโภชนาการและคัดกรองเด็กกลุม่เสีย่งและรายงานผล  
2 ภาค เรยีน ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
  

4 1. ถา่ยทอดแนวทางการคัดกรอง สง่ตอ่ เด็กอว้นกลุม่เสีย่ง ใหร้พช. สสอ. รพสต. และรร. 
2. คัดกรองโดยการตรวจ obesity sign  
     1) รอบคอด า 2) น่ังหลับ 3) นอนกรน 4) ประวตัเิจ็บป่วยครอบครัว   
3. รายงานตามระบบ 

5 สง่เสรมิ และสนับสนุนใหร้ร.มกีารน าแผนการเรยีนรู ้เรือ่งการจัดการน ้าหนักดา้นโภชนาการและ          
การเคลือ่นไหวรา่งกายไปใชใ้นกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้

6 มรีายงานจ านวนนักจัดการน ้าหนักในเด็กวยัเรยีน (Smart Kids Coacher) (ครขู.) และแกนน า นร.     
ดา้นการจัดการน ้าหนักในเด็กวยัเรยีน (Smart Kids Leader) ทีไ่ดรั้บการพัฒนาศักยภาพและทักษะ  




