
ศริลิกัษณ ์เชีย่วชาญ 
ศูนยอ์นามยัที่ 12 ยะลา 

Smart Child 4.0  
สร้างเดก็ไทย 

ไอควิด ีเตบิโตด ี
สูงดีสมสว่น  

 



ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
น าไปสู่การพัฒนาให้ คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหง่ชาติ 

มีสุขภาวะที่ดี 
เรียนรู ้

ตลอดชีวิต 

เด็กมีความรู้
สอดรับ 

กับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

มีความสุข       
มีรายได้

พอเพียงใน
การด ารงชีวิต 

คนทุกช่วงวัย 

คุณภาพการศึกษา 

วัยสูงอายุ 

ท่ีมา: www.nesdb.go.th 

ประเทศไทย ปี 2579 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564) 



ที่มา : นางสาวจนิางค์กูร  โรจนนันต ์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ, 2560 



ที่มา : แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศกึษาธกิาร 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ป ี



เตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง  

มนุษย์            
ที่สมบูรณ์       

ในศตวรรษที่ 11 

มีทักษะ 
ที่เห็นผล 

(Hand) 

มีสุขภาพดี 
แข็งแรง 

(Health) 

มีจิตใจ
งดงาม 

(Heart) 

มีปัญญา 
เฉียบแหลม 
(Head) 

ส่งเสริมใหเ้ด็ก 
มีการเจริญเตบิโตเต็มศักยภาพ 

(สูงดีสมส่วน)  
จะน าไปสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ในศตวรรษที่ 21 



แผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 



WHO/ UNICEF/ WORLDBANK  
ได้ชี้ให้เหน็ว่า  

ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อเด็ก  4 ปัจจัย คือ  
1) ธาตุเหล็ก   
2) ไอโอดีน   

3) ส่วนสงูของเด็ก   
4) การเลี้ยงดูเด็กที่ตอบเสนอความต้องการอย่างเหมาะสม  

ปัจจัยทั้ง 4 มีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก 

Head  
เก่ง 

Heart  
 ดี มีวินัย 

Hand 
 ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ 

Health 
สุขภาพดี สูงดีสมส่วน 

เพื่อเป้าหมายเด็กไทย 4.0 

                     กลุ่มอนามัยแม่และเดก็ 



นโยบายเนน้หนกั ป ี2560 – 2564 กรมอนามัย 



“ 
สถานการณ์สุขภาพ 

กลุ่มวัยเรียน 





IQ จังหวัดตรัง 96.57 



คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรคและจัดการสุขภาพ 
ตัวชี้วดั ก ากับติดตาม 3 : ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน  (เป้าหมายร้อยละ 68) 

ภาวะโภชนาการเด็กวยัเรียน ปี 60 
(ข้อมูลภาคเรยีนที ่1/60)  
• สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68.64 
• เริ่มอว้นและอว้น ร้อยละ 11.25  
• ผอม ร้อยละ 4.07 
• เตี้ย รอ้ยละ 3.79 

สถานการณ์ 

อ าเภอ เปา้หมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมืองตรงั 
5,556 4,125 74.24 

กันตัง 
5,088 3,045 59.85 

ย่านตาขาว 
3,890 2,457 63.16 

ปะเหลียน 
4,641 3,261 70.27 

สิเกา 
2,593 1,708 65.87 

ห้วยยอด 
7,321 5,374 73.41 

วังวิเศษ 
1,381 879 63.65 

นาโยง 
2,988 2,027 67.84 

รัษฎา 
1,789 1,281 71.6 

หาดส าราญ 
1,104 795 72.01 

 ตรัง 36,351 24,952 68.64 

เขต 337,763 209,493 62.02 

ประเทศ 3,998,250
  

2,606,807 65.20 

ปญัหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 

ขาดการน าข้อมูลมาวิเคราะห์
วางแผนการด าเนินงานเฝ้า

ระวังการเจริญเติบโต 

ฟื้นฟูความรู้ พัฒนาทักษะให้กบั
ผู้รับผิดชอบงาน จัดท าแผน
แก้ปัญหา และเร่งรัดการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโต เชิงรกุในพื้นที่  

 

ขาดความร่วมมือในการแก้ไข
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน 
ของครอบครัว โรงเรียน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ผลักดันการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน โดยให้ฝ่าย
การศึกษาเป็นหลัก ฝ่าย
สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุน คืน
ข้อมูลใหก้ับพื้นที่เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมกัน
ด าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหา
ตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นท่ 

อ.ห้วยยอด 

อ.รัษฎา 

อ.เมอืง 

อ.วังวิเศษ 

อ.สิเกา 

อ.กันตัง อ.ย่านตาขาว 

อ.ปะเหลยีน 

อ.นาโยง 

หาดส าราญ 

          ที่มา : รายงาน HDC      

ณ วันที่ 10 ม.ค. 61 



ที่มา : HDC ณ. 23 พค. 2561  
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ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) 
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ประเทศ 

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดไีม่มีผุ (Cavity Free) (คน) 
  

รัษฎา 

ห้วยยอด  
วังวิเศษ 

 
 

สิเกา 

กันตัง 

นาโยง 
        เมืองตรัง 

ย่านตาขาว 

หาดส าราญ ปะเหลียน 

จากข้อมูลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของจงัหวัดตรัง  ปี 2560 :       
เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ร้อยละ  53.59  

เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ  (caries free) ร้อยละ  71.59                    
( เป้าหมายร้อยละ 51) 

เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ  (cavity free) ร้อยละ  69.84                        
เป้าหมายร้อยละ 54) 
 

หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุน่  
ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละเด็ก กลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (เป้าหมาย 54 %) 

ที่มา : HDC ณ. 24 พค. 2561  
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หัวข้อ : 1.2 การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุน่  
ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละเด็ก กลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (เป้าหมาย 54 %) 

ผลงาน ปีงบ 2561 :ร้อยละของเด็กอาย ุ12 ปี ได้รบัการคัดกรอง สุขภาพช่องปาก (คน)  และ  มีฟนัดีไม่มีผุ (Cavity Free) (คน) 
 ที่มา : HDC ณ. 24 พค. 2561  

เป้าหมาย 54% 



(กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ : นักเรียนอายุ 13-17 ปี) 

สถานการณ์สุขภาพเดก็วัยเรยีน 

หมายเหตุ - 1 ร้อยละของนักเรยีนท่ีรับประทานผักจ านวน 3 ครั้ง ต่อวัน หรือมากกวา่ ในชว่ง 30 วันท่ีผ่านมา  
              - 2 ร้อยละของนักเรียนท่ีด่ืมน้ าอัดลม จ านวน 1 ครั้ง ต่อวัน หรือมากกว่า ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา 
              - 3 ร้อยละของนักเรยีนท่ีใช้เวลา 3 ชัว่โมงต่อวันหรือมากกวา่ในการน่ังดูโทรทัศน์ น่ังเล่มเกมคอมพวิเตอร ์คุยกบัเพื่อน น่ังอ่านหนังสือหรือคุยโทรศัพท์ 
              - 4 รอ้ยละของนักเรียนท่ีไม่เคยลา้งมอืหรือล้างบ้างนานๆ ครั้งกอ่นรบัประทานอาหารในชว่ง 30 วันท่ีผ่านมา 

1 

1 2 

3 4 





  ทฤษฎถีนนชวีิตเพือ่สุขภาพ(Life Course Approach)  นพ.วชิระ  เพง็จันทร์ อธิบดีกรมอนามัย, 2559 



จุดเน้น (เข็มมุ่ง) วัยเรียน 

เด็กไทย  IQ ไม่ต ่ำกวำ่ 100   EQ ไม่ต ่ำกวำ่ ร้อยละ 70 

 สูงดีสมส่วน 
       (ลดเตี้ย อ้วน ผอม) 

 ฟนัดีไม่มีผุ 

 ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ 
 พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค ์

 เด็กไทยสายตาด ี
 ChOPA &ChiPA 

นโยบายการขับเคลื่อนเด็กวัยเรียน แข็งแรง ฉลาด 4.0  

4H 

http://www.freepik.com/free-vector/colorful-polygonal-background_1176268.htm
http://www.freepik.com/free-vector/colorful-polygonal-background_1176268.htm


N

u 

P 
• ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายสม่่าเสมอ        

ทุกวันๆ ละ 60 นาที               
• เด็กอ้วน เต้ีย : ให้มกีารเคลื่อนไหวร่างกาย 

และใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น 

E 
• จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหาร 

กิจกรรมทางกาย แปรงฟัน สุขอนามัย        
ส้วม HAS น้่าสะอาด

T 
• แปรงฟัน 2:2:2 ทุกวัน วันละ 2 คร้ัง                        

คร้ังละ 2 นาท ี งดกินอาหารหลังแปรง 2ชม. 
• บริการทนัตกรรมป้องกนัตามสิทธิประโยชน ์
• ส่งต่อเพื่อรับการรักษา

H 
• ส่งเสริมให้มีตรวจสายตาและอวัยวะที่มีผล

ต่อการเรียนรู้ 
• ส่งเสริมให้มีความรอบรู้สุขภาพ สุขอนามัย 

เพศวิถีศึกษา และพฤติกรรมที่เหมาะสม

S • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 9-11 ชม./วัน

 
 
 
 
 

ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (A2IM): Cluster เด็กวัยเรียน 

  เป้าประสงค์: เด็กวัยเรียนเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสขุภาพ 

Assessment Advocacy Intervention 

• ประเมินภาวะโภชนาการ                               
• เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพอวัยวะที่ส่งผล

ต่อการเรียนรู:้ ฟัน ตา หู เหา ซีด ฯลฯ 
• ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

Invest : เขตสุขภาพ ศูนย์วิชาการ 
กองทุนสุขภาพตา่บล ท้องถิ่น 
องค์กร และเอกชน 

Inform :  
• สื่อความรอบรู้ดา้นสุขภาพ: 

อาหารและโภชนาการ                              
ทันตสุขภาพ กจิกรรมทางกาย    
สุขนามัยและเพศวิถี (กิน นอน 
เล่น แปรง สะอาด) 

• สื่อสารสาธารณะ ออนไลน ์ 
• ระบบฐานข้อมลูสุขภาพ           

เด็กวัยเรียนถูกต้องทันสมัย          
: ภาพรวม เขต จังหวัด 

Mobilize community / 
partnership : สานพลังประชารฐั 
ภาคีเครอืข่าย องค์กร เอกชน 
ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมด่าเนินการ 
สนับสนุน  

กลุ่มเสี่ยง: ลดปัจจัยเสี่ยง เพ่ิมปัจจัยปอ้งกัน
กินอาหารตามปริมาณที่แนะน าใน  1 วัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เริ่มอ้วนและอ้วน : 
• ลดปริมาณอาหารท่ีให้

พลังงานสงู 
• ลดหรืองด ขนมขบเค้ียว

และเครื่องด่ืมรสหวานจัด 
• เพิ่มผัก ผลไม้           

(เน้นรสหวานน้อย) 
• ด่ืมนมจืด (ไขมันต่่า) 
 

  ผอม : 
• เพิ่มอาหารท่ีเป็นแหล่งของ

พลังงาน โปรตีน และ
แคลเซียมสูง 

• กินอาหารท่ีมีไขมันเพิ่มข้ึน 
: ทอด ผัด กะทิ 

• ลดหรืองด ขนมขบเค้ียว
และเครื่องด่ืมรสหวานจัด 

• เสริมนม และไข่ 
   เตี้ย : 

• เพิ่มอาหารท่ีเป็นแหล่งของพลังงาน โปรตีน 
  และแคลเซียมสูง 
• ลดหรืองด ขนมขบเค้ียวและเครื่องด่ืมรสหวานจัด 
• เสริมนม และไข่ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน  
   (เด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 154 ซม. 155 ซม. ภายในปี 2564) 
2. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) 
3. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์

P I R A B 

 ยุทธศาสตร์: ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด 

ภาคเรียนละ                
1 คร้ัง หรือ 
ตามข้อก าหนด 

กลุ่มปกติ 
•สูงดีสมส่วน  
•ภาวะสุขภาพปกต ิ
 

กลุ่มเสี่ยง 
•เริ่มอ้วนและอ้วน 
(ตรวจ Obesity 
Sign) ผอม เตีย้ 
•เสี่ยงและเฝา้ระวัง
ภาวะสุขภาพ 

กลุ่มป่วย 
•โรคอ้วน, NCDs 
•ภาวะสุขภาพอ่ืน      
ที่ผิดปกต ิ: สายตา
ผิดปกติ ฟันผ ุ

ติดตาม 
ทุก 1-3 เดือน 

ติดตาม         
ทุก 1 เดือน 
ส่งต่อเข้ารับ
การรักษา 

กลุ่มปกติ 

กลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มเสี่ยงสูงและป่วย 

เป้าหมาย: เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 

Nu-Nutrition, P-Physical Activity, E-Environment, T-Teeth, H-Hygiene, S-Sleep 

กลุ่มเสี่ยงสูงและป่วย 
มีระบบการส่งต่อ/แก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ                                  
รายบุคคล พร้อมมีทะเบียนส่งต่อ 

กลุ่มปกติ: ส่งเสริมโภชนาการ 
กินอาหารตามปริมาณที่แนะน าใน  1 วัน   
ข้าว-แป้ง 6-8 ทัพพี  ผัก 4 ทัพพี/12 ช้อนกินข้าว  
ผลไม้ 3 ส่วน เน้ือสัตว์ 6 ช้อนกินข้าว(สลบักบัไข่บางมื้อ) 
นม 2-3 แก้ว 

Management 

ระดับประเทศ/ 
กระทรวง 

ระดับเขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

ระดับท้องถิ่น/
ชุมชน/ครอบครัว 

- นโยบาย 
- แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
- พรบ. 

Policy/ 

Strategy/ 

Law 

กระทรวงสาธารณสุข 
: กรมวิชาการต่างๆ 

Model 
Development 

- School Base 
- Community Base 
- Referal System / 
Service Plan 

Healthy & 
Smart Child 

Health  
Literate 
School 

Healthy 
Community 

School 
Accreditation 

Student 
Health 

Surveillance
&  Service 

สปสช. สสส. 
WHO, Unicef 

DOH 
Cluster             
วัยเรียน 

อปท. : 
ทต., 
อบต. 

สสจ.
PHB 

Technical 
Support/M&E Collaboration 

-เขตสุขภาพ 
-ศูนย์วิชาการ 
 

-ศธจ.  
: สพป., 
  สพม. 
-อบจ. 
-ทน.,ทม. 

-พชอ. 
-สสอ.  
-รพช. 

-สสอ.  
-รพสต. 

-คกก.
สถานศกึษา 
-อสม. 
-ผูน้ าชุมชน 
-ปราชญ์
ชาวบ้าน/ 
ภาคปชช./ 
จิตอาสา 

Technical 

Support/ 

Building 
Capacity 

สธ.  ศธ.  มท.  กษ. 





“ 

สามารถเข้าชมชุดความรู้ดูแลสุขภาพเด็ก 
วัยเรียน หนูเพชร (NuPETHS) ได้แล้ววันนี้ที ่



จารุรัตน ์ จณิะมลู (จิม๋) 
jarurat.jinamoon@gmail.com 
โทร 095 9593191 
 

ศิริลกัษณ์ เชีย่วชาญ (สม้) 
som.cheiwchan@gmail.com 
โทร 081 5673528 
 

mailto:jarurat.jinamoon@gmail.com


THANK YOU 


