
รายการขอมูลนำเขาตัวช้ีวัดที่ 1.16 รอยละของเดก็วัยเรียนวัยรุนมีความรอบรูดานสุขภาพ (รอยละ 10) 
 
ขอมูลระดับที่ 1  
1) ดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการ 
   1.1) แสดงผลผลิตผลลัพธระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ 
 เนื่องจากตัวชี้วัดเด็กวัยเรียนวัยรุนมีความรอบรูดานสุขภาพ (รอยละ 10) เปนการดำเนินงานในปแรกและเปนการดำเนินงานเฉพาะหนวยงาน          
(กรมอนามัย) ไมมีหนวยงานใดในระดับประเทศ และตางประเทศ ในดำเนินงานเรื่องนี้ จึงไมสามารถ Comparisons ได  
 
1.2) แสดงผลผลิตผลลัพธระดับ T (Trends) แนวโนม 

เนื่องจากตัวชี้วัดเด็กวัยเรียนวัยรุนมีความรอบรูดานสุขภาพ (รอยละ 10) เปนการดำเนินงานเฉพาะหนวยงาน(กรมอนามัย) และเปนการดำเนินงานใน       
ปแรก รวมท้ังไมมีหนวยงานใดในระดับประเทศ และตางประเทศ ดำเนินงานเรื่องนี้ จึงไมสามารถแสดง Trends ได สามารถแสดงขอมูลเพียงบางประเด็นในสวน
ของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ในการสำรวจเก่ียวกับความรอบรูดานสุขภาพนักเรียน ไดดังนี้ 

ผลการสำรวจในป 2561  แบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีภาวะน้ำหนักเกิน แบบวัดความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก    

สุขบัญญัติแหงชาติสำหรับเด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ป ผลการสำรวจในป 2561 พบวา เด็กวัยเรียนมีความรอบรูดานสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ อยูในระดับ 

ดีมาก (รอยละ 38.35) และมีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ อยูในระดับดีมาก (รอยละ 51.42) (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561)  

ผลการสำรวจในป 2562   รายงานการสำรวจความรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ของเด็กวัยเรียน ป 2562 (Survey of Health 
Literacy and Desired Health Behaviors in School-aged Children, 2019)  เด็กวัยเรียนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมในระดับพอใชรอยละ 

57.9 (𝑋𝑋𝑋 = 27.84) จำแนกรายดาน พบวา ดานการเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนใหญอยูในระดับดีมาก รอยละ 39.9 ดานการเขาใจขอมูลสุขภาพอยูระดับไมดี       
รอยละ 52.6 ดานการโตตอบ ซักถามอยูในระดับพอใช รอยละ 45.2 และดานการตัดสินใจระดับพอใช รอยละ 34.4 (สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย,2562) 
 
นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห แกบัญหาสุขภาพในโรงเรียนภายใตการใหคำปรึกษาของครู ภายใตการทำโครงงานสุขภาพ
นักเรียน ซ่ึงมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

ป 2560 2561 2562 
จำนวนโครงงานสุขภาพนักเรียน(เรื่อง) 65 30 47 
 
 
 



1.3) แสดงผลผลิตผลลัพธระดับ LE (Level) ของผลการดำเนินงานในปจจุบัน   
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 2561 2562 2563 รอยละของเด็ก     

วัยเรียนวัยรุนท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพ (Super Hero NuPETHS) ยังไมมีขอมูลเนื่องจากเปนการดำเนินงานในปแรกรวมท้ัง
ไมมีหนวยงานใดในระดับประเทศ และตางประเทศ ดำเนินงานเรื่องนี้ 
มีการตั้งคาเปาหมายท่ีวางไวในการดำเนินการป 2564 ในแตละศูนยอนามัย มีดังนี้ 

ศูนยอนามัย  เปาหมายจำนวนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
ศอ.1 320 
ศอ. 2 160 
ศอ. 3 140 
ศอ. 4 170 
ศอ. 5 210 
ศอ. 6 200 
ศอ. 7 310 
ศอ. 8 320 
ศอ. 9 380 
ศอ. 10 290 
ศอ. 11 210 
ศอ.12  240 
สสม. 50 
รวม 3,000 

ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 3,000 แหง มีผลการดำเนินงาน 2,598 แหง 

ท้ังนี้กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) อยูในข้ันตอนการพัฒนาประเมินรับรองในรูปแบบ Online 

ซ่ึงมีการวัดผลทางดานกระบวนการและผลลัพธดานสุขภาพของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงงานสุขภาพนักเรียนเปรียบเทียบเปาหมาย 

ศนูยอ์นามยั เปาหมายจำนวนโครงงานสุขภาพ
นักเรียน(เรื่อง) 

ผลงานจำนวนโครงงานสุขภาพนักเรียน
(เรื่อง) 

ศอ.1 2 2 
ศอ. 2 2 1 
ศอ. 3 2 2 
ศอ. 4 2 2 
ศอ. 5 2 2 
ศอ. 6 2 2 

ศอ. 7 2 2 

ศอ. 8 2 2 

ศอ. 9 2 0 

ศอ. 10 2 2 

ศอ. 11 2 2 

ศอ.12  2 1 

สสม. 2 0 

รวม 2 20 

 

สถานการณสุขภาพ 

              จากผลการสำรวจพฤติกรรมพึงประสงค เด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ในนักเรียนอายุ 12 ป ในปการศึกษา 2560 

พบวา 1 ใน 5 ของนักเรียนไทย  มีภาวะอวน สูงถึง (รอยละ 21.6)  แตมีเพียงแค 1 ใน 3 ของเด็กอายุ 12 ป ท่ีกินขาวครบ    

3 ม้ือ (รอยละ 33.2) และมีนักเรียนถึง 4 ใน 5 ท่ีด่ืมน้ำอัดลม (รอยละ 81.2)  นอกจากนี้ มีนักเรียนแค 1 ใน 3 (หรือรอยละ 

18.5) ท่ีมีกิจกรรมทางกายมากกวา 3 วันตอสัปดาห และมากกวา 60 นาทีใน 1 วัน และยังพบอีกวาประมาณ 2 ใน 4         

ใชคอมพิวเตอรโทรศัพทมือถือนานเกิน 2 ชั่วโมง (รอยละ 38.3)  นอกจากนี้ พบวา นักเรียนเกือบครึ่ง หรือรอยละ 41.1      

ไมแปรงฟนกอนนอน สวนดานอนามัยสิ่งแวดลอมมีเพียง 1 ใน 3 ท่ีคัดแยกขยะลงถังกอนท้ิง (รอยละ 31.3) โดยผลการสำรวจ

ชี้ใหเห็นวาเด็กนักเรียนยังมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ท้ังดานการบริโภค สุขอนามัย ความปลอดภัย รวมท้ังมีพฤติกรรม

เนือยนิ่งมากข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้จะสงผลเสียตอสุขภาพเด็กอาจนำไปสูโรคไมติดตอเรื้อรัง อาทิ โรคอวน เบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูง สงผลตอความสามารถในการเรียนรูในระยะยาวได นอกจากนี้ ขอมูลยังสะทอนถึงความไมเขาใจในเรื่อง

อนามัยสิ่งแวดลอม 

 

 



 ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเสริมสรางความรอบรูดาน

สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

รายงานการสำรวจความรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ของเด็กวัยเรียน ป 2562 (Survey of 

Health Literacy and Desired Health Behaviors in School-aged Children, 2019)  

พบวา เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน รอยละ 59.1 เพศหญิงสูงดีสมสวน รอยละ 67.7 มากกวาเพศชายท่ีสูงดีสมสวน รอยละ 54.1 

สมสวน รอยละ 65.7 เริ่มอวนและอวน รอยละ 15.1 ผอม รอยละ 5.6 เตี้ย รอยละ 3.6 สวนสูงตามเกณฑข้ึนไป รอยละ 91.5 

ความรอบรูดานสุขภาพ พบวา เด็กวัยเรียนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมในระดับพอใชรอยละ 57.9                   

(𝑋𝑋𝑋 = 27.84) จำแนกรายดาน พบวา ดานการเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนใหญอยูในระดับดีมาก รอยละ 39.9 ดานการเขาใจ

ขอมูลสุขภาพอยูระดับไมดี รอยละ 52.6 ดานการโตตอบ ซักถามอยูในระดับพอใช รอยละ 45.2 และดานการตัดสินใจระดับ

พอใช รอยละ 34.4 สวนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคพบวา เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค (3 ดาน        

ทันตสุขภาพ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย) เพียงรอยละ 0.1 โดยมีพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีพึงประสงค                  

ดานทันตสุขภาพ รอยละ 21.7 พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคดานทันตสุขภาพ ท่ีเด็กวัยเรียนปฏิบัติตัวไดนอยท่ีสุดเรียง

ตามลำดับ ไดแก แปรงฟนกอนนอนแลวเขานอนทันที (รอยละ 53.5) แปรงฟนนาน 2 นาทีข้ึนไป (รอยละ 56.5) แปรงฟน

อยางนอย 2 ครั้งตอวันทุกวัน (กอนนอนทุกวันและตื่นนอนตอนเชาทุกวัน/หลังอาหารกลางวันทุกวัน) (รอยละ 61.3) และใช

ยาสีฟน ท่ีมีฟลูออไรด(รอยละ 84.2) สวนการกินอาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพชองปาก ไดแก ไมดื่มน้ำอัดลม (รอยละ 26.3) 

ไมกินลูกอม (รอยละ 52.6) ไมกินหรือกินขนมถุงกรุบกรอบหรือกิน 1 – 3 วัน/สัปดาห (รอยละ 62.9) และไมดื่มหรือ ดื่มน้ำ

ผลไม น้ำหวาน นมปรุง แตงรส หรือดื่ม 1 - 3 วัน/สัปดาห (รอยละ 77.8) ดานกิจกรรมทางกาย พบวา เด็กวัยเรียนมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค รอยละ 12.3 พบวา รอยละ 95 ของเด็กวัยเรียนทำกิจกรรมทางกายจนรูสึกเหนื่อยหรือหอบ 

ทำกิจกรรมทางกาย ทุกวัน รอยละ 34.0 และใชระยะเวลาในการทำกิจกรรมทางกายนาน 60 นาที ข้ึนไป/วัน มีเพียง รอยละ 

21.7 สวนดานการบริโภคอาหาร พบวา มีเด็กวัยเรียนเพียงรอยละ 6.1 ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีพึงประสงค โดย กินอาหาร

ครบ 3 ม้ือ รอยละ 53.3 กินผัก รอยละ 85.1 โดยกินปริมาณ 4 ชอน กินขาวข้ึนไป/ม้ือ รอยละ 40.9กินเนื้อสัตว 2 – 3 ชอน

กินขาว/ม้ือ รอยละ 38.4 กินผลไม 1 ม้ือข้ึนไป/วัน รอยละ 82.0 กินไข 1 ฟอง รอยละ 81.5 ดื่มนมและรสจืดหรือนมพรอง/

ขาดมันเนยท่ีบาน 1 แกวข้ึนไป รอยละ 62.0 นอกจากนี้พบวาเติมเครื่องปรุงรสเวลากินอาหาร รอยละ 71.3 โดยประมาณ

ครึ่งหนึ่ง ปรุงดวยน้ำตาล (รอยละ 50.4) และน้ำปลา (รอยละ 47.2)  

2) ดานผูรับบริการมีขอมูล 

กลุมผูรับบริการ จากรายงานผลสำรวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของภาคีเครือขาย 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำป 2563 

2.1) กลุมผูรับบริการปจจุบัน 

กลุมอายุ 21 – 30 ป   15.1% 

กลุมอายุ 31 – 40 ป 23.3% 



กลุมอายุ 41 – 50 ป 32.1% 

กลุมอายุ 50 ปข้ึน 29.6% 

แบงเปนเพศหญิง 83.6% เพศชาย 16.4% 

สวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ 98.7%   

2.2) กลุมผูรับบริการอนาคต 

กลุมเด็กพิเศษและกลุมเปราะบาง 

2.3-2.4) ความตองการ/ความคาดหวัง 

• รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรปูแบบเปนสื่ออิเลก็ทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 

สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานได 

• เสนอใหมีการเผยแพรสื่อทางโทรทัศนเพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

• พัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหมีเนื้อหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพ่ือความสะดวกในการใชงานของพ้ืนท่ี 

2.5) ความผูกพัน 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของสำนักสงเสริมสุขภาพ 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพเปนศูนยกลางการพัฒนาขีดความสามารถดาน

สงเสริมสุขภาพใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในระดับมาก 51.6 เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 25.2 เปอรเซ็นต และ

ระดับมากท่ีสุด 19.5 เปอรเซ็นต 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพเปนแหลงความรูและสนับสนุนดานวิชาการ

สงเสริมสุขภาพของประเทศ ในระดับมาก 49.7 เปอรเซ็นต ระดับมากท่ีสุด 24.5 เปอรเซ็นต และระดับปานกลาง 

23.9 เปอรเซ็นต 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพมีความเปนผูนำในการกำหนดนโยบายดาน

สงเสริมสุขภาพของประเทศ ระดับมาก 51.6 เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 25.8 เปอรเซ็นต และระดับมากท่ีสุด 21.4 

เปอรเซ็นต 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธกับสำนักสงเสริมสุขภาพ 

 - หนวยงานของทานมีความสัมพันธกับหนวยงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 เปอรเซ็นต 

ระดับปานกลาง 27.7 เปอรเซ็นตและระดับมากท่ีสุด 20.1 เปอรเซ็นต 

 - แนวโนมท่ีทานจะแนะนำใหเพ่ือนหรือคนรูจักมาใชสินคาของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 54.1 

เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 22.6 เปอรเซ็นต และระดับมากท่ีสุด 18.2 เปอรเซ็นต 

 



 

 

2.6) ความพึงพอใจ 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.7%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ดานสนับสนุนเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 87.8% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 92.2% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 91.4% 

ดานมีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.3% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 89.6% 

          สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 87.9% 

2.7) ความไมพึงพอใจ 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.3%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ดานสนับสนุนเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 12.2% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 7.8% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 8.6% 

ดานมีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.7% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 10.4% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 12.1% 

2.8) ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

สวนกลางควรมีการสนับสนุน สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร. 14) ใหครอบคลุมและตอเนื่องทุกป 

 

3) ดานผูมีสวนไดสวนเสียมีขอมูล 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียจากรายงานผลสำรวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของภาคีเครือขาย 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำป พ.ศ.2563 



  3.1) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียปจจุบัน 

1.  บุคคลท่ีมีอายุ ดังนี้ 

- อายุ 21-30 ป จำนวน 15.1 เปอรเซ็นต 

- อายุ 31-40 ป จำนวน 23.3 เปอรเซ็นต 

- อายุ 41-50 ป จำนวน 32.1 เปอรเซ็นต 

- มากกวา 50 ปข้ึนไป จำนวน 29.6 เปอรเซ็นต 

 2. เพศ หญิง จำนวน 83.6 เปอรเซ็นต เพศชายจำนวน 16.4 เปอรเซ็นต 

 3. สถานท่ีทำงาน หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 98.7 เปอรเซ็นต และหนวยงานภาคเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน องคกรชุมชน สื่อมวลชน จำนวน 1.3 เปอรเซ็นต 

 3.2) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียงในอนาคต 

กลุมเด็กเปราะบาง (เด็กพิเศษ) ท่ีจะตองขยายผลการดำเนินงานในเด็กกลุมนี้ใหครอบคลุมในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรค 

 3.3-3.4) ความตองการ/ความคาดหวัง 

ความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมของสำนักสงเสริมสุขภาพ ผูมีสวนไดสวนเสียเคยใชสินคา/

บริการของสำนักสงเสริมสุขภาพ 98.3 เปอรเซ็นต 

โดยผูม่ีสวนไดสวนเสีย มีความคาดหวังและความตองการตอสินคา /บริการของสำนักสงเสริมสุขภาพดังนี้ 

1. เกณฑ/มาตรฐานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ตองชัดเจน แนวทางการดำเนินงานสอดคลองกัน เชน โรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 

2. การบูรณาการงานท่ีเก่ียวของเชน โภชนาการ การกำลังกาย ท่ีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน สวนกลางจะแยกตามงาน แต

พ้ืนท่ีแยกตามกลุมวัย เม่ืองานลงมาพ้ืนท่ีจึงตองนำมาบูรณาการใหได 

3. รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรปูแบบเปนสื่ออิเลคทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย สอดคลองกับ

ปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานได 

4. เสนอใหมีการเผยแพรสื่อทางโทรทัศนเพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

5. พัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหมีเนื้อหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพ่ือความสะดวกในการใชงานของพ้ืนท่ี 

6. การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานสวนกลางควรฟงขอคิดเห็นจากผูปฏิบัติงาน

ระดับพ้ืนท่ี 



 

3.5) ความผูกพัน 

 - หนวยงานของทานมีความสัมพันธกับหนวยงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 เปอรเซ็นต 

ระดับปานกลาง 27.7 เปอรเซ็นตและระดับมากท่ีสุด 20.1 เปอรเซ็นต 

 - แนวโนมท่ีทานจะแนะนำใหเพ่ือนหรือคนรูจักมาใชสินคาของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 54.1 

เปอรเซ็นต ระดับปานกลาง 22.6 เปอรเซ็นต และระดับมากท่ีสุด 18.2 เปอรเซ็นต 

3.6) ความพึงพอใจ  

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.7%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ดานสนับสนุนเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 87.8% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 92.2% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 91.4% 

ดานมีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.3% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 89.6% 

          สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 87.9% 

3.7) ความไมพึงพอใจ 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.3%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ดานสนับสนุนเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 12.2% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 7.8% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 8.6% 

ดานมีความชัดเจนไมยุงยากในการใชงาน 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.7% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 10.4% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 12.1% 



 

3.8) ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

 ควรมีการสำรวจความตองการ สื่อ/คูมือ/โปสเตอร ของผูใชงานในระดับพ้ืนท่ี กอนการสนับสนุนเพ่ือใหการ

ดำเนินงานตรงกับความตองการของพ้ืนท่ีและเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กวัยเรียนวัยรุน 

4) ประเมินความเสี่ยง 

4.1) ระดับความเสี่ยง (Risk Map) 

ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

A =1-5 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับความเสี่ยง 
C= AxB 

 

1.นักเรียนไมสามารถประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพดวย
ระบบออนไลน (เนื่องจากติด
ภายใตเง่ือนไขวาโรงเรียน      
ตองผานการประเมินรับรอง
ดานกระบวนการแลวเทานั้น) 

3 3 3 

2.ผลการดำเนินงานไมเปนไป
ตามเปาหมาย เนื่องจาก
สถานการณโรคโควิด 19 ทำให
โรงเรียนปดการเรยีนการสอน 
นักเรียนไมสามารถทำโครงงาน
สุขภาพได 

3 3 9 

3. การดำเนินงานไมเปนไปตาม
กำหนดเวลา 

3 3 9 

4. มีการปรับรูปแบบกิจกรรม 3 4 12 

5. ผูปฏิบัติงานไมสามารถลง
พ้ืนท่ีติดตามการดำเนินงานได 
 

4 4 16 

  
สรุป   นักเรียนไมสามารถประเมินความรอบรูดานสุขภาพดวยระบบออนไลน (เนื่องจากติดภายใตเง่ือนไขวาโรงเรียน      

ตองผานการประเมินรับรองดานกระบวนการแลวเทานั้น) ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากสถานการณโรค
โควิด 19 ทำใหโรงเรียนปดการเรียนการสอน นักเรียนไมสามารถทำโครงงานสุขภาพได การดำเนินงานไมเปนไปตาม
กำหนดเวลา และมีการปรับรูปแบบกิจกรรม จัดอยูในระดับความเสี่ยงสูง  ในสวนผูปฏิบัติงานไมสามารถลงพ้ืนท่ีติดตามการ
ดำเนินงานได จัดอยูในระดับความเสี่ยงสูงมา 



4.2) ผลกระทบความเสี่ยง  

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ซ่ึงทวีความรุนแรงมากข้ึน รวมถึงประเทศไทยพบวา มีผูติดเชื้อ

จำนวนมากข้ึนอยางตอเนื่อง ในหลายพ้ืนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนรวมถึงสถานศึกษาพิจารณาหยุดการ

เรียนการสอนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนตามสถานการณในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจสงผลทำให   

1) ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากสถานการณโรคโควิด 19 ทำใหโรงเรียนปดการเรียนการสอน 

นักเรียนไมสามารถทำโครงงานสุขภาพได  

2) การดำเนินงานไมเปนไปตามกำหนดเวลา  

3) มีการปรับรูปแบบกิจกรรม   

4) ผูปฏิบัติงานไมสามารถลงพ้ืนท่ีติดตามการดำเนินงานได  

ท้ัง 4 ขอนี้สงผลกระทบตอการดำเนินงานโครงการซ่ึงอาจทำใหการดำเนินท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด   

4.3) โอกาสเกิดความเสี่ยง 

 ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากสถานการณโรคโควิด 19 ทำใหโรงเรียนปดการเรียนการสอน 
นักเรียนไมสามารถทำโครงงานสุขภาพได การดำเนินงานไมเปนไปตามกำหนดเวลา และมีการปรับรูปแบบกิจกรรม มีโอกาส
ท่ีจะเกิดความเส่ียงอยูในระดับปานกลาง ในสวนผูปฏิบัติงานไมสามารถลงพ้ืนท่ีติดตามการดำเนินงานได มีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงในระดับสูง 
 

5) ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล 

5.1) แผนในการรับรองการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำงานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

จาการวิเคราะห พบวาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบันท่ีมุงสูสังคมแบบดิจิตอล สงผลใหเยาวชนมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ ใชคอมพิวเตอรมากข้ึน โดยเฉพาะการเลนอินเทอรเน็ต สื่อเขามา มีอิทธิพลตอการเรียนรูของ

เด็กเพ่ิมข้ึนทุกขณะ ยุคท่ีกระแสของโลกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทำใหเด็กๆ ใชเวลาอยูกับสื่อตางๆ รอบตัวมากกวาการทำ

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชนตอรางกายและจิตใจมากกวา สื่อจึงกลายเปนแหลงเรียนรูท่ีทรงอิทธิพลและยอดนิยมตอเด็กและ

เยาวชนท่ีสามารถถายทอดสิ่งตางๆ สูเด็กโดยตรง และผลกระทบท่ีตามมาคือ เด็กจะเสพสื่อท่ีมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม 

โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง และการบริโภคนิยม สิ่งนี้จะสงผลเสียตอเด็ก ครอบครัว ชุมชนและสังคมตอไปใน

อนาคต และจากสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหม เชนโรคโควิด 19 ทำใหการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพเด็ก

วัยเรียนวัยรุนตองมีการปรับรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

  กลุมเยาวชนเปนกลุมคนรุนใหม ท่ีเติบโตมา ในยุคดิจิทัล มีคุณลักษณะคลายกลุมเจน เนอเรชั่นวายและกลุมเน็ตเจน 

(Tapscott, 2009 อางถึงใน ศุภกร จูฑะพล และ บุหงา ชัยสุวรรณ, 2559) ดิจิทัลเนทีฟ เปนกลุมเยาวชนท่ีมีความคลองใน

การใชสื่อดิจิทัลในเครือขายสังคม มีศักยภาพในการเรียนรูและใช งานเทคโนโลยีดิจิทัลสูง การรูดิจิทัลเปนแนวคิดท่ี



เปลี่ยนแปลงตามกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร และเปนทักษะท่ีตองพัฒนาใหแกดิจิทัลเนทีฟเพ่ือใหแนใจ

วาสามารถพัฒนาและประยุกต ทักษะดาน เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการคนหาสารสนเทศ การวิเคราะหการโอนถาย 

การทบทวน และการ ติดตอสื่อสาร การพัฒนาการรูดิจิทัลจึงเปนเรื่องเก่ียวกับวิธีการท่ีเทคโนโลยีสามารถเพ่ิมคุณคาในการ

เรียนของ ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 

Veridian  E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 - 3431 1632 ดิจิทัลเนทีฟ นอกจากนี้ยังชวยใหมีความสามารถใน

การตัดสินใจท่ีเหมาะสมรูเทาทัน และมีขอมูลเก่ียวกับการใช เทคโนโลยีท่ีจะสงผลกระทบตอการศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงชีวิต

การทำงานในอนาคต (สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553) 

การวางแผนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงการทำงาน กรมอนามัย โดยสำนักสงเสริม กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน ไดมี

การวางแผนในการรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน เพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เชน  

1. ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวม 

2. ดานการประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) และการประเมินความรอบรูดานสุขภาพใน

ระดับบุคคลของนักเรียน ดวยระบบ Online 

3. ดานบุคลากร มีการชี้แจงนโยบายและแผนการดำเนินงานดวยระบบ Online  

4. การพัฒนาสื่อการเรียนรูผานดิจิทัล 

5. ประเมินผลลัพธดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนดวยระบบ Online 

ผลการวิเคราะหกระบวนงานดังกลาว พบวาทำใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี และสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน ท้ังในระดับสวนกลางและภูมิภาค  

5.2) ผลการวิเคราะหกระบวนงานและโอกาสในการพัฒนารูปแบบเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

    จากการประเมินโอกาสในการพัฒนารูปแบบการทำงานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเปนไปได        

สูงมาก เนื่องจากการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเขาถึงไดทุกกลุมวัยมากข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอุปกรณพกพา เชน 

โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต สิ่งสำคัญคือการพัฒนา ทักษะดิจิทัลท่ีจำเปนสำหรับสังคมใหม ท่ีรวมไปถึงการคิด วิเคราะห 

แยกแยะ สื่อตางๆ หรือท่ีเรียกวาการรูเทา ทันสื่อ และการใชเทคโนโลยีอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย เพ่ือใหสอดคลอง

กับเปาหมายสำคัญของการ พัฒนาประเทศคือ การพัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัลดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม

มีความรูและ ทักษะท่ีเหมาะสมตอการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการพัฒนาและใชสารสนเทศอยางมี 

ประสิทธิภาพ มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค  

โดยเฉพาะกลุมเด็กวัยเรียนวัยรุนสามารถ เขาถึง และเรียนรู ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในทุก

มิติ  



6) ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอ่ืนๆ นำมาใชสนับสนุนใหมี  

  6.1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.ผลักดันและบูรณาการสรางกลไกความรวมมือเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับการสงเสริมสุขภาพนักเรียนควบคู

ไปกับการศึกษา ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

2. ผลักดันการดำเนินงานระดับนโยบายสู พ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดำเนินงานรวมกันอยางเปน

รูปธรรม 

3. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเฝาระวังฐานขอมูลรวมและยกระดับคุณภาพระบบสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

วัยรุน 

4. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน แบบบูรณาการ และ Active 

Learning 

5. ยกระดับพัฒนามาตรฐานตนแบบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ภายใตแผนปฏิรูปประเทศดาน

สาธารณสุขท่ีมีเปาหมายหรือผลลัพธท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปความรอบรูดานสุขภาพสูสังคมไทยเปนสังคมรอบรู

สุขภาพ 

ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ 

1.พัฒนาระบบเฝาระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล โดยการยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวังและ

ฐานขอมูลรวมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถนำขอมูลมาใชกำกับติดตามการดำเนินงาน

ได เชน ขอมูลการตั้งครรภในเด็กวัยเรียนวัยรุน การเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพ  

2.เสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก

ระดับดานการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ประเด็น อนามัยการเจริญพันธุ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย     

ทันตสุขภาพ และดานสุขอนามัย 

3.พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัย

เรียนวัยรุนแบบบูรณาการและ Active Learning ภายใตการมีสวนรวมของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ผานชองทางท่ีเขาถึงงายตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

4.พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร โดยผลักดันใหเกิดนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงาน

ความรอบรูดานสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ภายใตการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

 

 

 



  6.2) การปรับปรุงกระบวนการ  

  นำเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบดิจิทัลตางๆ มาใช ในการดำเนินงานเชน  

1. ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวม 

2. ดานการประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ดวยระบบ Online 

3. ดานบุคลากร มีการชี้แจงนโยบายและแผนการดำเนินงานดวยระบบ Online  

4. การพัฒนาสื่อการเรียนรูผานดิจิทัล 

5. ประเมินผลลัพธดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนดวยระบบ Online 

6.การอบรมพัฒนาบคุลากรผานระบบ E-learning  

 6.3) การพัฒนาสินคาและบริการ 

- พัฒนารูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรูปแบบเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 

สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานได เชน โปรแกรมการประเมิน

ความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียนดวยระบบ Online  ชุดความรู NuPETHS รูปแบบ E-Book สื่อความ

รอบรูดานสุขภาพ (รูปแบบ การตูน Animation) ผาน Social Media เปนตน  

- พัฒนาชองทางการเผยแพรสื่อ องคความรู ฯลฯ เพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

- ออกแบบและพัฒนาสื่อ องคความรู ให สอดคลองกับสถานการณปจจุบันใหสามารถเขาถึงและเขาใจงาย

ตามบริบท ของแตละพ้ืนท่ี 

 6.4) ความรูท่ีใหผูรับบริการ 

  พัฒนาองคความรู ชุดความรูท่ีสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพแกเด็กวัยเรียนวัยรุน และภาคีเครือขาย
สามารถนำองคความรูไปถายทอด และบอกตอแกผูอ่ืนได เชน  

 ชุดความรู NuPETHS เปนสื่อความรอบรูดานสุขภาพ ในรูปแบบการตูน Animation ผาน Social Media  

แบงเนื้อหาการเรียนรูเปน 6 ประเด็นหลัก ไดแก  

Nu (Nutrition) : กินอาหารครบ 5 หมู หลากหลาย ปริมาณและสัดสวนตามคำแนะนำ 1 วัน  

P (Physical Activity) : สงเสริมใหมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ 60 นาที ทุกวัน 

E (Environmental Health) : สงเสริมใหมีทักษะชีวิตดานความปลอดภัยและพฤติกรรม 

    ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

T (Teeth) : แปรงฟนแบบ 2:2:2 การเลือกหาหารวางเพ่ือปองกันฟนผุ 



H (Hygiene) : สงเสริมสุขอนามัย ทักษะชีวิตและพฤติกรรมทางเพศ 

S (Sleeping) : นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ หลับสนิท (deep sleep) 8-11 ชมตอวัน 

หรือเขานอนไมเกิน 4 ทุม ท้ังนี้มีการเผยแพรผานชอง ดังนี้ 

 

1. เว็บไซตเขา E-book  http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html  

 

2.ชองทาง Youtube https://www.youtube.com/channel/UC5YVeNip67Z0hwncFKvcKDw/videos 

 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (HLS) ตามมาตรฐาน 4 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ 

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2761 

 

 

 

 

  
 

 

 

 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน 3 ดาน 19 ตัวชี้วัด 

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2112  

http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html
http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html
https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2761
https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2761


 

 สื่อเด็กไทยรอบรูสุขภาพ เนื้อหาหลักประกอบดวยเรื่องการตรวจรางกาย 10 ทา การดูแลและวัดสายตา  การ

ดูแลหูและทดสอบการไดยิน ความสะอาดรางกาย ศีรษะ และสุขอนามัยทางเพศ 

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2103 

 

 

 

 

 

 

 คูมือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2106 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

http://online.anyflip.com/lqqyt/uwju/mobile/index.html (รูปแบบ E-book) 

 

 

 

 

 

 

 

 คูมือการเฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

https://hp.anamai.moph.go.th/ebook/covid19/mobile/index.html  (รูปแบบ E-book) 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอกำหนดชุดมาตรฐานแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียน โรงเรียน สุขภาพนักเรียนและพจนานุกรมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

http://online.anyflip.com/lqqyt/uwju/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/lqqyt/uwju/mobile/index.html


 คูมือการประเมินสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ 

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3052 

 

 

 

 

 

 

 

 สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3112 

 

 

 

 

 

 

   

• คูมือการทำโครงงานสุขภาพสำหรับชมรมเด็กไทยทำได 

                                                   

https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3052
https://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3052


6.6) แนวทางการพัฒนาตนเอง 

- มีการพัฒนาตนเองใหเปนตนแบบดานสุขภาพ (Health Model)  

- มีการพัฒนาการดำเนินงานดานสุขภาพอยางตอเนื่องในรูปแบบ New Normal เชน การเรียนรู

แบบ E-Learning การติดตามผลการดำเนินงานดวยระบบออนไลน เปนตน 

- สามารถถายทอดองคความรูและเปนตนแบบและเปนแหลงศึกษาเรียนใหกับหนวยงานอ่ืน 

 
รายงานผลการวิเคราะหขอมูลและความรู 

รอยละของเด็กวัยเรียนวัยรุนมีความรอบรูดานสุขภาพ (รอยละ 10) 
                                          ปงบประมาณ 2564  

***************** 

Level : จำนวนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) มีจำนวน 2,598 แหง จากเปาหมายกรมอนามัย (3,000)  

จำนวนโครงงานสุขภาพ 23 เรื่อง จากเปาหมายกรมอนามัย 26 เรื่อง 

Trend  :  

เนื่องจากตัวชี้วัดเด็กวัยเรียนวัยรุนมีความรอบรูดานสุขภาพ (รอยละ 10) เปนการดำเนินงานเฉพาะหนวยงาน      
(กรมอนามัย) และเปนการดำเนินงานในปแรก รวมท้ังไมมีหนวยงานใดในระดับประเทศ และตางประเทศ ดำเนินงานเรื่องนี้ 
จึงไมสามารถแสดง Trends ได สามารถแสดงขอมูลเพียงบางประเด็นในสวนของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ในการ
สำรวจเก่ียวกับความรอบรูดานสุขภาพนักเรียน ไดดังนี้ 

ผลการสำรวจในป 2561  แบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีภาวะน้ำหนักเกิน แบบวัด

ความรอบรูดานสุขภาพตามหลัก    สุขบัญญัติแหงชาติสำหรับเด็กวัยเรียนอายุ 7-14 ป ผลการสำรวจในป 2561 พบวา เด็ก

วัยเรียนมีความรอบรูดานสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ อยูในระดับ ดีมาก (รอยละ 38.35) และมีพฤติกรรมสุขภาพตาม

แนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ อยูในระดับดีมาก (รอยละ 51.42) (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561)  

ผลการสำรวจในป 2562   รายงานการสำรวจความรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ของเด็กวัย
เรียน ป 2562 (Survey of Health Literacy and Desired Health Behaviors in School-aged Children, 2019)  เด็ก

วัยเรียนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมในระดับพอใชรอยละ 57.9 (𝑋𝑋𝑋 = 27.84) จำแนกรายดาน พบวา ดานการ
เขาถึงขอมูลสุขภาพสวนใหญอยูในระดับดีมาก รอยละ 39.9 ดานการเขาใจขอมูลสุขภาพอยูระดับไมดี  รอยละ 52.6 ดานการ
โตตอบ ซักถามอยูในระดับพอใช รอยละ 45.2 และดานการตัดสินใจระดับพอใช รอยละ 34.4   (กรมอนามัย,2562) 
 

นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห แกบัญหาสุขภาพในโรงเรียนภายใตการให
คำปรึกษาของครู ภายใตการทำโครงงานสุขภาพนักเรียน ซ่ึงมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ป 2560 2561 2562 
จำนวนโครงงานสุขภาพ

นักเรียน(เรื่อง) 
65 30 47 



 
Compare : เนื่องจากตัวชี้วัดเด็กวัยเรียนวัยรุนมีความรอบรูดานสุขภาพ (รอยละ 10) เปนการดำเนินงานในปแรกและเปน
การดำเนินงานเฉพาะหนวยงาน (กรมอนามัย) ไมมีหนวยงานใดในระดับประเทศ และตางประเทศ ในดำเนินงานเรื่องนี้ จึงไม
สามารถ Comparisons ได  
 

 Integrate : เปนตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานสุขภาพควบคูไปกับการศึกษา เพ่ือใหเด็กวัยเรียนวัยรุนมีความรู 
และทักษะในศตวรรคท่ี 21 ไดครบถวน รูจักวิเคราะห และรักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม      
มีความสามารถในการแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิต  

จากการวิเคราะหสถานการณ : 

             ภาพรวมสถานการณปญหาสุขภาพนักเรียน จากผลการสำรวจพฤติกรรมพึงประสงค เด็กวัยเรียนของกรมอนามัย 

ในนักเรียนอายุ 12 ป ในปการศึกษา 2560 พบวา 1 ใน 5 ของนักเรียนไทย  มีภาวะอวน   สูงถึง (รอยละ 21.6)  แตมีเพียง

แค 1 ใน 3 ของเด็กอายุ 12 ป ท่ีกินขาวครบ  3 ม้ือ (รอยละ 33.2) และมีนักเรียนถึง 4 ใน 5 ท่ีดื่มน้ำอัดลม (รอยละ 81.2)  

นอกจากนี้ มีนักเรียนแค 1 ใน 3 (หรือรอยละ 18.5) ท่ีมีกิจกรรมทางกายมากกวา 3 วันตอสัปดาห และมากกวา 60 นาทีใน   

1 วัน และยังพบอีกวาประมาณ 2 ใน 4   ใชคอมพิวเตอรโทรศัพทมือถือนานเกิน 2 ชั่วโมง (รอยละ 38.3)  นอกจากนี้ พบวา 

นักเรียนเกือบครึ่ง หรือรอยละ 41.1  ไมแปรงฟนกอนนอน สวนดานอนามัยสิ่งแวดลอมมีเพียง 1 ใน 3 ท่ีคัดแยกขยะลงถัง

กอนท้ิง (รอยละ 31.3) โดยผลการสำรวจชี้ใหเห็นวาเด็กนักเรียนยังมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ท้ังดานการบริโภค 

สุขอนามัย ความปลอดภัย รวมท้ังมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้จะสงผลเสียตอสุขภาพเด็กอาจนำไปสูโรค

ไมติดตอเรื้อรัง อาทิ โรคอวน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง สงผลตอความสามารถในการเรียนรูในระยะยาวได นอกจากนี้ 

ขอมูลยังสะทอนถึงความไมเขาใจในเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอม 

ผลการสำรวจความรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ของเด็กวัยเรียน ป 2562  (Survey of Health 

Literacy and Desired Health Behaviors in School-aged Children, 2019)  

พบวา เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน รอยละ 59.1 เพศหญิงสูงดีสมสวน รอยละ 67.7 มากกวาเพศชายท่ี สูงดีสมสวน  
รอยละ 54.1 สมสวน รอยละ 65.7 เริ่มอวนและอวน รอยละ 15.1 ผอม รอยละ 5.6  เตี้ย รอยละ 3.6 สวนสูงตามเกณฑข้ึน
ไป รอยละ 91.5 ความรอบรูดานสุขภาพ พบวา เด็กวัยเรียนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมในระดับพอใชรอยละ 

57.9  (𝑋𝑋𝑋 = 27.84) จำแนกรายดาน พบวา ดานการเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนใหญอยูในระดับดีมาก รอยละ 39.9 ดานการ
เขาใจขอมูลสุขภาพอยูระดับไมดี รอยละ 52.6 ดานการโตตอบ ซักถามอยูในระดับพอใช รอยละ 45.2 และดานการตัดสินใจ
ระดับพอใช รอยละ 34.4  

Supply side 

การจัดบริการ  :   

บูรณาการการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) จากสวนกลางสูศูนยอนามัยเขต 
ขับเคลื่อนประสานการดำเนินงาน สนับสนุนวิชาการรวมกับหนวยงานภาครัฐสวนกลาง ภูมิภาค สูผูนำชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ครู ผูปกครองและนักเรียน โดยเนนผลลัพธดานสุขภาพและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในระดับบุคลของนักเรียน 



ขอมูล  :   

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC)  พบวาการรายงานสถานการณสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน  ยังขาด
ความครอบคลุมท้ังในประเด็นการคัดกรองและการใหบริการสุขภาพ ซ่ึงปจจุบันหลังจากมีการ MOU ฐานขอมูลรวมนักเรียน
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จะพบวาเม่ือนำขอมูลมาเปรียบเทียบกันมีความตางของการรายงาน
ผล การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขนำขอมูลมา 
Mapping ระหวางสถานศึกษากับหนวยบริการสาธารณสุข และคืนขอมูลใหกับหนวยบริการในพ้ืนท่ีผานระบบ Data 
Exchange  สำนัก/กอง กรมอนามัยท่ีรับผิดชอบไดรวมกันออกแบบและกำหนดรหัสขอมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนในประเด็น
สำคัญท่ีสงผลตอการเรียนรู โดยกำหนดรหัสเพ่ิมเติมในแฟม Special PP หรือการพัฒนาและปรับปรุงรหัสในแฟม 
Community Service และการพัฒนา Template รายการขอมูลเพ่ือใหมีขอมูลสงออกเพ่ือการรายงานผลผาน HDC รวมท้ัง
พัฒนาระบบชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียน โรงเรียน สุขภาพนักเรียนระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 

บุคลากร  :  
1. พบวาเด็กวัยเรียนวัยรุนยังไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ ไดอยางท่ัวถึง ตรงตามความตองการ จากการศึกษา

พบวาการขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกในชุมชน ทำใหการเขาถึงบริการของเด็กวัยเรียนวัยรุนมีจำนวนนอย เชนประเด็นเรื่อง
เขาถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ เนื่องจากไมทราบขอมูลการใหบริการ และการใหบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ีทำได 
ไมเต็มท่ี 

2. บุคลาการสาธารณสุขและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน มีการเปลี่ยนงานยาย
งานบอย ทำใหการทำงานไมตอเนื่อง และบุคลากรบางสวนขาดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน 

เทคโนโลยี :  

จาการวิเคราะห พบวาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบันท่ีมุงสูสังคมแบบดิจิตอล สงผลใหเยาวชนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ ใชคอมพิวเตอรมากข้ึน โดยเฉพาะการเลนอินเทอรเน็ต สื่อเขามา มีอิทธิพลตอการเรียนรูของ
เด็กเพ่ิมข้ึนทุกขณะ ยุคท่ีกระแสของโลกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทำใหเด็กๆ ใชเวลาอยูกับสื่อตางๆ รอบตัวมากกวาการทำ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชนตอรางกายและจิตใจมากกวา สื่อจึงกลายเปนแหลงเรียนรูท่ีทรงอิทธิพลและยอดนิยมตอเด็กและ
เยาวชนท่ีสามารถถายทอดสิ่งตางๆ สูเด็กโดยตรง และผลกระทบท่ีตามมาคือ เด็กจะเสพสื่อท่ีมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม 
โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง และการบริโภคนิยม สิ่งนี้จะสงผลเสียตอเด็ก ครอบครัว ชุมชนและสังคมตอไปใน
อนาคต และจากสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหม เชนโรคโควิด 19 ทำใหการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพเด็ก
วัยเรียนวัยรุนตองมีการปรับรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

งบประมาณ :  

 การสนับสนุนงบประมาณจากแหลงตางๆ เชน งบประมาณจากกรมอนามัย งบประมาณจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

การอภิบาล :  



 ในบางพ้ืนท่ียังขาดการบูรณาการดำเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม ไมมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตรอยางจริงจัง 
ขาดขอมูลเชิงลึกในระดับพ้ืนท่ี และพบวาผูบริหารมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของพ้ืนท่ีใหประสบ
ความสำเร็จ 

รายงานผลสำรวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของภาคีเครือขาย ผูรับบริการ ผูมีสวนได

สวนเสียตอสินคาและบริการ สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำป 2563 

ความตองการ/ความคาดหวัง 

• เกณฑ/มาตรฐานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ตองชัดเจน แนวทางการดำเนินงานสอดคลองกัน เชน 

โรงเรียนสงเสริมสขุภาพรูปแบบของเทคโนโลยี ลดภาระในการจัดทำรายงานในรูปแบบเอกสาร 

• รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรปูแบบเปนสื่ออิเลคทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 

สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานได 

• เสนอใหมีการเผยแพรสื่อทางโทรทัศนเพ่ือใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

• พัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหมีเนื้อหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพ่ือความสะดวกในการใชงาน 

ของพ้ืนท่ี 

• การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานสวนกลางควรฟงขอคิดเห็นจาก

ผูปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ี 

องคความรู 
  1. พัฒนาองคความรู ชุดความรูท่ีสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพแกเด็กวัยเรียนวัยรุน และภาคีเครือขายสามารถนำองค

ความรูไปถายทอด และบอกตอแกผูอ่ืนได เชน  

• ชุดความรู NuPETHS เปนสื่อความรอบรูดานสุขภาพ ในรูปแบบการตูน Animation ผาน  

Social Media ท้ังนี้มีการเผยแพรผานชอง ดังนี้ 

  เว็บไซตเขา E-book  http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html หรือ 

  ชองทาง Youtube https://www.youtube.com/channel/UC5YVeNip67Z0hwncFKvcKDw/videos 

2. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (HLS) ตามมาตรฐาน 4 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ 

3. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.ผลักดันและบูรณาการสรางกลไกความรวมมือเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับการสงเสริมสุขภาพนักเรียนควบคูไปกับการศึกษา 

ระหวาง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

2. ผลักดันการดำเนินงานระดับนโยบายสูพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดำเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม 

https://www.youtube.com/channel/UC5YVeNip67Z0hwncFKvcKDw/videos


3. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเฝาระวังฐานขอมูลรวมและยกระดับคุณภาพระบบสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน 

4. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน แบบบูรณาการ และ Active Learning 

5. ยกระดับพัฒนามาตรฐานตนแบบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ภายใตแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขท่ีมี

เปาหมายหรือผลลัพธท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปความรอบรูดานสุขภาพสูสังคมไทยเปนสังคมรอบรูสุขภาพ 

ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ 

1. พัฒนาระบบเฝาระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล โดยการยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวังและฐานขอมูลรวม

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถนำขอมูลมาใชกำกับติดตามการดำเนินงานได เชน ขอมูลการ

ตั้งครรภในเด็กวัยเรียนวัยรุน การเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพ  

2. เสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับดานการสงเสริม

สุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ประเด็น อนามัยการเจริญพันธุ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพและดานสุขอนามัย 

3. พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน       

แบบบูรณาการและ Active Learning ภายใตการมีสวนรวมของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผานชองทาง

ท่ีเขาถึงงายตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

4. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร โดยผลักดันใหเกิดนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงานความรอบรูดาน

สุขภาพวัยเรียนวัยรุน ภายใตการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

 

ขอมูลระดับท่ี 2 

1. มีมาตรการเพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) สอดคลองกับกลยุทธ PIRAB  
หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ การปฏิรูปความรอบรู และการสื่อสารสุขภาพ เปนนโยบายเรงดวน ในการพัฒนาใหเด็ก
วัยเรียนวัยรุนมีสุขภาพดี อยางเปนรูปธรรม กาวตอไปในการยกระดับการพัฒนาดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน โดยใชกลยุทธ
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มาเปนกระบวนการในการขับเคลื่อน อันนำไปสูความสามารถจัดการสุขภาพได
ดวยตนเอง (Self Management) และเกิดสังคมรอบรู (Literate Society) อยางยั่งยืน โดยปรับรูปแบบการทำงานเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  
ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ 

P ขับเคลื่อนนโยบายเด็กวัยเรียนวัยรุน โดยบูรณาการภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ เชน ศธ. มท. พม. สปสช. WHO 
UNICEF ฯลฯ โดยการพัฒนาระบบเฝาระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล โดยการยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวัง
และฐานขอมูลรวมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถนำขอมูลมาใชกำกับติดตามการดำเนินงานได 
เชน ขอมูลการตั้งครรภในเด็กวัยเรียนวัยรุน การเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพ 



I ยกระดับ คุณ ภาพระบบส งเสริมสุ ขภ าพ เด็ กวั ย เรียนวั ย รุ น  โดยยกระดับ โรงเรี ยนส ง เสริมสุ ขภ าพ  
Plus HL และระบบการประเมินความรอบรูดานสุขภาพในระดับบุคคลของนักเรียน 

R นโยบายดานสุขภาพเด็กรวมกับภาคีเครือขาย พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร โดยผลักดันใหเกิด
นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงานความรอบรูดานสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ภายใตการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
(Plus HL) 

A จัดการระบบอนามัยสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 
B เสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับดาน

การสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ประเด็น อนามัยการเจริญพันธุ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ และพัฒนา
มาตรฐานและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน แบบบูรณาการ
และ Active Learning ภายใตการมีสวนรวมของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผานชองทางท่ีเขาถึงงายตรง
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย  
2. มีประเด็นความรูท่ีใหแก c/s เพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน เทคโนโลยี เขามามีอิทธิพลตอการดำเนินชีวิต(Life Style)และการเรียนรู ของเด็กวัยเรียนวัยรุน ซ่ึงสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง และการบริโภคนิยม ซ่ึงสงผลตอการ
ดำเนินชีวิตของเด็กวัยเรียนวัยรุน ดังนั้นกระบวนการสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพจึงมีความจำเปน และเรงดวน ในการ
ดำเนินการระดับชุมชน โรงเรียนและระดับบุคคล(ครู นร.)  การปรับการกระบวนการเรียนรูและรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

 
ความรูท่ีใหผูรับบริการ 
   พัฒนาองคความรู ชุดความรูท่ีสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพแกเด็กวัยเรียนวัยรุน และภาคีเครือขายสามารถนำ
องคความรูไปถายทอด และบอกตอแกผูอ่ืนได เชน  

• ชุดความรู NuPETHS เปนสื่อความรอบรูดานสุขภาพ ในรูปแบบการตูน Animation ผาน Social Media แบง
เนื้อหาการเรียนรูเปน 6 ประเด็นหลัก ไดแก  

Nu (Nutrition) : กินอาหารครบ 5 หมู หลากหลาย ปริมาณและสัดสวนตามคำแนะนำ 1 วัน  
P (Physical Activity) : สงเสริมใหมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ 60 นาที ทุกวัน 
E (Environmental Health) : สงเสริมใหมีทักษะชีวิตดานความปลอดภัยและพฤติกรรมดานอนามัย

สิ่งแวดลอม 
T (Teeth) : แปรงฟนแบบ 2:2:2 การเลือกหาหารวางเพ่ือปองกันฟนผุ 
H (Hygiene) : สงเสริมสุขอนามัย ทักษะชีวิตและพฤติกรรมทางเพศ 
S (Sleeping) : นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ หลับสนิท (deep sleep) 8-11 ชมตอวัน 

หรือเขานอนไมเกิน 4 ทุม  ท้ังนี้มีการเผยแพรผานชอง ดังนี้ 
1. เว็บไซตเขา E-book  http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html  
2.ชองทาง Youtube https://www.youtube.com/channel/UC5YVeNip67Z0hwncFKvcKDw/videos 

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (HLS) ตามมาตรฐาน 4 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ 



แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (HPS) ตามมาตรฐาน 3 ดาน 19 ตัวชี้วัด 
 


