
24/12/2563 
หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10)  
หน่วยงานที่รับการประเมิน  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
คำนิยาม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะของนักเรียนในการเข้าถึง 

เข้าใจข้อมูลสุขภาพ ทบทวนซักถาม จนเกิดการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ตนเอง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถสื่อสารบอกต่อให้กับผู้อื่นได้ใน
ระดับดีมาก โดยครอบคลุมประเด็นการบริโภคอาหาร ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการค้นหาข้อมูลสุขภาพจาก
แหล่งข้อมูลใด ๆ ที่มีความน่าเชื ่อถือ โดยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพที่ได้รับ  

2. ความเข้าใจข้อมูลสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย ระบุ เปรียบเทียบ 
หรือแปลความหมายเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพที่ได้รับ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์พิจารณา
ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับไปใช้ 

3. การทบทวน ซักถาม หมายถึง หมายถึงความสามารถในการตั้งคำถาม โต้ตอบ 
อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพได้ 

4. การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการนำข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือ
ได้มาใช้เป็นทางเลือกที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อสุขภาพของตนเอง 

5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์การเรียนรู้ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของตนเอง 

6. การบอกต่อ หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลหรือประสบการณ์จากการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของตนเอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การนำเสนอโครงงาน
สุขภาพ 
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน (Super Hero NuPETHS) หมายถึง 
นักเรียนประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยระบบออนไลน์ ภายใต้เงื่อนไขเมื่อโรงเรียน
ต้องผ่านการประเมินรับรองด้านกระบวนการแล้วเท่านั้น   

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมและแปลผลการดำเนนิงานด้วยโปรแกรมการประเมินการรับรองโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ (Plus HL) 

แหล่งข้อมูล โปรแกรมการประเมินการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 
รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ (Plus HL) 
รายการข้อมูล 2 A2 = ร้อยละนักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Superhero NuPETHS) 
รายการข้อมูล 3 B1 = โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ หรือที่เข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

(Plus HL) 
รายการข้อมูล 4 B2 = จำนวนนักเรียนชั้น ป.4 – 6 และ ม.1-3 ในโรงเรียนเป้าหมาย 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Superhero NuPETHS) 

= (A2/B2) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  

             ตัดข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)  
             ตัดข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 



เกณฑ์การประเมิน :  
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน  
1 Assessment 

มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่
นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวช้ีวัด 

1  1. มีรายการข้อมลู สารสนเทศ (0.25) 
  - สถานการณ์สุขภาพ ภาวะโภชนาการ  สุขภาพช่อง
ปาก พฤติกรรมสุขภาพ  กิจกรรมทางกาย รวมทั้ง
ความรอบรูด้้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น   
2. มีความรู้ (0.25) 
- รายงานทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเสริมสรา้ง
ความรอบรูด้้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  
3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลู (0.25) 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 
4. รายงานข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (0.25) 

2 
 

Advocacy / Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเดน็ความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ (C) /ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย (S) 
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

1 1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB 
- มีมาตรการที่สอดคล้องกับข้อมูล และความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน่ (0.50) 
 2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/S เพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 - มีการกำหนดมาตรการและแนวทาง ร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานท่ีสอดคล้องกับ
บทบาทใหมแ่ละผลักดัน 
ให้วัยเรียนรุ่นมีความรอบรู้ ทักษะและ พฤติกรรมใน
ด้านสุขภาพเหมาะสม (0.25) 
3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู้ (0.25) 

3 Management and Governance 
-มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด  

1   1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.3) 
- มีแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานงานอนามัยโรงเรียนเพื่อเสรมิสร้างความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพและเพิม่การเข้าถึงบริการตามชุด
สิทธิประโยชน์เด็กวัยเรียนวัยรุ่น   
2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3) 
 - รายงานผลการดำเนินงานโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
(Plus HL)  
3. มีรายงานการติดตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตาม    

คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันท่ี 10  ของเดือนถัดไป (0.4) 



4 Output ผลผลิตกระบวนการตามแผนและ
มาตรการที่กำหนด 
 
 

1 1. มีผลผลติครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด  
- ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุ่น (0.30) 
 - มาตรการทีส่อดคล้องกับข้อมลู และความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความรอบ
รู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุ่น (0.30) 
2. มีจำนวนผลผลติครบตามที่กำหนดในแผนการ
ขับเคลื่อน (0.40) 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด  
(รอบ 5 เดือนแรก) 
 
 
 
 
 

1 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตรงตามระยะเวลา 
คำนวณตามสดัส่วน 

- จำนวนโครงงานเชิงนวัตกรรมสขุภาพนักเรียน (1) 
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 คะแนนรวม 5  
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้
ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวช้ีวดั 
 
 

1  1. มีรายการข้อมลู สารสนเทศ (0.25) 
  - ทบทวน/วิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพ ภาวะ
โภชนาการ  สุขภาพช่องปาก พฤติกรรมสุขภาพ  
กิจกรรมทางกาย รวมทั้งการดำเนนิงานท่ีผ่านมา ใน
รอบ 6 เดือนแรก 
2. มีความรู้ (0.25) 
- รายงานทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเสริมสรา้ง
ความรอบรูด้้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  
3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมลู (0.25) 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 
4. รายงานข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง/ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (0.25) 

2 
 

Advocacy / Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและประเดน็ความรู ้
ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C) /ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (S) 
เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

1 1.มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB 
- มีมาตรการที่สอดคล้องกับข้อมูล และความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน่ (0.50) 
 2. มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/S เพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 - มีการกำหนดมาตรการและแนวทาง ร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานท่ีสอดคล้องกับ
บทบาทใหมแ่ละผลักดันให้วัยเรยีนรุ่นมีความรอบรู้ 
ทักษะและ พฤติกรรมในด้านสุขภาพเหมาะสม (0.25) 



3. มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู้ (0.25) 

3 Management and Governance 
-มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 

1   1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.3) 
- มีแผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานงานอนามัยโรงเรียนเพื่อเสรมิสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพและเพิ่มการเข้าถึงบริการตามชุดสิทธิ
ประโยชน์เด็กวัยเรียนวัยรุ่น   
2. มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน (0.3) 
 - รายงานผลการดำเนินงานโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
(Plus HL)  
3. มีรายงานการติดตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตาม  

คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (0.4) 

4 Output ผลผลิตกระบวนการตามแผนและ
มาตรการที่กำหนด 
 

1  1. มีผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนด  
- ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุ่น (0.30) 
 - มาตรการทีส่อดคล้องกับข้อมลู และความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความ 
รอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน่ (0.30) 
2. มีจำนวนผลผลติครบตามที่กำหนดในแผนการ
ขับเคลื่อน (0.40) 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
 

1 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตรงตามระยะเวลา 
คำนวณตามสดัส่วน 
- ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรูด้้าน
สุขภาพ (0.5) 

- จำนวนต้นแบบโครงงานเชิงนวัตกรรมสุขภาพ
นักเรียน (0.50) 

ยย 
 

ค่าคะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
    ร้อยละ  
เป้าหมาย 

2 4 6 8 10 

ค่าคะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 
จำนวน 
นวัตกรรม
โครงงานฯ 

4 6 8 10 12 

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไข :  (ถ้ามี) 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดำเนนิงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2. คู่มือการดำเนินงานพฒันาแนวทางโรงเรียนรอบรู้ดา้นสุขภาพ 
3. สื่อภาพกระบวนการแปรงฟัน(ศนูย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ) 
4. สื่อตุ๊กตาโมเดลสาธิตการแปรงฟนั (ศูนย์ทนัตสาธารณสุขระหว่างประเทศ) 
5. คลิปสาธิตสื่อภาพกระบวนการแปรงฟัน (ศนูย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ) 

 



6. ชุดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม (NuPETHS) 
E-book :http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html  
PDF  :http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS3.pdf  

7. สื่อ NuPETHS Animation 
8. คู่มือการเสริมสร้างเด็กวัยเรียนสูงดีสมสว่นตามแนวคิด Active learning 
9. แผ่นพับ : โภชนาการดี สูงดีสมส่วน, ส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน  

ไม่อ้วน ผอม เตี้ย 
10. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 

และคลินิก DPAC 
11. คู่มือนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
12. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
13. หนังสืออยากผอม...มาลองทำดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”สำหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
14. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
15. หนังสือเมนุผักกุ๊กน้อย 4 ภาค 
16. หนังสือเมนูไข่สำหรับอาหารกลางวันนักเรียน 
17. หนังสือสารพัดเมนไูข่สำหรับเดก็วัยเรียน 
18. คู่มือสมัครรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเปน็เลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 
19. วีดีทัศน์การส่งเสริมเด็กไทยสูงด ีสมส่วน แข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย อาหาร และ

การนอนหลับ 
20. วีดีทัศน์ แผน่พับ โปสเตอร์ โรลอัพ (Rollup) ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
     จิงโจ้ FUN for FIT แอโรบิกท้าฝัน ,จิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1,2  และ ลดโรคเพิ่มสุขกับ 
     นวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้ขยี้พุง 

21. ฉากป้าย แบคดรอป (Backdrop) ลดโรคเพิ่มสุขกับนวัตกรรมออกกำลังกายเก้าอี้…
ขยี้พุง ,ป่วยแน่…ถ้าเนือยนิ่ง PA หยุดป่วย…หยุดแก,่ โชปา้ แอนด์ ชายดป์้า เกมส์  
ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ,จิงโจF้UN for FIT  และจิงโจ้ยืดตัว ชุดที่ 1,2 

22. สื่อเสริมสร้างความฉลาดทางการเคลื่อนไหว  www.chopachipa.org 
23. แนวทางส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค เด็กวัยเรียน และเยาวชน 
24. คู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน สำหรับครู

พยาบาลอนามัยโรงเรียน 
25. คู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน STRONG SMART SMILE 
26. เด็กไทยรอบรู้สุขภาพ  
27. สื่อ วีซีดี ปฏิบัติการความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (Animation, Poster) 
28. แนวทางการดำเนนิงานทนัตสาธารณสุข ประจำปี 2564 
29. คู่มือแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถี

ชีวิตใหม่ (New normal) 
30. คู่มือการดำเนินงานและประเมนิเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 
31. สื่อ เอกสาร ความรู้ การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน 
32. พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
33. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
34. Line official Teen Club 

http://www.chopachipa.org/


รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2561 2562  2563 
ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Super Hero NuPETHS) 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด  

เจ้าภาพตัวชี้วัดหลัก 
1. นางปนัดดา  จั่นผ่อง                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4490    โทรศัพท์มือถือ : 08 1921 8519 
   โทรสาร : 0 2590 4488                E-mail: nuipanadda@gmail.com 
เจ้าภาพตัวชี้วัดร่วม 
1. นางสาวทัศนา ฤทธิกุล                  ทันตแพทยช์ำนาญการ 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 5314 0141    โทรศัพท์มือถือ -    
    โทรสาร 0 5314 0143                 E-mail : thatsana.r@anamai.mail.go.th 
2. นางนำ้ผึ้ง รัตนพิบลูย์                    เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขชำนาญงาน 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 5314 0141    โทรศัพท์มือถือ 08 9191 4813    
    โทรสาร 0 5314 0143                 E-mail : numpueng.r@anamai.mail.go.th 

ผู้รายงานตัวชี้วัด 
 

เจ้าภาพตัวชี้วัดหลัก 
1. นางสาวคัทลียา  โสดาปัดชา           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4416    โทรศัพท์มือถือ :  08 4463 2231 
    โทรสาร : 0 2590 4488                E-mail : kattysoda@gmail.com 
เจ้าภาพตัวชี้วัดร่วม 
 1. นางสาววิสเพ็ญ กิจะเนศ               นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 5314 0141   โทรศัพท์มือถือ 06 3664 2990    
     โทรสาร 0 5314 0143                 E-mail : wisapen.k@anamai.mail.go.th  
2. นางสาวสุทธิกานต์ กันตี                  บรรณารักษ์ 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 5314 0141     โทรศัพท์มือถือ 09 5675 2620 
    โทรสาร 0 5314 0143                  E-mail : sutthikarn.k@anamai.mail.go.th  

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์อนามัย เป้าหมายจำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (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 
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