
รายการขอมูลนำเขาตัวช้ีวัดท่ี 1.17 จำนวนโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพ (Plus HL)  
(รอบ 6 เดือนหลัง) 

ระดับท่ี 1 Assesment  
 

1) ดานผลผลติและผลลัพธของการดำเนินการ 
   1.1) แสดงผลผลิตผลลัพธระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ 
 เนื่องจากตัวช้ีวัดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) เปนการดำเนนิงานเฉพาะหนวยงาน(กรมอนามัย) และไมมีหนวยงานใดในระดับประเทศ และ
ตางประเทศ ในดำเนินงานเร่ืองนี้ จึงไมสามารถ Comparisons ได ท้ังนี้สามารถ Comparisons  ในสวนของกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ระหวางประเทศ ดังนี้ 
     การเปรียบเทียบการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของประเทศไทย ประเทศไตหวัน และประเทศสิงคโปร  

ประเทศไทย ประเทศไตหวัน ประเทศสิงคโปร 
- กรมอนามัยไดดำเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ  ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก       
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนดานสุขภาพควบคูไปกับ
การพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนใหเปนจุดเริ่มตนและศูนยกลางของการ
พัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชนใหมีสวนรวมใน
การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ต้ังแตป พ.ศ.
2541 เปนตนมา 
- ดำเนินงานภายใต 10 องคประกอบท่ีเนน
กระบวนการเพื่อใหเกิดกิจกรรมสุขภาพในโรงเรียน 
ภายใตการบูรณาการจากหนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ  
องคประกอบท่ี 1 นโยบายของโรงเรียน 
องคประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน 
องคประกอบท่ี 3 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน 
องคประกอบท่ี 4 การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ี
เอื้อตอสุขภาพ 
องคประกอบท่ี 5 บริการอนามัยโรงเรียน 
องคประกอบท่ี 6 สุขศึกษาในโรงเรียน 
องคประกอบท่ี 7 โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 

- มีการผลักดันเปนนโยบายระดับนานาชาติดานการ
ดูแลสุขภาพนักเรียน (Health Promoting School 
International Center) สอดคลองกับการสงเสริม
สุขภาพตามแนวทาง WHO  
- มีการลงนามใน "ปฏิญญาเรื่องการสงเสริมโรงเรยีน 
เมื่อป 2547 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการรวมกับรัฐบาลทองถ่ิน ครูและ
กลุมผูปกครอง เพื่อลงนามในแผนการสงเสริมโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ  
- การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ประกอบดวยมาตรฐาน 6 ดาน (21 ตัวช้ีวัด และ 47 
เกณฑการประเมิน ) 
มาตรฐานท่ี 1 นโยบายสุขภาพของโรงเรียน  
มาตรฐานท่ี 2 สภาพแวดลอมทางกายภาพของ 
                 โรงเรียน  
มาตรฐานท่ี 3 สภาพแวดลอมทางสังคมของโรงเรียน 
                 (วัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ)  
มาตรฐานท่ี 4  ทักษะชีวิตท่ีดี:การสอนและการปฏิบัติ 
มาตรฐานท่ี 5 ความสัมพันธกับชุมชน 
มาตรฐานท่ี 6 บริการสุขภาพ  

- มี ก าร วางก รอ บ การด ำ เนิ น ง าน ท่ี ชั ด เจน 
ประกอบดวย 6 ดาน  
ดานท่ี 1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมี
สุขภาพดี การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การทำ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพรวมถึงการเขาถึง
อุปกรณกีฬา  
ดาน ท่ี  2 การแก ไขปญหาในนักเรียน โดยใช
โปรแกรมตางๆ เชนโปรแกรมการจัดการน้ำหนัก
และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลิกสูบ
บุหรี่  
ดานท่ี 3 การมีสวนรวมของผูมีสวนได สวนเสีย    
ท้ั ง ผู ป กครอ ง ครูแ ละนั ก เรียน เพื่ อ ป อ งกั น
พฤติกรรมเส่ียงและสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพท่ีดี 
นอกจากนี้มีการวางกรอบในการดำเนินงานตาม
บริบทของแตละชวงวัยดวย ทำใหแนวทางการ
ดำเนินงานมีความชัดเจนในแตละชวงวัย  
 



ประเทศไทย ประเทศไตหวัน ประเทศสิงคโปร 
องคประกอบท่ี 8 การออกกำลังกาย  กีฬา  และ
นันทนาการ 
องคประกอบท่ี 9 การใหคำปรึกษาและสนับสนุน
ทางสังคม 
 
องคประกอบท่ี 10 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรใน
โรงเรียน 
จัดระดับการผานเกณฑการประเมินเปนโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับทองแดง ระดับเงินและระดับ
ทอง และในป 2551 ไดตอยอดการดำเนินงานเปน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน 19 ตัวช้ีวัด ท่ีเนนผลลัพธและ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน   
- ประเมินรบัรองการผานเกณฑ โดยคณะกรรมการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรตามคำส่ัง
กระทรวงสาธารณสุข 

- มีกลไกการดำเนินงานท่ีเขมแข็ง โดยมีทีมท่ีปรึกษาใน
ทองถ่ินและเครือขายการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
และผูเกี่ยวของ 

               
 (ท่ีมา : Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare, https://www.hpb.gov.sg/schools/school-programmes/health-

promoting-schools-framework, http://hpshome.hphe.ntnu.edu.tw/en/index.html) 
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1.2) แสดงผลผลิตผลลัพธระดับ T (Trends) แนวโนม 

กรมอนามัย ไดดำเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนใหเกิดการพัฒนาสุขภาพควบคูกับการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามกรอบ
แนวทางขององคการอนามัยโลก (WHO) มาต้ังแตป พ.ศ. 2541 โดยผลการประเมินรับรองดานกระบวนการ แบงเปน 3 ระดับ คือ ทอง เงินและทองแดง และดาน
ผลลัพธสุขภาพ เปนการประเมินรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรผลการดำเนินงานมีความกาวหนามากข้ึนตามลำดับ มีโรงเรียนเขารวมโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง เงิน ทองแดง รวมรอยละ 90 และมีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร รอยละ 3 และจากการวิเคราะหผลการดำเนินงานพบ 
GAP ในประเด็นสำคัญ คือ การดำเนินงานท่ียังไปไมถึงผลลัพธสุขภาพ ท้ังดานพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของนักเรียน เนื่องจากกระบวนการเปนการ
ขับเคล่ือนเนนกลไกเชิงระบบแตไมไปสูตัวนักเรียน การดำเนินงานดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน จึงจำเปนตองดำเนินงานควบคู ท้ังในดานการแกปญหาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นและการสงเสริมสุขภาพองครวม โดยใชกลยุทธการพัฒนาความรอบรูและพฤติกรรมสุขภาพเปนสำคัญ โดยมี (Trends) แนวโนม ผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) หรือโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School : HLS) 
   โดยมีการกำหนดเปาหมายเพิ่มข้ึนในทุกป เพื่อใหเกิดความครอบคลุมในการดำเนินงาน ท้ังนี้การเขารวมโครงการข้ึนอยูกับความสมัครใจและ 
ความพรอมของโรงเรียนเปนหลัก 

ผลการดำเนินงานมีโรงเรียนเขารวมกระบวนการ (แหง) 

ปงบประมาณ 2561  ปงบประมาณ 2562  ปงบประมาณ 2563  ปงบประมาณ 2564 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน  
(รอบ 6 ด.แรก) 

36 แหง 
 

หมายเหตุ : 
กำหนดเปาหมาย
ศอ.ละ 3 แหง 

30 แหง 
 

300 แหง 
 

หมายเหตุ : 
กำหนดเปาหมาย
เขตพื้นท่ี
การศึกษาละ 1 
แหง 

342 แหง 3,000 แหง 
 

หมายเหตุ : 
กำหนดเปาหมาย 
รอยละ 10 ของ
โรงเรียนท่ัว
ประเทศ 

2,598 แหง 3,000 แหง 
 

หมายเหตุ : 
กำหนด

เปาหมาย รอย
ละ 10 ของ
โรงเรียนท่ัว
ประเทศ 

2,826 แหง 
 

หมายเหตุ : 
ตัวเลขมาจาก
ขอมูลเฉพาะ

โปรแกรมประเมิน
ออนไลน 

 
 

 

 



1.3) แสดงผลผลิตผลลัพธระดับ LE (Level) ของผลการดำเนินงานในปจจุบัน (รอบ 6 เดือนแรก) 

 ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 3,000 แหง มีผลการดำเนินงาน (ขอมูล ณ วันท่ี 

6 พฤษภาคม 2564) โดยโรงเรียน มีการลงทะเบียนเขารวมกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) รอบ 6 

เดือนแรก จำนวน  2,826 แหง คิดเปน รอยละ 94.2 ท้ังนี้โรงเรียนอยูระหวางการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อประเมินตนเอง

ดานกระบวนการและผลลัพธดานสุขภาพของนักเรียนในระบบออนไลน 

 

 

 

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 มื้อ (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 ช่ัวโมง (รอยละ 38.3)  นอกจากนี้ พบวา นักเรียนเกือบครึ่ง หรือรอยละ 41.1      

ไมแปรงฟนกอนนอน สวนดานอนามัยส่ิงแวดลอมมีเพียง 1 ใน 3 ท่ีคัดแยกขยะลงถังกอนท้ิง (รอยละ 31.3) โดยผลการสำรวจ

ช้ีใหเห็นวาเด็กนักเรียนยังมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ท้ังดานการบริโภค สุขอนามัย ความปลอดภัย รวมท้ังมีพฤติกรรม

เนือยนิ่งมากข้ึน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้จะสงผลเสียตอสุขภาพเด็กอาจนำไปสูโรคไมติดตอเรื้อรัง อาทิ โรคอวน เบาหวาน และ

ความดันโลหิตสูง สงผลตอความสามารถในการเรียนรูในระยะยาวได นอกจากนี้ ขอมูลยังสะทอนถึงความไมเขาใจในเรื่อง

อนามัยส่ิงแวดลอม 
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เปาหมาย 

ผลงาน 



 ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการเสริมสรางความรอบรูดาน

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 เต้ีย รอยละ 3.6 สวนสูงตามเกณฑข้ึนไป 

รอยละ 91.5 ความรอบรูดานสุขภาพ พบวา เด็กวัยเรียนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพโดยรวมในระดับพอใช                    

รอยละ 57.9 (𝑋𝑋𝑋 = 27.84) จำแนกรายดาน พบวา ดานการเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนใหญอยูในระดับดีมาก รอยละ 39.9    

ดานการเขาใจขอมูลสุขภาพอยูระดับไมดี รอยละ 52.6 ดานการโตตอบ ซักถามอยูในระดับพอใช รอยละ 45.2 และดานการ

ตัดสินใจระดับพอใช รอยละ 34.4 สวนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคพบวา เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค          

(3 ดาน ทันตสุขภาพ การบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกาย) เพียงรอยละ 0.1 โดยมีพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีพึงประสงค                 

ดานทันตสุขภาพ รอยละ 21.7 พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคดานทันตสุขภาพ ท่ีเด็กวัยเรียนปฏิบัติตัวไดนอยท่ีสุด                    

เรียงตามลำดับ ไดแก แปรงฟนกอนนอนแลวเขานอนทันที (รอยละ 53.5) แปรงฟนนาน 2 นาทีข้ึนไป (รอยละ 56.5)                  

แปรงฟนอยางนอย 2 ครั้งตอวันทุกวัน (กอนนอนทุกวันและต่ืนนอนตอนเชาทุกวัน/หลังอาหารกลางวันทุกวัน) (รอยละ 61.3) 

และใชยาสีฟน ท่ีมีฟลูออไรด(รอยละ 84.2) สวนการกินอาหารท่ีสงผลเสียตอสุขภาพชองปาก ไดแก ไม ด่ืมน้ำอัดลม                 

(รอยละ 26.3) ไมกินลูกอม (รอยละ 52.6) ไมกินหรือกินขนมถุงกรุบกรอบหรือกิน 1 – 3 วัน/สัปดาห (รอยละ 62.9) และ             

ไมด่ืมหรือ ด่ืมน้ำผลไม น้ำหวาน นมปรุง แตงรส หรือด่ืม 1 - 3 วัน/สัปดาห (รอยละ 77.8) ดานกิจกรรมทางกาย พบวา            

เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค รอยละ 12.3 พบวา รอยละ 95 ของเด็กวัยเรียนทำกิจกรรมทางกายจนรูสึก

เหนื่อยหรือหอบ ทำกิจกรรมทางกาย ทุกวัน รอยละ 34.0 และใชระยะเวลาในการทำกิจกรรมทางกายนาน 60 นาที                      

ข้ึนไป/วัน มีเพียง รอยละ 21.7 สวนดานการบริโภคอาหาร พบวา มีเด็กวัยเรียนเพียงรอยละ 6.1 ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพ                    

ท่ีพึงประสงค โดย กินอาหารครบ 3 มื้อ รอยละ 53.3 กินผัก รอยละ 85.1 โดยกินปริมาณ 4 ชอน กินขาวข้ึนไป/มื้อ                 

รอยละ 40.9กินเนื้อสัตว 2 – 3 ชอนกินขาว/มื้อ รอยละ 38.4 กินผลไม 1 มื้อข้ึนไป/วัน รอยละ 82.0 กินไข 1 ฟอง               

รอยละ 81.5 ด่ืมนมและรสจืดหรือนมพรอง/ขาดมันเนยท่ีบาน 1 แกวข้ึนไป รอยละ 62.0 นอกจากนี้พบวาเติมเครือ่งปรุงรส

เวลากินอาหาร รอยละ 71.3 โดยประมาณครึ่งหนึ่ง 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 ปรับรูปแบบเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 
สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพื่อใชงานได 

• เสนอใหมีการเผยแพรส่ือทางโทรทัศนเพื่อใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

• พัฒนาส่ือส่ิงพิมพใหมีเนื้อหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพื่อความสะดวกในการใชงานของพื้นท่ี 
2.5) ความผูกพัน 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของสำนักสงเสริมสุขภาพ 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพเปนศูนยกลางการพัฒนาขีดความสามารถ                  

ดานสงเสริมสุขภาพใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในระดับมาก 51.6 % ระดับปานกลาง 25.2 % และระดับมากท่ีสุด 

19.5 % 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพเปนแหลงความรูและสนับสนุนดานวิชาการ

สงเสริมสุขภาพของประเทศ ในระดับมาก 49.7 % ระดับมากท่ีสุด 24.5 % และระดับปานกลาง 23.9 % 

 - ผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นวาสำนักสงเสริมสุขภาพมีความเปนผูนำในการกำหนดนโยบาย                

ดานสงเสริมสุขภาพของประเทศ ระดับมาก 51.6 % ระดับปานกลาง 25.8 % และระดับมากท่ีสุด 21.4 % 

     ความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธกับสำนักสงเสริมสุขภาพ 

 - หนวยงานของทานมีความสัมพันธกับหนวยงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 %                          

ระดับปานกลาง 27.7 % และระดับมากท่ีสุด 20.1 % 

 - แนวโนมท่ีทานจะแนะนำใหเพื่อนหรือคนรูจักมาใชสินคาของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 54.1 %

ระดับปานกลาง 22.6 % และระดับมากท่ีสุด 18.2 % 



2.6) ความพึงพอใจ 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพืน้ท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.7%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ดานสนับสนนุเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

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 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพืน้ท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.3%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ดานสนับสนนุเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

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 ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของภาคี

เครือขาย ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียตอสินคาและบริการ สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำป พ.ศ.2563 

  3.1) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียปจจุบัน 

1.  บุคคลท่ีมีอายุ ดังนี้ 
- อายุ 21-30 ป จำนวน 15.1 % 
- อายุ 31-40 ป จำนวน 23.3 % 
- อายุ 41-50 ป จำนวน 32.1 % 
- มากกวา 50 ปข้ึนไป จำนวน 29.6 % 

 2. เพศ หญิง จำนวน 83.6 เปอรเซ็นต เพศชายจำนวน 16.4 % 

 3. สถานท่ีทำงาน หนวยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 98.7 % และหนวยงานภาคเอกชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน องคกรชุมชน ส่ือมวลชน จำนวน 1.3 % 

 3.2) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียงในอนาคต 

กลุมเด็กเปราะบาง (เด็กพิเศษ) ท่ีจะตองขยายผลการดำเนินงานในเด็กกลุมนี้ใหครอบคลุมในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรค 

 3.3-3.4) ความตองการ/ความคาดหวัง 

ความคิดเห็นตอการบริการ และบุคลากร ในภาพรวมของสำนักสงเสริมสุขภาพ ผูมีสวนไดสวนเสียเคยใชสินคา/

บริการของสำนักสงเสริมสุขภาพ 98.3 % 

โดยผูมี่สวนไดสวนเสีย มีความคาดหวังและความตองการตอสินคา /บริการของสำนักสงเสริมสุขภาพดังนี ้
1. เกณฑ/มาตรฐานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ตองชัดเจน แนวทางการดำเนินงานสอดคลองกัน เชน โรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 
2. การบูรณาการงานท่ีเกี่ยวของเชน โภชนาการ การกำลังกาย ท่ีเนื้อหาเช่ือมโยงกัน สวนกลางจะแยกตามงาน                   

แตพื้นท่ีแยกตามกลุมวัย เมื่องานลงมาพื้นท่ีจึงตองนำมาบูรณาการใหได 
3. รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรูปแบบเปนส่ืออิเลคทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย สอดคลองกับ

ปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพื่อใชงานได 
4. เสนอใหมีการเผยแพรส่ือทางโทรทัศนเพื่อใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 
5. พัฒนาส่ือส่ิงพิมพใหมีเนื้อหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพื่อความสะดวกในการใชงานของพื้นท่ี 
6. การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานสวนกลางควรฟงขอคิดเห็นจากผูปฏิบัติงาน

ระดับพื้นท่ี 
 
 
 



3.5) ความผูกพัน 

 - หนวยงานของทานมีความสัมพันธกับหนวยงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 45.3 %                        

ระดับปานกลาง 27.7 % และระดับมากท่ีสุด 20.1 % 

 - แนวโนมท่ีทานจะแนะนำใหเพื่อนหรือคนรูจักมาใชสินคาของสำนักสงเสริมสุขภาพ ระดับมาก 54.1 % 

ระดับปานกลาง 22.6 % และระดับมากท่ีสุด 18.2 % 

3.6) ความพึงพอใจ  

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพืน้ท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84.7%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 88.9% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 85.6% 

ดานสนับสนนุเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

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 

ดานสอดคลองกับสภาพปญหาในพืน้ท่ี 

มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 15.3%  

สมุดบันทึกสุขภาพ ป.5-6 11.1% 

สมุดบันทึกสุขภาพ ม.1-6 14.4% 

ดานสนับสนนุเจาหนาท่ีทำงานไดดีข้ึน 

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 ส่ือ/คูมือ/โปสเตอร ของผูใชงานในระดับพื้นท่ี กอนการสนับสนุนเพื่อใหการ

ดำเนินงานตรงกับความตองการของพืน้ท่ีและเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กวัยเรียนวัยรุน 

4) ประเมินความเสีย่ง 

4.1) ระดับความเสี่ยง (Risk Map) 

ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

A =1-5 
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับความเสี่ยง 
C= AxB 

 

1. โรงเรียนเขารวมโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus 
HL) ไมไดตามเปาหมาย 

3 3 9 

2. การดำเนินงานไมเปนไปตาม
กำหนดเวลา 

3 3 9 

3. มีการปรับรูปแบบกิจกรรม
ภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 

3 4 12 

4. ผูปฏิบัติงานไมสามารถลง
พื้นท่ีติดตามการดำเนินงานได 
 

4 4 16 

 สรุป ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกลับการดำเนินงาน ดังนี้ โรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ไมไดตาม
เปาหมาย การดำเนินงานไมเปนไปตามกำหนดเวลา และมีการปรับรูปแบบกิจกรรม จัดอยูในระดับความเส่ียงสูง  ในสวน
ผูปฏิบัติงานไมสามารถลงพื้นท่ีติดตามการดำเนินงานได จัดอยูในระดับความเส่ียงสูงมา 

4.2) ผลกระทบความเสี่ยง  

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน รวมถึงประเทศไทยพบวา มีผูติดเช้ือ
จำนวนมากข้ึนอยางตอเนื่อง ในหลายพื้นท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนรวมถึงสถานศึกษาพิจารณาหยุดการ
เรียนการสอนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนตามสถานการณในพื้นท่ี ซึ่งอาจสงผลทำให   

1) โรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ไมไดตามเปาหมาย 
2) การดำเนินงานไมเปนไปตามกำหนดเวลา  
3) มีการปรับรูปแบบกิจกรรม  ท่ีเหมาะสมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 
4) ผูปฏิบัติงานไมสามารถลงพื้นท่ีติดตามการดำเนินงานได  
ท้ัง 4 ขอนี้สงผลกระทบตอการดำเนินงานโครงการซึ่งอาจทำใหการดำเนินท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด   

 



4.3) โอกาสเกิดความเสี่ยง 

 โรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ไมไดตามเปาหมาย การดำเนินงานไมเปนไปตาม
กำหนดเวลา และมีการปรับรูปแบบกิจกรรม มีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ในสวนผูปฏิบัติงาน                    
ไมสามารถลงพื้นท่ีติดตามการดำเนินงานได มีโอกาสเกิดความเส่ียงในระดับสูง 
 

5) ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีขอมูล 

5.1) แผนในการรับรองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

จาการวิเคราะห พบวาการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปจจุบันท่ีมุงสูสังคมแบบดิจิตอล สงผลใหเยาวชนมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ ใชคอมพิวเตอรมากข้ึน โดยเฉพาะการเลนอินเทอรเน็ต ส่ือเขามา มีอิทธิพลตอการเรียนรูของ

เด็กเพิ่มข้ึนทุกขณะ ยุคท่ีกระแสของโลกเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว ทำใหเด็กๆ ใชเวลาอยูกับส่ือตางๆ รอบตัวมากกวาการทำ

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีมีประโยชนตอรางกายและจิตใจมากกวา ส่ือจึงกลายเปนแหลงเรียนรูท่ีทรงอิทธิพลและยอดนิยมตอเด็กและ

เยาวชนท่ีสามารถถายทอดส่ิงตางๆ สูเด็กโดยตรง และผลกระทบท่ีตามมาคือ เด็กจะเสพส่ือท่ีมีเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม 

โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง และการบริโภคนิยม ส่ิงนี้จะสงผลเสียตอเด็ก ครอบครัว ชุมชนและสังคมตอไป              

ในอนาคต และจากสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหม เชนโรคโควิด 19 ทำใหการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ

เด็กวัยเรียนวัยรุนตองมีการปรับรูปแบบ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

  กลุมเยาวชนเปนกลุมคนรุนใหม ท่ีเติบโตมา ในยุคดิจิทัล มีคุณลักษณะคลายกลุมเจน เนอเรช่ันวายและกลุมเน็ตเจน 

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

ในการใชส่ือดิจิทัลในเครือขายสังคม มีศักยภาพในการเรียนรูและใช งานเทคโนโลยีดิจิทัลสูง การรูดิจิทัลเปนแนวคิด              

ท่ีเปล่ียนแปลงตามกระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร และเปนทักษะท่ีตองพัฒนาใหแกดิจิทัลเนทีฟเพื่อให

แนใจวาสามารถพัฒนาและประยุกต ทักษะดาน เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการคนหาสารสนเทศ การวิเคราะหการโอน

ถาย การทบทวน และการ ติดตอส่ือสาร การพัฒนาการรูดิจิทัลจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการท่ีเทคโนโลยีสามารถเพิ่มคุณคา                   

ในการเรียนของ ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

2560 Veridian  E-Journal, Silpakorn University ISSN 1906 - 3431 1632 ดิ จิ ทั ล เน ที ฟ  น อ ก จาก นี้ ยั ง ช ว ย ให                       

มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมรูเทาทัน และมีขอมูลเกี่ยวกับการใช เทคโนโลยีท่ีจะสงผลกระทบตอการศึกษา

ตลอดชีวิต รวมถึงชีวิตการท างานในอนาคต (สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 

 

 

 



การวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงาน กรมอนามัย โดยสำนักสงเสริม กลุมอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุน ไดมี
การวางแผนในการรองรับการ 

เปล่ียนแปลงรูปแบบการทำงาน เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เชน  
1. ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมดานสุขภาพนักเรียน 
2. ดานการประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ดวยระบบ Online 
3. ดานบุคลากร มีการช้ีแจงนโยบายและแผนการดำเนินงานดวยระบบ Online  
4. การพัฒนาส่ือการเรียนรูผานระบบดิจิทัล 
5. ประเมินผลลัพธดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนดวยระบบ Online 

ผลการวิเคราะหกระบวนงานดังกลาว พบวาทำใหเอื้อตอการปฏิบัติงานในพื้นท่ี และสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน ท้ังในระดับสวนกลางและภูมิภาค  

5.2) ผลการวิเคราะหกระบวนงานและโอกาสในการพัฒนารูปแบบเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท้ังนี้จากการประเมินโอกาสในการพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเปนไปไดสูง

มาก เนื่องจากการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเขาถึงไดทุกกลุมวัยมากข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอุปกรณพกพา เชน 

โทรศัพทเคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ส่ิงสำคัญคือการพัฒนา ทักษะดิจิทัลท่ีจำเปนสำหรับสังคมใหม ท่ีรวมไปถึงการคิด วิเคราะห 

แยกแยะ ส่ือตางๆ หรือท่ีเรียกวาการรูเทา ทันส่ือ และการใชเทคโนโลยีอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย เพื่อใหสอดคลอง

กับเปาหมายสำคัญของการ พัฒนาประเทศคือ การพัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัลดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม

มีความรูและ ทักษะท่ีเหมาะสมตอการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล มีความสามารถในการพัฒนาและใชสารสนเทศอยางมี 

ประสิทธิภาพ มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค  

โดยเฉพาะกลุมเด็กวัยเรียนวัยรุนสามารถ เขาถึง และเรียนรู ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในทุกมิติ  

6) ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ นำมาใชสนับสนุนใหมี  
  6.1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.ผลักดันและสรางกลไกความรวมมือเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการสงเสริมสุขภาพนักเรียนควบคูไปกับ
การศึกษา ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา และภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

2. ผลักดันการดำเนินงานระดับนโยบายสูพื้นท่ี เพื่อใหเกิดการบูรณาการดำเนินงานรวมกันอยางเปน
รูปธรรม 

3. ยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวังฐานขอมูลรวมและยกระดับคุณภาพระบบสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
วัยรุน 

4. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน แบบบูรณาการ และ               
Active Learning 

5. ยกระดับพัฒนามาตรฐานตนแบบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ภายใตแผนปฏิรูปประเทศ                   

ดานสาธารณสุขท่ีมีเปาหมายหรือผลลัพธท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปความรอบรูดานสุขภาพสูสังคมไทย

เปนสังคมรอบรูสุขภาพ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

 



ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ 

1.พัฒนาระบบเฝาระวงัสารสนเทศและติดตามประเมินผล โดยการยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวังและ

ฐานขอมูลรวมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถนำขอมูลมาใชกำกับติดตามการดำเนินงาน

ได เชน ขอมูลการต้ังครรภในเด็กวัยเรียนวัยรุน การเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพ  

2.เสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก

ระดับดานการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ประเด็น อนามัยการเจริญพันธุ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย        

ทันตสุขภาพ  

3.พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัย

เรียนวัยรุนแบบบูรณาการและ Active Learning ภายใตการมีสวนรวมของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน                   

ท่ีเกี่ยวของ ผานชองทางท่ีเขาถึงงายตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 

4.พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร โดยผลักดันใหเกิดนโยบายและกลไกการขับเคล่ือนงาน

ความรอบรูดานสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 6.2) การปรับปรุงกระบวนการ  
  นำเทคโนโลยีการส่ือสารรูปแบบดิจิทัลตางๆ มาใช ในการดำเนินงานเชน  

1. ดานการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมดานสุขภาพนักเรียน 
2. ดานการประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ดวยระบบ Online 
3. ดานบุคลากร มีการช้ีแจงนโยบายและแผนการดำเนินงานดวยระบบ Online  
4. การพัฒนาส่ือการเรียนรูผานดิจิทัล 
5. ประเมินผลลัพธดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนดวยระบบ Online 

 6.3) การพัฒนาสินคาและบริการ 

- พัฒนารูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรูปแบบเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 

สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพื่อใชงานได เชน โปรแกรมการประเมิน

ความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียนดวยระบบ Online  ชุดความรู NuPETHS รูปแบบ E-Book ส่ือความ

รอบรูดานสุขภาพ (รูปแบบ การตูน Animation) ผาน Social Media เปนตน  

- พัฒนาชองทางการเผยแพรส่ือ องคความรู ฯลฯ เพื่อใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

- พัฒนาส่ือ องคความรู ใหเปนแบบองครวม สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและตามบริบทพื้นท่ี ภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

 

 



 6.4) ความรูท่ีใหผูรับบริการ 

  พัฒนาองคความรู ชุดความรูท่ีสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพแกเด็กวัยเรียนวัยรุน และภาคีเครือขาย
สามารถนำองคความรูไปถายทอด และบอกตอแกผูอื่นได เชน  

6.4.1 ชุดความรู NuPETHS เปนส่ือความรอบรูดานสุขภาพ 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 
                                        ดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
T (Teeth) : แปรงฟนแบบ 2:2:2 การเลือกหาหารวางเพื่อปองกันฟนผุ 
H (Hygiene) : สงเสริมสุขอนามัย ทักษะชีวิตและพฤติกรรมทางเพศ 
S (Sleeping) : นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ หลับสนิท (deep sleep) 8-11 ชมตอวัน 
                     หรือเขานอนไมเกิน 4 ทุม 

 

 ท้ังนี้มีการเผยแพรผานชอง ดังนี้ 

 

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

 

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

 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html
https://www.youtube.com/channel/UC5YVeNip67Z0hwncFKvcKDw/videos


6.4.2 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (HLS) ตามมาตรฐาน 4 องคประกอบ 12 ตัวบงช้ี 

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

  

 

 

 

  
 

 

 

6.4.3 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน 3 ดาน 19 ตัวช้ีวัด 

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

 

 

 

 

 

 

 

6.4.4 ส่ือเด็กไทยรอบรูสุขภาพ เนื้อหาหลักประกอบดวยเรื่องการตรวจรางกาย 10 ทา การดูแลและวัด

สายตา  การดูแลหูและทดสอบการไดยิน ความสะอาดรางกาย ศีรษะ และสุขอนามัยทางเพศ 

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

 

 

 

 

 

 

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


6.4.5 คูมือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กช้ันอนุบาลและประถมศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

6.4.6 คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

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

 

 

 

 

 

 

 

6.4.7 คูมือการเฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

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

 

 

 

 

 

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


6.4.8 ขอกำหนดชุดมาตรฐานแลกเปล่ียนขอมูลนักเรียน โรงเรียน สุขภาพนักเรียนและพจนานุกรมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.9 คูมือการประเมินสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ 

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

 

 

 

 

 

 

 

6.4.10 สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 

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

 

 

 

 

 

 

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


 

6.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรหนวยงาน 

  มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

โดยใชระบบ Online เขามาเปนส่ือกลางในการส่ือสารขอมูล เพื่อใหเขากับการดำเนินงานในรูปแบบ New Normal  

ดวยกระบวนการพฒันาบุคลากร  4 ข้ันตอน คือ 

 1. การสำรวจตองการในการพัฒนาบุคคลากร ท้ังหนวยงานสวนกลางและภูมิภาค ในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ (Plus HL) เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

 2. การวางแผนรวมกันท้ังหนวยงานสวนกลางและภูมิภาค ในการพัฒนาบุคคลากรในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ (Plus HL)  

 3. การดำเนินการในการพัฒนาบุคคลากร ในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ท้ังองคความรู 
เครื่องมือ ดานเทคนิค และทักษะในการประเมินรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

 4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคลากรในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

6.6) แนวทางการพัฒนาตนเอง 

 - มีการพัฒนาตนเองใหเปนตนแบบดานสุขภาพ (Health Model)  

- มีการพัฒนาการดำเนินงานดานสุขภาพอยางตอเนื่องในรูปแบบ New Normal เชน การเรียนรูแบบ E-

Learning การติดตามผลการดำเนินงานดวยระบบออนไลน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการวิเคราะหขอมูลและความรู 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ปงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) 

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

Level : ผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 3,000 แหง มีผลการดำเนินงาน (ขอมูล ณ วันท่ี 
6 พฤษภาคม 2564) โดยโรงเรียน มีการลงทะเบียนเขารวมกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) รอบ 6 
เดือนแรก จำนวน  2,826 แหง คิดเปน รอยละ 94.2 ท้ังนี้โรงเรียนอยูระหวางการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อประเมินตนเอง
ดานกระบวนการและผลลัพธดานสุขภาพของนักเรียนในระบบออนไลน 

 

 

 

Trend  : แนวโนมเพิ่มข้ึน ป 2561, 2562, 2563 จำนวน 30 , 342,  2,598 แหง ตามลำดับ 

Compare : ไมสามารถ Compare กับตางประเทศหรือหนวยงานใดได เนื่องจากไมมีการดำเนินงานเรื่องนี้ในโรงเรียน                   
แตมีการเปรียบเทียบการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของประเทศไทย ประเทศไตหวัน และประเทศสิงคโปร ในดาน
กระบวนการ 

 Integrate : เปนตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานสุขภาพควบคูไปกับการศึกษา เพื่อใหเด็กวัยเรียนวัยรุนมีความรู 
และทักษะในศตวรรคท่ี 21 ไดครบถวน รูจักวิเคราะห และรักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม         
มีความสามารถในการแกไขปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิต  

จากการวิเคราะหสถานการณ : 

             ภาพรวมสถานการณปญหาสุขภาพนักเรียน 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 มื้อ (รอยละ 33.2) และมีนักเรียนถึง 4 ใน 5 ท่ีด่ืมน้ำอัดลม (รอยละ 81.2)  
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นอกจากนี้ มีนักเรียนแค 1 ใน 3 (หรือรอยละ 18.5) ท่ีมีกิจกรรมทางกายมากกวา 3 วันตอสัปดาห และมากกวา 60 นาที              

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

พบวา นักเรียนเกือบครึ่ง หรือรอยละ 41.1  ไมแปรงฟนกอนนอน สวนดานอนามัยส่ิงแวดลอมมีเพียง 1 ใน 3 ท่ีคัดแยกขยะ

ลงถังกอนท้ิง (รอยละ 31.3) โดยผลการสำรวจช้ีใหเห็นวาเด็กนักเรียนยังมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ท้ังดานการบริโภค 

สุขอนามัย ความปลอดภัย รวมท้ังมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากข้ึน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้จะสงผลเสียตอสุขภาพเด็กอาจนำไปสูโรค

ไมติดตอเรื้อรัง อาทิ โรคอวน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง สงผลตอความสามารถในการเรียนรูในระยะยาวได นอกจากนี้ 

ขอมูลยังสะทอนถึงความไมเขาใจในเรื่องอนามัยส่ิงแวดลอม 

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 รอย
ละ 54.1 สมสวน รอยละ 65.7 เริ่มอวนและอวน รอยละ 15.1 ผอม รอยละ 5.6  เต้ีย รอยละ 3.6 สวนสูงตามเกณฑข้ึนไป 
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 ขับเคลื่อนประสาน
การดำเนินงาน สนับสนุนวิชาการรวมกับหนวยงานภาครัฐสวนกลาง ภูมิภาค สูผูนำชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครู ผูปกครองและ
นักเรียน โดยเนนผลลัพธดานสุขภาพและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในระดับบุคลของนักเรียน 

ขอมูล  :   

ขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC)  พบวาการรายงานสถานการณสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน  ยังขาดความครอบคลุมท้ัง
ในประเด็นการคัดกรองและการใหบริการสุขภาพ ซึ่งปจจุบันหลังจากมีการ MOU ฐานขอมูลรวมนักเรียนระหวางกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษา จะพบวาเมื่อนำขอมูลมาเปรียบเทียบกันมีความตางของการรายงานผล  

บุคลากร  :  

1. พบวาเด็กวัยเรียนวัยรุนยังไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ ไดอยางท่ัวถึง ตรงตามความตองการ จากการศึกษาพบวาการขาดการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกในชุมชน ทำใหการเขาถึงบริการของเด็กวัยเรียนวัยรุนมีจำนวนนอย เชนประเด็นเรื่องเขาถึงบริการสุขภาพและอนามัยการ
เจริญพันธุ เน่ืองจากไมทราบขอมูลการใหบริการ และการใหบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ีทำได ไมเต็มท่ี 

2. บุคลาการสาธารณสุขและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน มีการเปลี่ยนงานยายงานบอย ทำให
การทำงานไมตอเน่ือง และบุคลากรบางสวนขาดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน 

 

 



เทคโนโลยี :  

จาการวิเคราะห พบวาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปจจุบันท่ีมุงสูสังคมแบบดิจิตอล สงผลใหเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการ ใชคอมพิวเตอรมากข้ึน โดยเฉพาะการเลนอินเทอรเน็ต สื่อเขามา มีอิทธิพลตอการเรียนรูของเด็กเพ่ิมข้ึนทุกขณะ ยุคท่ีกระแส
ของโลกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทำใหเด็กๆ ใชเวลาอยูกับสื่อตางๆ รอบตัวมากกวาการทำกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีประโยชนตอรางกายและจิตใจ
มากกวา สื่อจึงกลายเปนแหลงเรียนรูท่ีทรงอิทธิพลและยอดนิยมตอเด็กและเยาวชนท่ีสามารถถายทอดสิ่งตางๆ สูเด็กโดยตรง และผลกระทบท่ี
ตามมาคือ เด็กจะเสพสื่อท่ีมีเน้ือหาท่ีไมเหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง และการบริโภคนิยม สิ่งน้ีจะสงผลเสียตอเด็ก 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมตอไปในอนาคต และจากสถานการณการระบาดของโรคอุบัติใหม เชนโรคโควิด 19 ทำใหการดำเนินงานดานการ
สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนตองมีการปรับรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

งบประมาณ :  

 การสนับสนุนงบประมาณจากแหลงตางๆ เชน งบประมาณจากกรมอนามัย งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

การอภิบาล :  

 ในบางพ้ืนท่ียังขาดการบูรณาการดำเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม ไมมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตรอยางจริงจัง ขาดขอมูลเชิง
ลึกในระดับพ้ืนท่ี และพบวาผูบริหารมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของพ้ืนท่ีใหประสบความสำเร็จ 

รายงานผลสำรวจความตองการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของภาคีเครือขาย ผูรับบริการ ผูมีสวนได

สวนเสียตอสินคาและบริการ สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำป 2563 

ความตองการ/ความคาดหวัง 

• เกณฑ/มาตรฐานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ตองชัดเจน แนวทางการดำเนินงานสอดคลองกัน เชน 

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพรูปแบบของเทคโนโลยี ลดภาระในการจัดทำรายงานในรูปแบบเอกสาร 

• รูปแบบของเทคโนโลยี ปรับรูปแบบเปนส่ืออิเลคทรอนิกสใหประชาชนเขาถึงงายทุกกลุมวัย ทันสมัย 

สอดคลองกับปจจุบัน มีความรูครบทุกดาน สามารถดาวนโหลดเพื่อใชงานได 

• เสนอใหมีการเผยแพรส่ือทางโทรทัศนเพื่อใหเขาถึงประชาชนไดงาย และรวดเร็ว 

• พัฒนาส่ือส่ิงพิมพใหมีเนื้อหาครบถวนและไมแยกสวนกันเพื่อความสะดวกในการใชงาน 

ของพื้นท่ี 

• การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายอยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานสวนกลางควรฟงขอคิดเห็นจาก

ผูปฏิบัติงานระดับพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 



องคความรู 
   พัฒนาองคความรู ชุดความรูท่ีสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพแกเด็กวัยเรียนวัยรุน และภาคีเครือขายสามารถนำ

องคความรูไปถายทอด และบอกตอแกผูอื่นได ไดแก  

1. ชุดความรู NuPETHS เปนส่ือความรอบรูดานสุขภาพ ในรูปแบบการตูน Animation ผาน Social Media ท้ังนี้มี

การเผยแพรผานชอง 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 ตัวบงช้ี 

3. พัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ผลักดันและสรางกลไกความรวมมือเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการสงเสริมสุขภาพนักเรียนควบคูไปกับการศึกษา     

   ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา และภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

2. ผลักดันการดำเนินงานระดับนโยบายสูพื้นท่ี เพื่อใหเกิดการบูรณาการดำเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม 

3. ยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวังและฐานขอมูลรวม 

4. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน แบบบูรณาการ และ                              

    Active Learning 

5. ยกระดับพัฒนามาตรฐานตนแบบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) ภายใตแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

    ท่ีมีเปาหมายหรือผลลัพธท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปความรอบรูดานสุขภาพสูสังคมไทยเปนสังคมรอบรูสุขภาพ         

    ภายใตสถานการณการแพรระบาด โควิด-19 

ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ 

1.ขับเคล่ือนนโยบายเด็กวัยเรียนวัยรุน โดยบูรณาการภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ เชน ศธ. มท. พม. สปสช. WHO 
UNICEF ฯลฯ โดยการพัฒนาระบบเฝาระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล โดยการยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวัง
และฐานขอมูลรวมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถนำขอมูลมาใชกำกับติดตามการดำเนินงานได 
เชน ขอมูลการต้ังครรภในเด็กวัยเรียนวัยรุน การเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพ 

2.ยก ระดับ คุณ ภาพระบบส ง เสริม สุขภาพ เด็กวัย เรียน วัยรุ น  โดยยกระ ดับ โรง เรียนส ง เสริม สุขภาพ  
Plus HL ผานระบบออนไลน 

3.นโยบายดานสุขภาพเด็กรวมกับภาคีเครือขาย พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร โดยผลักดันใหเกิด
นโยบายและกลไกการขับเคล่ือนงานความรอบรูดานสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ภายใตการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
(Plus HL) 

4.จัดการระบบอนามัยส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาท่ีเอื้อตอสุขภาพ 
5.เสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับดานการ

สงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ประเด็น อนามัยการเจริญพันธุ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ และพัฒนา

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


มาตรฐานและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน แบบบูรณาการ
และ Active Learning ภายใตการมีสวนรวมของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ผานชองทางท่ีเขาถึงงายตรง
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย  

 
ขอมูลระดับท่ี 2 (Advocacy / Intervention) 

1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Plus HL) สอดคลองกับกลยุทธ PIRAB  
หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ การปฏิรูปความรอบรู และการส่ือสารสุขภาพ เปนนโยบายเรงดวน ในการพัฒนาใหเด็ก
วัยเรียนวัยรุนมีสุขภาพดี อยางเปนรูปธรรม กาวตอไปในการยกระดับการพัฒนาดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน โดยใชกลยุทธ
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มาเปนกระบวนการในการขับเคล่ือน อันนำไปสูความสามารถจัดการสุขภาพได
ดวยตนเอง (Self Management) และเกิดสังคมรอบรู (Literate Society) อยางยั่งยืน โดยปรับรูปแบบการทำงานเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงานในพื้นท่ีและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ 

P ขับเคล่ือนนโยบายเด็กวัยเรียนวัยรุน โดยบูรณาการภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ เชน ศธ. มท. พม. สปสช. WHO 
UNICEF ฯลฯ โดยการพัฒนาระบบเฝาระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล โดยการยกระดับการพัฒนาระบบเฝาระวัง
และฐานขอมูลรวมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถนำขอมูลมาใชกำกับติดตามการดำเนินงานได 
เชน ขอมูลการต้ังครรภในเด็กวัยเรียนวัยรุน การเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพ 

I ยกระ ดับ คุณ ภาพ ระบบส ง เสริม สุขภาพ เด็ กวัย เรียน วั ยรุ น  โดยยกระ ดับ โรงเรียนส ง เสริม สุ ขภาพ  
Plus HL  

R นโยบายดานสุขภาพเด็กรวมกับภาคีเครือขาย พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร โดยผลักดันใหเกิด
นโยบายและกลไกการขับเคล่ือนงานความรอบรูดานสุขภาพวัยเรียนวัยรุน ภายใตการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
(Plus HL) 

A จัดการระบบอนามัยส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาท่ีเอื้อตอสุขภาพ 
B เสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย โดยจัดทำแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับดาน

การสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ประเด็น อนามัยการเจริญพันธุ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย ทันตสุขภาพ และพัฒนา
มาตรฐานและนวัตกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักสูตรสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน       แบบบูรณา
การและ Active Learning ภายใตการมีสวนรวมของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ผานชองทางท่ีเขาถึงงาย
ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย  
 

 

 

 

 



2. มีประเด็นความรูท่ีใหแก c/s เพื่อการขับเคลือ่นการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ความรูท่ีใหผูรับบริการ 
   พัฒนาองคความรู ชุดความรูท่ีสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพแกเด็กวัยเรียนวัยรุน และภาคีเครือขายสามารถนำ
องคความรูไปถายทอด และบอกตอแกผูอื่นได เชน  

2.1 ชุดความรู NuPETHS เปนส่ือความรอบรูดานสุขภาพ 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

ส่ิงแวดลอม 
T (Teeth) : แปรงฟนแบบ 2:2:2 การเลือกหาหารวางเพื่อปองกันฟนผุ 
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 

2.2 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (HLS) ตามมาตรฐาน 4 องคประกอบ 12 ตัวบงช้ี 
2.3 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (HPS) ตามมาตรฐาน 3 ดาน 19 ตัวช้ีวัด 
 

 
 

 

 

 

 

 



2.4 พัฒนา (ราง) แนวปฏิบัติประชาชนกลุมวัยเรียนวัยรุน เพื่อสือ่สารสรางความรอบรู 

มาตรการหลัก มาตรการเสริม มาตรการเฉพาะ (ราง) แนวปฏิบัติประชาชนกลุมวัยเรียน
วัยรุน  

เพื่อสือ่สารสรางความรอบรู 
1. เวนระยะหาง (Distancing) เวน
ระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย  
1-2 เมตร 

1) ดูแลตนเอง (Self care) ดูแลใสใจ 
ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง 
ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 

รถรับ-สงนักเรียน 
•ทำความสะอาด ใน-นอกรถ จุดสัมผัสเส่ียง 
•สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
ตลอดเวลาอยูบนรถ ลดพูดคุย หยอกลอเลน
กันบนรถ 
•มีเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือบนรถ 
•จัดท่ีนั่ง เวนระยะหาง 1-2เมตร  
•ปดประตูหนาตางรถ ระบายอากาศ ถายเท
สะดวก 
•กำหนดจุดรับ-สง 
ท่ีพักคางนักเรียน 
•คัดกรองวัดไข กอนเขาหอพัก 
•มีจุดลางมือดวยสบูและนา หรือเจล
แอลกอฮอลอยางเพียงพอ  
•ทำความสะอาดหอพัก เนนพื้นผิวสัมผัส วันละ 
2ครั้ง  
•คัดแยกขยะ รวบใสถุงขยะ มัดปากถุงใหแนน 
นาไปท้ิงกำจัดอยางถูกตอง 
•จัดเตียงนอน เวนระยะหาง 1-2 เมตร ลด
ความแออัด 
•เปดประตูหนาตาง ระบายอากาศ ถายเท 

1.สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา
ตลอดเวลา เมื่ออยูนอกบาน  
2.ลางมือบอยๆ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล
ทุกครั้ง กอนรับประทานอาหาร หลังใชสวม 
หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเส่ียง
ท่ีมีผูใชงานรวมกันในท่ีสาธารณะ เชน กลอน
หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เปน
ตน  
3.หลีกเล่ียงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก 
จมูก โดยไมจำเปน  
4.แยกของใชสวนตัว ไมควรใชของรวมกับ
ผูอื่น  
5.เลือกทานอาหารท่ีรอนหรือปรุงสุกใหมๆ 
ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทาน
อาหารรวมกันใหใชชอนกลางสวนตัว  
6.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผอนให
เพียงพอ  
7. ออกจากบานเม่ือจำเปนเทานั้น หากออก
นอกบานใหเวนระยะหางจากคนอื่นอยาง
นอย 1-2 เมตร หลีกเล่ียงการเขาไปในพื้นท่ี
ท่ีมีคนหนาแนน แออัด หรือพื้นท่ีปด  

2. สวมหนากาก (Mask wearing) 
สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
ตลอดเวลา 
ท่ีอยูในสถานศึกษา 

2) ใชชอนกลางสวนตัว (Spoon) ใช
ชอนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อตอง
กินอาหารรวมกัน ลดสัมผัสรวมกับ
ผูอื่น 

3.ลางมือ (Hand washing) ลางมือ
บอยๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 20 
วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอล  

3) กินอาหารปรุงสุกใหม (Eating) กิน
อาหารปรุงสุกใหมรอนๆ กรณีอาหาร
เก็บเกิน 2 ชม. ควรนำมาอุนใหรอน
ท่ัวถึง กอนกินอีกครั้ง 

4.คัดกรองวัดไข (Testing) วัดไข 
สังเกตอาการ ซักประวัติผูสัมผัสเส่ียง
ทุกคนกอนเขาสถานศึกษา 

4) ไทยชนะ (Thai chana) 
ลงทะเบียนตามท่ีรัฐกำหนด ดวย app 
ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการ
เขา-ออกอยางชัดเจน 

5.ลดการแออดั (Reducing) ลด
แออัด ลดเขาไปในพื้นท่ีเส่ียง กลุม
คนจำนวนมาก  

5) สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจ
บุคคล นักเรียน กลุมเส่ียงท่ีเดินทาง
มาจากพื้นท่ีเส่ียง เพื่อเขาสู
กระบวนการคัดกรอง 

6.ทำความสะอาด (Cleaning) ทำ
ความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสรวม 

6) กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกัน
ตัวเอง 14 วัน เมื่อเขาไปสัมผัสหรือ



มาตรการหลัก มาตรการเสริม มาตรการเฉพาะ (ราง) แนวปฏิบัติประชาชนกลุมวัยเรียน
วัยรุน  

เพื่อสือ่สารสรางความรอบรู 
อาทิ ท่ีจับประตู ลูกบิดประตู ราว
บันได ปุมกดลิฟต ฯลฯ 

อยูในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการระบาดโรค •จุดน้ำด่ืม ภาชนะ สะอาดถูกหลักสุขอนามัย 
หองประกอบพิธีทางศาสนา 

•คัดกรองวัดไข สังเกตอาการ 

•สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย
ตลอดเวลาขณะประกอบพิธ ี

•มีเจลแอลกอฮอลทาความสะอาดมืออยาง
เพียงพอ  

•ทำความสะอาดหอง พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ
ประกอบพิธี ลางมือทุกครั้งหลังเสร็จงาน 

•เวนระยะหาง 1-2 เมตร ลดความแออัด  

•ไมใชของใชสวนตัวรวมกับผูอื่น 
กรณีเฉพาะความพิการ 
•คัดกรองวัดไข ประเมินความเส่ียง 
•เนนทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบอยทุก
ช่ัวโมง 
•จัดเพิ่มชองทางส่ือสาร อำนวยสะดวก 

8. ใชรถสาธารณะเม่ือจำเปนเทานั้น  
9. หากเดินทางไปในพื้นท่ีท่ีมีการแพรระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 หรือพื้นท่ีเส่ียง ควร
กักตัวเองท่ีบาน 14 วัน และปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข  
10.หม่ันสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ 
เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไมไดกล่ิน ล้ินไมรับรส 
ใหไปรับ การตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลใกล
บานทันที  

 

 

 



1) กินอาหารในสัดสวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ กินอาหารใหครบ 3 มื้อ 5 หมู อยางหลากหลาย ปฎิบัติตามขอปฺฎิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของ
คนไทย ลด หวาน มัน เค็ม กินผักผลไมเปนประจำใหหลากหลายสี           
  กินอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของรางกายเพื่อใหรางกายมีสุขภาพดี  ดังนี้ 

          หมูท่ี  1  เนื้อสัตว  ไข  นม  ถ่ัวเมล็ดแหงและผลิตภัณฑ  
          หมูท่ี  2  ขาว  แปง เผือก  มัน  
           หมูท่ี  3  ผักตาง ๆ เชน  ผักบุง  ตำลึง  คะนา ฟกทอง  ถ่ัวฝกยาว  ฯลฯ 
           หมูท่ี  4  ผลไมตาง ๆ เชน  กลวย  สม  มะละกอ  มะมวง  สับปะรด  ขนุน   ฝรั่ง  เงาะ ฯลฯ 
           หมูท่ี 5  ไขมันตาง ๆ เชน  ไขมันจากสัตว  และไขมันจากพืช อาหารหมูนีจ้ะใหสารอาหารไขมัน  ซึ่งมีหนาท่ีหลักในการใหพลังงานท่ีใชประจำวัน   
          และกรดไขมันท่ีจำเปนสำหรับรางกาย   

2) กินปลา เนือ้สัตวไมติดมัน หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด เพื่อควบคุมน้ำหนักไมใหอวน คนอวนจะเส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
เส่ียงตอการเสียชีวิตจากเช้ือโควิด มากกวาคนปกติ 

3) กินพืชผักหลากสี  เชน มะเขือเทศ เห็ดประเภทตางๆ ผักพื้นบาน เพราะมีสารตานไวรัสตางๆ ผักและผลไมเปนแหลงของสารอาหารจำพวก
วิตามินและแรธาตุ  เชน  วิตามินเอ วิตามินบี 2  วิตามินบี 6  โฟเลต  วิตามินซี    โปแตสเซียม  แมกนีเซียม  ทองแดง  และแคลเซียม  มีหนาท่ีหลักในการชวย
ใหอวัยวะตาง ๆ ในรางกายทำงานไดตามปกติและชวยชะลอความเส่ือมของรางกาย  นอกจากนี้  ผักและผลไมยังอุดมไปดวยเสนใยอาหารและสารพฤกษเคมี 
(phytochemical)  ซึ่งจะชวยปองกันโรคมะเร็งบางชนิดได 

อาหารจะชวยสรางเสริมระบบภูมิคุมกัน ซึ่งโดยมากจะอยูใน ผักผลไมที่มี วิตามินเอ เบตาแคโรทีน วิตามินบี วิตามินซี อาทิ ผักใบเขียวจัด
หรือสีเหลืองสม ควรกินผักและผลไมใหหลากหลาย ใหได 16 ชอนกินขาวตอวัน ใน 1 วันควรกินผักสุกใหไดอยางนอยวันละ  16 ชอนกินขาว ผลไม 
3 สวน เห็ดตาง ๆ และอาหารท่ีอุดมดวยแรธาตุซิลีเนียม หรือสังกะสี ท่ีพบในเนื้อสัตว อาหารทะเล นม หรือถ่ัว เปนตน  

ผักและผลไมเปนแหลงของวิตามิน แรธาตุ และใยอาหาร โดยเฉพาะวิตามินซีและสารตานอนุมูลอิสระอื่นๆ ท่ีสามารถตานการอักเสบของ
เซลลและชวยเพิ่มภูมิตานทานทำใหรางกายแข็งแรงได  

ผักและผลไมท่ีมีวิตามินซีสูง ไดแก กลุมผัก ผักคะนา (147 mg/100 g) ผักปวยเลง (120 mg/100 g) บรอกโคลี (89.2 mg/100g) กลุม
ผลไม ฝรั่ง (160 mg/ 100 g)  สม (53.2 mg/100 g)  

ผักผลไมท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระสูงแบงกลุมเปนผักผลไม 5 สี ไดแก  
ผักผลไมสีเหลืองหรือสม มีเบตาแคโรทีน ตานการอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ ปองกันมะเร็ง ชวยเพิ่มระบบภูมิคุมกัน เชน แครอท ฟกทอง 

มะละกอสุก สับปะรด มะมวงสุก เปนตน  
ผักผลไมสีขาวหรือน้ำตาล มีสารฟลาโวนอยด ตานอนุมูลอิสละ ตานการอักเสบ ลดการแบงตัวของเซลลมะเร็ง  เชน  ผักกาดขาว เห็ด                       

หัวไชเทา  กลวย  เปนตน   



ผักผลไมสีน้ำเงินหรือสีมวง มีแอนโทไซยานินสูง ชวยตานอนุมูลอิสระ ปองกันมะเร็ง ชะลอความเส่ือมของเซลล เชน กะหล่ำมวง มะเขือมวง 
องุนมวง ลูกพรุน เปนตน  

ผักผลไมสีเขียว มีสารคลอโรฟลลและลูทีน ชวยตานอนุมูลอิสระและปองกันโรคมะเร็ง เชน บรอกโคลี ตำลึง คะนา ผักโขม ฝรั่ง องุนเขียว  
แอปเปลเขียว เปนตน  

ผักผลไมสีแดง มีสารไลโคปนและบีทาเลนสูง ชวยปองการโรคมะเร็ง เชน มะเขือเทศ แตงโม เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีอาหารท่ีอุดมไปดวยวิตามินแรธาตุ ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันโรค ไดแก 
น้ำมันพืชประเภทน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันรำขาว งา ถ่ัวเปลือกแข็ง เมล็ดพืชตางๆ ขาวกลอง จมูกขาวสาลี ผักใบเขียว ซึ่งอุดมไปดวย

วิตามินอี 
ผักใบเขียว นม เนื้อสัตว ถ่ัวตาง ๆ ตับ ไข และธัญพืชไมขัดสี เชน ขาวซอมมือ อุดมไปดวยวิตามินบี  
อาหารทะเล ตับ  เนื้อสัตว กระเทียม ไข และธัญพืช อุดมไปดวยซีลีเนียม 
อาหารทะเล เนื้อสัตว นม ไข นมและผลิตภัณฑ และถ่ัวเมล็ดแหงตาง ๆ อุดมไปดวยสังกะสี 
ปลาทะเล เชน แซลมอน ทูนา แมคเคอเรล ซารดีน ปลาดุก ปลาชอน และธัญพืชบางชนิด เชน ถั่ววอลนัท รวมทั้งพืชผักใบเขียว อุดมไป

ดวย กรดโอเมกา 3 เปนกรดไขมันท่ีจำเปนสำหรับการสรางเม็ดเลือดขาว และแอนติบอดี 
อาหารทะเล ปลา น้ำมันตับปลา เห็ดหอมแหง อุดมไปดวยวิตามินดี 
4) ลดการกินอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารกระปองตางๆ อาหารฟาสตฟูดส เพราะมีไขมัน โซเดียมสูง ถากินทุกวัน จะทำใหเส่ียง

ตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ ในอนาคต 
5) ลางผัก ผลไมตามข้ันตอนการลาง  

 
 
 



 
6) กินรอน ชอนสวนตัว ลางมือ กินอาหารสุกใหม ใชชอนสวนตัว ลางมือกอนปรุงอาหารและกอนรับประทานอาหาร แยกสำรับอาหาร

สวนตัว เพื่อปองการเช้ือโรคเขาสูรางกายหรือแพรกระจายไปยังผูอื่น 
7) ด่ืมน้ำใหเพียงพอ ประมาณวันละ 8-10 แกว 
8) หลีกเลี่ยงการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและสูบบุหร่ี  
9) พักผอนใหเพียงพอ ควรนอนหลับใหสนิทและใหไดอยางนอยวันละ 9-11 ช่ัวโมง  
10) ทำจิตใจใหปลอดโปรง จะชวยกระตุนภูมิคุมกัน 

การสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาท่ีถูกวิธี 
1. การเลือกหนากาก 
  การสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ครั้งละ 1 ช้ิน สามารถปองกันไมใหเช้ือโรคแพรสูผูอื่นและลดความเส่ียงในการติดเช้ือของตัวเราเองได โดยสวม
ใหถูกวิธีและตองกระชับกับใบหนา อยางไรก็ตาม กรณีมีความเส่ียงหรืออยูในสถานท่ีเส่ียงตอการแพรของโรค สามารถสวมหนากากอนามัย 1 ช้ิน และสวมทับดวย
หนากากผา 1 ช้ิน เพื่อใหมีความกระชับกับใบหนามากยิ่งข้ึน สงผลใหการสวมหนากากมีประสิทธิภาพในการปองกันการแพรของเช้ือโรคยิ่งข้ึน โดยมีวิธีการ
เลือกใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา ดังนี้  

1.1 หนากากอนามัย ควรเลือกใชหนากากอนามัยทางการแพทย (Medical Mask) ท่ีไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) หรือ
หนากากอนามัยชนิดท่ัวไป (Non Medical Mask) ซึ่งประกอบดวย 3 ช้ัน ไมมีกล่ินฉุนหรือรอยเปอน ไมมีรอยฉีก ขาดหรือสวนใดหลุดออกจากหนากาก ควรเลือก
สีออนเพื่อชวยใหสังเกตเห็นรอยเปอนหรือคราบสกปรกนอกจากนี้ควรสังเกตวันหมดอายุของหนากากดวย  

1.2 หนากากผา ควรเลือกหนากากท่ีทำจากผาฝายหรือผาสาลูเนื้อแนน เย็บซอนกันอยางนอย 2 ช้ันข้ึนไป และขนาดตองเหมาะกับใบหนา  
2. วิธีการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 

2.1 ข้ันตอนและวิธีการสวมหนากาก ดังนี้ 
1) ลางมือกอนสวมหนากาก โดยลางดวยสบูและน านาน 40-60 วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอลนาน 20-30 วินาที 
2) สำรวจความเรียบรอย ไมควรมีรอยฉีกขาด คราบสกปรกหรือผานการใชงานแลว 
3) หาสวนดานบนของหนากากซึ่งปกติมักจะมีแถบลวดอยู 
4) หาดานในของหนากากโดยสวนใหญมักจะมีสีออน แลวหันดานท่ีมีสีเขมหรือบานพับคว่ำไวดานนอก หรือหันดานท่ีมีบานพับหงายเขาหาใบหนา 
5) ดึงสายรัดท้ังสองขางคลองหู 
6) กดแถบลวดใหแนบสันจมูก 
7) ดึงหนากากอนามัยใหคลุมจมูก และใตคาง  



2.2 เมื่อสวมหนากากแลว ใหหลีกเล่ียงการสัมผัสหนากากอนามัย และเมื่อถอดหนากากอนามัย หรือสัมผัสหนากากโดยไมไดต้ังใจ ใหใชเจลลางมือท่ีมี
สวนผสมของแอลกอฮอล 70% หรือทำความสะอาดมือ ดวยสบูและน้ำหากมีคราบสกปรกติดท่ีมือ 

2.3 ควรเปล่ียนหนากากทุก 6-8 ช่ัวโมง หรือเมื่อหนากากเปยกช้ืน สกปรก หรือเมื่อออกจากสถานท่ีแออัด  
2.4 ไมควรใชหนากากซ้ำ โดยหนากากอนามัยควรใชครั้งเดียวแลวท้ิง สวนหนากากผาใหซักดวยน้ำยาซักผาเด็กหรือน้ำสบูออน หรือซักดวยน้ำยาฆาเช้ือ

แตไมควรแชท้ิงไว แลวตากแดดใหแหงเพื่อนำกลับมาใชใหม  
2.5 หลังจากถอดหนากากอนามัยแลว ใหท้ิงดวยวิธีตามท่ีกำหนดไวในขอ 3 โดยทันทีและลางมือใหสะอาด 

3 การท้ิงหนากากอนามัยท่ีใชแลว 
3.1 ถอดหนากาก ใหจับสายรัดและถอดหนากากอนามัยจากดานหลัง พับหนากากอนามัยสวนท่ีสัมผัสกับใบหนาเขาดานใน เพือ่ปองกันสารคัดหล่ังจาก

น้ำมูกหรือน้ำลายแพรกระจาย และไมควรสัมผัสตัวหนากาก 
3.2 มวนหนากากใสถุงท่ีปดสนิท และท้ิงในถังขยะท่ัวไปท่ีมีฝาปด จากนั้นลางมือใหสะอาดกรณีเปนผูปวยหรือผูติดเช้ือโรคโควิด 19 ท่ีอยูระหวางรอเตียง

ของโรงพยาบาล หรือเปนผูสัมผัสเส่ียงสูงท่ีตองกักตัว ใหนำหนากากใสถุง แลวราดดวยน้ำยาฆาเช้ือ มัดปากถุง ซอนอีกถุง มัดปดใหสนิทแลวท้ิงถังขยะ 
 

แนวทางปฏิบัติคัดกรอง นักเรียน ในสถานศึกษา เพื่อเฝาระวังปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

• ใหคัดกรองนักเรียนทุกคน ทุกครั้ง กอนเขาสถานศึกษาโดยการวัดไขดวยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากและสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไมไดกล่ิน หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ถาวัดไขไดมากกวา 37.5 องศาใหนั่งพัก 5-10 นาทีและวัดซ้ำ
ดวยปรอทวัดไข 

• ถาปกติ ติดสัญลักษณใหผาน และเขาเรียนตามปกติ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคท่ีส่ือสารใหกับนักเรียน  

• ถามีไขมากกวาหรือเทากับ 37.5 องศาหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ   
1. แยกเด็กในหองท่ีจัดเตรียมไวและใหการดูแลเบ้ืองตน  
2. แจงผูปกครองรับเด็กกลับบานหากอาการไมดีข้ึนใหพาไปพบแพทย  

• ถามีไขมากกวาหรือเทากับ 37.5 องศารวมกบัมีอาการของระบบทางเดินหายใจ  
1. แยกเด็กในหองท่ีจัดเตรียมไว  
2. แจงผูปกครองใหมารับเด็กไปพบแพทยหรือสงตอเด็กไปยังสถานพยาบาลท่ีติดตอไว  
3. กรณีพบวาเด็กมีประวัติเส่ียงตอการสัมผัสผูปวยยืนยันโรคโควิด 19 ใหแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขภายใน 3 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ กรณีมีไขหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ใหบันทึกขอมูลอาการปวยเพื่อตรวจสอบการปวยเปนกลุมกอน 
 
 



แนวทางปฏิบัติคัดกรอง ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เพื่อเฝาระวังปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

• ใหคัดกรองครูหรือบุคลากรทุกคน ทุกครั้ง กอนเขาสถานศึกษาโดยการวัดไขดวยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผากและสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไมไดกล่ิน หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ถาวัดไขไดมากกวา 37.5 องศาใหนั่งพัก 5-10 นาทีและ
วัดซ้ำดวยปรอทวัดไข 

• ถาปกติ ติดสัญลักษณใหผาน และเขาเรียนตามปกติ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคท่ีส่ือสารใหกับนักเรียน  

• ถามีไขมากกวาหรือเทากับ 37.5 องศาหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ 1  
1. ใหรีบไปพบแพทย 
2. ระหวางรอการสงไปตรวจท่ีสถานพยาบาลใหอยูในหองแยกท่ีเตรียมไว 
3. กรณีพบวามีประวัติเส่ียงตอการสัมผัสผูปวยยืนยันโรค covid-19 ใหแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขภายใน 3 ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 1. กรณีมีไขหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ใหบันทึกขอมูลอาการปวยเพื่อตรวจสอบการปวยเปนกลุมกอน 
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