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ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 

มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแนวใหม (New HPS Plus HL) สอดคลอง
กับกลยุทธ PIRAB  

หลักการและเหตุผล 
 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ การปฏิรูปความรอบรู และการสื่อสารสุขภาพ เปนนโยบายเรงดวน ในการพัฒนาใหเด็ก
วัยเรียนวัยรุนมีสุขภาพดี อยางเปนรูปธรรม กาวตอไปในการยกระดับการพัฒนาดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน โดยใชกลยุทธ
ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ มาเปนกระบวนการในการขับเคลื่อน อันนำไปสูความสามารถจัดการสุขภาพ 
ไดดวยตนเอง (Self Management) และเกิดสังคมรอบรู (Literate Society) อยางยั่งยืน โดยปรับรูปแบบการทำงานเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อตอการปฏิบัติงานในพื้นที่ และสอดคลองกับสถานการณยุคปจจุบัน โดยบูรณาการประเด็น 
Health literacy ภัยคุกคามทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ภายใตความสอดคลองกับบริบทประเทศไทย และเทียบเคยีง
กับมาตรฐานระดับโลก ผานการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health 
Promoting School : GSHPS)   
 

P : ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยรอบรูสุขภาพตามแนววิถีชีวติใหม/ช้ีแจง โดยบูรณาการภาคีเครือขายที่เกี่ยวของใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ ที่ 21 ผานกลไกความรวมมือ (MOU) รวมกับ 12 กระทรวง ไดแก 

กระทรวงศ ึกษาธ ิการ กระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ว ิจัย  และนว ัตกรรม กระทรวงว ัฒนธรรม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กระทรวง

ยุติธรรม และสาธารณสุข และมีการพัฒนาระบบเฝาระวังสารสนเทศและติดตามประเมินผล และการยกระดับการพัฒนา

ระบบเฝาระวังและฐานขอมูลรวมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถนำขอมูลมาใชกำกับติดตามการ

ดำเนินงานได เชน ขอมูลสถานการณการติดเชื้อโควิด 19 และการไดรับวัคซีน ในกลุมเด็กอายุ 6-18 ป ขอมูลการตั้งครรภใน

เด็กวัยเรียนวัยรุน การเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพ เปนตน 
 

I : พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมดานสุขภาพนักเรียน ใหความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาระบบฐานขอมูลรวม HDC 

โดยการขับเคลื่อนผานนโยบายดานสุขภาพเด็ก รวมกับภาคีเครือขาย พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร พรอมทั้ง

ผลักดันใหเกิดนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงานและการรายงานผลสุขภาพนักเรียนในแฟมงานอนามัยโรงเรียน ครอบคลุม

สุขภาพแบบองครวม รวมทั้งระบบขอมูลฐานขอมูลสุขภาพชองปาก เพื่อสวนกลาง มีขอมูลครบถวน มีคุณภาพ ในการ

ประกอบการตัดสินใจ ใชวางแผน  กำหนดนโยบาย บริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงาน พื้นที่ มีขอมูลใชติดตามเฝา

ระวังสุขภาพเด็กอยางตอเน่ือง  ลดภาระงานและความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล โรงเรียน มีขอมูลสุขภาพนักเรียนครบถวน 

เพื่อการวางแผน แกไขปญหา สุขภาพนักเรียน 

R : พัฒนาระบบเฝาระวังและการติดตามประเมินผลผานระบบ Digital Platform  รวมพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย  สรางชาติ ของกรมอนามัย ท ี ่ออกแบบระบบเฝ าระว ังสุขภาพและสงเสริมสุขภาพให ครอบคลุม                     

ในทุกกลุมวัย ในการดูแลประชาชนจากความเสี่ยงตอสุขภาพทุกดาน  โดยในสวนของวัยเรียนวัยรุน จะมีการพัฒนาในสวน 
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Yellow book ที่ครอบคลุมในกลุมอายุ 6-18 ป และพัฒนาระบบเฝาระวังและการติดตามประเมินสุขภาพเด็กวัยเรียนวัย รุน 

ดวยโปรแกรมประเมินความรอบรูดานสุขภาพในโรงเรียน (Health Promoting School Plus HL) 

A: ยกระดับการสื่อสารและประชาสัมพันธงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ     

การสื่อสาร และความรวมมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ภายใตมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพเด็ก

วัยเรียนวัยรุน โดยมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting 

School : GSHPS ) และบูรณาการประเด็น Health literacy โรคอุบัติใหม ภัยคุกคามทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  

        B : เสริมสรางความรอบรู ทักษะสุขภาพ และไดรับการคุมครองตามหลักประกันสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพ                     
ผูขับเคลื่อนงานการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน  ดวยการจัดการระบบการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของ
สถานศึกษาที่เอื้อตอสุขภาพ และสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพ และเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายในการดำเนินงานโดย
การจัดทำระบบ E-Learning พัฒนาศักยภาพทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards 
for Health Promoting School : GSHPS) และการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สูศตวรรษที่ 21 ดวยหลัก 4 H (Head Hart 
Hand Health) ภายใตการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือขายอยางเขมแข็ง เพื่อใหเด็กวัยเรียนวัยรุนเขมแข็ง 
แข็งแรง และฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม และววิถีชวีิตถัดไปในยุคดิจิตอล 
 
2. มีประเด็นความรูที่ใหแก c/s เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ความรูที่ใหผูรับบริการ 
   พัฒนาองคความรู ชุดความรูที่สรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพแกเด็กวัยเรียนวัยรุน และภาคีเครือขายสามารถนำ
องคความรูไปถายทอด และบอกตอแกผูอื่นได เชน  
 

ประเด็นความรูชุดความรู NuPETHS 

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

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

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

หรือเขานอนไมเกิน 4 ทุม  ทั้งน้ีมีการเผยแพรผานชอง ดังน้ี 
1. เว็บไซตเขา https://hp.anamai.moph.go.th/th/teenager-emag/207669 

2.ชองทาง Youtube https://www.youtube.com/channel/UC5YVeNip67Z0hwncFKvcKDw/videos 
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ประเด็นความรูดานการขบัเคล่ือนนโยบายตามขอตกลงความรวมมอื (MOU) 
“การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” ครอบคลุมนโยบาย/แผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนา

ศักยภาพเด็กไทย ในประเด็นการสงเสริมสุขภาพชองปาก 

 

ประเด็นความรูดานมาตรฐานการดำเนินงานสงเสรมิสุขภาพในสถานศึกษา 

ประเด็นความรูดานมาตรฐานการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ภายใตโครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ ถือเปนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานสุขภาพควบคูกับการพัฒนาการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียนใหเปนจุดเร่ิมตนและศูนยกลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ

ตนเองและครอบครัว โดยมีมาตรฐานแนวทางการดำเนินงานดานกระบวนการ ครอบคลุม 10 องคประกอบ และดาน

ผลลัพธสุขภาพ 19 ตัวชี้วัด ที่วัดผลภาวะสุขภาพแบบองครวมครอบคลุมดานความรูการสงเสริมสุขภ าพชองปาก     

อีกทั้งประเด็นความรูในการยกระดับการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแนวใหม (New HPS Plus HL) 

ตามแนวทางมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับโลก ฉบับใหม ในบริบทที่สอดคลองกับประเทศไทย โดย

องค ประกอบของรางมาตรฐานฯ ฉบ ับใหมครอบคลุมประเด ็นการสงเสริมส ุขภาพชองปาก ท ั ้งนี ้อยู ระหว าง

กระบวนการเตรียมการประกาศใชมาตรฐานฯ โดยมีเปาหมายสำคัญในการยกระดับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค  

ในเด็กวัยเรียนวัยรุน 

  

ประเด็นความรูดานการสงเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียนวัยรุน สำหรับบุคลากรทางการศกึษาและ

บุคลากรสาธารณสุข ในการขับเคล่ือนงาน 
• ประเด็นความรูดานมาตรฐานบริการสุขภาพที่ประชาชนพึงไดรับตามหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และแนวทางดูแล

สุขภาพเด็กไทย 0-18 ป ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 

• คูมือการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 

• คูมือการตรวจคัดกรองสุขภาพ สำหรับครูอนามัยโรงเรียน 

• คูมือการเสริมสรางศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smile 

• แนวทางการใชงานแฟมโรงเรียนและนักเรียน (School) และแฟมอนามัยโรงเรียน (Student) 

 

 


