
2.1  มีมาตรการการดำเนินงานเพ่ือใหเด็กไทยมีความรอบรูดานสุขภาพ ผานการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ (Health Literate School) สอดคลองกับกลยทุธ 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 : ขับเคล่ือนนโยบายเด็กไทยรอบรูสุขภาพตามแนววิถีชีวิตใหม/ช้ีแจง โดยบูรณาการภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ ที่ 21 ผานกลไกความรวมมือ (MOU) รวมกับ 12 กระทรวง ไดแก 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัย และนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 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 พรอมท้ัง

ผลักดันใหเกิดนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงานและการรายงานผลสุขภาพนักเรียนในแฟมงานอนามัยโรงเรียน ครอบคลุม

สุขภาพแบบองครวม เพื่อสวนกลาง มีขอมูลครบถวน มีคุณภาพ ในการประกอบการตัดสินใจ ใชวางแผน  กำหนดนโยบาย 

บริหารจัดการ และติดตามการดำเนินงาน พื้นที่ มีขอมูลใชติดตามเฝาระวังสุขภาพเด็กอยางตอเนื่อง  ลดภาระงานและความ

ผิดพลาดในการบันทึกขอมูล โรงเรียน มีขอมูลสุขภาพนักเรียนครบถวน เพ่ือการวางแผน แกไขปญหา สุขภาพนักเรียน 

R : ยกระดับนโยบายดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุนรวมกับภาคีเครือขาย พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร โดยผลักดันใหเกิดนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนงานความรอบรูดานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ภายใตการ

ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School) และ พัฒนาระบบเฝาระวังและการติดตามประเมินผล

ผานระบบ Digital Platform  รวมพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย  สรางชาติ ของกรมอนามัย ท่ีออกแบบระบบ

เฝาระวังสุขภาพและสงเสริมสุขภาพใหครอบคลุมในทุกกลุมวัย ในการดูแลประชาชนจากความเสี่ยงตอสุขภาพทุกดาน  โดย

ในสวนของวัยเรียนวัยรุน มีการพัฒนาในสวน Yellow book ท่ีครอบคลุมในกลุมอายุ 6-14 ป และพัฒนาระบบเฝาระวังและ

การติดตามประเมินสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ น ดวยระบบการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู ดานสุขภาพ (Health Literate 

School) 



A: ยกระดับการสื่อสารและประชาสัมพันธงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ     

การสื่อสาร และความรวมมือในการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน ภายใตมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพเด็ก

วัยเรียนวัยรุน โดยมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting 

School : GSHPS ) และบูรณาการประเด็น Health literacy โรคอุบัติใหม ภัยคุกคามทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  

        B : เสริมสรางความรอบรู ทักษะสุขภาพ และไดรับการคุมครองตามหลักประกันสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพ                    

ผูขับเคล่ือนงานการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน  ดวยการจัดการระบบการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของ

สถานศึกษาท่ีเอ้ือตอสุขภาพ และสื่อสารความรอบรูดานสุขภาพ และเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขายในการดำเนินงานโดย

การจัดทำระบบ E-Learning พัฒนาศักยภาพทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards 

for Health Promoting School : GSHPS) พัฒนาศักยภาพภาพครูและนักเรียนดวยหลักสูตร 1 ร.ร. 1 ครูอนามัยสราง

เด็กไทยรอบรูสุขภาพ  และการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สูศตวรรษท่ี 21 ดวยหลัก 4 H (Head Hart Hand Health) ภายใต

การมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือขายอยางเขมแข็ง เพ่ือใหเด็กวัยเรียนวัยรุนเขมแข็ง แข็งแรง และฉลาดตาม

แนววิถีชีวิตใหม และววิถีชีวิตถัดไปในยุคดิจิตอล 

 
 
2. มีประเด็นความรูท่ีใหแก c/s เพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ความรูท่ีใหผูรับบริการ 
   พัฒนาองคความรู ชุดความรูท่ีสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพแกเด็กวัยเรียนวัยรุน และภาคีเครือขายสามารถนำ
องคความรูไปถายทอด 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 

3. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (HLS) ตามมาตรฐาน 4 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ 

 

 

 

 

  

       

4. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน 3 ดาน 19 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html


 

5. สื่อเด็กไทยรอบรูสุขภาพ เนื้อหาหลักประกอบดวยเรื่องการตรวจรางกาย 10 ทา การดูแลและวัดสายตา  การดูแลหูและ

ทดสอบการไดยิน ความสะอาดรางกาย ศีรษะ และสุขอนามัยทางเพศ 

 

 

 

 

 

 

6. คูมือการตรวจคัดกรองระดับการเห็นในเด็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. คูมือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

 

 

 

 

 

 



8. คูมือการเฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

9. สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-6 

 

10. สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 

 

 

 



11. คูมือการประเมินสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

12. สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

13. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลป พ.ศ.2565  

 

 



 

 

 

 

 

 


