รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยง
โรคไมติดตอเรื้อรังในสถานศึกษา

คํานํา
เพื่อใหมีการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ดําเนินการไดตั้งแตระยะเริ่มตนของการบมเพาะพฤติกรรม จึง
ไดริเริ่มใหมีการดําเนินการ “ โครงการพัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรังในสถานศึกษา” ขึ้น
ซึ่งเริ่มตนดําเนินการครั้งแรกภายใต ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
โดยรวมมือกันระหวาง สํานักโรคไมติดตอ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย และสํานักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิต
ไทย โดยดําเนินการเริ่มจากการทบทวนสถานการณ มาตรการ โครงการตางๆ ที่เคยและกําลังดําเนินการเกี่ยวของกับ
การลดเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอ ทั้งที่เปนโครงการโดยตรงและที่ไมเกี่ยวโดยตรง แตมีผลลัพธในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหเกิดการขยายผลโครงการที่ไดผลดี หรือตอยอดเสริมใหเกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งคาดหวังใหเปนการ
พัฒนาระบบที่มีการดําเนินการไดในระยะยาว มากกวาการทําเปนโครงการนํารองในบางพื้นที่ ซึ่งตองมีการประสาน
กับองคกรที่เกี่ยวของในสวนกลางของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการไปพรอมกัน รวมทั้งมีการทบทวน
และหาชองทางในการพัฒนาที่เชื่อมรอยไปกับระบบการศึกษา และระบบบริหารการดําเนินงานของสถานศึกษาดวย
การดํ า เนิ น โครงการในช ว งระยะต อมา ได ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากแผนงาน CCS_NCDS
(COUNTRY COOPERATION STRATEGY ซึ่งเปนโครงการรวมระหวาง องคการอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) เปนระยะเวลา 1 ปกวา
(2560 - 2562) ตอยอดจากงบประมาณปกติที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักที่เกี่ยวของ ไดผลลัพธการดําเนินโครงการ
ทั้งสวนที่เปนการทบทวนมาตรการ โครงการที่เกี่ยวของ การทบทวนหลักสูตรในระดับประถมศึกษา ระบบขอมูลที่
นาจะนําไปพัฒนาตอเปนระบบเฝาระวังสุขภาพ การสํารวจภาวะสุขภาพของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา และ
การทดลองนํารองพัฒนากลุมผูบริหารและครูสุขภาพในโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการที่จะบูรณาการเรื่องการปองกัน
โรคไมติดตอ เขาไปกับการจัดการเรียนรูของโรงเรียนไดอยางเปนจริงเกิดผลไดอยางตอเนื่อง ทายสุดของโครงการชวง
นี้ ไดมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูในประเด็นการปองกันและลดเสี่ยงโรคไมติดตอ เพื่อใหผูบริหารของโรงเรียน
ครูวิชาการ และครูสุขศึกษา สามารถนําไปปรับใชเปนสวนหนึ่งของแผนการสอนของแตละโรงเรียนได อีกทั้งไดพัฒนา
เอกสารที่เปนชุดเนื้อหาความรูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการปองกันโรคไมติดตอ และตัวอยางการจัดแผนการเรียนรูใน
ประเด็นโรคไมติดตอ เพื่อใชประกอบในการจัดการเรียนรูของโรงเรียนที่สนใจตอไปได แมวาการพัฒนาเชิงนโยบาย
หรือมาตรการในภาพใหญยังดําเนินการไปไมถึง แตก็หวังวาผลผลิตจากโครงการนี้ที่สรุปไวในเอกสารรายงานฉบับนี้
ที่เปนชุดขอมูลการทบทวน บทเรียน ประสบการณ ตัวอยางการจัดแผนการเรียนรู และกลุมคนที่เขารวมโครงการจะ
เปนฐานของการพัฒนากลไกที่ขยายผลในระยะยาวตอไปได

แพทยหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร
นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ผูจัดการโครงการฯ
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โครงการพัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยงโรคไมตดิ ตอเรื้อรัง
ในสถานศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรังในสถานศึกษา
แพทยหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร
ที่ปรึกษา ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ
นายแพทยทรงคุณวุฒดิ านโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
หลักการและเหตุผล
สถานการณการเกิดโรคไมติดตอในประเทศไทย (เนนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด
และหัวใจ) มีแนวโนมสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงระยะ 10 ปที่ผานมา และพบวา ประชากรเริ่มเปนโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงในอายุที่ลดต่ําลง รวมทั้งประชากรมีพฤติกรรมและความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ที่เปนฐานของสภาวะสุขภาพในวัยทํางานและสูงอายุ การจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงและลดการเปนโรคไมติดตอ จําเปนตองมีการดําเนินงานใหมีพฤติกรรมที่เอื้อตอการสรางเสริม
สุขภาพ และลดความเสี่ยงการเปนโรคไมติดตอที่เริ่มตั้งแตวัยเด็กและเยาวชน จึงมีความจําเปนที่ตองมีการ
ดําเนินงานเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และสภาพแวดลอมที่สงเสริมตอการลดเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอ
ในโรงเรียนและสถานศึกษาระดับตางๆ
ปจจุบันไดมีการดําเนินงานเพื่อการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนในรูปของโครงการพัฒนาตางๆ ไดแก
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โครงการเด็กไทยแกมใส โครงการเด็กไทยไมกินหวาน โครงการ อย.นอย โครงการ
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู โครงการสิ่งเสริมกิจกรรมทางกาบ โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ หลักสูตรลูกเสือควบคุมโรค เปนตน ซึ่งมีบทเรียนการดําเนินงานที่สําเร็จบางสวน
แตจะเปนการดําเนินงานเฉพาะเปนเรื่องๆ และยังไมมีการดําเนินงานในลักษณะที่เปนการลดความเสี่ยงตอการ
เปนโรคไมติดตอที่ชัดเจน และยังไมมีเปาตอการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่องยั่งยืน
จึงเห็นควรใหมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการจัดการกระบวนการเรียนรูเพื่อบูรณาการ และตอ
ยอดจากโครงการนํารองสงเสริมสุขภาพในประเด็นเฉพาะตางๆ ที่มีอยูเดิม รวมทั้งการเสริมหรือเนนในหลักสูตร
การศึกษาตามชวงชั้นที่มีอยูเดิม เพื่อใหเกิดผลตอการสรางความรูความเขาใจ และความสามารถในการลด
ความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอได โดยการดําเนินงานนี้จะเปนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมจากหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาตอยอดจาการฐานระบบงานเดิมที่มีอยูในปจจุบัน
เปาหมายผลลัพธ ที่พึงประสงค
1) เด็ก เยาวชน มีพื้นความรู ทักษะพื้นฐานในการสงเสริมสุขภาพทีล่ ดความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอ
2) ระบบการศึกษาในโรงเรียน มีเนื้อหาความรู บทเรียนเสริมประสบการณ ที่ชวยลดความเสี่ยงใน
เรื่องอาหาร การออกกําลังกาย ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ และเขาใจ ความเสี่ยง อาการสําคัญของ
โรคไมติดตอ
2

ประชากรเปาหมาย
เด็กนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
วัตถุประสงคและแผนในระยะตน
1) เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงระบบ เพื่อใหมีการพัฒนาและจัดการหลักสูตรการเรียนรู
ในศูนยเด็กและโรงเรียน ที่เสริมการสรางทักษะพฤติกรรมที่เอื้อตอการลดเสี่ยงโรคไมติดตอได
อยางชัดเจน
2) เพื่อประสาน พัฒนา สนับสนุน การจัดการระบบของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา
การเรียนรูและหลักสูตร ที่สงเสริมทักษะตอการลดเสี่ยงการเปนโรคไมติดตอไดตอเนื่อง
หนวยงาน ประสานและรับผิดชอบหลัก
• สํานักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ศนย.NCD สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
• สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
• กรมสุขภาพจิต
• กรมอนามัย
• กรมควบคุมโรค
หนวยงาน ที่รวมดําเนินงาน
• สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
• สํานักที่ดูแลความเสี่ยงแตละดานในกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย
• สํานักโรคไมติดตอ
• กรมสุขภาพจิต
• องคการปกครองสวนทองถิ่น
• สํานักพัฒนาวิชาการและมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะที่ 1: พฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2562
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กิจกรรมที่ดําเนินการ
แผนกิจกรรม
1. ประสานความรวมมือในการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของใน
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ศึกษาธิการ

−
−
−

2. ทบทวนฐานขอมูล และสํารวจ
สถานการณสุขภาพในดานที่เกี่ยวกับ
โรคไมติดตอในสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา

−

3. ศึกษา ทบทวนเอกสาร หลักสูตรการ
จัดการ เรียนรูในสถานศึกษา ในดาน
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การลด
ความเสี่ยงการเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง

−

−
−
−
−

−
−
−

4. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสรุป
บทเรียนและรูปแบบการพัฒนาที่
ผานมาในการจัดการลดเสี่ยงในสถาน
ศึกษา ระดับตางๆ
5. ทดลองนํารองการพัฒนาผูนําโรงเรียน
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูลด
เสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

งานที่ดําเนินการ
จัดระบบบริหารจัดการโครงการ
จางผูประสานงาน
ประสานกับองคกรตางๆ ไดแก สํานักสงเสริมสุขภาพ,
สํานักทันตสาธารณสุข, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สสส.
(สํานัก 4 ที่ดําเนินการในดานโรงเรียน)
ทบทวนฐานขอมูลในกระทรวงสาธารณสุข
ทบทวนฐานขอมูลรายงานในสวนโรงเรียนประถมศึกษา
ทบทวนขอมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียนอาชีวศึกษา
รวบรวม ดึงขอมูล สรุปสถานการณสุขภาพเด็กนักเรียน
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถานการณสุขภาพของเด็กอาชีวะ
ทบทวน รวบรวมหลักสูตร และการจัดการเรียนรูของนักเรียน
ในแตละระดับและชวงชั้น
ทบทวนหลักสูตรการเรียนรู หลักสูตร อย.นอย
ลงพื้นที่ดูงานโรงเรียน
สรุปบทเรียนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในโครงการตางๆ
อาทิเชน โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โครงการเด็กไทย
แกมใส โครงการโรงเรียนสุขภาวะ

−

ประชุมรวมกับผูเกี่ยวของสวนตางๆ ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข
และนอกสาธารณสุขอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนรูเพื่อลดความเสี่ยงโรคไมติดตอในสถานศึกษา

−

นํารองการพัฒนาผูบริหารและครูในโรงเรียนที่มีผลงานการ
สรางเสริมสุขภาพระดับเพชร หรือ โครงการดานสุขภาพใน
ระดับดีมาพัฒนาตอยอด เพื่อเรียนกระบวนการลดความเสี่ยง
โรคไมติดตอ ตอยอดจากหลักสูตรเดิมในโรงเรียน โดยอบรม
ตอเนื่อง 3 ครั้ง
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แผนกิจกรรม
6. ทดลองนํารองการพัฒนาผูนําโรงเรียน
ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูลด
เสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

−

งานที่ดําเนินการ
นํารองการพัฒนาผูบริหารและครูในโรงเรียนที่มีผลงานการ
สรางเสริมสุขภาพระดับเพชร หรือ โครงการดานสุขภาพใน
ระดับดีมาพัฒนาตอยอด เพื่อเรียนกระบวนการลดความเสี่ยง
โรคไมติดตอ ตอยอดจากหลักสูตรเดิมในโรงเรียน โดยอบรม
ตอเนื่อง 3 ครั้ง

7. ติดตามผลการนํารองและสรุปผลจาก
การนํารอง

−

วางแผนติดตามการดําเนินงานในพื้นที่นํารอง และจัดประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่นํารอง

8. พัฒนาขอเสนอแนวทางการจัดการ
เรียนรู เพื่อลดเสี่ยงโรคไมติดตอ

−

ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับผูที่ผานการอบรมในพื้นที่นํารอง
เพื่อพัฒนาขอเสนอแนวทางการดําเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนและกรอบแนวทางการ
จัดการเรียนรู เพื่อลดเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียน
ทดลองนํารองดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
เปนระยะเวลา 1 เทอม แลวนํามาสรุปผลรวมกัน

−
−

9. พัฒนาเอกสาร คูมือ แผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อลดเสี่ยงโรคไมติดตอใน
โรงเรียน

−

−
−
−

พัฒนาเนือ้ หาจากบทเรียนการนํารอง พรอมกับการทบทวน
วิชาการ สรุปเปนแผนการจัดการเรียนรูดานการลดเสี่ยง
โรคไมติดตอในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จัดทําสรุปเนื้อหาความรูที่จําเปนสําหรับครู เพื่อใชประกอบ
การจัดการเรียนรูในการลดเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียน
จัดทํา Fact sheet สรุปสถานการณสุขภาพในดานความเสี่ยง
โรคไมติดตอในกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา
จัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการทั้งหมด

ขอเสนอเชิงระบบเพื่อการดําเนินงานในระยะตอไป
1) ควรมีการทดลองนํารองใชแผนการจัดการเรียนรูเพื่อลดเสี่ยงโรคไมติดตอที่ไดพัฒนาขึ้น จาก
โครงการ ในพื้นที่นํารองเดิมอยางตอเนื่องในระยะเวลาที่ยาวขึ้นตลอดชวงป พรอมกับการติดตาม
ประเมินผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และหากไดผลดี ควรจะมีการขยายการดําเนินงาน
ในโรงเรียนอืน่ เพิ่มเติม พรอมติดตามผลลัพธ
2) ควรมีการสรุป บทเรีย นจากการพัฒ นาตั วอยางแผนการจัดการเรีย นรู ลดเสี่ย งโรคไมติ ดต อใน
โครงการนี้ ที่ ได ผ ลดี ซึ่ งไม ได เปน เพีย งการพัฒ นาชุดเนื้อหาส งมอบใหโ รงเรีย นเทานั้น แต มี
กระบวนการพัฒนาครู ผูบริหารที่เกี่ยวของไดเขาใจเนื้อหา วัตถุประสงคการเรียนรู และใหครู/
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ผูบริหารที่เกี่ยวของไดเปนผูพัฒนาแผนการสอน แผนการจัดเรียนรูดวยตนเองอยางมีสวนรวม
และปรับใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนในแตละพื้นที่ ซึ่งหากเกิดผลที่ดีควรพัฒนาใหเปน
แนวทางการพัฒนา เพื่อนําไปสูระบบการจัดการเรียนรูเรื่องนีใ้ นนักเรียนระดับอื่นตอไป
3) ในสวนของกรมวิชาการตางๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการประสานและพัฒนาเนื้อหาดาน
สุขภาพ ที่ตองการประสานใหเกิดการเรียนรูในกลุมนักเรียนระดับตางๆ อยางบูรณาการ ตอเนื่อง
กันชัดเจนมากขึ้น มีการวิเคราะหไปถึงวัตถุประสงคการเรียนรูที่ตอรอยกันในแตละเนื้อหาวิชา
มิใช เ ป น เพี ย งการมั ดเนื้ อหาความรูที่ตองการสงมอบใหโ รงเรีย นเทานั้น มีการทํางานพัฒ นา
แผนการเรียนรูรวมไปกับผูเกี่ยวของในดานการศึกษาดวย
4) ในสวนที่มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรดานสุขศึกษาและคุณภาพชีวิต ที่กําลังดําเนินการรวมกัน
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการนั้น ควรใชเปนโอกาสในการพัฒนาการ
บูรณาการเรื่องการสงเสริมการดูแลสุขภาพของเด็กวัยเรียนใหมีประสิทธิภาพขึ้นได ควรมีการคิด
วิเคราะหวางแผนกันอยางจริงจัง มิใชเปนเพียงเอาเนื้อหาวิชาการที่ตองการสอนของแตละกรม/
กองมารวมมัดไปดวยกันเทานั้น
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02
ระบบขอมูลสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอในโรงเรียน

ระบบขอมูลสุขภาพที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอในโรงเรียน
(โดย…นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ)
ฐานขอมูลสุขภาพนักเรียน ที่ดําเนินการภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในปจจุบันนั้นสามารถจําแนกเปน ฐานขอมูลสุขภาพทั่วไป กับ ฐานขอมูลโรคและปจจัย
เสี่ยงเฉพาะ เมื่อพิจารณาเฉพาะฐานขอมูลที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับโรค หรือปจจัยเสี่ยงของโรคไมติดตอ
(non-communicable diseases: NCDs)
เมื่อพิจารณาโมเดล 4 x 4 อันประกอบดวย ปจจัยเสี่ยงและผลลัพธที่สําคัญของโรคไมติดตอแลว
สถานการณปจจัยเสี่ยงและผลลัพธที่สําคัญที่สอดคลองกับอายุของประชากรวัยเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา คือ ปจจัยทางสิ่งแวดลอม พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา ดานน้ําหนักเกินและ
โรคอวน เปนหลัก ซึ่งจากการศึกษาระบบขอมูลที่เกี่ยวของในโรงเรียน สามารถจําแนกประเภทของฐานขอมูล
ออกเปน 2 ฐานหลัก คือ ฐานขอมูลสุขภาพนักเรียนทั่วไป และ ฐานขอมูลปจจัยเสี่ยงและปญหาสุขภาพเฉพาะ
ฐานขอมูลสุขภาพนักเรียนทั่วไป ประกอบดวยขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกตางๆ 7 แบบ ดังนี้
• สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร.14)
• แบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง ป.5 – 6
• แบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง ม.1 – 6
• บัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน หรือสามัญศึกษา 3 (สศ.3)
• แบบรายงาน ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)
• ระเบียนสะสม (ปพ.8)
• ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา เครื่องมือ อร.14 แบบบันทึกฯ ป.5-6 และ แบบบันทึกฯ ม.1-6 จัดทํา
โดยสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย บัตรบันทึก สศ.3 จัดทําโดยกองอนามัยโรงเรียน แบบ ปพ.6 และ ปพ.8
จัดทําโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา และแบบบันทึก DMC จัดทําโดยสํานักนโยบายและแผนกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกรายงานมีการติดตามสุขภาพที่เปนปจจัยเสี่ยงของโรคไมติดตอ คือ ภาวะน้ําหนักเกินและอวน ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินภาวะการเจริญเติบโต อยางไรก็ตามพบวา แบบบันทึก อร.14 บันทึกเพียงการแปลผล แตไมได
บันทึกขอมูลคาความสูงและน้ําหนัก ในขณะที่แบบบันทึกอื่นๆ ลงบันทึกขอมูลสวนสูงและน้ําหนัก แตมีเพียง
เครื่องมือแบบบันทึกฯ ป.5-6 และ ม.1-6 ที่แปลผลการเจริญเติบโต ทั้งน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑอายุ และ
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
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สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน อร.14 เปนเครื่องมือสําหรับบันทึกขอมูลสุขภาพนักเรียน เปน
ภาพรวมที่บันทึกโดยโรงเรียนและเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อใชเปนหลักฐานเชิงประจักษในการพิจารณาผาน
เกณฑการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ นอกจากนั้นยังใชเพื่อสื่อสารขอมูลสุขภาพนักเรียนระหวาง รพ.สต.
และโรงเรียน แบบบันทึกฯ ป.5-6 และ ม.1-6 ใชสื่อสารขอมูลสุขภาพนักเรียนรายบุคคลระหวาง รพ.สต.
โรงเรียน และบาน บัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน สศ.3 ซึ่งทางโรงเรียนจะตองจัดใหมีไวประจําตัว
นักเรียนทุกคน ตั้งแตเริ่มเขาเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใชในการบันทึกประวัติบริการสุขภาพที่นักเรียน
ไดรับจากแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือครู ใชสื่อสารขอมูลสุขภาพนักเรียนระหวาง รพ.สต. และโรงเรียน
ระเบียนสะสม
แบบบันทึกฯ ป.5-6 และ แบบบันทึกฯ ม.1-6 เปนแบบบันทึกดานสุขภาพของนักเรียน โดยมิติสุขภาพ
ที่สํารวจประกอบดวย โรคหรือความผิดปกติของรางกาย ภาวะสายตาและการไดยิน สภาวะในชองปาก การเจริญ
เติบโต สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และความรูเรื่องสุขภาพ โดยสําหรับ
นักเรียนชั้น ป.5-6 มีการสํารวจตนทุนชีวิต และชั้น ม.1-6 มีการสํารวจความสุขเพิ่มเติม และในสวนประเด็น
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ อันไดแก การเจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารนั้น สามารถ
ใชประเมินภาวะน้ําหนักเกิน พฤติกรรมการกินอาหาร หวาน มัน เค็ม เบื้องตนจากประเภทอาหารที่กินได
ปพ.6 และ ปพ.8 ใชสําหรับบันทึกและรายงานประวัตินักเรียน ผลการเรียนรู ตามโครงสรางหลักสูตร
ในแตละชั้นป เชน การยายเขา ยายออก สอบตก สอบผาน และการติดตามพัฒนาการเฉพาะเรื่องการเจริญ
เติบโตและพฤติกรรม ใชแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโรงเรียนและบาน

DMC ใชสําหรับบันทึกขอมูลเชนเดียวกับ ปพ.6 ปพ.8 แตทวา DMC เปนเครื่องมือชนิดเดียวที่สามารถ
รายงานผลไดทั้งรายบุคคลและภาพรวม และยังเปนเครื่องมือเพียงชนิดเดียวที่อยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถเขาระบบไดผานทางเว็บไซดของระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา http://data.boppobec.info/emis/index.php ระบบ DMC นี้ พัฒนาขึ้นโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามอํานาจหนาที่ดานการพัฒนาระบบคลังขอมูลและฐานขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและเปนศูนยกลางขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจะเปนผูวิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย
โรงเรียนมีการสงตอขอมูลในดานตางๆ ของนักเรียนทุกคนไปยังกระทรวงศึกษาธิการผานทาง DMC ตาม
ระยะเวลาที่ สพฐ. กําหนด ซึง่ ในแตละปการปรับปรุงขอมูลนักเรียนรายบุคคลจํานวน 3 ครั้ง คือ ขอมูลนักเรียน
รายบุคคลภาคเรียนที่ 1 (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน) ขอมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 (ขอมูล ณ 10 พฤศจิกายน)
ขอมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่ 3 (ขอมูล ณ 31 มีนาคม) โดยโรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได เองผ านทางเครือขา ยอิ นเตอรเ น็ ต โดยขอมูลดานสุขภาพที่ส ามารถสงตอได คือ คาน้ําหนักและส วนสูง
จากนั้นทางสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะวิเคราะหขอมูลเปนผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต ไดแก
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น้ําหนักตามเกณฑและสวนสูงตามเกณฑ และคืนขอมูลใหกับโรงเรียน โดยบุคลากรของโรงเรียนสามารถดึง
ขอมูลไดดวย DMC ผานทางอินเตอรเน็ต กระทรวงศึกษาธิการตองการขอมูลสุขภาพของเด็กนักเรียนเฉพาะ
ดานการเจริญเติบโต โดยโรงเรียนมีหนาที่สงขอมูลน้ําหนักและสวนสูงพรอมขอมูลดานอื่นๆ ผาน DMC ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการจะจัดเก็บไวเปนทะเบียนประวัตินักเรียนในแตละโรงเรียน ขอมูลน้ําหนักและสวนสูงที่ผาน
การวิเคราะหเปนขอมูลภาวะการเจริญเติบโตแลว จะถูกนําไปใชในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับเด็ก
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ เชน ผอม เตี้ย นอกจากนี้ตามเกณฑการประเมินโรงเรียน โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.
ทางดานภาคสาธารณสุข เจาหนาที่สาธารณสุขจะบันทึกขอมูลสุขภาพนักเรียนลงในเอกสาร กระดาษ
หรือแบบฟอรมที่โรงพยาบาลออกแบบเอง จากนั้นจึงบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล เชน
JHCIS (Java Health Center Information System) และ HosXP-PCU รพ.สต. ในฐานะหนวยบริการมี
หนาที่นําขอมูลเขาสูระบบคลังขอมูลระดับจังหวัด (Health Data Center; HDC) ตามโครงสรางมาตรฐานดาน
ขอมูลสุขภาพ และตรวจสอบความสมบูรณของการนําเขาขอมูล พรอมทั้งปรับปรุงขอมูลในกรณีที่พบความ
ผิดพลาดโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในสวนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีหนาที่กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูล รวมถึงนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะหสถานการณ
ปญหาสุขภาพในพื้นที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหนาที่รวบรวมขอมูล เพื่อสงไปยังสวนกลางและจัดทํา
ระบบติดตามรวมถึงระบบคืนขอมูลใหแกสถานบริการ ซึ่งขอมูลจากคลังขอมูลระดับจังหวัดจะถูกสงตอไปยัง
คลังขอมูลระดับกระทรวงสาธารณสุข และมีการจัดทํามาตรฐานรายงานตามความตองการของผูใชขอมูล ทั้งนี้
นอกจากการสงขอมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขแลว ขอมูลบางสวนยังไดถูกสงตอไปยังสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) (ภาพที่ 1)
ปญหาที่พบในการรายงานสุขภาพนักเรียน
• ยังมีโรงเรียนที่ใช ปพ.8 ฉบับเกา ซึ่งอางอิงเกณฑประเมินภาวะโภชนาการของกองอนามัยโรงเรียน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2530 ซึ่งไมมีตารางหรือกราฟประเมินภาวะการเจริญ
เติบโตอยูในเลม จึงไมสามารถแปลผลได
• ขอมูลในระบบ DMC ซึ่งเปนขอมูลเดียวที่บันทึกแบบอิเลคทรอนิกส แตบันทึกไดเฉพาะตัวเลข
น้ําหนักและสวนสูง เพื่อสงตอใหระบบของสวนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการประมวลผลแลว
สงผลคืนใหกับโรงเรียน อยางไรก็ตาม มีเพียงการแปลผลน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑอายุเทานั้น
• มีความซ้ําซอนในเรื่องของขอมูลดานการเจริญเติบโต และไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันได
เนื่องจากสวนใหญบันทึกขอมูลเปนรูปแบบกระดาษ นอกจากนี้ยังพบความหลากหลายของแบบ
บันทึกในแตละโรงเรียน จากการที่โรงเรียนออกแบบเอง หรือแบบบันทึกที่โรงเรียนไดรับจากการ
เขารวมโครงการดานสุขภาพอื่นๆ
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•

•

โรงเรียนบางแหงเก็บขอมูลนักเรียนตามขอกําหนดของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเฉพาะ
ชวงปแรกที่มีการตรวจประเมิน หลังจากไดรับการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแลว ในปที่
2 และ 3 โรงเรียนก็ไมไดใชงานเครื่องมือเหลานี้อีก
เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนตองใชงบประมาณของตนเองในการจัดซื้อและพิมพเครื่องมือ สศ.3
แตกตางจากในอดีตที่กองอนามัยโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข เปนผูจัดพิมพและแจกจายใหกับ
โรงเรียน นอกจากนั้นบางโรงเรียนยกเลิกการจัดซื้อ เนื่องจากเครื่องมือ สศ.3 มีขอมูลดานสุขภาพ
ค อนข า งครบถ ว น ซึ่ ง ต องการให เจ าหน าที่ ส าธารณสุข ชว ยบัน ทึก ดว ย แตทว าเจาหนา ที่
สาธารณสุขก็ไมไดใชบันทึกขอมูลเชนกัน

สําหรับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคไมติดตอในกลุมนักเรียน สามารถประเมินผานเครื่องมือ
แบบคัดกรองเพื่อชวยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนจะออกแบบเครื่องมือเพื่อ
ประเมินพื้นฐานและพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ซึ่งรวมถึงการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย
นอกจากนั้นยังมีแบบฟอรมบันทึกการเยี่ยมบาน ซึ่งมีการบันทึกขอมูลปจจัยดานครอบครัวและสิ่งแวดลอมที่
อาจจะเปนสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยง เชน ประวัติการเสพยา หรือดื่มสุราในครอบครัว เศรษฐานะ ความสัมพันธ
และความอบอุนในครอบครัว โดยโรงเรียนสวนใหญกําหนดใหมีการเยี่ยมบานนักเรียนในความดูแลอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และในสวนของเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพนั้น ก็ครอบคลุมถึงการประเมินนโยบาย
โรงเรียน สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เชน การจัดจําหนาย หรือบริการอาหาร/อาหารวาง/ ขนม ที่มีผลเสียตอสุขภาพ
ไมมีคุณคาทางโภชนาการ และมีรสหวานจัด เค็มจัด และมันจัด ทักษะที่สําคัญของนักเรียน เชน ทักษะในการ
เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล สารเสพติด รวมทั้ง บุหรี่
การประเมินภาวะสุขภาพ หรือปจจัยเสี่ยงอื่นที่จําเพาะตอโรคไมติดตอในสวนอื่น เชน การมีกิจกรรม
ทางกายที่ไมเพียงพอ การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ผัก ผลไม ไมเหมาะสม หรือขอมูลสวนอื่นที่เกี่ยวของ
กับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น ยังไมไดถูกผนวกเขากับการบันทึกสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงทั่วไปของ
นักเรียน ปจจุบันขอมูลสถานการณดานปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอในกลุมนักเรียนจะไดมาจากขอมูล
การสํารวจ ซึ่งมีเพียงโรงเรียนตัวอยางบางแหงที่ไดรับการสํารวจ ดังนั้นโรงเรียนจึงยังไมมีขอมูลรายบุคคลใน
สวนของปจจัยเสี่ยงดังกลาว
สําหรับฐานขอมูลสํารวจที่รวบรวมขอมูลโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก ฐานขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพกลุมนักเรียน โดยสํานักระบาดวิทยา สํารวจในกลุมนักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ฐานขอมูลการสํารวจการบริโภคยาสูบใน
เยาวชนไทย ในกลุมนักเรียนอายุ 13 – 15 ป ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 เฉพาะโรงเรียนที่
มีจํานวนนักเรียนมากกวา 40 คน
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สรุปและขอเสนอแนะ
ฐานขอมูลรายบุคคลที่สําคัญของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในปจจุบัน รวบรวมไดจากแบบบันทึก
ที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอมูลที่บันทึกสวนใหญเปน
ขอมูลทั่วไปของนักเรียน ผลการดําเนินการเรียนการสอน และผลการเรียนของนักเรียน ในสวนประเด็นดาน
สุขภาพเนนการประเมินสุขภาพและพฤติกรรมทั่วไป โดยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับโมเดล
4 x 4 ของโรคไมติดตอนั้น มีเพียงขอมูลน้ําหนักสวนสูง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามพัฒนาการการเติบโต
ดานรางกายของนักเรียนและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเองของ
นักเรียน ป.5-6 และ ม.1-6 สําหรับปจจัยเสี่ยงดานการสูบบุหรี่ การดื่มสุรานั้น นักเรียนสวนใหญจะไดรับการ
ประเมินในแบบคัดกรองเพื่อชวยเหลือนักเรียน และแบบเยี่ยมบานที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น อยางไรก็ตาม ขอมูล
สุขภาพและปจจัยเสี่ยงรายบุคคลที่บันทึก ไมไดถูกนํามารวบรวมทําเปนฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะห มีเพียง
ฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC เทานั้น ที่จะไดรับการรวบรวมและสงตอในรูปแบบอิเลคทรอนิกส
เพื่อการวิเคราะหโดยสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขอมูลดานสุขภาพในระบบ DMC มีเพียงขอมูลดาน
การเจริญเติบโตเทานั้น ดังนั้นอาจกลาวไดวา ปจจุบันยังไมมีฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลดานสุขภาพและพฤติกรรม
นักเรียนที่เกี่ยวของกับปจจัยตอโรคไมติดตอ การวิเคราะหสถานการณปจจัยเสี่ยงในนักเรียนมีเพียงจากการ
สํารวจระดับประเทศ ซึ่งไมสามารถอธิบายสถานการณปจจัยเสี่ยงในแตละโรงเรียนได
ระบบ DMC จึงเปนระบบขอมูลสารสนเทศหลักที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น เพื่อเชื่อมโยงขอมูล
และจัดการขอมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส แตขอมูลในระบบยังขาดขอมูลดานสุขภาพที่สําคัญของประชากร
วัยเรียนหลายประเด็น ดังนั้นควรมีการบูรณาการการสํารวจดานสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง จากแบบบันทึก
ขอมูลดานสุขภาพและปจจัยเสี่ยงตางๆ ทั้งความเสี่ยงตอโรคติดตอและโรคไมติดตอเขาดวยกันกับแบบบันทึก
ขอมูล สวนบุ คคลของนั กเรีย น และปรับ ปรุงกระบวนการติดตามและประเมิน ผลการดูแลและแกไขปญหา
สุขภาพของเด็กนักเรียน โดยยกเลิกเครื่องมือเก็บขอมูลที่มีความซ้ําซอนเพื่อลดภาระงาน และพัฒนาใหเหลือ
เพียงระบบเดียวในรูปแบบอิเลคทรอนิกส เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงานได ดวยความครบถวน
และครอบคลุมของขอมูลนักเรียนดานสุขภาพและปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอที่สําคัญ จะชวยใหประเทศไทย
สามารถปองกันปญหาการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีแนวโนมสูงขึ้นในวัยผูใหญ ดวยการจัดการความ
เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตวัยเด็ก อยางไรก็ตาม ควรมีการสรางความตระหนักรวมใน
ประเด็นสุขภาพดานโรคไมติดตอ และประโยชนของการรวบรวมขอมูลนักเรียนใหกับครูและผูบริหารการศึกษา
รวมดวย
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ตารางที่1: เครื่องมือที่ใชบันทึกและรายงานสุขภาพนักเรียน
เครื่องมือ
ขอมูลทั่วไป
ผูจัดทํา
รูปแบบ
การรายงานผล
ผูบันทึก
ขอมูลที่บันทึก
• การติดตามภาวะการเจริญเติบโต
• คาน้ําหนักสวนสูง
• การแปลผล
o น้ําหนักตามเกณฑอายุ
o สวนสูงตามเกณฑอายุ
o น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
• การตรวจสุขภาพนักเรียน
• การตรวจสุขภาพดวยตนเอง
• การตรวจความสะอาดและความสมบูรณ
ของรางกายโดยครู และ จนท
• การตรวจสุขภาพ เชนปอด หัวใจ
กระเพาะอาหาร โดยแพทย

อร.14

สศ.3

สํานักสงเสริม
กองอนามัย
สุขภาพ
โรงเรียน
กระดาษ
กระดาษ
ภาพรวม
รายบุคคล
ครูผรู ับผิดชออบ ครูผรู ับผิดชออบ
และ จนท.สธ
และ จนท.สธ

บันทึก ป.5-6

บันทึก ม.1-6

สํานักสงเสริม
สุขภาพ
กระดาษ
ภาพรวม
นักเรียน

สํานักสงเสริม
สุขภาพ
กระดาษ
ภาพรวม
นักเรียน

ปพ.6

ปพ.8

สํานักทดสอบทาง สํานักทดสอบทาง
การศึกษา
การศึกษา
กระดาษ
กระดาษ
ภาพรวม
ภาพรวม
ครูผรู ับผิดชออบ ครูผรู ับผิดชออบ

DMC
สํานักนโยบายและแผน
กระทรวง ศธ
อินเตอรเนท
ภาพรวม และรายบุคคล
ครูผรู ับผิดชออบ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✕

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✕

✓

✓

✓

✕

✓

✓

✕

✓

✓

✓

✓

✓

✓*

✕

✕

✕

✓

✓

✓

✓

✕

✕

✕

✓

✕

✓

✓

✕

✕

✕

✓

✓

✕

✕

✓

✕

✕

✓

✓

✕

✕

✕

✕

✕

*ถานักเรียนมีความสูงเกิน 170 ซม ในผูหญิง 180 ซม ในผูชาย ใหประเมินโดยใชคาดัชนีมวลกาย (body mass index)
แหลงขอมูล: นิธิเจน กิตติรัชกุล และคณะ “การประเมินระบบขอมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย”
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561
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ภาพที่ 1 : ระบบขอมูลและรายงานสุขภาพเด็กนักเรียน
คํายอ: สนง.สสอ: สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ; สนง.สสจ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด; สธ:กระทรวงสาธารณสุข; สปสช:
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ; ศธ: กระทรวงศึกษาธิการ; HDC: Health Data Center
แหลงขอมูล: นิธิเจน กิตติรัชกุล และคณะ “การประเมินระบบขอมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย” วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายนมิถุนายน 2561

ภาพที่ 2 : แสดงการแสดงผลบนเว็บเพจฐานขอมูล online ของ ระบบจัดเก็บขอมูลรายบุคคล
(Data Management Center; DMC)
14

ภาพที่ 3 : ตัวอยางแบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น ม.1 – 6
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ภาพที่ 4 : ตัวอยางแบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น ป.5 - 6

ภาพที่ 5 : ตัวอยางสมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน

16

ภาพที่ 6 : ตัวอยางบัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน หรือสามัญศึกษา 3 (สศ.3)
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เอกสารอางอิง
1 นิธิเจน กิตติรัชกุล และคณะ “การประเมินระบบขอมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการ
อนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย” วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561
2 คูมือการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พ.ศ.2558 สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
3 คูมือบัญชีตัววัดสําคัญสําหรับการเฝาระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวของ ป พ.ศ. 2553 – 2558 ศูนยพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา กลุมสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
5 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น ป.5 – ป.6 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2557)
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
6 แบบบันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ.2557)
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
7 คูมือการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2559 กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 [ร า ง]แนวทางการปฏิ บั ติ ง านข อ มู ล สารสนเทศด า นการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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03
ฐานขอมูล ระบบรายงานดานสุขภาพ และที่เกีย่ วของในนักเรียน

ฐานขอมูล ระบบรายงานดานสุขภาพ และที่เกี่ยวของในนักเรียน
โดย…ดร.อรัฐา รังผึ้ง สํานักระบาดวิทยา
จากการทบทวนระบบรายงานดานสุขภาพและที่เกี่ยวของในนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
พบวาหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ พอสรุปไดดังนี้
1. กระทรวงสาธารณสุข
1.1 ระบบรายงานฐานขอมูล 43 แฟมมาตรฐาน
ระบบบันทึกขอมูลและรายงานการสุขภาพนักเรียน (routine systems) ครูประจําชั้นจะบันทึก
ขอมูลรายบุคคลในโปรแกรม Student Health เพื่อใชบันทึกขอมูลทั่วไปของนักเรียน รวมถึงขอมูลการตรวจ
รางกาย การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ภาวะโภชนาการ การสํารวจภาวะสายตา การทดสอบการไดยิน สุขภาพ
ชองปากและฟน และคัดกรองภาวะโลหิตจาง ตลอดจนอาการของโรค เชน เด็กที่สงสัย OSA มีการรายงานผล
การตรวจสุขภาพเปนรายบุคคลและเชิงสถิติ นอกจากนี้ ยังมีคําแนะนําในการดูแลสุขภาพใหกับนักเรียนดวย
สวนศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล จะบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลหรือฐานขอมูลในระบบปกติ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล หรือหนวยบริการปฐมภูมิที่เปนคูสัญญากับ สปสช. จะบันทึกขอมูล
การใหบริการแกนักเรียนที่ถูกสงตัวมาจากโรงเรียน (ขอมูลรายบุคคล) โดยบันทึกในฐานขอมูล 43 แฟมมาตรฐาน
ซึ่งถูกพัฒนาใหเปน Web based program จัดตั้งอยูบน Server G-cloud ของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนา
โดยแพทยหญิงสุธาทิพย เอมเปรมศิลป และคณะ(1) ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย ซึ่งเปน
ความร ว มมื อ ระหว า งสํ า นั ก ส งเสริ ม สุ ข ภาพ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข และคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปงบประมาณ 2557
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จะติดตามการดําเนินโครงการฯ ผานทางศูนยสงเสริมสุขภาพ
ประจําเขตและผานฐานขอมูล Student Health ตอมาเริ่มขยายเปาหมายไปสูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเปน
ฐานขอมูลที่กรมอนามัยดูแล โดยสถานศึกษาและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบแตละโรงเรียนจะมีรหัสในการเขาถึง
ขอมูลของตัวเอง สามารถดึงขอมูลมาประมวลผลได ครอบคลุมสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตอมาไดมอบใหกับกรมอนามัย
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ภาพที่ 1 : โปรแกรมการเก็บขอมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล (Student health)

ภาพที่ 2 : โปรแกรมการเก็บขอมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล (Student health)
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ในปงบประมาณ 2561 กรมอนามัย ในฐานะผูรับผิดชอบดานสุขภาพอนามัยในกลุมวัยเรียน
และกลุมวัยรุน ไดเริ่มบรรจุอยูในตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข ภายใตโครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน (ปงบประมาณ 2561- 2564) คือ รอยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุน
สูงดีสมสวน ภายใตโครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทย โดยกลุมวัยเรียน (6-14 ป) วัยรุน (15-18 ป)
โดยมีประเด็นเรื่องภาวะโภชนาการ น้ําหนัก สวนสูง ในเด็กวัยเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนตน ม.1 - ม.3) โดยเจาหนาที่สถานบริการจะ
บันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูล 43 แฟมมาตรฐาน ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
และนํามาประมวลผลในเว็บบอรดของกระทรวงสาธารณสุข (HDC) และกรมอนามัย (DOH_Dashboard:
http://dashboard.anamai.moph.go.th) โดยมีกําหนดใหจังหวัดจัดทําสถานการณภาวะโภชนาการ ปละ 2
ครั้ง รายงานรอบที่ 1 โดยนําเขาขอมูลสถานการณในชวง 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 และ
รายงานรอบที่ 2 โดยนําเขาขอมูลสถานการณในชวง 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
ผูรับผิดชอบระดับจังหวัด จัดทํารายงานวิเคราะหสถานการณภาวะโภชนาการและจํานวนนักจัดการน้ําหนักใน
เด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) (ครูข.) และแกนนํานักเรียนดานการจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรียน
(Smart Kids Leader)

ภาพที่ 3 : สถานการณภาวะโภชนาการเด็ก 6-18 ป

22

นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2560 กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)(2) สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการประเมินการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ถูกสงออกจัดเก็บไวในแฟม SPECIAL PP ในระบบ 43 แฟมมาตรฐานดานการแพทยและสุขภาพ (Health
Data Center: HDC) โดยมีรหัสอางอิงเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การใหคําปรึกษา จํานวน 21 รหัส
รหัส 1B5 อยูในชวง 1B501-1B562 และรหัสการประเมินการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 9 รหัส โดยมีรหัส 1B6
อยูในชวง 1B600-1B612 เพื่อใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่ (ที่ไมใชแพทย) สามารถบันทึกการใหบริการลงในรหัสที่
ตรงกับการใหบริการบําบัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ยาสูบหรือยาเสน และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
บุคคลนั้นๆ โดยกลุมเปาหมายการประเมิน ไดแก ประชากรอายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป โดยเจาหนาที่สถานบริการ
เก็บและบันทึกขอมูลในโปรแกรม JHCIS ซึ่งสวนใหญใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และ
โปรแกรม HOSxP ซึ่งสวนใหญใชในโรงพยาบาล และ กยผ. ไดจัดทํารายงานการบําบัดผูเสพติดบุหรี่ (การคัดกรอง
การใหบริการบําบัด การติดตาม 1, 3 และ 6 เดือน) ในระบบ 43 แฟมใน special pp เพื่อใชติดตามผล เพื่อ
ใชรายงานผล เพื่อควบคุมกํากับติดตามและกระตุนการดําเนินงานในพื้นที่และนําไปใชประโยชนตอไป

ภาพที่ 4 : หนาจอแฟมSpecial PP – ขอมูลการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2. กระทรวงศึกษาธิการ
2.1 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดย สพฐ.
เปนระบบการจัดการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดและสงเสริม
ใหดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ
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ดังกลาว และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน
สงเสริมจากโรงเรียน(3)
กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลัก
ในการปฏิบัติงาน มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ
1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2) การคัดกรองนักเรียน
3) การสงเสริมนักเรียน
4) การปองกันและแกไขปญหา
5) การสงตอ
กระบวนการดําเนินงานทั้ง 5 ประการดังกลาว แสดงใหเห็นเปนแผนภูมิดังนี้
แผนภูมิแสดงกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
คัดกรองนักเรียน

กลุมปกติ

กลุมเสี่ยง/มีปญหา

สงเสริมนักเรียน

ปองกันและแกไขปญหา
ดีขึ้น

พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม
ไมดีขึ้น /ยากตอการชวยเหลือ
สงตอ(ภายในโรงเรียน)
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กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียนที่แสดงในแผนภู มิ เปนความ
รับผิด ชอบของครูที่ป รึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานหรือรับการสนั บสนุ นจากผูบริ หาร ครู ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งผูปกครอง ซึ่งมีวิธีการและเครื่องมือตัวอยางสรุปได ดังนี้
กระบวนการดําเนินงาน
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
1.1 ดานความสามารถ
- การเรียน
- ความสามารถอื่น ๆ
1.2 ดานสุขภาพ
- รายกาย
- จิตใจ
- พฤติกรรม
1.3 ดานครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- สังคม
1.4 ดานอื่น ๆ
2. การคัดกรองนักเรียน
2.1 กลุมปกติ
2.2 กลุมเสี่ยง/ มีปญหา

3. การสงเสริมนักเรียน
(สําหรับนักเรียนทุกกลุม)

วิธีการ
ศึกษาขอมูลจากการใช
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
( SDQ )
3) อื่นๆ เชน
- แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ ( E.Q.)
- แบบสัมภาษณนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- แบบสัมภาษณผปู กครอง
และเยี่ยมบานนักเรียนฯลฯ
ดําเนินการตอไปนี้
1) วิเคราะหขอมูลจาก
1.1 ระเบียนสะสม
1.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
(SDQ)
1.3 แหลงขอมูลอื่น ๆ
2) คัดกรองนักเรียนตามเกณฑการ
คัดกรองของโรงเรียน
ดําเนินการตอไปนี้
1) จัดกิจกรรมโฮมรูม (Home room)
2) จัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน
(Classroom meeting) หรือ
3) จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ครูพิจารณาวา
เหมาะสมในการสงเสริมนักเรียน
ใหมีคุณภาพมากขึ้น

เครื่องมือ
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
( SDQ )
3) อื่นๆ เชน
- แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ ( E.Q.)
- แบบสัมภาษณนักเรียน
- แบบสัมภาษณผปู กครอง
และเยี่ยมบานนักเรียน
- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพดวยตนเอง ฯลฯ
1) เกณฑการคัดกรองนักเรียน
2) แบบสรุปผลการคัดกรองและ
ชวยเหลือนักเรียนเปนราย
บุคคล
3) แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียน เปนหองเรียน

1) แนวทางการจัดกิจกรรม
โฮมรูมของโรงเรียน
2) แนวทางการจัดกิจกรรม
ประชุมผูป กครองชั้นเรียนของ
โรงเรียน
3) แบบบันทึก/สรุปประเมินผล
การดําเนินงาน
* โฮมรูม
* ประชุมผูปกครอง /อื่นๆ
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กระบวนการดําเนินงาน
4. การปองกันและแกไขปญหา
(จําเปนอยางมากสําหรับ
นักเรียนกลุมเสี่ยง / มีปญหา)

5. การสงตอ
5.1 สงตอภายใน
5.2 สงตอภายนอก

วิธีการ
ดําเนินการตอไปนี้
1) ใหการปรึกษาเบื้องตน
2) ประสานงานกับครู และผูเกี่ยวของ
อื่นๆ เพื่อการจัดกิจกรรมสําหรับ
การปองกันและชวยเหลือแกไข
ปญหาของนักเรียน คือ
2.1 กิจกรรมในหองเรียน
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
2.4 กิจกรรมซอมเสริม
2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง
ดําเนินการตอไปนี้
1) บันทึกการสงนักเรียนไปยังครูที่
เกี่ยวของในการชวยเหลือนักเรียน
ตอไป เชน ครูแนะแนว ผูปกครอง
ครูประจําวิชา ครูพยาบาล เปนตน
ซึ่งเปนการสงตอภายใน
2) บันทึกการสงนักเรียนไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอก โดยครู
แนะแนว หรือฝายปกครองเปน
ผูดําเนินการ ซึ่งเปนการสงตอ
ภายนอก

เครื่องมือ
1) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
การปองกันและแกไขปญหา
ของนักเรียน 5 กิจกรรม
2) แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรอง
และชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคล
3) แบบบันทึกรายงานผลการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

1) แบบบันทึกการสงตอของ
โรงเรียน
2) แบบรายงานแจงผลการ
ชวยเหลือนักเรียน

ใน พ.ศ. 2557 จนถึงปจจุบันบางโรงเรียนไดนําโปรแกรม “Student Care” ซึ่งเปนโปรแกรมที่
ทํางานบนเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน (Mobile Application)(4) เพื่อใชเปนชองทางในการแจงเตือน
และแจงขาวสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง รวมทั้งครูและเจาหนาที่ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android ซึ่งจะใชงานไดทั้งในสวนของครู ผูปกครอง และนักเรียน โดยมีคุณสมบัติตางๆ ตามระบบการชวยเหลือ
นักเรียน ครูและผูปกครองสามารถประเมิน SDQ ผานชองทาง Mobile Application นําออกขอมูลเปนรายงาน
ไดรวดเร็ว นอกจากนี้โปรแกรม “Student Care” ยังสามารถบันทึกขอมูลสุขภาพนักเรียน ไดแก บันทึก
พัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในแตละชวงเวลาได เชน สวนสูง น้ําหนัก ความดัน เปนตน บันทึกกิจกรรม
สุขภาพของนักเรียนได เชน การฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆ เปนตน สามารถสงขอมูลพัฒนาการสุขภาพและ
กิจกรรมสุขภาพของนักเรียนไปยังผูปกครองไดทันที ผานทางระบบ Student Messenger (SM) หรือ SMS
ผูปกครองจะไดรับขอมูลพัฒนาการและกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว มีรายงาน
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ขอมูลกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนและแสดงพัฒนาการสุขภาพของนักเรียนในรูปแบบกราฟ รวมถึงรายงาน
คาดัชนีมวลกาย (BMI) ตามอายุ น้ําหนักและสวนสูงของนักเรียนใหอัตโนมัติ
ปจจุบันมีโรงเรียนใชงานทั่วประเทศมากกวา 100 โรงเรียน และมีจํานวนนักเรียนที่ใชบริการ
มากกวา 200,000 คน

ภาพที่ 5 : หนาจอแอปพลิเคชัน Student Messenger และการประเมินนักเรียนรายบุคคล (SDQ)
2.2 ระบบการรายงานการสํารวจสภาพการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (Care And Trace
Addiction in School System: CATAS)
สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา(5) ไดจัดทําระบบสารสนเทศฯ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดป 2559 ประกอบดวย 4 แผน คือ แผนปองกันยาเสพติด แผนบําบัดรักษายาเสพติด
แผนปราบปรามยาเสพติด และแผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายให
เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนปองกันยาเสพติด โดยมีเปาหมายของแผน คือ สรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งนี้มีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะตองรับผิดชอบ จํานวน 2 แผนงาน คือ
1) แผนงานสรางภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย เปาหมายแผนงาน เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
34,192 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,649 แหง
2) แผนงานสรางภูมิคุมกันในสถานศึกษา เปาหมายแผนงาน โรงเรียนประถมศึกษา 31,544 แหง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 11,336 แหง โรงเรียนอาชีวศึกษา 872 แหง และอุดมศึกษา 155 แหง
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โดยใชแบบการสํารวจการใชสารเสพติดในนักเรียน โดยเฉพาะกลุมเฝาระวัง (กลุมเสี่ยง) และ
กลุมบําบัดรักษา (กลุมเสพ) ที่จะตองดําเนินการสรางภูมิคุมกัน ปองกัน และแกไขอยางเรงดวน จะตองมีการ
รายงานขอมูล พัฒนาโปรแกรม การจัดเก็บ และรายงานขอมูลสภาพการใชสารเสพติดในสถานศึกษา เพื่อใช
เปนฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสํารวจ จัดเก็บ และรายงาน
ขอมูลเขาสูระบบอยางเต็มรูปแบบผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet)

ภาพที่ 6 : หนาจอระบบ CATAS
2.3 โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปรับลดเวลาเรียน(6) เพื่อลดระยะเวลาเรียนภาค
วิชาการลง โดยไมกระทบเนื้อหาหลักที่ผูเรียนควรเรียนรู และครูปรับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม โดย
เพิ่มเวลาและโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใหโรงเรียนเลิกเรียนเวลา ๑๔.๓๐ น. และหลังเวลานั้น
ใหผูเรียนทํากิจกรรมสรางสรรคตางๆ นอกหองเรียนอยางหลากหลาย เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูทุกดาน
ในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกําหนดของแตละโรงเรียน โดย
เริ่มดําเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ และมีโรงเรียนกลุมเปาหมายนํารองอยางนอย รอยละ ๑๐
ของจํานวนโรงเรี ยน สังกัดสํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน (ไมนอยกวา ๓,๑๐๐ โรงเรียน)
ครอบคลุมกระจายทุกสภาพพื้นที่ทั้งนอกเมือง ในเมือง ทั้งนี้จะดําเนินการทุกโรงเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๙
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํารวจความคิดเห็นจากผูเรียน ผูปกครอง ครู บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
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โครงการ และจัดทําคูมือการบริหารจัดการเวลา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
เพื่อใหโรงเรียนนํารองนําไปใช พรอมทั้งแนวดําเนินการเพื่อใหโครงการมีความสมบูรณ คือ การปรับปรุงเนื้อหา
ภายในของแตละวิชาของหลักสูตร และการจัดโครงสรางเวลาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การเตรียมความพรอมของครูและโรงเรียนที่จะเขารวมโครงการ การจัดทีม Smart Trainers จํานวน ๓๐๐ ทีม
เพื่อกํากับดูแลและใหคําแนะนําในการบริหารจัดการเวลาเรียน และกิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะ ใน ๔ หมวด
๑๖ กลุมกิจกรรม ไดแก หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมวดสรางเสริมสมรรถนะและการเรียนรู หมวดสรางเสริม
คุณลักษณะและคานิยม และหมวดสรางเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพและทักษะชีวิต พรอมทั้งมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานในชวงระหวางภาคเรียนและหลังปดภาคเรียน ตลอดจนศึกษาแนวทางการดําเนินการ
จากโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ เพื่อขยายผลการดําเนินการไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา
๒๕๕๙ รวมทั้งปญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงการดําเนินการตอไป
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยแบงระยะการดําเนินงานเปน ๔ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ กอนเริ่มดําเนินโครงการ
ระยะที่ ๒ การเริ่มดําเนินโครงการ ระยะที่ ๓ การติดตามและประเมินผลหลังการดําเนินโครงการ และระยะที่ ๔
การขยายผลในสถานศึกษาทั่วไป
3. ขอมูลจากการสํารวจ
โดยจะมีการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพและที่เกี่ยวของในนักเรียน ดังนี้
3.1 การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560
(สํานักงานสถิติแหงชาติ)
การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560 เปนการสํารวจ
สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับประเทศ อายุ 15 ปขึ้นไป โดยสํารวจในระดับครัวเรือน ทุก 1-2 ป
กลุมตัวอยางเปนสมาชิกในครัวเรือนและตอบสัมภาษณดวยตนเองครัวเรือนละ 1 คน โดยมีจํานวนครัวเรือน
ตัวอยางทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วทั้งประเทศ การสัมภาษณจะสอบถามถึงการสูบหรี่และ
บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
3.2 การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายสุขภาพเด็ก
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับประเทศ โดยการสัมภาษณ การตรวจ
รางกาย การตรวจเลือดและปสสาวะทางหองปฏิบัติการ ครั้งที่ 5(7) ในป พ.ศ. 2557 โดยสัมภาษณพฤติกรรม
ทางสุ ขภาพของเด็ ก ไดแก ระยะเวลานอน กิจ กรรมทางกาย พฤติกรรมการดูโ ทรทัศน พฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอร ความรุนแรงในโรงเรียนและชุมชน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล
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พบวา ภาวะสุขภาพของเด็กไทยมีสถานะสุขภาพ พฤติกรรม พัฒนาการและสิ่งแวดลอม มีหลายประเด็นที่มี
แนวโนมดีขึ้นกวาในป 2552 แตยังมีหลายประเด็นที่ยังไมดีขึ้นทาที่ควรและบางประเด็นไมดีขึ้น
3.3. โครงการสํารวจสถานการณวัยรุนสูงดีสมสวน ป พ.ศ. 2560
(สํานักโภชนาการ กรมอนามัย)
ในป พ.ศ. 2560 สํานักโภชนาการ กรมอนามัย ไดจัดทําการสํารวจสถานการณวัยรุนสูงดีสมสวน(8)
ผลการสํารวจที่บงชี้ถึงสถานการณ เจริญเติบ โต ภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมสุ ขภาพของวัย รุน ไดแก
การบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอนหลับ การดูแลชองปากและฟน กลุมเปาหมาย คือ ชวงมัธยมปลาย
และอุดมศึกษา อายุตั้งแต 15- 21 ป มีกลุมตัว อยาง 13,000 คน จาก 13 ศูนยอนามัย 13 จังหวัด ไดแก
เพชรบูรณ นครสวรรค สิงหบุรี เพชรบุรี กระบี่ ตรัง พะเยา สกลนคร ขอนแกน อุบลราชธานี สุรินทร จันทบุรี
นนทบุรี และ กทม. ซึ่งเก็บขอมูลในโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา อาชีวะ เทคนิค วิทยาลัย จากผลการสํารวจ
กลุมเปาหมาย คือ 19 ป จะอยูที่มหาวิทยาลัย เปนขอมูลที่เก็บไดยาก ขอมูลที่ไดมาจึงอยูในชวงของมัธยม
ใชการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง มีการอบรมเจาหนาที่และเกณฑในการประเมิน สวนเครื่องมือนํามาจากสวนกลาง
กลุมอายุ 18 ปแลว มีการวัดรอบเอว คาเฉลี่ยสวนสูงของผูชาย คือ 170.85 ผูหญิง คือ 158.10 จากการเก็บ
ขอมูล พบวา ผูหญิงที่มีคาเฉลี่ยของสวนสูงที่ต่ํา คือ ศอ.11 ผูชายที่มีคาเฉลี่ยของสวนสูงที่ต่ํา คือ ศอ.12
จากขอมูลสรุปผลการสํารวจภาวะโภชนาการ พบวา
• เด็กที่มี อายุ 15-17 ป ผูชายมีคาหุนดีสมสวน 63.2% สวนผูหญิง 70.8%
• คาคาดัชนีมวลกาย/รอบเอว อายุ 18-21 ป
− BMI ปกติ ชาย 47.8 % หญิง 51.8 %
− ภาวะอวน ชาย 36.6 % หญิง 25.1 %
− ผอม ชาย 14.7 % หญิง 23.1 %
• รอบเอว (ชาย< 90 cm , หญิง< 80 cm )
− ปกติ ชาย 86.5 % หญิง 84.7 %
− ภาวะอวนลงพุงชาย 13.5 % หญิง 15.3 %
• การสํารวจการดูแลชองปากผลสํารวจ พบวา แปรงฟนวันละ 2 ครั้ง คือ ตื่นนอนและ
กอนนอน รอยละ 85 วัยรุนอายุ 15-21 ป มีความตองการบริการทันตกรรม ดานขูด
หินปูน มากที่สุด
• ผลสํารวจกิจกรรมทางกาย พบวา นักเรียนชายสวนใหญใชเวลาออกกําลังกายยามวาง
24.1 นาที ผูหญิง 17.5 นาที
• ผลการสํารวจการนอนหลับของนักเรียน พบวา ในวันทํางาน/เรียน เวลานอนรวม 7.2
ชั่วโมง สวนวันหยุดใชเวลานอน 8.5 ชั่วโมง
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3.4 โครงการสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย. นอย
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ในป พ.ศ.2559(9) ดํ า เนิ น การสํ า รวจในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการสํารวจในโรงเรียนทั้งสิ้น จํานวน 50 โรงเรียน ขอมูลแบงเปน 3 กลุม คือ
1) นักเรียนแกนนํา อย.นอย จํานวน 400 คน 2) นักเรียนที่เปนสมาชิก อย.นอย จํานวน 800 คน และ
3) นักเรียนทั่วไป จํานวน 800 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,000 คน กระจายใน 5 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และกรุงเทพมหานคร โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) สัมภาษณในเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพ ทัศนคติ
การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพ
ผลการสํารวจ พบวา นักเรียน อย.นอย ทั้งกลุมนักเรียนแกนนําและกลุมที่เปนสมาชิก อย.นอย
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมกวานักเรียนทั่วไป ซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมของโครงการ อย.นอย สามารถ
ชวยยกระดับความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคและการเลือกผลิตภัณฑของนักเรียนที่เขา
รวมโครงการใหถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3.5 โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนในโรงเรียน
(กรมสุขภาพจิต)
ในสวนของวัยเรียน ทางกรมสุขภาพจิตมีโครงการที่ดําเนินการ คือ การสรางเสริมสุขภาพจิต
เด็กวัยเรียนในโรงเรียน เปนการเฝาระวังปญหาพฤติกรรมและอารมณเด็กในโรงเรียน เปนการคัดกรอง SDQ
ซึ่งไดจัดทํารวมกับโรงเรียนมาเปนเวลานาน และสามารถที่จะจัดทําเปนเนื้อหาหลักสูตรไดหรือไม
นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
• 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน (โรงเรียนคูเครือขา ย) ดูแลปญหา พฤติกรรม อารมณ
ยาเสพติด เพศ โดยตอนนี้มีคูเครือขาย 997 คูเครือขาย มีนักเรียนกลุมเสี่ยงที่ไดรับ
การชวยเหลือ 98.75
• การพัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิตปองกันพฤติกรรมเสี่ยง ในเรื่องแอลกอฮอล และการ
ใชความรุนแรงในระดับอาชีวะ มีทุกเขตสุขภาพ ใชฐานโรงพยาลเปนผูดูแล เนนหนวย
บริการไปยังสถานศึกษา
• โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนเรื่องการใชสารเสพติด เปนศูนยเพื่อนชวยเพื่อน
ศูนยเพื่อนใจ เปนลักษณะการใหคําปรึกษา
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3.6 โครงการ “สรางความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี”
(สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เมื่อ 5 ปกอน กระทรวงศึกษาธิการมีประเด็นที่ตองแก 2 ประเด็น คือ 1) สวม 2) อวน ซึ่งมี
นโยบายและงบประมาณใหดําเนินงานเรื่องอวน ลดภาวะโภชนาการนั้น งบประมาณไมเพียงพอ จึงจําเปนตอง
หางบประมาณเพิ่ม ซึ่งพอไดพูดคุยกันก็เกิดเปนโครงการ “สรางความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบ นักเรียนไทย
สุขภาพดี” เนนเรื่อง 3 พฤติกรรมหลักที่จะปลูกฝงใหเด็กนักเรียน
การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ จะพัฒนาในเชิงตนแบบและรูปแบบจึงออกมาเปนกึ่งๆ
ประกวด โดยมีคูมือแนวทางเพื่อพัฒนาครูใหมีศักยภาพคูขนานกันไปดวย มีคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ใน
ระดับประเทศที่พัฒนาตัวเกณฑ เพื่อบรรลุเปาหมายในเรื่องโภชนาการและความแข็งแรงของสุขภาพกาย
โดยถอดมาจากคูมือโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยออกมา 5 หมวด 1) หมวดการกิน 2) หมวดการออกกําลังกาย
3) หมวดฟน 4) หมวดการนํา 5) หมวดเครือขาย หมวดทั้งหมดที่ถอดออกมา เปนเกณฑวัดการบรรลุเปาหมาย
ตามงบประมาณการดําเนินงานที่ไดรับ ลั กษณะการทํางานจะผ านพื้น ที่เขตการศึ กษา เปน การกระตุ นให
โรงเรียนดําเนินการตามโครงการ มีเอกสารนําเสนอการดําเนินงาน โดยเพิ่มหลักสูตรใหความรูกับทางโรงเรียน
ทุกป ในปนี้ จะเปนการเชิญคุณครูเขามาประชุม เพื่อกระตุนใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ ปนี้
ทาง สพฐ. ทําโครงรางเพื่อประเมินผลทั้งโปรแกรม หลังจากการดําเนินงานไป 5 ป เด็กมีพฤติกรรมอยางไร
โดยสรุประบบการรายงานภาวะสุขภาพในเด็กวัยเรียน เปนการเก็บขอมูลสุขภาพเด็กและประเมินผล
รายบุ คคล บั น ทึกลงในระบบฐานขอมูล 43 แฟมมาตรฐาน ผานโปรแกรมการเก็บ ขอมูลสุขภาพเด็กและ
ประเมินผลรายบุคคล (Student health) แบบ Web based program โดยกรมอนามัยรวมกับคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยครูประจําชั้นหรือเจาหนาที่สถานบริการจะบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล 43 แฟม
มาตรฐาน ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข และมีโดยเนนที่ครูประจําชั้นและพยาบาล
อนามัยโรงเรียน ครอบคลุมถึงสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การออกรายงานผลเปนรายป
ใน เว็บบอรดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และแฟม Special-PP
ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดใหสถานศึกษา
โดยมอบใหครูประจําชั้นและผูปกครองในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
และแบบการประเมินการใชยาหรือสารเสพติด รวบรวมสถิติสุขภาพ ติดตามแกไขปญหารวมกับครูประจําชั้น
ประสานงานกั บสถานพยาบาล รวมถึงพัฒนาโครงการตาง ๆ ในการส งเสริ มและแก ไขปญหาสุ ขภาพของ
นักเรียน นอกจากนี้มีการสํารวจสุขภาพวัยเรียนและวัยรุนในประเด็นตางๆ โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ (1-2 ป)
สํานักงานหลัก ประกันสุขภาพ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักโภชนาการ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน
จากการประเมินโครงการสนับสนุนการเขาถึงบริการอนามัยโรงเรียนฯ(10) โดย จอมขวัญและคณะ
ในป 2560 ยังพบวา สถานศึกษายังขาดผูจัดการสุขภาพนักเรียนในภาพรวมและครบวงจร ตั้งแตการคัดกรอง
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ขอมูลความผิดปกติและการสงตอเพื่อการรักษา ความไมชัดเจนในบทบาทของครูประจําชั้นหรือครูอนามัย
เจาหนาที่สาธารณสุข ควรมีการวางแผนรวมกันในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งหมด เพื่อใหเกิด
การสนับสนุนบริการอนามัยโรงเรียนในระดับพื้นที่ที่ดียิ่งขึ้นตอไป
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04
สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคไมติดตอในเด็กวัยเรียน

สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคไมตดิ ตอในเด็กวัยเรียน
โดย…ดร.อรัฐา รังผึ้ง สํานักระบาดวิทยา
สถิติการศึกษาของประเทศไทย(1) นักเรียนในระบบโรงเรียน ปการศึกษา 2559 นักเรียน นักศึกษา
อายุ 3-21 ป มีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน รอยละ 80.8 หรือประมาณ 12.69 ลานคน (ไมรวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จากทั้งหมด 15.7 ลานคน โดยในระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (อายุ 6.14 ป)
ปการศึกษา 2559 มีโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน รอยละ 94.4 หรือประมาณ 12.7 ลานคนจาก
ทั้งหมด 13.3 ลานคน และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป (อายุ 6-17 ป) นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษา
ในระบบโรงเรียน รอยละ 95 หรือประมาณ 9 ลานคน จากทั้งหมด 9.56 ลานคน
สถานการณโรคไมติดตอในวัยเด็ก และวัยเรียน
สถานการณความชุกของภาวะน้ําหนักเกินในประชากรไทย จากการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บ(2) ในประชากรอายุระหวาง 15 - 74 ป พบวา ประชากรไทยมีแนวโนมน้ําหนักเกินเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในวัยรุนและเยาวชน อายุระหวาง 15 - 24 ป ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด เมื่อเทียบกับกลุมอายุอื่น
โดยในป พ.ศ.2557 มีความชุกของผูมีน้ําหนักเกินในกลุมอายุ 15 - 24 ป เทากับรอยละ 17 ในเพศชาย และ
รอยละ 14 ในเพศหญิง (ภาพที่ 1, 2)

ภาพที่ 1 ความชุกของประชากรไทยเพศชาย ที่มีดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 25 kg/m2 จําแนกตาม
กลุมอายุ ป พ.ศ. 2547, 2548, 2550, 2553 และ 2557 จากการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ
และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
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ภาพที่ 2

ความชุกของประชากรไทยเพศหญิง ที่มีดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 25 kg/m2 จําแนกตาม
กลุมอายุ ป พ.ศ. 2547, 2548, 2550, 2553 และ 2557 จากการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงและ
การบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

สถานการณความชุกของภาวะน้ําหนักเกินในประชากรไทย จากการสํารวจประชากรสุขภาพประชาชนไทย
ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557(4) พบวา ความชุกภาวะน้ําหนักเกินและอวนในเด็กวัย 6-14 ป เพิ่มขึ้น 2.8 เทาในรอบ 19 ป
ในรอบ 13 ปที่ผานมา เด็กนอกเขตเทศบาลมีความชุกเพิ่มขึ้น (เพิ่ม 2.3 เทา) มากกวาเด็กในเขตเทศบาล
(เพิ่ม 1.6 เทา) ในการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งนี้ พบเด็กมีน้ําหนักเกินและอวนเปน 2.8 เทาของเด็กผอม
จากเดิมเมื่อ 19 ปกอน ที่มีเด็กผอมมากกวาเด็กน้ําหนักเกินและอวนเล็กนอย (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงภาวะเตี้ย น้ําหนักนอย และน้ําหนักเกินและอวนในเด็กวัยเรียนไทย ระหวาง
พ.ศ. 2538- 2557 โดยใชเกณฑอางอิงของประชาชนไทย พ.ศ. 2542
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ความชุกของปญหาน้ําหนักเกินและอวนในเด็กไทยทีใ่ ชเกณฑอา งอิงของ IOTF ในชวง 5 ป ที่ผานมา
เพิ่มขึ้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโนมในประเทศทั่วโลก ความชุกของเด็กไทยกลุมอายุ 6-14 ป เพิ่มขึ้นสูงมาก
เด็กชายเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.7 ในป พ.ศ.2551-2552 เปนรอยละ 26.1 ในป พ.ศ.2557 หรือเทากับเพิ่มขึ้น
รอยละ 56 ในชวง 5 ปที่ผานมา ซึ่งสูงกวาอัตราเพิ่มของความชุกทั่วโลกในชวง 33 ป และใกลเคียงกับอัตราเพิ่ม
ของเด็กในประเทศกําลังพัฒนาในชวง 33 ป สวนในเด็กหญิงเพิ่มขึ้นต่ํากวาเด็กชาย โดยเพิ่มจากรอยละ 15.2
เปนรอยละ 19.0 หรือเทากับเพิ่มขึ้นรอยละ 25 ในชวง 5 ปที่ผานมา ในเด็กชายอายุ 2-5 ป เพิ่มขึ้นจากรอยละ
13.2 ในป พ.ศ.2551-2552 เปนรอยละ 14.6 ในป พ.ศ.2557 และในเด็กหญิงจากรอยละ 13.2 เปนรอยละ 16.4
หรือเทากับความชุกเพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 และรอยละ 24 ในเด็กชายและเด็กหญิงอายุ 2-5 ป ตามลําดับ
การสํารวจสถานการณการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย ระหวาง พ.ศ.2555-2558 โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)(3)
พบวา ในชวง 4 ปที่ผานมา กลุมประชากรวัยรุนและเยาวชน (อายุ 15-24 ป) มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
รอยละ 63-67 ขณะที่กลุมประชากรวัยเด็ก (6-14 ป) มีอัตรากิจกรรมทางกายที่รอยละ 61-68 ซึ่งนอยกวา
วัยผูใหญมาก (ภาพที่5)

ภาพที่ 5

ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในประชากรไทย ป 2555 – 2558 โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป พ.ศ.2560
โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ(5) พบวา จากการสอบถามสมาชิกในครัวเรือนจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
ทั้งสิ้น 55.9 ลานคน เปนผูที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรอบปที่แลวประมาณ 15.9 ลานคน (รอยละ
28.4) โดยเปนผูที่ดื่มสม่ําเสมอ 6.98 ลานคน (รอยละ 12.5) และเปนผูที่ดื่มนานๆ ครั้ง 8.91 ลานคน (รอยละ
15.9) กลุมอายุ 25-44 ป มีอัตราการดื่มสุราสูงสุด (รอยละ 36.0) กลุมอายุ 20-24 ป และ 45-49 ป มีอัตรา
การดื่มสุราใกลเคียงกัน (รอยละ 33.5 และ 31.1 ตามลําดับ) กลุมผูสูงวัย (อายุ 60 ปขึ้นไป) มีอัตราการดื่มสุรา
รอยละ 15.2 สําหรับกลุมเยาวชน (อายุ 15-19 ป) มีอัตราการดื่มสุราต่ําสุด (รอยละ 13.6)
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางสม่ําเสมอในรอบป พ.ศ.2558 พบวา
จังหวัดที่มีอัตราผูดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลสม่ําเสมอ เกินกวารอยละ 40 มีจํานวน 5 จังหวัด ไดแก
จังหวัดเชียงราย (รอยละ 45.3) จังหวัด ลําพู น (รอยละ 44.1) จังหวั ดพะเยา (รอยละ 44.0) จังหวัดนาน
(รอยละ 42.4) และจังหวัดสุรินทร (รอยละ 40.6) สําหรับแนวโนมการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
ในภาพรวมยังไมชัดเจน หากเปรียบเทียบกับผลสํารวจครั้งกอน (ป 2558) ก็ยังถือวาลดลงอยางเห็นไดชัด
โดยในภาพรวมลดลงรอยละ 5.6 สัดสวนผูชายที่ดื่มลดลงมากกวาผูหญิง อัตราการดื่มของผูชายลดลงรอยละ
56.6 เปนรอยละ 47.5 (ลดลงรอยละ 9.1) อัตราการดื่มของผูหญิงลดลงจากรอยละ 13.0 เปนรอยละ 10.6
(ลดลงรอยละ 2.4) (ภาพที่ 6)
แนวโนมความชุกของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมอายุ 15 -19 ป มีแนวโนมลดลง จากป พ.ศ. 2557
รอยละ 19.03 เปนรอยละ17.95 ในป พ.ศ.2558 ในขณะที่กลุมอายุ 15 ปขึ้นไปทั้งหมด เพิ่มจากรอยละ
31.19 ในป พ.ศ.2557 เปนรอยละ 17.95 ในป พ.ศ.2558 (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 6

แนวโนมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากร อายุ 15 ป ขึ้นไป
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ภาพที่ 7

ความชุกของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ป พ.ศ.2546 – 2558 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ

แนวโนมการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ลดลงไมมาก(6) แตลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ
20.7 ในป 2557 เปนรอยละ 19.9 ในป 2558 และรอยละ 19.1 ในป 2560 ผูชายที่สูบบุหรี่ลดลงมากกวา
ผูหญิง โดยผูชายลดลง รอยละ 40.5 ในป 2557 เปนรอยละ 39.3 ในป 2558 และรอยละ 37.7 ในป 2560
สําหรับผูหญิงลดลงจากรอยละ 2.2 ในป 2557 เปนรอยละ 1.8 ในป 2558 และรอยละ 1.7 ในป 2560 อายุ
เฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก มีผลตอการเขาถึงการมีสุขภาวะที่ดีและจํานวนปการสูญเสียสุขภาวะ อายุเฉลี่ยที่
เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผูที่สูบบุหรี่เปนประจําเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กนอยจาก 17.8 ป ในป 2557 เปน 18 ป ใน
ป 2560

ภาพที่ 8

อัตราการสูบบุหรี่ปจจุบันของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป พ.ศ.2534-2560
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เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ 15-18 ป, 19-24 ป, 25-40 ป, 41-59 ป และ 60 ปขึ้นไป เทากับรอยละ
7.8, 20.4, 21.8, 21.4 และ 14.4 ตามลําดับ ในทุกกลุมอายุมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงจาก ป พ.ศ.2557 ยกเวน
กลุมอายุ 19-24 ป (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9

อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป พ.ศ.2534-2560 จําแนกตามกลุมอายุ

ในป พ.ศ.2560 อัตราการสูบบุหรี่ของผูที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอัตราการสูบบุหรี่ปจจุบัน
สูงสุด รองลงมาเปนระดับมัธยมตน ผูที่ไมเคยเรียน ระดับมัธยมปลาย และระดับอุดมศึกษาขึ้นไป คือ รอยละ
22.0, 18.1, 18.0, 7.7 และ 5 ตามลําดับ ทุกระดับการศึกษามีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงจากป 2557 และผูที่มี
ระดับการศึกษาอุดมศึกษาขึ้นไป อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด คือ รอยละ 64.68
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โครงการสํารวจสุขภาพนักเรียน ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 (Global School-bases student
Health Survey: GSHS)
กรมอนามัยไดดําเนินการสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียน (อายุ 13-17 ป) ในประเทศไทย ป พ.ศ.2558(7)
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการอนามัยโลก ผลการสํารวจสําคัญๆ พบวา กลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งสิ้น 5,894 คน โดยเปนเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่ใกลเคียงกัน คือ เปนเพศชาย 2,528 คน (รอยละ
47.1) และเปนเพศหญิง 3,335 คน (รอยละ 52.9) ในจํานวนนี้เปนกลุมเด็กนักเรียนที่อยูในชวงอายุ 12 ป และ
นอยกวา 673 คน (รอยละ 10.2) ชวงอายุ 13-17 ป 4,990 คน (รอยละ85. 2) ซึ่งเปนกลุมขอมูลที่ใหญที่สุด
และเปนชวงอายุ 18 ป หรือมากกวา 214 คน (รอยละ 4.7) เปนนักเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
1-6 กระจายอยูในโรงเรียนตางๆ จํานวน 63 โรงเรียน ที่เปนของรัฐและของเอกชนทั่วประเทศไทย(๑๐)
ดานพฤติกรรมการบริโภค (Dietary behavior) พบวา พฤติกรรมของนักเรียนไมมีความแตกตางกัน
ระหวางเพศชายและเพศหญิง (ปจจัยขอที่ 2 ขอที่ 3 และขอที่ 4) ยกเวนปจจัยดานน้ําหนัก (ปจจัยขอที่ 1) ที่
พบอุบัติการณในเพศชายมากกวาเพศหญิง ทั้งในนักเรียนกลุมอวน (รอยละ 5.8) กลุมที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
(รอยละ 17.1) และกลุมน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ (รอยละ 8.5) นักเรียนมีพฤติกรรรมการรับประทานผักและผลไม
2-3 ครั้ง/วัน คอนขางต่ําหรือมีจํานวนไมถึงครึ่งหนึ่งของนักเรียนกลุมตัวอยาง (รอยละ 32.5 และ 41.0) ตามลําดับ
และยิ่งพบแนวโนมขอมูลต่ําลงอีก (รอยละ 2.1) ในกลุมนักเรียนที่ทานผักและผลไมไดถึง 5 ครั้ง/วัน หรือ
มากกวานั้น ในชวงระยะเวลาระหวาง 30 วันที่ผานมา นักเรียนเกินครึ่งของกลุมตัวอยางที่ดื่มน้ําอัดลมในยี่หอตางๆ
เชน โคก เปปซี่ สไปรท หรือเซเวนอัพ และอื่นๆ จํานวน 1 ครั้ง/วัน หรือมากกวานั้น ในระหวาง 30 วันที่ผานมา
(รอยละ 56.1) รองลงมา พบนักเรียนรับประทานอาหารจากรานอาหารฟาสตฟูด เชน รานแฮมเบอรเกอร
โรงอาหารของโรงเรียนหรือตลาด จํานวน 3 ครั้ง/วัน หรือมากกวานั้น (รอยละ 54.7) (ตารางที่ 2)
กิจกรรมการออกกําลังกายของนักเรียนสวนใหญ พบนักเรียนมีพฤติกรรมนั่งนานมากที่สุดหรือนักเรียน
ใชเวลา 3 ชั่วโมง/วัน หรือมากกกวานั้น ในการนั่งดูโทรทัศน นั่งเลนเกมคอมพิวเตอร คุยกับเพื่อน นั่งอาน
หนังสือ หรือนั่งคุยโทรศัพท ซึ่งพบมากกวาครึ่งของนักเรียน (รอยละ 56.3) พบใกลเคียงกันทั้งในนักเรียนหญิง
และนักเรียนชาย รองลงมา พบนักเรียนครึ่งหนึ่งไมไดเดินหรือขี่จักรยานไปและกลับระหวางบานกับโรงเรียน
ระหวาง 7 วันที่ผานมา (รอยละ 51.7) และยังพบนักเรียนที่ทํากิจกรรมการออกกําลังกายที่รวมแลวไมนอยกวา
60 นาที/วัน ในจํานวน 5 วันหรือมากกวา ในระหวาง 7 วันที่ผานมา ในระดับคอนขางต่ําประมาณหนึ่งในสี่
ของกลุมตัวอยางเทานั้น (รอยละ 20.0) และแนวโนมขอมูลยิ่งต่ําลงไปอีก เมื่อพบขอมูลนักเรียนทํากิจกรรม
การออกกําลังกายที่รวมแลว ไมนอยกวาวันละ 60 นาที ตลอดทั้ง 7 วัน ในระหวางสัปดาหทั่วไปหรือตามปกติ
(รอยละ 11.7) และนักเรียนไดรับการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับพละศึกษามากกวาหรือเทากับ 3 วัน/สัปดาห
(รอยละ 10.5) และ 5 วัน/สัปดาห (รอยละ 6.4) ตามลําดับ และพบในกลุมนักเรียนชายสูงกวานักเรียนหญิง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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นักเรียนสูบบุหรี่เปนเวลา 1 วัน หรือมากกวานั้น ในระหวาง 30 วันที่ผานมา (รอยละ 10.4) นักเรียน
ใชยาสูบรูปแบบตางๆ เชน บุหรี่ ซิการ บารุกุ หรือบุหรี่ไฟฟา เปนเวลา 1 วัน หรือมากกวานั้น ในระหวาง 30
วันที่ผานมา รวมไปถึงใชยาสูบรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว (รอยละ 14.1 และ รอยละ 9.3)
ตามลําดับ อุบัติการณในนักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนที่เคยพยายาม
เลิกสูบบุหรี่ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ในระดับสูงถึง (รอยละ 80.7) แสดงใหเห็นวานักเรียนสวนใหญตองการ
เลิกสูบบุหรี่แตไมสําเร็จ อายุที่สูบบุหรี่ครั้งแรก โดยในกลุมของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่นั้น นักเรียนสวนใหญจะ
เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุยังนอย คือ กอนอายุ 14ป (รอยละ 70.6) ปจจัยเสี่ยงและอาจจะสนับสนุนให
นักเรียนสูบบุหรี่ คือ นักเรียนอยูในสถานที่ที่มีคนสูบบุหรี่ จํานวน 1 วัน หรือมากกวาในระหวาง 7 วันที่ผานมา
(รอยละ 41.6) และพอแมหรือผูปกครองของนักเรียนใชยาสูบรูปแบบอื่น เชน ยาเสน (รอยละ 31.8) โดย
อุบัติการณของพฤติกรรมที่เปนปจจัยดานลบนี้ พบไมตางกันในนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
นักเรียนที่เคยดื่มแอลกอฮอลจะเริ่มดื่มครั้งแรก นอกจากการจิบเพียงเล็กนอย กอนอายุ 14 ป หรือ
นอยกวา (รอยละ 54.8) และอีกทั้งยังพบเด็กนักเรียนดื่มแอลกอฮอลใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก ดื่ม 2 แกว
หรือมากกวาตอวัน และรูปแบบที่สองดื่มจํานวน 1 แกว จํานวน 1 ครั้งหรือมากกวา ในระหวาง 30 วันที่ผานมา
(รอยละ 49.5 และ รอยละ 22.2) ตามลําดับ นอกจากนี้พบอุบัติการณเกี่ยวของกับการดื่มแอลกอฮอลคอนขางต่ํา
นักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจากเพื่อนในระหวาง 30 วันที่ผานมา (รอยละ 18.0) นักเรียนดื่มแอลกอฮอล
จนมีอาการเมามาก จํานวน 1 ครั้ง หรือมากกวานั้นในชวงชีวิตที่ผานมา (รอยละ 24.3) และนักเรียนเคยไดรับ
ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล เชน มีปญหากับครอบครัวหรือเพื่อน ขาดเรียน หรือทะเลาะวิวาทมากกวา
1 ครั้ง หรือมากกวาในชวงชีวิตที่ผานมา (รอยละ 10.8) โดยอุบัติการณของพฤติกรรมที่เปนปจจัยดานลบ
ทั้งหมดนี้ พบใกลเคียงกันในนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
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ตารางที่ 2 รอยละของดัชนีมวลกายพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนไทย อายุ 13-17 ป
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05
โครงการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการลดเสีย่ งโรคไมติดตอในโรงเรียน

โครงการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการลดเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียน
ในระยะที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดมีการดําเนินโครงการตางๆ ดานสุขภาพในโรงเรียน ใน
ลักษณะที่เปนความเสี่ยงแตละดานที่เกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไมติดตอ เชน เรื่องความอวน การ
บริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การออกกําลังกาย โดยไมไดกลาวถึงโรคไมติดตอโดยตรง แตบางโครงการก็มีประเด็น
ที่เนนเรื่องโรคไมติดตอเพิ่มขึ้น ไดแก โครงการ อย.นอย
1. โครงการเด็กไทยแกมใส
เป น โครงการที่ จั ดทํ า ขึ้ นภายใต ความรว มมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักโภชนาการ
กรมอนามัย รวมกับ สสส. และภาคีเครือขาย ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการนอมนําแนวทางดําเนินงานของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
(รัชกาลที่ 9) มาบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอยางครบวงจรของโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนตั้งแตป พ.ศ. 2557 เพื่อการ
แกไขปญหาการขาดสารอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาวะระยะยาว โดยตั้งเปาหมายในป 2560
ใหสัดสวนของเด็กนักเรียนที่ขาดอาหารหรืออวนไมเพิ่มขึ้นจากเดิม กลุมเปาหมายจะเนนโรงเรียนระดับประถม
ศึกษาและขยายโอกาส ซึ่งดําเนินการแบบโครงการนํารอง เพื่อถวายสมเด็จพระเทพเจาฟา (นักโภชนาการ)
จํานวน 544 โรงเรียน ในทุกภูมิภาคและทุกสังกัด โดยความสมัครใจ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
ซึ่งป 2560 จะเปนปสุดทายที่ไดรับเงินงบประมาณจาก สสส. และกําลังพิจารณาตอในเรื่องของทิศทางการ
ดําเนินโครงการ เรื่องเงินงบประมาณอาจไมไดรับการสนับสนุนตอ แตยังคงดําเนินการตอในโครงการนอมนํา
แนวพระราชดําริ
การดําเนินโครงการมียุทธศาสตรหลัก 2 ดาน คือ
1) สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดตางๆ ที่รวมโครงการฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) พัฒนารูปแบบการจัดการดานอาหารและโภชนาการในโรงเรียนที่นําไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน
องคประกอบของการพัฒนาอาหาร โภชนาการ และสุขภาพอนามัยในโรงเรียนตามโครงการเด็กไทย
แกมใส มี 8 องคประกอบ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อการเชื่อมโยงขยายผลสูชุมชนและมีความยั่งยืน องคประกอบทั้ง 8
ไดแก 1.เกษตรในโรงเรียน 2. สหกรณนักเรียน 3.การจัดบริการอาหาร 4.การติดตามภาวะโภชนาการ 5.การ
พัฒนาสุขนิสัย 6.การพัฒนาอนามัย 7.จัดบริการสุขภาพนักเรียน 8.การจัดการเรียนรูปแบบบูรณาการ
ปจจุบันมีโรงเรียนที่เขารวมในโครงการทั้งหมด 544 โรงเรียน โดยแบงเปน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
472 โรงเรียน องคการปกครองสวนทองถิ่น 46 โรงเรียน สช. 18 โรงเรียน กทม. 8 โรงเรียน โดยภายหลัง
ป 2560 จะทําการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ 122 แหง และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียน
ที่ไมไดรับคัดเลือกตอโดยกรมอนามัย
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ในชวงปลายปจะมีการถอดบทเรียนในเรื่องของกระบวนการ แตเรื่อง Outcome ยังไมไดประเมิน
ซึ่งทางหนวยงานกําลังออกแบบตัวเก็บขอมูล เปนการเก็บขอมูลของระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ซึ่งจะเป นการวั ดที่ตั วของเด็ก ความรู และความเขาใจในเรื่ องสุ ขภาพ เรื่อง 8 องคป ระกอบตามแนวทาง
พระราชดําริของพระเทพฯ ที่เด็กลงมือทํา

2. โครงการ อย.นอย
ดํ า เนิ น การโดย กองพั ฒ นาศั ก ยภาพคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
การดําเนินงานโครงการ อย.นอย ในชวง 2-3 ปนี้ มีเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงาน NCDs เริ่มจาก 4 โรงเรียน
ขยายเปน 12 โรงเรียน และมีแผนขยายทั่วประเทศในที่สุด เนื้อหาพื้นฐานของ อย.นอย คือ เนนใหครอบคลุม
ทั้งยา อาหาร และเวชสําอางค โดยดําเนินงานผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการประสานและคัดเลือก
โรงเรียน เพื่อนําครูมาพัฒนาความรูและทักษะ พรอมทั้งแจกอุปกรณ เครื่องมือประกอบการสอน ที่นํามาจาก
นวัตกรรมใหมๆ มีการสนับสนุนงบประมาณผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร มีการ
ดําเนินงานไดอยางโดดเดน และเดือนหนาทาง อย. จะมีการจัดประกวดนวัตกรรม อย.นอย เพื่อนํามาใชในการ
สนับสนุนงานสงเสริมและปองกันสุขภาพในโครงการ บทเรียนจากการดําเนินงานพบวา โรงเรียนสวนใหญจะมี
ความคิดในเรื่องการประกวด แพ ชนะ ทั้งนี้ ตองสื่อสารเรื่องแนวคิดการดําเนินงานใหชัดเจน
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ในเรื่องของ NCDs นั้น จัดทําขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปนี้ดําเนินการเปนปที่ 3
นํารอง 4 โรงเรียนในปแรก และปตอมาขยายเปน 12 โรงเรียน และมีการทําวิจัยในเรื่องนี้ดวย ไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี ปนี้ไดดําเนินการประมาณ 500 โรงเรียนทั่วประเทศและปหนาก็จะดําเนินการตอไป การ
ขับเคลื่อนเขาไปในโรงเรียนในภาพรวมนั้น ทางดาน อย. มุงหวังในกลุมเด็กมัธยมปที่ 1 ปรากฏวา สื่อการเรียน
การสอนดีมาก ครูจึงนําไปขยายผลยังชั้นเรียนอื่นๆ และทางโรงเรียนก็จะทําการสรุปผลการวิจัยใหกับทาง
หนวยงานดวย ซึ่งปหนาทาง อย. จะขับเคลื่อนตอ จํานวนโรงเรียนที่ตั้งเปาหมายไว คือ หลักพันขึ้นไป เพราะ
โรงเรี ยน อย.น อย มีเ ครื อขายอยูแลว ครู แกนนําสามารถไปสอนครูในโรงเรีย นดวยกัน หรื อชั้นอื่น ๆ และ
โรงเรียนในเครือขายได ปกติ อย. จะเนนเรื่องสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ แตโครงการ NCDs เปนโครงการที่ทํา
ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการดําเนินโครงการ อย.นอย ในระยะเวลา 15
ปที่ผานมา พบวา เจอปญหาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน เมื่อทําเชิงลึกและมีการติดตามก็จะเห็นปญหา
และผลการดําเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น ผูวิจัยกลาวไววา ตองมีการกระตุนและติดตามนักเรียน เมื่อใหความรู
ไปแลวตองติดตาม เพราะถาไมกระตุนอาจทําใหลืมเลือนได จากการดําเนินงานก็พบวา เด็ก ม.1 – ม.3 มีแนวโนม
ดานสุขภาพดีขึ้น
3. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนฐานเดิมของกรมอนามัย ดําเนินการโดยสํานักสงเสริมสุขภาพ
ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการทั่วประเทศ ทุกเขต ทุกพื้นที่ มีการประกาศรางวัล/มอบโลใหโรงเรียน ระดับเพชร
ระดับทอง
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กําลังประเมินผลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรม และการรับรูของเด็กก็
เปนสวนหนึ่งในการเก็บขอมูล เปนการประเมินที่เปรียบเทียบระหวางโรงเรียนระดับเพชรและโรงเรียนไมระดับ
เพชร เปนการดูผลลัพธที่ตัวเด็ก ซึ่งจะสรุปผลการประเมินในปงบประมาณ 2560
4. โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติ
ภายใตการดําเนินการของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินงานทุกจังหวัด 76 จังหวัด
จังหวัดละ 4 โรงเรียน ภายใตกิจกรรมแกปญหาสุขบัญญัติ มีรายละเอียดตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
5. โครงการและบทบาทของหนวยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการดําเนินการ
เกี่ยวของกับการลด NCDs แตไมไดเปนโครงการที่ระบุประเด็นนี้อยางชัดเจน ไดแก
5.1 กรมสุขภาพจิต
ในสวนของวัยเรียน ทางกรมสุขภาพจิตมีโครงการที่ดําเนินการอยู คือ การสรางเสริมสุขภาพจิต
เด็กวัยเรียนในโรงเรียน เปนการเฝาระวังปญหาพฤติกรรมและอารมณเด็กในโรงเรียน เปนการคัดกรอง SDQ
ซึ่งไดจัดทํารวมกับโรงเรียนมาเปนเวลานาน และสามารถที่จะจัดทําเปนเนื้อหาหลักสูตรไดหรือไม
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
• 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน (โรงเรียนคูเครือขา ย) ดูแลปญหา พฤติกรรม อารมณ
ยาเสพติด เพศ โดยตอนนี้มีคูเครือขาย 997 คูเครือขาย มีนักเรียนกลุมเสี่ยงที่ไดรับ
การชวยเหลือ 98.75
• การพัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิตปองกันพฤติกรรมเสี่ยง ในเรื่องแอลกอฮอล และการ
ใชความรุนแรงในระดับอาชีวะ มีทุกเขตสุขภาพ ใชฐานโรงพยาลเปนผูดูแล เนนหนวย
บริการไปยังสถานศึกษา
• โครงการ TO BE NUMBER ONE เปนเรื่องการใชสารเสพติด เปนศูนยเพื่อนชวยเพื่อน
ศูนยเพื่อนใจ เปนลักษณะการใหคําปรึกษา
• สถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนราชนครินทร มีรูปแบบการสอนเรื่อง เพศศึกษา
ทักษะชีวิตในสถานศึกษา มีตัวหลักสูตรและโปรแกรม เนนเรื่องเพศ การใหคําปรึกษา
คูมือใหคําปรึกษาไมวาจะเปนเรื่อง เหลา บุหรี่ แอลกอฮอล ผานเจาหนาที่สาธารณสุข
ไปสูสถาบันและโรงเรียน อาจเปนบุคลากรดานสาธารณสุข ครูแนะแนว หรือครูที่ดูแล
เด็กนักเรียนเวลาที่มีปญหา เปนการใหคําปรึกษา แนะนําดานตางๆ
5.2 สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
การดําเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่เนนหนักในระดับมัธยมศึกษา โดยขอใหทางโรงเรียนดําเนินการ
เรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ และในป 2560-2561 ขยายเขาไปในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อใหครอบคลุม
ทุกระบบของ สพฐ. และขยายไปในโรงเรียนขยายโอกาสดวย ขณะนี้กําลังหาชองทางในเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่
ในระดับอาชีวศึกษาดวย กิจกรรมที่จะดําเนินการ คือ การจัดทําแนวทางวาใน 7 มาตรการที่ดําเนินการในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถนําไปใชไดในระดับอาชีวศึกษาหรือไม เนนการทํางานในระดับมัธยมศึกษา
มาตรการเพื่อดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ
1) การกําหนดนโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ของโรงเรียน
2) การบริหารจัดการในโรงเรียนปลอดบุหรี่
3) การจัดสภาพแวดลอมเพื่อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
4) การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
5) การมีสวนรวมของนักเรียนในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่
6) การดูแลชวยเหลือนักเรียนไมใหสูบบุหรี่
• กระบวนการปองกัน คัดกรอง และติดตามนักเรียนกลุมเสี่ยง เพื่อปองกันการเริ่มสูบ
บุหรี่ของนักเรียน
• กระบวนการในการดูแลชวยเหลือ ใหคําปรึกษานักเรียนที่สูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่ และ
ติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอยางตอเนื่อง

50

กระบวนการสงตอนักเรียนที่สูบบุหรี่เขาสูระบบบริการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสม
และติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เขาสูระบบบริการเลิกอยางตอเนื่อง
7) การมีกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน
แนวทางการปองกันและควบคุม ในโรงเรียน
• ไมใหคนที่สูบบุหรี่เขาไปสูบบุหรี่ในโรงเรียน
• ไมใหเด็กนักเรียนนําบุหรี่เขาไปในสถานศึกษาหรือเขตโรงเรียน
• ไมใหผูคานําบุห รี่เข ามาภายในเขตโรงเรียน ไมวาจะเปน การขายหรื อการแจกจ ายมี
การชวยเหลือ การบําบัด เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
•

5.3 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
• ป 2559 ไดจัดทําหลักสูตรสอนความรูใหกับคุณครู เพื่อใหคุณครูนําไปถายทอดใหกับ
ทางนักเรียน โทษ พิษภัย กฎหมายเบื้องตน เนนเกี่ยวกับพรบ.
• กําลังจัดทําเนื้อหาหลักสูตร ใชงบประมาณจาก สสส. ในระดับ ม.1-ม.6
5.4 สํานักโรคไมติดตอ
• มุงเนนวัยทํางาน
• ดร.วรกร ไหมอุม จัดทําวิจัยเกี่ยวกับการเก็บขอมูลเรื่องบุหรี่และสารเสพติดในระดับ
โรงเรียนมัธยม พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และสารเสพติด
5.5 มูลนิธิแพธทูเฮลท (PATH)
ฐานงานของหนวยงานเดิมเปนเรื่องการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู การลดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่องเพศ ในวัยเรียนระดับ ม.1 - ม.6 เนนการสรางเสริมทักษะชีวิต ซึ่งการทํางานดังกลาวมาในระยะเวลา 2 ป
สงผลมายังเรื่องสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพที่ตอเนื่องมาจากการเรียนรูและปจจัยที่อยูรอบตัวเด็ก เด็กไดเรียนรู
อยางตอเนื่อง ครบทุกมิติ ถือเปนประเด็นสําคัญ จะทําอยางไรใหเกิดความยั่งยืน ใหเด็กไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
จากผลงานวิจัยของ อ.ชะนวนทอง และสวนกลางของกองทุนโรค เด็กที่ไดเรียนตอเนื่องเกิดอะไรขึ้นกับเขา
แงของความรู เด็กสามารถไดรับความรู แตทักษะของการตอรอง การยืนยัน ความสามารถดานการสื่อสาร
ซึ่งเปนทักษะชีวิต มันจะเกิดขึ้นได คือ เด็กตองไดเรียนซ้ําๆ ตัวอยาง เชน ในระดับอาชีวศึกษา นักศึกษาที่ผาน
วิชาบังคับเรื่องเพศไปแลว ถาไมไดเรียนตอชั้นปที่ 2 ปที่ 3 คือ ทักษะจะหายไป โดยการเก็บขอมูลจากเด็กป 1
เทียบกับเด็กป 3 (คนเดิม)
ปจจุบัน ขยับจากเด็ก ม.1 – ม.6 กลับมาสรางหลักสูตรเสริมปองกัน สําหรับ ป.4 – ป.6 กําลัง
ทดลองอยู 10 จังหวัด จังหวัดละ 5 โรงเรียน โดยแนวคิดของการทํางาน คือ ทําอยางไรใหยั่งยืน จากประสบการณ
ครั้งแรก ทําใหผูบริหารตองมองถึงประเด็นเชิงพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะเรื่องปจจัยเสี่ยง จะจัดการ
อยางไรใหเด็กไดเรียนรูครบ อยางเชน
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เพศ มีการศึกษาครบทุกมิติ คือ 6 ดาน ซึ่งเปนเกณฑเดียวกันกับของกรมอนามัย กระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งเวลาที่มีอยูและจัดสรรใหมันยังไมเพียงพอ คําถามคือแลวใครจะตัดสินใจ และจะทําอยางไรกับ
เรื่องที่เราคิดวาเปนทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพที่สําคัญ
ลดการทอง การปองกันเปนการสรางกระบวนการคิดและใหเด็กพิจารณา ใหขอมูลทั้งดานบวก
และดานลบกับเด็ก เตรียมครู พัฒนาครู ใหเขาใจกรอบเนื้อหาของเรื่องเพศ ชวยในเรื่องแผนการเรียนรู เขียน
แผนใหครูนําไปสอน โดยใหโรงเรียนหาชั่วโมงเอง จะทําอยางไรใหเด็กไดรับความรูอยางครบถวน มีกระบวน
การติดตาม เพื่อผลลัพธพฤติกรรมที่เกี่ยวขึ้นกับตัวเด็ก
ในชวงปครึ่งที่ผานมา สสส. มีแนวคิดเกี่ยวกับสุขศึกษาที่เนนเรื่องเสริมสรางทักษะชีวิตและ
เสริมสรางทักษะสุขภาพ รีวิวเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนสุขศึกษาวาเปนอยางไรบางในความคิดของเด็ก พยายาม
ที่จะสังเคราะหเนื้อหาเบื้องตนจากสํานักพิมพหลายแหง อจท. ที่โรงเรียนใชมากที่สุดตอนนี้ แบบเรียนของ พว.
ซึ่งมีหลายสํานักพิมพมาก ซึ่งพูดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก เนื้อหา ความลึก และจุดเนนของแตละ
สํานักพิมพจะไมเหมือนกัน ซึ่งตัวชี้วัดใน สพฐ. สวนกลางใหกรอบที่กวาง ทฤษฎีการมองของแตละสํานักพิมพ
ใชมุมใดมอง ใหเนื้อหาอะไรกับเด็ก มุมมองบางสวนก็เหมือนกัน เชน ระบบรางกาย 10 ระบบ
พอเปนเรื่องสุขศึกษา เปนการดูแลสุขภาพตนเอง ดังนั้น PATH จึงไดสังเคราะหและออกแบบ
เปนหนวยการเรียนรู ในหนังสือแบบเรียน 5 หนวยดวยกัน
หนวยที่ 1 พฤติกรรมสรางเสริมเด็ก เด็กตองรูอะไร พัฒนาการ 5 ดาน เขารูไหมวาเขาไดรับ
ทุกมิติหรือเปลา แตละดานมีความผิดแปลกไปกวามาตรฐานอยางไร ซึ่งมีเครื่องมือในการวัดประเมินของแตละ
หนวยงานที่มีอยู เชน สสส. กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ที่เปนของหนวยราชการ แบบประเมินภาวะ
ความเครียด การคํานวณสวนสูง น้ําหนัก เนนใหเด็กไดรูวาตัวเองเปนอยางไรและตองมีพฤติกรรมพื้นฐานใน
การดูแลสุขภาพ เนนสุขภาวะองครวม และ 4 อ. 5 อ. ซึ่งแตละที่จะไมเหมือนกัน ตัวหลักก็คือ 5 มิติ ของตัว
มนุษย คือ การรูวาตองดูแลดวยตนเอง กาย จิต สังคม อารมณ สติปญญา เนนทักษะที่เด็กจะตองทํากิจกรรม
ทายบท เชน วางแผนสุขภาพตนเอง ฉะนั้น ม.1 ตองวางแผนสุขภาพตนเองได การกิน การนอน การผักผอน
การออกกําลังกาย โดยทําอยางตอเนื่องตลอด 3 เดือน ในเทอม
หนวยที่ 2 โภชนาการ สื่อ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ใหเทาทัน
เกี่ยวกับสังคม สภาพแวดลอม และสื่อตอการเลือกกินของเด็ก การคํานวณแคลอรี่ของตนเอง ในแตละวันตอง
ใชพลังงานเทาไร 1 วัน กินอะไร ไดรับสารอาหารอะไรบาง แหลงที่มาของแคลอรี่ เทียบกับน้ําหนัก สวนสูง
หนวยที่ 3 สุขภาวะทางเพศและสัมพันธภาพ เปนมิติเรื่องการดูแลตนเองใหมีทางเลือกที่
ปลอดภัย การควบคุมตนเองในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง สัมพันธภาพในครอบครัว การดูแลผูสูงอายุในครอบครัว
หน วยที่ 4 สารเสพติ ด และพฤติกรรมเสพติด การประเมิน ตนเองวามีความเสี่ยงที่จะติด
หรือไม ถาติดจะทําอยางไร มีวิธีการจัดการอยางไร ขอความชวยเหลือจากใคร
หนวยที่ 5 ลดความเสี่ยงกับสภาพแวดลอม เชน การจราจร การเดินทาง หรือภัยพิบัติตาม
สภาพแวดลอม
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มิ ติเ กี่ ย วกั บ สิ ทธิ สุ ขภาพจะสอดแทรกเขา ไปทุกๆ หนว ย มี พรบ. ที่เกี่ย วของอยา งไรบา ง
สามารถดูแล รองเรียน ขอความชวยเหลือไดจากที่ไหน ซึ่งเปนหลักสูตรของ ม.1- ม.6 รางตัวแบบเรียนแลว
นําลงไปทดสอบกับเด็กวาเนื้อหาที่เขียนและกิจกรรม เด็กสามารถทําไดเองไหม ศึกษาบทบาทของครูวา ครูมี
หนาที่อะไรในการชวยใหเด็กสามารถที่จะทําแบบเรียนได อยูในชวงการทําวิจัย 9 รร. ในกทม. 5 โรงเรียน
เชียงใหม 3 โรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนที่อยูในบริบทเมืองและโรงเรียนอยูในที่กันดารมากๆ ซึ่งตอไปตัวแบบ
เรียนจะถูกใชอยางไร ก็ยังไมมีคําตอบ ทางหนวยงานเลือกทําเพื่อตอบโจทยใหกับเด็กที่อยูในโลกปจจุบันที่มีแต
แหลงเรียนรู ขอมูลตางๆ โดยทําอยางไรใหนักเรียนเกิดทักษะสุขภาพและดูแลตนเองได เนนใหเด็กเรียนรูและ
ทํากิจกรรมเอง โดยใหคุณครูเปนผูชวยหนุน เชื่อมโยงกับชีวิตเด็กใหมากที่สุด
เปาหมาย การนําหลักสูตรและแบบเรียนดังกลาวเขาเสนอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ทางสถานศึกษาจะหยิบนําไปสอน เพื่อตอบโจทยในระยะตอไป ซึ่งมาจากการทดลองที่ผานมา
การเตรียมครู หนวยงานเห็นถึงเงื่อนไขหลายอยางวา ครูเกา ครูใหม ครูที่เพิ่งบรรจุ ซึ่งทดลองใชกรณีนี้กับเด็ก
มีผลตอการรับรูของเด็ก ปญหาที่เจอก็คือ ครูจบมาจากสายพละ ซึ่งสายสุขศึกษาไมมี จะทําอยางไรในการเรียน
การสอน โรงเรียน 40,000 กวาแหง ไมมีสุขบัญญัติที่จะใหเด็กเรียนรูและเกิดพฤติกรรมได ในวัยปฐม เปนการ
สรางสุขบัญญัติใหเด็ก โรงเรียนและชุมชนมีสวนสําคัญมากในการเอื้อใหเด็กมีสุขนิสัยที่ดี คําถามคือ จะตอง
และดวยนโยบายหรืออะไร
5.6 สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สํานัก 4 สสส.)
มีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนรูในโรงเรียน ภายใตชื่อ โครงการโรงเรียนสุขภาวะ
ที่ดําเนินการในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งขณะนี้กําลังขยายผลไปยังกลุมเยาวชน กลุมใหม
โดยเนนกลุมเสี่ยง ซึ่งเด็กอาชีวะมีกลุมเสี่ยงสูงหลายดาน นําไปสูโครงการที่ขับเคลื่อนไปสูอาชีวะ โดยดําเนินงาน
ผานเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แหง และไปเขาตามโหนดใหญ มีวิทยาลัยอยูใตสังกัดของสถาบัน
เริ่มแรกทํา 3 แหง แตมีการขยายผล การดําเนินงานใหทางอาชีวะทําเปนโครงการสรางเสริมสุขภาวะ โดยให
สถาบันการอาชีวศึกษาเปนผูดูแล
เริ่มแรก ใหวิทยาลัยสํารวจวาปญหาคืออะไร อยากทําปญหาเรื่องอะไร ซึ่งความเขมขนของการ
ดําเนินงานขึ้นอยูกับศักยภาพของวิทยาลัย การสถาบันการศึกษาที่เปนพี่เลี้ยงดวย สถาบันแรกที่นํารอง พบ
ปญหามาก ตองใหเวลาพูดคุย ประนีประนอม ปนี้อยางเขาสูปที่ 2 ผลการดําเนินงานกับอาชีวะจึงไมคอยเห็น
ผลมากนัก โดยทางหนวยงานจะเปนผูแล แตก็เริ่มขยับการทํางานเขาสูเยาวชนมากขึ้น เนนกระตุน สนับสนุน
งบประมาณ มีการปรับโครงการ โดยถามความตองการของแตละสถาบัน เพื่อใหมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็น
ดังกลาว อยางไรก็ตามทางสํานัก 4 ไมไดเชื่อมกับหนวยบริการ กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการสนับสนุน
เนื้อหาโดยตรง ซึ่งนอกจากสํานัก 4 ก็จะมีสํานัก 1 ที่ทําเรื่องปลอดบุหรี่กับอาชีวะ
5.7 สํานักทันตสาธารณสุข
ทพญ.ปยะดา ประเสริฐสม ผอ.สํานักทันตสาธารณสุข ไดใหขอมูลเพิ่มเติมตอ โครงการ “สราง
ความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี”
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เมื่อ 5 ปกอน กระทรวงศึกษาธิการมีประเด็นที่ตองแก 2 ประเด็น คือ 1) สวม 2) อวน ซึ่งมี
นโยบายและงบประมาณใหดําเนินงานเรื่องอวน ลดภาวะโภชนาการนั้น งบประมาณไมเพียงพอ จึงจําเปนตอง
หางบประมาณเพิ่ม ซึ่งพอไดพูดคุยกันก็เกิดเปนโครงการ “สรางความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบ นักเรียนไทย
สุขภาพดี” เนนเรื่อง 3 พฤติกรรมหลักที่จะปลูกฝงใหเด็กนักเรียน
การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ จะพัฒนาในเชิงตนแบบและรูปแบบจึงออกมาเปนกึ่งๆ
ประกวด โดยมีคูมือแนวทางเพื่อพัฒนาครูใหมีศักยภาพคูขนานกันไปดวย มีคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ใน
ระดับประเทศที่พัฒนาตัวเกณฑ เพื่อบรรลุเปาหมายในเรื่องโภชนาการและความแข็งแรงของสุขภาพกาย
โดยถอดมาจากคูมือโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยออกมา 5 หมวด 1) หมวดการกิน 2) หมวดการออกกําลังกาย
3) หมวดฟน 4) หมวดการนํา 5) หมวดเครือขาย หมวดทั้งหมดที่ถอดออกมา เปนเกณฑวัดการบรรลุเปาหมาย
ตามงบประมาณการดําเนินงานที่ไดรับ ลั กษณะการทํางานจะผานพื้น ที่เขตการศึกษา เปน การกระตุ นให
โรงเรียนดําเนินการตามโครงการ มีเอกสารนําเสนอการดําเนินงาน โดยเพิ่มหลักสูตรใหความรูกับทางโรงเรียน
ทุกป ในปนี้ จะเปนการเชิญคุณครูเขามาประชุม เพื่อกระตุนใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ ปนี้
ทาง สพฐ. ทําโครงรางเพื่อประเมินผลทั้งโปรแกรม หลังจากการดําเนินงานไป 5 ป เด็กมีพฤติกรรมอยางไร
สํานักทันตสาธารณสุข ไดจัดทําและปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับทันตกรรมเติมเขาไปในโครงการ
เด็กไทยแกมใส และทําเปนเนื้อหาการเรียนรูประกอบในหลักสูตร กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
5.8 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีการดําเนินโครงการโรงเรียนสุขบัญญัติ เริ่มในป 2552 จังหวัดละ 4 โรงเรียน โดยเริ่มจากการ
พัฒนาเครือขายครูแกนนําและนักเรียนแกนนํา มีขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจจากเกณฑสุขบัญญัติ 2) วางแผน
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจการรมการเรียนรู 4) การจัดการสภาพแวดลอม และ 5) การประเมินตาม
เกณฑสุขบัญญัติ ภายใตแนวคิด 6 อ. (อารมณ อาหาร ออกกําลังกาย อโรคยา อุบัติเหตุ และอบายมุข) มีการ
บรรจุเขาไปในหลักสูตรของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา โดยเนนที่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียน
ขยายโอกาส ผลประเมินพบวา มีแนวโนมของ health literacy ดีขึ้น ทั้งยังมีการดําเนินการงานศึกษาวิจัย
วิเคราะหสาเหตุวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนทั้ง 4 ภาค โดยมีการเลือก 4 โรงเรียนเปนตัวแทนภาค จนไดรูปแบบ
การดําเนินงานโดยใชกลไก 1) แกนนํานักเรียน 2) พัฒนาสิ่งที่สนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ
5.9 สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
มีการดําเนินโครงการโรงเรียนเด็กสมวัยและโรงเรียนเด็กไทยแกมใส โดยพัฒนาเกณฑของขนม
นม และเครื่องดื่มที่สงเสริมสุขภาพที่เปนมาตรฐานระดับประเทศ รวมกับการดําเนินการบรรจุเนื้อหาในหลักสูตร
ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส โดยจัดทําชุดเรียนรูกลาง 8 กลุมสาระ และที่กําลังดําเนิน การ
อยูมีการพัฒนา application รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และ
มีการดําเนินการรวมกับ สพฐ. ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมใหครูผูรับผิดชอบ ซึ่งมีโอกาสที่จะสามารถ
สอดแทรกไดในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การดําเนินงานที่ผานมายังไมมีรูปแบบและผลการประเมิน
การดําเนินงาน แตในภาคเอกชนมีบริษัท Nestle ที่มีการดําเนินการอยู
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5.10 สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
มีการจัดการสภาพแวดลอมและการประเมินโรงเรียนดานสุขภาพ ภายใตเรื่องโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ
ขอสรุปและความคิดเห็นตอการบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรการศึกษา ในประเด็นการลดเสี่ยงโรคไมติดตอ
จากการประชุมรวมกับผูเกี่ยวของ พบวา มีโครงการดานสุขภาพที่ดําเนินการในโรงเรียนจํานวนมาก
แตเนนดําเนินการเปนความเสี่ยงแตละดาน และบางสวนมีเนื้อหาสอดคลองกับการลดความเสี่ยงโรคไมติดตอได
จึงมีขอสรุปตอหลักการและแนวทางการดําเนินงานตอไป คือ การดําเนินงาน NCDs จะเปนการตอยอดจาก
โครงการเดิมที่มีอยูแลว ใหมีความเขมขนและเชื่อมโยงไปถึงการลดความเสี่ยงตอการลดโรคไมติดตอได ซึ่งจะมี
การทํา Mapping หลักสูตรวาหนวยงานตางๆ ไดทําอะไรไปบาง และมีเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
กระทรวงศึกษาธิการอยางไร แลวจึงนําไปสูการพัฒนาตอเติมสวนที่ขาดหายไป ที่จะนําไปสูการลดความเสี่ยง
โรคไมติดตอได ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หลักสูตรลูกเสือ หลักสูตรเนตรนารี ถือเปนกิจกรรมเสริม ซึ่งมีประโยชน ประเด็นการชวยชีวิต การลด
อุบัติเหตุ เหลา บุหรี่ ถือเปนชองทางที่มีประโยชนและใกลตัว กิจกรรมที่ใกลชิดกับชีวิต แกนนํานักเรียนควบคู
ไปกับหลักสูตรพื้นฐาน
สวนกลุมนักเรียนอาชีวะและเยาวชน เปนกลุมที่สําคัญอีกหนึ่งกลุม จะเนนพัฒนากิจกรรมเสริมความรู
และประสบการณในเนื้อหาที่เกี่ยวของ ไดแก เหลา บุหรี่ ยาเสพติด เพศ และอวน ซึ่งศูนยพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรแผนงานควบคุมโรคไมติดตอจะปรึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษาตอไปวา จะพัฒนากิจกรรมหรือ
โครงการอะไรไดบางที่เสริมกับโครงการที่ดําเนินการอยูแลว ทั้งสวนที่ทํารวมกับ สสส. และที่สถาบันดําเนินการเอง
สํานักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ใหขอคิดเห็น ดังนี้
1) ถาจะเสริมในดานหลักสูตรก็คงเปนดานคหกรรม เพิ่มเติมในเรื่องสารอาหารที่สามารถสอดคลองได
หรือในวิชาวิทยาศาสตรประยุกต วิทยาศาสตรพื้นฐาน ใน 3 กลุมวิชา เรื่อง โทษของการไดรับโทษ
ของสารอาหาร
2) การสรางควรเนนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะกลุมเด็กดังกลาวสามารถใชสื่อ เพื่อใชโซเซียล
ที่สามารถใชงบประมาณนอย และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดดังกลาว
3) มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป งบประมาณที่ใช คือ เงินที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน อยากให
สาธารณสุขมาสานตอในเรื่องปญหาสุขภาพ
4) ปญหายาเสพติด ซึ่งทําอยูในตอนนี้ คือ โครงการแกไขปญหายาเสพติด การคัดกรองเรื่องสารเสพติด
มีการอบรม 24 จังหวัด ในระบบการคัดกรองผูเรียนในสถานศึกษา ซึ่งในสวนนี้สาธารณสุขก็
สามารถเขาไปในเรื่องของเจาหนาที่สุขภาพ ปหนาจะเพิ่มขึ้นอีก 19 จังหวัด ใน 4 ป ทางกรมจะปู
พรมทั่วประเทศ ไดรับงบ ประมาณจาก ปปส. กําลังทําสรุปการประชุม
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5) 8 จังหวัดนํารองอยูในสวนของภาคกลาง โรงเรียนปลอดเหลา บุหรี่ รวมจัดกับกระทรวงยุติธรรม
ในเรื่องการจัดระเบียบรอบสถานศึกษาและทํารวมกับระดับพื้นที่ในสวนของสาธารณสุข สวนของ
เจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งกําลังทําเรื่องใหทานเลขาธิการลงนาม เพื่อออกมาเปนมาตรการเกี่ยวกับบุหรี่
และเหลา เพื่อใหสถาบันอาชีวะปฏิบัติ
6) โครงการ 6 สถานศึกษา 1 สถานพินิจ เปนงานของกรมพินิจ เนนใหคําปรึกษาในนักเรียนกลุมเสี่ยง
มีนักจิตวิทยาในกรมพินิจเขาไปเพื่อใหคําปรึกษา
7) ปหนาไดรับงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องการสอน 277 แหง จะมีการรวมงานกับมูลนิธิ PATH
เพื่อพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศและการตั้งครรภในวัยเรียน ซึ่งนาจะมีการบูรณาการ
เนื้อหาบางสวนที่เกี่ยวกับ NCDs เขาไปได
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06
โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการพัฒนาผูนําการสรางเสริม
สุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมตดิ ตอในโรงเรียนนํารอง
ป 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูนําการสรางเสริมสุขภาพ
และลดความเสี่ยงโรคไมติดตอ ในโรงเรียนนํารอง ป 2561
ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอนั้น ไดมีขอตกลง
จากคณะทํางานรวมกัน ที่จะเริ่มตนจากการพัฒนาสุขภาพของผูบริหารโรงเรียนและแกนนําของโรงเรียนตอ
การจัดการโรคไมติดตอกอน เพื่อใหเกิดบทเรียนแกผูนําของโรงเรียน จากนั้นจึงจะถอดประสบการณจากครู
และผูบริหารเปนแนวทางการจัดการเรียนรูของนักเรียน
การดําเนินงานของโครงการฯ นี้ จึงออกแบบใหมีกิจกรรมเปนการประชุมปฏิบัติการตอเนื่องทั้งสิ้น
3 ครั้ง คือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เปนการจัดการประชุมเพื่อเรียนรูความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคไมติดตอ ใชระยะเวลา 3 วัน ที่เปนการเรียนรูจากประสบการณจริง
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เปนการเรียนรูติดตามตอเนื่องจากครั้งที่ 1 เพื่อติดตามผลการ
เปลี่ยนภาวะสุขภาพของครูและผูบริหารที่เขารวมครั้งแรก รวมทั้งถอดบทเรียนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผูเขารวมประชุม พรอมกับถอดบทเรียนการทํางานของโรงเรียนที่เคยดําเนินงานมาเกี่ยวกับสุขภาพ
และใหลองนําบทเรียนจากสวนตัวไปปรับการเรียนรูในโรงเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เปนการติดตามผลการดําเนินงานในโรงเรียนที่เขารวมการอบรม
ในดานการจัดการเรียนรูเรื่องโรคไมติดตอ พรอมกับวางแผนพัฒนาขอเสนอการดําเนินงานตอในระยะยาว
วัตถุประสงค
1) เพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงานสรางสุขภาพในโรงเรียนที่ดําเนินการไปแลวในพื้นที่นํารอง
2) เพื่อเสริมการเรียนรูใหแกผูบริหารและครู ในการดานการดูแลสรางเสริมสุขภาพ เพื่อลดความ
เสี่ยงการเปนโรคไมติดตอ
3) เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานบูรณาการดานการจัดการลดเสี่ยงการเปนโรคไมติดตอในโรงเรียน
อยางมีสวนรวมและยั่งยืน
4) เพื่อสรางเครือขายการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและลดเสี่ยงการเปนลดโรคไมติดตอในโรงเรียน
กลุมเปาหมาย
คัดเลือกจากโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรในแตละเขต โรงเรียนที่มีผลงานเดนในดานสุขภาพ
และโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ
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ผูบ ริหารโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 36 คน ประกอบดวย
• เขตสุขภาพที่ 1: จ.เชียงราย จ.พะเยา
• เขตสุขภาพที่ 2: จ.อุตรดิตถ
• เขตสุขภาพที่ 3: จ.กําแพงเพชร
• เขตสุขภาพที่ 4: จ.สิงหบุรี
• เขตสุขภาพที่ 5: จ.สมุทรสงคราม
• เขตสุขภาพที่ 6: จ.จันทบุรี
• เขตสุขภาพที่ 7: จ.รอยเอ็ด
• เขตสุขภาพที่ 8: จ.หนองคาย
• เขตสุขภาพที่ 9: จ.บุรีรัมย
• เขตสุขภาพที่ 10: จ.ยโสธร
• เขตสุขภาพที่ 11: จ.พังงา จ.นครศรีธรรมราช
• เขตสุขภาพที่ 12: จ.พัทลุง จ.ตรัง
หมายเหตุ: เขตละ 3 คน (1 คน/ จังหวัด)
การดําเนินงาน ประกอบดวย การอบรมเชิงปฏิบัติการตอเนื่อง 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนี้
• ครั้งที่ 1 : ระหวางวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ 2561
• ครั้งที่ 2 : ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561
• ครั้งที่ 3 : ระหวางวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูบริหารโรงเรียนเปนตนแบบในการจัดการสรางเสริมสุขภาพที่ดีสําหรับตนเอง และจัดการใหมี
กระบวนการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเปนโรคไมติดตอในโรงเรียนได
2) บทเรียนการดําเนินงานดานสรางเสริมสุขภาพในโรงเรียนและการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
บูรณาการดานการจัดการลดเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียน
3) การสรางภาคีเครือขายการดําเนินการจัดการลดเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียนในพื้นที่นํารอง
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1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูนําการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอ
ในโรงเรียนนํารอง ป 2561 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ 2561
ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร และ โรงแรมสลิล สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเนื้อหาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
เกมสกิจกรรมโรงพยาบาลเทพธารินทร เพื่อสรางความตระหนักดานสุขภาพ
ชื่อเกมส
หยุดภาวะโรคแทรกซอน

อุปกรณ
ชุด อุป กรณขดลวดวงจรไฟฟา ดั ดเป นรู ปอวัย วะที่อาจจะเกิ ดโรคแทรกซ อนของเบาหวานได ไดแก สมอง
(เสนเลือดในสมองตีบ) ตา (เบาหวานขึ้นตา ทําใหตาบอด) หัวใจ (เสนเลือดหัวใจตีบ) ไต (ไตวาย) อวัยวะเพศ
(เสื่อมสมรรถภาพ) เทา (ปลายประสาทชา แผลหายยาก)
จํานวนผูเลน
เลนที่ละคน หรือจะประยุกตใหชวยกันเลน 2 คนก็ได
วิธีการเลน
ใหผูเลนนําตะขอลวดลอดผานขดลวดโดยไมใหโดน หากแตะถูกขดลวดจะมีไฟกระพริบพรอมเสียง หากผานไป
ไดจนถึงปลายทางโดยไมแตะโดนลวดถือวาชนะ (สามารถกําหนดกติกาวาโดนไดกี่ครั้งได)
คําสําคัญในการสื่อสาร เพื่อสุขภาพ
หากเรามีจิตใจที่เขมแข็ง จะสามารถปฏิบัติตนใหผานสิ่งตางๆ ที่ทําใหเกิดโรคแทรกซอนของเบาหวานไปได
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หมายเหตุ
หากไมมีอุปกรณชุดเกมสขดลวด เราสามารถใชอุปกรณใกลตัว อะไรก็ไดที่ตองใชสมาธิมากๆ มาเปนเกมส เชน
ไขไก ก็เปนเกมสตั้งไขไก แขงตั้งไขใหไดตามเวลาที่กําหนด อาจจะมีการเขียนชื่อโรคไวที่ไขไกก็ได ถาตั้งไดก็ถือ
วาพิชิตโรคนั้นได
ชื่อเกมส
เบาหวานขึ้นตา

อุปกรณ
•
•

เศษผาสะอาด ขนาดพอที่จะนํามาผูกปดตาได
อุปกรณที่จะใชทําภารกิจตางๆ เชน
- ภารกิจนับเหรียญ (1. เหรียญเงินมูลคาตางๆ ตั้งแต 25 สตางค 50 สตางค 1 บาท 5 บาท
10 บาท จํานวนมากนอยตามผูเลน 2. กระปุกออมสินแบบเปดได)
- ภารกิจตากผา (เสื้อผาขนาดตางๆ ถุงเทา จํานวนตามจํานวนผูเลน ไมแขวนเสื้อ ราวตากผา)
- ภารกิจแตงหนาแตงตัวเพื่อน (อุปกรณแตงหนาแบบงายๆ ลิปสติก แปง และก็เสื้อผา กางเกง
รองเทาแตะสีตางๆ) เปนตน

จํานวนผูเลน
สามารถเลนทีละคน หรือเลนเปนทีม หรือจะแขงกันระหวางทีมก็ได
วิธีการเลน
เลือกภารกิจและแจงกติกาที่จะใหผูเลนทํา แลวนําผามาปดตาผูเลน กําหนดระยะเวลา หลังจากจบเกมสให
คะแนนตามกติกาที่ตั้งไว (เชน ตากผา นับจํานวนผาที่ทําสําเร็จ ภารกิจแตงหนา อาจจะนับจากเวลาที่ทําได
และไมเกิดขอผิดพลาดถือวาผาน)

61

คําสําคัญในการสื่อสารดานสุขภาพ
หลายๆ ภารกิจที่ไดทําลวนแลวแตเปนกิจวัตรประจําวันที่เราทํากันไดอยางงายๆ หรือเปนอัตโนมัติอยูแลว แต
นั้นก็เพราะเรายังมีสายตาที่ปกติ ไมเกิดความผิดปกติ แตถาวันหนึ่งวันใด เราปลอยปละละเลยจนเกิดโรคแทรก
ซอน เบาหวานขึ้นตาจนทําใหตาบอด กิจวัตรประจําวันที่งายๆเหลานั้นก็จะยากขึ้นมากในทันที
หมายเหตุ
ภารกิจจะเปนอะไรก็ไดใกลตัว ที่เนนตองใชสายตาอยางมากในการทํา
ชื่อเกมส
กินไดแตตองรู

อุปกรณ
•
•

แผนปายที่มีรูปอาหารและมีการเจาะรู เพื่อใหสามารถโยนลูกบอลเขาไปได (ตามภาพประกอบ)
ลูกบอลขนาดพอเหมาะที่โยนเขารูที่เจาะได
แผนฉลากที่เขียนชื่อโรคไว เชน โรคไต โรคเบาหวาน เปนตน

จํานวนผูเลน
เลนทีละคน หรือจะเปนกลุมก็ได (แตใหโยนทีละคน)
วิธีการเลน
•
•

รอบที่ 1 ใหผูเลนอานชื่ออาหารที่อยูบนปาย เลือกอาหารที่ผูเลนชอบที่สุด แลวโยนลูกบอลใหเขา
ในชองนั้น (โดยใหโยนได 2 ครั้ง)
รอบที่ 2 ใหผูเลนจับฉลากโรคมา 1 ใบ แลวใหโยนลูกบอลใหมอีกครั้ง โดยมีกติกาเพิ่มวา เขาตอง
คิดใหดีวาจะทานอะไรไดที่เหมาะกับสุขภาพของตนเองที่เปนโรคนั้นๆ อยู (ที่จับฉลากได) โดยให
เลือกโยนได 2 ครั้ง ถาโยนถูกก็ไดคะแนน ถาโยนผิดก็โดนหักคะแนน
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คําสําคัญในการสื่อสารดานสุขภาพ
สิ่งสําคัญของการปองกันและควบคุมโรค NCDs คือ ความสามารถในการเลือกรับประทานอาหารไดอยาง
เหมาะสม
หมายเหตุ
อาจจะนําอาหารจริงมาใชเลยได จะทําใหมีความนาสนใจ เราอาจจะวางแกวเปลาขางๆ อาหารแตละประเภท
ใหผูเลนโยนลูกปงปองใสก็ได (ใชกติกาเดียวกันกับขางบนได)
ตัวอยางอาหาร
อาหารที่ไมเหมาะสมกับผูที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง / ความดันโลหิตสูง / ไขมันในเลือดสูง
- ยําสามกรอบ / ยําหมูยอ
- ยําผักกาดดอง
- ขาวผัดกุนเชียง
- แคบหมู
- ไสกรอก / ลูกชิ้นทอด
- โดนัทแตงหนา
- ตมบะหมี่สําเร็จรูป
- ผัดไทย
- ปลากระปอง
- น้ําอัดลม
อาหารที่ดีและกินได (ตองพยายามโยนบอลใหลงหลุม)
- แอปเปล
- ผัดผักรวมมิตร
- ตมจืดไขน้ํา
- ขาวผัดไก

-

แซนดวิชสลัดไข
กวยเตี๋ยวน้ําไกฉีก
ขาวตมปลา
น้ําเปลา

- สลัดผักรวม

- ไขตุนเห็ด
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ชื่อเกมส
Fat Fight

อุปกรณ
•
•
•
•

ทางเดินแคบๆ พอที่จะทรงตัวได อาจจะทําจากทอ PVC ที่แข็งแรงหรือไม ขนาดหนากวางไมเกิน
4 นิ้ว ความยาวตามความเหมาะสม
ลูกโปงขนาดใหญ
ตะกราใสลูกโปง
แผนปายชื่อโรคตางๆ ที่มีสาเหตุจากความอวน

จํานวนผูเลน
สามารถเลนไดทั้งทีละคน หรือจะเดินพรอมกันหลายคนได
วิธีการเลน
•
•

นําทางเดินที่ทําไววางเปนแนว (จะแนวตรงหรือจะมีเฉียงก็ได) ระยะประมาณ 10 เมตร นําแผน
ปายโรคตางๆ วางไวที่พื้นเปนระยะ ใหมองเห็นไดชัด
เริ่มเลน ใหผูเลนนําลูกโปงมาหนีบไวตามสวนตางๆ ที่หนีบได เชน บริเวณขาและแขนทั้งสองขาง
แลวใหผูเลนเดินไปตามทางเดินที่กําหนดไวในระยะเวลาที่กําหนด ถาในระหวางทาง ผูเลนทํา
ลูกโปงหลนหรือตก ตองกลับไปเริ่มตนใหม ถาสามารถเลนไดตามเวลาที่กําหนดก็ถือวาผาน ถา
ตกหรือไมทันก็หักคะแนน

คําสําคัญในการสื่อสารดานสุขภาพ
ลูกโปงแทนไขมัน การที่ผูเลนหนีบลูกโปงไวที่สวนตางๆ หมายความแทนรางกายที่มีไขมันสะสมมาก การใช
ชีวิตปกติของเรา เปรียบเหมือนการเดินอยูบนความเสี่ยงดานสุขภาพตลอดเวลา (แทนโดยการเดินทรงตัว
ในทางแคบๆ) และหากยิ่งมีไขมันสะสมมากหรือปลอยใหอวน จะเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค NCDs
ใหกับตัวเอง
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ชื่อเกมส
Stoke Stop

อุปกรณ
•
•

เศษผาหรือเชือก หรือเข็มขัดที่สามารถมัดตัวผูเลนได
อุปกรณประจําภารกิจแตงตัว (เสื้อ กางเกงวอรม ถุงเทา)

จํานวนผูเลน
ทีละคน หรือทีละหลายคนได
วิธีการเลน
นําเศษผาหรือเชือกมัดแขนขางที่ถนัดกับตัวใหขยับไมได แลวใหทําภารกิจแตงตัวในระยะเวลาที่กําหนด ถาทํา
ไดครบทั้งสามชิ้น (เสื้อ กางเกงวอรม ถุงเทา) ถือวาผานหรือไดคะแนนเต็ม แตหากไมครบ หักคะแนนตามชิ้นที่
ไมสําเร็จ
คําสําคัญในการสื่อสารสุขภาพ
การมัดแขนขางหนึ่งที่ถนัดไวกับตัวเปนการจําลองสถานการณ ถาเรามีอาการเสนเลือดในสมองตีบและรักษา
ไมทัน อาจสงผลใหเปนอัมพาตแบบครึ่งซีกได กิจวัตรตางๆ ที่งายๆ สําหรับเรา เชน การแตงตัว จะกลายเปน
สิ่งที่ทํายาก
หมายเหตุ
เราอาจจะใชวิธีหาเสื้อแขนยาวมาเย็บแขนใหติดกับเสื้อก็ได
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ชื่อเกมส
Red Blood Racing

อุปกรณ
•
•
•
•

รถแบบโยกสําหรับเด็ก (ตามแบบที่สามารถรับน้ําหนักผูใหญได)
ลูกบอลสีฟา หรือลูกโปง
กลองขนาดใหญสําหรับใสลูกโปง หรือลูกบอล 2 กลอง มีปายติดกลองที่ 1 วา “ปอด” อีกกลอง
ติดวา “สมอง”
ขวดน้ํ า เปล า นํ า มาใส น้ํ า ผสมสี เพื่อมาทําเปน เลนรถโยก (จํ านวนมากนอยตามระยะทางที่
ตองการระยะตางๆ)

จํานวนผูเลน
ทีละคน หรือทีละหลายๆ คนได
วิธีการเลน
ใหผูเลนบังคับรถโยกไปในทางที่กําหนด เริ่มจากจุดเริ่มตนที่มีกลองใสลูกบอลที่เขียนวา “ปอด” โดยหยิบลูก
บอลมาถือไว แลวบังคับรถไปในทางที่กําหนด ซึ่งบางชวงจะแคบมาก บางชวงมีอุปสรรคมาก ผูเลนตองไมชน
ขวดหรืออุปสรรคตางๆ ลมระหวางทาง และตองนําลูกบอล (หรือลูกโปง) ไปวางในกลองที่เขียนวา “สมอง” ที่
อยูปลายทาง ถาทําไดถือวาบรรลุภารกิจ ถาทําไดไมทันเวลาหรือชนอุปสรรคลมก็จะถูกหักคะแนน
คําสําคัญในการสื่อสารสุขภาพ
เราสมมติวาผูเลนทุกคนเปนเม็ดเลือดแดง และทางที่กําหนดขึ้นมาก็คือหลอดเลือด ที่เริ่มจากปอดไปสูสมอง
หนาที่สําคัญ ของเม็ดเลือดแดง คือ นําพาออกซิเจนจากปอดไปสูสวนตางๆ ของรางกาย ซึ่งถาเรามีรางกายที่
แข็งแรง หลอดเลือดเราก็จะโลงโปรงทําใหเลือดไหลเวียนไดสะดวก แตสถานการณที่เราเจอ คือ เราเปนเม็ด
เลือดแดงที่อยูในรางกายของคนที่มีปญหาดานสุขภาพ มีภาวะไขมันสะสมในเลือดสูง มีปญหาเสนเลือดตีบ ทํา
ใหเปนอุปสรรคมากสําหรับการนําออกซิเจนไปเลี้ยงสวนตางๆ และถาเรานําออกซิเจนไปเลี้ยงไมทันก็จะเกิด
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ภาวะรายแรงกับรางกายเราได เชนในที่นี้คือเลือดไปเลี้ยงสมองไมทัน เกิดภาวะอัมพาตหรือสมองขาดเลือด
เสียชีวิตได
หมายเหตุ
เราสามารถใชพาหนะอื่นๆ ที่มีในทองถิ่นไดเชน จักรยาน รถเข็น
ชื่อเกมส
ควบคุมความดันหางไกลโรค

อุปกรณ
•
•

เกมสหยอนลูกปงปอง ที่ดานลางมีการปรับเปนขอมูลตัวเลขที่เกี่ยวกับความดันโลหิต
ลูกปงปอง เทากับจํานวนสมาชิกในทีม

จํานวนผูเลน
หยอนทีละคน
วิธีการเลน
ผูเลนไดรับโจทยการเลนวาใหหยอนลูกปงปองลงในชอง ใหตกลงในชองที่มีเลขความกําหนดไว (+20 มม.ปรอท,
+60 มม.ปรอท, +100 มม.ปรอท, +30 มม.ปรอท, +10 มม.ปรอท, +180 มม.ปรอท, +40 มม.ปรอท) คนละ
1 ลูก (ในกรณีมีสมาชิกในทีม 5 คน หรือคนละ 2 ลูก ถามีสมาชิก 3 คน) แลวใหรวมเลขที่ได ใหไดอยูในชวง
ไมเกิน 120 มม.ปรอท ถือวาภารกิจสําเร็จ ถามากกวาถือวาไมสําเร็จ
คําสําคัญในการสื่อสารสุขภาพ
วัตถุประสงคหลัก คือ ใหผูเลนไดรูจักคาความดันโลหิตที่เหมาะสม โดยความดันโลหิตที่เรียกวา "เหมาะสม" ใน
ผูใหญที่อายุมากกวา 18 ป คือ ตัวบนไมเกิน 120 มม.ปรอท และตัวลางไมเกิน 80 มม.ปรอท เรียกสั้นๆ วา
120/80 ซึ่งทางการแพทยถือวาความดันโลหิตเปนหนึ่งในสัญญาณชีพที่สําคัญ เนื่องจากสามารถบงบอกไดถึง
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สุขภาพและโรคตางๆ ได โดยเฉพาะทําใหเราทราบสภาวะเบื้องตนของโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อีกดวย
ทุกคนควรตรวจระดับความดันโลหิตเปนระยะ ทั้งเมื่ออยูในสถานพยาบาลและที่บาน
หมายเหตุ
เราสามารถประยุกตโดยใชอุปกรณใกลตัวมาทําเกมสนี้ได เชน แผนไมตอกตะปู หนังยาง ดังภาพประกอบ
เปนตน
ชื่อเกมส
วงลอหยุดเบาหวาน

อุปกรณ
•
•
•

เกมสวงลอแบบหมุน จะเปนแบบใชไฟฟาหรือใชมือหมุนก็ได
ซองคําถามที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ปายความรูโรคเบาหวาน

วิธีการเลน
ใหสมาชิกในทีมชวยกันจําความรูในบอรดที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน หลังจากนั้นใหเลือกซองคําถาม ผูนําเลน
เกมสก็จะถามคําถาม ถาตอบถูกก็จะไดคะแนน ถาตอบผิดจะถูกหักคะแนน หลังจากนั้นผูเลนก็จะทําการหมุน
วงลอ เพื่อนําคะแนนที่ไดรับจากการตอบคําถามไป คูณดวยตัวเลขที่หมุนได ไมวาจะเปนคะแนนที่ไดหรือ
จํานวนคะแนนที่โดนหัก
คําสําคัญในการสื่อสารสุขภาพ
เปนการใหผูเขารวมเลนเกมสไดทบทวนความรูดานสุขภาพนั้นเอง
หมายเหตุ
สามารถประยุกตเปลี่ยนความรูและคําถามเปนโรคอื่นๆ ได
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ตัวอยางคําถาม
1. Q: ภาวะเบาหวานเกิดจากอวัยวะใดทํางานผิดปกติ
A: ตับออน
2. Q: บอกปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเบาหวานชนิดที่ 2
A: กรรมพันธุ/ ภาวะอวนลงพุง/ โรคในกลุม NCDs/ พฤติกรรมการบริโภค
3. Q: แนวทางในการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับไขมันในเลือดสูง
A: เลี่ยงไขมันสัตว/ เครื่องในสัตว ลดอาหารผัดทอด ลดผลิตภัณฑเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่มีสวนประกอบ
ของนมขน
4. Q: ยกตัวอยางภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน
A: เบาหวานขึ้นตา/ เบาหวานลงไต (ไตวายเรื้อรัง)/ ปลายเทาชา (ปลายประสาทที่เทาเสื่อม)/ โรคหัวใจ
และหลอดเลือด/ อัมพฤกษอัมพาต/ สมรรถภาพทางเพศเสื่อม
5. Q: แนวทางในการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติ
A: รับประทานผักผลไมถั่วและธัญพืชเปนประจํา หลีกเลี่ยงอาหารที่ผานการแปรรูปหรือเพิ่มอายุการเก็บ
รักษา เลี่ยงอาหารกระปอง อาหารหมักดอง และอาหารที่มีปรุงรสเค็มจัด
6. Q: บอกวิธีในการเพิ่มกิจกรรมทางกายโดยปรับจากชีวิตประจําวัน
A: เดินขึ้นลงบันได/ เดินแทนการใชยานพาหนะ/ นั่งลูกบอลแทนเกาอี้/ ยืนทํางาน/ ยกขวดน้ําระหวางดู
TV/ ยืดเหยียดระหวางวัน ฯลฯ
7. Q: คนไทยควรบริโภคน้ําตาลไมเกินวันละกี่ชอนชา
A: 6 ชอนชา
8. Q: บอกแนวทางในการปรับพฤติกรรมการกินเพื่อลดความเสี่ยงตอเบาหวาน
A: เลือกคารโบไฮเดรตเชิงซอนในปริมาณที่พอเหมาะ/ รับประทานผักผลไมเปนประจํา/ หลีกเลี่ยงอาหาร
ไขมันสูง/ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูง/ กินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับระดับพลังงานของตนเอง
9. Q: บอกปจจัยที่ชวยควบคุมเบาหวานใหอยูในเกณฑที่ดี ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซอนตางๆ
A: เลือกรับประทานอาหารที่ดีในปริมาณที่พอเหมาะ ออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมทางกายสม่ําเสมอ
มีจิตใจที่แจมใสไมเครียด นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ กินยาหรือฉีดอินซูลนิตามคําสั่งแพทยสม่ําเสมอ
10. Q: การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล เพิ่มปจจัยในการเกิดเบาหวานและภาวะแทรกซอนใชหรือไม
A: ใช

69

สําคัญสุด เราจะสรุปวาที่ทุกคนยังสนุกไดเพราะตนทุนสุขภาพเรายังดีอยู
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ภาคผนวก
กําหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูนําการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอ
ในโรงเรียนนํารอง ป 2561 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ 2561
ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร และ โรงแรมสลิล สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
เวลา
กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2561 “ ตระหนักรูความเสี่ยง”
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมที่ 1 “เตรียม… พรอมเรียนรู”
(1.นั่งสมาธิ 2.สวดมนต 3.เขียนความคาดหวัง)
09.00 – 09.20 น. กลาวตอนรับและชี้แจงเปาหมายของกิจกรรม
“เรียนรู ตระหนักกับตนเองเพื่อเปนตนแบบ”
โดย…พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
09.20 – 09.50 น. กิจกรรมที่ 2 “กาวแรก…ดีตอใจ กาวตอไป…ดีตอสุขภาพ”
เดินบันไดทางหนีเบาหวาน อาคารไลฟสไตล
09.50 – 10.00 น พักรับประทานอาหารวาง
10.00 – 10.20 น. ตอนรับทักทายสไตลเทพธารินทร
กิจกรรมที่ 3 “Bingo…ใครคือคุณ”
10.20 – 10.40 น. Check-in โดย…คุณหฤทัย ใจทา นักกําหนดอาหาร
10.40 – 11.00 น. กิจกรรมที่ 4 “รูโรค…รูเสี่ยง”
รูโรค : ชม VDO เรียนรูและเขาใจโรคเบาหวานและความดัน
11.00 – 12.00 น. สรุปขอสําคัญจาก VDO และพูดคุยเรียนรูเรื่องความดัน
โดย…ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน
12.00 – 12.30 น. รูเสี่ยง : ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานดวยตนเอง
- ทําแบบประเมิน DM Risk score , CV Risk score
- เจาะน้ําตาลปลายนิ้ว, วัดความดัน, BMI
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. กิจกรรมที่ 5 “DM Walk Rally & Fitness test”
ฐาน 1 “Red Blood Racing” โดย…คุณฤทธิ์พร บุญขวัญ
ฐาน 2 “เบาหวานขึ้นตา” โดย…คุณสุเมธ กลิ่นพักตร

สถานที่

หองธรรมสถิตย ชั้น 10
อาคาร 1

ชั้น G อาคารไลฟสไตล

หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17

อาคารไลฟสไตล
ชั้น 8, 9, 15 และ
71

เวลา

กิจกรรม
ฐาน 3 “Stroke Stop” โดย…คุณอติกานต หกเหลี่ยม
ฐาน 4 “ปาบอล” โดย…คุณสุธีรา สุกใส
ฐาน 5 “วงลอโรคแทรกซอน” โดย…คุณรัตนรวี แกวมีแสง
ฐาน 6 “ขดลวดสมาธิ” โดย…คุณธีรชัย ทวีสุข
ฐาน 7 “อวนลงพุง” โดย…คุณผานิต จงสูงเนิน
ฐาน 8 “หยอนลูกปงปอง” โดย…คุณณุวรา สังขแกว
14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.40 – 16.00 น. “Cooking Class Challenge”
โดย…คุณบุษกร รัตนะ และ คุณหฤทัย ใจทา
“In & Out”
โดย…คุณชฎาพร หนองขุนสาร และ คุณศตวรรษ พูลสวัสดิ์
“Fitness Test”
โดย…คุณณิชรัตน ศิริชมภู, คุณสุธีรา สุขใส, คุณณุวราสังขแกว
และ คุณวรรณกมล พลชาติ
16.00 – 16.30 น. นับสรุปคะแนน
16.30 – 17.00 น. Check-out โดย…คุณหฤทัย ใจทา นักกําหนดอาหาร
วันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2561 “ การเรียนรูและปองกันโรค ”
08.00 – 08.30 น. กิจกรรมที่ 6 “ปรับสมดุลรางกาย…พรอมเรียนรู ”
โยคะโดย…ทีมทูตสุขภาพ รพ.เทพธารินทร
08.30 – 09.00 น. Check in โดย คุณหฤทัย ใจทา นักกําหนดอาหาร
09.00 – 10.00 น. กิจกรรมที่ 7 “สมดุลชีวี…ดวยวิถีพอเพียง” ( 3 อ )
“อ อาหาร Part 1”
เรียนรูเรื่อง Plate Model และอานฉลากโภชนาการ
โดย…ทีมนักกําหนดอาหาร รพ.เทพธารินทร
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 13.00 น. “อ อาหาร Part 2”
กิจกรรมเรียนรูอาหารดวยตนเองในสถานที่จริง
และจัด Plate Model อาหารมื้อกลางวัน ดวยตนเอง

สถานที่
หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17

หองประชุมเทพธารินทร
แกรนดฮอลล ชั้น 17
อาคารไลฟสไตล
ชั้น 8, 9, 15 และ
หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17
หองประชุมเทพธารินทร
แกรนดฮอลล ชั้น 17
หอง Lifestyle Studio
ชั้น 9, ชั้น 8
อาคารไลฟสไตล

หองประชุมเทพธารินทร
แกรนดฮอลล ชั้น 17
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เวลา
กิจกรรม
13.00 – 14.00 น. อ อารมณ + อ ออกกําลังกาย”
โดย…ทีม Wellness Consultant รพ.เทพธารินทร
14.00 – 15.00 น. กลาวสรุปภารกิจ โดย…คุณหฤทัย ใจทา
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 – 15.45 น. Check-out โดย…คุณหฤทัย ใจทา นักกําหนดอาหาร
15.45 – 16.00 น. แจกโจทยการบาน
วันเสาร 3 กุมภาพันธ 2561 “สรางตนแบบและบอกตอ”
08.00 – 08.30 น. กิจกรรมที่ 8 “ปรับสมดุลรางกาย…พรอมเรียนรู ”
โยคะโดย…ทีมทูตสุขภาพ รพ.เทพธารินทร
08.30 – 09.15 น. กิจกรรมที่ 9 “สัญญาจากใจ…ถึงใจ”
เขียนคํามั่นสัญญา (commitment) สงถึงตัวเองในอนาคต
และถึงคนที่คุณรัก
โดย…ทีม รพ.เทพธารินทร
09.15 – 10.00 น. เตรียมนําเสนอ พรอม พักรับประทานอาหารวาง
10.00 – 11.00 น. นําเสนอการบานกลุม
11.00 – 11.30 น. สรุปกิจกรรม โดย…คุณธัญญา วรรณพฤกษ
11.30 – 12.00 น. ปดการประชุม โดย…พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
12.00 – 13.00 น. กิจกรรมรองเพลง “ราชการ’ และ พักรับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่

หอง Lifestyle Studio
ชั้น 9, ชั้น 8
อาคารไลฟสไตล
หองประชุมเทพธารินทร
แกรนดฮอลล ชั้น 17

73

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูนําการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอ
ในโรงเรียนนํารอง ป 2561 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561
ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร และ โรงแรมสลิล สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเนื้อหาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
กิจกรรม “ฉันปรับ ฉันเปลี่ยน”
วัตถุประสงค คือ ใหทบทวนพฤติกรรมตนเองวาเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง โดยใชขอคําถามเพื่อใหแต
ละทานไดแลกเปลี่ยนกัน ดังนี้
• หลังจากอบรมคราวที่แลวไดกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใดบาง อยางไร ใน 3 สัปดาห ทํา
ไดกี่วัน
และผลที่เกิดเปนอยางไร ตามเปาที่ตั้งไวหรือไม
• มีปจจัยอะไรที่ทําใหเปลี่ยนแปลงตัวเอง อะไรเปนตัวผลักดัน อะไรเปนอุปสรรค
• ถาจะทําใหดีขึ้น อยากปรับ อยากเพิ่ม ตองการการสนับสนุนเรื่องใดบาง
• จากที่ฟงเพื่อนเลามา มีเรื่องอะไรที่โดนใจ อยากนําไปใชกับตัวเอง เพราะอะไร
และใหแตละกลุมนําเสนอภาพรวมของกลุม และเรื่องราวที่นาสนใจของกลุม ดังนี้
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ตารางสรุป ผลการเปลี่ยนแปลงตนเองรายกลุม และบุคคล
กลุม
สีมวง

เปาหมาย
• เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม
• รูปรางดีขึ้น น้ําหนักลด
รอบเอวลด
• รักตัวเอง อยากสวย อยาก
หลอ อยากดูดี

•
•
•
•
•

สีฟา

• ลดน้ําหนักใหไดตาม

เปาหมาย (5-20 kg.)
• เพิ่มการออกกําลังกาย

•

อาหาร
ออกกําลังกาย
รับประทานผัก ผลไม
• ออกกําลังกาย 3-5 วัน
ตามสัดสวน
ตอสัปดาห วันละอยาง
นอย 30 นาที
ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล • ทํากิจกรรมเคลื่อนไหว
คาเฟอีน น้ําอัดลม
เชน เดินขึ้นบันได เดินไป
สั่งงานแทนการโทร ปน
ดื่มน้ําเปลาที่อุณหภูมิหอง
รับประทานอาหารครบ
จักรยานแทนขับรถ
สามมื้อ
การขยายผล
• ชวนครูวิ่งรวมกับนักเรียน
ชวงเย็น
เลือกรับประทานอาหาร • หาขอมูลออกกําลังกาย
เนนสวนผสมในอาหาร
โดยใช T25
• ออกกําลังกายโดยการวิ่ง
และแอโรบิคอยางตอเนื่อง

•
•
•
•
•

อารมณ/จิตใจ
นั่งสมาธิ สวดมนต
ไหวพระ
ทําบุญ ตักบาตร
ฟงเพลง รองเพลง
เลนไลน แชท
เฟสบุค
ทองเที่ยว

แรงบันดาลใจ
• อยากมีสุขภาพดี
อายุยืน
• รักครอบครัว
• ชวยเหลือสังคม

• ทําจิตใจใหสบาย

•

สงบ
• เขาใจการทํางาน
ไมใหเครียดเกินไป

•
•
•
•

อุปสรรค/จุดเปลี่ยน
• มีขออางสําหรับ
ตัวเอง “ไมเปนไร”
• ผัดวันประกันพรุง/
ขี้เกียจ
• เพื่อนชวน เขาสังคม
• แพใจตนเอง ไม
เขมแข็ง ใจไมดานพอ
• เวลา ภาระงาน
ภาระครอบครัว
• โรคภัยไขเจ็บ
มีกลามทอง
• เวลาจํากัด ภาระงาน
รางกาย
มีเวลาออกกําลังกาย
กระปรี้กระเปรา
นอย
น้ําหนักลดลง
• ขี้เกียจออกกําลังกาย
• ชอบอาหารหวาน/
สุขภาพดีขึ้น
ขนมกรุบกรอบกิน
เด็กนักเรียนมาชวน
ตามคนอื่น
ออกกําลังกาย
ความสวย/ใจ
• พักผอนนอย
• ความเจ็บปวย
ตัวเอง
• สิ่งแวดลอมเมื่อกลับ
บานจะทานอาหาร
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กลุม

สีขาว

เปาหมาย

รักตัวเอง อยากใหตัวเอง
แข็งแรง บอกตัวเองวาตอง
เปลี่ยนและเริ่มขยายไปคน
รอบตัว

อาหาร

• ทานอาหารใหถูกตอง

•
•
•
•
•

•

สีสม

เพิ่มขึ้น ลดปริมาณ
เปลี่ยนเมนู ปรับวัตถุดิบ
เพิ่มผัก ลดของทอด
ทานปลาทดแทน
เปลี่ยนวิธีการปรุง เชน
ตม นึ่ง ตุน
ลดอาหารไขมันสูง
ทานอาหารเชา
ลด ชา กาแฟ ขนมกรุบ
กรอบ ของหวาน อาหาร
ทะเล
ทานอาหารครบสามมื้อ

• ตั้งเปาไววาจะดื่มน้ําวันละ 2 • เดิมทานน้ําอัดลมขวดละ

ลิตร และทําไดตามเปา
• นําสิ่งที่ไดไปใชกับตนเอง
และกับนักเรียนดวย
• สิ่งที่อยากเปลี่ยน อยากตื่น
เชามาออกกําลังกาย แตทํา

ออกกําลังกาย

• ปรับเวลาการออกกําลัง
•

•
•
•

กาย
เปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
ออกกําลังกาย เชน ปน
จักรยานในบาน วิ่งรอบ
บาน เปลี่ยนจากไปโดย
มอเตอรไซค เปน
จักรยาน
เพิ่มการออกกําลังกาย
ชวนครูในโรงเรียนออก
กําลังกาย
มองทุกอยางเปนการออก
กําลังกาย

อารมณ/จิตใจ

• ปลอยวาง
• ฝกหายใจ

2 ส สูบบุหรี่ สุรา
• เพื่อนชวนดื่ม -->
ลดปริมาณ
• ลดสูบบุหรี่

• เดินออกกําลังกายมากขึ้น • ทําสมาธิ

10 บาท 3 ขวด ตอวัน
เดินไปทํางาน เดินไป
• นั่งสมาธิ
เพราะทานแลวรูสึกมีแรง
สอน เดินใหเยอะขึ้น เพื่อ
ปจจุบัน เลิกทานน้ําอัดลม
เปนการออกกําลังกาย
เปลี่ยนไปทานน้ําเปลา
• ออกกําลังกายโดยการปน
• ปรับการกิน ลดมัน เค็ม
จักรยาน

แรงบันดาลใจ

อุปสรรค/จุดเปลี่ยน
รวมกับครอบครัว ทํา
ใหน้ําหนักเพิ่ม
• รักตัวเอง
• ไมไดทําอาหารทาน
• รักครอบครัวรักษา
เอง --> บอกคนใน
สุขภาพตัวเอง ไม
ครอบครัว เปลี่ยน
อยากเปนคนไขโรค
อาหาร
• เวลาในการปรุงจํากัด
เรื้อรัง
• ผลการตรวจ
• ทานอาหารกลางวัน
สุขภาพ DTX/BMI/
เมนูเดียวกับเด็ก -->
รอบเอว
ปรับรายการอาหาร
โรงเรียน
• หนักอาหารเย็น -->
ลดปริมาณ เปลีย่ นไป
ทานผลไม
• เวลา
• เพื่อนชวน
• ไดเปลี่ยนตัวเอง
• ตั้งใจทําเพื่อตนเอง
และผูอื่นใหมี
และครอบครัว
สุขภาพดีขึ้น
บางครั้งทอแต
• น้ําหนักลดลง 1kg.
พยายามตั้งใจทําให
• รอบเอวลดลง 1
ได
• มีโรคประจําตัว เปน
cm.
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เปาหมาย
ไดบาง ไมไดบา ง
• มีวินัยในการทํา

•

•

•
•
•

•
•

สีแดง

• ตองการลดรอบเอว จึงตั้ง

•

เปาออกกําลังกายอยาง
จริงจัง
•
• ออกกําลังกายวันละ 30 นาที
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ภรรยา นักเรียน คนในชุมชน

อาหาร
หวาน เพิ่มผลไม
เปนโรคเกาต ปจจุบัน เลิก
ทานเครื่องในสัตวเพราะ
มัน กรดยูริคสูง
เดิม ทานกาแฟ เพื่อลด
ความเหนื่อย ปจจุบัน งด
กาแฟ ดื่มน้ําเปลา
ทํากับขาวทานเอง ลดเค็ม
ลดหวาน แตยังใชรสดี
นําไปใชที่โรงเรียนดวย ให
ลดเค็ม ลดหวาน
ปจจุบัน หลีกเลี่ยงอาหาร
ยาง ทอด อาหารหวาน
เค็ม
ลดปริมาณอาหารลง
ทานผักผลไมมากขึ้น
เลิกเรียน ทานมื้อเย็นเปน
มื้อสุขภาพ
เดิม ไมชอบทานอาหาร
เชา
ปจจุบัน ใหความสําคัญกับ
มื้อเชา เปลี่ยนพฤติกรรม

ออกกําลังกาย
• เลี่ยงการโทรสั่งงานโดย
เดินไปหา

อารมณ/จิตใจ

• ตื่นตี 4 มาปนจักรยาน

• สูบบุหรี่ใหนอยลง

6-7 กม.
• เลนฟตเนส เตนแอโรบิค
• ออกกําลังกายตอนเย็น
1 ชม.
• ปนจักรยานในรม แตไม

แรงบันดาลใจ
อุปสรรค/จุดเปลี่ยน
• นําไปใชในโรงเรียน
ภูมิแพ ความดัน
หามครูทาน
โลหิตสูง เจ็บเขา
น้ําอัดลมเพิ่มการ
ปจจุบัน สามารถเดิน
ขึ้นบันไดได โดยไม
ออกกําลังกาย
เจ็บเขา
• มีความภูมิใจที่ได
• การมีกลุม เพื่อนทําให
เขารวมประชุม
• ทุกอยางไมยาก
เรามีความตั้งใจมาก
ตองมีความตั้งใจ
ขึ้น
และอดทน

• เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี

เดิม วันละ 2 ซอง
แข็งแรง หลัง
เกษียณ
ปจจุบัน เหลือวัน
ละ 5-6 มวน แตยัง • เปนตนแบบดาน
ซื้อวันละซอง แลว
การออกกําลังกาย
วางไว เรียกคนอื่น
เพื่อลูก

มีปญหาสุขภาพสุขภาพ
• มีอาการเวียนหัว
ตองกินยา
• น้ําหนัก รอบเอวปกติ
• นอนหลับไมดี
• มีโรคประจําตัว เปน
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เปาหมาย
ใหรักการออกกําลังกาย
•
•

•

•

อาหาร
การกินใหเปนเวลา
เดิม ชอบดื่มกาแฟมาก
ปจจุบัน ลดปริมาณกาแฟ
ปจจุบัน ฝากทองกับ
รานคา ทานเหมือนเดิม
แตลดปริมาณการบริโภค
ทาน 5 มื้อ พยายามลดอยู
จะเนนผัก ไข และลด
อาหารมื้อดึก
ลดกาแฟลงจากเดิมวันละ
10 แกว

•

•
•
•

ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ เพราะไมมี
เวลา
วิ่งในรม 30 นาที และ
ปนจักรยานเพิม่ 30 นาที
ในชวง ตี 5 และ 5 ทุม
เดินขึ้นลงอาคารเรียน
5 ชั้น
ไมไดกําหนด อยากออกก็
ออกเลย ทําเปนปกติ
ชอบเดิน ใชการเดินไป
สวน

อารมณ/จิตใจ
มาสูบดวย ที่เหลือ
ทิ้ง

•
•

•

•
•

สีเขียว

• กลัววาแกแลวจะเปนภาระ

• กอน ไมคอยสนใจตัวเอง

คนอื่น เลยตั้งเปาวาจะดูแล
ตัวเอง อยากเปนผูส ูงวัยที่
เปนประโยชน
• ลดพุง จะออกกําลังกาย

ไมทานขาวเชา ทานกาแฟ
แกวเดียว หลัง ทานขาว
เชา
• กอน ฝากทองกับอาหาร
เซเวน หลัง กลับจาก
อบรมครั้งที่แลวไปซื้อ
กระทะ และเริม่ ทําอาหาร

• กอน จากครั้งที่แลว มีจุด

เปลี่ยนตรงที่วัดสมรรถนะ
รางกาย แลวยืดเหยียด
ไมได เลยมองวาตัวเอง
ประมาทไมดูแลตัวเอง
ไมออกกําลังกาย หลัง
โยคะทุกวัน วันละครึ่ง
ชั่วโมง

• กอน ชางเครียด

•

หลับไมสนิท มัก
สะดุงตื่นตอนตีสอง
หลัง ตื่นเชาขึ้น มา
นั่งสมาธิทุกวันๆละ
5–10 นาที
•
ผล เครียดนอยลง
ปรี๊ดนอยลง หลับ

แรงบันดาลใจ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพของตนเอง
ปจจุบัน จากการ
ออกกําลังกาย ทํา
ใหความดันโลหิต
ลดลง
มีการเปลี่ยนแปลง
ดานสุขภาพตนเอง
และคูชีวิต
รางกายกระชับ
แข็งแรง
ทุกอยางอยูที่ใจ
งานยุง ไมมีเวลา
ตองจัดสรรเวลา
แรงบันดาลใจมา
จากตัวเอง
ครอบครัว คนรอบ
ขาง เพื่อนรวมงาน
นักเรียน
ตองดูแลตัวเอง
เพราะรูสึกวาตอง
รับผิดชอบดูแลแม

อุปสรรค/จุดเปลี่ยน
ความดันโลหิตสูง
• มี โรคประจําตัว ตอง
ทานยา และไมอยาก
ใหอวน

• จุดเปลี่ยน

วัดสมรรถนะรางกาย
แลวยืดเหยียดไมได
“เราเหนื่อยขนาดนี้
เชียวเหรอ”
• การงาน
• สุขภาพ
• เวลา
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เปาหมาย

อาหาร
กินเอง ตอนนี้หุงขาวเอง
เปนแลว

ออกกําลังกาย
อารมณ/จิตใจ
• กอน ขี้เกียจ ทอแท
ได สดชื่นขึ้น
หลัง หาเวลาทําโยคะ ทํา • กอน มีกิจกรรมจิต
ไดระหวางแปรงฟน
ศึกษา ทําสมาธิ
• กอน “ไมคอยออกกําลัง
สําหรับนักเรียนทุก
วันพุธ หลัง ไฟแรง
กายสม่ําเสมอ” หลัง วิ่ง
และฝกโยคะใหเด็ก และ
อยากจัดกิจกรรม
ลงไปออกกําลังกายกับ
ใหทั้งครูละนักเรียน
เด็กดวย ทําใหเด็กมีสมาธิ
ดีขึ้น

แรงบันดาลใจ
และนอง

อุปสรรค/จุดเปลี่ยน
• ผูรวมอุดมการณ

79

บทเรียนดีๆ (เรื่องที่โดนใจ) และอยากนําไปใชกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและคนรอบขาง
• การรับประทานอาหาร อยากลดอาหารรสจัด เค็ม เปรี้ยว เผ็ด “กินปลาเปนหลัก กินผักทุกวัน
ออกกําลังกายบอย อายุยืน”
• วิธีการเปลี่ยนอาหารที่ทําใหทุกคนที่บานทาน ชวงแรกก็ตองทนกับคําบนของลูกหลาน แตสุดทาย
ก็ชิน เพราะตองทานอาหาร
• ลดน้ําอัดลม โดยดารตัดใจ เลิกดื่มเด็ดขาด
• ไดกําลังใจ ที่มีปญหาสุขภาพ เขาไมดี แตก็พยายามออกกําลังกาย
• การเปลี่ยนแปลงรายบุคคลตามบทเรียนของเพื่อนๆที่ไดจากการอบรม
• การออกกําลังกายที่ถูกตองและเหมาะสมกับตนเอง
กรณีตัวอยาง ครูกลวยไม
หลังจากที่กลับจากอบรมครั้งที่แลว ก็กลับไปเลนกีฬากับเด็ก ป.1 ทุกเย็น ทั้งแบดมินตัน และ
วิ่ง วันไหนที่ไมไป เด็กก็จะมาตามถึงหองพักครู และเวลาทานขาว เดิมก็ตักอยางเดียว ไมมีสติ
หลังจากอบรมกลับไปก็มีสติมากขึ้น ตักขาวนอยลง เพิ่มผักมาขึ้น รูสีกวาตองรักษาสัญญา
โดยเฉพาะมีไลนกลุมมากดดัน ทําใหตีหาตองลุกขึ้นมาออกกําลังกาย
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หลักการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทําไดจากมุมมอง behavioral
จาก รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
มุมมองและประเด็นสังเกต
ยกตัวอยางกรณี จากครูผูรวมอบรม
• แรงบันดาลใจในการลดบุหรี่ เกิดจากการที่ลูกสูบบุหรี่ เนื่องจากเรียนรูจากสิ่งที่เห็น/การสังเกต
(Learning by Observation)/ไดยิน/ ซึมซับสิ่งแวดลอม/ ตัวตนแบบ (Social Modeling)
• สอนการเรียนรูดวยปาก ไมไดผลเทาสิ่งที่เห็น ที่ไดยิน อยากใหคนอื่นเปลี่ยนแปลงอยางไร ใหทํา
ตัวใหเปนแบบนั้น
• จิตคิดไดเอง เมื่อเห็นอยางนั้น ก็จะตั้งใจไมเปนอยางนั้น
• ถาไมเจอวิกฤตบางอยาง ก็จะไมตระหนัก (เชน การอบรม 3 อาทิตยที่แลว) พอมีประจักษพยาน/
เหตุการณกระตุน ก็จะยาก
• ถาเราไมรูวาสุขภาพของเราเปนแบบไหน อยางไร ก็จะไมรูวาจะจัดการอยางไร
• ตัว tune in ที่จะทําใหตาสวางในแตละคนมีความแตกตางกัน การมีคาตางๆ เปนหลักฐานประกอบ
จะทําใหเห็นภาพชัดมากขึ้น
• เครื่องมือใหเกิดการเรียนรูเปนสิ่งนอกตัว แตใจตัวเองเปนใหญ จุดที่ทําใหคิดไดคือใจเรา ตองโยง
ไปใหถึงขางใน
• แรงบันดาลใจจากภายใน = จิตสํานึก
• สังคมไทย รักตัวเอง --> เพื่อผูอื่น แรงบันดาลใจเพื่อเปาหมายที่เลยไปกวาตัวเองเสมอ
• คนไทย ชอบเรียนรูเปนกลุม Social Facilitation เชน ไลน = การแขงขัน/เชียร ทําใหรูสึกวาตอง
ทําใหดีกวา ยอมไมได และมีคนรับรูวาเรากําลังทําสิ่งดีๆอยู
• หาพวก Sense of Belonging ทําใหเกิดกําลังใจ ทําให maintain การเปลี่ยนแปลง
• งานเยอะ (บริบท) เปนอุปสรรค ตองผูกแรงใจที่อยากทําตามที่ตั้งใจ โดยการประกาศ commitment
ของตนเอง พอประกาศ ก็จะเปนการเตือนใหทําตาม
• ภายใน ตองมีสติรูวาอยากทําอะไร ตองการทําอะไร แลวตั้งเปา เดินบนเสนทางที่ออกแบบไว วาง
แผนการเดินทาง ประเมิน/ทบทวน วางแผนตอ เปาหมายมีไวชําเลือง อยาไปจอง เพราะตอนเดิน
ตองมองทาง
• เปนงานที่ยาก เพราะตองตอสูกับกิเลส แมจะยาก แตมีสิ่งที่ยากกวานี้ จึงไมเหลือวิสัยมนุษย
• ตองทําดวยความสบายใจ ทําดวยความพึงพอใจ ผองใส เต็มใจที่จะทํา จึงจะมีความสุขในการทํา
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เนื้อหาโรงเรียนดีมี share
โรงเรียนที่รวมถอดบทเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง
โรคไมติดตอในโรงเรียนนํารอง ป 2561 ครั้งที่ 2 มีทั้งสิ้น 31 โรงเรียน ประกอบดวย 1) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2) โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร 3) โรงเรียนสุขภาวะ และ 4) โรงเรียนคุณธรรม คุณลักษณะของโรงเรียน
4 กลุมนี้ คือ โรงเรียนที่มีความรวมมือรวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ มุงเนน
สุขศึกษาในโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดลอม บริการอนามัยโรงเรียน และความสัมพันธระหวางบานและโรงเรียน
ภายใตการดําเนินงานตามแนวทาง 10 องคประกอบ เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 นโยบายของโรงเรียน
องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน
องคประกอบที่ 3 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน
องคประกอบที่ 4 การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอ สุขภาพ
องคประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียน
องคประกอบที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียน
องคประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
องคประกอบที่ 8 การออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
องคประกอบที่ 9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
องคประกอบที่ 10 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
แนวคําถาม กิจกรรม โรงเรียนดีมี share
1. โรงเรียนของทานมีผลงานดี/เดน ในดานสรางเสริมสุขภาพ-สุขภาวะ ในเรื่องใด (แตละโรงเรียนอาจมีเรื่อง
ดีหลายเรื่อง ใหเลือกเรื่องที่จะสนับสนุนการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังในอนาคต เชน เรื่องอาหารหวาน มัน
เค็ม ผัก ผลไม การออกกําลังกาย บุหรี่ เหลา)
• เรื่องอะไรที่ดีเดน
• ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร
• มีเรื่องอะไรที่จะไปตอกับการลดความเสี่ยง NCDs ไดบาง
2. ปจจัยอะไรที่สําคัญที่ทําใหเกิดผลอยางนั้น (click/ trigger/ จุดเปลี่ยน)
• เกิดอะไรขึ้นจึงไดคิดทําเรื่องนี้ /อะไรที่ทําใหคิดทําเรื่องนี้
• ปจจัยที่สนับสนุน (คน เงิน ของ สิ่งแวดลอม)
• ปจจัยที่เปนอุปสรรค (คน เงิน ของ สิ่งแวดลอม)
• เอาชนะอุปสรรคไดอยางไร
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3. กวาจะไดผลอยางที่เลา ทําอยางไรบาง (How to)
4. ฟงเรื่องของโรงเรียนอื่นแลวมีอะไรที่โดนใจ และอยากเอาไปใชตอบาง
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เนื้อหาโรงเรียนดีมี share
โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 6
จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม
•
•
•
•
•

ผูนําสงเสริมสุขภาพดานการสราง
เครือขาย
ประสานงานชุมชนมีสวนรวม
เด็กมีความกลาแสดงออก
เด็กมีความเปนผูนาํ
ยกระดับคุณภาพ 4H

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ
•
•
•
•
•

โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมดานอาหาร
•
• ปลูกผักปลอดสารพิษ ควบคุมรานคา
นําผักออกจําหนาย
กิจกรรมดานสุขภาพ
• มีชมรมสงเสริมสุขภาพ (แตงกายชุดพละ
ออกกําลังกายทุกวันพุธ)
โรงเรียนหวยขาวก่ําวิทยา จ.พะเยา
• กิจกรรมสามเณรทําได ปลูกผักปลอด
สารพิษ น้ําหมัก ปุยหมัก การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการฉันอาหาร ระงับความ
อยากดวยการนั่งสมาธิ
• กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปของ
บุคลากร นักเรียนในโรงเรียน

ปญหา/อุปสรรค

เด็กนักเรียนมีรา งกายแข็งแรง เด็ก
นักเรียนที่เคยอวนมีน้ําหนักลดลง
เด็กนักเรียนรูจักเลือกกิน
เกิดนักเรียนกลุมแกนนําสุขภาพ และ
ชมรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ลดอาหารขยะภายในโรงเรียน
ชุมชน ผูปกครองเขามามีสวนรวม
(ไดใจผูปกครอง)
เด็กมัธยมตระหนักในการเลือกกิน เลือก
ออกกําลังกาย
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โรงเรียน
โรงเรียนบานเขวา จ.บุรีรัมย

โรงเรียนทาปลาอนุสรณ 1 จ.อุตรดิตถ

โครงการ/กิจกรรม
•

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อย.นอย
(การปรับบานเปนหองเรียน ปรับพอแม
ใหเปนครู) เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจ และทัศนคติที่ดตี อการ
บริโภค สามารถสงตอความรูส ูเพื่อน
นักเรียน และบุคคลอื่นๆ ในโรงเรียน
รวมถึงผูปกครองและคนในชุมชนได
โครงการอาหารกลางวัน Thai school Luch

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค

•

เด็กกินเปน ใชเปน และมีความปลอดภัย
• ชุมชนมีสวนรวม ผูป กครองใหความ
รวมมือ
• มีการตอยอดกิจกรรมเปนแหลงเรียน
เพื่อสรางเครือขายในกลุมโรงเรียนคูเมือง
1 จํานวน 13 โรงเรียน
•

ชุมชนมีสวนรวม ผูป กครองมาประกอบ
อาหารใหเด็กๆ ทาน
• ผูบริหารใหความสําคัญดานการพัฒนา
รางกาย สติปญ
 ญา อารมณ จิตใจ สังคม
ของเด็ก
โรงเรียนบานทุงรักชัยพัฒน จ.พังงา
กิจกรรม จัดกิจกรรม 8 ฐาน (ป 2558 -2559) • เด็กไมกินขนมกรุบกรอบ
บริบท โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 140 คน
ไดแก 1) สหกรณ 2) ขยะเปนทอง 3) ปลาดุก • น้ําหนักเด็กลดลง สุขภาพดีขึ้น
ครู 13 คน ฐานะทางการเงินโรงเรียนไมคอยดี 4) ไขไก 5) พืชผักผสมผสาน 6) ผักปลอด
เด็กนักเรียนตางดาว
สารพิษ 7) เห็ดนารู 8) ปุย
รางวัล สหกรณ เศรษฐกิจพอเพียง /ยุวเกษตร ดานอารมณ สรางคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง
/เด็กไทยแกมใส /เด็กไทยสุขภาพดี
ศาสนาพุทธ และอิสลาม
กิจกรรมดานสุขภาพ มีการออกกําลังกาย
ชุมนุมรักสุขภาพในชั่วโมงชุมนุมทุกสัปดาห มี
สมาชิกที่มีน้ําหนักเกิน 20-30 คน ทั้งครูและ
เด็กนักเรียน

•

ความไมสม่ําเสมอ และจริงจังในการ
ออกกําลังกาย
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โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนบานเกาะขวัญ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบานเขาทอง จ.จันทบุรี
โรงเรียนบานหนองยางหวยสะแบก จ.บุรีรัมย

ดานอาหารกลางวัน เนนผัก ไมทานมัน เนน
การทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ เพิ่ม
เนนผักมากขึ้นและขอความรวมมือกับแมคาไม
ขายขนมกรุบกรอบ ไมขายของทอด น้ําอัดลม
ไมใชถุงพลาสติก โฟม แมครัวปลอดผงชูรสใน
การปรุงอาหาร
รานคาในโรงเรียน หามใชถุงพลาสติก โฟม
หากละเมิดจะไมมีการตอสัญญา ไมมีขนมกรุบ
กรอบในโรงเรียน ปลอดผงชูรสในการปรุง
อาหาร
ดานการออกกําลังกาย เปนศูนยกลางการออก
กําลังกายของชุมชนทั้งเด็กนักเรียนและ
ประชาชนในชุมชน ทุกโรงเรียนมีชั่วโมง “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
ดานสุขภาพ แตละโรงเรียนมีชมรมรักสุขภาพ
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและครูรักสุขภาพ รัก
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดขี ึ้น สงเสริม
สนับสนุนใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการออก
กําลังกายของชุมชน
มีโครงการเดนคือ “เด็กไทยฟนดี” โครงการ
สุขภาพฟนสมุนไพรจากใบขอย มีกิจกรรมให
นักเรียนแปรงฟนในเวลากลางวัน

โรงเรียนบานกลวยวิทยา จ.รอยเอ็ด
บริบท เปนโรงเรียนขยายโอกาส พื้นที่
โรงเรียนเปนชุมชนชนบท จํานวนนักเรียน

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค

ดานสุขภาพ การสงเสริมใหนักเรียนออกกําลัง ดานอาหาร ยังควบคุมอาหารสุขภาพไมดี มีทั้ง
กายเปนนิสยั และครูสนับสนุนการออกกําลัง ขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม แตมีแผนขอความ
กาย ทําใหเด็กนักเรียน ครู สุขภาพดีขึ้น
รวมมือกับรานคา
ดานอาหาร นักเรียนไดรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน
ดานออกกําลังกาย เด็กชอบออกกําลังกายมาก
ขึ้นและเลนเกมนอยลง หันมาสนใจออกกําลัง
กายมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น

• นักเรียนนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม
ครบ 100%
• มีมาตรการ ไมขายขนมกรุบกรอบใน

• จัดการยากในกลุมเด็กน้ําหนักเกิน
มาตรฐานในระดับอนุบาล 6 คน ซึ่งกลุม
นี้ตองใหความรูผูปกครองในการเลือก
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โรงเรียน
205 คน
รางวัล โรงเรียนในฝน/ โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับทอง และระดับเพชร/โรงเรียน
เด็กไทยฟนดี/ โรงเรียนดีใกลบาน

โรงเรียนบานไร จ.หนองคาย
รางวัล โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
ป 2559

โรงเรียนบานเกาะเสือ จ.พัทลุง
บริบท มีรีสอรทที่โรงเรียน เปนแหลงเรียนรู
ใหกับโรงเรียนอื่นๆ มีการปรับสภาพแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

ดานกีฬา กิจกรรม คือ มีชุมนุมกีฬาทุกเย็น
หลังเลิกเรียน โดยสนับสนุนใหมีชมรมกีฬา
ตามความสนใจของเด็กนักเรียน ความสําเร็จ
ของกิจกรรม เนือ่ งจากผูอํานวยการเรียนเนน
การสงเสริมดานกีฬา และมีผลลัพธที่สําเร็จ
คือ กิจกรรมพละศึกษาเปนอันดับ 1 ในระดับ
อําเภอ
ดานการสรางวินัย มีการแบงความรับผิดชอบ
นักเรียนในโรงเรียนเปน 5 หมูบาน ไดแก สติ
สมาธิ ปญญา ทาน ปติ โดยใหแตละหมูบา นมี
บทบาทหนาที่ในการดูแลโรงเรียน และรวมกัน
ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนภายในโรงเรียน
ดานสภาพแวดลอม กิจกรรม ปรับสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียน ใหมภี ูมิทัศน สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย ใหนักเรียนเขาโรงเรียนมามีความสุข
ดานการออกกําลังกาย มีกิจกรรมสงเสริมการ
ออกกําลังกายรวมกันทุกวันพฤหัสฯ จัด
สถานที่ออกกําลังกาย มีสนามฟุตบอล
วอลเลยบอล มีความปลอดภัย
การดําเนินงาน โครงการเด็กไทยแกมใส
พัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย
และจิตใจ โดยบูรณาการกับกิจกรรมใน

โรงเรียน
• ประเมินฟนผุของเด็กนักเรียนสุขภาพชอง
ปากดี 100%

อาหาร และเสริมเรื่องการออกกําลังกาย
ใหกับเด็ก

• การเปลีย่ นแปลงที่ชัดเจน คือ นักเรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยประเมิน
จากบุคลิกภาพ ทาทาง การพูดคุย
• ชุมชนใหความรวมมือดี มี อสม./รพ.สต.
เขามาชวย

• เด็กนักเรียนน้ําหนักเกินมาตรฐาน กรณี
ลดน้ําหนัก ตองทําใหไดอยางตอเนื่อง

•

•

มีความตอเนื่องของการดําเนินงาน
• นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สมวัย
ชุมชนเครือขายมีสวนรวม ในการพัฒนา

ปญหา/อุปสรรค

ปญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก
นักเรียนไมสามารถแกปญ
 หาไดใน
ระยะเวลาสั้นๆ ตองใชเวลาและความ
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โรงเรียน
เขามาสบายตา สบายใจ
รางวัล โครงการเด็กไทยแกมใส/ โรงเรียน
พระราชทาน 3 สมัย /โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรแบบยั่งยืน

โรงเรียนบานโพนดวน จ.รอยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

โรงเรียนในดานการเกษตร การจัดบริการ
โรงเรียน
อาหาร และโภชนาการ
กิจกรรมสหกรณนักเรียน ตองการใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงานสหกรณ
• มีการขยายผลโครงการเด็กไทยแกมใส
นักเรียนทุกคนเปนสมาชิกสหกรณ มีการออม
ไปยังผูปกครอง ชุมชนและแกหนวยงาน
ทรัพยรายวัน จัดตลาดนัดจากผลผลิตทางดาน
ทั่วไป โดยเปนแหลงเรียนรูแกคณะศึกษา
การเกษตร
ดูงาน เขารวมชมกิจกรรมตางๆดาน
มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สุขภาพ ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
โปรแกรม Thai School Lunch (ระบบเฝา
รวมทั้งเผยแพรกิจกรรมผานทาง รายการ
FOCUS สุขภาพ ตอน เด็กไทยแกมใส
ระวังโภชนาการ)
กิจกรรมดานการออกกําลังกาย มีกิจกรรม
โรงเรียนบานเกาะเสือ ของศูนยอนามัยที่
12 ลงเผยแพรทาง Facebook และ
สงเสริมการออกกําลังกายรวมกันทุกวันพุธ
Youtube นอกจากนี้ ไดประสานงานขอ
เชิญโรงเรียนเครือขายเขารวมติดตาม
การดําเนินงานทั้งหมด 10 โรงเรียน
เปนเครือขายโรงเรียนสุขภาวะ
• เด็กนักเรียนมีสมาธิ นิ่ง พรอมเรียนรู
• มีกิจกรรมจิตศึกษา กระตุนปญญาภายใจ • นักเรียนมีความสุขในการเรียน
เสริมปญญาภายนอก (PBL, Active
learning)
• มีนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูข องครู
และผูบ ริหาร
• กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ “กีฬาสามโพน”

ปญหา/อุปสรรค
ตอเนื่อง
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โรงเรียน
โรงเรียนวัดคูสนามจันทร จ.สมุทรสงคราม
บริบท พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เปนโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา เด็กนักเรียน 118 คน
รางวัล โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่าํ )
จ.อุตรดิตถ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ “กินตามสีสัญญาณจราจร เขียว
เหลือง แดง” โดยมีเจาหนาที่จากสมาคม
คุมครองผูบริโภคมาจัดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องการบริโภคอยางปลอดภัย เด็กนักเรียน
สามารถอานสลากอาหาร และเลือก
รับประทานได โดยมีการอบรมครบวงจรทั้ง
ผูปกครองและเด็ก
- สีแดง เทียบเคียง อันตราย เปน
ชนิดอาหารที่ทานแลวมีความเสี่ยง
สูงในเรื่องน้ําตาล ไขมัน โซเดียม
- สีเหลือง เทียบเคียง มีแนวโนมเสีย่ ง
ควรตองระวัง สามารถทานไดใน
ปริมาณที่เหมาะสม ไมปริมาณมาก
เกินไป และควบคูกับการออกกําลัง
กาย
- สีเขียว เทียบเคียง ปลอดภัย
สามารถเลือกทานไดภายในปริมาณ
ที่พอเหมาะ และควบคูกับการออก
กําลังกาย
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ลดภาวะโรคอวน
เพิ่มน้ําหนักคนผอม เนนในเรื่องการออกกําลัง
กาย การเดิน โดยใหเด็กที่มีน้ําหนักเกินไดเดิน

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค

•

โรงเรียนไมมีขนมกรุบกรอบขาย
• การปลูกฝงความรูเ พื่อใหเกิดความ
• นักเรียนลดการบริโภคขนมอันตราย
ตระหนัก ในระยะเริ่มโครงการยังไมสราง
• ผูปกครองรับทราบ เขาใจ สนับสนุนให
ใหเกิดการปรับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เด็กลดทานขนมถุง
อาหาร เพราะเด็กนักเรียนยังเลือกชนิด/
• มีการดําเนินงานรวมกับเครือขาย
ประเภทอาหารทีต่ นเองชอบอยู (ตองใช
ภายนอก ไดแก สมาคมคุมครองผูบ ริโภค
วิธีการพูดซ้ําๆ มีความถี่ และตอเนื่อง) ให
/ศูนยอนามัยเขตราชบุรี
เด็กนักเรียนเห็นความสําคัญดวยตนเอง

•

สภาพรางกายเด็กนักเรียนเปาหมาย
แข็งแรงขึ้น สามารถทํากิจกรรมไดตาม
เพื่อนๆ ได

•

ความรวมมือของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมไมเปนไปตามแผน ไมสม่ําเสมอใน
การออกกําลังกาย และยังไมสามารถ
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โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม
เชาเย็น เพื่อสรางความเขมแข็งของรางกาย
กิจกรรมสรางความตระหนักรู เนนใหเด็ก
ฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ ฉลาดกิน
ดานอาหาร ดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรม
Thai school lunch

โรงเรียนหนองหญาปลอง จ.บุรีรัมย

โรงเรียนบานพัฒนา จ.สุราษฎรธานี

เริ่มกิจกรรมดําเนินการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพป 2554 กิจกรรมเดน คือ โรงเรียน
ปลอดน้ําอัดลม ขนม โดยหาสิ่งทดแทน คือ
ปลูกผักและผลไม เชน สม มะละกอ มีการ
ปลูกฝงเด็กนักเรียนอยางตอเนื่อง มีเจาหนาที่
สาธารณสุขมาใหคําแนะนํา และมี
กระบวนการทําความเขาใจรวมกับผูปกครอง
ปญหาเดิม สหกรณโรงเรียนมีการขายไอติม
เด็กนักเรียนนําอาหารออกมารับประทานขาง
นอก และขาดระเบียบวินยั
ผูบริหารปรับการดําเนินงาน
• ยกเลิกการขายไอติม เปลี่ยนเปนน้าํ
สมุนไพร เชน น้ําตะไคร

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค

มีการติดตามผล โดยการชั่งน้ําหนัก เด็ก
นักเรียนมีน้ําหนักที่ดีขึ้น
• เด็กนักเรียนไดรับอาหารตรงตามหลัก
โภชนาการ

เลือกอาหารทีเ่ หมาะสมได (มีแผนแกไข
ปญหา คือ ใชบุคคลตัวอยางเปนเครื่องมือ
กระตุน เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการ
ควบคุมน้ําหนัก)
• ปญหาอาการปวดกลามเนื้อของผูเขารวม
โครงการภายหลังการออกกําลังกาย
(แผนแกไข คือ ใหความรูเ รื่องการยืด
เหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการออก
กําลังกาย)

•

•

สุขภาพเด็กดีขึ้น โดยวัดความแข็งแรง
เวลาทํากิจกรรมทางกาย

90

โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค

•

โรงเรียนทุงยาวผดุงสิทธิ์ จ.ตรัง
รางวัล โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สุดยอดระดับ
เพชร ป 2556

โรงเรียนเทศบาลตําบลงิม (คือเวียงจ่ํา)
จ.พะเยา
รางวัล โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร /
เด็กไทยฟนดีระดับยอดเยี่ยม ป 2560

โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม จ.พังงา
รางวัล โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
ป 2558 โรงเรียนนักเรียนไทยสุขภาพดี

มีการกําหนดใหเด็กทานขนมหวานได
สัปดาหละ 2 ครั้ง เปนขนมประเภท
กลวยบวชชี ถั่วเขียว/ ถั่วแดง ตมน้ําตาล
(เนนหวานนอย)
• กรณีเด็กผอม ใหเพิม่ จํานวนนม เด็กอวน
ลดปริมาณอาหาร และเพิ่มกิจกรรมการ
ออกกําลังกายใหกับเด็กทั้ง 2 กลุม
• กิจกรรมในโรงเรียน ไมมี ไมขายน้าํ อัดลม
ขนมกรุบกรอบ
แนวคิดที่จะดําเนินการตอ คือ โรงเรียนสีขาว
ขับเคลื่อนทั้งโรงเรียน ทําพันธะสัญญาระหวาง
ครูกับนักเรียน เพื่อนกับเพื่อนใหเปน
“สถานีสีขาว ปลอดยาเสพติด”
การดําเนินงานแนวคิด 4G+Plus คือ
• สงประกวดสํานักนายกไดอันดับ 6 ของ
Good Health มีกิจกรรมอุยสอนหลาน –
ประเทศ
• มีพัฒนาการ และมุงผลสัมฤทธิ์
หลานสอนอุย
Good Environment
Good Service
Good Governance
ผลงานเดน
• ไมมีแมคามาขายของ
• จางแมครัว 3 คน ควบคุมการปรุงอาหาร

•

มีรานคาขายอยูหนาโรงเรียน

•

ยังมีการขายไอศกรีม
• นอกโรงเรียนไมสามารถจัดการและ
ควบคุมรานอาหารได
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โรงเรียน
ป 2560

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค

•

ออกกําลังกายทุกเชา เชน แมไมมวยไทย
• อารมณ มีวิชาพระใหนักเรียนไปเรียนที่
วัด
โรงเรียนอนุบาลลําทับ จ.กระบี่
โครงการเด็กไทยฟนดีป 59 มีการดําเนินการ • ครูมีการดูแลเด็กนักเรียนอยางใกลชิด
บริบท โรงเรียนเอกชน นักเรียน ๘๕๐ คน มี โดยโรงเรียนจัดโซนในการแปรงฟน ให
• มีเครือขายสาธารณสุขเขามาใหความรู
ตั้งแตชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปที่ ๖
นักเรียนไดมีชวงเวลาในการแปรงฟน และมี
กระตุน ติดตาม เรื่องสุขภาพชองปากของ
อุปกรณของตนเองสําหรับแปลงฟน
นักเรียนในโรงเรียน
• นักเรียนมีสขุ ภาพชองปากที่ดี ฟนผุลด
นอยลง และเหมาะสมตามวัย
โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก
โครงการเด็กไทยฟนดีป 2559 มีการดําเนิน
• รพ.สต.ติดตามตอเนื่อง
บริบท นักเรียน 200 คน มีปญหาฟนผุเยอะ การโดยโรงเรียนจัดระบบในการแปรงฟน ซึ่ง • ครู นักเรียนใหความรวมมือ
และโรงเรียนตองการสรางมาตรฐาน
• 100% ไมมีเด็กนักเรียนฟนผุ
นักเรียนจัดเองแยกตามชั้นเรียน มีการให
• เครือขายผูปกครองรวมกันจัดอุปกรณ
ความรูโดยการแทรกความรูเรื่องการใชน้ํา
เพื่อใหกิจกรรมสามารถดําเนินการได
อยางประหยัด
กิจกรรมออกกําลังกาย เด็กที่น้ําหนักเกินออก • รพ.สต.ใหความรู รวมแกไข ติดตามผล
กําลังกายทุกวันพุธ
ใหบริการ และสนับสนุนอุปกรณการ
ตรวจสุขภาพชองปาก
โรงเรียนบานไมสหกรณ จ.บุรีรมั ย
การดําเนินงานเด็กไทยแกมใส (4-5ป)
• มีการสนับสนุนทั้งรัฐและเอกชน
ุ ธรรม/ รร.ดีศรีตําบล/ รร.ประชา
บริบท นักเรียน 200 คน มีเด็กที่มปี ญหาภาวะ • กิจกรรมมีการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยง • รร.มีคณ
สัตว เพื่อเปนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
รัฐ ใชระบบ IT จัดระบบการเรียนการ
โภชนาการทั้งอวนและผอม
ใหกับนักเรียน
สอน
• โรงเรียนมีการจัดหาอาหารเชาใน
• มีเครือขายการทํางานภายนอก ไดแก

•

มีนักเรียนจํานวนมาก จึงตองมีการ
จัดการเวลาสําหรับกิจกรรมแปรงฟนของ
เด็กใหเหมาะสม

•

ขาดวัสดุอุปกรณ
• นักเรียนยังทานขนมจุบจิบ ลูกอม และ
แปรงฟนไมถูกวิธี

•

การบริหารจัดการเงินทุน
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โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

โรงเรียนถวยละ 5 บาท
• มีการใชพลังงานโซลาเซลล
โรงเรียนบานทุงสมปอย จ.ตรัง
บริบท นักเรียนจํานวน 60 คน
รางวัล โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
ป 2559

โรงเรียนบานปาคลอก จ.ภูเก็ต
บริบท นักเรียน 300 คน ชุมชนเปนชุมชน
เกษตรกรรม มีแรงงานตางถิ่นในพื้นที่
รางวัล โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร
ป 2559

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ไดแก
• การปรับภูมิทัศน มีรั้วรอบ มีตนไม รมรื่น
สวยงาม มีตนไมเยอะ (เปนพื้นที่เพาะพันธุ
ตนไม)
• สรางสุขอนามัยหองน้ําสะอาด ปลอดเชื้อ
โรค มีผลิตภัณฑลางหองน้ําจากสมุนไพร
(มะกรูด ขิง)
• การจัดการขยะ โดยการใชถุงนมมาทําผา
กันเปอนใหผูปกครองชวยเย็บ โดย
นักเรียนเก็บและทําความสะอาดถุงนม
• กิจกรรมออกกําลังกายรํามโนราห และ
เพลงแปรงฟนมโนราห
การดําเนินงาน ตามหลักการศาสตรพระราชา
ดังนี้
• ปลูกฝงความสะอาด โดยใหลูกเสือตาม
หมูดูแลพื้นที่โรงเรียน และหองน้ํา
• กิจกรรมใหนักเรียน ครู แมครัวรวมกัน
ออกกําลังกายทุกเชาวันพุธ
• กิจกรรม DHF ใชยางรถครึ่งลูกฝงดิน

•
•
•
•

•

ปญหา/อุปสรรค

ศุภนิมิต, KFC, เอกชน, สสส., Thai
school luch (เนนเมนูสุขภาพ), ชุมชน
(สนับสนุนการทําอาหาร)
โรงเรียนวิทยฯ นานาชาติ ครูโรงเรียน
• บุคลากรนอย
สงเสริมฯ ใหโอกาสเด็ก
• นักเรียนพูดไมเกง (นําเสนอไมเปน)
ภาคีทุกภาคสวนรวมใจ (นักเรียน
• ครูบางทานไมใหความรวมมือ
ผูปกครอง ชุมชน อปท. สาธารณสุข
สรางเครือขายสอนกันเองในโรงเรียน พี่
สอนนอง
บุคลากรมีความสามารถเพราะมี
ประสบการณที่ รร.อุดมศึกษามากอน ครู
ในโรงเรียนมีความรูและศักยภาพในการ
ดําเนินงาน

แนวคิด mindfulness ดําเนินงานที่
โรงเรียน โดยทั้งครูและนักเรียนมีสวน
รวม และทุกคนมองวาโรงเรียนคือที่ๆ
ทุกคนตองดูแลรวมกัน (รวมเปนเจาของ)
• มีแนวคิดโครงการเพศวิถี (Path) มา
ดําเนินการเรื่อง HIV, คุณแมวยั ใส
• มีเครือขายชุมชน ผูปกครอง วิทยากร

•

ครูใหมไมเขาใจวัฒนธรรมองคกร
• ใชเครื่องมือที่อยูมาใชดําเนินงานไมเปน/
ไมถูกตอง

93

โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น/ปจจัยความสําเร็จ

ปญหา/อุปสรรค

•

อปท. (อบจ., อบต.) สนับสนุนโรงเรียนใน
กิจกรรมดูแลสิ่งแวดลอม ดูแลปาชายเลน
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
บอดักไขมัน
• การปรับเปลี่ยนอาหาร ปลูกผักสวนครัว • มีเครือขายศูนยเรียนรูศาสตรพระราชา
เอง ปรับเมนูอาหารโดยเพิ่มผัก
เปนหลักในแนวคิดการดําเนินกิจกรรม
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ภาพรวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร/ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง/ โรงเรียนเด็กไทยฟนดี/ นักเรียนไทยสุขภาพดี/ โรงเรียนสีขาว (ปลอดยาเสพติด)/ เด็กไทยแกมใส
ดานการออกกําลังกาย

•

•
•
•

ดานอาหาร/ เครื่องดื่ม/ ยาเสพติด

•
•

•
•
•

ดานการดูแลสุขภาพกาย จิตใจ
และสังคม

•
•

โครงการ/กิจกรรม
มีกิจกรรมออกกําลังกายตอนเชา เชน เดิม วิ่ง เตน
มวยไทย มีการทํา BBL (Brain – Based
Learnting) โยคะ แอโรบิคในโรงเรียน
ออกกําลังกายมโนราห /เพลงมโนราห
กิจกรรมออกกําลังการ รุนพี่สอนรุน นอง พี่เลี้ยง
ติดตามพฤติกรรม
มีการออกกําลังกายในชุมชน โดยผูใหญบานชักชวน
ชาวบาน ลูกบานมาออกกําลังกาย
ปลูกผักอนามัย เลีย้ งสัตวทานเอง
โรงเรียนไมมีการขายเครื่องดืม่ น้ําอัดลม ขนมกรุบ
กรอบ งดอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ และงดขายของ
หวาน เครื่องดื่มหวาน
หาสิ่งทดแทนนําหวาน เชน น้ําเปลา น้ําสมุนไพร
(หวานนอย)
กรณีเด็กอวนลดปริมาณอาหารลง เด็กผอมเพิ่ม
จํานวนนมใหดื่ม
มีการควบคุมการปรุงอาหารใหกับเด็กนักเรียน
ตรวจฟน ตรวจสุขอนามัย ฉีดวัคซีนตางๆ
การดูแลเรื่องปลอดสารเสพติดในโรงเรียน

ปจจัยความสําเร็จ
•

•
•
•
•
•

•
•
•

การตั้งเปาหมายที่ชัดเจนในการดูแล
ตนเอง เชน ใหความสําคัญกับการลด
น้ําหนัก และใหความรูเพื่อการตัดสินใจ
ผูบริหารตระหนัก ใหความสําคัญ
คณะครูใหความรวมมือ
ทีมงาน ผอ. ครู นักเรียน เปนทีมรวมมือที่
เขมแข็ง
ผูปกครอง ชุมชนสนับสนุนสงเสริมให
ความรวมมือ
มีภาคีเครือขาย (ชุมชน ทองถิ่น
สาธารณสุข โรงเรียนขางเคียง) รวมใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
นักเรียนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวัน
ดําเนินกิจกรรมใหเปนวิถีชีวิตของเด็ก
ความเขมแข็งของเครือขาย (องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น/ หนวยงาน
สาธารณสุข/ หนวยงานราชการตางๆ/
ชุมชน ผูนําชุมชน)

สิ่งที่จะทําตอ
•

ตั้งเปาหมาย (goal) พัฒนาใหโรงเรียนใน
เครือขายจากระดับทองใหเปนระดับ
เพชร
• การทําพันธะสัญญาระหวางครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพ และเพิ่มวันในการออก
กําลังกาย
• นํานโยบายสูการปฏิบัติ และมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
• มีการติดตามประเมินผล
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•
•
•
•
•
•

ดานการจัดสภาพแวดลอม

•
•
•
•

ดานการเชื่อมโยงชุมชน

•
•
•

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมจิตศึกษา
มีวิชาพระใหเด็กไดเรียนรู จัดคายธรรมะ
มีกิจกรรมนันทนาการ
ดําเนินงานตามหลักศาสตรพระราชา
ดําเนินงานตามหลัก Mindfulness
ประสบการณการดําเนินตาม คก.เพศวิถี (PATH)
โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดลอมดี
ทางกายภาพ ใหมีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัย
(เวนจากกลิ่น เสียง อันตราย)
จัดอุปกรณการเรียนรู เชน สนาม BBL
มีการจัดสหกรณใหเหมาะสมกับนักเรียน
กิจกรรมสามัคคีในชุมชนเรื่องการสรางเสริมสาย
สัมพันธผานกิจกรรม
ซื้ออาหารปลอดสารพิษจากชุมชน
กิจกรรมแอโรบิค เลนฮูลลาฮูปกับชุมชน

ปจจัยความสําเร็จ
•

สิ่งที่จะทําตอ

เด็กนักเรียนฟนดี 100%
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การออกแบบโรงเรียนในฝนกําลังสอง
แนวทาง/ภาพในฝนที่อยากเห็นจากกลุมโรงเรียนสุขภาวะ คือ“House good health school”
“รวมคิด รวมพัฒนา รวมเปนเจาของ”
ภาพรวมของทุกกลุม ประเด็นที่จะดําเนินการตอยอด มีดังนี้
1) สรางความตระหนัก ใหเกิดทั้งในตัวเด็ก ครู ผูปกครอง “ใหระเบิดจากขางใน”
2) คูมือสรางสุขภาพ รวมถึงการมีหลักสูตรโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
3) เนนตอยอด 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ)
• อาหาร : ทําโครงการปลูกผักในโรงเรียนตามแนวพระราชดํารัช (ร.๙) สงเขาโรงอาหาร
รวมถึงเรื่องอาหาร เนนใหมีรายละเอียดคมชัดมากขึ้น เชน โทษหรือประโยชนจากอาหาร
หรือประมาณที่รางกายตองการจริงๆ จากความรูที่ไดรับในการมาอบรมครั้งนี้ ซึ่งที่ผานมายัง
ไมไดลงรายละเอียดเรื่องนี้ แมทั้งในโรงอาหารและตัวเด็กนักเรียน
• อารมณ : (บาน => เปลี่ย นบานใหเ ป นโรงเรี ย น เปลี่ย นแมเ ปนครู, วัด => ทุกวัน พระ
นักเรียน, ผูปกครอง, ครู ไปทําบุญตักบาตรที่วัดรวมกัน, มัสยิด => ทุกวันศุกรทํากิจวัตร
ประจําวัน ละหมาดวันละ ๕ ครั้งตอวัน
• ออกกําลังกาย : สรางเด็กนักเรียนเพื่อเปนแกนนําการออกกําลังกาย/ สรางจิตอาสาเยาวชน/
สรางชมรมการออกกําลังกายในชุมชน
4) สราง Model ตนแบบดานสุขภาพในกลุมเด็กนักเรียน/ กลุมครู
5) สรางเครือขายสุขภาพ (เด็ก/ ครู/ ผูปกครอง/ ชุมชน)
เริ่มตนอยางไร
1) ตั้งคณะกรรมการการศึกษาขึ้นมาดูแลเปนการเฉพาะ
2) วิธีการ คือประชุมหารือสรางกติกา, ระบุเงื่อนไข, ทําขอตกลง(MOU) ทั้ง ครู นักเรียน และ
ผูปกครอง
3) ผูบริหารทําความเขาใจเรื่องโครงการกับครู ผูปกครอง รพ.สต. อบต. เนนการเปนเจาของรวมกัน
ดานอาหารประสานงานกับฝายสาธารณสุข อสม. ทองถิ่น รวมประเมินใหความรูสุขภาพ สุขภาพ
ชองปาก และโภชนาการ
4) สรางทีมเครือขายภายใน หมายถึง ทีมสุขภาพนักเรียนสรางเครือขายกับนักเรียนและผูปกครอง
ครู และสรางเครือขายในชุมชน เชน ผูใหญบาน ทองถิ่น รพ.สต. เนนการเปนเจาของรวมกัน
5) หนวยบูรณาการกับระบบการเรียนการสอน เนนกิจกรรมผูเรียน
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การจัดคายการเรียนรู โดยการจัดเปนฐานการเรียนรู เชน ฐานจิตศึกษา (การเตรียมเด็ ก
สรางความตระหนัก ใหความรู) ฐานอาหารดีชีวีมีสุข (การเลือกกิน) ฐานอารมณ (บทบาท
สมมติ) ฐานผูนําสุขภาพ (นักเรียน)
• สรางความตระหนักในกลุมครู โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูและสื่อ
ที่ใชประกอบใหกับครู กลุมทีมผูนํานักเรียน กลุมทีมชุมชน (กอนจัดคายกิจกรรม)
6) สื่อสารผาน FB /ไลน ปาย บอรด เสียงตามสาย และทีมผูนํานักเรียนในการใหความรูดานสุขภาพ
7) กํากับดูแลติดตาม
8) มีเครื่องมือวัดประเมินวาเด็กมีวิวัฒนาการแคไหน
•

สิ่งที่ตองการสนับสนุน
• วิทยากรใหความรูดานสุขภาพ
• งบประมาณดําเนินกิจกรรม
• เอกสาร/คูมือ
• อุปกรณดานตรวจวัดสุขภาพ เชน เครื่องวัคความดัน
เงื่อนไข/ขอจํากัด
• นโยบายการพัฒนาของผูบริหารโรงเรียนไมตอเนื่อง
• คนไมตอเนื่อง ยาย
• งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง
• เครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพอาหาร น้ํา
• อุปกรณทางการแพทย
• บุคลากรขาดองคความรูดานสุขภาพ
• ความคิด ความเชื่อของบุคลากร
• วิถีชีวิตของแตละพื้นถิ่น
ขอสะทอนจากผูเชี่ยวชาญ
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร :
• การตั้งเปาหมายที่เปนเชิงรูปธรรมที่สอดคลองกับพื้นที่และวัคได เพื่อใหไปถึง ลดเสี่ยง ลดโรค
ทําอยางไรจึงจะขยับผลลัพธ?
• นักเรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บนเพาะนิสัย อยางไร?
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สะทอนจากผูแทน สสส. :
ผลลัพธทุกอยางทําเพื่อนักเรียน งานอบรมครั้งนี้ดีที่เริ่มจาก check ที่ตัวครูกอน จากโจทยที่นําเสนอ
เริ่มมีการพูดวาเริ่มจากการทํางานรวม แสดงใหเห็นวา เรื่องของสุขภาพไมไดคิดคนเดียวหรือทําไดเพียงคนเดียว
ทําอยางไร มี 2 วิธีที่ทํา คือ นําเขาสูระบบการเรียนการสอน ซึ่งอันนี้จะทํายาก งายสุด คือ ทําเนนกิจกรรม
ผูเรียนตามประเด็นหรือกิจกรรมชมรม
ความตองการการสนับสนุน หลายแหงพูดถึงงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการมีงบลงพัฒนาไปไมถึง
ตัวเด็ก (จากงานวิจัยพบวา เงินสวนใหญหมดไปกับกระบวนการ เชน เงินเดือนครู การพัฒนาระบบ เหลือถึง
เด็ก 5 บาท)
การทํางานรวม การสนับสนุน “ทุนในพื้นที่สําคัญที่สุด” ถาเปนกระบวนการสาธารณะ กระบวนการ
ของชุมชน สิ่งที่โรงเรียนทําตองแสดงใหเห็นคือ สงผลที่จะเกิดกับตัวเด็กอยางไร ซึ่งมีหลายโครงการที่สามารถ
ระดมทุนในชุมชนได
ขอจํากัด พอตั้งโจทยการตอยอดในแตละเรื่องจะลงไปที่ขอจํากัด ตองทําใหขอจํากัดนอยที่สุด ตองทํา
ความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ ซึ่งตองใชเวลาที่จะทําใหคนเขาใจตรงกันและรวมทําดวยกัน
ขอคิดจาก รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
การมองวิธิคิดใหม
“ปลูกพลังทรัพยากรที่ดี...ใหมีความเขมแข็ง สรางสรรค”
“ความคิด ความอยาก ความเคยชิน ครอบงํา”
“การขยับแทนที่จะ..ขยับจากปญหา ใหขยับจากทุน”
Resilience การลดความเสี่ยง คือ ปองกันปญหา
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ภาคผนวก
กําหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูนําการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอ
ในโรงเรียนนํารอง ป 2561 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2561
ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร และ โรงแรมสลิล สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
เวลา
กิจกรรม
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ 2561 “บทเรียนจากตัวเอง”
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมที่ 1 “รวมพล เดินยอนความทรงจํา”
ลงทะเบียน
กิจกรรมเดินบันได
โดย...คุณรัตนรวี แกวมีแสง คุณหฤทัย ใจทา และ
คุณสุเมธ กลิ่นพักตร

สถานที่

จุดรวมพล อาคาร 1
ชั้น G อาคาร Lifestyle

09.00 – 09.15 น. ตอนรับกลับเทพธารินทร
โดย...คุณธัญญา วรรณพฤกษ
เกริ่นนํา เปาหมายการรวมตัวรอบสอง
โดย...พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
09.15 – 10.30 น. กิจกรรมที่ 2 “ทบทวน...ฉันปรับ ฉันเปลี่ยน”
โดย...ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
รศ.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
คุณธวัช หมัดเตะ
คุณผการัตน ฤทธิ์ศรีบุญ
คุณพฤกษา บุกบุญ
คุณปยฉัตร ตระกูลวงษ
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
วัดความเปลี่ยนแปลงของรางกาย บันทึก

หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17

11.00 – 11.30 น. กิจกรรมที่ 2 “ทบทวน...ฉันปรับ ฉันเปลี่ยน”
โดย...ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
รศ.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
คุณธวัช หมัดเตะ
คุณผการัตน ฤทธิ์ศรีบุญ
คุณพฤกษา บุกบุญ
คุณปยฉัตร ตระกูลวงษ
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เวลา

กิจกรรม

สถานที่

11.30 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 2 “ทบทวน...ฉันปรับ ฉันเปลี่ยน” (สรุป)
โดย...พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ
รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หองพลัม ชั้น 15

13.00 – 13.30 น. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธโรงเรียนปลอด NCDs Round 1
โดย…คุณรัตนรวี แกวมีแสง, คุณหฤทัย ใจทา, คุณสุเมธ กลิ่นพักตร
13.30 – 14.15 น. กิจกรรมที่ 3 “ความรูคือพื้นฐาน” (อาหาร - รูเลือก รูแลก รูลด)
หองประชุม
โดย...คุณหฤทัย ใจทา
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30 – 15.15 น. กิจกรรมที่ 3 “ความรูคือพื้นฐาน” (การออกกําลังกาย)
โดย...รศ.พันตรี ดร.รุงชัย ชวนไชยะกูล
15.15 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 3 “ความรูคือพื้นฐาน” (ความดันโลหิต)
โดย...ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน
16.00 – 16.20 น. After Action Review
16.20 – 16.30 น. นัดหมายวันพรุงนี้

หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 “จากตัวเอง สูโรงเรียน”
08.00 – 08.30 น. สวดมนตไหวพระ เนื่องในวันมาฆบูชา

หองธรรมสถิต
ชั้น 10 อาคาร 1

08.30 – 09.00 น. กิจกรรมเตรียม พรอม เรียนรู
โดย…คุณรัตนรวี แกวมีแสง, คุณหฤทัย ใจทา, คุณสุเมธ กลิ่นพักตร
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมที่ 4 “โรงเรียนดี…มี share”
โดย...ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
รศ.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
คุณธวัช หมัดเตะ
คุณผการัตน ฤทธิ์ศรีบุญ
คุณพฤกษา บุกบุญ
คุณปยฉัตร ตระกูลวงษ

หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
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เวลา

กิจกรรม

สถานที่

10.45 – 11.15 น. กิจกรรมที่ 4 “โรงเรียนดี…มี share” (ตอ)
โดย...ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
รศ.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
คุณธวัช หมัดเตะ
คุณผการัตน ฤทธิ์ศรีบุญ
คุณพฤกษา บุกบุญ
คุณปยฉัตร ตระกูลวงษ
11.15 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 5 “เรื่องเลาฉบับเทพธารินทร”
โดย...คุณธัญญา วรรณพฤกษ
คุณรัตนรวี แกวมีแสง
คุณหฤทัย ใจทา
คุณสุธีรา สุขใส
คุณอติกานต หกเหลี่ยม
คุณสุเมธ กลิ่นพักตร
คุณณุวรา สังขแกว
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธโรงเรียนปลอด NCDs – Round 2
โดย...คุณสุธีรา สุขใส
คุณฤทธิ์พร บุญขวัญ
คุณณุวรา สังขแกว
คุณกนกวรรณ หลักชัย
คุณศุภาวรรณ บุญตุย
คุณชฎาพร หนองขุนสาร
13.30 – 15.00 น. กิจกรรมที่ 6 “จุดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ”
โดย...ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
รศ.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
คุณธวัช หมัดเตะ
คุณผการัตน ฤทธิ์ศรีบุญ
คุณพฤกษา บุกบุญ
คุณปยฉัตร ตระกูลวงษ

หองพลัม ชั้น 15

หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 – 15.45 น. กิจกรรมที่ 6 “ภาพใหมโรงเรียนในฝน”
โดย...ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
รศ.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
คุณธวัช หมัดเตะ
คุณผการัตน ฤทธิ์ศรีบุญ
คุณพฤกษา บุกบุญ
คุณปยฉัตร ตระกูลวงษ

หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
ชั้น 17

15.45 – 16.00 น. After Action Review
16.00 – 18.00 น. กีฬาสีสัมพันธโรงเรียนปลอด NCDs – Final Round
โดย...คุณรัตนรวี แกวมีแสง
คุณสุธีรา สุขใส
คุณอติกานต หกเหลี่ยม
คุณณุวรา สังขแกว
คุณสุเมธ กลิ่นพักตร
คุณฤทธิ์พร บุญขวัญ

MEDE Health Solution
Club ชั้น 8
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เวลา

กิจกรรม

สถานที่

วันศุกร ที่ 2 มีนาคม 2561 “โรงเรียนในฝนกําลังสอง”
08.00 – 08.30 น. โยคะปรับสมดุลรางกาย
โดย…คุณสุธีรา สุขใส
คุณธีรชัย ทวีสุข

คุณณุวรา สังขแกว
คุณวรรณกมล พลชาติ

หองประชุม
เทพธารินทรแกรนดฮอลล
08.30 – 10.00 น. กิจกรรมที่ 7 “ขึ้นแบบ โรงเรียนในฝนกําลังสอง”
ชั้น 17
โดย...พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 7 “ขึ้นแบบ โรงเรียนในฝนกําลังสอง” (นําเสนอ)
โดย...พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
ทพญ.ปยะดา ประเสริฐสม
คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
12.00 – 12.30 น. สรุปผล/สะทอนผล
12.30 – 13.00 น. มอบประกาศนียบัตร และปดการประชุม
13.00 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หองพลัม ชั้น 15
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูนําการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอ
ในโรงเรียนนํารอง ป 2561 ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561
ณ กนกรัตนรีสอรท จ.สมุทรสงคราม
รายละเอียดเนื้อหาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
1) แบงกลุมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ผลการศึกษาดูงาน”
ภาคใตตอนลาง
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน เห็นไดวาใหความสําคัญดานสุขภาพและอาหาร การ
ออกกําลังกาย การสงเสริมกิจกรรม เชน การสรางสนามฟุตบอลที่ไดมาตรฐาน เพื่อเปนแหลงรวมศูนยกลาง
การออกกําลังกายในชุมชนและเอื้ออํานวยความสะดวก ใหแก กลุมเด็กและเยาวชน และหนวยงานอื่นๆ ที่เขา
มาใชบริการเปนอยางดี การสงเสริมเกษตรการปลูกผักปลอดสารพิษ การนําโครงการอาหารกลางวันดีเดนโดย
การใชสัญญาณไฟจราจร และการสรางชุมชนที่เขมแข็ง การแสดงถึงศักยภาพในการนําเครือขายตางๆ เขามามี
สวนรวมดังกลาวไดอยางดีเยี่ยม
ภาคใตตอนบน
โรงเรียนมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดี ทั้งการทําเกษตรอินทรีย ซึ่งทางโรงเรียนไดรับความรวมมือและ
งบสนับสนุนจากองคกรภายนอกอยางดี มีนโยบายที่เขมแข็ง และการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม จึง
สงผลใหชุมชมเขมแข็ง มีกิจกรรมตางๆ เชน การเลี้ยงไกไข การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนํามาเปนอาหาร
กลางวันใหแกนักเรียน และสามารถนําไปจําหนาย และแจกจายใหกับนักเรียนกลับบาน มีการนําสิ่งของวัสดุ
เหลือใชนํามาดัดแปลงทําเปนที่เพาะปลูกพืช ซึ่งเปนความคิดสรางสรรคที่นํามาใชเพื่อเกิดประโยชนได และใน
สวน รพ.สต. มีการใหความรูและสงเสริมสุขภาพใหแกเด็กนักเรียนการ เชน การอานฉลาก การออกกําลังกาย
สัญญาณไฟจราจร เปนตน
ภาคเหนือ
เห็นไดวาโรงเรียนวัดคูสนามจันทร ทั้งกลุมครูและกลุมนักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มี
กิจกรรมที่หลากหลาย และโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดีทั้งบรรยากาศภายในหองเรียน มีการจัดมุมเรียนรูตางๆ
ไดเปนอยางดี และสิ่งแวดลอมภายนอก มีศูนยเศรษฐกิจพอเพียงเปนแหลงเรียนรูที่ครบวงจรสําหรับนักเรียน
และการจัดกิจกรรมใหเด็กมีการแสดงออกไดเปนอยางดี การบริการที่ดี โดยใชโรงเรียนเปนแหลงบริการใหแก
ชุมชนดานภาษาของประเทศเพื่อนบาน การจัดการขยะ การบริหารจัดการ สามารถนําศักยภาพชุมชนเขามามี
สวนรวมไดอยางดี
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ภาคอีสาน
มุมมองดานบริบทมีสภาพแวดลอมที่ดี การใชพื้นที่บริเวณในโรงเรียนอยางคุมคา มีการปลูกผักไรดิน
การเลี้ยงไกพันธุไข มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกอยางครบวงจร มีกิจกรรมหนาเสาธง เชน การออก
กําลังกาย การสวดมนต เปนตน มีการบริหารจัดการที่ดี มีภาวะผูนําโดยสภานักเรียน ดานอาหาร มีการกิน
อาหารตามสัญญาณไฟจราจร และมีการบูรณาการสงเสริมอาชีพใหแกนักเรียน เชน ขนมโดนัทสมุนไพร น้ําดื่ม
สมุนไพร สบูสมุนไพร เปนตน
ภาคกลาง
มีความเปนภาวะผูนํา การบริหารจัดการและสภาพแวดลอมที่ดี มีการใชพ้ืนที่ภายในโรงเรียนอยาง
คุมคา มีฐานการเรียนรูสัญญาณไฟจราจร การทําเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักปลอดสารพิษ มีการสงเสริม
อาชีพและสรางรายไดใหแกนักเรียนและครอบครัว ซึ่งเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเปนการสรางใหเด็ก
เรียนรูและสามารถคิดเองได
2) นําเสนอผลการประชุมกลุม “บทเรียนการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียน
วัดคูสนามจันทร และความคืบหนาในการดําเนินสรางเสริมสุขภาพโรงเรียน” รายละเอียดดังนี้
กลุมภาคเหนือ
• ให ความรู ครู นั กเรียน บุคลากรทุกคน ผู ประกอบอาหาร ผู ปกครอง เด็กกลุมเสี่ยง อวน ผอม
เรื่องการอานฉลากโภชนาการ การแปรงฟน การดูแลชองปาก โรคอวน การออกกําลังกาย การ
เลือกบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เปนตน
• วิเคราะหตนเองโดยนักเรียน ไดแก ชั่งน้ําหนัก สวนสูง เพื่อวิเคราะหสุขภาพ วัดรอบเอว วิเคราะห
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง วัดความดันโลหิต (ตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร)
• สงเสริมการปฏิบัติ จริ งจากบทเรีย น ไดแก ผู ป กครองร ว มประกอบอาหารกับ นั กเรียน (Thai
school lunch) สอนแบบโครงงานบูรณาการในวิชาสุขศึกษา กิจกรรมวายน้ํา ปนจักรยาน แอโรบิค
เดิน วิ่ง ปลูกผักสวนครัว ผูประกอบการอาหารวิเคราะหเมนูอาหารกลางวันรวมกับครู และกิจกรรม
อาหารเชาสําคัญนะ
• แหลงสนับสนุนงบประมาณไดมาจาก หนวยงานเทศบาลสนับสนุนดานสื่อและวิทยากร หนวยงาน
สาธารณสุขในรพ.สต. สนับสนุนวิทยากรและการประเมินสุขภาพ
• การขยายผลการนําความรูไปใชในกลุมปกครอง นักเรียน และองคการโดยภาคีเครือขายสามารถ
นําความรูไปใชที่ครัวเรือน ชุมชน โดยประเมินจากแบบสอบถาม
สิ่งที่ดําเนินการและพัฒนาตอไป มีดังนี้
• การสงเสริมการออกกําลังกาย กลุมเด็กอวน โดยใหทํากิจกรรมวายน้ํา ปนจักรยาน ชวงเย็น และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดกินอาหารพวกไขมัน และเนนกินผักพื้นบาน ชั่งน้ําหนักทุกวัน
• รพ.สต. สนับสนุนการใหความรูเรื่องโรค
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ภาคอีสาน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดดําเนินการดังนี้
กองทุนสงเสริมสุขภาพ (45 บาท/คน)
• ใหความรูดานโภชนาการ
• กินตามสัญญาณไฟจราจร
• ติดตาม ตรวจสุขภาพ น้ําหนัก สวนสูง ฟน
• ประชุมผูปกครองรวมกับโรงเรียน
• ปองกันโรคไมติดตอ
• กิจกรรม 3อ 2ส สูสถานศึกษา
• คัดกรองผูปวย NCDs
โรงเรียน ไดดําเนินการดังนี้
•

งดขายขนมที่ไมมีประโยชน
• กิจกรรมฝกสมาธิ/ สติ
• ออกกําลังกายในโรงเรียนทุกวัน
• ใหความรูสงเสริมแกนักเรียน
• เลือกกินอาหารที่มีประโยชน
• ปลูกจิตสํานึกการกิน การออกกําลังกาย
• ผูปกครองใหความรวมมือ
สิ่งที่ดําเนินการและพัฒนาตอไป มีดังนี้
• การสรางเครือขายกับผูปกครองเพิ่มมากขึ้น
• การสนับสนุนเครื่องชั่งน้ําหนัก เสนวัดรอบเอว/ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินขนมกรุบกรอบ
น้ําอัดลม เนนการกินผักใบเขียว (ในบางโรงเรียนที่ยังคงพบอยู)
• การนําแบบตัวอยางฐานการเรียนกิจกรรม “การรับประทานอาหารตามไฟจราจร” ของโรงเรียน
วัดคูสนามจันทรเปนแนวทางในการนําไปใชและถายทอดตอไป
• การออกแบบกิจกรรมการออกกําลังที่เหมาะสม
•

ภาคกลาง
•
•
•
•
•

นําคูมือของสมาคมมาศึกษาเพิ่ม แลวนํามาตอยอดทํากิจกรรมตอใหยั่งยืนตอไป รุนตอรุน
สงเสริมการออกกําลังกาย
ปลูกผักปลอดสารพิษ ขายหารายได รับประทานผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอง
บุคลากรนําความรูที่ไดรับมาจัดการเรียนรูการสอนใหแกนักเรียน
ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเด็กนักเรียน
106

เขาโปรแกรมวิเคราะหอวน ผอม เตี้ย
• จัดโครงการแกปญหาในกลุมตางๆ
สิ่งที่ดําเนินการและพัฒนาตอไป มีดังนี้
• การปลูกผักปลอดสารกินเอง เพื่อสรางรายได
• การวัดสรรถภาพในกลุมเด็กอนุบาลและประถม เชน การวิ่ง
• การนําความรูไปสอดแทรกและการออกแบบในการบูรณาการในสรางการเรียนรูเพิ่มขึ้น เพื่อสราง
ความตระหนักใหแกเด็กและการปฏิบัติมากขึ้น เชน การอบรม สรางภาวะผูนํา เปนตน
• การนํ า โครงการจั ด อบรมการบริ โ ภคตามสี สั ญ ญาณไฟจราจรให กั บ ครู บุ ค ลากร เพื่ อ นํ า ไป
ถายทอดตอใหนักเรียน ชุมชน
•

ภาคใตตอนบน
การจัดการตนเอง
• ควบคุมและเลือกรับประทานอาหาร
• ออกกําลังกาย
• ตรวจสุขภาพประจําป
• สามารถควบคุมตนเองทางดานอารมณ จิตใจ สังคม
การดําเนินการโรงเรียน
• มีชุมรมรักสุขภาพ
• มีโครงการชีววิถี ผักสวนครัวกินได
• โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน
• การออกกําลังกายหนาเสาธง (ตอนเย็นทุกวันพุธ)
• การเชิญวิทยากรจากหนวยงานสาธารณสุขมาใหความรู
• จัดมหกรรมสงเสริมสุขภาพ
• ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและความรวมมือจากองคกรภายนอก และชุมชนเปนอยางดี
สิ่งที่ตองดําเนินการและพัฒนาตอไป มีดังนี้
• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร ดานการจัดปริมาณสัดสวนที่เหมาะสมตามวัย
• ดานสาธารณสุข รพ.สต. เพิ่มการดูแลในดานสุขาภิบาลการใชหองน้ํา ตรวจตามเกณฑและประเมิน
(โครงการสุขานาใช)
• การสงเสริมสุขภาพดานการเกษตร ไดแก การเลี้ยงไก โรงเพาะเห็ด การขุดลอกบอเลี้ยงปลาดุก
เพื่อสามารถสงเสริมการประกอบอาชีพและเปนอาหารกลางวัน และไดรับสนับสนุนพันธุมะพราว
น้ําหอม และเมล็ดพันธุยิ่งจากเกษตรจังหวัด
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ภาคใตตอนลาง
สงเสริม : อบรม สัมมนา ครู นักเรียน และ รร.เครือขาย
• สนับสนุน : งบประมาณ รร. จาก อบต., กองทุน สปสช., NGO
• พัฒนา : ตอยอดศาสตรพระราชา
สิ่งที่ตองการดําเนินและพัฒนาตอไป มีดังนี้
1. ใหมีการสงเสริมอบรมสัมมนาในเรื่องการสงเสริมสุขภาพบุคลากร การสนับสนุนงบประมาณสวน
ใหญไดมาจากโครงการของนักเรียน ใหนักเรียนชวยกันดูกลุมเพื่อนนักเรียนดวยกัน เพื่อปองกัน
นักเรียนติด รมศ. และการดูแลพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ เชน พฤติกรรมชูสาว ยาเสพติด การออก
กําลังกาย ในโครงการโรงเรียนสีขาว และการสงเสริมทางการเกษตรการดูแลสิ่งแวดลอมตางๆ
เชน ธนาคารกุง การเลี้ยงปลา (รร.เกาะเสือ)
•

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
นําเสนอผลประชุมกลุม “แนวทางการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงานสาธารณสุขกับโรงเรียน
ในการจัดการเรียนรูลดความเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียน” ตามรางชุดประสบการณเรียนรูการสรางเสริม
สุขภาพและลดเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอในโรงเรียน ตามประเด็นดังตอไปนี้
1) การรูคาตัวเลข สถานะสุขภาพของตนเอง การประเมินความเสี่ยงตอการเปนโรคดวยตนเอง
เนื้อหา
1. การวัดความดันโลหิตสูง
2. ชั่งน้ําหนัก/ วัดสวนสูง
3. ทดลอง/ ปฏิบัติจริงการอานคาตัวเลข และสามารถแปรผลสถานะสุขภาพของตนเองได
4. การดูแลสุขภาพของตนเอง
5. การออกกําลังกายตามความเหมาะสม
6. การเขียนบันทึก
กิจกรรม
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน (ตามความเหมาะสมแตละชวงวัย)
2. นักเรียนศึกษาเรียนรูเครื่องมือวัดความดันโลหิต การอานคาเครื่องชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว
3. นักเรียนปฏิบัติการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต
4. นักเรียนแปรผลคาสถานะสุขภาพของตนเอง
5. ครูใหนักเรียนดูภาพเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ
6. สนทนาซักถามภาพเกี่ยวกับสาเหตุของเด็กที่ขาดภาวะทุพโภชนาการ
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7. ครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เกี่ ย วกั บ การเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน แ ละมี คุ ณ ค า ต อ สุ ข ภาพ
โดยดูจากสื่อรูปภาพ
8. กําหนดใหนักเรียนปรับพฤติกรรมของตนเองในดานของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
และชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว สัปดาหละ 1 ครั้ง
9. สนทนาการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ใหนักเรียนวาดภาพและเขียนเลาเรื่อง
ความภาคภูมิใจและแนวทางปฏิบัติการดูแลสุขภาพของตนเอง
10. ครูนําผลงานไปติดปานนิเทศ หรือทําหนังสือรวมเลมหลังเรียน
สื่อ/ภาพประกอบ
1. แบบทดสอบ
2. เครื่องวัดความดัน
3. เครื่องชั่งน้ําหนัก
4. เครื่องวัดสวนสูง
5. สายวัดรอบเอว
6. กราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตเด็ก สํานักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข
7. รูปภาพเด็กที่มีภาวะโรคอวน ผอม ภาพอาหาร ผัก ผลไม และขนบกรุบกรอบ น้ําสะอาด น้ําอัดลม
(วีดิทัศน)
8. สมุดบันทึกการชั่งน้ําหนัก
9. อุปกรณ เชน กระดาษ สี ดิน สอ ปากกา ใชในการทํากิจกรรม
10. แบบทดสอบหลังเรียน
การวัด/ประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

ตรวจแบบทดสอบ
สังเกตการณตอบคําถาม
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในความสนใจเรียนรู
สังเกตการณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและตรวจสมุดบันทึกการชั่งน้ําหนัก
การสังเกต สัมภาษณ ตรวจแบบทดสอบ

2) ธรรมชาติกลไกลการเกิดโรคไมติดตอ และการคัดกรอง วัดความดันโลหิต ตรวจน้ําตาลในเลือด
สาระสําคัญ
1. สาเหตุของการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง
2. การคัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรัง
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
จุดประสงค
1. สรางแกนนํานักเรียนการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
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2. นักเรียนทุกคนมีความรูเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
3. แกนนํานักเรียนเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรังสามารถคัดกรองได
4. จํานวนนักเรียนกลุมเสี่ยงลดลง หายจากการเปนโรค และสามารถดูแลตนเองได
เนื้อหา/กิจกรรม
1. ใหความรูเกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรัง
2. คนหานักเรียนตนแบบหรือแกนนําเกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
3. ตรวจคัดกรองน้ําตาลในเลือดโดยแกนนํานักเรียน ในความดูแลภายใตของ เจาหนาที่สาธารณสุข
เชน วัดความดัน วัดน้ําหนัก-สวนสูง วัดรอบเอว วัดดัชนี มวลกาย
4. นํากลุมเสี่ยงมาทําการแกไขปญหา โดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
5. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
6. สรุปผล
สื่อการเรียนรู
1. นักเรียนตนแบบ
2. เครื่องวัดความดัน
3. สายวัดรอบเอว
4. เครื่องชั่งน้ําหนัก/ วัดสวนสูง
5. โมเดลการเกิดโรค NCDs
6. แผนพับ
การวัด/ประเมินผล
1. วิธีสังเกตพฤติกรรม
2. แบบทดสอบความรูกอน – หลังเขารวมโครงการ
3) การประมาณคาการใชพลังงานในแตละวัน
กิจกรรม : การจัดอบรมใหความรูสรางความตระหนัก
รูปแบบ : ใชวิทยากรที่มีความสามารถอบรมอยางเขมขน โดยจัดอบรม 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ครูและนักเรียนแกนนํา
ครั้งที่ 2 ครู นักเรียน ผูปกครอง
ผลลัพธ : นักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องของการประมาณคาการใชพลังงานในแตละวัน
กิจกรรม : จัดทําแผนปายใหความรู
รูปแบบ : จัดทําแผนปายเพื่อใหความรูประกอบการอบรมและติดตามสถานที่ตางๆ
1. ความรูเกี่ยวกับพลังงานที่ควรไดรับในแตละชวงวัย/วัน
2. ปายกิจกรรมที่เผาพลาญพลังงาน เชน เดิน วิ่ง ทํางาน ออกกําลังกาย ปนจักรยาน
แอรโรบิก ฯลฯ
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3. กิจกรรม In and Out (การกินเทาไหร ออกเทาไหร)
ผลลัพธ : ทําการประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและใบกิจกรรมของนักเรียน
4) การประเมินคาอาหาร เครื่องดื่ม การกินที่เหมาะสม
กิจกรรม : จัดอบรมตอเนื่องจาก ขอที่ 4
รูปแบบ : 1. จัดทําปายแสดงปริมาณอาหารที่ไดรับในแตละประเภทนําไปติดที่โรงอาหาร
2. ปายคาอาหารกลางวันที่ไดรับวันนี้
3. สมุดประจําตัวนักเรียนติดตามปริมาณอาหารที่ไดรับในแตละวัน
ผลลัพธ : นักเรียนคาปริมาณอาหารที่ไดรับในแตละวันไดพลังงานเพียงพอ หรือเกินไปเทาไหร
5) การอานฉลากอาหาร
ใบความรู
• สรางความรูและความตระหนักในการรับประทานอาหาร (ประเภทหวาน มัน เค็ม ขนมขบเคี้ยว)
• ปายโภชนาการ
• การอานโภชนาการ
• การปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
• ประโยชนและโทษของอาหารแตละประเภท
ใบงานชุดฉลากเปลี่ยนชีวิต
• การเปนกินเปน
• จับคูเพื่อนชี้
• บันทึกจดจํา
แบบทดสอบชุดฉลากเปลี่ยนชีวิต
• แบบทดสอบปรนัย 30 ขอ/ อัตนัย 3 ขอ
• นําเสนอผลงาน (โครงงาน, สํารวจขอมูล)
แบบประเมินชุดฉลากเปลี่ยนชีวิต
• แบบสอบถาม, แบบแสดงความพึงพอใจ, แบบสังเกต
6) สุรา ยาสูบ กับสุขภาพ
จุดประสงค ระดับประถมศึกษา
1. นักเรียนสามารถอธิบายองคประกอบของสุรา ยาสูบ
2. นักเรียนอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการดื่ม สุรา การสูบยาสูบ
3. นักเรียนตระหนักถึงโทษของสุรายาสูบ และสามารถเผยแพรสูครอบครัว ชุมชน
จุดประสงค ระดับมัธยมศึกษา
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นักเรียนสามารถปฏิเสธการชักชวนของเพื่อนได
โครงสราง : ชุดประสบการเรียนรูเสริมสรางภูมิคุมกัน “สุรา ยาสูบ กับสุขภาพ”
1. จุดประสงค
2. แบบทดสอบกอนเรียน
3. เนื้อหา
• องคประกอบสุรา
• องคประกอบของยาสูบ
• ผลกระกระทบของสุรา ยาสูบกับสุขภาพ
• โทษของสุรา ยาสูบกับสุขภาพ
• การปฏิเสธการชักชวนการดื่มสุรา การสูบยาสูบ
4. แบบประเมิน
• แบบสํารวจครอบครัว และวิธีการแกไข
• แบบสัมภาษณ บุคคลที่ มีประสบการณต รง เช น ผู ปว ยเจาะคอ ตับแข็ง หรื ออาจเป น VDO
สัมภาษณ
5. การสรางชุดคําถามเกี่ยวกับสุรา ยาสูบ กับสุขภาพ
6. แบบทดสอบหลังเรียน
7. การแกไขปญหา
ระดับประถมศึกษา : คนในครอบครัวติดควรทําอยางไร
ระดับมัธยมศึกษา : เมื่อติดแลวยอมรับเลิก หาแนวทางการแกไขปญหา
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม
• เชื่อวา เกือบทุกรร.ทําอยูแลว เพียงแตยังไมมีความชัดเจน อยางเชน ขอ 1 ทุกโรงเรียนมีอยูแลว
แต ร ายละเอี ย ดอาจมี ไม เ ท า กั น การประเมิน สุข ภาพตนเอง ทางโรงเรี ย นก็ใ ชโ ปรแกรมของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งชวยประเมินคาสุขภาพของนักเรียนได คิดวา ทุกโรงเรียนนาจะทํากันหมด
ทุกขอที่อาจารยเสนอมา แตยังไมเห็นผลลัพธที่ชัดเจน
• ในสวนของผูบริหารโรงเรียน อยากมองในเรื่องนโยบาย โครงสรางระดับกรม ถามีการ MOU ที่
ชัดเจนระหวาง กระทรวงสาธารณสุข กับ กระทรวงศึกษาธิการ หรือองคกร/ภาคีภาคสวนตางๆที่
ทําเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา กําหนดเปนแผนหรือนโยบายที่ชัดเจน แตมีความเชื่อวา การศึกษากับ
เรื่องสุขภาพจะแยกออกจากกันไมได ถาสุขภาพดีทั้งกายและใจ ก็จะสงผลใหนักเรียนมีศักยภาพ
ในการเรียนไดดี เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ไมวาจะเปนเรื่องการทํากิจกรรมไดดีก็ตาม ดังนั้น
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การมีนโยบายที่ชัดเจนจากระดับสูง ก็จะมีแรงผลักดันและแรงจูงใจใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน
ไดดียิ่งขึ้น
ไมอยากใหโรงเรียนมองวา งานดานสาธารณสุขเปนงานฝากหรืองานที่เพิ่มภาระ เพราะเชื่อวาทั้ง
ทางสาธารณสุขและคุณครูก็มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ชวยดูแล
ครอบครัวตนเองได แตเห็นดว ยวา ควรมีนโยบายสักนิดลงมา อาทิเชน นโยบาย เกณฑ หรื อ
แนวทางจากกระทรวงศึกษาธิการลงมาสักหนอย ถาผูบริหารโรงเรียนหรือคุณครูทานใดทํางาน
ตรงสวนนี้ ก็สามารถที่จะเอาผลงานตรงสวนนี้ไปเพิ่มวิทยาฐานะได และเชื่อวาสิ่งที่พวกเรากําลัง
ทําอยูในวันนี้ จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีของทํางานเกี่ยวกับสุขภาพในโรงเรียน
เห็นดวยกับการที่จะสรางชุดกิจกรรมเรียนรูในระดับโรงเรียน การจะสรางเปนตัวชี้วัดแทรกไปใน
วิชาตางๆ ถาระดับประถมยังพอทําตอได แตระดับมัธยมมีเนื้อหาที่ดีอยูแลว แตประเด็นสําคัญที่
นาจะคุยกัน คือ เราจะทําอยางไรใหครู นักเรียน รูจักลดภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอเหมือน
อยางที่เรามาอบรมกัน ปญหาก็คืออยูที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ไมประสาน
สัมพันธกันในเรื่องการจัดองคความรูใหกับผูเรียน ในความจริงแลว เรื่องสุขภาพของคนทั้งประเทศ
กระทรวงสาธารณสุขตองดําเนินการเปนหลัก ตองมีชองทางใหกระทรวงสาธารณสุขเขาไปมีบทบาท
ในการจัดการสุขภาพตั้งแตแรกรุน แตจริงๆ แลว ในวิชาสุขศึกษา พละ หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุขเปนเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ ตําราเรียน ไมไดเปนเรื่องของกระทวง
สาธารณสุขเลย เพราะฉะนั้นองคความรูใหมๆ อยางที่เราเพิ่งเขาใจตอนอบรม กระทรวงศึกษาธิการ
ไมไดสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาวิชาเรียน ดังนั้น ควรจะใหกระทรวงสาธารณสุขเดิมเกมนี้ใหไดวา
เรื่องสุขภาพแหงชาติของคนภายในชาติเปนเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาตองจัด
หลักสูตรใหสอดคลองกับทางกระทรวงสาธารณสุขตามคําแนะนําหรือประกาศ ซึ่งปกติชั่วโมงเรียน
ของวิชาพละศึกษาหรือสุขศึกษา มีประมาณ 1 ชั่วโมง เวลามันนอยหากจะสอดแทรกเนื้อหาดาน
โรคไมติดตอเขาไปในชั่วโมง ดังนั้น อยากใหทางกระทรวงสาธารณสุขทําเปนชุ ดกิจกรรมการ
เรียนรู ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเรียนเอง ตอบคําถามเอง ไปสอบเองได อาจจะนําชุดกิจกรรม
เรียนรูนี้ไปตั้งไวตามจุดตางๆ ของโรงเรียน แลวพอผานไปสักสัปดาห ก็เรียกนักเรียนมาคุยหรือทํา
การทดสอบความรู
ความจริงแลว ทุกโรงเรียนตางตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของนักเรียน เพราะมีตัวมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยูตัวหนึ่ง คือ เด็กจะตองมีสุขภาพทางรางกายและจิต ซึ่งจะประเมินโดย
สพฐ. หรือ สมส. (สํานักประเมินการศึกษาภายนอก) ถากระทรวงสาธารณสุขไปคุยกับ สมส หรือ
อะไรก็แลวแต ปรับเนื้อหาขอนี้ได มันก็จะเหมือนกับทุกโรงเรียนจะตองทําและก็ทําจริงๆดวย
วัดผลเชิงประจักษ ไมตองกังวลวาโรงเรียนนั้นทํา ไมทํา คือถาโรงเรียนไมผานขอนี้ เรื่องคุณภาพ
ของผูเรียนก็ไมผาน และเปนการประเมินที่ไมซ้ําซอนดวย คือ ถากระทรวงสาธารณสุขมาประเมิน
หัวขอนี้ผานแลว ทาง สมส. ก็ไมตองประเมินแลว ถาเปนแบบนี้ โรงเรียน รวมถึงนักเรียนเองก็
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ตองทํา เพราะฉะนั้น จะทําอยางไรใหทาง สมส. ยอมรับเกณฑขอนี้ มันจะบูรณาการงานระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการได
เรื่องชุดประสบการณเรียนรู 10 ขอ มันมีอยูแลวในโรงเรียน เพียงแตวาบูรณาการงานตางๆ ทํา
แลว มันยังไมเขมขน เพราะฉะนั้นเรื่อง 10 ขอนี้ ถาโรงเรียนนํารองของเราทําจริงๆ ใหมันเขมขน
มากกวาที่เราจะไปเรียนหรือแตะในรายวิชาที่มีอยูเดิมแล ว โรงเรียนนํารองทั้ง 35 แหงจะทํ า
อยางไรใหมันแตกตางจากโรงเรียนอื่นที่ไมไดเขารวมอบรม จริงๆ แลวโรงเรียนที่เขามาอบรมนี้
เราอยากทํ า ให มัน เกิ ดผล เพราะถามัน เกิดผล เราเห็นแลววามันจะเกิดผลลัพธกับ ตัว เอง ครู
นักเรียน ชุมชน นอกจากเราไดเขารวมนํารองแลว เราก็อยากไดการสนับสนุนในเรื่องตางๆ เชน
องคความรู วิทยากรที่มาจาก รพ.สต. งบประมาณ อยางเชน เรื่องการอออกกําลังกาย ก็ให สสส.
ไปดูวาโรงเรียนมีเครื่องออกกําลังกายไหม มีฐานกิจกรรมเรียนรูอะไร ตองการใหสนับสนุนเรื่อง
อะไรอีก ดีกวาทําไปแบบสะเปะสะปะ ไมมีหลักเกณฑ ไมมีการวัดผล อยางการนําผลงานไปทํา
วิทยาฐานะ มันก็ตองเปนผลงานระดับชาติ เราจะทําอยางไรใหเขายอมรับงานตรงสวนนี้ ซึ่งมันก็
จะตองเปนงานระดับชาติ และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกป แตสิ่งที่ยากกวาคือ เราจะทํา
อยางไรใหโรงเรียน 35 แหง เปนตัวอยางหรือแบบอยาง แลวรางวัลตางๆ ก็จะตามมาเอง แนนอน
เลยคือ รางวัลที่เกิดกับครู ผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน แคโรงเรียนนี้เปนสถานที่ที่จะเปน
โรงเรียนจัดการสิ่งแวดลอมไดดี โรงงเรียนบานนอก ไมมีสวนสาธารณะ แตเขาสามารถไปเดินใน
โรงเรียนได ออกกําลังกายในโรงเรียนได เขาเอาโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและเอาไปประยุกตใชที่
บานได คิดวานี่นาจะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดขึ้นอยางแทจริง

114

ภาคผนวก
กําหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผูนําการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอ
ในโรงเรียนนํารอง ป 2561 ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561
ณ กนกรัตนรีสอรท จ.สมุทรสงคราม
เวลา
กิจกรรม
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน
17.00 – 19.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม และการเตรียมการศึกษาดูงานในพื้นที่
19.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
07.00 – 07.30 น. เดินทางไป รร.วัดคูสนามจันทร (สามัคคีราษฎรรังสรรค)
07.30 – 11.30 น. ศึกษาดูงานการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและการจัดการลด
ความเสี่ยงโรคไมตดิ ตอโรงเรียน ณ รร.วัดคูสนามจันทรฯ
11.30 – 12.00 น. เดินทางกลับโรงแรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. กลาวเปดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม
13.30 – 15.00 น. แบงกลุมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
“ผลการศึกษาดูงาน”

วิทยากร

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

ผอ.รร.วัดคูสนามจันทร

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย
ดร.สมพร เนติรัฐกร
15.00 – 18.30 น. นําเสนอผลการประชุมกลุม และ เสนอบทเรียนการสรางเสริมสุขภาพ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
และลดความเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียนวัดคูสนามจันทร และความ นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย
คืบหนาในการดําเนินสรางเสริมสุขภาพโรงเรียน
ดร.สมพร เนติรัฐกร
18.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2561
09.00 – 10.30 น. บรรยาย “แนวทางการรวมมือระหวาง รพ.สต กับ โรงเรียน
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ในการจัดการเรียนรูเพื่อลดความเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานในโรงเรียน”
10.30 – 12.00 น. ประชุมกลุมยอยฝกปฏิบัติ
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
“การจัดการลดความเสี่ยงโรคไมติดตอดวยตนเองและแผนปฏิบัต”ิ
นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย
ดร.สมพร เนติรัฐกร
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เวลา
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

กิจกรรม

วิทยากร

พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลประชุมกลุม “แนวทางการดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานสาธารณสุขกับโรงเรียน ในการจัดการเรียนรูลดความเสี่ยง
โรคไมติดตอในโรงเรียน”
อภิปรายสรุปประเด็นการเรียนรู และปดการประชุม

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย
ดร.สมพร เนติรัฐกร
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
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07
สรุปการทบทวนหลักสูตรและโครงการที่ดําเนินงานในโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับการควบคุมปองกันโรคไมติดตอ

สรุปการทบทวนหลักสูตรและโครงการที่ดําเนินงานในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมปองกันโรคไมติดตอ
ภาพรวมงานที่ทบทวน
เอกสารนี้ไดทบทวนและรวบรวมหลักสูตร/โครงการที่ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ ดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งสวนที่เปนกลุมสาระและตัวชี้วัด
1.1 เนื้อหากลุมสาระสุขศึกษาและสุขศึกษา
2. โครงการที่ดําเนินงานมีเนื้อหาเกี่ยวของกับสุขภาพและการลดเสี่ยงโรคไมติดตอ
3. สรุปความเชื่อมโยงโครงการที่สอดคลองกับเนื้อหาในแตละกลุมสาระการเรียนรู
4. สรุปประเด็นสวนที่เปนชองวางในการเรียนรูเพื่อลดเสี่ยงการเปนโรคไมติดตอ
1. หลักสูตรที่เกี่ยวของในชวงชั้นตางๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและปจจัยเสี่ยง
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(1)
ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกิดจากการทบทวนและพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาประเทศพื้นฐานในการดํารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ และกระบวนการนําหลักสูตรไปสู
การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนั้น ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุม
สาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตาม
ความพรอม และจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ
และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอ
การนําไปปฏิบัติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1) รักชาติ ศาสน กษัตริย
2) ซื่อสัตยสุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝเรียนรู
5) อยูอยางพอเพียง
6) มุงมั่นในการทํางาน
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7) รักความเปนไทย
8) มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตามบริบทและ
จุดเนนของตนเอง
มาตรฐานการเรียนรู
การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
1) ภาษาไทย
2) คณิตศาสตร
3) วิทยาศาสตร
4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) สุขศึกษาและพลศึกษา
6) ศิลปะ
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) ภาษาตางประเทศ
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคเมื่อ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
ทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร
รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ
ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลาว เปนสิ่งสําคัญที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด
สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ดังนี้
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ภาพที่ 1 : องคความรู ทักษะสําคัญ และคุณลักษณะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากกลุมสาระทั้งหมด 8 กลุม พบวาเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โรค และการจัดการพฤติกรรมลด
เสี่ยงการเปนโรคไมติดตอ สวนใหญอยูในกลุมสาระสุขศึกษา และพลศึกษา และบางสวนในกลุมสาระวิทยาศาสตร
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1.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาภายในกลุมสาระ ดังนี้
ความสําคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา
หรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได
เรียนรูเรื่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะสงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ
ขอบเขตเนื้อหาเรียนรูในสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา เปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อการดํารงสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยั่งยืน
สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม คานิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สุขภาพควบคูไปดวยกัน
พลศึกษา มุงเนนใหผูเรียนใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกมและกีฬา เปน
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และกีฬา
สาระที่ เป นกรอบเนื้ อหาหรื อขอบข ายองค ความรู ของกลุ มสาระการเรี ยนรู สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา
ประกอบดวย
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ความสัมพันธเชื่อมโยงในการทํางานของระบบตางๆ
ของรางกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อใหเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
• ชีวิตและครอบครัว ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องคุณคาของตนเองและครอบครัว การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณความรูสึกทางเพศ การสรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ่ืน สุขปฏิบัติ
ทางเพศ และทักษะในการดําเนินชีวิต
• การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผูเรียนไดเรียนรูเรื่อง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ การเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยาง
หลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ขอตกลงในการเขารวมกิจกรรมทางกายและ
กีฬา และความมีน้ําใจนักกีฬา
• การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักและ
วิธีการเลื อกบริโภคอาหาร ผลิต ภัณฑ และบริการสุ ขภาพ การสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ และการ
ปองกันโรค ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ
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ความปลอดภัยในชีวิต ผูเรียนจะไดเรียนรูเรื่องการปองกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ทั้ง
ความเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใชยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการ
สรางเสริมความปลอดภัยในชีวิต
ในกลุมสาระนี้ ไดกําหนด เปาประสงคและตัววัดของการเรียนรู ในแตละชั้น ดังนี้
•

คุณภาพผูเรียน ในแตละระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
• มีความรู และเขาใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการ วิธีการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุมเพื่อน
• มีสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการกิน การพักผอนนอนหลับ การรักษาความสะอาดอวัยวะทุกสวนของรางกาย
การเลนและการออกกําลังกาย
• ปองกันตนเองจากพฤติกรรมที่อาจนําไปสูการใชสารเสพติด การลวงละเมิดทางเพศ และรูจักปฏิเสธ
ในเรื่องที่ไมเหมาะสม
• ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไดตามพัฒนาการในแตละชวงอายุ มีทักษะการเคลื่อนไหวขั้น
พื้นฐานและมีสวนรวมในกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
และเกมไดอยางสนุกสนานและปลอดภัย
• มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร ของเลน ของใช ที่มีผลดีตอสุขภาพ หลีกเลี่ยงและปองกันตนเอง
จากอุบัติเหตุได
• ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปญหาทางอารมณและปญหาสุขภาพ
• ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบขอตกลง คําแนะนํา และขั้นตอนตางๆ และใหความรวมมือกับผูอื่นดวย
ความเต็มใจจนงานประสบความสําเร็จ
• ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผูอื่นในการเลนเปนกลุม
จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
• เขาใจความสัมพันธเชื่อมโยงในการทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย และรูจักดูแลอวัยวะที่สําคัญ
ของระบบนัน้ ๆ
• เขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม แรงขับทางเพศของชายหญิง
เมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน สามารถปรับตัวและจัดการไดอยางเหมาะสม
• เขาใจและเห็นคุณคาของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุนและเปนสุข
• ภูมิใจและเห็นคุณคาในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศไดถูกตองเหมาะสม
• ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ ความรุนแรง
สารเสพติดและการลวงละเมิดทางเพศ
• มีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน
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รูหลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมทางกาย เกม การละเลนพื้นเมือง กีฬาไทย
กีฬาสากลไดอยางปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้ําใจนักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ และ
หนาที่ของตนเอง จนงานสําเร็จลุลวง
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไดตาม
ความเหมาะสมและความตองการเปนประจํา
จัดการกับอารมณ ความเครียด และปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม
มีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารเพื่อใชสรางเสริมสุขภาพ

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
• เขาใจและเห็นความสําคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีตอสุขภาพ
และชีวิตในชวงวัยตาง ๆ
• เขาใจ ยอมรับ และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ ความรูสึกทาง
เพศ ความเสมอภาคทางเพศ สรางและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น และตัดสินใจแกปญหาชีวิตดวย
วิธีการที่เหมาะสม
• เลือกกินอาหารที่เหมาะสม ไดสัดสวน สงผลดีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
• มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ เพื่อน ครอบครัว ชุมชนและวัฒนธรรมที่มีตอเจตคติ คานิยม
เกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดการไดอยางเหมาะสม
• ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ การใชยา
สารเสพติด และความรุนแรง รูจักสรางเสริมความปลอดภัยใหแกตนเอง ครอบครัว และชุมชน
• เขารวมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ โดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางปลอดภัย สนุกสนาน และปฏิบัติ
เปนประจําสม่ําเสมอตามความถนัดและความสนใจ
• แสดงความตระหนักในความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันโรค การดํารงสุขภาพ
การจัดการกับอารมณและความเครียด การออกกําลังกายและการเลนกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี
• สํานึกในคุณคา ศักยภาพและความเปนตัวของตัวเอง
• ปฏิบัติตามกฎ กติกา หนาที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น ใหความรวมมือใน
การแขงขันกีฬาและการทํางานเปนทีมอยางเปนระบบ ดวยความมุงมั่นและมีน้ําใจนักกีฬา จน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายดวยความชื่นชม และสนุกสนาน
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
• สามารถดูแลสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยงตอ
สุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการวางแผน
อยางเปนระบบ
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แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเขาใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และ
วัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ การดําเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
ออกกําลังกาย เลนกีฬา เขารวมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพ
โดยนําหลักการของทักษะกลไกมาใชไดอยางถูกตอง สม่ําเสมอดวยความชื่นชมและสนุกสนาน
แสดงความรับผิดชอบ ใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการ
เขารวมกิจกรรมทางกาย และเลนกีฬาจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเองและทีม
แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเลน และการแขงขัน ดวยความมีน้ําใจนักกีฬาและนําไป
ปฏิบัติในทุกโอกาสจนเปนบุคลิกภาพที่ดี
วิเคราะหและประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยง สรางเสริมสุขภาพ ดํารง
สุขภาพ การปองกันโรค และการจัดการกับอารมณและความเครียดไดถูกตองและเหมาะสม
ใชกระบวนการทางประชาสังคม สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็งปลอดภัย และมีวิถีชีวิตที่ดี

สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดวย
สาระที่ 1
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
สาระที่ 2
ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต
สาระที่ 3
การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมสและกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจํา
อยางสม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ
ปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5
ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ
การใชยาสารเสพติด และความรุนแรง
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สาระที่ 1

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย

มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ป. 1
1. อธิบาย
ลักษณะและ
หนาที่ของ
อวัยวะภายนอก
2. อธิบายวิธี
ดูแลรักษา
อวัยวะภายนอก

ป. 2
1. อธิบาย
ลักษณะและ
หนาที่ของ
อวัยวะภายใน
2. อธิบายวิธี
ดูแลรักษา
อวัยวะภายใน
3. อธิบาย
ธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย

ป. 3
1. อธิบาย
ลักษณะและการ
เจริญเติบโตของ
รางกายมนุษย
2. เปรียบเทียบ
การเจริญเติบโต
ของตนเองกับ
เกณฑมาตรฐาน
3. ระบุปจจัยที่มี
ผลตอการ
เจริญเติบโต

ป. 4
1. อธิบายการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการของ
รางกายและจิตใจ
ตามวัย
2. อธิบาย
ความสําคัญของ
กลามเนื้อ กระดูก
และขอที่มีผลตอ
สุขภาพ การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการ
3. อธิบายวิธีดูแล
กลามเนื้อ กระดูก
และขอ ใหทํางาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 5
1. อธิบายความ
สําคัญของระบบ
ยอยอาหาร และ
ระบบขับถายที่มี
ผลตอสุขภาพ
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
2. อธิบายวิธี
ดูแลระบบยอย
อาหารและ
ระบบขับถายให
ทํางานตามปกติ

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ป. 6
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4 - ม. 6
1. อธิบายความ 1. อธิบายความ 1. อธิบายการ
1. เปรียบเทียบ 1. อธิบายกระบวนการสรางเสริมและ
สําคัญของระบบ สําคัญของระบบ เปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นแปลง ดํารงประสิทธิภาพการทํางานของ
สืบพันธุ ระบบ ประสาท และ ดานรางกาย
ทางดานรางกาย ระบบอวัยวะตาง ๆ
ไหลเวียนโลหิต ระบบตอมไรทอ จิตใจ อารมณ จิตใจ อารมณ 2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการ
และระบบ
ที่มีผลตอสุขภาพ สังคม และสติ
สังคม และ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
หายใจ ที่มีผลตอ การเจริญเติบโต ปญญาในวัยรุน สติปญญา แตละ และบุคคลในครอบครัว
สุขภาพ การ
และพัฒนาการ 2. ระบุปจจัยที่มี ชวงของชีวิต
เจริญเติบโตและ ของวัยรุน
ผลกระทบตอ
2. วิเคราะห
พัฒนาการ
2. อธิบายวิธี
การเจริญเติบโต อิทธิพลและ
2. อธิบายวิธีการ ดูแลระบบ
และพัฒนาการ ความคาดหวัง
ดูแลระบบสืบ
ประสาท และ ดานรางกาย
ของสังคมตอการ
พันธุ ระบบ
ระบบตอมไรทอ จิตใจ อารมณ
เปลี่ยนแปลงของ
ไหลเวียนโลหิต ใหทํางานตาม
สังคม และสติ
วัยรุน
และระบบ
ปกติ
ปญญา ในวัยรุน 3. วิเคราะห สื่อ
หายใจใหทํางาน 3. วิเคราะห
โฆษณา ที่มี
ตามปกติ
ภาวะการเจริญ
อิทธิ พลตอการ
เติบโตทาง
เจริญ เติบโต
รางกายของ
และพัฒนาการ
ตนเองกับเกณฑ
ของวัยรุน
มาตรฐาน
4. แสวงหา
แนวทางในการ
พัฒนาตนเองให
เจริญเติบโต
สมวัย
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สาระที่ 2

ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ป. 1
1. ระบุสมาชิก
ในครอบครัว
และความรัก
ความผูกพัน
ของสมาชิก
ที่มีตอกัน
2. บอกสิ่งที่ชื่น
ชอบ และ
ภาคภูมิใจ
ในตนเอง
3. บอก
ลักษณะความ
แตกตาง
ระหวางเพศ
ชาย และเพศ
หญิง

ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
1. ระบุบทบาท 1. อธิบาย
1. อธิบาย
1. อธิบายการ
หนาที่ของตนเอง ความสําคัญ
คุณลักษณะของ
เปลี่ยนแปลงทาง
และสมาชิกใน และความ
ความเปนเพื่อน
เพศ และปฏิบตั ิ
ครอบครัว
แตกตางของ
และสมาชิกที่ดีของ ตนไดเหมาะสม
ครอบครัวที่มตี อ ครอบครัว
2. บอก
2. อธิบาย
ความสําคัญของ ตนเอง
2. แสดงพฤติกรรม ความสําคัญของ
เพื่อน
ที่เหมาะสมกับเพศ การมีครอบครัว
2. อธิบายวิธี
3. ระบุ
ของตนตาม
ที่อบอุนตาม
สราง
วัฒนธรรมไทย
สัมพันธภาพใน วัฒนธรรมไทย
พฤติกรรม
ที่เหมาะสมกับ ครอบครัวและ 3. ยกตัวอยาง
3. ระบุ
กลุมเพื่อน
เพศ
วิธีการปฏิเสธ
พฤติกรรม
3. บอกวิธี
การกระทําที่เปน ที่พึงประสงค
4. อธิบาย
และไมพึง
ความภาคภูมิใจ หลีกเลี่ยง
อันตรายและ
ในความเปนเพศ พฤติกรรม
ไมเหมาะสมในเรื่อง ประสงค
หญิง หรือ
ที่นําไปสูการลวง เพศ
ในการแกไข
เพศชาย
ละเมิดทางเพศ
ปญหาความ
ขัดแยงใน
ครอบครัวและ
กลุมเพื่อน

ป. 6
1. อธิบาย
ความสําคัญของ
การสรางและ
รักษา
สัมพันธภาพ
กับผูอื่น
2. วิเคราะห
พฤติกรรมเสี่ยงที่
อาจนําไปสูการมี
เพศสัมพันธ การ
ติดเชื้อเอดส
และการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร

ม. 1
1. อธิบายวิธีการ
ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทาง
รางกายจิตใจ
อารมณ และ
พัฒนาการทาง
เพศอยาง
เหมาะสม
2. แสดงทักษะ
การปฏิเสธเพื่อ
ปองกันตนเอง
จากการถูกลวง
ละเมิดทางเพศ

ม. 2
1. วิเคราะห
ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอเจตคติใน
เรื่องเพศ
2. วิเคราะห
ปญหาและ
ผลกระทบ
ที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธใน
วัยเรียน
3. อธิบายวิธี
ปองกันตนเอง
และหลีกเลีย่ ง
จากโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
เอดส และการ
ตั้งครรภโดยไม
พึงประสงค
4. อธิบาย
ความสําคัญของ
ความเสมอภาค
ทางเพศ และ
วางตัวไดอยาง
เหมาะสม

ม. 3
1. อธิบายอนามัย
แมและเด็ก
การวางแผน
ครอบครัว และ
วิธีการปฏิบัตติ นที่
เหมาะสม
2. วิเคราะหปจจัย
ที่มีผลกระทบตอ
การตั้งครรภ
3. วิเคราะห
สาเหตุ และเสนอ
แนวทางปองกัน
แกไขความขัดแยง
ในครอบครัว

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. 4 - ม. 6
1. วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว
เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม
ที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศและ
การดําเนินชีวิต
2. วิเคราะหคานิยมในเรื่องเพศ ตาม
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ
3. เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการ
ปองกัน ลดความขัดแยงและ
แกปญหาเรื่องเพศ และครอบครัว
4. วิเคราะหสาเหตุและผลของความ
ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางนักเรียน
หรือเยาวชนในชุมชน และเสนอแนว
ทางแกไขปญหา
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สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
1. เคลือนไหว
1. ควบคุมการ 1. ควบคุม
1. ควบคุมตนเอง 1. จัด รูปแบบ
รางกายขณะอยู เคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว เมื่อใชทักษะการ
การเคลื่อนไหว
กับที่ เคลื่อนที่ รางกาย
รางกาย ขณะ เคลื่อนไหวใน
แบบผสมผสาน
และใชอุปกรณ ขณะอยูกับที่
อยูกับที่
ลักษณะผสมผสาน และควบคุม
ประกอบ
เคลื่อนที่ และใช เคลื่อนที่และใช ได ทั้งแบบอยูกับที่ ตนเองเมื่อใช
อุปกรณ
อุปกรณ
เคลื่อนที่ และใช ทักษะการ
2. เลนเกม
ประกอบ อยางมี อุปกรณประกอบ เคลื่อนไหวตาม
เบ็ดเตล็ดและเขา ประกอบ
ทิศทาง
รวมกิจกรรมทาง 2. เลนเกม
2. ฝกกายบริหาร แบบที่กําหนด
2. เคลื่อนไหว
กายที่ใชการ
2. เลนเกม
เบ็ดเตล็ดและ
ทามือเปลา
เคลื่อนไหวตาม เขารวมกิจกรรม รางกายที่ใช
ประกอบจังหวะ
นําไปสูกีฬา
ธรรมชาติ
ทางกายที่วิธีเลน ทักษะการ
3. เลนเกม
ที่เลือกและ
เคลื่อนไหวแบบ เลียนแบบและ
อาศัยการ
กิจกรรมการ
บังคับทิศทางใน กิจกรรมแบบผลัด เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
การเลนเกม
เบื้องตน
4. เลนกีฬาพื้นฐาน แบบผลัด
ทั้งแบบอยูกับที่ เบ็ดเตล็ด
ไดอยางนอย 1
3. ควบคุมการ
เคลื่อนที่และใช
ชนิด
เคลื่อนไหว ใน
อุปกรณ
เรื่องการรับแรง
ประกอบ
การใชแรงและ
ความสมดุล
4. แสดงทักษะ
กลไก ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายและเลน
กีฬา
5. เลนกีฬาไทย

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ป. 6
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4 - ม. 6
1. แสดงทักษะ 1. เพิมพูน
1. นําผลการ
1. เลนกีฬาไทย
1. วิเคราะหความคิดรวบยอด
การเคลื่อนไหว ความสามารถ
ปฏิบัติตน
และกีฬาสากล
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ
รวมกับผูอื่นใน ของตน
เกี่ยวกับทักษะ ไดอยางละ 1
ในการเลนกีฬา
ลักษณะ
ตามหลักการ
กลไกและทักษะ ชนิดโดยใชเทคนิค 2. ใชความสามารถของตนเพื่อเพิม่
แบบผลัดและ
การเคลื่อนไหว ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของทีม คํานึงถึงผลที่เกิด
เคลื่อนไหว
แบบผสมผสาน ที่ใชทักษะกลไก ในการเลนกีฬา ตนเองและทีม
ตอผูอื่น และสังคม
ไดตามลําดับทั้ง และทักษะ
จากแหลงขอมูล 2. นําหลักการ
3. เลนกีฬาไทย กีฬาสากลประเภท
แบบอยูกับที่
พื้นฐานที่นําไปสู ที่หลากหลายมา ความรูและทักษะ บุคคล / คู กีฬาประเภททีมไดอยาง
เคลื่อนที่ และ การพัฒนาทักษะ สรุปเปนวิธีที่
ในการเคลื่อนไหว นอย 1 ชนิด
ใชอุปกรณ
เหมาะสมใน
กิจกรรมทางกาย 4. แสดงการเคลื่อนไหวไดอยาง
การเลนกีฬา
ประกอบ และ 2. เลนกีฬาไทย บริบทของตนเอง การเลนเกม
สรางสรรค
การเคลื่อนไหว และกีฬาสากล 2. เลนกีฬาไทย และการเลนกีฬา 5. เขารวมกิจกรรมนันทนาการนอก
ประกอบเพลง ประเภทบุคคล และกีฬาสากล ไปใชสรางเสริม
โรงเรียน และนําหลักการแนวคิดไป
สุขภาพอยาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
และทีมโดยใช
ทั้งประเภท
2. จําแนก
ตนและสังคม
ทักษะพื้นฐาน
หลักการ
บุคคลและทีมได ตอเนื่อง เปน
เคลื่อนไหวใน
ตามชนิดกีฬา
อยางละ 1 ชนิด ระบบ
เรื่องการรับแรง อยางละ 1 ชนิด 3. เปรียบเทียบ 3. รวมกิจกรรม
นันทนาการ
การใชแรง และ 3. รวมกิจกรรม ประสิทธิภาพ
ความสมดุลใน นันทนาการ
ของรูปแบบการ อยางนอย 1
กิจกรรม และนํา
การเคลื่อนไหว อยางนอย 1
เคลื่อนไหว
รางกายในการ กิจกรรมและ
ที่สงผลตอการ หลักความรูวิธีการ
ไปขยายผลการ
เลนเกม เลน
นําหลักความรู เลนกีฬาและ
เรียนรูใหกับผูอื่น
กีฬา และนําผล ที่ไดไปเชื่อมโยง กิจกรรมใน
มาปรับปรุง
สัมพันธกับ วิชา ชีวิตประจําวัน
เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติ อื่น
4. รวมกิจกรรม
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ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 5
และกีฬาสากล
ประเภทบุคคล
และประเภททีม
ไดอยางละ 1
ชนิด
6. อธิบาย
หลักการ และ
เขารวมกิจกรรม
นันทนาการ
อยางนอย
1 กิจกรรม

ป. 6
ของตนและผูอืน
3. เลนกีฬาไทย
กีฬาสากล
ประเภทบุคคล
และประเภททีม
ไดอยางละ 1
ชนิด
4. ใชทักษะกลไก
เพื่อปรับปรุง
เพิ่มพูน
ความสามารถ
ของตนและผูอื่น
ในการเลนกีฬา
5. รวมกิจกรรม
นันทนาการ
อยางนอย
1 กิจกรรม
แลวนําความรู
และหลักการที่
ไดไปใชเปนฐาน
การศึกษาหา
ความรูเรื่อง
อื่น ๆ

ม. 1

ม. 2
นันทนาการ
อยางนอย 1
กิจกรรม และนํา
ความรูและ
หลักการทีไ่ ด
ไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน
อยางเปนระบบ

ม. 3

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. 4 - ม. 6
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มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ
ในการแขงขันและชืน่ ชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

ป. 1
1. ออกกําลังกาย
และเลนเกม
ตามคําแนะนํา
อยางสนุกสนาน
2. ปฏิบัติตน
ตามกฎ กติกา
ขอตกลง
ในการเลนเกม
ตามคําแนะนํา

ป. 2
1. ออกกําลังกาย
และเลนเกม
ไดดวยตนเอง
อยางสนุกสนาน
2.ปฏิบัติตามกฎ
กติกาและ
ขอตกลงในการ
เลนเกมเปนกลุม

ป. 3
1. เลือก
ออกกําลังกาย
การละเลน
พื้นเมือง
และเลนเกม
ที่เหมาะสมกับ
จุดเดนจุดดอย
และขอจํากัด
ของตนเอง
2. ปฏิบัติตามกฎ
กติกาและ
ขอตกลงของ
การออกกําลังกาย
การเลนเกม
การละเลนพื้นเมืองไดดวย
ตนเอง

ป. 4
1. ออกกําลังกาย
เลนเกม และกีฬา
ที่ตนเองชอบและ
มีความสามารถใน
การวิเคราะหผล
พัฒนาการ
ของตนเองตาม
ตัวอยางและแบบ
ปฏิบัติของผูอื่น
2. ปฏิบัติตามกฎ
กติกาการเลนกีฬา
พื้นฐาน ตามชนิด
กีฬาที่เลน

ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 5
1. ออกกําลังกาย
อยางมีรูปแบบ
เลนเกมที่ใช
ทักษะการคิด
และตัดสินใจ
2. เลนกีฬา
ที่ตนเองชอบ
อยางสม่ําเสมอ
โดยสราง
ทางเลือก
ในวิธีปฏิบัติของ
ตนเองอยาง
หลากหลาย
และมีน้ําใจ
นักกีฬา
3. ปฏิบัติตามกฎ
กติกา การเลน
เกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
ตามชนิดกีฬา
ที่เลน

ป. 6
1. อธิบาย
ประโยชนและ
หลักการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ
สมรรถภาพ
ทางกายและ
การสรางเสริม
บุคลิกภาพ
2. เลนเกมที่ใช
ทักษะการ
วางแผน และ
สามารถเพิ่มพูน
ทักษะการออก
กําลังกายและ
เคลื่อนไหวอยาง
เปนระบบ
3. เลนกีฬา
ที่ตนเองชื่นชอบ
และสามารถ
ประเมินทักษะ
การเลนของตน
เปนประจํา

ม. 1
1. อธิบาย
ความสําคัญของ
การออกกําลัง
กายและเลนกีฬา
จนเปนวิถีชีวิต
ที่มีสุขภาพดี
2. ออกกําลังกาย
และเลือกเขา
รวมเลนกีฬาตาม
ความถนัด
ความสนใจ
อยางเต็ม
ความสามารถ
พรอมทั้งมีการ
ประเมินการเลน
ของตนและผูอื่น
3. ปฏิบัติตามกฎ
กติกา และ
ขอตกลงตาม
ชนิดกีฬา
ที่เลือกเลน

ม. 2
1. อธิบายสาเหตุ
การเปลีย่ นแปลง
ทางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม
และสติปญญา
ที่เกิดจากการ
ออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเปน
ประจําจนเปนวิถี
ชีวิต
2. เลือกเขารวม
ออกกําลังกาย
เลนกีฬาตาม
ความถนัด
ความสนใจ
พรอมทั้ง
วิเคราะหความ
แตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อเปน
แนวทางในการ
พัฒนาตนเอง

ม. 3
1. มีมารยาทใน
การเลน และดู
กีฬาดวยความมี
น้ําใจนักกีฬา
2. ออกกําลังกาย
และเลนกีฬา
อยางสม่ําเสมอ
และนําแนวคิด
หลักการจากการ
เลนไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ตนดวยความ
ภาคภูมิใจ
3. ปฏิบัติตนตาม
กฎ กติกา และ
ขอตกลง ในการ
เลนตามชนิด
กีฬาที่เลือกและ
นําแนวคิด ที่ได
ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของตน
ในสังคม

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม.4 - 6
1. ออกกําลังกายและเลนกีฬา
ที่เหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ
และใชความสามารถของตนเองเพิม่
ศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน
คํานึงถึงผลที่เกิดตอสังคม
2. อธิบายและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิ กฎ
กติกา กลวิธีตางๆ ในระหวางการเลน
การแขงขันกีฬากับผูอื่นและนําไปสรุป
เปนแนวปฏิบัติและใชใน
ชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง
3. แสดงออกถึงการมีมารยาท
ในการดู การเลนและการแขงขันกีฬา
ดวยความมีนา้ํ ใจนักกีฬา และนําไปใช
ปฏิบัติทุกโอกาส จนเปนบุคลิกภาพที่ดี
4. รวมกิจกรรมทางกายและเลนกีฬา
อยางมีความสุข ชื่นชมในคุณคาและ
ความงามของการกีฬา
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ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 5
4. ปฏิบัติตนตาม
สิทธิของตนเอง
ไมละเมิดสิทธิ
ผูอื่นและยอมรับ
ในความแตกตาง
ระหวางบุคคลใน
การเลนเกม
กีฬาไทยและ
กีฬาสากล

ป. 6
4. ปฏิบัติตามกฎ
กติกา ตามชนิด
กีฬาที่เลน โดย
คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผูอื่น
5. จําแนกกลวิธี
การรุก การ
ปองกัน และ
นําไปใชในการ
เลนกีฬา
6. เลนเกมและ
กีฬาดวย
ความสามัคคี
และมีน้ําใจ
นักกีฬา

ม. 1
4. วางแผน
การรุกและ
การปองกันใน
การเลนกีฬาที่
เลือกและ
นําไปใช
ในการเลนอยาง
เปนระบบ
5. รวมมือในการ
เลนกีฬา และ
การทํางานเปน
ทีมอยาง
สนุกสนาน
6. วิเคราะห
เปรียบเทียบและ
ยอมรับความ
แตกตางระหวาง
วิธีการเลนกีฬา
ของตนเองกับ
ผูอื่น

ม. 2
3. มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎ
กติกา และ
ขอตกลงในการ
เลนกีฬาที่เลือก
4. วางแผน
การรุกและ
การปองกันใน
การเลนกีฬาที่
เลือกและ
นําไปใช
ในการเลนอยาง
เหมาะสมกับทีม
5. นําผล
การปฏิบัติใน
การเลนกีฬามา
สรุปเปนวิธีที่
เหมาะสมกับ
ตนเองดวย
ความมุงมั่น

ม. 3
4. จําแนกกลวิธี
การรุก
การปองกัน
และใชใน
การเลนกีฬา
ที่เลือกและ
ตัดสินใจเลือกวิธี
ที่เหมาะสมกับ
ทีมไปใชไดตาม
สถานการณ
ของการเลน
5. เสนอผลการ
พัฒนาสุขภาพ
ของตนเองที่เกิด
จากการออก
กําลังกาย และ
การเลนกีฬา
เปนประจํา

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม.4 - 6
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สาระที่ 4

การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ป. 1
1. ปฏิบัติตน
ตามหลัก
สุขบัญญัต-ิ
แหงชาติ
ตามคําแนะนํา
2. บอกอาการ
เจ็บปวยที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง
3. ปฏิบัติตน
ตามคําแนะนํา
เมื่อมีอาการ
เจ็บปวย

ป. 2
1. บอกลักษณะ
ของการมีสุขภาพ
ดี
2. เลือกกิน
อาหารที่มี
ประโยชน
3. ระบุของใช
และของเลนที่มี
ผลเสียตอสุขภาพ
4. อธิบายอาการ
และวิธีปองกัน
การเจ็บปวย การ
บาดเจ็บที่อาจ
เกิดขึ้น
5. ปฏิบัติตาม
คําแนะนําเมื่อมี
อาการเจ็บปวย
และบาดเจ็บ

ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 3
ป. 4
ป. 5
1. อธิบายการ
1. อธิบาย
1. แสดง
ติดตอและวิธีการ ความสัมพันธ
พฤติกรรม
ปองกันการแพร ระหวาง
ที่เห็นความสําคัญ
กระจายของโรค สิ่งแวดลอมกับ
ของการปฏิบัติตน
สุขภาพ
ตามสุขบัญญัติ
2. จําแนก
อาหารหลัก
2. อธิบายสภาวะ แหงชาติ
5 หมู
อารมณ
2. คนหาขอมูล
3. เลือกกิน
ความรูส ึกที่มีผล ขาวสารเพื่อใช
อาหารที่
ตอสุขภาพ
สรางเสริมสุขภาพ
หลากหลายครบ 3. วิเคราะหขอมูล 3. วิเคราะหสื่อ
5 หมูในสัดสวน บนฉลากอาหาร โฆษณาในการ
ที่เหมาะสม
และผลิตภัณฑ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
4. แสดงวิธีแปรง สุขภาพ เพื่อการ อาหาร และ
ฟนใหสะอาด
เลือกบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพ
อยางถูกวิธี
4. ทดสอบและ
อยางมีเหตุผล
5. สรางเสริม
ปรับปรุง
4. ปฏิบัติตนใน
สมรรถภาพทาง สมรรถภาพทาง การปองกันโรคที่
กายไดตาม
กายตามผลการ พบบอยใน
คําแนะนํา
ตรวจสอบ
ชีวิตประจําวัน
สมรรถภาพ
5. ทดสอบและ
ทางกาย
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายตามผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย

ป. 6
1. แสดง
พฤติกรรม
ในการปองกัน
และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่มี
ผลตอสุขภาพ
2. วิเคราะห
ผลกระทบที่เกิด
จากการระบาด
ของโรคและเสนอ
แนวทางการ
ปองกันโรคติดตอ
สําคัญที่พบใน
ประเทศไทย
3. แสดง
พฤติกรรมที่บง
บอกถึงความ
รับผิดชอบตอ
สุขภาพของ
สวนรวม
4. สรางเสริมและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพ
อยางตอเนื่อ

ม. 1
1. เลือกกิน
อาหารที่
เหมาะสมกับวัย
2. วิเคราะห
ปญหาที่เกิดจาก
ภาวะโภชนาการ
ที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ
3. ควบคุม
น้ําหนักของ
ตนเองใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน
4. สรางเสริมและ
ปรับปรุง
สมรรถภาพทาง
กายตามผล
การทดสอบ

ม. 2
1. เลือกใชบริการ
ทางสุขภาพอยาง
มีเหตุผล
2. วิเคราะหผล
ของการใช
เทคโนโลยีที่มีตอ
สุขภาพ
3. วิเคราะหความ
เจริญกาวหนา
ทางการแพทยที่มี
ผลตอสุขภาพ
4. วิเคราะห
ความสัมพันธของ
ภาวะสมดุล
ระหวางสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิต
5. อธิบาย
ลักษณะอาการ
เบือ้ งตนของผูมี
ปญหาสุขภาพจิต
6. เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติตน เพื่อ
จัดการกับอารมณ
และความเครียด

ม. 3
1. กําหนด
รายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัย
ตาง ๆ โดย
คํานึงถึงความ
ประหยัดและ
คุณคาทาง
โภชนาการ2.
เสนอแนวทาง
ปองกันโรคที่เปน
สาเหตุสําคัญของ
การเจ็บปวยและ
การตายของคน
ไทย
3. รวบรวมขอมูล
และเสนอแนว
ทางแกไขปญหา
4. วางแผนและ
จัดเวลา ในการ
ออกกําลังกาย
การพักผอนและ
การสรางเสริม
สมรรถภาพ
สุขภาพในชุมชน
ทางกาย

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. 4 - 6
1. วิเคราะหบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลทีม่ ีตอการสราง
เสริมสุขภาพและการปองกันโรคใน
ชุมชน
2. วิเคราะห อิทธิพลของสื่อโฆษณา
เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อการเลือก
บริโภค
3. ปฏิบัติตนตามสิทธิของผูบริโภค
4. วิเคราะหสาเหตุและเสนอแนว
ทางการปองกันการเจ็บปวยและการ
ตายของคนไทย
5. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการ
พัฒนาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว
6. มีสวนรวมในการสงเสริม และ
พัฒนาสุขภาพในชุมชน
7. วางแผนและปฏิบตั ิตามแผนการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย และ
สมรรถภาพทางกลไก
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ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 5

ป. 6

ม. 1

ม. 2
7. พัฒนา
สมรรถภาพทาง
กายตนเองให
เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด

ม. 3
5. ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กาย และพัฒนา
ไดตามความ
แตกตางระหวาง
บุคคล

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. 4 - 6
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สาระที่ 5

ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสีย่ งตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด และความรุนแรง
ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
1. ระบุสิงทีทํา 1. ปฏิบัติตนใน 1. ปฏิบัติตนเพือ 1. อธิบาย
1. วิเคราะห
ใหเกิดอันตราย การปองกัน
ความปลอดภัย ความสําคัญของ ปจจัยที่มีอิทธิพล
ที่บาน โรงเรียน อุบัติเหตุที่อาจ จากอุบัติเหตุใน การใชยาและใช ตอการใชสาร
บาน โรงเรียน
ยาอยางถูกวิธี
เสพติด
และกาปองกัน เกิดขึ้นทางน้ํา
และการเดินทาง 2. แสดงวิธีปฐม 2. วิเคราะห
2. บอกสาเหตุ และทางบก
และการ
พยาบาล เมื่อได ผลกระทบของ
2. บอกชื่อยา
2. แสดงวิธีขอ
ปองกัน
สามัญประจํา
ความชวยเหลือ รับอันตรายจาก การใชยา และ
อันตรายที่เกิด บาน และใชยา จากบุคคลและ การใชยาผิด
สารเสพติด ที่มี
จากการเลน
ตามคําแนะนํา แหลงตางๆ เมื่อ สารเคมี แมลง ผลตอรางกาย
3. แสดงคําพูด 3. ระบุโทษของ เกิดเหตุราย
สัตวกัดตอย
จิตใจ อารมณ
หรือทาทางขอ สารเสพติด สาร หรืออุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บ สังคม และ
ความชวยเหลือ อันตรายใกลตวั
3. แสดงวิธีปฐม จากการเลนกีฬา สติปญญา
จากผูอื่นเมื่อ
3. วิเคราะห
3. ปฏิบัติตนเพื่อ
และวิธีการ
พยาบาล เมื่อ
เกิดเหตุรายที่ ปองกัน
บาดเจ็บจากการ ผลเสียของการ ความปลอดภัย
บานและ
สูบบุหรี่ และการ จากการใชยา
4. ปฏิบัติตนตาม เลน
โรงเรียน
ดื่มสุรา ที่มีตอ และหลีกเลีย่ ง
สัญลักษณและ
สุขภาพและการ สารเสพติด
ปายเตือนของ
ปองกัน
สิ่งของหรือ
4. วิเคราะห
สถานที่ที่เปน
อิทธิพลของสื่อที่
อันตราย
มีตอพฤติกรรม
5. อธิบายสาเหตุ
สุขภาพ
5. ปฏิบัติตนเพื่อ
อันตราย วิธี
ปองกันอันตราย
ปองกันอัคคีภัย
จากการเลนกีฬา
และแสดงการ
หนีไฟ

ป. 6
1. วิเคราะหผล
กระทบจากความ
รุนแรงของภัย
ธรรมชาติที่มตี อ
รางกาย จิตใจ และ
สังคม
2. ระบุวิธีปฏิบัตติ น
เพื่อความปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ
3. วิเคราะหสาเหตุ
ของการติดสารเสพ
ติด และชักชวนให
ผูอื่นหลีกเลี่ยง
สารเสพติด

ม. 1
1. แสดงวิธีปฐม
พยาบาลและ
เคลื่อนยายผูปวย
อยางปลอดภัย
2. อธิบาย
ลักษณะอาการ
ของผูติดสารเสพ
ติดและการ
ปองกันการติด
สารเสพติด
3. อธิบาย
ความสัมพันธ
ของการใชสาร
เสพติดกับการ
เกิดโรคและ
อุบัติเหตุ
4. แสดงวิธีการ
ชักชวนผูอื่นให
ลด ละ เลิก สาร
เสพติด โดยใช
ทักษะตาง ๆ

ม. 2
1. ระบุวิธีการ
ปจจัยและแหลง
ที่ชวยเหลือฟนฟูผู
ติดสารเสพติด
2. อธิบายวิธีการ
หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง
และสถานการณ
เสี่ยง
3. ใชทักษะชีวิต
ในการปองกัน
ตนเองและหลีก
เลี่ยงสถานการณ
คับขันที่อาจนําไป
สูอันตราย

ม. 3
1. วิเคราะห
ปจจัยเสี่ยง และ
พฤติกรรมเสี่ยงที่
มีผลตอสุขภาพ
และแนวทาง
ปองกัน
2. หลีกเลี่ยงการ
ใชความรุนแรง
และชักชวน
เพื่อนใหหลีก
เลี่ยงการใชความ
รุนแรงในการแก
ปญหา
3. วิเคราะห
อิทธิพลของสือ่
ตอพฤติกรรม
สุขภาพและ
ความรุนแรง
4. วิเคราะห
ความสัมพันธ
ของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลตอ
สุขภาพและการ
เกิดอุบัติเหตุ

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. 4 – 6
1. มีสวนรวมในการปองกันความ
เสี่ยงตอการใชยา การใชสารเสพติด
และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากการ
ครอบครอง การใชและการจําหนาย
สารเสพติด
3. วิเคราะหปจจัยที่มผี ลตอสุขภาพ
หรือความรุนแรงของคนไทยและ
เสนอแนวทางปองกัน
4. วางแผนกําหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุ และสรางเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน
5. มีสวนรวมในการสรางเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน
6. ใชทักษะการตัดสินใจแกปญหา
ในสถานการณที่เสี่ยงตอสุขภาพและ
ความรุนแรง
7. แสดงวิธีการชวยฟนคืนชีพอยาง
ถูกวิธี
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ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ตัวชี้วัดชั้นป
ป. 5

ป. 6

ม. 1

ม. 2

ม. 3
5. แสดงวิธีการ
ชวยฟนคืนชีพ
อยางถูกวิธี

ตัวชี้วัดชวงชั้น
ม. 1 - 6
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2. ความสอดคลองของกิจกรรมดานสุขภาพในโครงการตางๆ กับสาระ มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.1 เนื้อหาการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท (PATH)
ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส ซึ่งไดพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูในแตละชวงชั้น ดังนี้
ระดับชั้น
จุดประสงคการเรียนรู
ม.1

ทักษะสุขภาพ
มีรางกายแข็งแรง
* การเจริญเติบโตรางกาย
* สุขอนามัยเมื่อยางเขาสูวัยหนุม
สาว
* การเคลื่อนไหว ออกกําลังกาย
รางกาย
* การรับประทานอาหาร
อาหารปลอดภัย เด็กไทยไมกิน
หวาน
อาหารอันตราย บั่นทอนสุขภาพ
* การรับและสงขาวสารสื่อสารใน
กลุมเพื่อนและสังคม
* อิทธิพลเพื่อน ครอบครัว หรือ
สื่อมวลชน ที่มีผลตอการเลือก
อาหารออกกาลังกาย

หัวขอการเรียนรูจําแนกตามเนื้อหาและทักษะสําคัญของระดับมัธยมตน
ทักษะสุขภาพดูแลสิ่งแวดลอม
ทักษะการสงเสริมสุขภาพ
ทักษะชีวิต
และความปลอดภัย
มีจิตใจดี เปนสุข
รวมดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดลอม
อยูกับผูอื่นได
* รูจักอารมณตนเอง
* ระบุสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการ
* วิธีสรางความสัมพันธกับคน
* ฉันเปนฉันเอง
เจริญ เติบโตได
อืน่
* การรูจักและจัดการกับ
* สิ่งแวดลอมที่ดีในบาน ใน
* ความสัมพันธที่ควรระวัง
ความเครียด
ครอบครัว
* สิ่งแวดลอมที่ดีในหองเรียน ใน
โรงเรียน

* กิจกรรมการเสริมสรางพลังจิต * รูจักเลือกสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
* การทํากิจกรรมกลุม
ในการแสดงอารมณ ความรูส ึก
* การทํากิจกรรมดูแลจิตใตตนเอง * วิธีวิเคราะหสถานการณอันตราย
และการปองกัน

* การเลือกและตอรองเมื่ออยู
ในสภาพอารมณ ความรูสึกรัก
เกลียด โกรธ ที่อาจนําไปสู
อันตราย
* การแยกแยะ สถานการณ

ทักษะชีวิต
เปนพลเมืองที่ดีตอสังคม
* การเปนผูรับผิดชอบตอ
รางกายตนเอง ตอสิ่งแวดลอม
เรื่องอาหาร
และการออกกาลังกายใน
โรงเรียน และ ชุมชน

* แฮปป แฮปป กิจกรรมสราง
สุข
* การเปนแกนนําทํากิจกรรม
ในโรงเรียนชุมชน
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ระดับชั้น

ทักษะสุขภาพ

จุดประสงคการเรียนรู

มีรางกายแข็งแรง

ม.2

* ระบบสําคัญๆในรางกาย
* การเลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑ
หรืออุปกรณ ที่มีผลตอพัฒนาการ
ของรางกาย
* กระแสสังคม ที่มีผลตอสุขภาพ
ทางกาย
* การเกิดโรคติดตอทั่วไป เชน
ทองเดิน ไขหวัด
* โรคทางพันธุกรรมและโรคจาก
มนุษยทํา
* โรคติดตออันตราย
* ความพิการจากยา อาหาร หรือ
บริการสุขภาพที่ไมไดมาตรฐาน
* อันตรายจากสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพ

ม.3

หัวขอการเรียนรูจําแนกตามเนื้อหาและทักษะสําคัญของระดับมัธยมตน
ทักษะสุขภาพดูแลสิ่งแวดลอม
ทักษะการสงเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัย
มีจิตใจดี เปนสุข
รวมดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดลอม

* สดใส ไรยาเสพติด
* การซื้อ หรือ จาหนาย บุหรี่
เหลารูปแบบตางๆ

* การดูแลสิ่งแวดลอมทางสังคม
วัฒนธรรม
* การดูแลความรูส ึกถูกผิดในการ
อยูรวมกันในครอบครัว ชุมชน
* คุณธรรม จริยธรรม

* การเสริมสรางภูมิคมุ กันทางจิต *การเฝาระวังอันตรายในบาน ใน
ใหแกเยาวชนสาหรับแกนนําชุมชน ชุมชน จากการลักขโมย ไฟฟา
* การทํากิจกรรมสราง
อากาศ ฟาฝน น้ําทวม
ความสัมพันธระหวางกลุม วัย และ
หลากหลายอาชีพ
* เทคนิคการลดความเครียด

ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต

อยูกับผูอื่นได
และการแกปญ
 หาเมื่ออยูใน
อันตราย
* การแสดงออกอยางถูกตอง
กาลเทศะ กับคนในครอบครัว
ตามเทศกาล โอกาส
* การชวยเหลือ การเขารวม
กิจกรรมของชุมชน โรงเรียน

เปนพลเมืองที่ดีตอสังคม

* วิธีเผชิญอารมณความรูสึก
การลอเลียน ความรุนแรงใน
บาน ในโรงเรียน ในชั้นเรียน

* การเปนผูนํา และผูต ามใน
การสรางสุขภาพในชุมชน
* การเปนผูส ื่อขาวสุขภาพ

* คูมือการฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนวัยใส รวมใจ ปองกัน
ภัยทางเพศ
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ระดับชั้น
จุดประสงคการเรียนรู
ม.4

ม.5

ม.6

ทักษะสุขภาพ
มีรางกายแข็งแรง
* กลยุทธการดูแลและสรางเสริม
สุขภาพวัยรุน
* คัมภีรสุขภาพ
* การตรวจรางกาย
* การสรางสุขภาพ 6 อ
* อาหารเจ เพื่อสุขภาพ
ความฉลาดทางอารมณ
(Emotional Quotient : EQ)

* การดูแลเด็ก
* ศูนยเด็กเล็ก
* การดูแลผูสูงอายุ

หัวขอการเรียนรูจําแนกตามเนื้อหาและทักษะสําคัญของระดับมัธยมตน
ทักษะสุขภาพดูแลสิ่งแวดลอม
ทักษะการสงเสริมสุขภาพ
ทักษะชีวิต
และความปลอดภัย
มีจิตใจดี เปนสุข
รวมดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดลอม
อยูกับผูอื่นได
* การแกปญหา พัฒนา EQ
* การปองกันยาเสพติด
* คูมือความสัมพันธระดับวัย
* บริการในศูนยเพื่อนใจวัยรุน
* การปองกันพฤติกรรมเสพติด
ทีน
* การคลายเครียด
บริการเลิกบุหรี เหลา
* ปฏิบัติการไขความลับเรื่อง
เพศ

* ความสุขที่คุณไมตองดืม่ ก็ได
* เด็กและเยาวชนวัยใส รวมใจ
* วัยรุนสูบบุหรี่และแนวทางแกไข ปองกันภัยทางเพศ
* การละเมิดทางเพศ
* เด็กแวนซ

* กาวทันวัยทีน
* การคุมกําเนิดกับวัยรุน
* การประเมินสถานะการณ
และแกปญหาในสถาณการณ
ตางๆ
* การขอความชวยเหลือ
* การทํางานรวมกับผูนาในชุมชน * การจัดการชวยเหลือเหยื่อจาก * กระบวนการการสราง
และสังคม
ปญหาการใชแรงงานเด็ก
พลเมือง
* บทบาทหนวยงานตางๆที่
* การปองกันการตั้งครรภในวัยรุน * ปญหาและการปองกันความ
เกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิการ * การเปนจิตอาสา
รุนแรงตอผูห ญิง เด็ก และ
คนชรา

ทักษะชีวิต
เปนพลเมืองที่ดีตอสังคม
* การเปนพลเมืองในสังคม
ระดับตางๆโลก
* การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
สรางสุขภาพ ในชุมชน

* รักษตัวเอง กอนถึงมือหมอ
* ธรรมชาติบําบัด

* การใชสื่อวัฒนธรรมปองกัน
เอดส
* การใชระบบสังคมเพื่อ
พัฒนาสังคม
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2.2 กิจกรรมเรียนรูตามสุขบัญญัติแหงชาติ(2)
เปนโครงการภายใตการดําเนินการของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินงานทุกจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 4 โรงเรียน ภายใตกิจกรรมแกปญหา
สุขบัญญัติ ซึ่งเนื้อหาในสุขบัญญัติสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่สอดแทรกใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูเรื่องสุขภาพ
สุขบัญญัติ 10 ประการ มีดังนี้
1) ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด
2) รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง
3) ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังขับถาย
4) กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
5) งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส่ําสอนทางเพศ
6) สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน
7) ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท
8) ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําป
9) ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
10) มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม
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ความสอดคลองของเนื้อหาในสุขบัญญัติแหงชาติกับกลุมสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
สาระที่
สาระที่ 1 การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย
สาระที่ 2 ชีวิตและ
ครอบครัว

มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง
ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต

ชั้นป
ป.1
ป.2
ป.1
ป.3
ป.5
ป.4-6

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว
การออกกําลังกาย การเลน
เกม กีฬาไทย และกีฬา
สากล

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลน
เกม และการเลนกีฬา ปฏิบตั ิเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจ
นักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขันและชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา

ป.1
ป.2
ป.3

ป.4
ป.5
ป.6

ตัวชี้วัด
ขอ 2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

สุขบัญญัติ
ขอ 1 ดูแลรักษารางกายและของใชให
สะอาด
ขอ 1 ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพัน ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
ของสมาชิกที่มีตอกัน
อบอุน
ขอ 2 อธิบายวิธีสรางสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม
เพื่อน
ขอ 2 อธิบายความสําคัญของการมีครอบครัวที่อบอุน
ตามวัฒนธรรมไทย
ขอ 3 เลือกใชทักษะที่เหมาะสมในการปองกัน ลดความ
ขัดแยงและแกปญหาเรื่องเพศและครอบครัว
ขอ 1 ออกกําลังกาย และเลนเกมตามคําแนะนํา
ขอ 8 ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจ
สุขภาพประจําป
ขอ 1 ออกกําลังกายและเลนเกมไดดวยตนเองอยาง
สนุกสนาน
ขอ 1 เลือกออกกําลังกาย การละเลนพื้นเมือง
และเลนเกมเหมาะสมกับจุดเดนจุดดอยและขอจํากัด
ของตนเอง
ขอ 1 ออกกําลังกาย เลนเกมและกีฬาที่ตนเองชอบ
ขอ 1 ออกกําลังกายอยางมีรูปแบบ
ขอ 1 อธิบายประโยชนและหลักการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริม
บุคลิกภาพ
139

สาระที่

มาตรฐานการเรียนรู

ชั้นป
ม.1

ม.2

ม.3

ม.4-6

สาระที่ 4 การสรางเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพและ
การปองกันโรค

มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการ
สรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ
ปองกันโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพ

ป.1
ป.2

ป.3

ตัวชี้วัด
สุขบัญญัติ
ขอ 2 ออกกําลังกายและเลือกเขารวมเลนกีฬาตามความ
ถนัด ความสนใจอยางเต็มความสามารถ พรอมทั้งมีการ
ประเมินการเลนของตนและผูอื่น
ขอ 2 เลือกเขารวมออกกําลังกายเลนกีฬาตามความ
ถนัด ความสนใจ พรอมทั้งวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางบุคคลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ขอ 2 ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอและนํา
แนวคิดหลักการจากการเลนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนดวยความภาคภูมิใจ
ขอ 1 ออกกําลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง
อยางสม่ําเสมอ และใชความสามารถของตนเองเพิ่ม
ศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน คํานึงถึงผลที่เกิด
ตอสังคม
ขอ 1 ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ตาม ภาพรวม
คําแนะนํา
ขอ 2 เลือกกินอาหารทีม่ ีประโยชน
ขอ 4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
อันตราย และหลีกเลีย่ งอาหารรสจัด สี
ฉูดฉาด
ขอ 3 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมูในสัดสวน ขอ 4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
ที่เหมาะสม
อันตราย และหลีกเลีย่ งอาหารรสจัด สี
ฉูดฉาด
ขอ 4 แสดงวิธีแปรงฟนใหสะอาดอยางถูกวิธี
ขอ 2 รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทุก
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ป.4
ป.5
ม.1

ม.2
ม.3

ม.4-6
สาระที่ 5 ความปลอดภัย
ในชีวิต

มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัย
เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การ
ใชยา สารเสพติด และความรุนแรง

ป.1
ป.2

วันอยางถูกตอง
ขอ 2 อธิบายสภาวะอารมณ ความรูสึกที่มผี ลตอสุขภาพ ขอ 9 ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเ สมอ
ขอ 1 แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติ ภาพรวม
ตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ
ขอ 1 เลือกกินอาหารทีเ่ หมาะสมกับวัย
ขอ 4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
อันตราย และหลีกเลีย่ งอาหารรสจัด สี
ฉูดฉาด
ขอ 6 เสนอแนะวิธีปฏิบัติตน เพื่อจัดการกับอารมณและ ขอ 9 ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเ สมอ
ความเครียด
ขอ 3 รวบรวมขอมูลและเสนอแนวทางแกไขปญหา
ขอ 10 มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรค
สุขภาพในชุมชน
สังคม
ขอ 4 วางแผนและจัดเวลา ในการออกกําลังกาย การ ขอ 8 ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจ
พักผอนและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
สุขภาพประจําป
ขอ 6 มีสวนรวมในการสงเสริม และพัฒนาสุขภาพใน
ขอ 10 มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรค
ชุมชน
สังคม
ขอ 2 บอกสาเหตุและการปองกันอันตรายที่เกิดจากการ ขอ 7 ปองกันอุบัตภิ ัยดวยการไมประมาท
เลน
ขอ 1 ปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทาง ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท
น้ํา และทางบก
ขอ 3 ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกลตัวและ ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
วิธีการปองกัน
และการส่ําสอนทางเพศ
ขอ 5 อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีปองกันอัคคีภัยและ
ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท
แสดงการหนีไฟ
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ป.3
ป.4
ป.5

ป.6
ม.1
ม.3

ม.4-6

ขอ 1 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบาน
โรงเรียน และการเดินทาง
ขอ 3 วิเคราะหผลเสียของการสูบบุหรี่ และการดืม่ สุราที่
มีตอสุขภาพและการปองกัน
ขอ 1 วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชสารเสพติด

ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท

ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
และการส่ําสอนทางเพศ
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
และการส่ําสอนทางเพศ
ขอ 2 วิเคราะหผลกระทบของการใชยา และสารเสพติด ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
ที่มีผลตอรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา และการส่ําสอนทางเพศ
ขอ 5 ปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตรายจากการเลนกีฬา
ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท
ขอ 3 วิเคราะหสาเหตุของการติดสารเสพติด และ
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
ชักชวนใหผูอื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
และการส่ําสอนทางเพศ
ขอ 2 อธิบายลักษณะอาการของผูต ิดสารเสพติดและ
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
การปองกันการติดสารเสพติด
และการส่ําสอนทางเพศ
ขอ 4 วิเคราะหความสัมพันธของการดื่มเครื่องดื่มทีม่ ี
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
แอลกอฮอลตอสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ
และการส่ําสอนทางเพศ
ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท
ขอ 1 มีสวนรวมในการปองกันความเสีย่ งตอการใชยา
ขอ 10 มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรค
การใชสารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของ
สังคม
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
ขอ 4 วางแผนกําหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสราง
ขอ 10 มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรค
เสริมความปลอดภัยในชุมชน
สังคม
ขอ 5 มีสวนรวมในการสรางเสริมความปลอดภัยใน
ขอ 10 มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรค
ชุมชน
สังคม
142

ความสอดคลองของวีดิทัศนประกอบการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 กับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เนื้อหา

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ
สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
1.การดูแลอวัยวะภายในชอง สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ขอ 2 รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟน
ปาก
ปองกันโรค
ทุกวันอยางถูกตอง
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
2. การดูแลรักษาอวัยวะ
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ขอ 3 ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและ
ภายนอก
มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ หลังขับถาย
พัฒนาการของมนุษย
ขอ 1 ดูแลรักษารางกายและของใชให
สะอาด
3. ความรักความผูกพันใน
ครอบครัว
4. ความภูมิใจในตนเองและ
ความแตกตางทางเพศ

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย

ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
อบอุน
ขอ 1 ดูแลรักษารางกายและของใชให
สะอาด

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
ฟนผุ
- สาเหตุของฟนผุ
- แปรงฟนทุกวันอยางถูกวิธี
- พบทันตกรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- เลือกยาสีฟนที่สวนผสมฟลูออไรด
การลางมือใหเปนนิสัย
- การลางมือเปนสิ่งสําคัญ เพราะมือเปนอวัยวะที่
สัมผัสทุกชนิด จึงมีเชื้อโรคจํานวนมาก
- วิธีการลางมือ
ผูพิทักษไมยักอาบน้ํา
- อาบน้ํา สระผม ใหสะอาดทุกวัน ตัดเล็บไมใหเปนที่
สะสมของเชื้อโรค
ครอบครัวอบอุน
- ใสใจสมาชิกในครอบครัว พูดคุย และมีกิจกรรม
รวมกัน
การเปลีย่ นแปลงทางดานรางกาย เด็กชาย เด็กหญิง
และการดูแล
- การพัฒนาการทางเพศ สุขอนามัยทางเพศ
- ลักษณะการเปลีย่ นแปลง และการเจริญเติบโต
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ

สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
5. การเคลื่อนไหวรางกาย
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และ
การเลนกีฬา ปฏิบัตเิ ปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
6. การปฏิบัติตามสุขบัญญัติ สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
แหงชาติ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ขอ 8 ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจ
สุขภาพประจําป

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
ทางดานรางกาย
- วิธีการทําความสะอาดอวัยวะหลังชําระรางกาย
และขับถาย

มาออกกําลังกายกันเถอะ
- ผลเสียของการเลนเกมส ไมขยับรางกาย
- ผลดีของการออกกําลังกาย
กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ
- การเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเอง และรูปราง

สุขบัญญัติ 10 ประการ

ครอบครัวสุขบัญญัติ
- รวมทํากิจกรรมกับครอบครัว เพือ่ เสริมความรูและ
ความเขาใจ เรื่อง สุขบัญญัติแหงชาติ
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ
ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
7.การปองกันอันตรายที่บาน มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
และโรงเรียน
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง
สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
1. บทบาทหนาที่ของสมาชิก สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
ในครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว
อบอุน
เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
2.พฤติกรรมทางเพศ การ
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
เปนเพื่อนที่ดี
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว
อบอุน
เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
และการสําสอนทางเพศ
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
ตกน้ําปอมแปม
- อุบัติเหตุปองกันได หากไมประมาท และใสใจ
สภาพแวดลอมรอบตัว
ภัยใกลตัว
- ของเลนบางอยางมีสารเคมีปนเปอน (เกิดแพขึ้น
รุนแรง)
- ใสใจสักนิดกอนเลือกซื้อของเลน เพื่อความปลอดภัย
หนาที่ของฉัน
- หนาที่สําคัญ คือ ตั้งใจเรียนหนังสือ ชวยงานเล็กๆ
นอยๆ
อยาแยงกันเลยนะ ขอรอง
- พฤติกรรมที่แสดงเมื่อไมพอใจผูอ ื่น หรือเพื่อน
การแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมการหลีกเลี่ยงการ
การสัมผัสรางกาย
- พฤติกรรมที่เหมาะสม เชน การไหว การแตงกาย
การพูดจา
- การปฏิบัติตัวตอเพศตรงขาม
- พฤติกรรมการสัมผัสรางกายที่ไมเหมาะสม หรือ
เจตนาลวงเกินทางเพศ และ10 จุดที่ไมควบใหใคร
มาแตะตอง
- คําแนะนําเมื่อเจอกับปญหาดังกลาว เชน การ
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3.การเคลื่อนไหวรางกาย

4. การเลือกรับประทาน
อาหาร

5. การหลีกเลี่ยงสิ่งของที่
สงผลตอสุขภาพ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และ
การเลนกีฬา ปฏิบัตเิ ปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ

ขอ 8 ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจ
สุขภาพประจําป

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
ปรึกษาผูใหญ/ การแสดงออกใหชัดเจน วาไมให
ใครมาสัมผัส/ ไมควรอยูต ามลําพัง สถานที่ลับตา
ไมเปดโอกาสใหใครมาสัมผัสตัวเรา
มาออกกําลังกายกันเถอะ
- ผลเสียของการเลนเกมส ดู TV ไมขยับรางกาย
- ผลดีของการออกกําลังกาย
กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ
- การเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเอง และรูปราง

ขอ 4 กินอาหารสุก สะอาด
ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลีย่ ง
อาการรสจัด สีฉดู ฉาด

ขอ 4 กินอาหารสุก สะอาด
ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลีย่ ง
อาการรสจัด สีฉดู ฉาด

มัจจุราช จังกฟูด
- ลักษณะ/ และชนิดอาหารที่ไมมปี ระโยชน ซึ่งมีผล
ตอสุขภาพรางกาย
- สวนประกอบของอาหาร จังกฟูด
- อาหารหลัก 5 หมูที่มีประโยชนตอ รางกาย
กินอาหารดี มีประโยชนอยางไร
- อาหารที่ไมมีประโยชน และการสงผลตอรางกาย
เชน อวน ทองผุ
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6.สารเสพติด

7.การปองกันอุบัติเหตุ

1. การถูกลวงละเมิดทาง
เพศ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ

ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน
และการสําสอนทางเพศ

ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท

สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว
อบอุน
เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
และการสําสอนทางเพศ
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
- วิธีการกินอาหารที่หลากหลาย และสัดสวนอาหาร
ที่เด็กๆ ควรกิน
- วิธีปฏิบัติใหสุขภาพดี
ภัยมืด
- พิษภัยเมื่อสูบบุหรี่และผูทสี่ ูดดมควันบุหรี่ (สาร
นิโคติน) เชน โรคมะเร็ง ถุงลมโปงพอง โรคหัวใจ
ตกน้ําปอมแปม
- อุบัติเหตุปองกันได หากไมประมาท และใสใจ
สภาพแวดลอมรอบตัว
ดู ดูใหดี
- ขอควรปฏิบัติเมื่อขามถนน เชน สะพานลอย ทาง
มาลาย หลีกเลีย่ งทางโคง
การปองกันถูกลวงละเมิดทางเพศ/การขอความ
ชวยเหลือ
- พฤติกรรมที่นําไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศและ
วิธีหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง

147

เนื้อหา
2.การเคลื่อนไหวรางกาย

3. การปองกันโรคติดตอ

4.คุณคาของครอบครัว

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และ
การเลนกีฬา ปฏิบัตเิ ปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ
ขอ 8 ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจ
สุขภาพประจําป

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต

ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
อบอุน

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
มาออกกําลังกายกันเถอะ
- ผลเสียของการเลนเกมส ดูTV ไมขยับรางกาย
- ผลดีของการออกกําลังกาย
กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ
- การเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเอง และรูปราง

ขอ 1 ดูแลรักษารางกายและของใชให
สะอาด

ผูพิทักษ ไมยักอาบน้ํา
- อาบน้ํา สระผม ใหสะอาดทุกวัน ตัดเล็บไมใหเปนที่
สะสมของเชื้อโรค
สาเหตุของการปวย
- สาเหตุของการปวย และการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บปวย
- การปองกันการแพรเชื้อ

ครอบครัวอบอุน
- ใสใจสมาชิกในครอบครัว พูดคุย และมีกิจกรรม
รวมกัน
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5.อาหารหลัก 5 หมู

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ขอ 4 กินอาหารสุก สะอาด
ปองกันโรค
ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลีย่ ง
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
อาการรสจัด สีฉดู ฉาด
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

6.ทันตสุขภาพ

สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง

7.การปองกันอุบัติเหตุ

ขอ 2 รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟน
ทุกวันอยางถูกตอง

ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
กินอาหารดี มีประโยชนอยางไร
- อาหารที่ไมมีประโยชน สงผลตอรางกาย เชน อวน
ทองผุ
- วิธีการกินอาหารที่หลากหลาย และสัดสวนอาหาร
ที่เด็กๆ ควรกิน
- วิธีปฏิบัติใหสุขภาพดี
ฟนผุ
- สาเหตุของฟนผุ
- แปรงฟนทุกวันอยางถูกวิธี
- พบทันตกรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- เลือกยาสีฟนที่สวนผสมฟลูออไรด
ดู ดูใหดี
- ขอควรปฏิบัติเมื่อขามถนน เชน สะพานลอย ทาง
มาลาย หลีกเลีย่ งทางโคง
ภัยใกลตัว
- ของเลนบางอยางมีสารเคมีปนเปอน (เกิดแพขั้น
รุนแรง)
- ใสใจสักนิดกอนเลือกซื้อของเลน เพื่อความ
ปลอดภัย
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1.การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย

2.คุณคาของครอบครัว

3.พฤติกรรมทางเพศ

4.การเคลื่อนไหวรางกาย

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ
สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ขอ 1 ดูแลรักษารางกายและของใชให
มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ สะอาด
พัฒนาการของมนุษย
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว
เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และ

ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
อบอุน
ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
อบอุน

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
การเปลีย่ นแปลงทางดานรางกาย เด็กชาย เด็กหญิง
และการดูแล
- ใหนักเรียนคนควาการพัฒนาการทางเพศ
สุขอนามัยทางเพศ สําหรับหนักเรียนที่ควรรู
- ลักษณะการเปลีย่ นแปลงและการเจริญเติบโต
ทางดานรางกาย
- วิธีการทําความสะอาดอวัยวะหลังชําระรางกาย
และขับถาย
ครอบครัวอบอุน
- ใสใจสมาชิกในครอบครัว พูดคุย และมีกิจกรรม
รวมกัน
บทบาทหญิงชาย การเห็นคุณคาในตนเอง
- การปฏิบัติตอตนเองและเพศตรงขาม

ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน
และการสําสอนทางเพศ

ขอ 8 ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจ
สุขภาพประจําป

กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ
- การเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเอง และรูปราง
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
การเลนกีฬา ปฏิบตั เิ ปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
5.ความสัมพันธระหวาง
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
6.สภาวะทางอารมณทสี่ งผล มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
ตอสุขภาพ
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
7.ฉลากอาหารและ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
มาออกกําลังกายกันเถอะ
- ผลเสียของการเลนเกมส ดูTV ไมขยับรางกาย
- ผลดีของการออกกําลังกาย

ขอ 10 มีสํานึกตอสวนรวมรวมสรางสรรค
สังคม

โลกสะอาดปราศจากมลพิษ
- ผลเสียตอสภาพแวดลอมเมื่อทิ้งขยะไมเปนที่เปนทาง
- ประเภทและความหมายของขยะแตละประเภท

ขอ 9 ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเ สมอ

ตาหวานกับแมวหมิว
- สภาวะทางอารมณที่สงผลตอสุขภาพ
- อธิบายสภาวะอารมณ
เด็กฉลาด ตองอานฉลาก
- อานและวิเคราะหขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑ กอน
เลือกบริโภค

ขอ 4 กินอาหารสุก สะอาด
ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลีย่ ง
อาการรสจัด สีฉดู ฉาด

การเลือกซื้ออาหารปลอดภัย
- ความหมายของอาหาร
- หลักการเลือกอาหารปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ

8.ยาและสารเสพติดใหโทษ

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
และการสําสอนทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง
สุขศึกษาระดังชั้นประถมศึกษาปที่ 5

1.การเปลีย่ นแปลงทางเพศ
และสุขอนามัยทางเพศ

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
มาตรฐาน พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย

2.การออกกําลัง การเลนเกม สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
และกิจกรรมนันทนาการ
กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และ
การเลนกีฬา ปฏิบัตเิ ปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม

ขอ 1 ดูแลรักษารางกายและของใชให
สะอาด

ขอ 8 ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจ
สุขภาพประจําป

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
ยึดหลัก 3 ป ปลอดภัย ประหยัด ประโยชน
- หลักการเลือกซื้อผัก เนื้อสัตว อาหารทะเล ผลไม
อาหารกระปอง อาหารแหง และซื้ออาหารสําเร็จรูป
ภัยมืด
- พิษภัยเมื่อสูบบุหรี่และผูทสี่ ูดดมควันบุหรี่ (สาร
นิโคติน) เชน โรคมะเร็ง ถุงลมโปงพอง โรคหัวใจ

พัฒนาการทางเพศ ฝนเปยก การมีประจําเดือน และ
การตั้งครรภ
- ขั้นตอนพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงทางรางกาย/
ทางเพศ
- ประจําเดือน ฝนเปยก การตั้งครรภ
กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ
- การเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเอง และรูปราง
มาออกกําลังกายกันเถอะ
- ผลเสียของการเลนเกมส ดูTV ไมขยับรางกาย
- ผลดีของการออกกําลังกาย/กีฬา (การวิ่งเลนกับ
เพื่อนก็ถือเปนการออกกําลังกาย)
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3. การปฏิบัติตนตาม
หลักสุขบัญญัติแหงชาติ

4.การปฏิบัตติ นเพื่อปองกัน
โรค

5.การเลือกซื้ออาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ

ขอที่ 1 – ขอที่ 10
- สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ

ขอ 1 ดูแลรักษารางกายและของใชให
สะอาด

สาเหตุของการปวย
- สาเหตุของการปวย และการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บปวย
- การปองกันการแพรเชื้อ

ขอ 4 กินอาหารสุก สะอาด
ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลีย่ ง
อาการรสจัด สีฉดู ฉาด

รูทันนะโฆษณา
- โฆษณาที่เกินความเปนจริง เชน อวดอางสรรพคุณ
เกินจริง ผลที่ไดรับเร็วเกินจริง (พิจารณา โฆษณา
ถึงความจริง และความเท็จ กอนตัดสินใจซื้อ)
การเลือกซื้ออาหารอยางปลอดภัย
- ความหมายของ อาหาร
- หลักการเลือกอาหารปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
ยึดหลัก 3 ป ปลอดภัย ประหยัด ประโยชน
- หลักการเลือกซื้อผัก เนื้อสัตว อาหารทะเล ผลไม
อาหารกระปอง อาหารแหง และอาหารสําเร็จรูป
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6.ยาและสารเสพติดใหโทษ

1.เพศศึกษา

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
และการสําสอนทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง

สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
ขอ 6 สรางความสัมพันธในครอบครัวให
มาตรฐาน พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว
อบอุน
เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
และการสําสอนทางเพศ
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
บุหรี่ดวบๆ
- สารอันตรายที่มากับควันบุหรี่ /โทษของบุหรี่
- กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ที่เด็กควรรู
ภัยมืด
- พิษภัยเมื่อสูบบุหรี่และผูทสี่ ูดดมควันบุหรี่ (สาร
นิโคติน) เชน โรคมะเร็ง ถุงลมโปงพอง โรคหัวใจ
รูเทาทันอารมณทางเพศ และการจัดการอยาง
เหมาะสม
- ปญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
- ความหมาย อารมณทางเพศ
- วิธีจัดการเมื่อเกิดอารมณทางเพศ เชน ฟงเพลง
เลนกีฬา
- สิ่งเราที่ทําใหเกิดอารมณทางเพศ
- ผลที่ตามมาเมื่อมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
ทักษะการปฏิเสธ/ การปองกันการตัง้ ครรภ
- คําปฏิเสธที่ชัดเจน เชน ไม ฉันวาเรารอกอนได
จนถึงวันที่แตงงาน
- การปองกันการตั้งครรภ เชน ถุงยางอนามัย ยา
คุมกําเนิด ยาฉีดคุมกําเนิด การใสหวงอนามัย แผน
แปะคุมกําเนิด การฝงยาคุม
- ความเสี่ยงที่กอใหเกิดการตั้งครรภ และติดเชื้อ
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2.การออกกําลังโดยการเลน สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย การเลนเกม
กีฬา
กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกําลังกาย การเลนเกม และ
การเลนกีฬา ปฏิบัตเิ ปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แขงขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
3. สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
4. โรคติดตอที่สําคัญใน
สาระที่ 4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการ
ประเทศไทย
ปองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริม
สุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรค และการสราง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ
ขอ 8 ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจ
สุขภาพประจําป

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
โรคติดตอ
มาออกกําลังกายกันเถอะ
- ผลเสียของการเลนเกมส ดูTV ไมขยับรางกาย
- ผลดีของการออกกําลังกาย/กีฬา
กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ
- การเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับตัวเอง และรูปราง

ขอ 10 มีสํานึกตอสวนรวมรวมสรางสรรค
สังคม

ขอ 1 ดูแลรักษารางกายและของใชให
สะอาด

โลกสะอาดปราศจากมลพิษ
- ผลเสียตอสภาพแวดลอมและสุขภาพเมื่อทิ้งขยะไม
เปนที่ เปนทาง
- ประเภท ความหมายของขยะแตละประเภท/
ประโยชนของการแยกขยะ
ไขเลือดออก (8 ตอน)
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5. ภัยธรรมชาติ

6.สารเสพติดใหโทษ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
ขอ 7 ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
ขอ 5 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติดการพนัน
มาตรฐาน พ 5.1 ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสีย่ ง
และการสําสอนทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ การใชยา สารเสพติด
และความรุนแรง

สื่อประกอบ/สาระสําคัญ
ภัยพิบัติ รอบๆ ตัว

บุหรี่ดวบๆ
- สารอันตรายที่มากับควันบุหรี่ /โทษของบุหรี่
- กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ที่เด็กควรรู
ภัยมืด
- พิษภัยเมื่อสูบบุหรี่และผูทสี่ ูดดมควันบุหรี่ (สาร
นิโคติน) เชน โรคมะเร็ง ถุงลมโปงพอง โรคหัวใจ
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2.3 กิจกรรม อย. นอย

โครงการ อย. นอย ดําเนินการโดยกองพัฒนาศักยภาพคุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการโครงการนี้โดยความสมัครใจเขารวม
โครงการของแตละโรงเรียน เนื้อหาพื้นฐานของอย.นอย คือ เนนใหครอบคลุมทั้งยา อาหาร และเวชสําอาง ในชวงระยะ 2-3 ปนี้ มีเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงาน NCD
เริ่มจาก 4โรงเรียน และขยายเปน 12 โรงเรียนและมีแผนขยายทั่วประเทศในที่สุด
แนวทางการประเมินโรงเรียน อย.นอย
เกณฑมาตรฐานเพื่อการประเมินโรงเรียน อย.นอย ประกอบดวย เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ ซึ่งสามารถแบงออกเปนเกณฑยอยไดอีกรวมอยางนอย 56 ขอ ซึ่งเปน
เกณฑ ที่สามารถใชในการประเมินโรงเรียน ทั้งระดับโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา ขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เกณฑมาตรฐานที่ 1 โครงสรางชมรม/ชุมนุม และองคประกอบ
2) เกณฑมาตรฐานที่ 2 กิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธและรณรงค
3) เกณฑมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมดานการตรวจสอบ
4) เกณฑมาตรฐานที่ 4 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
5) เกณฑมาตรฐานที่ 5 กิจกรรมบูรณาการสูการเรียนการสอน
6) เกณฑมาตรฐานที่ 6 การสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย.นอย
7) เกณฑมาตรฐานที่ 7 กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
จากการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางเกณฑมาตรฐานเพื่อการประเมินโรงเรียน อย.นอย กับมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 พบวา มีความสอดคลองกันหลายประการ ซึ่งทําใหการดําเนินโครงการ อย.นอย มีสวนทําใหสถานศึกษา
สามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสูมาตรฐานในระดับคุณภาพไดหลายมาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ลําดับ
1

เกณฑมาตรฐาน ของโครงการ อย. นอย
โครงสรางชมรม/ชุมนุม และองคประกอบ

2

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ และรณรงค

3

กิจกรรมดานการตรวจสอบ

4

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

5

กิจกรรมบูรณาการสูการเรียนการสอน

6

การสนับสนุนชมรม/ชุมนุม อย.นอย

มาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น"
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสรางสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู"
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดานที่ 5มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น"
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ"
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการทีส่ ง เสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ"
"มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสรางสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยั ทัศน ปรัชญาและจุดเนน
ที่กําหนดขึ้น"

กลุมสาระการเรียน
ทุกกลุมสาระ

ทุกกลุมสาระ

ทุกกลุมสาระ

ทุกกลุมสาระ

ทุกกลุมสาระ

ทุกกลุมสาระ
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ลําดับ
7

เกณฑมาตรฐาน ของโครงการ อย. นอย
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ

มาตรฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานที่ 2มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานที่ 5
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น"

กลุมสาระการเรียน
ทุกกลุมสาระ
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ขอบเขตเนื้อหาของวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อย.
เนื้อหา
หนวยการเรียนรูที่ 1
“รูเทาทันการ
โฆษณา
ไมเปนเหยื่อผูผลิต”

หนวยการเรียนรูที่ 2
“ฉลาด ปลอดภัย
ตองอานฉลาก”

หนวยการเรียนรูที่ 3
“รูสิทธิ ชีวิตสดใส”

รายละเอียดเนื้อหา
ประถมศึกษา(3)
มัธยมศึกษาตอนตน(4)
1. แยกประเภทสื่อ (โทรทัศน วิทยุ) และ 1. รูความหมายและวัตถุประสงคของการ
สาร (ขอความ) ได
โฆษณา
2. แยกแยะความจริงกับการโฆษณาไดใน 2. แยกแยะความจริงกับการโฆษณาชวน
ระดับตน
เชื่อได
3. รูเทาทันการโฆษณาชวนเชื่อและเลือก 3. รูเทาทันการโฆษณาชวนเชื่อและเลือก
บริโภคในระดับตนได
บริโภคได
1. รูจักขอมูลเบื้องตนของฉลาก
1. การอานฉลากกอนซื้อ กอนบริโภค
ผลิตภัณฑ
2. ขอมูลที่ตองทราบจากการอานฉลาก
2. สังเกตลักษณะทางกายภาพของ
เชน วันหมดอายุ วันผลิต สถานที่ผลิต
ผลิตภัณฑ
สวนประกอบ ฉลากโภชนาการ
3. อานฉลากเบื้องตนไดวา อะไร
3. การเปรียบเทียบผลิตภัณฑและการ
รับประทานได รับประทานไมได
เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีฉลากถูกตอง
4. การอานฉลากกอนซื้อ กอนบริโภค
4. สํารวจ วิเคราะหขอความบนฉลาก
5. รูขอมูลที่ตองทราบจากการอานฉลาก
เชน วันหมดอายุ วันผลิต
1. รูสิทธิเบื้องตนในการบริโภคของ
1. ความหมายของสิทธิผูบริโภค
ตนเอง
2. ภาพรวมของงานคุมครองผูบริโภค
2. รูวาตนเอง และครอบครัวมีสิทธิ
3. รูวาตนเอง และครอบครัวมีสิทธิ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(5)
1. รูความหมายและวัตถุประสงค ของ
การโฆษณา
2. แยกแยะความจริงกับการโฆษณา
ชวนเชื่อได
3. รูเทาทันการโฆษณาชวนเชื่อและ
เลือกบริโภคได
1. การอานฉลากกอนซื้อ กอนบริโภค
2. ขอมูลที่ตองทราบจากการอานฉลาก
เชน วันหมดอายุ วันผลิต สถานที่
ผลิต สวนประกอบ ฉลากโภชนาการ
3. การเปรียบเทียบผลิตภัณฑและการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีฉลากถูกตอง
4. สํารวจ วิเคราะหขอความบนฉลาก

1. ความหมายของสิทธิผูบริโภค
2. ภาพรวมของงานคุมครองผูบริโภค
3. รูวาตนเอง และครอบครัวมีสิทธิ

หมายเหตุ
ป.1 --- ขอ 1-2
ป.2 --- ขอ 1-2
ป.3 --- ขอ 1-3

ป.1 --- ขอ 1-2
ป.2 --- ขอ 3-5
ป.3 --- ขอ 3-5

ป.1 --- ขอ 1
ป.2 --- ขอ 2
ป.3 --- ขอ 2-3
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รายละเอียดเนือ้ หา
ประถมศึกษา(3)
มัธยมศึกษาตอนตน(4)
ผูบริโภคอยางไร และมีวิธีการอยางไร
ผูบริโภคอยางไร
หากโดนเอาเปรียบ
5. วิธีการแกไขหากโดนเอาเปรียบ และ
4. ความหมายของสิทธิผูบริโภคเบื้องตน
รับทราบชองทางเรื่องรองเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 4 1. สุขลักษณะของการรับประมานอาหาร 1. หลักการเลือกซือ้ อาหารสด อาหารแหง
“อาหารปลอดภัย
เชน ลางมือ แปรงฟน ตัดเล็บ การใช
อาหารปรุงสุกและอาหารแปรรูป
ใสใจกับสุขภาพ”
ชอนกลาง
2. การบริโภคอาหารอยางปลอดภัย
2. อาหารที่มีประโยชน/ อาหารหลัก 5 3. การตรวจสอบอาหาร โดยการสังเกต
ลักษณะทางกายภาพ ที่มองเห็นไดดวย
หมู
ตาเปลา วาอะไรควรซื้อ ไมควรซื้อ
3. สงปนเปอนในอาหาร
4. น้ํามันทอดซ้ํา ภัยราย...เสี่ยงมะเร็ง!
4. หลักการเลือกซื้ออาหารสด อาหาร
5. การตรวจสอบอาหารโดยใชชุดทดสอบ
ปรุงสุก และอาหารแปรรูป
อาหารเบื้องตน
5. การรูจักดูสุขลักษณะที่ดีของราน และ
ผูปรุงอาหาร
เนื้อหา

มัธยมศึกษาตอนปลาย(5)
ผูบริโภคอยางไร
5. วิธีการแกไขหากโดนเอาเปรียบ และ
รับทราบชองทางเรื่องรองเรียน
1. หลักการเลือกซื้ออาหารสด
อาหารแหง อาหารปรุงสุกและ
อาหารแปรรูป
2. การบริโภคอาหารอยางปลอดภัย
3. การตรวจสอบอาหาร โดยการสังเกต
ลักษณะทางกายภาพ ที่มองเห็นได
ดวยตาเปลา วาอะไรควรซื้อ ไมควร
ซื้อ
4. น้ํามันทอดซ้ํา ภัยราย...เสี่ยงมะเร็ง!
5. การตรวจสอบอาหารโดยใชชุด
ทดสอบอาหารเบื้องตน
หนวยการเรียนรูที่ 5 1. ความหมายของยา
1. ประเภทยาและฉลากยา
1. ประเภทยาและฉลากยา
“รูทันการใชยา
2. ความระมัดระวังในการใชยา
2. หลักการเลือกใชยา และแหลงที่ซื้อ
2. หลักการเลือกใชยา และแหลงที่ซื้อ
นําพาความสุข”
3. ยาสามัญประจําบาน
3. ยาสามัญประจําบาน
3. ยาสามัญประจําบาน
4. สถานการณการใชยาภายในบาน และ 4. วิธีเก็บรักษายา การดูลักษณะยาที่เสื่อม 4. วิธีเก็บรักษายา การดูลักษณะยาที่
โรงเรียน
คุณภาพ หรือการดูวันหมดอายุของยา
เสื่อมคุณภาพ หรือการดูวันหมดอายุ

หมายเหตุ

ป.1 --- ขอ 1-2
ป.2 --- ขอ 1-3
ป.3 --- ขอ 1-5

ป.1 --- ขอ 1-2
ป.2 --- ขอ 1-3
ป.3 --- ขอ 1-6
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เนื้อหา

รายละเอียดเนื้อหา
มัธยมศึกษาตอนตน(4)
แตละชนิด
5. อาการแพยาและการปองกันไมใหเกิด
การแพยาซ้ํา

ประถมศึกษา(3)
5. การอานคําแนะนําในการใชยา การ
อานฉลากยา และรับประทานยาได
ถูกตอง โดยมีครู ผูปกครอง
6. การใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสม
หนวยการเรียนรูที่ 6 1. รูจักเครื่องสําอางที่ใชในชีวิตประจําวัน 1. ความหมาย ประเภท และชนิดของ
“เครื่องสําอางใช
เชน แชมพู สบู ยาสีฟน
เครื่องสําอางตามพ.ร.บ.เครื่องสําอาง
อยางไร จึงปลอดภัย 2. สามารถแยกแยะไดวาอะไรเปน
พ.ศ. 2535
2. สารที่หามใชในเครื่องสําอางอันตราย
กับรางกาย”
เครื่องสําอาง
จากสารหามใชและตัวอยางเครื่อง
3. การเลือกซื้อ เลือกใชเครื่องสําอางที่
สําอางอันตรายในทองตลาด
จําเปน
4. สถานการณกี่ใชเครื่องสําอางในบาน 3. การเลือกซื้อ เลือกใชเครื่องสําอางที่
จําเปนจากแหลงที่นาเชื่อถือ เลือกซื้อ
และโรงเรียน
แลเลือกใชไดสมกับวัยและประหยัด
5. ประโยชน และโทษของเครื่องสําอาง
4. การทดสอบอาการแพกอนใชและการ
บรรเทาอาการแพเครื่องสําอาง
5. การเก็บรักษาเครื่องสําอางที่ถูกวิธี
6. การตรวจสอบวันหมดอายุ และ
อันตรายจากการใชเครื่องสําอาง
7. การตรวจสอบสารไฮโดรควิโนนใน

มัธยมศึกษาตอนปลาย(5)
ของยาแตละชนิด
5. อาการแพยาและการปองกันไมให
เกิดการแพยาซ้ํา

หมายเหตุ

1. ความหมาย ประเภท และชนิดของ ป.1 --- ขอ 1-2
เครื่องสําอางตามพ.ร.บ.เครื่องสําอาง ป.2 --- ขอ 1-3
พ.ศ. 2535
ป.3 --- ขอ 2-5
2. สารที่หามใชในเครื่องสําอางอันตราย
จากสารหามใชและตัวอยางเครื่อง
สําอางอันตรายในทองตลาด
3. การเลือกซื้อ เลือกใชเครื่องสําอางที่
จําเปนจากแหลงที่นาเชื่อถือ เลือก
ซื้อแลเลือกใชไดสมกับวัยและ
ประหยัด
4. การทดสอบอาการแพกอนใชและ
การบรรเทาอาการแพเครื่องสําอาง
5. การเก็บรักษาเครื่องสําอางที่ถูกวิธี
6. การตรวจสอบวันหมดอายุ และ
อันตรายจากการใชเครื่องสําอาง
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เนื้อหา

ประถมศึกษา(3)

หนวยการเรียนรูที่ 7 1. ความหมายและประเภทของวัตถุ
“รูทันสารเคมีและ
อันตราย
วัตถุอันตราย
2. อันตรายจากการใชวัตถุอันตราย
รางกายปลอดภัย” 3. สัญลักษณที่เตือนวาเปนวัตถุอันตราย
4. การใชวัตถุอันตรายใกลตัว และ
แนะนําวิธีการปองกันอันตรายและ
การเก็บรักษา
5. รูจักวัตถุอันตรายที่อยูใกลตัว

รายละเอียดเนื้อหา
มัธยมศึกษาตอนตน(4)
มัธยมศึกษาตอนปลาย(5)
เครื่องสําอาง โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน 7. การตรวจสอบสารไฮโดรควิโนนใน
เครื่องสําอางโดยใชชุดทดสอบ
เบื้องตน
1. วัตถุอันตรายที่พบในชีวิตประจําวัน
1. วัตถุอันตรายที่พบในชีวิตประจําวัน
2. อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใชวัตถุ
2. อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใชวัตถุ
อันตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
อันตรายและการปฐมพยาบาล
3. การเลือกซื้อ เลือกใชและการเก็บรักษา
เบื้องตน
4. สัญลักษณที่สื่อสารความเปนอันตราย 3. การเลือกซื้อ เลือกใชและการเก็บ
ของสารเคมีและวัตถุอันตราย
รักษา
4. สัญลักษณที่สื่อสารความเปน
อันตรายของสารเคมีและวัตถุ
อันตราย

หมายเหตุ

ป.1 --- ขอ 1-3
ป.2 --- ขอ 1-5
ป.3 --- ขอ 1-5
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2.3 ชุดการเรียนรูกลางเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย (ทันตกรรม) เรื่องสุขภาพชองปากบูรณาการ 3 กลุมสาระ

ดําเนินการโดย สํานักทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดพัฒนาใหมีเนื้อหาทางดานสุขภาพชองปาก สอดแทรกเขาในกลุมสาระการเรียนรู ดาน
วิทยาศาสตร สุขศึกษา และพลศึกษา และศิลปะ ดังรายละเอียดในตารางทายนี้
1) วิทยาศาสตร : การคนหาความรูและการแกปญหาสุขภาพชองปาก(6)
(ที่มา : ชุดเรียนรูกลางเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย เรื่อง สุขภาพชองปากบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร)(6)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สาระที่
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1 อาหารที่มีประโยชนและมีโทษ 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 3. สังเกตอธิบายลักษณะ หนาที่และ
ตอฟน
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ ความสัมพันธของอวัยวะภายนอกของ
ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางาน
มนุษย ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ
สัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต
2 การสํารวจอาหารและ
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 5. อธิบายปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
เครื่องดื่มทีส่ งผลตอฟนผุ
ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ และการเจริญเติบโตของมนุษย
ของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางาน
สัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต
แผนการจัดจัดการเรียนรูที่

สาระการเรียนรู

ระดับชั้น

หนาที่ของฟน อาหารที่มีประโยชน
และโทษตออวัยวะฟน

ป.1

อาหารและเครื่องดื่มที่มีผลทําใหฟน
ผุ และการแกปญหาฟนผุ

ป.2
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สาระที่
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
3 ยอมสีฟน
8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ
ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 1. บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สํารวจ
เทคโนโลยี
และจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ตรวจสอบตามความเปนจริง มีแผนภาพ
ความรู การแกปญ
 หา รูวาปรากฏการณ ประกอบคําอธิบาน
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรปู แบบ 6. แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่เรียนรู
4 การสํารวจรานคาในโรงเรียน
ที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ
หรือชุมชน
ได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มอี ยูใน 8. นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบาย
5 การสํารวจและทดสอบความ
ชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร
เปนกรด-เบส ของน้ํายาบวนปาก
ดวยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดง
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีคาม กระบวนการและผลของงานใหผูอนื่ เขาใจ
เกี่ยวของสัมพันธกัน
6 ฟนผุ
6. แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ อธิบาย
ลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
แผนการจัดจัดการเรียนรูที่

สาระการเรียนรู

ระดับชั้น

การตรวจสอบความสะอาดของการ
แปรงฟน โดยการยอมสีฟน

ป.3

การเลือกรับประทานขนมและ
เครื่องดื่มที่ทําใหเกิดฟนผุ
สํารวจคาความเปนกรด-เบส ของ
น้ํายาบวนปาก

ป.4

วิธีการแกปญหาสุขภาพภายในชอง
ปากโดยใชสมุนไพร

ป.6
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ป.5

2) สุขศึกษาและพละศึกษา : ความรู ทักษะในการเสริมสรางสุขภาพชองปาก
(7)
(ที่มา : ชุดเรียนรูกลางเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย เรื่อง สุขภาพชองปากบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา)
แผนการจัดจัดการเรียนรูที่
1 อวัยวะในชองปาก
2 กินดีสุขภาพดี

3 เหงือกฟนนั้นมีคา
4 ฉลาดเลือกฉลาดใช

5 ฟนดีเคี้ยวอรอย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สาระที่
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการ
1. อธิบายลักษณะและหนาที่ของอวัยวะ
ของมนุษย
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ภายนอก
4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสราง 2. เลือกกินอาหารที่มีปะโยชน
และการปองกันโรค
เสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ
ปองกันโรค และการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย
4 การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการปองกันโรค

พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
พ 4.1 เห็นคุณคาและมีทักษะในการสราง
เสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การ
ปองกันโรค และการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

1. อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโต
ของรางงกายมนุษย
3. วิเคราะหขอมูลบนฉลากอาหารและ
ผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค

1. อธิบายความสําคัญของระบบยอย
อาหาร และระบบขับถายที่มีผลตอ
สุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

สาระการเรียนรู

ระดับชั้น

ลักษณะแลหนาที่ของอวัยวะในชอง
ปาก เชน แกลิ้น ฟน และเหงือก
อาหารที่มีประโยชนและไมมี
ประโยชนในชีวิตประจําวัน อาจทํา
ใหเกิดอันตรายตอฟนของผู
รับประทาน หากขาดการเลือกชนิด
ของอาหาร รวมถึงขาดการดูแล
รักษาฟนที่ดี ภายหลังรับประทาน
อาจทําใหสุขภาพของฟนเสียได
สี ขนาด รูปราง ลักษณะ จํานวน
ของฟนแท และฟนน้ํานม
ฉลาดเลือก ฉลาดใชผลิตภัณฑทันต
สุขภาพ เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน
ไหมขัดฟน ไมจิ่มฟน น้ํายาบวนปาก
ยาอมดับกลิ่นปาก สเปรยดบั กลิ่น
ปาก
ความสําคัญของฟนที่มีตอการเคีย้ ว
อาหารและประโยชนและวิธีการ
เคี้ยวอาหารอยางถูกวิธี

ป.1
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ป.2

ป.3
ป.4

ป.5

แผนการจัดจัดการเรียนรูที่
6 พฤติกรรมสุขภาพ

สาระที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. แสดงพฤติกรรมในการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลสุขภาพ

สาระการเรียนรู

ระดับชั้น

ความสําคัญปญหา การปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผล
สุขภาพ

ป.6
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3) ศิลปะ : ความรู ทักษะ งานศิลปะกับการเสริมสรางสุขภาพชองปาก
(8)
(ที่มา : ชุดเรียนรูกลางเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย เรื่อง สุขภาพชองปากบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูศลิ ปะ)
แผนการจัดจัดการเรียนรูที่
1 อวัยวะในชองปาก

สาระที่
1 ทัศนศิลป

2 อาหารที่มีประโยชนตอฟน

3 อาหารที่มีโทษตอฟน

4 ประโยชนของเพลง
5 สนุกกับเพลง
6 เพลงพาเพลิน

2 ดนตรี

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตาม
1. อภิปรายเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ และ
จินตนาการ และความคิดสรางสรรค
ขนาดของสิ่งตางๆ รอบตัวในธรรมชาติ
วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคางาน
และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
ทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตอ 2. ระบุทัศนธาตุที่อยูในสิ่งแวดลอมและ
งานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และ
งานทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสน สี รูปราง
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
และรูปทรง
6. วาดภาพถายทอดความคิด ความรูสึก
จากเหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง
รูปทรง สี และพื้นผิว
ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรี
1. บอกประโยชนของเพลงอยางงาย
อยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ
5. รองเพลงไทย เพลงสากล หรือเพลง
วิจารณ คุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ไทยสากลที่เหมาะสมกับวัย
ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และ 1. บรรยายเพลงที่ฟง โดยอาศัย
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
องคประกอบดนตรี

สาระการเรียนรู

ระดับชั้น

อวัยวะในชองปาก ( ปาก ฟน
เหงือก และลิ้น)

ป.1

อาหารที่มีประโยชนตอฟน

ป.2

อาหารที่มีโทษตอฟน

ป.3

เพลงที่เกี่ยวของกับการแปรงฟน
รองเพลงที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ชองปาก
เพลงไทยสากล เพลง ตรวจฟนดวย
ตนเอง

ป.4
ป.5
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ป.6

เอกสารอางอิง
1 กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุม
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การพัฒนาชุดการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง
ตอการเปนโรคไมติดตอในโรงเรียน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาชุดการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงตอการเปน
โรคไมติดตอในโรงเรียน
ที่มา
ในชวงระยะหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ไปแลว ที่มีการสรุปการทํางานรวมกับโรงเรียนนํารอง
ที่ประชุมเห็นรวมกันวา ควรจะมีการประชุมระดมความเห็นรวมกันกับกลุมคณะทํางาน เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู
การสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียนใหชัดเจนเปนระบบ เปนตัวอยางใหแกโรงเรียน
นําไปใชตอได จึงไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติครั้งนี้ขึ้น โดยผูเขารวมประชุมจะเปน ผูบริหารโรงเรียน อาจารย
ฝายวิชาการที่พัฒนาในดานหลักสูตร/แผนการเรียนรูของโรงเรียนที่รวมนํารอง และเพิ่มเติมในโรงเรียนที่มีบทเรียน
ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมกับผูทรงคุณวุฒิในดานการจัดการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิในดานเนื้อหา
ความเสี่ยงของโรคไมติดตอ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอในโรงเรียน
พรอมทั้งทดลองนําใชในโรงเรียนนํารอง
2. เพื่อสรางเครือขายการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพและลดเสี่ยงการเปนลดโรคไมติดตอในโรงเรียน
ผลผลิต
โครงรางทดลองใชชุดการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอใน
โรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินงาน: 3 วัน ระหวางวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561
สถานที่: โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. โครงรางชุดการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอในโรงเรียน
ที่สามารถนําไปทดลองใชไดในโรงเรียนนํารอง
2. การสรางภาคีเครือขายการดําเนินการจัดการลดเสี่ยงโรคไมติดตอในโรงเรียนในพื้นที่นํารอง
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ผลสรุปที่ไดจากการประชุม
ไดกรอบเนื้อหาชุดการเรียนรู ประกอบดวย คุณลักษณะอันพึงประสงค วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
และเนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งเปนความรูพื้นฐานที่จําเปน โดยเนนที่ 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา รายละเอียดดังตอไปนี้
กรอบเนื้อหาชุดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา
ลําดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค
1 มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโรคไม
ติดตอ การปองกันความเสี่ยง
จากการเปนโรคไมติดตอใน
ชีวิตประจําวัน

2

ตระหนักรูเทาทันสมดุลการ
บริโภคอาหาร กับการใช
พลังงาน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. ระบุชนิดของโรค NCDs
2. บอกสาเหตุของโรค NCDs
3. อธิบายอาการของโรค NCDs ได
4. บอกวิธีการปองกันความเสี่ยงจาd
โรค NCDs การเปนโรคอวน
เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด
สูง
5. บอกและอภิปรายวิธีการปองกัน
และรักษาโรค NCDs ได

เนื้อหาการเรียนการสอน
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโรคNCDs
1) ความหมายและความสําคัญของ
โรคไมติดตอ
2) โรคไมติดตอ เชน โรคอวน เบาหวาน
ความดันโลหิต มะเร็ง โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง
3) สาเหตุการเกิดโรค NCDs
4) อาการของโรค NCDs
5) บอกวิธีปองกันและรักษาโรค NCDs
6) โรคไมติดตอ (NCDs) ที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่และการดื่มสุรา
1. เลือกรับประทานอาหารให
1. การเลือกรับประทานอาหาร
- ธงโภชนาการ
เหมาะสมกับสภาวะรางกายของ
ตนเอง
- การอานฉลาก GDA
2. ออกกําลังกายอยางเหมาะสมตาม
- การคํานวณพลังงานจากการ
ชวงวัย
รับประทานอาหาร
3. บอกปริมาณอาหารที่เหมาะสมตาม
- ผลกระทบของการดื่มน้ําหวาน ชา
โภชนาการของตัวเองไดในแตละวัย
กาแฟ น้ําอัดลมแทนน้ําเปลา
- เขาใจการบริโภคอาหารอยาง 2. ความสําคัญของน้ําในรางกาย
สมดุล
- หลักการคํานวณปริมาณน้ําดื่มที่
เพียงพอตอคน
- การดื่มน้ําที่ถูกวิธีดื่มน้ําอยางนอย
วันละ 6-8 แกว
- การบริหารจัดการน้ําเพื่อสุขภาพ
- น้ํากับโรคไมติดตอ NCDs
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ลําดับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค

3

สามารถจดบันทึกและรูคา
สภาวะสุขภาพของตนเอง

4

มีจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพ
)NCDs (สงเสริมและตรวจ
สุขภาพอยางสม่ําเสมอ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เนื้อหาการเรียนการสอน
3. การออกกําลังกายและกิจกรรมทางกายได
อยางเหมาะสมตามชวงวัย
4. การประเมินพลังงานจากการรับประทาน
อาหารเทียบกับการเผาผลาญพลังงาน
5. การประมาณคาการใชพลังงานในแตละวัน
1. สามารถชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงได 1. การวัดสวนสูง ชั่งน้ําหนัก2. บันทึกและเทียบการเจริญเติบโต
2. กราฟและวิธีการบันทึกผลเกณฑอางอิง/
ของตนเองและผูอื่น ตามเกณฑ
การเจริญเติบโต
มาตรฐานได
3. การประเมินสุขภาพรางกายของตนเองใน
3. ประเมินสภาวะของรางกายตนเอง
เบื้องตน
ในเบื้องตนได
- การอานคาความดันโลหิต
4. สามารถอานคาความดันโลหิตจาก
- การอานคาการเจริญเติบโตตาม
การจดบันทึกได
เกณฑมาตรฐาน
- กราฟแสดงเกณฑอางอิงการ
เจริญเติบโต
- การวัดเสนรอบเอวเพื่อประเมินภาวะ
อวนลงพุง
- อันตรายของภาวะอวนลงพุงและ
วิธีการดูแลตนเอง
1. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับ 1. ผลลัพธผลกระทบของการกินอาหารกับ/
ตนเอง
การออกกําลังกาย
2. เลือกบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพได 2. อาหารหลัก 5 หมู และอาหารที่มีความ
3. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
เสี่ยงตอการเปนโรค NCDs
4. ตรวจสุขภาพตนเองเบื้องตนได
3. กิจกรรมทางกาย ที่ (การออกกําลังกาย)
เหมาะสมพอดี
4. คุณคาและความสําคัญของการออกกําลัง
กายที่มีตอตนเอง
5. การตรวจสุขภาพตนเองเบื้องตนดวยทา
ตรวจรางกาย ทา 10
6. การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกตองตาม
หลักโภชนาการ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค

5

สามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหาร การออกกําลัง)
ในชีวิต (การใชพลังงาน /กาย
สามารถเลือก) ประจําวัน
(บริโภค

6

มีจิตสาธารณะในการเปนแกน
นําดูแลรักษาสุขภาพ สงเสริม)
(สุขภาพ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เนื้อหาการเรียนการสอน
7. อ ทักษะในการจัดการอารมณ อารมณ .
และความเครียด
8. การประเมินความเครียดดวยตนเอง
9. ประโยชนและการใหความสําคัญตอการ
ตรวจรางกายของตนเอง
10. การคัดกรองโรคอวน เบาหวาน )NCDs(
1. เลือกบริโภคอาหาร การออก /
1. การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับ
เด็กชั้นประถมศึกษา อายุ 7-12 ป
กําลังกายในชีวิตประจําวัน
- สามารถตั้งคําถามใกลตัว
- การอานฉลาก
- ประโยชนและโทษของอาหาร
ซึ่งนําไปสูการเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชนได
- ปริมาณการบริโภคอาหารในสัดสวน
ที่เหมาะสม
- สามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายที่เหมาะสม 2. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตามลักษณะ
รางกายและบริบทของทองถิ่น
กับตนเอง ซึ่งนําไปสูการเลือก
การออกกําลังกายตามความ 3. ประเมินคาการใชพลังงานในแตละวัน
เหมาะสมของตนเองได
- ประโยชนและโทษของอาหาร
- ตั้งคําถามเกี่ยวกับการใช
- ปริมาณการบริโภคอาหารในสัดสวน
พลังงานของตนเอง และ
ที่เหมาะสม
นําไปสูการเลือกบริโภค
- ประเภทของการออกกําลังกายที่
ปริมาณอาหารไดเหมาะสม
เหมาะสม
กับรางกายตนเอง
- ประเมินคาการใชพลังงานในแตละ
วัน
- การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
- การเผาผลาญพลังงาน
- การเลือกซื้ออาหาร
- ธงโภชนาการ
- การอานฉลาก
1. ดูแลตนเองใหมีสุขภาพที่ดี
1. วิธีการดูแลสุขภาพ
2. เปนตัวอยางในการดูแลสุขภาพ
2. การเลือกกินอาหาร และการออกกําลัง
3. แนะนําการดูแลรักษาสุขภาพใหแก
กายที่พอดีกับแตละคน
ผูอื่นได
3. การเรียนรูการเปนผูนํา
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
4. ชวยเหลือ/รวมมือในการดูแล
สุขภาพของผูเปนโรค NCDs
- เปนแกนนําในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ของเพื่อน
ครอบครัว และชุมชน

เนื้อหาการเรียนการสอน
- ภาวะผูนํา
- NCDs นอย
- จิตอาสา
- การมีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบ
ตนเองและตอสังคมได
- จิตสาธารณะ ความหมายและ
ความสําคัญ
- แนวทางการสรางจิตสาธารณะ ตัว
เราไดประโยชนอะไรจากการมีจิต
สาธารณะ
- กิจกรรมจิตอาสาสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคไมติดตอในโรงเรียน
ครอบครัว ชุมชน
- อสม.นอย
มีทักษะการใช (สื่อและ)
1. ใชสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษา 1. สื่อประเภทตาง ๆ
เทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร
และสืบคนขอมูลดานโภชนาการที่ 2. การใชสื่อ เทคโนโลยี เพื่อสืบคนเรื่อง
โภชนาการและบริโภคสื่ออยาง
เปนประโยชน (NCDs) ตอตนเอง
NCDs
3. การตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับ อาหาร
2. เลือก/ตัดสินใจในการบริโภคได
รูเทาทัน
การออกกําลังกายและโรคที่เกี่ยวของกับ
อยางถูกตองและเหมาะสม
NCDs เบื้องตน ที่ไดรับจากสื่อ และ
3. สามารถพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของ
กับอาหาร การออกกําลังกาย และ
เทคโนโลยีตางๆ ชัวรกอนการใชสื่อ)
โรค NCDs ที่ไดรับจากสื่อ และ
เทคโนโลยี (
4. วิธีการชองทางในการสืบคน/
เทคโนโลยีได
4. ใชสื่อและเทคโนโลยีชวยในการ
5. โภชนาการอาหาร
ตัดสินใจเลือกบริโภคไดอยางเปน 6. รูเทาทันสื่อ
ประโยชน
7. กิจกรรมชัวรกอนแชรเรื่องสุขภาพใกลตัว
รูจักปฎิเสธบุหรี่ เหลา และสาร 1. รูจักวิธีการปฏิเสธ
1. โทษของบุหรี่ เหลา และสารเสพติดที่
เสพติดชนิดอื่น ๆ
2. รูจักวิธีการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
สงผลตอตนเอง ครอบครัว และสังคม
3. หลีกเลี่ยงการนําตนเองเขาไป
2. เทคนิคไมใหตนเอง วิธีการการปฏิเสธ/เขา
เกี่ยวของกับ บุหรี่ เหลา และสาร
ไปเกี่ยวของ บุหรี่ เหลา และสารเสพติด
เสพติดได
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ตระหนักรูโรค NCDs และ
เทาทันการบริโภคอาหาร และ
การใชพลังงาน สมดุลการ)
บริโภคอาหารและการใช
(พลังงาน

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. รูจักโรค NCDs และสาเหตุ
- บอกเกี่ยวกับความหมายของ
NCDs
- อธิบายเกี่ยวกับโรค NCDs
แตละชนิด
- อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ
ของโรค NCDs
- อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของ
โรค NCDs
- รูเกี่ยวกับอาหารที่ดีตอสุขภาพ
- บอกเกีย่ วกับอาหารที่มีผลทํา
ใหเกิดโรค NCDs
- อธิบายเกี่ยวกับการออกกําลัง
กายที่ลดความเสี่ยงในการ
เปนโรค NCDs
- ออกกําลังกายที่ลดความเสี่ยง
ตอการเปนโรค NCDs
2. เลือกรับประทานอาหารที่สงผล
ตอการเกิดโรค NCDs เทาทันการ
บริโภคอาหาร
- นักเรียนดูแลสุขภาพตนเอง
และครอบครัวใหปลอดจาก
โรค NCDs
- รับประทานอาหารที่สมดุลกับ
การใชพลังงานในแตละวัน
- เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและลดการรับ
ประทานอาหารที่มีความเสี่ยง
ตอสุขภาพ

เนื้อหาการเรียนการสอน
1. โรค NCDs
2. สถานการณของโรค NCDs
3. ผลกระทบของโรค NCDs
4. อาหารที่เหมาะสม ตอเพศ ชวงวัย และ
พัฒนาการวัยรุน
5. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงรางกาย (วัยรุนตอนตน)
6. การดูแลความสะอาดรางกาย สําหรับวัยรุน
ตอนตน
7. พลังงานของอาหาร (เนื้อหาพลังงานของ
ม.ตน)
8. การประเมินคาอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อการ
กินที่เหมาะสม
9. การใชพลังงานของการออกกําลังกาย
10. การประเมินคาการใชพลังงานในแตละวัน
11. ธงโภชนาการและการบริโภคอาหาร
12. การเปรียบเทียบสมดุลการบริโภคอาหาร
กับการใชพลังงาน
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3.

2.

จดบันทึกและวิเคราะห ติดตาม 1.
แปลความ สภาวะสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว

2.

3.

3.

มีคานิยมใหมในการเขาสังคม
โดยไมพึ่งพาบุหรี่ เหลา และ
สารเสพติด

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ธงโภชนาการ การบริโภคอาหาร
กับการใชพลังงาน
- นักเรียนสามารถอธิบายเรื่อง
การบริโภคและการใช
พลังงานตามหลักธง
โภชนาการ
- นักเรียนมีพฤติกรรมบริโภค
อาหารไดตามธงโภชนาการ
- บอกคาพลังงานของอาหารที่
บริโภค
นักเรียนสามารถบันทึก ประเมิน 1.
และแปลผล สภาวะสุขภาพ
เบื้องตนดวยตนเองได
2.
3.
- บันทึกน้ําหนัก สวนสูง เพื่อ
วิเคราะหหาดัชนีมวลกาย
4.
และระดับความอวน
5.
- บันทึก การกิน การใช
พลังงาน ในแตละวัน
บันทึกคาตัวเลขและประเมินคา 6.
การใชพลังงานในแตละวัน
สามารถแปลผลเชื่อมโยงไปสู
ความเสี่ยงโรค NCDs และความ
แข็งแรงของ รางกาย
บันทึกแบบสํารวจความผิดปกติ
7.
ของรางกาย เบื้องตนได

1. อธิบายและอภิปรายผลกระทบ
ของ บุหรี่ เหลา และสารเสพติด
ตอรางกาย และแนวทางปองกัน
ตนเอง
2. ปฏิเสธ (just say no) ในการ

เนื้อหาการเรียนการสอน

คํานวณคาดัชนีมวลกาย และตัวชี้วัดแสดง
ความอวน
ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพ
ปริมาณสารอาหารที่รางกายตองการใน
แตละวัน
พลังงานที่รางกายใชในแตละวัน
การประเมินความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD risk score)
ความสําคัญและประโยชนของการใชแบบ
บันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง
- การใชและออกแบบเครื่องมือบันทึก
สภาวะสุขภาพ และติดตามเฝาระวัง
ความเสี่ยงของตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว
การบันทึกและใชแบบคัดกรองสุขภาพ
และปจจัยเสี่ยงสุขภาพรายบุคคล

1. โทษและพิษภัยของเหลา บุหรี่ สารเสพติด
ตอตนเองและสังคม
2. ยาเสพติดกับการลดคุณคาของตนเอง และ
การสรางความเสียหายใหกับสังคม
3. ทักษะในการปฏิเสธบุหรี่ เหลา ยาเสพติด
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3.
4.

5.

6.

4

ตระหนักรูและสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อยางเหมาะสม

1.

2.

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ชักชวนใหสูบบุหรี่ ดื่มเหลา และ
สารเสพติด ในการเขาสังคม
ตระหนักถึงผลของบุหรี่ เหลา
และสารเสพติดตอรางกาย
นักเรียนสามารถมีจิตวิทยาในการ
ชักชวนเพื่อใหลด ละ เลิก จาก
บุหรี่ เหลา และสารเสพติด
วิเคราะห วิจารณปญหา
สถานการณ เหลา บุหรี่ และสาร
เสพติดในโรงเรียน ชุมชน พรอม
เสนอแนวทางในการสรางคานิยม
ใหม
นักเรียนสามารถสรางความ
สัมพันธทางสังคมโดยใชกิจกรรม
กีฬา และ นันทนาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน
สุขภาพอยางเหมาะสม
- สามารถเลือกการเคลื่อนไหว
ออกกําลังกายที่เพิ่ม
สมรรถภาพรางกายเหมาะสม
กับเพศและวัย
- ประมาณคาการใชพลังงานแต
ละวันของตนเองได
- สามารถเลือกบริโภคอาหารที่
ลดความเสี่ยงตอการเปนโรค
NCDs ไดเหมาะกับวิถีของ
ตนเอง
เขาใจวงจร ขั้นตอนการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม

เนื้อหาการเรียนการสอน
4. กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมทางเลือก
สําหรับเปนเครื่องมือในการสรางคานิยม
ใหมแทนการใชบุหรี่ เหลา และสารเสพติด
5. เทคนิคการโนมนาวและชักจูงผูอื่นใหลด
ละ เลิก บุหรี่ เหลา และยาเสพติด
6. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณการ
เจ็บปวยจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่

1. การอานฉลากอาหาร
2. การออกกําลังกายและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางกายที่เหมาะสมกับชวงวัย
(12-16 ป )
3. ทดสอบสมรรถภาพ ชวงวัย 12-16 ป
4. การประมาณสารอาหารและพลังงานจาก
อาหารที่บริโภค
5. การประมาณการใชพลังงานในการทํา
กิจกรรมประจําวัน
6. การประเมินสมดุลการบริโภคอาหารกับ
การใชพลังงาน
7. ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8. วิธีการหาทางเลือกการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปองกันโรค NCDs
เบื้องตน
9. หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เนื้อหาการเรียนการสอน
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงที่กอโรค NCDs
ของตนเอง และครอบครัว
10. หลักการและแนวคิด 3 อ. 2 ส. เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
11. ปจจัยแวดลอมและพฤติกรรมเสี่ยงกอโรค
NCDs ในชีวิตประจําวันของ ตนเอง
ครอบครัว และชุมชน

5

มีทักษะการใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและ
เผยแพรความรูเรื่อง NCDs

1. นักเรียนสามารถใชสื่อและ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร
วิเคราะห สืบคนขอมูล และ
เผยแพรขอมูลเรื่อง NCDs

6

รูเทาทันการชักจูงจากสื่อ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ

1. อธิบายแนวทางในการรูเทาทัน 1. แนวทางในการรูเทาทันสื่อ เทคโนโลยี
สื่อ (media literacy) เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
- ความหมาย
สุขภาพ
- แนวทาง
2. อธิบายและอภิปรายขอมูลที่
- เทคนิคการแนะนําผูอื่น
เกี่ยวกับ อาหาร การออกกําลัง 2. แนวทางการวิเคราะหขอมูล สื่อ โฆษณา
กาย และโรค NCDs จากสื่อ
เพื่อปองกันโรค NCDs
โฆษณา
3. การวิเคราะหการรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี
3. แนะนําขอมูล ที่ถูกตองในการ
ในชีวิตประจําวัน (MIDL ,ชัวรกอนแชร)
อุปโภคและบริโภคซึ่งเกิดจากการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากสื่อ

1. รูจักชองทาง ประเภทสื่อ และรูปแบบการ
ใชสื่อและเทคโนโลยีในการสื่อสารขอมูล
และความรู
2. การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล
NCDs จากแหลงเรียนรูตาง ๆ
3. การวิเคราะห ออกแบบเนื้อหา และวิธี
เผยแพรขอมูลความรูเรื่อง NCDs ใน
โรงเรียน, ชุมชน และสังคม
4. ใชสื่อและเทคโนโลยีในการปฏิสัมพันธใน
สังคม
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รายละเอียดเนื้อหาและกิจกรรมที่ดําเนินการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
กิจกรรมเปดและเติมความรูเรื่อง NCDs : กลาวเปดและนักวิชาการสาธารณสุขเติมความรูพื้นฐานเรื่อง NCDs
กิจกรรมแนะนําตนเอง : ใหผูเขารวมแตละคนแนะนําตัวเองดวยคําถาม 3 ขอ คือ
1) ชื่อตัวเอง โรงเรียนที่สอน และวิชาที่สอน
2) เกี่ยวของกับ NCDs ในโรงเรียนอยางไร
3) ตอนนี้รูสึกอยางไร
กิจกรรมสํารวจโลก NCD : ใหแตละโรงเรียนทบทวนสถานการณที่พบเจอในชุมชน และเชื่อมโยงสูการ
คาดการณอนาคตของเด็กที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคตดวยคําถามดังดานลางนี้ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุม
แบงกลุม 4 กลุม คือ ประถมศึกษา 2 กลุม และ มัธยมศึกษา 2 กลุม
1) สถานการณ NCDs ที่พบเจอในชุมชนเราเปนอยางไร
2) สถานการณในโรงเรียนที่เปนปจจัยเสี่ยงตอ NCDs
3) โรค NCDs ที่มีแนวโนมวาเด็กนาจะเปนมากที่สุดในอนาคต (หากสถานการณยังเหมือนเดิม)
ผลการรวบรวมขอมูลจากขอ 3
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รวมวิเคราะหปญหาและสาเหตุของการเกิดโรค NCDs ในโรงเรียน : ใหแตละโรงเรียนทําใบงานที่ 1 ดังนี้

ผลการรวบรวมประมวลขอมูลจากใบงานที่ 1 ของทุกโรงเรียน ในประเด็น “สาเหตุ”และ “ปจจัย” ที่ทําใหเด็ก
เสี่ยงตอการเปน NCDs ในอนาคต
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กิจกรรมกําหนดเปาหมายชุดการเรียนรู : ใหแตละกลุมรวมระดมสมองและกําหนดเปาหมายชุดการเรียนรู
ผานการสรางภาพ “ โรงเรียนปลอดความเสี่ยง NCD “
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กิจกรรมกําหนดคุณลักษณะพึงประสงค A S K : ใหแตละกลุม (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ระดมสมอง
รวมกันวิเคราะหวา “เด็กตองมีลักษณะแบบไหน ที่จะทําใหไมเปนโรค NCDs ในอนาคต” โดยแบงตาม (ใชใบงาน
ที่ 2)
1) Attitude – วิธีคิด ที่เด็กตองมี
2) Skill – ทักษะ ที่เด็กตองมี
3) Knowledge – ความรู ที่เด็กตองมี

185

วันเสารที่ 20 ตุลาคม 2561
ผลการประมวล Attitude – Skill – Knowledge ของแตละกลุม ออกมาเปน “คุณลักษณะอันพึงประสงค”
ของเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โดยนักการศึกษาและทีมงาน + ปรับแกจากการวิพากษของ
ผูเขารวมเพิ่มเติม)
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กิจกรรมเติมความรู : วิทยากร นักการศึกษา/เติมความรูเรื่องทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สําหรับเด็ก และ
สับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการศึกษาและความรูใ นบริบทสังคมไทย 4.0

187

กิจกรรมกําหนด “จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และเนื้อหา/ชุดความรู”: จากลักษณะอันพึงประสงคของเด็กที่
อยากใหเกิด ใหแตละกลุมระดมสมองรวมกันคิด “จุดประสงคเชิงพฤติกรรม” และ “เนื้อหาหรือชุดความรู” ที่
เด็กควรจะมี โดยมีแนวคําถามใหคิดดังนี้ (โดยใชใบงานที่ 3)
1) ทานคิดวา ผูเรียนควรมีพฤติกรรมอยางไรบางที่สะทอนคุณลักษณะอันพึ่งประสงคที่กําหนด (เปน
รูปธรรม) = “จุดประสงคเชิงพฤติกรรม”
2) จาก “จุดประสงคเชิงพฤติกรรม” ใหกําหนดเนื้อหาการเรียนรูที่เด็กควรจะไดเรียน = กรอบเนื้อหา/
ชุดความรู”
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กิจกรรมเติมความรูเรื่อง Health literacy : เพื่อใหแตละกลุมทบทวนและเติมเต็มลักษณะอันพึงประสงค,
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และ เนื้อหาชุดความรูที่เด็กควรจะมี
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ภาคผนวก
กําหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุดการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง
ตอการเปนโรคไมติดตอในโรงเรียน
ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล ริเวอรไซด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา
กิจกรรม
วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2561หองสิริประภา --08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. เปดการประชุม และ ชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุม
09.20 – 09.40 น. รูทันปจจัยเสี่ยง NCDs
09.40 – 10.30 น. กิจกรรมแนะนําตนเอง
- แนะนํา ชื่อ นามสกุล
- แนะนํางานลักษณะของงานตนเอง
- สอนวิชาอะไร แนะนําวิธีการ และกระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเอง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมสํารวจโลก NCD
- เหตุการณ/สิ่งของที่เปนตัวแทนของสภาพปญหา NCD ที่พบใน
โรงเรียน
- รวมวิเคราะหปญหาและสาเหตุของการเกิดโรค NCD ในโรงเรียน
- คนหาเสนทางการเกิดโรค NCD โรงเรียน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมสรางกลุมเรียนรู
- แบงกลุมผูเขารวมตามระดับชั้นในการจัดทําชุดการเรียนรู
- สมาชิกในกลุมรวมคนหาหัวขอชุดการเรียนรูจากสภาพปญหาที่
แทจริงของผูเรียน
13.30 – 14.30 น. กําหนดเปาหมายชุดการเรียนรู
- สมาชิกในทีมรวมระดมสมองและกําหนดเปาหมายชุดการเรียนรู
ผานการสรางภาพ “โรงเรียนปลอดความเสี่ยงNCD”

วิทยากร

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ
นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน

ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน
ทีม Space และ FA

ดร.อภัสรินทร ขณะรัตนทีม ผศ.
ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
Space และ FA
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ทีม Space และ FA
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เวลา
14.30 – 14.40 น.
14.40 – 15.40 น.

กิจกรรม
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
กําหนดคุณลักษณะพึ่งประสงค A S K

วิทยากร

15.40 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู และ นําเสนอผลงานรายกลุม
วันเสารที่ 20 ตุลาคม 2561หองสิริประภา --09.00 – 10.00 น. ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สําหรับเด็กๆ
โจทย…ทานคิดวา ทักษะชีวิตสําหรับเด็กในโรงเรียนทานควรมีอะไรบาง
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.15 – 12.00 น. กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
โจทย…ทานคิดวา ผูเรียนควรมีพฤติกรรมอยางไรบางที่สะทอน
คุณลักษณะอันพึ่งประสงคที่กําหนด (รวมกันระดมความคิดในแตละขอ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.40 น. นําเสนอจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
13.40 – 14.00 น. แนะนําแนวทางการกําหนดเนื้อหา/ชุดความรู
14.00 – 16.00 น. วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และ กําหนดกรอบเนื้อหาการเรียน
การสอนจากจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
(ใหกําหนดเนื้อหาการเรียนการสอนจากหลักสูตรเดิม)
วันอาทิตยที่ 21ตุลาคม 2561 --- หองสิริวารี
08.30 – 09.00 น. เติมความรู เรื่อง Health literacy
09.00 – 10.00 น. นําเสนอและเติมเต็ม ลักษณะอันพึงประสงค, จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
และ เนื้อหาชุดความรู
10.00 – 12.00 น.

ทดลองออกแบบกระบวนการเรียนรู

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
อภิปราย สรุป และปดการประชุม

ทีมวิทยากรประจํากลุมดานสุขภาพ
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ

นพ.ยศกร เนตรแสงทิพย
ดร.อรัฐา รังผึ้ง

ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ทีม Space และ FA
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน

ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน

นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน
ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒนเพ็ญ
ดร.อภัสรินทร ขณะรัตน
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย
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09
รายงานการสํารวจสถานการณภาวะอวนและความดันโลหิตสูง
ของนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2560

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานการสํารวจสถานการณภาวะอวนและความดันโลหิตสูงของนักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2560
ศุภวรรณ มโนสุนทร*
สุพัตรา ศรีวณิชชากร2*
คํานํา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ คือ ความเสี่ยงตอภาวะอวน และ
ความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูงของนักศึกษาอาชีวะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ชั้นป และ ระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ชั้นป ที่ผานการตรวจสุขภาพในป 2560
เปนการศึกษา เพื่อเริ่มตนดูสถานการณของความเสี่ยงโรคไมติดตอในกลุมของนักศึกษา โดยใชฐานงาน
และขอมูลที่มีการดําเนินงานอยูแลว โดยยังไมไดลงทุนทําอะไรเพิ่มมากนัก เพื่อนําขอมูลเบื้องตนไปใชในการ
วางแผนและดําเนินการกับผูที่เกี่ยวของตอไป
ในการดําเนินงานครั้งนี้ จึงใชขอมูลการตรวจสุขภาพประจําปที่มีการดําเนินการประจําอยูแลว แตยัง
ไมเคยนํามาวิเคราะห เพื่อแสดงสถานการณสุขภาพที่ชัดเจน
กรมควบคุมโรค ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ใหการสนับสนุนผลการตรวจ
สุขภาพประจําป 2560 ในครั้งนี้

* ขาราชการบํานาญ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2
* นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ขอบเขตการศึกษา
เป น การศึกษาสถานะสุขภาพในเรื่ องภาวะอว นและความดัน โลหิตสูงของนักศึกษาอาชีวะ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ชั้นป (ปวช.1, ปวช.2, ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ชั้นป
(ปวส.1, ปวส.2) ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 2560 โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และวัดความดันโลหิต
จาก 49 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ขอมูลทั่วไป
สถาบันการอาชีวศึกษาที่สงผลการตรวจสุขภาพ
สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ปการศึกษา 2560 ที่สงผลการตรวจสุขภาพ 49 สถาบัน
จากจํานวนสถาบันทั้งหมด 883 สถาบัน(1) คิดเปนรอยละ 5.5 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง สงผลการ
ตรวจสุขภาพ รอยละ 13.8 รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 11.6 สําหรับภาคอื่น ประมาณรอยละ 4
และรอยละ 1.6 ตามตารางที่ 1 และ ภาพที่ 1
ตารางที่ 1
ภาค

จํานวนสถาบันการอาชีวศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่สงผลการตรวจสุขภาพ ปการศึกษา 2560
สถาบัน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

ทั้งหมด* 135 36,056 28,213 33,228 26,509 30,016
สงผลตรวจ 5
2,585
2,010
877
762
544
ตะวันออก ทั้งหมด* 299 82,455 67,801 78,167 51,555 57,360
เฉียงเหนือ สงผลตรวจ 11
5,292
3,320
1,379
4,546
2,324
ทั้งหมด* 131 29,295 21,932 23,399 18,618 19,100
ใต
สงผลตรวจ 6
3,072
2,518
1,855
2,092
1,916
ทั้งหมด* 109 31,812 24,240 25,936 19,433 21,043
กลาง
สงผลตรวจ 15
9,015
6,445
5,065
6,739
5,619
ทั้งหมด*
86 24,951 20,178 21,956 20,596 22,547
ตะวันออก
สงผลตรวจ 10
5,173
3,953
3,313
2,780
2,573
ทั้งหมด* 123 35,444 30,721 31,889 22,977 26,182
กทม.
สงผลตรวจ 2
2,152
1,942
1,238
726
717
ทั้งหมด* 883 240,013 193,085 214,575 159,688 176,248
รวม
สงผลตรวจ 49 27,289 20,188 13,727 17,645 13,693
เหนือ

รวม
154,022
6,778
337,338
16,861
112,344
11,453
122,464
32,883
110,228
17,792
147,213
6,775
983,609
92,542

*แหลงขอมูล: สถิติขอมูลนักเรียนนักศึกษา ป 2560, http://techno.vec.go.th/บริการขอมูล/ขอมูลสถิติดานการศึกษา
(1)
ป 2560.aspx
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จํานวนและรอยละสถาบันการอาชีวศึกษาที่สงผลการตรวจสุขภาพ ปการศึกษา 2560
49
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ภาพที่ 1

131
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1.6

100
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2

0

0

เหนือ ตอฉห

่ ผลการตรวจสุขภาพ
จํานวนสถาบ ันการอาชีวศึกษาทีส
่ ง
จํานวนสถาบ ันการอาชีวศึกษาทงประเทศ
ั้

ใต้

จํานวนสถาบ ันทงหมด
ั้

กลาง

ตอ

กทม

่ ผลการตรวจ
ร้อยละสถาบ ันทีส
่ ง

จํานวนนักศึกษาที่มีผลการตรวจสุขภาพ
สําหรับจํานวนนักศึกษาในชั้น ปวช.1, ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส. 1,ปวส.2 สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน ปการศึกษา 2560 ที่สงผลการตรวจสุขภาพ 92,542 คน จากจํานวนนักศึกษา 983,609 คน
คิดเปนรอยละ 9.4 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง นักศึกษาสงผลการตรวจสุขภาพ รอยละ 26.9 รองลงมา
คือ ภาคตะวันออก รอยละ 16.1 ภาคใต รอยละ 10.2 สําหรับภาคอื่น ประมาณรอยละ 5 ตามตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 2
ภาพที่ 2 จํานวนและรอยละนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาที่สงผลการตรวจสุขภาพ ปการศึกษา 2560
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ความครบถวนของผลการตรวจสุขภาพ
นักศึกษาจํานวน 92,542 คน จาก 49 สถาบันการอาชีวศึกษา ในปการศึกษา 2560 ที่สงผลการตรวจ
สุขภาพครบ คือ มีผลการตรวจสุขภาพของน้ําหนัก สวนสูง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (ความดันตัวบน)
และระดับความดันไดแอสโตลิก (ความดันตัวลาง) เพื่อนํามาจัดทําเกณฑระดับดัชนีมวลกายสําหรับประชากร
เอเชีย และเกณฑระดับความดันโลหิตตามแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง มีจํานวน 87,293 คน คิดเปน
รอยละ 94.3 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ สงผลการตรวจสุขภาพภาพครบ รอยละ 98.6 ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รอยละ 96.7 ภาคใตและภาคกลาง ประมาณรอยละ 95 ภาคตะวันออก รอยละ 92.6 และภาคกลาง
รอยละ 86.8 ตามตารางที่ 2 และภาพที่ 3
ตาราง 2
ภาค
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ใต
กลาง
ตะวันออก
กทม.
รวม

จํานวนความครบถวนของผลการตรวจสุขภาพนักศึกษาจาก 49 สถาบันการอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 2560
จํานวนผล
การตวจ

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ทั้งหมด
ครบ
ทั้งหมด
ครบ
ทั้งหมด
ครบ
ทั้งหมด
ครบ
ทั้งหมด
ครบ
ทั้งหมด
ครบ
ทั้งหมด
ครบ

2,585
2,542
5,292
5,023
3,072
3,000
9,015
8,691
5,173
4,964
2,152
2,008
27,289
26,228

2,010
1,983
3,320
3,201
2,518
2,443
6,445
6,047
3,953
3,619
1,942
1,603
20,188
18,896

877
855
1,379
1,358
1,855
1,725
5,065
4,754
3,313
2,919
1,238
1,074
13,727
12,685

762
759
4,546
4,435
2,092
1,999
6,739
6,363
2,780
2,661
726
619
17,645
16,836

544
542
2,324
2,292
1,916
1,641
5,619
5,275
2,573
2,320
717
578
13,693
12,648

6,778
6,681
16,861
16,309
11,453
10,808
32,883
31,130
17,792
16,483
6,775
5,882
92,542
87,293

ครบ หมายถึง มีผลการตรวจสุขภาพ คือ 1) น้ําหนัก 2) สวนสูง 3) ความดันโลหิตซีสโตลิกและความดันไดแอสโตลิก
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ภาพที่ 3
คน

คน

ร ้อยละ

35,000
30,000

98.6
96.7

25,000

87,293

94.4

20,000

94.7
92.6

15,000
17,792

32,883

0

11,453

5,000

16,861

10,000

86.8
6,775

92,542

6,778

93,000
92,000
91,000
90,000
89,000
88,000
87,000
86,000
85,000
84,000

จํานวนและรอยละความครบถวนของผลการตรวจสุขภาพนักศึกษาจาก 49 สถาบันการอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 2560
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80

จํานวนผลการตรวจทัง้ หมด
จํานวนผลการตรวจครบ

ครบ หมายถึง มีผลการตรวจสุขภาพ คือ 1) นํ ้าหนัก 2) ส่วนสูง 3) ความดันโลหิตซีสโตลิกและความดันไดแอสโตลิก

เกณฑที่ใชในการศึกษา
ดัชนีมวลกาย (Body mass index) เปนวิธีหนึ่งในการประเมินปริมาณไขมันในรางกายที่นิยมใชกันทั่วไป
เพื่อประเมินภาวะอวนในผูใหญจากความสัมพันธระหวางสวนสูงและน้ําหนักตัว โดยคํานวณจากน้ําหนักตัว
(กิโลกรัม) หารดวยความสูง (เมตร2) การศึกษาในครั้งนี้ใชดัชนีมวลกายสําหรับประชากรในเอเชียในการแบงกลุม
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3

เกณฑจําแนกระดับดัชนีมวลกาย ตามเกณฑประชากรเอเชีย
ระดับดัชนีมวลกาย

เกณฑสําหรับประชากรเอเชีย2 (กิโลกรัม/เมตร2)

นอยกวามาตรฐาน

< 18.5

ปกติ

18.5-22.9

อวนระดับ 1 (น้ําหนักเกิน)

23-24.9

อวนระดับ 2

25-29.9

อวนระดับ 3

> 30

แหลงขอมูล: WHO expert consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its
implications for policy and intervention strategies. THE LANCET • Vol 363 • January 10, 2004 •
(2)
www.thelancet.com.
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การจําแนกระดับความดันโลหิต เปนการประเมินความรุนแรงของระดับความดันโลหิต ตามแนวทาง
การรักษาความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555, ปรับปรุง พ.ศ.2558 ของสมาคมความดันโลหิตสูง
แหงประเทศไทย ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4

เกณฑการจําแนกระดับความดันโลหิตในผูใหญอายุ 18 ปขึ้นไป
(3)

ระดับ
ความดันโลหิต

เกณฑระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตตัวบน
(Systolic)

ความดันโลหิตตัวลาง
(Diastolic)

เหมาะสม

< 120

และ

< 80

ปกติ

120 - 129

และ/หรือ

80 - 84

เสี่ยง

130 - 139

และ/หรือ

85 - 89

สูงระดับ 1

140 -159

และ/หรือ

90 - 99

สูงระดับ 2

160 - 179

และ/หรือ

100 - 109

สูงระดับ 3

> 180

และ/หรือ

> 110

เกณฑการวิเคราะห

ความดันโลหิตปกติ
เสี่ยงตอความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงรุนแรง

แหลงขอมูล: สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย. แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555,
(3)
ปรับปรุง พ.ศ.2558.

ผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ จะนําเสนอผลความเสี่ยงตอภาวะอวนและความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูงของ 49
สถาบันการอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบผลการศึกษาระหวางสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคของนักศึกษา
อาชีวะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ชั้นป และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ชั้นป
ความเสี่ยงตอภาวะอวน
สถาบันการอาชีวศึกษา 49 สถาบัน พบคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 21.9 กิโลกรัม/เมตร2 ซึ่งต่ํากวาขอมูล
คาเฉลี่ยจากการสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557(4) ในกลุมอายุ 15-29 ป
พบคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 22.6 กิโลกรัม/เมตร2 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่พบคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
> 22 กิโลกรัม/เมตร2 ซึ่งสูงกวาภาพรวมของ 49 สถาบัน และใกลเคียงกับการสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดย
การตรวจรางกาย คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ดังภาพที่ 4

198

ภาพที่ 4

คาเฉลี่ยดัชนีมวลกายและน้ําหนักของสถาบันการอาชีวศึกษา 49 สถาบัน ปการศึกษา 2560
ภาค
21.9

49 สถาบัน
กทม

22.5

ตะวันออก

22.1

กลาง

22.1

ใต ้

21.5

ตอฉห

21.3

เหนือ

21.6
0.0

10.0

20.0

60.0
61.8
60.8
61.4
56.5
57.8
60.3
30.0

ค่าเฉลีย
่ ดัชนีมวลกาย

40.0

50.0

60.0

%
70.0

ค่าเฉลีย
่ นํ้ าหนัก

เมื่อพิจารณาตามระดับดัชนีมวลกายของ 49 สถาบัน (ภาพที่ 5) พบวา
2
 ระดับดัชนีมวลกายนอยกวามาตรฐาน (< 18.5 กิโลกรัม/เมตร ) ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 26.1
โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต พบระดับดัชนีมวลกายนอยกวามาตรฐานสูงสุด คือ รอยละ 28.3
รองลงมา คือ ภาคเหนือ รอยละ 27.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 26.2 สําหรับภาคกลาง
ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ พบประมาณรอยละ 25
2
 ระดับดัชนีมวลกายปกติ (18.5-22.9 กิโลกรัม/เมตร ) ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 44.2 โดย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบระดับดัชนีมวลกายปกติสูงสุด คือ รอยละ 50.1
ภาคเหนือ รอยละ 45.4 ภาคใต รอยละ 44.0 ภาคกลางและภาคตะวันออก พบประมาณรอยละ 42
สวนกรุงเทพฯ พบรอยละ 40.1
2
 ระดับดัชนีมวลกายอวนระดับ 1 (23-24.9 กิโลกรัม/เมตร ) ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 9.5
โดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง พบระดับดัชนีมวลกายอวนระดับ 1 สูงสุด คือ รอยละ
10.1 รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 9.5 ภาคใต รอยละ 9.4 กรุงเทพฯ รอยละ 9.2 และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 8.9
2
 ระดับดัชนีมวลกายอวนระดับ 2 (25-29.9 กิโลกรัม/เมตร ) ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 11.9
โดยสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่พบระดับดัชนีมวลกายอวนระดับ 2 สูงสุดรอยละ 14.5
คือ กรุงเทพฯ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง รอยละ 12.6 ภาคใตและภาคเหนือ
ประมาณรอยละ 11 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 9.3
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2

 ระดับดัชนีมวลกายอวนระดับ 3 (> 30 กิโลกรัม/เมตร ) ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 8.2 โดย

สถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่พบระดับดัชนีมวลกายอวนระดับ 3 สูงสุดรอยละ 11.3 คือ
กรุงเทพฯ รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 9.5 ภาคกลาง รอยละ 9.2 ภาคเหนือ รอยละ 7.0
ภาคใต รอยละ 6.5 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 5.5
ภาพที่ 5

รอยละระดับดัชนีมวลกายของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาค (49 สถาบัน) ปการศึกษา2560

ร ้อยละ

100
80
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5.5 6.7 9.2
9.3 11.8 12.6
8.9
9.4
10.1
50.1
45.4
44.0
42.3

7.0
11.6
9.0

ร ้อยละ

9.5 11.3 8.2
12.6 14.5 11.9
9.5
9.5
9.2
44.2
42.9
40.1

100
80
60

40
20

27.6 23.7 27.8 31.9 31.6 35.0 29.7

45.4

50.1

44.0

42.3 42.9 40.1 44.2

40
27.0 26.2 28.2 25.8 25.5 24.9 26.1

0

20
ภาค

นน.น ้อย

นน.ปกติ

อ ้วนระดับ 2

อ ้วนระดับ 3

อ ้วนระดับ 1

27.0 26.2 28.2 25.8 25.5 24.9 26.1

0

ภาค

นน.น ้อย

นน.ปกติ

>=23

สําหรับภาวะอวนที่ระดับดัชนีมวลกาย > 23 กิโลกรัม/เมตร2 ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 27.9 โดย
สถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่พบภาวะอวนสูงสุดรอยละ 35.0 คือ กรุงเทพฯ รองลงมา คือ ภาคกลาง
รอยละ 31.9 ภาคตะวันออก รอยละ 31.6 ภาคเหนือและภาคใต ประมาณรอยละ 27 และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ รอยละ 23.7 ดังภาพที่ 6 ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่ควรมีมาตรการการดําเนินงานเพื่อ
จัดการกับความเสี่ยงตอภาวะอวน คือ กรุงเทพฯ รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5
ระดับ
ดัชนีมวลกาย

ลําดับและรอยละระดับดัชนีมวลกายของสถาบันการอาชีวศึกษา 49 สถาบัน ปการศึกษา 2560
เกณฑสําหรับ
ประชากร
(2)
เอเชีย

2

(กิโลกรัม/เมตร )

นอยกวา
มาตรฐาน

< 18.5

ปกติ

18.5-22.9

อวนระดับ 1
(น้ําหนักเกิน)

23-24.9

อวนระดับ 2

25-29.9

อวนระดับ 3

> 30

ภาวะอวน

> 23

ลําดับและรอยละสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาค
49
สถาบัน

1

2

3

4

ใต
เหนือ ตอฉห. กลาง
(28.2%) (27.0%) (26.2%) (25.8%)
กทม.
กลาง
ตอ.
ใต
44.2%
(40.1%) (42.3%) (42.9%) (44.0%)
กลาง
ตอ.
ใต
กทม.
9.5%
(10.1%) (9.5%) (9.4%) (9.2%)
ตอ./
กทม.
ใต
11.9%
กลาง
(14.5%)
(11.8%)
(12.6%)
ตอ.
กลาง
เหนือ
กทม.
8.2%
(11.3%) (9.5%) (9.2%) (7.0%)
กทม.
กลาง
ตอ.
ใต
29.7%
(35.0%) (31.9%) (31.6%) (27.8%)
26.1%

5

6

ตอ.
(25.5%)
เหนือ
(45.4%)
เหนือ
(9.0%)

กทม.
(24.9%)
ตอฉห.
(50.1%)
ตอฉห.
(8.9%)

เหนือ ตอฉห.
(11.6%) (9.3%)
ใต
(6.7%)
เหนือ
(27.6%)

ตอฉห.
(5.5%)
ตอฉห.
(23.7%)

หมายเหตุ: ตอ. คือ ตะวันออก, ตอฉห. คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเสี่ยงตอภาวะความดันโลหิตสูง
สถาบั น การอาชี ว ศึ กษา 49 สถาบั น พบคาเฉลี่ยความดัน โลหิตซิส โตลิก 118.9 มิลลิเมตรปรอท
(คาสูงสุด 199 มิลลิ เมตรปรอท) และจากการสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5
พ.ศ.2557(4) ในกลุมอายุ 15-29 ป พบคาเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิก 111.9 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งคาเฉลี่ย
ความดันซีสโตลิกของ 49 สถาบัน สูงกวาประชากรไทยในกลุมอายุเดียวกันอยู 7 มิลลิเมตรปรอท ดังภาพ 6
ในขณะที่คาเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิก พบ 72.2 มิลลิเมตรปรอท (คาสูงสุด 150 มิลลิเมตรปรอท)
และจากการสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557(4) ในกลุมอายุ 15-29 ป พบ
คาเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิก 68.6 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งคาเฉลี่ยความดันไดแอสโตลิกของ 49 สถาบัน
สูงกวาประชากรไทยในกลุมอายุเดียวกันอยู 3.3 มิลลิเมตรปรอท ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6

คาเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิกและความดันโลหิตไดแอสโตลิกของสถาบันการอาชีวศึกษา
ระดับภาค (49 สถาบัน) ปการศึกษา 2560

ระดับความดันโลหิต
220
197

199

150

146

170
120

196

190

185

150

135

120

199

190

150
124

-30

เหนือ

ตอฉห

ใต ้

กลาง

ตอ

กทม

72.22

118.85

71.76

120.26

73.56

118.00

71.96

118.85

71.90

116.73

71.82

118.67

72.05

20

123.49

70

49 สถาบัน

ความดันซิสโตลิก ค่าเฉลีย
่

ความดันไดแอสโตลิก ค่าเฉลีย
่

ความดันซิสโตลิก ค่าสูงสุด

ความดันไดแอสโตลิก ค่าสูงสุด

ภาค

เมื่อพิจารณาตามเกณฑระดับความดันโลหิตของ 49 สถาบัน (ภาพที่ 7) พบวา
 ความดันโลหิตปกติ (หมายถึง ความดันซิสโตลิก < 120-129 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดัน
ไดแอสโตลิก < 80-84 มิลลิเมตรปรอท) ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 72.2 โดยสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต พบระดับความดันโลหิตปกติสูงสุด คือ รอยละ 79.5 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอยละ 74.8 ภาคตะวันออก รอยละ 72.8 ภาคกลาง รอยละ 71.1 กรุงเทพฯ รอยละ 66.0 และ
ภาคเหนือ รอยละ 62.8
 ระดับเสี่ยงตอความดันโลหิตสูง (หมายถึง ความดันซิสโตลิก 130-139 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ
ความดันไดแอสโตลิก 85-89 มิลลิเมตรปรอท) ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 17.6 โดยสถาบันการ
อาชีวศึกษาระดับภาคที่พบความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูง คือ กรุงเทพฯ รอยละ 26.8 รองลงมา
คือ ภาคเหนือ รอยละ 21.1 ภาคกลาง รอยละ 19.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 16.4
สําหรับภาคตะวันออกและภาคใต พบประมาณรอยละ 14
 ความดันโลหิตสูง (หมายถึง ความดันซิสโตลิก >140 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดันไดแอสโตลิก
>90 มิลลิเมตรปรอท) ของ 49 สถาบัน พบรอยละ 10.1 ในขณะที่การสํารวจสุขภาพประชากรไทย
โดยการตรวจร างกาย ครั้ งที่ 5 พ.ศ.2557(4) ในกลุมอายุ 15-29 ป พบความดั นโลหิตสู งเพี ยง
รอยละ 4.0 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่พบความดันโลหิตสูง คือ ภาคเหนือ รอยละ
16.1 รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 13.1 ภาคกลาง รอยละ 9.7 ภาคตะวันเฉียงเหนือ
รอยละ 8.8 สําหรับกรุงเทพฯ และภาคใต พบประมาณรอยละ 7
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ภาพที่ 7

รอยละระดับความดันโลหิตของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาค (49 สถาบัน) ปการศึกษา 2560
ภาค
72.2

49 สถาบัน

17.6

66.0

กทม

26.8

ตะวันออก

72.8

กลาง

71.3

0

20
ความดันโลหิตปกติ

6.7

16.4
21.1

40

9.7
13.8

62.8

เหนือ

13.1

19.0

74.8

ตอฉห

7.1

14.1

79.5

ใต ้

10.1

60

่ งต่อความดันโลหิตสูง
เสีย

8.8
16.1

80

ร ้อยละ
100

ความดันโลหิตสูง

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา สถาบันการอาชีวศึกษา 49 สถาบัน เผชิญตอภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง ถึงรอยละ 27.7 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่ควรมีมาตรการการดําเนินงาน
เพื่อจัดการกับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง คือ กรุงเทพฯ ซึ่งเปนภาคที่เผชิญตอการเกิดความดันโลหิตสูงสูงสุด
คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมา คือ ภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 37.2 และภาคกลาง รอยละ 28.7 ดังภาพที่ 8
และตารางที่ 6
ตารางที่ 6

ลําดับและรอยละระดับความดันโลหิตของสถาบันอาชีวะศึกษา 49 สถาบัน ปการศึกษา 2560

เกณฑระดับ
ลําดับและรอยละสถาบันการศึกษาระดับภาค
(3)
ความดันโลหิต
ระดับ
49
ซิสโตลิก/
ความดันโลหิต
1
2
3
4
5
6
สถาบัน
ไดแอสโตลิก
(มิลลิเมตรปรอท)
<120 – 129
เหนือ
กทม.
กลาง
ตอ.
ตอฉห.
ใต
ปกติ
และหรือ
72.2%
(62.8%) (66.0%) (71.3%) (72.8%) (74.8%) (79.5%)
<80 - 84
130-139
เสี่ยงตอความดัน
กทม.
เหนือ
กลาง ตอฉห.
ตอ.
ใต
17.6%
และหรือ
โลหิตสูง
(26.8%) (21.1%) (19.0%) (16.4%) (14.1%) (13.8%)
85 - 89
>140 และหรือ
เหนือ
ตอ.
กลาง ตอฉห. กทม.
ใต
ความดันโลหิตสูง
10.1%
>90
(16.1%) (13.1%) (9.7%) (8.8%) (7.1%) (6.7%)
หมายเหตุ: ตอ. คือ ตะวันออก, ตอฉห. คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ความเสี่ยงตอภาวะอวนและความดันโลหิตสูง
สถาบันการอาชีวศึกษา 49 สถาบัน ที่มีดัชนีมวลกายในระดับปกติ (หมายถึง ดัชนีมวลกาย 18.5-22.9
กิโลกรัม/เมตร2) และที่มีความดันโลหิตปกติในระดับปกติ (หมายถึง ความดันซิสโตลิก 120-129 มิลลิเมตรปรอท
และหรือ ความดันไดแอสโตลิก <80-84 มิลลิเมตรปรอท) พบรอยละ 79.9 (ภาพที่ 8)
ภาพที่ 8

รอยละดัชนีมวลกายและความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูงของสถาบันการอาชีวศึกษา 49 สถาบัน
ปการศึกษา 2560

ดัชนีมวลกายปกติ

79.9

ภาวะอ้ วน>=23

14.1

54.2

0%

10%

20%

30%

ความดันโลหิต ปกติ

26.0

40%

50%

60%

ความดันโลหิต เสีย่ ง

6.0

19.8

70%

80%

90%

100%

ความดันโลหิต ป่ วย

ในสถาบันการอาชีวศึกษา 49 สถาบัน ที่มีดัชนีมวลกายในระดับปกติ (ภาพที่ 8) แตพบวา
 มีผูที่มีระดับดัชนีมวลกายปกติ แตมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (หมายถึง ความดัน
ไดแอสโตลิก 130-139 มิลลิเมตรปรอท และหรือ ความดันไดแอสโตลิก 85-89 มิลลิเมตรปรอท)
อยูรอยละ 14.1
 มี ผู ที่ มี ร ะดั บ ดั ช นี ม วลกายปกติ แต มี ค วามดั น โลหิ ต สู ง (หมายถึ ง ความดั น ซิ ส โตลิ ก >140
มิลลิเมตรปรอท และหรือ ความดันไดแอสโตลิก >90 มิลลิเมตรปรอท) พบอยูรอยละ 6.0
นอกจากนี้ ในสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 49 สถาบัน พบผูที่อวน (หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 23
กิโลกรัม/เมตร2) และมีระดับความดันโลหิตปกติ อยูรอยละ 54.2 โดยผูที่อวน พบวา
 เปนผูที่อวนและมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อยูรอยละ 26.0
 เปนผูทอี่ วนและมีความดันโลหิตสูง อยูรอยละ 19.8
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เมื่อพิจารณาตามรายภาค ที่มีดัชนีมวลกายในระดับปกติและระดับความดันโลหิตปกติ พบในภาคใต
สูงสุดรอยละ 85.7 รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 81.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 80.4 ภาคกลาง
รอยละ 79.6 กรุงเทพฯ 74.4 และ ภาคเหนือ รอยละ 71.4 โดยสถาบันระดับภาคที่ระดับดัชนีมวลกายปกติ
(ภาพที่ 9)
ภาพที่ 9

รอยละดัชนีมวลกายปกติและความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูงของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาค
(49 สถาบัน) ปการศึกษา 2560
ภาค

10.7

85.7

ใต ้

14.0

80.4

ตอฉห

17.7

71.4

เหนือ
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40%
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15.0

79.6

กลาง

7.8
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81.5

ตะวันออก

3.8
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ในสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่มีดัชนีมวลกายในระดับปกติ (ภาพที่ 9) แตพบวา
 มีสถาบันระดับภาคที่พบผูที่มีระดับมวลกายปกติและมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
คือ กรุ งเทพฯ รอยละ 21.8 รองลงมา คือ ภาคเหนือ รอยละ 17.7 ภาคกลาง ร อยละ 15.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 14.0 ภาคตะวันออกและภาคใต รอยละ 10.7
 มีสถาบันระดับภาคที่พบผูมีระดับดัชนีมวลกายปกติและมีความดันโลหิตสูง คือ ภาคเหนือ รอยละ
10.8 รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 7.8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 5.6 ภาคกลาง
รอยละ 5.4 กรุงเทพและภาคใต ประมาณรอยละ 4
นอกจากนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาระดับภูมิภาคที่มีภาวะอวนและมีระดับความดันโลหิตปกติ พบใน
ภาคใตรอยละ 63.6 รองลงมา คือ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ รอยละ 57.1 ภาคตะวันออก รอยละ 54.0
ภาคกลางรอยละ 53.7 กรุงเทพฯ รอยละ 50.5 และภาคเหนือ รอยละ 39.9 (ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 10

รอยละภาวะอวนและความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูงของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาค
(49 สถาบัน) ปการศึกษา 2560
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โดยในสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่มีดัชนีมวลกายอวน (ภาพที่ 10) พบวา
 มีสถาบันระดับภาคที่พบผูที่อวนและเผชิญความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูง คือ กรุงเทพฯ รอยละ
36.3 รองลงมา คือ ภาคภาคเหนือ รอยละ 30.1 ภาคกลาง รอยละ 27.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอยละ 23.7 ภาคใตและภาคตะวันออก ประมาณรอยละ 22
 มี ส ถาบั น ระดั บ ภาคที่ พ บผู ที่ อ ว นและมี ค วามดั น โลหิ ต สู ง คื อ ภาคกลางเหนื อ ร อ ยละ 29.9
รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 24.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 19.1 ภาคกลาง
รอยละ 18.7 ภาคใต รอยละ 14.5 และกรุงเทพฯ รอยละ 13.2
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา สถาบันการอาชีวศึกษา 49 สถาบัน กําลังเผชิญตอภาวะอวนและภาวะ
เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (ตารางที่ 7) โดยพบวา
 ใน 49 สถาบันการอาชีวศึกษาที่พบดัชนีมวลกายปกติ แตพบความเสี่ยงตอภาวะความดันโลหิตสูง
อยูรอยละ 14.1 และมีความดันโลหิตสูงอยูรอยละ 6.0 และสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่
ควรมีมาตรการจัดการทั้งในเรื่องของอวนและความดันโลหิตสูง คือ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออก
 ใน 49 สถาบันการอาชีวศึกษาที่พบดัชนีมวลกายอวนและพบความเสี่ยงตอภาวะความดันโลหิตสูง
อยูรอยละ 26.0 และมีความดันโลหิตสูงอยูรอยละ 19.8 และสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาคที่
ควรมีมาตรการจัดการทั้งในเรื่องของอวนและความดันโลหิตสูง คือ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออก
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ตารางที่ 7
ระดับ
ดัชนีมวลกาย

ปกติ

อวน

ลําดับและรอยละความเสี่ยงตอภาวะอวนและความดันโลหิตสูงของสถาบันการอาชีวศึกษา
49 สถาบัน ปการศึกษา 2560
ระดับ
ความดันโลหิต

ลําดับและรอยละสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภาค
49
สถาบัน
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ตอฉห.
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ตอฉห.

ตอ.
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(57.1%)
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(36.3%)

(30.1%)

เหนือ

ตอ.

(29.9%)

(24.6%)

(80.4%) (79.6%) (74.4%) (71.4%)

กลาง

ตอฉห.

ตอ.

ใต

(15.0%) (14.0%) (10.7%) (10.7%)

(54.0%) (53.7%) (50.5%) (39.9%)

กลาง

ตอฉห.

ใต

ตอ.

(27.5%) (23.7%) (21.9%) (21.4%)

ตอฉห.

กลาง

ใต

กทม.

(19.1%) (18.7%) (14.5%) (13.2%)

หมายเหตุ: ตอ. คือ ตะวันออก, ตอฉห. คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอจํากัดการศึกษา
การตรวจสุขภาพนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เปนการตรวจสุขภาพประจําป
ที่แตละสถาบันจัดบริการใหแกนักศึกษา โดยใหสถานพยาบาลภายนอกเปนผูทําการตรวจสุขภาพประจําป
ในปการศึกษา 2560 มีสถาบันการอาชีวศึกษาสงผลการตรวจ รวมทั้งสิ้น 49 สถาบัน คิดเปนรอยละ 5.5
ครอบคลุมสถาบันการอาชีวศึกษาในระดับภาคทุกเขตการศึกษา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก
ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3 ชั้นป และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ชั้นป รวม 92,542 คน จากจํานวนนักศึกษา 983,609 คน
คิดเปนรอยละ 9.4 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง นักศึกษาสงผลการตรวจสุขภาพสูงสุดรอยละ 26.9
รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 16.1 ภาคใต รอยละ 10.2 สําหรับภาคอื่นประมาณรอยละ 5
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ คือ ความเสี่ยงตอภาวะอวน และ
ความเสี่ยงตอความดันโลหิตสูงของนักศึกษาอาชีวะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ชั้นป และ ระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ชั้นป ที่ผานการตรวจสุขภาพในป 2560 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สงผลการตรวจสุขภาพ 49 สถาบัน จากจํานวนสถาบันทั้งหมด 883 สถาบัน คิดเปนรอยละ 5.5 และ
มีนักศึกษาที่สงผลการตรวจสุขภาพ 92,542 คน จากจํานวนนักศึกษา 983,609 คน คิดเปนรอยละ 9.4 ซึ่งเปน
การตรวจสุ ขภาพประจํ า ป แ ละนํ า มาวิ เ คราะหในสว นของน้ํ าหนั ก ส ว นสู ง ระดับ ความดัน โลหิ ตซิส โตลิ ก
(ความดันตัวบน) และระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก (ความดันตัวลาง) เพื่อนํามาจัดทําเกณฑระดับดัชนี
มวลกายสําหรับประชากรเอเชีย และเกณฑระดับความดันโลหิตตามแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง
ผลการศึกษาของ 49 สถาบันการอาชีวศึกษา พบวา
2
 คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 21.9 กิโลกรัม/เมตร และคาเฉลี่ยน้ําหนักของสถาบันการอาชีวศึกษา 49
สถาบัน คือ 60.0 กิโลกรัม โดยดัชนีมวลกายระดับอวน (> 23 กิโลกรัม/เมตร2) พบรอยละ 27.9
 คาเฉลี่ยความดันโลหิตซิสโตลิก 118.9 มิลลิเมตรปรอท และคาเฉลี่ยความดันโลหิตไดแอสโตลิก
พบ 72.2 มิลลิเมตรปรอท โดยระดับเสี่ยงตอความดันโลหิตสูง (หมายถึง ความดันซิสโตลิก 130139 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดันไดแอสโตลิก 85-89 มิลลิเมตรปรอท) พบรอยละ 17.6
และมีความดันโลหิตสูง (หมายถึง ความดันซิสโตลิก >140 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดัน
ไดแอสโตลิก >90 มิลลิเมตรปรอท) พบรอยละ 10.1
 นอกจากนี้ ในสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 49 สถาบัน พบผูที่อวน (ดัชนีมวลกาย > 23 กิโลกรัม/
เมตร2) และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง พบรอยละ 26.0 รวมทั้งเปนผูอวนและมี
ความดันโลหิตสูง พบรอยละ 19.8
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
1. ผลักดันใหมีกลไกการขับเคลื่อนงานลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของอวนและปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดความดันโลหิตสูง
2. สนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องของการนําขอมูลจากการตรวจสุขภาพประจําป มาใชในการเฝาระวัง
ติดตามโรคไมติดตอในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของอวนและปจจัยที่
สนับสนุนใหเกิดความดันโลหิตสูง
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