
การพฒันาความรอบรูแ้ละ 

พฤตกิรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชน 

ตามสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ



เป้าประสงค์ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง
(ระดับดีมาก) 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

เป้าหมายการด าเนินงาน :  
• เด็กวัยเรียน อายุ 7-14 ปี  
• ส่งเสริมในพื้นที่ต าบลจัดการสุขภาพ 3630 แห่ง 
• ร้อยละ 70 มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
    และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
• พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 76 แห่ง 
  
 
 
 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน : 
• ประชาชนอายุ 15-59 ปี 
• ส่งเสริมในพ้ืนที่ต าบลจัดการสุขภาพ 3630 แห่ง 
• ร้อยละ 70 มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
   และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
• พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ 76 แห่ง 
 
 
 

พัฒนาและควบคุม
ก ากับคุณภาพงาน

สุขศึกษา 

พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มวัย

ท างาน 

พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเด็ก

วัยเรียน 



สถานะสุขภาพของกลุม่วยัเรียน 

ผลการประเมิน HL / HB 
(กองสุขศึกษา : 2557) 

ปัญหาสุขภาพ 

วยัเรยีน 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)  = 5.25  

พฤติกรรมสุขภาพ (HB) = 21.06 

1.โรคอ้วน 

2.ฟันผุ 
 3.โรคอุจจาระร่วง 

4.อุบัติเหตุ (จมน้ า) 

5.โรคไข้เลือดออก 

สุขบญัญตั ิ

10 ประการ 



สุขบญัญตัแิห่งชาติ 

คืออะไร ? 

  ขอ้ก าหนดที่เป็นพฤติกรรมทางดา้นสุขภาพ

ขั้นพื้ นฐานที่พึงปฏิบตัอิยา่งสม า่เสมอ  

   ทางเลือกไปสูก่ารมีสุขภาพดี ทั้งทางรา่งกาย 

จติใจ สงัคม  ลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรค 

   ขอ้ปฏิบตัิเพื่อการมีสุขภาพดี ชีวิตยนืยาว 



1. ดแูลรกัษารา่งกายและของใชใ้หส้ะอาด 

2. รกัษาฟันใหแ้ข็งแรงและแปรงฟันทุกวนัอยา่งถูกตอ้ง 
3. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย   
4. กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอนัตราย   

8. ออกก าลงักายสม า่เสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 

6.สรา้งความสมัพนัธใ์นครอบครวัใหอ้บอุ่น   
5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพตดิ การพนนัและการส าส่อนทางเพศ           

9. ท าจติใจใหร้า่เรงิแจม่ใสอยูเ่สมอ 

7. ป้องกนัอุบตัภิยัดว้ยการไม่ประมาท 

10. มีส านึกตอ่สว่นรวมรว่มสรา้งสรรคส์งัคม   

ตนเอง 

และหลีกเล่ียงอาหารรสจดัสีฉูดฉาด 

ครอบครวั 

สงัคม 



ความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health Literacy)  

  ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูล ความรู ้   

ความเขา้ใจเพื่อวิเคราะห ์ประเมินการปฏิบตัแิละ

จดัการตนเอง รวมทั้งสามารถช้ีแนะเรื่องสุขภาพ    

สว่นบุคคลครอบครวัและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี 

 



มี Health Literacy  
จะมีทกัษะและความสามารถอะไรบา้ง 

2. ความรูค้วามเขา้ใจ  

◦ มีความรูแ้ละจ  าในเน้ือหาสาระส าคญัดา้นสุขภาพ 

◦ สามารถอธิบายถึงความเขา้ใจในประเดน็เน้ือหาสาระ
ดา้นสุขภาพในการที่จะน าไปปฏิบตัิ 

 

1. การเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพและบริการสุขภาพ 

◦ เลือกแหลง่ขอ้มูลดา้นสุขภาพ รูวิ้ธีการคน้หาและการใช้
อุปกรณใ์นการคน้หา 

◦ คน้หาขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 

◦ สามารถตรวจสอบขอ้มูลจากหลายแหล่งได ้

 



3. ทกัษะการสื่อสาร   

◦ สามารถสื่อสารขอ้มูลความรูด้า้นสุขภาพดว้ยวิธีการพูด อ่าน 
เขียนใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจ 
◦ สามารถโนม้นา้วใหบุ้คคลอื่นยอมรบัขอ้มูลดา้นสุขภาพ  

 

 4. ทกัษะการตดัสินใจ 

◦ ก าหนดทางเลือกและปฏิเสธ/หลีกเล่ียงหรือเลือกวิธีการปฏิบตัิ
เพื่อใหมี้สุขภาพดี 

◦ ใชเ้หตผุลหรือวิเคราะหผ์ลดี-ผลเสียเพ่ือการปฏิเสธ/หลีกเล่ียง/
เลือกวิธีการปฏิบตัิ 

◦ สามารถแสดงทางเลือกท่ีเกิดผลกระทบนอ้ยตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 

 

 

มี Health Literacy  
จะมีทกัษะและความสามารถอะไรบา้ง 



6. การรูเ้ท่าทนัสื่อ 

◦ สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลสุขภาพที่ส่ือน าเสนอ 

◦ สามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรบัสื่อเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองและผูอ่ื้น 

 

มี Health Literacy  
จะมีทกัษะและความสามารถอะไรบา้ง 

5. การจดัการตนเอง  

◦ สามารถก าหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบตัิ 

◦ สามารถปฏิบตัติามแผนที่ก าหนดได ้

 



การเขา้ถึงขอ้มลูสุขภาพ

และบริการสุขภาพ 

ความรูค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกบัสุขบญัญติั 

ทกัษะการส่ือสาร 

ทกัษะการตดัสินใจ 

การจดัการตนเอง 

การรูเ้ท่าทนัส่ือ 

-ศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นสุขภาพ 

-เผยแพรผ่่านสือ่ 

-จดัสภาพแวดลอ้ม 

-จดัการเรยีนการสอน และ

กิจกรรมการเรยีนรู ้

-ใหค้  าปรกึษา 

-สง่เสรมิแกนน านกัเรยีน 

-กิจกรรมรณรงค ์

 
-การฝึกทกัษะ 

-โปรแกรมการปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

-สง่เสรมิชมรม/กลุ่ม 

-การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

-การเฝ้าระวงัสือ่ 

ประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาติ 

กิจกรรม 

โรงเรียน 

ส่งเสรมิ 

สุขภาพ 

องคป์ระกอบที่ 6 

สุขศึกษาในโรงเรียน 

- การพฒันาความ

รอบรูด้า้นสุขภาพ

(Health Literacy) 

-ปลกูฝังพฤติกรรม

สุขภาพพ้ืนฐานตาม

แนวทางสุขบญัญตัิ

แห่งชาติ 



กระบวนการพฒันาความรอบรูด้า้นสุขภาพและ

พฤตกิรรมสุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาติ 

ในสถานศึกษา 



กระบวนการด าเนินงานสรา้งเสริมสุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ      

1 .สรา้งทีมงาน 

2. ศึกษา วิเคราะหข์อ้มูล 

3.วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

4.จดักิจกรรมการเรียนรู ้

5.จดัสภาพแวดลอ้ม 

6.ประเมินผล 

7. ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน 



เกณฑป์ระเมินโรงเรียนมีการด าเนินงานสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ 

เป้าหมาย  รอ้ยละ 70 ของภาคีเครือข่ายสถานศึกษามีการด าเนินงาน

พฒันาความรอบรูแ้ละพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบญัญติัฯ 

 

1.  ผ่านเกณฑก์ารประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

2.  มีการจดัการเรียนรู/้ใหค้วามรูเ้รือ่งสุขบญัญติัแห่งชาติ  

ดี 



เกณฑป์ระเมินโรงเรียนสง่เสริมสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ

เป้าหมาย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในต าบลจดัการสุขภาพมีการด าเนินงาน               

พฒันาความรอบรูแ้ละพฤติกรรมสุขภาพอยา่งมีคุณภาพในระดบัดีมาก 

จงัหวดัละ 4 แหง่ 

1. ผ่านเกณฑก์ารประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2. มีจดักิจกรรมการเรียนรูด้า้นสุขภาพเรือ่งสุขบญัญติั

แห่งชาติ  

3. มีการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทีเ่อ้ือต่อการ

เรียนรูเ้รือ่งสุขบญัญติัแห่งชาติ เช่น มีป้ายใหค้วามรู ้ 

4. มีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของนกัเรียน 

 

ดี

มาก 



 

เกณฑค์ดัเลือกตน้แบบโรงเรียนสง่เสริมสุขบญัญตัแิห่งชาติ

เป้าหมาย   โรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติ จงัหวดัละ 1 แห่ง 

 

1. มีคณะกรรมการ/คณะท างานดา้นสุขภาพของโรงเรียน 

2. มีขอ้มูลส าคญัทีใ่ชใ้นการวางแผนดา้นสุขภาพ 

3. มีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้รือ่งสุขบญัญติั

แห่งชาติ 

4. มีจดักิจกรรมการเรียนรูด้า้นสุขภาพตามสุขบญัญติั

แห่งชาติ 

 

ดี 

เด่น 



เกณฑค์ดัเลือกตน้แบบโรงเรียนสง่เสริมสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ 

เป้าหมาย โรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติ จงัหวดัละ 1 แห่ง(ต่อ) 

5. มีการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทีเ่อ้ือต่อการ

เรียนรู ้

6. มีการประเมินผลและปรบัปรุงการด าเนินงาน 

7. มีกิจกรรมการเผยแพร่สุขบญัญติัสู่ชมุชน    

8. ผ่านเกณฑป์ระเมินองคป์ระกอบที ่6 สุขศึกษาใน

โรงเรียนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขั้นดีมาก 



  การส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานฯ 

  กองสุขศึกษา 

ส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ  

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 



สื่อตน้แบบ 

5.ส ำเนำเอกสำร 

1 2 

3 

4 6 



หลกัสูตรพฒันาศกัยภาพ 

แกนน าสุขบญัญติัในสถานศึกษา 

เคร่ืองมือ 



กองสุขศึกษา    
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

กระทรวงสาธารณสุข  www.hed.go.th 
โทร  0-2590-1620 Fax 0-2590-1672 


