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ประเด็นปฏริปูดา้นสาธารณสขุ

1. ความเป็นเอกภาพของระบบสขุภาพ

2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้น

สขุภาพ

3. ระบบบรกิารปฐมภมูิ

4. ความรอบรูด้า้นสขุภาพ

5. ความยั่งยนืและเพยีงพอดา้นการเงนิ

การคลังสขุภาพ

ทีม่า ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ปฎริปูกลไกการด าเนนิงานของกระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2561
โดย นพ.เสร ีตูจ้นิดา ประธานกรรมการปฏริปูประเทศดา้นสาธารณสขุ

6. ก าลังคนสขุภาพ

7. การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรไทย

เพือ่เศรษฐกจิ

8. ระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ

9. การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค

10. การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ





เปลีย่นพฤตกิรรม
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ตดัสนิใจ
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เขา้ใจ

โตต้อบ ซกัถาม 
แลกเปลีย่น

กระบวนการเปลีย่นแปลงภายในตวั
บคุคลเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
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บง่ถงึความรูแ้ละทกัษะของคนในการเขา้ถงึขอ้มลู ท าความเขา้ใจ
และใชข้อ้มลูสขุภาพเพือ่ด ารงชวีติประจ าวนัพืน้ฐาน

การทีส่ามารถจดัการกบัสถานการณ์ตา่งๆ รอบตวัทีป่ระสบพบเจอ
และสามารถสือ่สาร หรอืมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอืน่ได้

มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์ปญัหาทีพ่บและเขา้ใจ
ปจัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง จนสามารถวางแผนจดัการควบคมุ ป้องกนั
หรอืแกไ้ขปญัหาน ัน้ๆได้

ระดบัของ Health Literacy แบง่เป็น 3 ระดบั



การมบีรกิารสขุภาพ
และบรกิาร
โภชนาการทีถ่กูตอ้ง

การจดัการเรยีนการสอน 
Skill-based 
health education 
(ทกัษะชวีติและทกัษะ
สขุภาพ)

โรงเรยีนรอบรูด้า้นสขุภาพ

ประชาชนในเขตเมอืง
สขุภาพด ีมคีวามสขุ

Self Management
Peer Group Approach

โรงเรยีนมกีารจดัการสขุภาพ
ดว้ยตวัเอง

การมรีะบบสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อ ือ้อ านวยตอ่สขุภาพ 
เชน่ น า้ประปา
หอ้งน า้ หอ้งสขุาทีส่ะอาด

การมนีโยบายทีเ่ก ีย่วกบั
สขุภาพ
-ออกก าลงักาย
-ตรวจสขุภาพ
-ฉดีวคัซนี

Health Literate School



MOU โรงเรยีนเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ

พฒันาตน้แบบการสง่เสรมิความรอบรูส้ขุภาพเด็กวยัเรยีน
ในสถานศกึษา Health Literacy 

ระหวา่งสถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง
โรงเรยีนสารวทิยาและประธานเครอืขา่ยผูป้กครอง



วตัถปุระสงคโ์ครงการ

1. พฒันาตน้แบบโรงเรยีนเสรมิสรา้งความรอบรู ้

สขุภาพของนกัเรยีน

2. เสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพดา้นภาวะโภชนาการ

ภาวะซดี และสายตาผดิปกต ิในนกัเรยีนระดบัช ัน้

มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสารวทิยา 



ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ

1. จ านวนโรงเรยีนทีเ่ป็นตน้แบบโรงเรยีนเสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพ

2. รอ้ยละของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสารวทิยา มคีวามรอบรูส้ขุภาพ ดา้นภาวะ

โภชนาการการออกก าลงักาย ป้องกนัภาวะซดีและสายตาผดิปกต ิลดภาวะเครยีดเพิม่ขึน้

3. รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ภีาวะอว้นและเริม่อว้นทีเ่ขา้รว่มโครงการมภีาวะอว้นลดลง

4. รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ภีาวะโลหติจางและเขา้รว่มโครงการมรีะดบัความเขม้ขน้ของเม็ดเลอืดแดง

เพิม่ข ึน้

5. รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ภีาวะสายตาผดิปกตแิละเขา้รว่มโครงการไดรั้บการชว่ยเหลอืตามระบบของ

โรงเรยีน

6. รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ มสีมรรถภาพทางกายเพือ่สขุภาพเพิม่ข ึน้

7. รอ้ยละของนักเรยีน1 ทีม่ภีาวะซดี ทีเ่ขา้รว่มโครงการ มผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาเพิม่ข ึน้



การเตรยีมความพรอ้มและเรยีนรูก้ลุม่เป้าหมาย

2 มิถุนายน  2560
ประสานความร่วมมือ

11 กรกฎาคม  2560
ส ารวจข้อมลูทัว่ไป แผนผงั  
สิง่แวดล้อมของโรงเรียน

เบือ้งต้น 

22  สิงหาคม  2560ประสาน
การด าเนินกิจกรรมเรียนรู้

กลุม่เปา้หมาย

กันยายน – ตุลาคม  2560
ศกึษาสถานการณ์สขุภาพนกัเรียน  
พฤติกรรมสขุภาพ  และปัจจยัทาง
สงัคมก าหนดพฤติกรรมสขุภาพและ

วิเคราะห์ข้อมลู

15 พฤศจกิายน 2560คืน
ข้อมลูครัง้ท่ี 1 ประชมุ
แลกเปลี่ยนเพ่ือหาแนว
ทางการด าเนินกิจกรรม

ประเดน็ส่ือสารหลกั 
(Key message)

20 ข้อ



21 พฤศจกิายน 2560
คนืขอ้มลูคร ัง้ที ่2
ประชุมแลกเปลีย่น
จดัท า(รา่ง)โครงการ 
ระหวา่งคณะท างาน

29 พฤศจกิายน 2560
คนืขอ้มลูคร ัง้ที ่3 ประชุม
แลกเปลีย่นเพือ่หาแนว
ทางการด าเนนิกจิกรรม
ระหวา่งตวัแทนผูป้กครอง
ระดบัช ัน้ม.1 ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง

อืน่ๆ  ผูบ้รหิารและ
คณะท างาน

16 ธนัวาคม 2560
ประชุมชีแ้จงการด าเนนิกจิกรรมโครงการฯ และสรา้งความ
เขา้ใจเรือ่งความรอบรูส้ขุภาพแกผู่ป้กครองและนกัเรยีน                              
ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทกุคน พรอ้มพธิลีงนามความรว่มมอื

(MOU)

ประเด็นสือ่สารหลกั
(Key message)

20 ขอ้

นกัเรยีน ผูป้กครอง โรงเรยีน สสม.

โครงการพฒันาตน้แบบโรงเรยีนเสรมิสรา้ง
ความรอบรูส้ขุภาพ



1. สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง รับผดิชอบ เรือ่งของการ
ตรวจ/แกไ้ข/สง่เสรมิสขุภาพ

2. โรงเรยีนรับผดิชอบ เรือ่งการบรหิารจัดการ/การจัด
สภาพแวดลอ้มการจัดกจิกรรมควบคูก่บั สสม.

3. ผูป้กครองดแูล เรือ่งอาหารการกนิ/รว่มมอืในการแกไ้ขและ
รักษา

4. นกัเรยีนรับผดิชอบ เรือ่งการเขา้รว่มกจิกรรมและการ
ด าเนนิการตามทีก่ าหนด

บทบาทหนา้ที ่



นกัเรยีนออกเป็น 4 กลุม่ (ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1) 

1. กลุม่ปกติ จ านวน 172 คน

2. กลุม่ภาวะอว้น จ านวน 110 คน

3. กลุม่ซดี จ านวน   35 คน

4. กลุม่สายตาสัน้ จ านวน  195 คน

รวมเป็นนกัเรยีนท ัง้หมด 512 คน

การแบง่กลุม่



1. กระบวนการเสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพในช ัว่โมงจรยิธรรม 30-40 นาทตีอ่สปัดาห์

• ครัง้ที ่1  วนัที ่  19 ธนัวาคม 2560  กระบวนการเสรมิสรา้งความรอบรูป้้องกนัภาวะโลหติจาง 

• ครัง้ที ่2  วนัที ่ 9 มกราคม 2561  กระบวนการสรา้งแรงจงูใจเพือ่เสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพ 

• ครัง้ที ่3 วนัที ่  23 มกราคม 2561  กระบวนการเสรมิสรา้งความรอบรูเ้ทา่ทันสือ่ 

• ครัง้ที ่4  วนัที ่  30 มกราคม 2561  กระบวนการเสรมิสรา้งความรอบรูก้จิกรรมทางการเพือ่สขุภาพ 

• ครัง้ที ่5  วนัที ่ 6 กมุภาพันธ ์2561  กระบวนการเสรมิสรา้งความรอบรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปากและฟัน 

• ครัง้ที ่6  วนัที ่ 13 กมุภาพันธ ์2561  กระบวนการเสรมิสรา้งความรอบรูก้ารดแูลสายตา

การเสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพนกัเรยีน
กลุม่นกัเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทกุคน

กลุม่เป้าหมาย จ านวนนกัเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ท ัง้หมด 510 คน  



การเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัดา้นสขุภาพ 
ฉดีวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ ่4 สายพนัธุ ์



ตรวจเลอืดหาภาวะโลหติจางในนกัเรยีน



นักเรยีนตรวจวดัสายตาและบรหิารสายตา



คดักรองนักเรยีนทีม่ภีาวะอว้น 



การเสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพนกัเรยีน
กลุม่นกัเรยีนช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทกุคน

กระบวนการเสรมิสรา้งความรอบรูก้ารอา่นฉลากโภชนาการ  แกนน านกัเรยีนหอ้งละ 5 คน

วิง่เก็บรอบ 50 รอบ/เทอม  ลงบนัทกึในสมดุบนัทกึสขุภาพ 

เมือ่ส ิน้เทอมมคีะแนน



นกัเรยีน ม.1 วิง่เก็บรอบ เพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพทีด่ ี50 รอบ 
(20 กโิลเมตร ภายใน 3 เดอืน)
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การประเมินผล (หลังกิจกรรม 2 เดือน)



การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน
กลุ่มอ้วนและเร่ิมอ้วน

ประเมินความเสี่ยง/แจกใบ
ความรู้/ และตัง้กรุ๊ป Line 

Smart Teen 

กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียน ม. 1 ท่ีประเมินน ้ำหนกั จำกกำรตรวจสุขภำพนกัเรียนปี 2560 ทั้งหมด  484  รำย 
พบมีภำวะอว้นและเร่ิมอว้น  110 รำย คิดเป็นร้อยละ 22.7 

21 ธันวาคม 2560

1. เร่ิมอว้น 33 รำย  ร้อยละ 32.4
2. อว้นและไม่มีภำวะแทรกซอ้น 
61 รำย ร้อยละ 59.8
3. อว้นและมีภำวะแทรกซอ้น 8 
รำยร้อยละ 7.8

18 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประเมินน า้หนกัหลงัจากครัง้
แรก 2 เดือนและสุม่

สมัภาษณ์

ประเมินBPซ า้จาก BPสงู
54 ราย เข้าร่วม 47 ราย คิด

เป็นร้อยละ 87

ประเมินน า้หนกั และกระบวนการ
เสริมสร้างความรอบรู้นกัเรียนท่ีมี

ภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน

+ BPสูงอยำ่งเดียว 10 รำย 21.3 %
+ BPสูงมีภำวะแทรกซอ้น 3 รำย         
6.4 %
+ อว้นและมีภำวะแทรกซอ้นอ่ืน 5 รำย
เขียนใบแจง้ผูป้กครองเพื่อใหไ้ดรั้บกำร
ดูแลเพ่ิมตำมสิทธ์ิ

จำกคร้ังท่ี 1 เขำ้ร่วมประเมินซ ้ ำ
และร่วมกิจกรรม 88 รำย 86.3%
+ น ้ ำหนกัเพิม่ข้ึน 64 รำย  72.7%
+ น ้ ำหนกัลดลง 24 รำย 27.3 %

จำกคร้ังท่ี 1 เขำ้ร่วมประเมินซ ้ ำ
61 คน  59.8 %
+ น ้ ำหนกัเพิม่ข้ึน26รำย42.6%
+ น ้ ำหนกัลดลง 32รำย 52.5%
+ น ้ ำหนกัเท่ำเดิม 3 รำย 4.9%



•จากการประเมินครัง้ที่ 3 นกัเรียนที่มีภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน 110 ราย เข้า
ร่วมกิจกรรมจนสิน้สดุกระบวนการจ านวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8  
และเม่ือเปรียบเทียบการชัง่น า้หนกัครัง้แรก จนถึงครัง้ที่ 3
• เด็กท่ีมีน า้หนกัเพิ่มขึน้ มีแนวโน้มลดลงจาก 72.7 % เหลอืเพียง 42.6 %
และเด็กที่มีน า้หนกัลดลงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก 27.3 % เพิม่เป็น 52.5 %

การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน
กลุ่มอ้วนและเร่ิมอ้วน



การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน
กลุ่มที่มีภาวะโลหติจางและเส่ียง

ตรวจคดักรองภาวะโลหิต
จางในนกัเรียนท่ีสมคัรใจ             
จ านวน  327 คน

กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนกลุ่มท่ีมีภำวะโลหิตจำงHematocrit ≤36%และกลุ่มเส่ียงHematocrit= 37-38 %

14พฤศจกิายน 2560

- มีภำวะซีด(Hct ≤ 36%) 
จ ำนวน 12 คน 3.7%
- เส่ียงเกิดภำวะซีด (Hct = 37-
38) จ ำนวน  23 คน  7 %

9 มกราคม  2561 12 กุมภาพันธ์ 2561

เสริมสร้างความรอบรู้
สขุภาพภาวะโลหิตจาง 
เร่ิมให้ยาเสริมธาตเุหลก็

ประเมินภาวะโลหิตจางโดยตรวจ CBC และประเมิน
การกินยาเสริมธาตเุหลก็หลงัเร่ิมรับยา 1 เดือน เข้าร่วม
ประเมินซ า้ 31 คน จาก 35 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57

+ เขำ้ร่วมกิจกรรม  34 คน 
จำกทั้งหมด 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ97.1

▪ กินได ้ทุกวนั จ ำนวน 
8 รำย ร้อยละ 22.9

▪ กินบำงวนั จ ำนวน 
23 รำย ร้อยละ 65.7

-Hct เพ่ิมข้ึนจำกเดิม จ ำนวน 16
คน ร้อยละ 51.6
-Hct ลดลงจำกเดิมจ ำนวน 12
คน ร้อยละ 38.7
-Hctเท่ำเดิมจ ำนวน 3 คน   ร้อย
ละ 9.7



การเสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพนกัเรยีน
กลุม่ทีม่ภีาวะสายตาผดิปกติ

เสรมิสรา้งความรอบรูด้แูล
สายตาผดิปกต ิและประเมนิ
สายตาดว้ย Snellen chart  
เขา้รว่ม จ านวน 71 คน 
รอ้ยละ 35.6

กลุม่เป้าหมาย นกัเรยีนทีม่สีายตาผดิปกตจิากผลการตรวจสขุภาพนกัเรยีนประจ าปี 2560 จาก
นกัเรยีนตรวจสายตาท ัง้หมด 484 คน พบสายตาผดิปกต ิจ านวน  199 คนคดิเป็นรอ้ยละ 41.12 

29 ธนัวาคม 2561

- จัดมมุบรหิารสายตาที่
อาคารพยาบาล และชกัชวน
ใหนั้กเรยีนใหไ้ปฝึกบรหิาร
สายตาใหไ้ดค้รบ 15 ครัง้
พรอ้มอาจารยห์อ้งพยาบาล
บนัทกึการเขา้บรหิารสายตา
ในทะเบยีนทกุครัง้

16 กมุภาพนัธ ์2561

ประเมนิสายตาซ ้าดว้ยSnellen
chart  และประเมนิความสนใจเขา้
มาบรหิารสายตาที ่หอ้งพยาบาล

1. ภาวะสายตาดขีึน้ จ านวน 36 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 80 %
2. ภาวะสายตาผดิปกตมิากกวา่เดมิจ านวน
2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.4
3. ภาวะสายตาเทา่เดมิ จ านวน 7 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ15.5
4.. มภีาวะสายตาสัน้เทยีม 18 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 40

สรปุการเขา้รว่มกจิกรรม
กลุม่เป้าหมายคร ัง้ที ่2

นักเรียนเขา้ร่วมประเมินครั ้งที่ 2 69 คน
แบง่เป็น เพิง่มาครัง้แรก จ านวน  24 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 และเขา้ร่วมกจิกรรมครบ
2 ครัง้ จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.2
นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มประเมนิครบ 2 ครัง้ 
จากครัง้ที ่1 มาจ านวน 71 คนมาครัง้ที่ 2 
มจี านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.4 และไม่
มาประเมนิซ ้าจ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
36.6 นักเรยีนทีม่สีายตาผดิปกต ิ199 คน
ไมม่าท าเลยทัง้ 2 ครัง้ ทัง้หมด  100 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 51.3













การแขง่ขนักฬีาไทยพืน้บา้นปิดโครงการเฟส 1



การประเมนิความคดิเห็นผูป้กครองหลงัจดักจิกรรม 2 เดอืน

จ านวนผูป้กครองทีต่อบแบบสอบถามท ัง้หมด  360 คน  จากนกัเรยีนท ัง้หมด 510 คน คดิเป็นรอ้ยละ70.6  
สว่นใหญเ่ป็นบดิาหรอืมารดา  คดิเป็นรอ้ยละ 91.1 มคีวามตอ้งการใหม้โีครงการแบบนีเ้พือ่ดแูลสขุภาพ
นกัเรยีนตอ่ จ านวน 353 คน คดิเป็นรอ้ยละ 98.1  คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจตอ่โครงการฯ เทา่กบั  7.73 
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เหตผุลตอ่การดแูลสขุภาพ
นกัเรยีน
1. เหตผุลของการไมใ่หล้กูกนิไข่
ทกุวนัเพราะ
- ไมท่ราบถงึความจ าเป็น
- ลกูอว้นแลว้ถา้กนิไขเ่ยอะจะ
ท าใหไ้ขมนัในเลอืดสงู
- สขุภาพลกูดแีลว้ไมค่วรใหก้นิ
ไขเ่กนิสปัดาห ์2 ฟอง
- ไมท่ราบวา่ลกูจ าเป็นตอ้งกนิ
2. ไมม่เีวลาในการดแูลสขุภาพ
ของนกัเรยีน



ขอ้เสนอแนะผูป้กครองตอ่โครงการฯ

• เสนอใหโ้รงเรยีนมเีครือ่งออกก าลังกายสนามในโรงเรยีนเพือ่ใหนั้กเรยีนทีม่ภีาวะอว้นใชอ้อก
ก าลงักายลดน ้าหนัก

• มกีจิกรรมออกก าลงักายของนักเรยีนรว่มกบัเพือ่นๆในชัน้  เพือ่ใหเ้กดิความรัก  สามคัค ี 

• มกีจิกรรมตอ่เนือ่งทีโ่รงเรยีน เชน่ เด็กอว้นควรจัดกจิกรรมทกุวนัหลงัเลกิเรยีน

• มตีารางกจิกรรมดแูลสขุภาพแจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบ  ผูป้กครองเซน็รับทราบการปฏบิตัิ
ของนักเรยีนและรายงานการดแูลนักเรยีนของผูป้กครองในแตล่ะสปัดาหแ์ละแจง้ขอ้มลูที่
ผูป้กครองตอ้งปฏบิตัเิพือ่ดแูลเด็ก

• ระยะเวลาของโครงการสัน้เกนิไป ตอ้งการใหม้กีารด าเนนิโครงการดแูลสขุภาพนักเรยีนตอ่  
และมกีารตดิตามผลอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึ ม.6 แตไ่มก่ระทบกบัการเรยีน

• มกีารสือ่สารขอ้มลูโครงการใหผู้ป้กครองทราบมากขึน้  และเพิม่ชอ่งทางการสือ่สารกบั
ผูป้กครองเกีย่วกบักจิกรรมโครงการทาง Line (หอ้งกฬีา, กจิกรรม)



ขอ้เสนอแนะผูป้กครองตอ่โครงการฯ

• เสนอใหเ้นน้แนะน าวธิลีดความอว้นทีถ่กูวธิี

• พัฒนาวธิแีละกระบวนการ

• กจิกรรมวิง่เก็บรอบนอกจากท าใหเ้ด็กสขุภาพดแีลว้ยังฝึกใหเ้ด็กมคีวาม
รับผดิชอบดว้ย

• เป็นโครงการทีด่ตีอ่สขุภาพเด็กทีก่ าลงัอยูใ่นวัยก าลงัเจรญิเตบิโต  ขอบคณุทีม่ี
โครงการแบบนี้

• นักเรยีนบางคนไมไ่ดต้รวจสขุภาพเพราะเอกสารสง่ไมถ่งึผูป้กครองเนือ่งจาก
เอกสารหมด  ผูป้กครองรับทราบเมือ่มกีารตรวจสขุภาพผา่นไปแลว้

• อยากใหโ้รงเรยีนแจง้ผลการตรวจสขุภาพนักเรยีนใหผู้ป้กครองรับทราบอยา่ง
ละเอยีด

• ทีผ่า่นมานักเรยีนไมค่อ่ยท าตามค าแนะน า ถา้มโีครงการตอ่ควรใหผู้ป้กครอง
คยุกบัครโูดยตรง  แตก่็ยังไมม่ั่นใจวา่นักเรยีนจะใหค้วามรว่มมอื 100 %



การถอดบทเรยีนการด าเนนิงานโรงเรยีนรอบรูด้า้นสขุภาพ
โรงเรยีนสารวทิยา





กญุแจความส าเร็จ

1. สรา้งปจัจยัสิง่แวดลอ้ม
- สถานที ่อาหารน ้าดืม่

2. สง่เสรมิพฤตกิรรมสขุภาพ
- ใหนั้กเรยีนและครอูอกก าลงักาย
- สรา้งเสรมิ/แกไ้ข

3. เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย
- เรยีนและน าไปปฏบิตัจิรงิและเห็นคณุคา่ของสขุภาพทีแ่ข็งแรง

4. เชือ่มโยงกบัชวีติจรงิ
- ท าใหเ้กดิความยัง่ยนืในชวีติ



ขอ้คดิเพือ่การพฒันา

1. ความรว่มมอืรว่มใจ น าไปสูค่วามส าเร็จ
2. การปฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง
3. คณุคา่ของการรักษาสขุภาพ





ขอบคณุครบั

Download เอกสาร
Website  

http://mwi.anamai.moph.go.th

สถาบนัพฒันาสขุภาวะเขตเมอืง

กรมอนามยั

หรอื QR Code


