1. ชื่อโครงการ : พัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพโรงเรียนสารวิทยา
2. ผู้รบั ผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
3. หลักการและเหตุผล:
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้ยึดหลั ก “ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความรู้คู่
ปัญญา และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการเตรียมคนและพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีความจาเป็นต้องสร้างให้คนมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้บุคคลมีร่างกาย และจิตใจที่
สมบูรณ์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) การสร้างเสริมสุขภาพประชากรที่
ผ่านมาด้วยโครงการ กิจกรรม และการสื่อสารหลากหลายรูปแบบนั้น พบว่ายังไม่เพียงพอต่อการมี สุขภาพที่ดีของ
ประชาชน ดังจะเห็นได้จากผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ จากการสารวจประชากรกรุงเทพมหานคร ในปี
2553 จานวน 8.3 ล้านคน พบว่า เด็กวัยเรียน วัยรุ่น และเยาวชน (6-24 ปี) มีน้าหนักอ้วนมากกว่าภาคอื่น ๆ และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จากการสารวจของสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ยังพบว่า อัตราการ
คลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิง 10-14 ปี 1000 คน มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2546 จาก
ร้อยละ 0.7 และเพิ่มสูงสุดเป็นร้อยละ 1.8 ในปี 2555 และลดลงเล็กน้อยในปี 2558 เหลือร้อยละ 1.5 การจะทา
ให้ประชากรรับรู้ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเอง ต้องมีการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เรียนรู้ที่
จะเอาใจใส่ ดูแลและเข้าหาบริการและข้อมูลสุขภาพอย่างเหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของตนเองกับ
ผู้อื่นอย่างถูกต้องและเข้าใจ สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงด้านสุข ภาพของตนเอง และกาหนดเป้าหมายในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเองได้ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีแบบไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นเพียงฝ่ายเดียว ส่งผลให้สามารถจัดการสุขภาพ
ตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมต่อไป จากการศึกษาสภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียน พฤติกรรมและการใช้
ชีวิตและปัจจัยด้านโรงเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560 โดยนาข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของ
เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา ทั้งหมด.12 ห้อง จานวน 434 คน นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และสารวจ
เพิ่มเติม โดยการสุ่มสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนนักเรียน และตรวจคัด กรองภาวะสุขภาพ พบว่า นักเรียนมีภาวะ
สายตาผิดปกติร้อยละ 40.8 น้าหนักเกินร้อยละ 15.3 และมีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 2.5 เด็กนักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพดังกล่าวและอาจกระทบต่อผลการเรียนรู้ของเด็ก คือ การไม่รับประทานอาหารเช้า เล่นมือ
ถือเกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ค่อยออกกาลั งกาย และไม่เคยได้รับยาเสริมธาตุเหล็ ก วิสัยทัศน์ นโยบาย และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และส่งเสริมความรอบรู้ คือ สนับสนุนการเรียนรู้ และมีการพัฒนาทักษะ เพื่อ
ก่อให้เกิดการมีสุขภาพดี หลักสูตรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวิชาพลศึกษา และสุขศึกษาที่สอนเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้ ห้องปฐมพยาบาลและครูพยาบาล ไม่มีระบบ
การดูแลที่ชัดเจน นั่นคือโดยภาพรวมที่ได้ จากข้อมูลดังกล่าวได้นาไปสู่การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียนและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จนได้ร่างโครงการความร่วมมือ พัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้าง
ความรอบรู้สุขภาพ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากเป็นช่วงชั้นที่เข้ามาในสถานศึกษาใหม่จะเปิดรับสิ่งที่เข้า
มาใหม่ได้ง่ายและเป็นกลุ่มที่ผู้ปกครองให้ความใส่ใจต่อนักเรียนมากกว่าชั้นปีอื่นๆสามารถสื่อสารและประสานความ
ร่วมมือได้ง่าย และพัฒนาต่อไปยังชั้นอื่นๆ ได้ ต่อเนื่อง และร่วมกาหนดประเด็นการสื่อสารหลัก( key message)
เฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 20 ประเด็นสาคัญ ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ปกครอง ครู
และผู้บริหารโรงเรียนต้องรู้ เข้าถึงข้อมูลและบริการ ทาความเข้าใจ ซักถามพูดคุยเรียนรู้กัน และตัดสินใจปรับ
พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม (Health literacy) ให้เด็กสุขภาพดี นาไปสู่การออกแบบกระบวนการและกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมลด
เครียด การป้องกันสายตาที่ผิดปกติ และการป้องกันภาวะซีด โดยความร่วมมือในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
เด็กนักเรียนในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพดังกล่าวของเด็กจากทางสถาบันฯ ผู้ปกครอง โรงเรียน และนาร่าง

โครงการ และประเด็น Key message ที่สาคัญ ให้บุคลากรของสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เข้าถึงข้อมูลสภาวะสุขภาพ พฤติกรรมและวิถีของเด็ก โดยการประชุมปรึกษาหารือ วิพากษ์ ให้ ข้อเสนอแนะ
โครงการ ปรับโครงการจนเป็นที่เข้าใจร่วมกัน และร่วมกันตัดสินใจจนได้แนวทางการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน โดย
ข้อสรุปที่สาคัญ คือ การดาเนินการแบบบูรณาการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพ จนเกิดข้อตกลงการ
ดาเนินโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนสารวิทยา และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกาหนดกิจกรรมแรก คือ
เปิดตัวโครงการและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ
บุคลากรในองค์กรมีความรอบรู้สุขภาพ พัฒนาความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ ค้นหาข้อมูล การปฏิบัติตัว
เพื่อให้มีสุขภาพดี ที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ และเกิดเป็นต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ
ต่อไป
4. วัตถุประสงค์:
1. พัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพของนักเรียน
2. เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านภาวะโภชนาการ ภาวะซีด และสายตาผิดปกติ ในนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารวิทยา

กรอบแนวคิดการทางาน
• สภาวะสุขภาพของนักเรียน
• โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
นโยบาย กระบวนการบริหาร
จัดการ
• การสื่อสาร ผู้บริหาร
• เครือข่ายผู้ปกครอง ครู
• หลักสูตร
• ระบบการดูแลสุขภาพ
นักเรียน

Intervention
 สื่อสาร สร้างกระแสเกี่ยวกับความรอบรู้
ด้านสุขภาพให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 เพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพตาม Key message 20
ข้อ ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 ออกแบบกิจกรรมเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
อ้วน โลหิตจาง และสายตาผิดปกติ
 บูรณาการการเสริมสร้างความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพในรายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยการวิ่งเก็บรอบ และทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
 ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่โรงอาหาร
 สื่อสารกับผู้ปกครอง
 พัฒนาสื่อและเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลด้านสุขภาพ
 ประกาศนโยบายการเป็นโรงเรียน
ต้นแบบเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 ถอดบทเรียนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์
 โรงเรียนสารวิทยาเป็น
โรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้
ทางด้านสุขภาพ
 นักเรียน ม. 1 ทุกคนมี
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ
เพิ่มขึ้น
 นักเรียนกลุ่มอ้วน ซีด
สายตาผิดปกติ มีภาวะสุขภาพ
ดีขึ้น
นักเรียนที่มีภาวะซีดมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
2. ข้อมูลและทักษะสาคัญและจาเป็นสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 20 ข้อ
(Tailor key message)
3. ข้อมูลที่สาคัญในการปฏิบัติตัวสาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง กลุ่มอ้วน โลหิตจาง และสายตาผิดปกติ
4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
5. แบบสอบถามนักเรียน /ผู้ปกครอง
6. แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7. กรุ๊ปไลน์
8. กลุ่ม “Strong Teen” สาหรับนักเรียนกลุ่มซีด
9. กลุม่ “Smart Teen” สาหรับนักเรียนกลุ่มอ้วน
10. กลุ่ม “Smart Teen” สาหรับนักเรียนกลุ่มสายตาผิดปกติ
11. แฟนเพจเฟสบุ๊ค ชื่อ “Said แซ่บ วัยทีน”
12. สมุดบันทึกสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
13. แบบประเมินไอคิวนักเรียน ชื่อ “The Standard Progressive Matrices - Parallel Version”
14. ชุดคัดกรองและบริหารสายตา
กิจกรรมดาเนินงานและผลการดาเนินงานจาแนกตามกิจกรรม
กิจกรรม

ผลลัพธ์

สร้างสัมพันธภาพ ประสานความร่วมมือ โดยทา PPT
โรงเรียนสนใจทาโครงการเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้
เสนอสิ่งที่โรงเรียนจะได้จากการทาโครงการ โดยประสาน สุขภาพสุขภาพนักเรียน ม.1 ร่วมกัน แต่ข้อมูลยังไม่
ความร่วมมือกับรองผู้อานวยการโรงเรียนผู้รับผิดชอบด้าน เพียงพอ
สุขภาพนักเรียนกับครูห้องพยาบาล

วิทยากรเพิ่มเติมแนวคิดทักษะการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย
โดยทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวคิดในการศึกษา
ความเป็นไปได้ของการทาโครงการ(feasibility study)
และวิธีศึกษากลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ โดยการเดินสารวจ
สังเกตวิถีชีวิตในโรงเรียน แผนผัง สิ่งแวดล้อม สัมภาษณ์
พูดคุยกับบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ตามสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนและอื่นๆที่เกิดขึ้นขณะเดินสารวจ
และบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่พบ

แนวคิดในการศึกษาความเป็นไปได้ของการทาโครงการ
(feasibility study) และวิธีศึกษากลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ
แนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของ Social
determinant of health

คณะทางานโรงเรียนและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ร่วมเดินสารวจข้อมูลทั่วไป แผนผัง สิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนเบื้องต้น

- สิ่งแวดล้อมทั่วไปโรงเรียน
- ทีมได้เรียนรู้วิถีชีวิตในโรงเรียนของกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม

ผลลัพธ์
- แผนผังโรงเรียน
- ทุนสังคม เช่น โรงอาหารห้องอาหาร สนามกีฬา ห้อง
พยาบาล ระบบการดูแลสุขภาพของนักเรียน

ประชุมทบทวนข้อมูลที่มีจากการได้เรียนรู้จากการสารวจ แผนปฏิบัติเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย
และร่วมวางแผนหาข้อมูลเพิ่มเติมที่จาเป็นในการนามาวาง
แผนการดาเนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมศึกษาสถานการณ์สุขภาพนักเรียน พฤติกรรมสุขภาพ -สถานการณ์สุขภาพนักเรียนม.1 พฤติกรรมสุขภาพ
และปัจจัยทางสังคมกาหนดพฤติกรรมสุขภาพและ
และปัจจัยทางสังคมกาหนดพฤติกรรมสุขภาพ
วิเคราะห์ข้อมูล
-ทุนมนุษย์ ครูพละ ครูสุขศึกษา ครูหัวหน้าระดับม.1
- ข้อมูลตรวจสุขภาพประจาปี
- ข้อมูลจากแบบสอบถาม
- สุ่มสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียน
- ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง

ประชุมวิเคราะห์ผลการศึกษาศึกษาสถานการณ์สุขภาพ
นักเรียน พฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยทางสังคมกาหนด
พฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกาหนดประเด็นสื่อสารสาคัญ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครอง (Key
massage)และแลกเปลี่ยนแนวทางการดาเนินระหว่าง

- ร่าง แนวทางการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ โดยแบ่ง
บทบาทความรับผิดชอบของโรงเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
-(ร่าง)ประเด็นสื่อสารสาคัญสาหรับนักเรียนชั้น

กิจกรรม
คณะทางานของโรงเรียนสารวิทยาและสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง

ผลลัพธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครอง (Key massage)
- แบบประเมินความรอบรู้สุขภาพ

ประชุมแลกเปลี่ยนจัดทา(ร่าง)โครงการระหว่างครูระดับ ม. (ร่าง)โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความ
1 ของโรงเรียนสารวิทยา คณะทางานของโรงเรียนและ
รอบรูส้ ุขภาพ
คณะทางานสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองสนับสนุน
ข้อมูลด้านสุขภาพ

โรงเรียนดาเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนว
 โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบ
ทางการดาเนินกิจกรรมระหว่างตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น
รู้สุขภาพ
ม.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผู้บริหารและคณะทางานของ
 ทุนมนุษย์ แกนนาผู้ปกครองผู้ปกครอง
โรงเรียนโดยผู้บริหารและคณะทางานของสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติม
 การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 สะท้อนให้เห็นถึง สภาพปัญหาของตนเอง

ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ และสร้าง
ความเข้าใจเรื่องความรอบรู้สุขภาพแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมพิธีลงนามความ
ร่วมมือ(MOU) การดาเนินโครงการร่วมของโรงเรียนสาร
วิทยาและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ( V4)

- การลงนามความร่วมมือโครงการฯระหว่างโรงเรียนสาร
วิทยาและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียน
จานวนผู้ปกครองนักเรียน ครู ที่เข้าร่วมประชุม จานวน
871 คน

- ประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม และ แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน 1 ชุด
ประสานในการจัดกิจกรรมตามบทบาทและประเมินความ - วิทยากร 1 คน คือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์
รอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน
ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ
และพฤติกรรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
- โรงเรียนสารวิทยาประสานผู้ปกครองและนักเรียนใน
แพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การเข้าร่วมกิจกรรมและอานวยความสะดวกในการจัด
ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “แข็งแรง ฉลาด สดใส ด้วย
กิจกรรม
หัวใจรอบรู้สุขภาพ”

กิจกรรม

ผลลัพธ์

- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สนับสนุนวิทยากร จัด - สื่อนิทรรศการ 7 เรื่อง คือ
กระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ตามV-shape และ
 ธงโภชนาการ
จัดบูธนิทรรศการ สื่อเสริมสร้างความรอบรู้ให้แก่ผู้ปกครอง
 วัยรุ่นเท่ได้อย่างไร
และนักเรียนที่มาร่วมงาน
 ถอดรหัสสมการ 3 อ.
 การนอนหลับอย่างเพียงพอ
 Body Mass Index
 สายตาคือหน้าต่างของหัวใจ
 บอกรักผ่านช่องปาก
- สื่อที่แจก HLO
- ผลการประเมิน (pretest)

กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ป้องกันภาวะโลหิตจาง

นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติตัวและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กวัย
เรียน มีการโต้ตอบซักถาม เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจ

กระบวนการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้
สุขภาพ

นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ

กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้เท่าทันสื่อ

นักเรียนรู้เท่าทันข้อมูลจากสื่อ โซเชียลมีเดีย

กิจกรรม

ผลลัพธ์

กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้กิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ

นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการออกกิจกรรม
ทางกายที่ถูกต้อง และอยากนาไปปฏิบัติเองได้ถูกต้อง

กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้การดูแลสุขภาพช่อง
ปากและฟัน

นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการดูและช่องปากและฟัน
ตัดสินใจนาไปปฏิบัติต่อ

กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้การดูแลสายตา

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ วิธีดูแลสายตา ซักถามสิ่งที่
สงสัย ตระหนักถึงความสาคัญสามารถนาไปปฏิบัติได้

กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้การอ่านฉลาก
โภชนาการ แก่แกนนานักเรียนห้องละ 5 คน

ทุนมนุษย์ แกนนานักเรียนห้องละ 5 คน

- ส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยให้

ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนหลังร่วมกิจกรรม

กิจกรรม
นักเรียนวิ่งเก็บรอบ 400 เมตร/รอบ 50 รอบ โดยมี
คะแนนจิตพิสัย ให้คนที่วิ่งครบ

- ประเมินสมรรถนะนักเรียนก่อนและหลังร่วมกิจกรรมวิ่ง
เก็บรอบ

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพใน
โรงอาหาร

ผลลัพธ์

กิจกรรม

ผลลัพธ์

กิจกรรมในกลุ่มเริ่มอ้วนและอ้วน
ครั้งที่ 1 ประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มคัดกรองเด็ก
อ้วนและเริ่มอ้วน พร้อมแนะนาความรู้และส่ง ใบความรู้
การปฏิบัติตัวสาหรับการลดน้าหนัก และตั้งกรุ๊ป Line
Smart Teen สื่อสารภายในกลุ่ม แจ้งข้อมูลผลการตรวจ
แก่ผู้ปกครองในรายที่ผิดปกติ

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 102 ราย คิดเป็น
ร้อยละ92.7

2. นักเรียนที่เคยประเมินครั้งที่ 1 เข้าร่วมประเมินซ้าครั้ง
ที่ 2 จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8
+ มีน้าหนักเพิ่มขึ้น 26 ราย ร้อยละ 42.6
ครั้งที่ 2 ประเมินความดันโลหิตซ้าเฉพาะกลุ่มที่มีความดัน + มีน้าหนักลดลง 32 ราย ร้อยละ 52.5
โลหิตสูงครั้งแรก 54 ราย กระบวนการเสริมสร้างความ + น้าหนักเท่าเดิม 3 ราย ร้อยละ 4.9
รอบรู้การดูแลสุขภาพเมื่อมีความดันสูงในโรงเรียน เขียน
ใบแจ้งผู้ปกครองเพื่อให้ได้รับการดูแลเพิ่มตามสิทธิ์การ
รักษาส่งต่อทั้งหมด 18 ราย
ครั้งที่ 3 ประเมินน้าหนักหลังร่วมกิจกรรม 1 เดือน และ
ร่วมกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้สาหรับนักเรียนที่มี
ภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน

ครั้งที่ 4 ประเมินน้าหนักหลังจากครั้งแรก 2 เดือนและสุ่ม
สัมภาษณ์ประเมินผล

กิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มภาวะโลหิตจาง
ครั้งที่ 1 ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สมัครใจ

ผลลัพธ์
จานวนนักเรียนที่มีภาวะโลหิตจางและเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะโลหิตจาง(Het<38%) จานวนทั้งสิ้น 35 คน รับ
ยาเสริมธาตุเหล็ก 90 เม็ด โดยแนะนาให้กินทุกวัน วัน
ละ 1 เม็ดจนยาหมด และเข้ารับการประเมินหลังกินยา
34 คน คิดเป็นร้อยละ 97.1

การกินยาเม็ดเสริมธาตุหล็ก
1. นักเรียนที่กินยาครบ 90 เม็ด มีจานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.5
2. นักเรียนที่กินยาไม่ครบ 90 เม็ด มีจานวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.5
สาเหตุที่กินยาไม่ครบ มากกว่าร้อยละ 50 คือ ลืมกิน
นอกจากนั้นมีอาการข้างเคียงของยา เช่น เวียนศีรษะ
ครั้งทึ่ 2 เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพภาวะโลหิตจาง เริ่ม ปวดท้องคลื่นไส้หลังกินยา กินยาแล้วน้าหนักขึ้นจึงหยุด
ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก วันละ 1 เม็ดติดต่อกัน นาน 90 วัน กิน และทายาหาย
และประเมินผลความสามารถด้านการเรียนรู้ก่อนรับยา
3. การเกิดอาการที่มีผลต่อการเรียนรู้หลังกินยาเสริมธาตุ
เหล็ก
- อาการเปลี่ยนแปลงตามลาดับที่เกิดจากมากไปน้อย
คือ มีสมาธิมากขึ้น เหนื่อยง่ายลดลง เบื่ออาหารลดลง
กระตือรือล้นการเรียนเพิ่มขึ้นและอาการเฉื่อยชาลดลง
- ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเรียนรู้ใดใดเลย
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2

ครั้งที่ 3 ประเมินภาวะโลหิตจางโดยตรวจ CBC และ
ประเมินการกินยาเสริมธาตุเหล็กหลังเริ่มรับยา 1 เดือน

กิจกรรม
กิจกรรมกลุ่มสายตาผิดปกติ
ครั้งที่ 1จัดกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ดูแลสายตา
ผิดปกติ และประเมินสายตาด้วย Snellen chart

ผลลัพธ์
1).นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.6
จากการประเมินภาวะสายตา นักเรียนที่เข้าร่วม
ประเมินทั้ง 2 ครั้งจานวน 45คน
1. ภาวะสายตาดีขึ้น จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ80
%
2. ภาวะสายตาผิดปกติมากกว่าเดิมจานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.4
3. ภาวะสายตาเท่าเดิม จานวน7 คน คิดเป็นร้อยละ15.5
2)ในกลุ่มนี้ พบ มีภาวะสายตาสั้นเทียม 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40

ครั้งที่ 2 จัดมุมบริหารสายตาที่อาคารพยาบาล และ
ชักชวนให้นักเรียนให้ไปฝึกบริหารสายตาให้ได้ครบ 15
ครั้งพร้อมอาจารย์ห้องพยาบาลบันทึกการเข้าบริหาร
สายตาในทะเบียนทุกครั้ง

ครั้งที่ 3 ประเมินสายตาซ้าด้วยSnellen chart และ
ประเมินความสนใจเข้ามาบริหารสายตาที่ ห้องพยาบาล
สุ่มสัมภาษณ์ประเมินผล

กิจกรรม
กิจกรรมมอบรางวัลโรงเรียนและนักเรียนต้นแบบ และ
ส่งเสริมกีฬาไทยพื้นบ้าน

ผลลัพธ์
- โรงเรียนสาระประกาศตัวเป็นโรงเรียนต้นแบบรอบรู้
สุขภาพ
- มอบรางวัลนักเรียนต้นแบบรอบรู้สุขภาพในกลุ่ม
ทั่วไป ,กลุ่มอ้วน ,กลุ่มโลหิตจางและกลุ่มสายตา
ปกติ

คณะทางานโรงเรียนสารวิทยาและสถาบันพัฒนาสุขภาวะ
เขตเมือง ร่วมประชุมสรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

- สรุปผลการประเมิน องค์กรรอบรู้สุขภาพโรงเรียน
สารวิทยา
- สรุปผลการประเมินความรอบรู้สุขภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อน และหลังร่วมกิจกรรม
- ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนก่อนและหลังร่วม
โครงการ

กิจกรรม
ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานโรงเรียน
เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ โรงเรียนสารวิทยา

ผลลัพธ์
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
โรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ โรงเรียนสารวิทยา

สรุปกระบวนการดาเนินงานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กระบวนการ
1. Grandtour ดูคนและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2.
-

ค้นหาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม
นโยบายการดูแลสุขภาพนักเรียน
สถานที่ที่ส่งเสริมให้นักเรียนออกกาลังกาย
สถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน
ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน

3.ค้นหาคนที่มีความรอบรู้สุขภาพตาม V Shape
- สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียน
- ประเมินความรอบรู้สุขภาพก่อนร่วมกิจกรรม
4. กระตุ้นการมีส่วนร่วม ด้วยแบบประเมิน HLO และข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะสุขภาพนักเรียน วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
5.ตัดสินใจร่วมกันว่าจะทาอะไร
- ประชุมทบทวนข้อมูลที่มีจากการได้เรียนรู้จากการสารวจและร่วม
วางแผนหาข้อมูลเพิ่มเติมที่จาเป็นในการนามาวางแผนการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
-ร่วมศึกษาสถานการณ์สุขภาพนักเรียน พฤติกรรมสุขภาพ และ
ปัจจัยทางสังคมกาหนดพฤติกรรมสุขภาพและวิเคราะห์ข้อมูล
- ประชุมวิเคราะห์ผลการศึกษาศึกษาสถานการณ์สุขภาพนักเรียน
พฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยทางสังคมกาหนดพฤติกรรมสุขภาพ
ร่วมกาหนดประเด็นสื่อสารสาคัญสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และผู้ปกครอง (Key massage)และแลกเปลี่ยนแนวทางการ

ผลลัพธ์
- รายงานความเป็นไปได้ของการทาโครงการ
(feasibility study)
- แผนผังโรงเรียน
- ทุนสังคม เช่น โรงอาหารห้องอาหาร สนามกีฬา
ห้องพยาบาล ระบบการดูแลสุขภาพของนักเรียน
- ทุนมนุษย์ ครูพละ ครูสุขศึกษา ครูหัวหน้าระดับม.
1
และตัวแทนนักเรียน ห้องละ 5 คน
- แกนนาผู้ปกครองผู้ปกครอง
- ผลการประเมินความรอบรู้สุขภาพก่อนร่วม
กิจกรรม
- ผลการประเมินHLO
- สรุปสถานการณ์สุขภาพนักเรียนม.1
- รายงานพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนและปัจจัยสังคม
กาหนดสุขภาพ
- ร่าง แนวทางการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ โดย
แบ่งบทบาทความรับผิดชอบของโรงเรียน
ผู้ปกครอง นักเรียน และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง
- ประเด็นสื่อสารสาคัญสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครอง (Key massage)
- แบบประเมินความรอบรู้สุขภาพตาม Key
massage

กระบวนการ
ดาเนินระหว่างคณะทางานของโรงเรียนสารวิทยาและสถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง
6.จัดทากลไกการทางานร่วมกัน
- ประชุมแลกเปลี่ยนจัดทา(ร่าง)โครงการระหว่างครูระดับ ม. 1 ของ
โรงเรียนสารวิทยา คณะทางานของโรงเรียนและคณะทางานสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมืองสนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพ
- ประชุมชี้แจงการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ และสร้างความเข้าใจ
เรื่องความรอบรู้สุขภาพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) การดาเนินโครงการร่วมของ
โรงเรียนสารวิทยาและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
7.ประเมินการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
- ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในชั่วโมงจริยธรรม โดยจัด
กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี 1 ทุกคน
- เพิ่มกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียนในนักเรียน
ที่มีภาวะอ้วน โลหิตจาง และสายตาผิดปกติ
- ส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยให้นักเรียนวิ่งเก็บ
รอบ 400 เมตร/รอบ 50 รอบ โดยมีคะแนนจิตพิสัย ให้คนที่วิ่ง
ครบ
- สร้างสิ่งแวดล้อมและสื่อให้เอื้อต่อการเสริมสร้างความรอบรู้
สุขภาพนักเรียน
8.ถอดบทเรียนและสรุปประเมินผลลัพธ์
- ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดาเนินงานโรงเรียน
เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ โรงเรียนสารวิทยา
- ประเมินความรอบรู้สุขภาพนักเรียนก่อนและหลังร่วมกิจกรรมทุก
คน
- ประเมินน้าหนักนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนก่อนและหลัง
ร่วมกิจกรรม
- ประเมินความเข้มข้นเม็ดเลือดแดงของนักเรียนที่มีภาวะโลหิตจาง
ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม
- ประเมินสายตานักเรียนที่มีภาวะสายตาผิดปกติก่อนและหลังร่วม
กิจกรรม
- ประเมินสมรรถนะนักเรียนก่อนและหลังร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บรอบ
- การสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตาม ระดับ V
shape

ผลลัพธ์

- โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความ
รอบรู้สุขภาพ
- จดหมายข่าวพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) การ
ดาเนินโครงการร่วมของโรงเรียนสารวิทยาและ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

- รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั่วโมงจริยธรรม
- รายงานการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีภาวะอ้วน
และเริ่มอ้วน
- รายงานการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีภาวะโลหิต
จาง
- รายงานการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มีภาวะสายตา
ผิดปกติ
- ภาพการวิ่งเก็บรอบนักเรียน
- ภาพการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสื่อในโรงเรียน
- สรุปการถอดบทเรียนการดาเนินงานโรงเรียน
เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ โรงเรียนสารวิทยา
วันที่ 25 เมษายน 2561
- ผลการประเมินความรอบรู้สุขภาพนักเรียนก่อน
และหลังร่วมกิจกรรมทุกคน
- ผลการประเมินน้าหนักนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและ
เริ่มอ้วนก่อนและร่วมกิจกรรม
- ผลการประเมินสายตานักเรียนที่มีภาวะสายตา
ผิดปกติก่อนและหลังร่วมกิจกรรม
- ผลการประเมินความเข้มข้นเม็ดเลือดแดงของ
นักเรียนที่มีภาวะโลหิตจางก่อนและหลังร่วม
กิจกรรม
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
- สรุปการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพตาม ระดับ V shape

กระบวนการ

ผลลัพธ์

9.การพัฒนาต่อเนื่อง
- จัดตั้งชมรมรอบรู้สุขภาพโรงเรียนสารวิทยา
1.ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพในทุก
- จัดทาสื่อรอบรู้สุขภาพสื่อสารครอบคลุมทั่วองค์กร
ระดับทั้งองค์กร
- ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในชั่วโมงจริยธรรม โดยจัด
2.สร้างแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียนที่ยั่งยืน
กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพและกระบวนการ
เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียนในนักเรียนที่มีภาวะอ้วน
โลหิตจาง และสายตาผิดปกติในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ที่เข้า
ใหม่ทุกปี
- ส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยให้นักเรียนวิ่งเก็บ
รอบ 400 เมตร/รอบ 50 รอบ ในหลักสูตรการสอนวิชาสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปี 1
- จัดประชุมวิชาการ เรื่องการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพให้แก่ครู
ทุกระดับในโรงเรียน
- จัดประชุมเรื่องการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ที่เข้าใหม่ทุกปี
สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
- การสารวจข้อมูลที่เป็นจริง ในทุกมิติของกลุ่มเป้าหมายก่อนวางแผนกิจกรรม
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครู ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสาคัญและร่วมกันวางแผนในการดาเนินงาน
- ครูและผู้ปกครองตระหนักถึงความสาคัญ ของการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
ปัญหาและอุปสรรค
- แผนการดาเนนินงานกาหนดขึ้นหลังการจัดแผนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมจึงไม่สามารถกาหนดเข้าไปใน
แผนการเรียนการสอน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพที่ถูกต้อง ชัดเจนของคณะทางานก่อนกาหนดกิจกรรม
- ทักษะการจัดทาสื่อเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ ของคณะทางาน
สิ่งที่ได้
1. Process Innovation
- กระบวนปรับวิธีการในการทางาน จาก doer เป็น diver
- กระบวนการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดในทุกมิติ นาไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามบริบท
2. Product Innovation
- 20 key message(ประเด็นสื่อสารสาคัญสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครอง 20 ประเด็น)

