
โครงการพัฒนาตน้แบบโรงเรยีนเสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพ 
สถาบันพัฒนาสขุภาวะเขตเมอืงและโรงเรยีนสารวทิยา 

 
เริม่ด าเนนิการ มถินุายน 2560 – กมุภาพันธ ์2561 

 



วัตถุประสงค์โครงการ 

1. พัฒนาตน้แบบโรงเรยีนเสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพ

ของนักเรยีน 

2. เสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพดา้นภาวะโภชนาการ ภาวะ

ซดี และสายตาผดิปกต ิในนักเรยีนระดบัชัน้มัธยมศกึษา

ปีที ่1 โรงเรยีนสารวทิยา  

 
 



ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ 

1. จ านวนโรงเรยีนทีเ่ป็นตน้แบบโรงเรยีนเสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพ 

2. รอ้ยละของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสารวทิยา มคีวามรอบรูส้ขุภาพ ดา้นภาวะ

โภชนาการการออกก าลังกาย ป้องกนัภาวะซดีและสายตาผดิปกต ิลดภาวะเครยีดเพิม่ขึน้ 

3. รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ภีาวะอว้นและเริม่อว้นทีเ่ขา้รว่มโครงการมภีาวะอว้นลดลง 

4. รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ภีาวะโลหติจางและเขา้รว่มโครงการมรีะดับความเขม้ขน้ของเม็ดเลอืดแดง

เพิม่ขึน้ 

5. รอ้ยละของนักเรยีนทีม่ภีาวะสายตาผดิปกตแิละเขา้รว่มโครงการไดรั้บการชว่ยเหลอืตามระบบของ

โรงเรยีน 

6. รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ มสีมรรถภาพทางกายเพือ่สขุภาพเพิม่ขึน้ 

7. รอ้ยละของนักเรยีน1 ทีม่ภีาวะซดี ทีเ่ขา้รว่มโครงการ มผีลสมัฤทธิท์างการศกึษาเพิม่ขึน้ 

 

 



การเตรยีมความพรอ้มและเรยีนรูก้ลุม่เป้าหมาย 

2 มถุินายน  2560        
ประสานความร่วมมือ 

11 กรกฎาคม  2560เดิน
ส ารวจข้อมลูทัว่ไป แผนผงั  
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

เบือ้งต้น  

22  สิงหาคม  2560
ประสานการด าเนิน
กิจกรรมเรียนรู้
กลุม่เปา้หมาย 

กันยายน – ตุลาคม  2560 
ศกึษาสถานการณ์สขุภาพนกัเรียน  
พฤติกรรมสขุภาพ  และปัจจยัทาง
สงัคมก าหนดพฤติกรรมสขุภาพและ

วิเคราะห์ข้อมลู 

15 พฤศจกิายน 2560คืน
ข้อมลูครัง้ท่ี 1 ประชมุ
แลกเปลี่ยนเพ่ือหาแนว
ทางการด าเนินกิจกรรม 

ประเดน็ส่ือสารหลัก 
(Key message) 

 20 ข้อ 



21 พฤศจกิายน 2560
คืนข้อมลูครัง้ท่ี 2 
ประชมุแลกเปลี่ยน
จดัท า(ร่าง)โครงการ 
ระหวา่งคณะท างาน 

29 พฤศจกิายน 2560 
คืนข้อมลูครัง้ที่ 3 ประชมุ
แลกเปลี่ยนเพ่ือหาแนว
ทางการด าเนินกิจกรรม
ระหวา่งตวัแทนผู้ปกครอง
ระดบัชัน้ม.1  ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

อ่ืนๆ  ผู้บริหารและ
คณะท างาน 

16 ธันวาคม 2560 
ประชมุชีแ้จงการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ และสร้างความเข้าใจ

เร่ืองความรอบรู้สขุภาพแก่ผู้ปกครองและนกัเรียน                              
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ทกุคน พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือ

(MOU) 

ประเดน็ส่ือสารหลัก 
(Key message) 

 20 ข้อ 

นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน สสม. 

โครงการพัฒนาตน้แบบโรงเรยีนเสรมิสรา้ง
ความรอบรูส้ขุภาพ 





*แบ่งภาระบทบาทหน้าที่  

1. สสม.รับผิดชอบ เรื่องของการตรวจ/แก้ไข/ส่งเสริมสุขภาพ 

2. โรงเรียนรับผิดชอบ เรื่องการบริหารจัดการ/การจัดสภาพแวดล้อม 

    การจัดกิจกรรมควบคู่กับ สสม. 

3. ผู้ปกครองดูแล เรื่องอาหารการกิน/ร่วมมือในการแก้ไขและรักษา 

4. นักเรียนรับผิดชอบ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและการด าเนินการ              

    ตามที่ก าหนด 



*แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1)  
 1. กลุ่มปกติ  จ านวน 172 คน 
 2. กลุ่มภาวะอ้วน จ านวน 110 คน 
 3. กลุ่มซีด  จ านวน   35 คน 
 4. กลุ่มสายตาสั้น จ านวน  195 คน 
           รวมเป็นนักเรียนท้ังหมด 512 คน 



1. กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพในช่ัวโมงจริยธรรม 30-40 นาทีต่อสัปดาห์ 

• ครัง้ท่ี 1  วนัท่ี   19 ธนัวาคม 2560     กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ปอ้งกนัภาวะโลหิตจาง  

• ครัง้ท่ี 2  วนัท่ี     9 มกราคม 2561     กระบวนการสร้างแรงจงูใจเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้สขุภาพ  

•  ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี   23 มกราคม 2561     กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้เทา่ทนัสื่อ  

• ครัง้ท่ี 4  วนัท่ี   30 มกราคม 2561     กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้กิจกรรมทางการเพ่ือสขุภาพ  

• ครัง้ท่ี 5  วนัท่ี     6 กมุภาพนัธ์ 2561  กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้การดแูลสขุภาพช่องปากและฟัน  

• ครัง้ท่ี 6  วนัท่ี   13 กมุภาพนัธ์ 2561  กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้การดแูลสายตา 

 

 

 

 

 

 
 

การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน 
กลุ่มนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน 

กลุ่มเป้าหมาย    จ านวนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัง้หมด 510 คน   



ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ 
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ ์

 



ตรวจเลือดหาภาวะโลหิตจางในนักเรียน 



*นักเรียนตรวจวัดสายตาและบริหารสายตา 



*คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะอ้วน   



 

 

 

 

 

 
 

การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน 
กลุ่มนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน(ต่อ) 

2. วันที่ 14 ธันวาคม 2561 กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้การอ่านฉลากโภชนาการ  แก่แกนน านักเรียนห้องละ 5 คน 

3. วิ่งเก็บรอบ 50 รอบ/เทอม  ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ  เมื่อสิ้นเทอมมีคะแนน 



*นักเรียน ม.1 วิ่งเก็บรอบ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 50 รอบ  
(20 กิโลเมตร ภายใน 3 เดือน) 
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การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน 
กลุ่มอ้วนและเร่ิมอ้วน 

ประเมินความเสี่ยง/แจกใบ
ความรู้/ และตัง้กรุ๊ป Line 

Smart Teen  

กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียนม. 1 ท่ีประเมินน า้หนกั จากผลการตรวจสขุภาพนกัเรียนปี 2560 ทัง้หมด  484  ราย พบมี
ภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน  110 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.7  

21 ธันวาคม 2560  

1. เร่ิมอ้วน 33 ราย  ร้อยละ 32.4 
2. อ้วนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
61 ราย  ร้อยละ 59.8 
3. อ้วนและมีภาวะแทรกซ้อน 8 
รายร้อยละ 7.8 

18 มกราคม 2561  23 มกราคม 2561  16 กุมภาพนัธ์ 2561 

ประเมินน า้หนกัหลงัจากครัง้
แรก 2 เดือนและสุม่

สมัภาษณ์ 

ประเมินBPซ า้จาก BPสงู   
54 ราย เข้าร่วม 47 ราย คิด

เป็นร้อยละ 87 

ประเมนิน า้หนกั และกระบวนการ
เสริมสร้างความรอบรู้นกัเรียนท่ีมี

ภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน 

+ BPสงูอย่างเดียว 10 ราย 21.3 % 
+ BPสงูมีภาวะแทรกซ้อน 3 ราย         
6.4 % 
+ อ้วนและมีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน 5 ราย 
เขียนใบแจ้งผู้ปกครองเพ่ือให้ได้รับการ
ดแูลเพ่ิมตามสทิธ์ิ 

จากครัง้ท่ี 1 เข้าร่วมประเมินซ า้
และร่วมกิจกรรม 88 ราย 86.3% 
+ น า้หนกัเพ่ิมขึน้ 64 ราย  72.7%  
+ น า้หนกัลดลง 24 ราย 27.3 % 

 

จากครัง้ท่ี 1 เข้าร่วมประเมินซ า้
61 คน  59.8 % 
+ น า้หนกัเพ่ิมขึน้26ราย42.6% 
+ น า้หนกัลดลง 32ราย 52.5% 
+ น า้หนกัเท่าเดิม 3 ราย 4.9% 



•จากการประเมินครัง้ท่ี 3 นกัเรียนท่ีมีภาวะอ้วนและเร่ิมอ้วน  110 ราย เข้า
ร่วมกิจกรรมจนสิน้สดุกระบวนการจ านวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8  
และเมื่อเปรียบเทียบการชัง่น า้หนกัครัง้แรก จนถึงครัง้ท่ี 3 
•เด็กท่ีมีน า้หนกัเพิ่มขึน้ มีแนวโน้มลดลงจาก 72.7 % เหลือเพียง 42.6 % 
และเด็กท่ีมีน า้หนกัลดลงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จาก 27.3 % เพิ่มเป็น 52.5 % 

การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน 
กลุ่มอ้วนและเร่ิมอ้วน 



 
 

การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน 
กลุ่มที่มีภาวะโลหติจางและเส่ียง 

 

ตรวจคดักรองภาวะโลหิต
จางในนกัเรียนท่ีสมคัรใจ             
จ านวน  327 คน   

กลุ่มเป้าหมาย   นกัเรียนกลุม่ท่ีมีภาวะโลหิตจางHematocrit ≤36%และกลุม่เสี่ยงHematocrit= 37-38 % 

14พฤศจกิายน 2560 

-  มีภาวะซีด(Hct  ≤ 36%) 
จ านวน 12 คน 3.7% 
- เสี่ยงเกิดภาวะซีด (Hct = 
37-38) จ านวน  23 คน  7 % 

9 มกราคม  2561  12 กุมภาพนัธ์ 2561  

เสริมสร้างความรอบรู้
สขุภาพภาวะโลหิตจาง 
เร่ิมให้ยาเสริมธาตเุหลก็ 

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

+ เข้าร่วมกิจกรรม  34 คน 
จากทัง้หมด 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ97.1 

 กินได้ ทกุวนั จ านวน 
8 ราย ร้อยละ 22.9 

 กินบางวนั จ านวน 
23 ราย ร้อยละ 65.7 

 

-Hct เพิ่มขึน้จากเดิม จ านวน 
16คน ร้อยละ 51.6  
-Hct ลดลงจากเดิมจ านวน 12 
คน ร้อยละ 38.7 
-Hctเท่าเดิมจ านวน 3 คน   
ร้อยละ 9.7 



 
 

•การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพนักเรียน 
กลุ่มที่มีภาวะสายตาผิดปกต ิ

 

เสริมสร้างความรอบรู้ดแูลสายตา
ผิดปกติ และประเมนิสายตาด้วย 
Snellen chart  เข้าร่วม จ านวน 
71 คน  
ร้อยละ 35.6 

กลุม่เป้าหมาย นักเรยีนทีม่สีายตาผดิปกตจิากผลการตรวจสขุภาพนักเรยีนประจ าปี 2560 จากนักเรยีนตรวจ
สายตาทัง้หมด 484 คน พบสายตาผดิปกต ิจ านวน  199 คนคดิเป็นรอ้ยละ 41.12  

 29 ธันวาคม 2561 

- จดัมมุบริหารสายตาท่ีอาคาร
พยาบาล และชกัชวนให้นกัเรียนให้ไป
ฝึกบริหารสายตาให้ได้ครบ 15 ครัง้
พร้อมอาจารย์ห้องพยาบาลบนัทกึการ
เข้าบริหารสายตาในทะเบียนทกุครัง้ 

16 กุมภาพันธ์ 2561 

ประเมนิสายตาซ า้ด้วยSnellen chart  
และประเมนิความสนใจเข้ามาบริหารสายตาท่ี 
ห้องพยาบาล 

1. ภาวะสายตาดีขึน้ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 80 % 
2. ภาวะสายตาผิดปกติมากกว่าเดิมจ านวน  2 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.4 
3. ภาวะสายตาเท่าเดิม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ15.5 
4.. มีภาวะสายตาสัน้เทียม 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายครัง้ที่ 
2 ได้ 3 ประเดน็ 

นกัเรียนเข้าร่วมประเมนิครัง้ท่ี 2 69 คน แบง่เป็น เพิ่งมาครัง้แรก 
จ านวน  24 คน คิดเป็นร้อยละ34.8และเข้าร่วมกิจกรรมครบ 2 
ครัง้ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 
นกัเรียนท่ีเข้าร่วมประเมนิครบ 2 ครัง้ จากครัง้ท่ี 1 มาจ านวน 71 
คนมาครัง้ท่ี  2 มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 และไมม่า
ประเมนิซ า้จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 
นกัเรียนท่ีมีสายตาผิดปกติ 199 คน ไมม่าท าเลยทัง้ 2 ครัง้ 
ทัง้หมด  100 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3  

สรุป 





ด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ และจัดการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน 



 
 

การประเมินความคดิเหน็ผู้ปกครองหลังจัดกจิกรรม 2 เดือน 

 จ านวนผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด  360 คน  จากนักเรียนทัง้หมด 510 คน คดิเป็นร้อยละ70.6  ส่วนใหญ่เป็นบดิา
หรือมารดา  คดิเป็นร้อยละ 91.1 มีความต้องการให้มีโครงการแบบนีเ้พื่อดูแลสุขภาพนักเรียนต่อ จ านวน 353 คน คดิเป็นร้อย
ละ 98.1  คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจต่อโครงการฯ เท่ากับ  7.73  
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เหตุผลต่อการดูแลสุขภาพนักเรียน 
1. เหตุผลของการไม่ให้ลูกกินไข่ทุกวัน
เพราะ 
  - ไม่ทราบถึงความจ าเป็น 
   - ลูกอ้วนแล้วถ้ากินไข่เยอะจะท าให้
ไขมันในเลือดสูง 
   - สุขภาพลูกดีแล้วไม่ควรให้กินไข่เกิน
สัปดาห์ 2 ฟอง 
    - ไม่ทราบว่าลูกจ าเป็นต้องกิน 
2. ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพของ
นักเรียน 



 
ขอ้เสนอแนะผูป้กครองตอ่โครงการฯ 

 
• เสนอให้โรงเรียนมีเคร่ืองออกก าลงักายสนามในโรงเรียนเพ่ือให้นกัเรียนท่ีมีภาวะอ้วนใช้ออกก าลงักายลดน า้หนกั 

• มีกิจกรรมออกก าลงักายของนกัเรียนร่วมกบัเพ่ือนๆในชัน้  เพื่อให้เกิดความรัก  สามคัคี   

• มีกิจกรรมตอ่เน่ืองที่โรงเรียน เช่น เดก็อ้วนควรจดักิจกรรมทกุวนัหลงัเลิกเรียน 

• มีตารางกิจกรรมดแูลสขุภาพแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ  ผู้ปกครองเซน็รับทราบการปฏิบตัิของนกัเรียนและรายงาน
การดแูลนกัเรียนของผู้ปกครองในแตล่ะสปัดาห์และแจ้งข้อมลูท่ีผู้ปกครองต้องปฏิบตัิเพ่ือดแูลเดก็ 

• ระยะเวลาของโครงการสัน้เกินไป ต้องการให้มีการด าเนินโครงการดแูลสขุภาพนกัเรียนต่อ  และมีการติดตามผลอย่าง
ตอ่เน่ืองจนถงึ ม.6  แตไ่มก่ระทบกบัการเรียน 

• มีการสื่อสารข้อมลูโครงการให้ผู้ปกครองทราบมากขึน้  และเพิ่มช่องทางการสื่อสารกบัผู้ปกครองเก่ียวกบักิจกรรม
โครงการทาง Line (ห้องกีฬา, กิจกรรม) 



 
ขอ้เสนอแนะผูป้กครองตอ่โครงการฯ 

 

• เสนอให้เน้นแนะน าวิธีลดความอ้วนท่ีถกูวิธี 

• พฒันาวิธีและกระบวนการ 

• กิจกรรมวิ่งเก็บรอบนอกจากท าให้เดก็สขุภาพดีแล้วยงัฝึกให้เดก็มีความรับผิดชอบด้วย 

• เป็นโครงการท่ีดีตอ่สขุภาพเดก็ท่ีก าลงัอยูใ่นวยัก าลงัเจริญเติบโต  ขอบคณุที่มีโครงการแบบนี ้

• นกัเรียนบางคนไมไ่ด้ตรวจสขุภาพเพราะเอกสารสง่ไมถ่งึผู้ปกครองเน่ืองจากเอกสารหมด  ผู้ปกครองรับทราบเม่ือมี
การตรวจสขุภาพผา่นไปแล้ว 

• อยากให้โรงเรียนแจ้งผลการตรวจสขุภาพนกัเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอยา่งละเอียด 

• ท่ีผ่านมานกัเรียนไมค่อ่ยท าตามค าแนะน า ถ้ามีโครงการตอ่ควรให้ผู้ปกครองคยุกบัครูโดยตรง  แตก่็ยงัไมม่ัน่ใจวา่
นกัเรียนจะให้ความร่วมมือ 100 % 

 



ท ำกำรประชุมเพื่อถอดบทเรียน เพื่อน ำมำใชใ้นปีกำรศึกษำ 2561 
วนัท่ี 25 เมษำยน 2561 




