
2 
 

ประโยชนท์ี่เกิดข้ึนจากการเปน็โรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
 โรงเรียนได้รับรู้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน 

 นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการสร้างพฤติกรรม ซึ่งจะปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติตนท่ีจะน าไปสู่ 
การมีสุขภาพดีต้ังแต่เด็กควบคู่ไปกับการศึกษา เพื่อให้เด็ก “ดี เก่ง มีสุข” 

 ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อน าไปปฏิบัติ 
ให้เกิดทักษะการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 

 ตัวชี้วัดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนในการรับการประเมินจากภายนอก 

 โรงเรียนมีโอกาสได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือจากชุมชนและองค์กรต่างๆ เพิ่มข้ึน 
 

มาตรฐานโรงเรยีนตน้แบบนกัเรียนไทยสุขภาพดี (ปรบัปรุง) พ.ศ.2561 

   คู่มือฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (ปรับปรุง) พ.ศ.2561 โดยได้น าเอกสาร 
และภาพตัวอย่างการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีมาน าเสนออย่างเป็น
รูปธรรม เรียงล าดับตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 

ตชว.ท่ี ๑.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
ตชว.ท่ี ๑.๒ ก าหนดนโยบาย และการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
ตชว.ท่ี ๑.๓ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรบันโยบายส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
ตชว.ท่ี ๑.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
ตชว.ท่ี ๑.๕ แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านสุขภาพโดยก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี

อย่างชัดเจน 
ตชว.ท่ี ๑.๖ ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะท างานด้านสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
ตชว.ท่ี ๑.๗ สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
ตชว.ท่ี ๑.๘ มีนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
ตชว.ท่ี ๑.๙ ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการด้านสุขภาพ และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงาน 
ตชว.ท่ี ๑๐ มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

 มาตรฐานที่ 2 ด้านโภชนาการ และอาหารที่ปลอดภัย (30 คะแนน) 
ตชว.ท่ี ๒.1 นักเรียนมีส่วนสูงระดับดี (มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี คือ สูงตามเกณฑ์+ค่อนข้าง

สูง+สูง) และมีรูปร่างสมส่วน(มีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง อยู่ในระดับสมส่วน) ในคนเดียว ร้อยละ 68 
ตชว.ท่ี ๒.๒ นักเรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วนและอ้วน) ไม่เกินร้อยละ 10 
ตชว.ท่ี ๒.3 นักเรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ต่ ากว่าเกณฑ์ (ภาวะผอม) ไม่เกินร้อยละ 5 
ตชว.ท่ี ๒.4 นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ต่ ากว่าเกณฑ์ (ภาวะเต้ีย) ไม่เกินร้อยละ 5  
ตชว.ท่ี ๒.5 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ(เริ่มอ้วน+อ้วน/ผอม/เต้ีย) ทุกคนได้รับการแก้ไข  
ตชว.ท่ี ๒.6 โรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ 
ตชว.ท่ี ๒.7 โรงเรียนส่งเสริมให้ใช้เกลือและเครื่องปรุงรสท่ีเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร 
ตชว.ท่ี ๒.8 โรงเรียนมีการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหารโดยอาศัยช่องทาง

ส่ือสารต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
ตชว.ท่ี ๒.9 โรงเรียนจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
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ตชว.ท่ี ๒.๑0 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้รับอาหารมื้อเช้า 
ตชว.ท่ี ๒.๑๑ โรงเรียนมีการจัดหรือจ าหน่ายอาหาร ขนม ท่ีถูกหลักโภชนาการ 
ตชว.ท่ี ๒.๑๒ โรงเรียนมีการบูรณาการ เรื่อง โภชนาการและอาหารปลอดภัยเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ตชว.ท่ี ๒.๑๓ โรงเรียนมีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
ตชว.ท่ี ๒.๑๔ โรงเรียนมีการบริการน้ าด่ืมสะอาด ปลอดภัยอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
ตชว.ท่ี ๒.๑๕ โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 

 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (16 คะแนน) 
ตชว.ท่ี ๓.๑ มีสถานท่ีและอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการท่ีเหมาะสม เพียงพอ 

พร้อมใช้งานและปลอดภัย 
ตชว.ท่ี ๓.๒ นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายภายในภาคเรียนท่ี ๑ ตามเกณฑ์ของกรม   

พลศึกษาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ตชว.ท่ี ๓.๓ นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตชว.ท่ี ๓.๔ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ตชว.ท่ี ๓.5 นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ท าการทดสอบครั้งท่ี 2  
ตชว.ท่ี ๓.6 มีชมรม/ชุมนุม ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนใน/

นอกเวลาเรียน 
ตชว.ท่ี ๓.7 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ตชว.ท่ี ๓.8 จัดกิจกรรมนันทนาการท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม 

 มาตรฐานที่ 4 ด้านทันตสุขภาพ (20 คะแนน) 
ตชว.ท่ี ๔.๑ นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยบุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ตชว.ท่ี ๔.๒ นักเรียนช้ัน ป.๖ และ ม.3 ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free) 
ตชว.ท่ี ๔.๓ นักเรียนไม่มีเหงือกอกัเสบ (ไม่มีเหงือกบวม แดง หรือเลือดออก) 
ตชว.ท่ี ๔.๔ นักเรียนแปรงฟนัหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 
ตชว.ท่ี ๔.๕ นักเรียนแปรงฟนัก่อนนอนทุกวัน 
ตชว.ท่ี ๔.๖ นักเรียนรับประทานอาหารว่างไม่เกนิ ๒ ครั้ง/วัน 
ตชว.ท่ี ๔.๗ โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ลูกกวาด และไม่มีเครื่องด่ืมและไอศกรีมท่ีมีน้ าตาล เกิน ๕ % 
ตชว.ท่ี ๔.๘ จัดการเรียนรู้ เรื่องทันตสุขภาพ เพื่อให้ความรู้สร้างเจตคติ และฝึกทักษะให้นักเรียนในการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก 
ตชว.ท่ี ๔.๙ มีระบบข้อมูล และการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียนอย่างเป็น

ปัจจุบัน 
ตชว.ท่ี ๔.๑๐ นักเรียนท่ีจ าเป็นต้องได้รับบริการด้านทันตกรรมได้รับการส่งต่อ 
ตชว.ท่ี ๔.๑๑ แกนน านักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ 

 มาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย (14 คะแนน) 
ตชว.ท่ี ๕.๑ จัดต้ังชมรมสุขภาพหรือนักเรียนแกนน า ร่วมกันด าเนินกิจกรรมพฒันาสุขภาพในโรงเรยีน 
ตชว.ท่ี ๕.๒ นักเรียนเป็นสมาชิกชมรม หรือเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตชว.ท่ี ๕.๓ มีโครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน กับชุมชน 
ตชว.ท่ี ๕.๔ มีเครือข่ายด้านสุขภาพระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก 
ตชว.ท่ี ๕.๕ มีการจัดต้ังเครือข่ายด้านสุขภาพกับโรงเรียนอืน่ 
ตชว.ท่ี ๕.๖ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
ตชว.ท่ี ๕.๗ มีการระดมทรัพยากร หรืองบประมาณจากภายนอกเพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
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มาตรฐานที่ ๑ 
การบริหารจัดการ 

ความหมาย 
 การบริหารจัดการคือการจัดองค์กรและระบบการบริหารงานโรงเรียนด้วยการมีส่วนร่วมเพื่อให้การ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต้ังแต่การก าหนดวิสัยทัศน์นโยบายการ
จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพการนิเทศติดตามการประเมินผลและพัฒนา 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบในด้านการก าหนดวิสัยทัศน์
นโยบายการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพการนิเทศติดตามการประเมินผลและพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

แนวทาง/วิธีการด าเนนิงานในโรงเรยีนตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมุ่งม่ันในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 ๑) ผู้บริหารโรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ 
  ๑.๑) ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครู คณะกรรมการนักเรียน ผู้ปกครอง
เครือข่ายได้ร่วมกันประชุมจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ 

  
 1.2) โรงเรียนได้ช้ีแจงท าความเข้าใจหรืออธิบายความส าคัญของการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประชุมผู้ปกครองทุกครั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดท าเอกสาร เช่น เอกสารแผ่นพับ หนังสือพิมพ์หน้าเดียว หรือสารประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน OBEC NEWS 

การประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน 
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การประชุมชี้แจงต่อคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน 
 

  
ตัวอย่าง การเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านวารสารโรงเรียน 

   

 ๑.3) โรงเรียนมีการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างสม่ าเสมอเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆได้แก่ การตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าวัน การช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง การระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เป็นต้น 

ภาพตัวอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน 

 

ภาพเจ้าหน้าสาธารณสุขมาให้ความรู้เร่ืองการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง 
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 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
 โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ           
การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าท่ี อสม. , 
อพปร.  เพื่อก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 โรงเรียนมีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) จัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  
2) จัดท าโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

ตัวอย่าง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
*********************** 

ประเภทโครงการ โครงการประจ า          โครงการพัฒนา 
แผนงาน ฝ่ายบริหาร วิชาการบุคคลงบประมาณฯบริหารท่ัวไปกิจการนักเรียน 
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  งานส่งเสริมสุขภาพ 
สนองกลยุทธ์               โรงเรียน ข้อที่  ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาการประเมิน ดังนี้ 

สอดคล้องตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

มฐ.ท่ี 1 ด้านคุณภาพเด็ก/ผู้เรียน  
ข้อท่ี........................................................... 

มฐ.ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ  ข้อท่ี..................................... 

มฐ.ท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ข้อท่ี............................................................................ 
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ปีงบประมาณ  งวดท่ี 1 (1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562)  งวดท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562) 
ระยะเวลาด าเนินงาน .................(1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)...................... 
สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนบ้านตาเรืองฯ 

กลุ่มเป้าหมาย  ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมต้น ทุกกลุ่ม 
งบประมาณ (รวมทุกกิจกรรม)  .......................................บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ......................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม ประกอบกับหลักสูตรสถานศึกษา และวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนท่ีมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน และจากผลการส ารวจเฝ้าระวังด้านสุขภาพใน
รอบปีท่ีผ่านมา พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ และยังมีสภาพแวดล้อมทางกายท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพท่ีดีของนักเรียนดังนั้นเพื่อให้             
การส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพโดยรวมของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

๒.1  เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาสภาพแวดล้อมท้ังด้านกายภาพ และสังคมในโรงเรียนให้ปลอดภัย  
2.๒  เพื่อเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข รักษาสุขภาพ และป้องกันโรคในโรงเรียน 
๒.3  เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเติบโตสมวัย 
2.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

3. เปา้หมาย (ทุกกิจกรรมท่ีจัด) 
        3.1 ผลผลิต (Outputs) 

1) อาคารเรียน อาคารประกอบ สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา  
2) นักเรียนทุกคนได้รับการเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข รักษาสุขภาพ และป้องกันโรค   
3) นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเติบโตสมวัย  
4) นักเรียนทุกคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    ๑)  สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
    ๒)  นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข รักษาสุขภาพ และป้องกันโรค 
    ๓)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเติบโตสมวัย 

      ๔)  นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

4. รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณ 

ตัวอย่าง กิจกรรม 
งบประมาณ รวม 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ - - - - ทุกเดือน  
2. กิจกรรมคลินิกสุขภาพ - - - - ตลอดปีการศึกษา  
3. กิจกรรม 5 ส. - - - - ภาคเรียนละครั้ง  
4. กิจกรรมส้วมสุขสันต์ - - - - ตลอดปีการศึกษา  
5. กิจกรรมเอาเหาออกจากหัว - - - - ภาคเรียนละครั้ง  
6. กิจกรรมโครงงานสุขภาพ - - - - สิงหาคม  
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ตัวอย่าง กิจกรรม 
งบประมาณ รวม 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7. กิจกรรมชมรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม - - - - ตลอดปีการศึกษา  
8. กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ - - - - ตลอดปีการศึกษา  
9. กิจกรรมด่ืมนมประจ าวัน - - - - ตลอดปีการศึกษา  
10. กิจกรรมกินดีมีสุข - - - - ตลอดปีการศึกษา  
11. กิจกรรม อย.น้อย - - - - ภาคเรียนละครั้ง  
12. กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน - - - - ตลอดปีการศึกษา  
13. กิจกรรมเฝ้าระวังนักเรียนทุพ
โภชนาการ 

- - - - เดือนละ 1 ครั้ง  

14. กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน - - - - ทุกวันอังคาร  
15. กิจกรรมกีฬาภายใน - - - - พ.ย.  
16. กิจกรรมฟันสวยย้ิมใส - - - - ตลอดปีการศึกษา  
17. กิจกรรมชมรมเด็กไทยท าได้ - - - - เดือนละ 1 ครั้ง  
18. กิจกรรมเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ - - - - ภาคเรียนละครั้ง  

รวม - - - -   
 
5. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1) อาคารเรียน อาคารประกอบ สภาพแวดล้อมได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา  
2) นักเรียนทุกคนได้รับการเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข รักษา
สุขภาพ และป้องกันโรค   
3) นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเติบโต
สมวัย  
4) นักเรียนทุกคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 
- การส ารวจ 
- การบันทึกการตรวจสุขภาพ 
- การชั่งน้ าหนัก,วัดส่วนสูง 
- การสังเกต 
 
 
 

 
- แบบส ารวจ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
- แบบบันทึกสุขภาพของนักเรียน เช่น
แบบบันทึกการรับประทานอาหาร
กลางวัน ,แบบบันทึกการแปรงฟัน , 
แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง - 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
๑)  สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 
๒)  นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง ดูแล แก้ไข รักษาสุขภาพ 
และป้องกันโรค 
๓)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเติบโตสมวัย 
๔)  นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 
- การส ารวจ 
- การบันทึก 
- การตรวจสุขภาพ 
- การจัดกิจกรรม 
 
 

 
- แบบส ารวจ 
- แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

  
ลงช่ือ…………………………..…..ผู้เสนอโครงการ 

             (.....................................) 
   ต าแหน่ง  ....................................... 

 
ลงช่ือ……………….............................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

       (.............................................) 
ต าแหน่ง  ......................................... 

 
    ลงช่ือ………………....................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

            (..........................................) 
    ต าแหน่ง  ......(รอง.ผอ.รร.)........... 
 

 
   ลงช่ือ…………………………….…..ผู้อนุมัติโครงการ 
        (.........................................) 
ต าแหน่ง  ...........ผอ.รร............. 
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 ตัวชี้วัดที่ ๑.4 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านสุขภาพ  ดังนี้ 
 1) โรงเรียนมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่คณะครู กรรมการนักเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
 2) การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม ประชุมสัมมนา เป็นต้น 
 

ตัวอย่าง แบบบันทึกการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561 

ท่ี รายการ หน่วยงาน หลักฐานอ้างอิง หมายเหตุ 

1 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สพป.จบ.2 
โรงเรียนบุญสมวิทยา 

เกียรติบัตร 23 ก.ย.
2561 

2 การประชุมสัมมนาวิชาการเปิดโลกกว้าง
ทางการศึกษา Chan2 Open House 

โรงแรมนิวเทรเวิลลอดจ์ 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 

รายงานการอบรม 28 ก.ย.
2561 

3 การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   

ส านักงานสาธารณสุข 
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี   

รายงานการอบรม 29 ม.ค.
2562 

4 การประชุมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี ประจ าปี 2562 โรงเรียน
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2  

สพป.จบ.2 
 

รายงานการอบรม 13 ก.พ.
2562 

 

ตัวอย่างการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.จบ.2 

 

การประชุมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจ าปี 2562 โรงเรียนสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 
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 ตัวชี้วัดที่ ๑.5 แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านสุขภาพ โดยก าหนดโครงสร้าง และบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน 

ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
ค าส่ังโรงเรียน……………… 

ท่ี …………. / ………………………. 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ………………….. 

------------------------------------------- 
 

        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนา      
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม ประกอบกับหลักสูตรสถานศึกษา       
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน…………………….  
ได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา ………….. ข้ึน และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล โรงเรียน………………. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา ……………… ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 

  1.1 ................................................ ผู้อ านวยการโรงเรียน................  ประธานกรรมการ 
  1.2 ................................................ รองผู้อ านวยการโรงเรียน...........  รองประธานฯ 

  1.๓ ................................................    หัวหน้าฝ่าย/งาน........................       กรรมการ 
  ๑.4 ................................................    หัวหน้าฝ่าย/งาน........................      กรรมการและเลขานุการ 

      หน้าท่ี  ติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษาหารือ อ านวยความสะดวก  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้

  2. คณะกรรมการด าเนินงาน   
  ๒.๑ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  ประกอบด้วย 
        ๒.๑.๑  ................................................    ครู คศ............      หัวหน้า 
        ๒.1.๒  ................................................    ครู คศ............      ผู้ช่วย 

        ๒.๑.3  ................................................    ครู คศ............      ผู้ช่วย 
           หน้าที่  พัฒนาระบบการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมสนับสนุนด้านสุขภาพ 
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพบุคลากรในสถานศึกษา จัดอบรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ก ากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมรายละเอียดตามตัวชี้วัดแต่
ละด้าน (กิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  , กิจกรรมคลินิกสุขภาพ  , กิจกรรม 5 ส , กิจกรรมส้วมสุขสันต์ , กิจกรรม
เอาเหาออกจากหัว , กิจกรรมโครงงานสุขภาพ , กิจกรรมชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม , กิจกรรมสุขบัญญัติแห่งชาติ) 

๒.๒ ด้านที่ 2 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  ประกอบด้วย 
      ๒.๒.๑  ................................................    ครู คศ............      หัวหน้า 
      2.2.2  ................................................    ครู คศ............      ผู้ช่วย 

      ๒.๒.3  ................................................    ครู คศ............      ผู้ช่วย 
 
 



11 
 

-2- 
หน้าที่ พัฒนางานด้านโภชนาการอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ าด่ืมให้สะอาดได้มาตรฐาน การส่งเสริมความรู้

ด้านโภชนาการท่ีหลากหลาย จัดท ารายการอาหารด้วยโปรแกรม Thais Shool Lunch การดูแลภาวะการเจริญเติบโต
นักเรียน การพัฒนาและดูแลนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ การพัฒนาโรงอาหาร ห้องครัวให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับด้านโภชนาการ (กิจกรรมด่ืมนมประจ าวัน , กิจกรรมกินดีมีสุข  กิจกรรม อย.น้อย , 
กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน , กิจกรรมเฝ้าระวังนักเรียนทุพฯ 

๒.๓ ด้านที่ 3 การออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  ประกอบด้วย 
      ๒.๓.1  ................................................    ครู คศ............      หัวหน้า 
      ๒.๓.2  ................................................    ครู คศ............      ผู้ช่วย 
      ๒.๓.3  ................................................    ครู คศ............      ผู้ช่วย 

          หน้าที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม พัฒนาสมรรถภาพทางกายผู้เรียน        
จัดกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการท่ีหลากหลาย จัดต้ังชมรมสุขภาพตามความต้องการและความพร้อม
ของผู้เรียนส่งเสริมงานกีฬาท้ังภายใน และภายนอกอย่างสม่ าเสมอ (กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วัน , กิจกรรมกีฬา
ภายใน) 
 ๒.๔ ด้านที่ 4 ทันตสุขภาพ  ประกอบด้วย 

      ๒.๔.๑  ............................   ครู คศ.............  หัวหน้า 
      ๒.๔.2  ............................   ครู คศ.............  ผู้ช่วย 
      2.4.3  ............................   ครู คศ.............  ผู้ช่วย 
หน้าที่  พัฒนาการป้องกนั ดูแล รักษาสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียน ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน 

กับหน่วยงานทันตสุขภาพ ฝึกอบรม พัฒนาแกนน าทันตสุขภาพในโรงเรียน (กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส) 
๒.๕ ด้านที่ 5 งานวิชาการและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ   ประกอบด้วย 
      ๒.๕.๑  ............................   ครู คศ.............  หัวหน้า 
      ๒.๕.2  ............................   ครู คศ.............  ผู้ช่วย 

      ๒.๕.3  ............................   ครู คศ.............  ผู้ช่วย 
            หน้าที่  พัฒนาหลักสูตรการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพกับสาระการ
เรียนรู้ในทุกระดับช้ันและทุกรายวิชาส่งเสริมการพัฒนาส่ือด้านสุขภาพ การจัดท าโครงงานด้านสุขภาพ และด้าน
ส่ิงแวดล้อม จัดต้ังชมรมเด็กไทยท าได้ พัฒนาเครือข่ายสุขภาพท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และระดมทรัพยากรเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และความรอบ
รู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชน (กิจกรรมชมรมเด็กไทยท าได้ , กิจกรรมเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ) 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่ อให้การ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 256๑  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี   12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๑ 
 
 

(...........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................ 
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 ตัวชี้วัดที่ ๑.6 ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
ภาพการประชุมคณะกรรมการ และการเผยแพร่แนะน าด้านสุขภาพในโอกาสต่างๆ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.7 สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศท่ีดี มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีความปลอดภัย โดยมี
การจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง กิจกรรม 5ส เป็นต้น 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น 

 
ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองเลน่สนามเด็กเล่น 

 
ปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล 

 
ปรับปรุงป้าย และบริเวณหน้าโรงเรียน 
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การพัฒนาสวนเกษตรพอเพียง 

 
กิจกรรมแปลงนาสาธิต 

 
กิจกรรม 5 ส 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ มีนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 โรงเรียนด าเนินการให้มีการจัดการความรู้ท้ังภายนอกและภายในโรงเรียนดังนี้ 
  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อระดมความรู้และความคิดเห็น
ต่างๆ ส าหรับจัดการความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพท่ีบูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ 
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ตัวอย่าง แบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ต ารวจชายแดนสงเคราะห์) 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
กลุ่มสาระ / เร่ือง ชั้น หมายเหตุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1  ปฐมวัย/หน่วยผักสดสะอาด ปฐมวัย/หน่วยอาหารดีมีคุณภาพ อ.2/1  
2  ปฐมวัย/อาหารดีมีประโยชน์ ปฐมวัย/อาหารดีมีประโยชน์ อ.2/2  
3  ปฐมวัย/อาหารดีมีประโยชน์ ปฐมวัย/หน่วยไข่ อ.3/1  
4  ปฐมวัย/ผักแสนอร่อย ปฐมวัย/ข้าว อ.3/2  

 

ตัวอย่าง แบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับ ประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ต ารวจชายแดนสงเคราะห์) 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
กลุ่มสาระ / เร่ือง ชั้น 

หมาย
เหตุ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1  อวัยวะภายนอก ตา หู คอ  
เส้นผม จมูก 

อวัยวะภายนอก มือ เท้า  
ผิวหนัง ปาก ฟัน 

ป.1  

2  การสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี ภาษาไทย/กลัวท าไม,เข็ดแล้ว ป.2  
3  ภาษาไทย/โรคไข้หวัด ภาษาไทย/โรคไข้เลือดออก ป.3  
4  เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว พืชสมุนไพร ป.4  
5  กอท./บ้านงามตา กอท./พืชผักสวนครัว ป.5  
6  คณิตศาสตร์/ช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง คณิตศาสตร์/รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6  

ตัวอย่าง แผนจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การเรียนรู้ด้านสุขภาพ 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง อวัยวะภายนอก                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา   
เร่ือง  ลักษณะ หน้าท่ี และการดูแลรักษามือและเล็บ                              เวลา   1   ชั่วโมง    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1                                                       ภาคเรียนที่  2 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน  พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
ตัวชี้วัด 
 พ 1.1 ป.1/1  อธิบายลักษณะและหน้าท่ีของอวัยวะภายนอก 
 พ 1.1 ป.1/2  อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก 
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 

 1. อธิบายลักษณะ และหน้าท่ีของมือและเล็บ (K) 
  2. เสนอแนวทางการดูแลรักษามือและเล็บ (P) 
  3. มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน (A) 
สาระส าคัญ 
               มือเป็นอวัยวะท่ีใช้ในการหยิบจับถือส่ิงของต่าง ๆ เล็บช่วยป้องกันนิ้วไม่ให้ได้รับอันตราย การดูแลรักษา
มือและเล็บอย่างถูกวิธีจะท าให้มือและเล็บท างานได้อย่างเป็นปกติ 

สาระการเรียนรู้ 
              1. ลักษณะและหน้าท่ีของมือและเล็บ 
     2. เสนอแนวทางการดูแลรักษามือและเล็บ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์                            
มีวินัย 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
            ความสามารถในการคิด 

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
           - ทดสอบก่อนเรียน 
           - แผนภาพการดูแลรักษามือและเล็บ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. ครูน าภาพมือและเล็บให้นักเรียนดู 

            ให้นักเรียนยกมือข้ึนมาท้ังสองข้าง จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
        จากภาพ คือภาพอะไร (มือ) 
        นักเรียนมีมือกี่ข้าง และเห็นอะไรบ้าง (2 ข้าง มีนิ้ว และเล็บ) 
  2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับหน้าท่ีของมือและเล็บ โดยครูใช้ค าถาม ดังนี ้
         อวัยวะใดท าหน้าท่ีใช้หยิบจับส่ิงของ (มือ) 
                  ถ้าไม่มีมือจะมีอวัยวะใดท าหน้าท่ีแทนมือได้ (ไม่มี) 
        เล็บมือมีหน้าท่ีอย่างไร (ปกป้องปลายนิ้วมือไม่ให้ได้รับอันตราย) 
        ถ้าไม่มีเล็บมือจะเป็นอย่างไร (ปลายนิ้วมือได้รับอันตราย) 
        นักเรียนใช้มือท าอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ เขียนหนังสือ ถือกระเป๋า รับประทานอาหาร) 
  3. ครูตรวจความสะอาดมือและเล็บของนักเรียนทุกคนในช้ันเรียน จากนั้นเลือกนักเรียนท่ีมือและเล็บสะอาด
ออกมาหน้าช้ันเรียน และร่วมกันสนทนา โดยครูใช้ค าถาม ดังนี ้
       นักเรียนดูแลมือและเล็บให้สะอาดอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ตัดเล็บให้ส้ัน และล้างมือให้สะอาด) 
       มือและเล็บท่ีสะอาดมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ไม่มีเช้ือโรคท่ีมือ และเล็บ) 
       การท่ีเรามีมือและเล็บท่ีสะอาดท าให้ผู้ท่ีพบเห็นรู้สึกอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ช่ืนชมเพื่อนๆ อยากเล่นด้วย) 
  4. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากการตัดเล็บและท าความสะอาดมือและเล็บแล้ว ทุกครั้งก่อนจะรับประทาน
อาหารและหลังจากเข้าห้องน้ า ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 

 5. ให้นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติการล้างมือท่ีถูกวิธี โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีครูสาธิตโดยยังไม่ได้ใช้สบู่ ดังนี้ 
      ข้ันท่ี 1 ล้างมือด้วยน้ าให้มือเปียกจนท่ัวท้ังมือ     ข้ันท่ี 2 ใช้สบู่ถูท่ีฝ่ามือให้ท่ัวท้ัง 2 ข้าง 
      ข้ันท่ี 3 ฝ่ามือถูกัน              ข้ันท่ี 4 ฝ่ามือถูหลังมือและถูซอกนิ้วมือ 
      ข้ันท่ี 5 ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว               ข้ันท่ี 6 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 
       ข้ันท่ี 7 ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ            ข้ันท่ี 8 ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 
    จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อฝึกล้างมือด้วยสบู่ตามข้ันตอนท่ีถูกวิธีโดย 
ครูตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละข้ันตอน 
  6. ให้นักเรียนส ารวจมือของตนเองว่าเป็นอย่างไร และนักเรียนรู้สึกอย่างไร 
  7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการดูแลรักษามือและเล็บ โดยครูบันทึกเป็นแผนภาพความรู้  

 8. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
                   มือเป็นอวัยวะท่ีใช้ในการหยิบจับถือส่ิงของต่าง ๆ เล็บช่วยป้องกันปลายนิ้ว 

ไม่ให้ได้รับอันตราย การดูแลรักษามือและเล็บอย่างถูกวิธีจะท าให้มือและเล็บท างานได้อย่างเป็นปกติ   
  9. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี ้  
                    ถ้านักเรียนมีมือข้างเดียวจะเป็นอย่างไร 
 
 



16 
 

การจัดบรรยากาศเชิงบวก 
      จัดการประกวดมือและเล็บสะอาดในช้ันโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เท่า ๆ กันแล้วให้เพื่อนในกลุ่มส ารวจมือ
และเล็บของสมาชิกทุกคนในกลุ่มแล้วส่งผู้แทนกลุ่มเข้าประกวด โดยให้เพื่อนช่วยกันตัดสินผู้ท่ีมีมือและเล็บสะอาด
ท่ีสุดในห้อง จากนั้นครูให้ผู้ชนะการประกวดออกมาหน้าช้ันเรียนชูมือให้เพื่อน ๆ ดู และอธิบายวิธีการดูแลมือ และ
เล็บให้เพื่อนฟังเพื่อให้น าไปปฏิบัติตาม 
สื่อการเรียนรู้      

                 ภาพมือ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
              1. วิธีการวัดและประเมินผล 
                   สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
                             ตรวจช้ินงาน 

                             ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

     2. เคร่ืองมือ 
                   แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
                             ช้ินงาน 

                             แบบทดสอบก่อนเรียน 

              3. เกณฑ์การประเมิน 
           การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
         ผ่านต้ังแต่  2 รายการ ถือว่า  ผ่าน  /  ผ่าน  1 รายการ  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
กิจกรรมเสนอแนะ ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของมือและเล็บโดยครูใช้
ค าถาม ดังนี ้
                 มือ และเล็บของนักเรียนสะอาดหรือไม่ 
                 นักเรียนมีวิธีดูแลรักษาความสะอาดของมือและเล็บอย่างไร 
                         การท่ีมือและเล็บของเราสะอาดมีประโยชน์อย่างไร 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ.............................................. 
                                                                     (.............................................)                                       

 ผู้อ านวยการโรงเรียน......................... 
   วันท่ี ............................................ 

บันทึกผลหลังจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
                                                                 ลงช่ือ………………………..………………ครูผู้สอน 

          (............................................)  
.   วันท่ี ........................................... 
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 2) การน าองค์ความรู้ไปพัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพโดยปรับปรุงโครงการหรือใช้เป็นนวัตกรรมใหม่ 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้านสุขภาพในทุกระดับช้ัน  ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่าง ทะเบียนสื่อการเรียนการสอนบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ  

โรงเรียน……………………………….ปีการศึกษา……………… 

ท่ี ชื่อสื่อ สาระการเรียนรู้ 
ชื่อผู้จัดท า / 

ผลิต 
ระดับชั้น 

1 เกมจับคู่ภาพ ผักกับเงา ปฐมวัย  อ.2 
2 สมุดภาพ Pop-up อาหาร 5 หมู ่ ปฐมวัย  อ.3 
3 แผ่นภาพประกอบการเรียน เรื่อง อวัยวะภายใน สุขศึกษาฯ  ป.1 
4 หนังสือเล่มใหญ่ประกอบการเรียน เรื่อง ฟันของเรา สุขศึกษาฯ  ป.2 
5 สมุดภาพ Pop-up สุขบัญญัติแห่งชาติ  ภาษาไทย  ป.3 
6 โมบาย เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู ่ ภาษาไทย  ป.4 
7 แผ่นภาพ เรื่อง อาการเจ็บไข้ได้ป่วย ภาษาอังกฤษ  ป.5 
8 พีระมิดสุขบัญญัติ  10 ประการ คณิตศาสตร์  ป.6 

ตัวอย่างสื่อการสอนด้านสุขภาพ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการและน ามาปรับปรุง/พัฒนา            
การด าเนินงาน โรงเรียนด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินโครงการด้านสุขภาพ ดังนี้ 
  1) ก าหนดวิธีการประเมินผลไว้ในโครงการรวมถึงผู้รับผิดชอบการประเมินอย่างชัดเจน 
  ๒) จัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีคุณภาพโดยเครื่องมือต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และชนิด
ของข้อมูลท่ีต้องการจัดเก็บ 
  ๓) เก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะเวลาท่ีก าหนดในโครงการ 
  ๔) น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
  ๕) จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการเพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  ๖) น าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงผลการปฏิบัติงานท้ังในปีปัจจุบันและปีต่อไป 

ภาพการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนโดยฝ่ายบริหาร 
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ภาพการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 
 ตัวชี้วัดที่ 1.๑๐ มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพดังนี้ 
 1) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจัดท าเป็นแฟ้มหรือเป็นรายงานสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 2) ศึกษาข้อมูลสารสนเทศในแต่ละปีเพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนา 

 
กิจกรรมแจกยาเสริมธาตุเหล็ก 

 
กิจกรรมเอาเหาออกจากหัว 
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มาตรฐานที่ ๒ 
โภชนาการและอาหารปลอดภัย 

ความหมาย 
 โภชนาการและอาหารปลอดภัยหมายถึงการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับอาหารท่ี
พอเพียงมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเหมาะสมตามวัยสะอาดและปลอดภัยจากสารท่ีปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์และ
เช้ือโรคส่งผลให้นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนด าเนินการดังนี ้
 ๒.๑) จัดอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตมีความสะอาด
ปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคนได้บริโภคทุกวัน 
 ๒.๒) จัดน้ าด่ืมท่ีสะอาดปลอดภัยไม่มีสารปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทีเรียให้แก่นักเรียน 
 ๒.๓) จัดสถานท่ีรับประทานอาหารปรุงอาหารและจ าหน่ายอาหารถูกหลักสุขาภิบาล 
 ๒.๔) ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม 

แนวทาง/วิธีการด าเนนิงานในโรงเรยีนตัวช้ีวัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.1 นักเรียนมีส่วนสูงระดับดี (มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี คือ สูงตามเกณฑ์+
ค่อนข้างสูง+สูง) และมีรูปร่างสมส่วน(มีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง อยู่ในระดับสมส่วน) ในคนเดียว ร้อยละ 68 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ นักเรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเกินเกณฑ์ (เร่ิมอ้วนและอ้วน) ไม่เกินร้อยละ 10 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.3 นักเรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ต่ ากว่าเกณฑ์ (ภาวะผอม) ไม่เกินร้อยละ 5 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.4 นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ต่ ากว่าเกณฑ์ (ภาวะเต้ีย) ไม่เกินร้อยละ 5 

การพัฒนานักเรียนให้มีภาวะการเจริญเติบโตท่ีดี โรงเรียนควรมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
1.  การช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนด้วยเครื่องมอืท่ีได้มาตรฐาน 

 2.  การค านวณอายุนักเรียน ณ วันท่ีช่ัง และบันทึกพัฒนาการเป็นประจ าทุกเดือน 
 3.  การแปลผลภาวะโภชนาการนักเรียนจากกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย 
 4.  การบันทึกผลการประเมินภาวะโภชนาการรายบุคคลและสรุปจ านวนเป็นห้องเรียนระดับช้ันและ
ภาพรวมของโรงเรียนไว้เป็นข้อมูลการด าเนินการส่งเสริม/แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียน 

การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเองด้านสุขภาพ การช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

 
กิจกรรมกายบริหารยามเช้า 
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ตัวอย่าง ตารางสรุปผลภาวะการเจริญเติบโตนักเรียน โรงเรียน............ ปีการศึกษา ................. 

ภาคเรียนที่ สรุปผลภาวะการเจริญเติบโตนักเรียน 
สูงดีและสมส่วน อ้วน+เร่ิมอ้วน ผอม เต้ีย หมายเหตุ 

1/2651 70.09 9.05 1.99 1.07  
2/2561 78.66 9.97 2.02 1.25  

เกณฑ์ 68% 10% 5% 5%  
สรุปผล ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์  

 

ตัวอย่าง แผนภูมิภาวะการเจริญเติบโตนักเรียน โรงเรียน............ ปีการศึกษา ................. 

 
ตัวอย่าง แบบประเมินภาวะการเจริญเติบโต ประจ าปีการศึกษา........................ 

 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.5 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ(เร่ิมอ้วน+อ้วน/ผอม/เต้ีย) ทุกคนได้รับการแก้ไข  
 โรงเรียนควรดูแลนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (เริ่มอ้วน+อ้วน/ผอม/เต้ีย) และกลุ่มเส่ียง (ท้วม/ค่อนข้าง/
เต้ีย/ค่อนข้างผอม) โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมย่อยครูอนามัย ครูประจ าช้ันและครูผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารและโภชนาการเพื่อรับทราบ
สถานการณ์สาเหตุผลกระทบภาวะแทรกซ้อนของปัญหาทุพโภชนาการในนักเรียนและตกลงร่วมกันแก้ไขด าเนินการ
เบ้ืองต้น ดังนี้ 
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  ๑.๑ จัดท าทะเบียนนักเรียนท่ีมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการแยกเป็นกลุ่มอ้วนเต้ียผอมไว้เป็นข้อมูลการ
ด าเนินการแก้ไข 

  

     ๑.๒ จัดท ามาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนกลุ่มทุพโภชนาการ ดังนี้ 
 (1) เด็กเต้ีย เป็นโรคท่ีเกิดจากพันธุกรรม และโรคท่ีซ่อนเร้นอยู่ เช่น การขาดสารอาหารเรื้อรัง นอน

ดึก (ภาวะขาดฮอร์โมนเจริญเติบโต (Growth Hormone) และไม่ชอบออกก าลังกาย วิธีแก้ไข ให้ครูประจ าช้ันจัด
ให้เด็กด่ืมนม วันละ 2 ถุง ฝึกนักเรียนกระโดดโลดเต้น เล่นกีฬาท่ีต้องกระโดด และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ เช่น กีฬา
บาสเกตบอล ฟุตบอล วิ่ง กระโดดเชือก เข้าฐาน BBL เป็นต้น คุณครูต้องให้ความรู้ด้านโภชนาการโดยร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูง เช่น ไข่ เครื่องในสัตว์ หรือ ผักผลไม้ เช่น น้ าส้ม คะน้า 
บรอกโคลี ข้าวโอ๊ต ถ่ัวต่างๆ ปลาซาร์ดีน ด่ืมนมเป็นประจ า เป็นต้น นอกจากนี้ต้องก าชับให้นักเรียนนอนเป็นเวลา 
ก่อน 3 ทุ่ม หรืออย่างน้อย 8 ช่ัวโมงต่อวัน  

กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย ฐาน BBL 

 
 (2) เด็กผอม เป็นโรคท่ีเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ครบมื้อ หรือการเจ็บป่วย และได้รับ

สารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ พักผ่อนไม่เพียงพอ เครียด และไม่ชอบออกก าลังกาย วิธีแก้ไข ใช้วิธีเดียวกับการแก้ไข
ปัญหาเด็กเต้ีย เพิ่มเติมคือการร่วมมือกับผู้ปกครองในการก าชับนักเรียนให้รับประทานอาหารให้ครบท้ัง 3 มื้อ 
โรงเรียนมีการส ารวจนักเรียนท่ีไม่รับประทานอาหารเช้า 
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 (3) เด็กอ้วน เป็นโรคท่ีเกิดจากการรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย รับประทาน
อาหารท่ีไม่มีประโยชน์ การพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียด และออกก าลังกายน้อย วิธีแก้ไข ให้ครูประจ าช้ันสอน
หลักโภชนาการท่ีดีแก่นักเรียน การรับประทานอาหารท่ีมีพลังงานไม่เกิน 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ส าหรับเด็กและ
หญิงท างาน หรือ 2,000 กิโลแคลอรี่ส าหรับวัยรุ่นหรือชายวัยท างาน นอกจากนี้ ต้องลดปริมาณประเภท
คาร์โบไฮเดรต เช่น พวก แป้ง ข้าว บะหมี่ และลดอาหารท่ีมีไขมัน และน้ าตาลเยอะๆ เช่น อาหารขยะ ขนมกรุบกรอบ 
น้ าอัดลม ไอศกรีม เป็นต้น เน้นการทานกล้วยน้ าหว้า 1 ลูก ก่อนอาหารกลางวัน 15 นาทีทุกม้ือ และการด่ืมน้ า
ตามเยอะๆ เพื่อให้ลดการหิว และควรทานอาหารให้เป็นเวลา เน้นอาหารพวกต้ม ปิ้ง ย่าง และผักผลไม้ เมื่อนักเรียน
สามารถควบคุมและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ได้แล้ว ล าดับต่อไป ต้องให้นักเรียนออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อยวันละ 60 นาที โดยใช้สูตร 10:20:30 คือ เช้า 10นาที (ยืดเหยียด) กลางวัน 20นาที (กิจกรรมในร่ม , 
เกมส์สร้างสรรค์) ก่อนกลับบ้าน 30นาที (กีฬาท่ีถนัด หรือสนใจ) หรือใช้วิธีวิ่งเก็บระยะทาง ให้ได้สัปดาห์ละ 3-4 
ช่ัวโมง เฉล่ียวันละ 30 นาที หลังจากควบคุมอาหาร และการออกก าลังกายแล้วก็มาถึงการดูแลสุขภาพจิต เช่นการนั่ง
สมาธิ การร้องร าท าเพลง และการนอนหลับให้ตรงเวลา คือ การนอนก่อน 3 ทุ่ม หรือนอนอย่างน้อยวันละ 8 ช่ัวโมง 

 

ตัวอย่างวิธีการแก้ไขปัญหานักเรียนที่เป็นโรคอ้วนและเร่ิมอ้วน 

        ให้ความรู้อันตรายจากโรคอ้วน   ออกก าลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที 

 
จัดกิจกรรมว่ิงเก็บระยะ 50 กิโลเมตร ภายใน 20 วัน 

 
ทานกล้วย 1 ลูก ด่ืมน้ า 1 แก้ว ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน ทานข้าวไม่เกิน 1 ทัพพีต่อม้ือ 
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  ๑.๓ การพัฒนาเอกสาร การรายงานผลการด าเนินการท่ีมีระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  
 

 ๒. ส ารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนตัวอย่างข้อมูลท่ีควรส ารวจ เช่น นักเรียน
รับประทานอาหารหลักวันละกี่มื้อ มื้อใดบ้าง รายการอาหารท่ีนักเรียนบริโภคบ่อยท่ีสุดนักเรียนได้เงินค่าอาหารเท่าไร 
และน ามาวิเคราะห์ปัญหาโดยคณะท างาน 
 ๓. จัดประชุมคณะท างาน และครูท้ังโรงเรียนโดยผู้บริหารช้ีแจงโครงการเพื่อร่วมก าหนดนโยบายและ
ร่วมมือด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการอย่างจริงจัง 
 ๔. ประกาศนโยบายและการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงการประชุม              
จัดบอร์ดขนาดใหญ่ ประกาศเสียงตามสายให้นักเรียน ผู้ปกครอง แม่ครัว บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบ 
 ๕. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
  ๕.๑ จัดประชุมช้ีแจงนักเรียนทุกคนผู้ปกครองแม่ครัวแม่ค้า/ผู้ประกอบการอาหารบุคลากรในโรงเรียน
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขรวมท้ังชุมชนรับทราบนโยบายการจัดท าโครงการและร่วมมือด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา 
ทุพโภชนาการโดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
  ๕.๒ จัดอบรมและประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะนักเรียนท่ีมีปัญหาทุพโภชนาการโดยแยกเป็นกลุ่มเด็กอ้วนเด็ก
เต้ีย เด็กน้ าหนักน้อยเพื่อให้นักเรียนทราบปัญหาผลกระทบ และความเส่ียงหากไม่ได้รับการแก้ไขตนเอง แนะน าการ
ค านวณอายุ วิธีการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง แปลผลภาวะโภชนาการ บันทึกและการเฝ้าระวังตนเองด้วยการขีดเส้นกราฟ
ในสมุดบันทึกสุขภาพด้วยตนเอง วิธีเลือกซื้ออาหารท่ีเหมาะสม วิธีการปฏิเสธพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ี
สามารถท าให้นักเรียนมีรูปร่างสมส่วน สูงใหญ่ สมวัย การตรวจสอบความต้ังใจในการแก้ไขและป้องกันภาวะทุพ
โภชนาการด้วยกระบวนการกลุ่มซึ่งควรจัดประชุมหลายครั้ง 
  ๕.๓ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารให้มีความรู้ประเด็นการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ
ด้วยอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ (เทคนิคการจัดอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ มีผักอย่างน้อยมื้อละ ๔ ช้อนกินข้าว 
การตักอาหารให้มีปริมาณท่ีนักเรียนควรได้รับในแต่ละมื้อการจัดผลไม้เป็นอาหารว่างแทนขนมกรุบกรอบการผสม
เครื่องด่ืมท่ีมีน้ าตาลไม่เกินร้อยละ ๕ 
  ๕.๔ จัดท ารายการอาหารกลางวันเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย๑เดือนโดยคณะกรรมการอาหารกลางวัน
ร่วมกับแม่ครัวพัฒนามาจากผลส ารวจ (ข้อ ๓) ให้เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการโดยจัดให้แตกต่างจากนักเรียนท่ี
มีภาวะโภชนาการปกติในเมนูเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นภาระ เช่น เด็กอ้วนต้องลดความหวานใส่น้ ามันน้อยกว่าปกติเพิ่ม
ผักนักเรียนเด็กท่ีมีภาวะเต้ียต้องเพิ่มอาหารท่ีมีสารอาหารโปรตีนและแคลเซียมมากกว่าปกตินักเรียนท่ีมีน้ าหนักน้อย
ปรุงอาหารเหมือนนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการปกติแต่เพิ่มปริมาณและเพิ่มอาหารท่ีให้พลังงาน 
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  ๕.๕ ติดตามควบคุมและดูแลการจัดท าอาหารกลางวันให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน 
  ๕.๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท้ังในหลักสูตรและกิจกรรม
โดยบูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่างๆมอบหมายให้ใบงานนักเรียนไปค้นคว้าท าโครงงานเรื่องอาหารเช่น อาหาร
ควบคุมน้ าหนักการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการด้วยตนเอง 
  ๕.๗ รณรงค์ร่วมกับผู้ปกครองชุมชนจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการแก้ไขและควบคุมภาวะทุพโภชนาการให้
นักเรียนโดยจัดอาหารท่ีลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม รับประทานผักผลไม้ จัดน้ าเย็นสะอาดแทนน้ าหวานท้ังท่ีบ้าน และใน
โรงเรียน รวมถึงการไม่มีขนมหวาน ไอศกรีมในการจัดงานวันส าคัญต่างๆ เช่น งานวันเด็ก งานกีฬาสี เป็นต้น 

  ๕.๘ เฝ้าระวัง และแปลผลภาวะโภชนาการของนักเรียนท่ีมีปัญหาท้ัง ๓ กลุ่มทุกเดือนพร้อมน าเข้าท่ี
ประชุมคณะท างานเพื่อทราบความคืบหน้าน ามาปรับปรุงพัฒนา 
  ๕.๙ การติดป้ายประกาศ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนทราบถึงอันตรายจากการบริโภค
อาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานจัด มีการจัดเมนูบริการอาหารว่างให้กับนักเรียนในแต่ละวันซึ่งมีรสไม่หวานจัด 
 ๖. นักเรียนทุกคนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการได้รับการแก้ไข และช่วยเหลือทุกคน 
     ๖.๑ การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน และภาวะทุพโภชนาการ  ดังนี้ 
                     1) รายงานผู้บริหารสถานศึกษารับทราบเพื่อจัดท าโครงการแก้ไขปัญหา 
   2) การให้ความรู้เรื่องอาหารท่ีควรรับประทานในแต่ละวัน เพื่อควบคุมน้ าหนักไม่ให้เกินเกณฑ์ 
   3) ดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีถูกต้อง โดยรับประทานผักและผลไม้เพิ่มข้ึนงดอาหาร
จ าพวกแป้ง อาหารหวาน ไขมัน อาหารทอด น้ าอัดลม น้ าหวาน 

6.๒ ส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวันอย่างน้อย วันละ 60 นาที เช้า กลางวัน เย็น (10:20:30) 
6.๓ ติดตามประเมินภาวะการเจริญเติบโตทุกเดือน 

6.๔ สรุปรายงานและประเมินผลหลังด าเนินการกิจกรรม 

6.๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยโภชนาการและอาหารปลอดภัย  โดยจัดให้มีอาหารท่ีมี
คุณค่า สะอาด ปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
  6.๖ ส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพจัดสถานท่ี อุปกรณ และกิจกรรมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชน เขามาใชสถานที่และอุปกรณหรือเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนตามความ
เหมาะสม 

 ตัวชี้วัดที่ ๒.6 โรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ 
 โรงเรียนบ้านตาเรืองฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริการอาหารท่ีครบ 5 หมู่ ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี รณรงค์การ
ไม่รับประทานอาหารท่ีหวานจัด เค็มจัด และไม่รับประทานอาหารท่ีมีไขมันมาก จัดอาหารกลางวันโดยมีผัก เนื้อสัตว์ 
และข้าว แก่นักเรียนตามมาตรฐาน 

ตัวอย่างรายการอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch 
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 ตัวชี้วัดที่ ๒.7 โรงเรียนส่งเสริมให้ใช้เกลือและเคร่ืองปรุงรสที่เสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร 
 ๑) ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการอาหารให้มีการจัดอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ ปรุงรสด้วยเกลือเสริม
ไอโอดีน มีผักอย่างน้อยมื้อละ ๔ ช้อนกินข้าว จัดอาหารท่ีมีตับหรือเลือดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จัดผลไม้เป็น
อาหารว่าง จ าหน่ายเครื่องด่ืมท่ีมีน้ าตาลน้อยกว่าร้อยละ ๕ และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
 ๒) ส ารวจรายการอาหารกลางวันยอดนิยมของนักเรียน และประมวลผลเพื่อน ามาพัฒนาเป็นอาหารท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
 ๓) จัดท ารายการอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าโภชนาการเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนโดยแม่ครัว 
 ๔) ท าอาหารตามข้อ ๓ บริการให้นักเรียนทุกคนรับประทานพร้อมสอบถามความพึงพอใจน าความคิดเห็น
ของนักเรียนมาปรับปรุงพฒันาโดยยึดหลักการท่ีได้รับความรู้ 
 ๕) ติดตามควบคุมและเย่ียม เสริมพลังการจัดท าอาหารกลางวันให้มีคุณภาพตามท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการอาหารกลางวันของโรงเรียน 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.8 โรงเรียนมีการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร โดยอาศัย
ช่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 โรงเรียนจัดเผยแพร่ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประเด็นการแก้ไขปัญหานักเรียนทุพโภชนาการ ดังนี้ 

๑) จัดท าบอร์ดขนาดใหญ่ประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหานักเรียนทุพโภชนาการ 
     ๒) จัดประชุมช้ีแจงอบรมพัฒนาศักยภาพระดมสมองวางแผนสาระการเรียนรู้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ต่างๆ เช่น ประกวดค าขวัญ ประกวดการเล่านิทานเป็นต้น 
  ๓) ประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น เสียงตามสาย กิจกรรมหน้าเสาธง เดินรณรงค์ แผ่นพับ  
  ๔) ประชุมเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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 ตัวชี้วัดที่ ๒.๙ โรงเรียนจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
 ๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ อย.น้อยโรงเรียน 

 ๒) นักเรียนแกนน าส ารวจอาหารยอดนิยมประมวลผล และพัฒนารายการอาหารท่ีควบคุมป้องกัน             
ทุพโภชนาการ ร่วมนิเทศควบคุมประเมินอาหาร และภาวะโภชนาการ 
 ๓) จัดท ารายการอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าโภชนาการเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 
 4) ให้ค าแนะน าในการรับประทานอาหารท่ีถูกหลัก และเป็นตัวอย่างท่ีดีกับเพื่อนท ากิจกรรมให้ความรู้เช่น 
เสียงตามสายจัดบอร์ดนิเทศป้ายนิทรรศการ 
 5) ตรวจสอบควบคุมอาหารและช่วยประเมินภาวะโภชนาการ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๐ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้รับอาหารม้ือเช้า 
 ๑) ครูอนามัย ครูอาหารกลางวัน ครูประจ าช้ัน ส ารวจเด็กในห้องเรียนเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร 
 ๒) วิเคราะห์ว่าเด็กไม่ได้รับประทานอาหารเช้ากี่คน และจัดท าทะเบียนเด็กกลุ่มนี้เพื่อดูแลแก้ไขและควบคุม
ติดตามทุกวันเปิดเรียนด้วยการซักถาม 
 ๓) แจ้งหนังสือราชการให้ผู้ปกครองนักเรียนให้ช่วยดูแลการรับประทานอาหารเช้าท่ีบ้าน 
 4) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบถึงผลดีผลเสียของอาหารเช้าต่อผลการเรียนของลูกหลาน และขอให้
จัดอาหารเช้าให้เด็กรับประทานทุกวัน 

ตัวอย่างแบบสรุปผลการส ารวจการได้รับประทานอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียน.... ปีการศึกษา .......... 
 

ช้ัน จ านวนนักเรียน 
ได้รับประทาน

อาหารเชา้ 
ไม่ได้รับประทาน

อาหารเชา้ 
โรงเรียนจัดอาหารเช้าให ้

(จ านวนคน) 
อ.1 41 41 o o 
อ.2 70 70 o o 
ป.๑ 75 75 o o 
ป.๒ 56 56 o o 
ป.๓ 55 55 o o 
ป.๔ 62 62 o o 
ป.๕ 66 66 o o 
ป.๖ 71 71 o o 
ม.1 56 55 1 1 
ม.2 66 66 o o 
ม.3 34 34 o o 

รวม 652 651 o o 

ร้อยละ ๑๐๐ 99.84 0.16 0.16 
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 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๑ โรงเรียนมีการจัดหรือจ าหน่ายอาหาร ขนม ที่ถูกหลักโภชนาการ 
 ๑) ส ารวจอาหารขนม และเครื่องด่ืมท่ีจ าหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน ภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน
โดยนักเรียนแกนน าชมรมเด็กไทยท าได้ 

 ๒) ตรวจสอบรายการของอาหารขนม และเครื่องด่ืม เก็บภาพถ่ายพร้อมบันทึกแยกเป็นรายการอาหารท่ีอยู่
ในหลักเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์ไขมัน และโซเดียมเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงของคณะท างานร่วมกับ
กรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ดังนี้ 
  ๒.๑) โรงเรียนงดจ าหน่ายอาหารทอดด้วยน้ ามันท่วม และอาหารท่ีปรุงโดยใช้น้ ามันมากกว่าครึ่งช้อนชา 
หรือ ๓.๒๕ กรัมต่อมื้อ (น้ ามัน ๑ ช้อนชา หนัก ๕ กรัม) 
  ๒.๒) ไม่จ าหน่ายขนมกรุบกรอบท่ีมีปริมาณโซเดียมในฉลากเกินร้อยละ ๔ หรือปริมาณโซเดียมท่ีได้รับไม่
เกิน ๒,๔๐๐ มิลลิกรัมต่อวัน) 
  ๒.๓) โรงเรียนจ าหน่ายเครื่องด่ืมท่ีมีน้ าตาลไม่เกินร้อยละ ๕ และการปรุงประกอบเอง 
 ๓) จัดประชุมวางแผนปฏิทินควบคุมดูแลก ากับวิธีสร้างแรงจูงใจ และวิธีการลงโทษส าหรับผู้ประกอบการ
ร่วมมือพร้อมสรุปการประชุมเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 ๔) ให้ความรู้ความเข้าใจ ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ าหน่ายอาหารขนม และเครื่องด่ืมตามเกณฑ์
ไขมัน โซเดียม และน้ าตาล 

ตัวอย่าง ขนมและอาหารที่จ าหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน  

 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๒ โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 โรงเรียนบูรณาการ เรื่องอาหาร และโภชนาการเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 ๑) ประชุมครูเพื่อวางแผนบูรณาการความรู้เรื่องโภชนาการ และอาหารปลอดภัยเข้าไปในหลักสูตร          
ทุกช่วงช้ัน เช่นอาหารมื้อเช้าส าคัญต่อสมองลดหวานมันเค็มประโยชน์ของผักฉลากโภชนาการ 
 ๒) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรและสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและ
อาหารท่ีปลอดภัย 
 ๓) จัดท าแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 
 ๔) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต้ังแต่ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันจัดกิจกรรม และข้ันสรุปและประเมินผล 
 ๕) จัดหาส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
 ๖) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากใบงานและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
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ตัวอย่าง โครงงาน และสื่อการสอนบูรณาการด้านสุขภาพ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๓ โรงเรียนมีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
 โรงเรียนผ่านการประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตามแบบของกรมอนามัยเพื่อตรวจสอบว่าสถานท่ี
ผลิตอาหารผู้ปรุงสภาพแวดล้อมของโรงอาหารการเก็บรักษาอาหารและอื่นๆเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะซึ่งผลการ
ส ารวจพบว่า โรงเรียนบ้านตาเรือง(ต ารวจชายแดนสงเคราะห์)ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

นอกจากนี้ โรงเรียนจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องอาหารปลอดภัยห่างไกลสารพิษเป็นมิตรส่ิงแวดล้อมและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง รายการ
เสียงตามสาย ป้ายนิเทศให้ความรู้ติดตามบอร์ดหรือสถานท่ีต่างๆของโรงเรียน และชุมชน เอกสารแผ่นพับกิจกรรม
รณรงค์เนื่องในวันส าคัญต่างๆ ประกวดผลงานนักเรียนในการรณรงค์เรื่องอาหารปลอดภัย 
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 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๔ โรงเรียนมีการบริการน้ าด่ืมสะอาด ปลอดภัยแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 
 ๑) ส ารวจจุดบริการน้ าด่ืมในโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอโดยใช้หนึ่งท่ีต่อผู้ด่ืม ๗๕ คน  
 ๒) ตรวจสอบคุณภาพน้ าด่ืมสะอาดเบ้ืองต้นด้วยชุดตรวจสอบอย่างง่าย (Test kit) เพื่อหาการปนเป้ือน
แบคทีเรียโดยนักเรียนแกนน า และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอ 
 ๓) ประสานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขผู้ช่วยปรับปรุงแก้ไขกรณีน้ าไม่ได้คุณภาพ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๒.๑๕ โรงเรียนมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านโภชนาการและอาหาร
ปลอดภัย 

๑) นิเทศด้านโภชนาการ และอาหารปลอดภัย โดยชมรมเด็กไทยท าได้ เดือนละ ๑ ครั้ง  
๒) นิเทศด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัยโดยกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ี 

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓) การตรวจสุขภาพประจ าปีของครู ผู้ประกอบอาหาร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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มาตรฐานที่ ๓ 
การออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ 

ความหมาย 
 มาตรฐานท่ี ๓ การออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการหมายถึงการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
กีฬาและนันทนาการท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความ
แข็งแรงท้ังทางร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาคงไว้ซึ่งการมีสมรรถภาพของร่างกาย 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนด าเนินการดังนี ้
 ๑) จัดกิจกรรมการออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ๒) จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีในการออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการให้เพียงพอกับนักเรียน 
 ๓) จัดกิจกรรมการทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้แก่นักเรียนแลบุคลากรในสถานศึกษา 
 ๔) ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงโดยการออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ 
 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านการออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ 
 ประโยชน์ของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 ๑. ระบบไหลเวียนโลหิต ส่งผลให้หัวใจมีความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ข้ึน อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart 
Rate) ขณะพักช้าลงร่างกายสามารถท างานได้นานข้ึน ความดันโลหิต (Blood Pressure) ลดต่ า เพิ่มปริมาณเม็ดเลือด
แดง (Red Blood Cell) และฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เพิ่มปริมาณไขมันชนิดดี HDL (High Density 
Lipoprotein) และช่วยลดไขมันชนิดไม่ดี LDL (Low Density Lipoprotein) จึงช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุด
ตันได้เป็นอย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของร่างกายและการฟื้นตัวหลังการออกก าลังกายเร็วข้ึน 
 ๒. ระบบหายใจ ความสามารถในการจับออกซิเจนของร่างกายเพิ่มมากข้ึนทรวงอกขยายใหญ่ข้ึนกล้ามเนื้อ
ท่ีท าหน้าท่ีหายใจแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นของปอดเพิ่มข้ึน 
 ๓. ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อ มัดกล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ข้ึนท าให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน
ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเคล่ือนไหวท าให้ข้อต่อมีความมั่นคงมากข้ึนช่วยชะลอความเส่ือมของข้อต่อและป้องกัน
การอักเสบของข้อต่อท าให้กระดูกมีความแข็งแรงและความหนาแน่นเพิ่มมากข้ึนซึ่งช่วยในการชะลอภาวะกระดูกพรุน 
 ๔. ระบบประสาท ช่วยพัฒนาการประสานความสัมพันธ์ในการทรงตัวการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของรา่งกาย 
 ๕. ระบบฮอร์โมน ต่อมหมวกไตจะหล่ังฮอร์โมนอิพิเนฟรินและนอร์อิพิเนฟรินท าให้การเต้นของหัวใจเป็น
ปกติและเต้นแรงข้ึน ต่อมพิทูอิทารี่จะหล่ังฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตท าให้กระดูกมีการเจริญเติบโตและยาวข้ึนในวัย
เด็กและวัยรุ่นแต่ในวัยผู้ใหญ่จะช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนและเซลส์ไขมันและเพิ่มการใช้กรดไขมันให้มากข้ึน  ต่อม
ไทรอยด์ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายการท างานของสมองระบบไหลเวียนโลหิตระบบกล้ามเนื้อการเผาผลาญ
อาหารการสร้างโปรตีนและการเผาผลาญไขมัน ต่อมเพศจะหล่ังฮอร์โนแอนโดเจน และเทสโตสเตอโรนในเพศชาย
เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในเพศหญิง ตับอ่อนจะช่วยในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
 ๖. ทางจิตวิทยา กีฬาช่วยช่วยผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้มีสมาธิมากข้ึน ช่วยให้มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองสูงข้ึนและกล้าแสดงออกมากข้ึน สร้างความสนุกสนานและเกิดแรงจูงใจให้ออกก าลังกายได้นานมากข้ึน ช่วย
ปลูกฝังการมีทัศนคติท่ีดีในการออกก าลังกาย 
 ๗. คุณค่าทางสังคม/จิตใจ/บุคลิกภาพ ได้พบเพื่อนใหม่สังคมใหม่ท าให้มีสังคมเพิ่มมากข้ึนและรู้จักในการ
เคารพกฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมศีลธรรมอันดีงาม 
 หลักของการออกก าลังกายการออกก าลังกายท่ีถูกต้องนั้นควรยึดหลัก FITT ได้แก่ 
  F คือ Frequency (ความถ่ี) การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแรงของระบบ
หายใจระบบหัวใจและระบบหลอดเลือดนั้นสามารถท าได้ ๓ - ๕ วันต่อสัปดาห์ 
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  I คือ Intensity (ความหนัก) การออกก าลังกายแต่ละครั้งถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อระบบ
ต่างๆ ของร่างกายจะต้องท าให้หัวใจ หรือชีพจรมีอัตราการเต้นอยู่ในระหว่าง ๖๐ – ๘๐ % ของอัตราการเต้นสูงสุด
ของหัวใจ (MHR : Maximum Heart Rate = ๒๒๐ - อายุ (ปี) 
  T คือ Time (ระยะเวลา) เป็นการแสดงความสามารถการท่ีจะออกก าลังกายแต่ละครั้งได้นานเพียงใด
ข้ึนอยู่กับการฝึกฝนท่ีผ่านมาและความหนักในการออกก าลังกายถ้าจะให้เกิดผลดีต่อระบบหัวใจจะต้องใช้เวลา
ประมาณ๑๕-๖๐นาที 
  T คือ Type (ประเภทใด) เป้าหมายหลักของการออกก าลังกายคือการสร้างเสริมสุขภาพ และการ
เสริมสร้างความทนทานของระบบหัวใจกิจกรรมท่ีเหมาะจึงควรเป็นกิจรรมท่ีตนเองสนใจและมีการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ๆด้วยจังหวะท่ีไม่เร่งเร้าแต่มีความต่อเนื่องและนานพอสมควรเช่นการเดินการวิ่งการถีบจักรยานการเต้นแอโรบิก
และการใช้กีฬาเป็นการออกก าลังกาย เป็นต้น 
 การออกก าลังกายในวัยเด็ก 
  วัยเด็กเป็นวัยท่ีอยู่ในช่วงของการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งการออก
ก าลังกายจะช่วยในการส่งเสริมให้ระบบต่างๆของร่างกายเช่นระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆรวมถึงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กได้อีกด้วย 
 แนวทางการออกก าลังกายส าหรับเด็กและเยาวชน 
  ๑. ควรปฏิบัติกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยวันละ๖๐นาทีทุกวันหรือเกือบทุกวัน 
  ๒. ควรปฏิบัติกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิก หรือใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ซ้ าๆกันเพื่อเสริมสร้างความ
สมบูรณ์พร้อมของระบบหัวใจ และระบบหายใจด้วยความหนักระดับรุนแรง อย่างน้อย วันละ ๒๐ นาที ๓-๕ วัน            
ต่อสัปดาห์เช่นการวิ่งว่ายน้ า การกระโดดการถีบจักรยานเป็นต้น 
  ๓. ควรฝึกการออกก าลังด้วยแรงต้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อ สัปดาห์ละ ๒ – ๓ วัน เช่น
การดันพื้น การวิดพื้น การปีนต้นไม้ การไต่เชือก การห้อยโหน การกระโดดเชือก การเล่นกีฬาบาสเกตบอล
วอลเล่ย์บอล และเทนนิส เป็นต้น 
  ๔. ควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์พร้อมของการเคล่ือนไหวของข้อต่ออย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๓ วัน 
 ข้อแนะน าในการออกก าลังกายในวัยเด็ก 
 ๑. กิจกรรมการออกก าลังกายควรเน้นความสนุกสนานรูปแบบท่ีง่าย 
 ๒. ควรค านึงถึงความปลอดภัยไม่หนักเกินไป 
 ๓. ควรจัดกิจกรรมในลักษณะค่อยๆเพิ่มระดับความหนักของการออกก าลังกายจนถึงระดับหนักปานกลาง 
 ๔. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลังกายและคลายอุ่นร่างกายหลังการออกก าลังกายทุกครั้ง 
 ๕. การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควรใช้กิจกรรมลุกนั่งดันพื้นหรือโหนบาร์ 
 ข้อควรระวังการออกก าลังกายในวัยเด็ก 
 ๑. เมื่อเด็กไม่สบายมีไข้ตัวร้อนไม่ควรออกก าลังกาย 
 ๒. หลีกเล่ียงการออกก าลังกายท่ีมีการปะทะกระทบกระแทกหรือใช้ความอดทนมากเกินไป 
 ๓. สภาพอากาศร้อนมีแสงแดดมากควรหลีกเล่ียงหรือต้องให้เด็กด่ืมน้ าเป็นระยะๆ 
 ประเภทของนันทนาการ 
 ๑. นันทนาการเพื่อการเรียนรู้และทักษะได้แก่ 
  - กิจกรรมศิลปหัตถกรรม เช่น การพิมพ์ภาพ การตกแต่งบ้าน การเย็บปักถักร้อย การประกอบอาหาร
การแกะสลัก การปั้น และการวาดภาพ 
  - กิจกรรมทางวรรณกรรม (การพูดอ่านเขียน) 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเข้าค่ายพักแรม การตกปลา การศึกษาธรรมชาติ การผจญภัยในป่าและ
การเดินทางไกล 
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 ๒. นันทนาการเพื่อความบันเทิงได้แก่ 
  - กิจกรรมการเต้นร า กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมงานอดิเรก 
  - กิจกรรมนันทนาการพิเศษเนื่องในเทศกาล หรือวันส าคัญต่างๆ มหกรรมต่างๆ เช่น วันสงกรานต์            
วันลอยกระทง รวมถึงการประกวดสัตว์เล้ียง การแสดงบนเวที การประกวดทักษะความสามารถ และกิจกรรมเต้นร า
ลีลาศ ดนตรี ศิลปหัตถกรรม และกีฬาพื้นเมือง 
 ๓. นันทนาการเพื่อสุขภาพได้แก่ 
  - เกมกีฬาและกีฬาเพื่อการแข่งขัน 
  - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ เช่น การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การพักผ่อน และ            
การส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น ไปเท่ียวชมภาพยนตร์ ฝึกสมาธิ 
  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ เช่น การอภิปราย เกมฝึกการฟัง-พูด-คิด เป็นต้น 
 ๔. นันทนาการเพื่อการบ าบัด ได้แก่ 
  - กิจกรรมการละคร กิจกรรมดนตรีและการร้องเพลง 
  - กิจกรรมนันทนาการทางสังคม เช่น กลุ่มสัมพันธ์ละครดนตรีกีฬาและศิลปหัตถกรรมเป็นต้น 
  - กิจกรรมนันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจและความสุขสงบ เช่น กิจกรรมฝึกสมาธิ โยคะ การฟังเพลง 
 ๕. นันทนาการเพื่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการบริการอาสาสมัคร เช่น การพัฒนาชุมชนกีฬา กิจกรรม
ศิลปะชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อบริการชุมชน และสังคมประเภทต่างๆ เช่น สมาคม
แม่บ้าน สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสายใจไทย เป็นต้น 
 นันทนาการในโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมนันทนาการท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพือ่บริการนักเรียนให้มีโอกาสเข้า
ร่วมอย่างท่ัวถึงเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย การฝึกทักษะทางการกีฬาการเรียนรู้และการพักผ่อนอย่างอิสระอาจจะ
จัดในหรือนอกเวลาเรียนเช่น การจัดกิจกรรมดนตรี การทัศนศึกษา หมากรุก การจัดค่ายพักแรม เป็นต้น หรือจัดใน
รูปของกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม 
เช่น มีการจัดสวนหย่อม มีโต๊ะม้าหิน มีสนามเด็กเล่น เป็นต้น 
 

แนวทาง/วิธีด าเนนิงาน ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ มีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการที่ปลอดภัยเพียงพอ  
พร้อมใช้งานและปลอดภัย 

 โรงเรียนบ้านตาเรืองฯ ได้ด าเนินงานส่งเสริมการออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการในโรงเรียน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑) จัดเตรียมสถานท่ีและจัดหางบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการออกก าลังกายกีฬาและ
นันทนาการท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีในโรงเรียนและชุมชนความต้องการของนักเรียนและหลักสูตรท่ีใช้ในการเรียน             
การสอน เช่น สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เป็นต้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 - ศึกษาวิเคราะห์สภาพของพื้นท่ีในโรงเรียนและชุมชนเพื่อจะได้จัดเตรียมสถานท่ีออกก าลังกายท่ีเหมาะสม
กับพื้นท่ีในโรงเรียนและชุมชน 
 - ศึกษาความต้องการของนักเรียนในการใช้อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 - จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนครูผู้ปกครองและนักเรียนในการจัดท าแผนเพื่อจัดหางบประมาณในการ
จัดเตรียมสถานท่ีจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์นันทนาการท่ีเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนโดยใช้
งบประมาณท่ีได้จากทางราชการงบประมาณจากเอกชน เป็นต้น 
 ๒) สถานท่ีและอุปกรณ์ในการออกก าลังกายมีความปลอดภัย เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
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การพัฒนาสนาม BBL 

  
การพัฒนาสนามเด็กเล่น 

  
สนามฟุตบอลหญ้าเทยีมคิงเพาเวอร์โรงเรียนบ้านตาเรือง 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายภายในภาคเรียนที่ ๑ ตามเกณฑ์ของกรม
พลศึกษา  หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 การด าเนินการทดสอบสมรรถภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี
การทดสอบอย่างต่อเนื่องในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ดังนี้ 
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ด้านที่ ๑ การทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ  ซึ่งกิจกรรมท่ีใช้ทดสอบ คือ            
วิ่งระยะไกล  ชาย/หญิง  ๑,๒๐๐  เมตร 

 
ด้านที่ ๒  การทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ กิจกรรม ลุก-นั่ง  ๖๐  วินาที 

 
ด้านที่ ๓  การทดสอบความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลังและต้นขาหลัง กิจกรรมนั่งงอตัวไปข้างหน้า 

 
ด้านที่ ๔  การทดสอบความแข็งแรงและก าลังของกล้ามเนื้อขา กิจกรรมยืนกระโดดไกล 

 
ด้านที่ ๕  การทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว กจิกรรมวิ่งอ้อมหลัก 
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ด้านที่ ๖  การทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขน  กิจกรรมดันพื้น 30 วินาที 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๖.๗๒ โดยโรงเรียนมี
การทดสอบสมรรถภาพภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ตัวอย่าง ตารางรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน คร้ังที่ ๑  
ปีการศึกษา ................. วันที่ .................................. 

ชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการทดสอบ 

สรุปผลการผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

ผ่าน (คน) ไม่ผ่าน (คน) 
ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 40 40 40 0 
ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 72 72 72 0 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 76 76 76 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 56 56 56 0 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 57 57 57 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 59 59 59 0 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 63 63 63 0 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 71 71 71 0 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 58 57 50 7 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 66 55 47 8 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 34 34 28 6 
รวม 652 640 619 21 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายกีฬา และนันทนาการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เช่น 
การออกก าลังกายหน้าเสาธงในตอนเช้า การออกก าลังกายการเล่นกีฬาในช่ัวโมงพลศึกษา การเข้าฐาน BBL          
การแข่งขันกีฬาภายใน การเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถยืมอุปกรณ์การเล่นกีฬามาใช้ในช่วงพักได้ตลอดเวลาของการ
พัก เป็นต้น 
 ๒) กรณีนักเรียนทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ครูผู้ฝึกสอนจะมีการทดสอบซ้ าในสัปดาห์ต่อไปเรื่อยๆ และ
มีการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อโดยการดันพื้น การ Sit up การวิ่ง
สะสมไมล์ การให้เข้าชมรมกีฬาเพื่อฝึกกีฬา เป็นต้น 
 
 



36 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ท าการทดสอบคร้ังที่ ๒ (หลังทดสอบคร้ังที่ ๑ อย่าง
น้อย ๓ เดือน) 
 ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งท่ี ๒ และครั้งต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถภาพทางกายและรายงานให้นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนทราบ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ มีชมรม/ชุมนุม ออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 
ใน/นอกเวลาเรียน 
 โรงเรียนมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนจัดต้ังชมรมออกก าลังกายกีฬาและ
นันทนาการและก าหนดให้นักเรียนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมใน/นอกเวลาเรียน
ตามความสมัครใจ ได้แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมนาฏศิลป์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นต้น 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ จัดกิจกรรมแข่งกีฬาภายใน และภายนอกโรงเรียน 
 ๑) โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง และกีฬาอ าเภอ ปีละ ๑ ครั้ง โดยให้
บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดการวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาการจัดประกวดกองเชียร์ และ
ขบวนพาเหรด เป็นต้น 

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจ าทุกป ี

 
 ๒) การสรรหาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬามาฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนระดับอ าเภอระดับจังหวัดระดับเขตระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยโรงเรียนให้การสนับสนุน
การเข้าร่วมการแข่งขันสนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ้อมการแข่งขันและเชิดชูนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใน
ทุกๆด้าน 
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 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ จัดกิจกรรมนันทนาการที่นักเรียนมีส่วนร่วม 
 บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีสอดคล้องกับเทศกาลวันส าคัญ           
ทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนหรือท้องถ่ินได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวิ่งประเพณี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา กิจกรรม Open House เป็นต้น 

 

 
การส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน 

 

กิจกรรมว่ิงเพื่อสุขภาพ 
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มาตรฐานที่ ๔ 
ทันตสุขภาพ 

ความหมาย 

 ทันตสุขภาพ หมายถึง สภาวะของอวัยวะต่างๆ ในช่องปาก ได้แก่ ฟัน เหงือก เยื่อเมือกในช่องปาก ล้ิน 
กระดูกขากรรไกร อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
รวมท้ังจัดการให้นักเรียนอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อสุขภาพของนักเรียน และได้รับบริการ  ทันตกรรม                      
ท่ีเหมาะสม 
 ข้อแนะน าในการแปรงฟนัที่ถูกต้อง  
 เด็กอายุต้ังแต่ ๖ ปีข้ึนไป มีวิธีการท่ีสามารถจดจ าในการแปรงฟันให้ถูกต้องอย่างง่ายๆ คือ หลัก 2 : 2 : 2
หมายถึง ๑. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้า และก่อนนอน 
 2. แปรงฟันท่ัวทุกซ่ีทุกด้าน เน้นคอฟันใช้เวลาในการแปรงฟันครั้งละประมาณ ๒ นาที 
 3. ไม่รับประทานอาหาร หรือด่ืมน้ าหลังการแปรงฟันอย่างน้อย ๒ ช่ัวโมง 
 อุปกรณ์ในการแปรงฟัน : 
 ๑. แปรงสีฟันเลือกขนาดของแปรงให้เหมาะกับขนาดช่องปาก มีด้ามตรงขนนุ่มหน้าตัดแปรงสีฟันเรียบ 
(อาจเลือกซื้อโดยสังเกตสัญลักษณ์แปรงติดดาวของกรมอนามัย) และเปล่ียนแปรงสีฟันทุก ๓ เดือน 

 ๒. ยาสีฟันเลือกใช้ยาสีฟันชนิดครีม (paste) ท่ีมีฟลูออไรด์ 
 ขนมและเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสมในโรงเรียน 
 อาหารว่างระหว่างมื้อส าหรับเด็กอายุ ๖ ปีข้ึนไปควรมีพลังงานไม่เกิน ๒๐๐ กิโลแคลลอรี่/วัน โดยได้รับ
พลังงานจากน้ าตาล ๕ กรัมต่อวัน คิดเป็น 1.5 – 2 กรัม/มื้อ ปริมาณไขมันไม่เกิน ๓.๒๕ กรัม/มื้อ และโซเดียมไม่เกิน 
๑๒๐ มิลลิกรัม/มื้อ (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)  

แนวทาง/วิธีด าเนนิงาน ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยบุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
 นักเรียนทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.3 ปราศจากโรคฟันผุ (Caries free) 
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 ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ นักเรียนไม่มีเหงือกอักเสบ (ไม่มีเหงือกบวมแดงหรือเลือดออก) 
- ประสานงานให้บุคลากรสาธารณสุข ท าการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนทุกคนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

เพื่อใช้ในการวางแผนการให้บริการแก่นักเรียน ในกรณีท่ีต้องได้รับการรักษาหรือบริการอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
- จัดซื้อแปรงขนนุ่มให้นักเรียนทุกคนได้ใช้เป็นประจ าทุกภาคเรียน 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 
 นักเรียนทุกคนแปรงฟนัหลังอาหารกลางวันทุกวัน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในทุกวันโดยท่ีจัดระบบ
ให้นักเรียนทุกช้ันทุกคนแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ซึ่งจัดเป็นระดับช้ันโดยมีชมรมเด็กไทยท าได้         
คอยก ากับดูแลนักเรียนแปรงฟันทุกวนั จนเกิดเป็นสุขนิสัย 

 
ครูและนักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันเปน็ประจ า 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ มีการติดตามการแปรงฟันก่อนนอนของนักเรียนทีบ่้าน 
- โรงเรียนมีหนงัสือแนะน าผู้ปกครองให้ช่วยก ากับดูแลการแปรงฟันนักเรียนท่ีบ้านในตอนเช้า และ             

ก่อนนอนของทุกวัน และแจ้งในการประชุมผู้ปกครองทุกครั้ง 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ นักเรียนรับประทานอาหารว่างไม่เกิน ๒ คร้ัง/วัน 
 - ผลการส ารวจนักเรียนรับประทานอาหารว่างไม่เกิน ๒ ครั้ง/วันพบว่า ไม่มีนักเรียนรับประทานอาหารว่าง
เกิน ๒ ครั้ง ต่อวัน เนื่องจากโรงเรียนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ และรณรงค์การไม่
รับประทานอาหารขยะ ขนมกรุบกรอบและไม่รับประทานอาหารว่างเกิน ๒ ครั้ง/วัน 
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 ตัวชี้วัดที่ ๔.๗ โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ลูกอม ลูกกวาด และไม่มีเคร่ืองด่ืม และไอศกรีมที่มีน้ าตาลเกิน ๕% 
- โรงเรียนไม่จ าหน่ายน้ าอัดลม ลูกอม และไอศกรีมในโรงเรียนจัดอาหารว่าง ขนม และเครื่องด่ืมท่ี

เหมาะสมต่อสุขภาพของเด็ก จ ากัดการบริโภคหรือด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีน้ าตาลสูง 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๘ จัดการเรียนรู้ เร่ือง ทันตสุขภาพ เพื่อให้ความรู้สร้างเจตคติ และฝึกทักษะให้นักเรียนใน
การดูแลสุขภาพช่องปาก 

-  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพในทุกระดับช้ันเรียน มีการบูรณาการทันตสุขภาพในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ๆ เพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดีในการดูแลทันตสุขภาพ 
 -  การปรับการเรียนเปล่ียนการสอน โดยจัดศูนย์การเรียนรู้แก่นักเรียนในทุกระดับช้ัน  
 -  การจัดท าป้ายแนะน าการแปรงฟัน และล้างมือท่ีถูกวิธีแก่นักเรียน 

ตัวอย่างการผลิตสื่อการสอนการแปรงฟัน  และป้ายแนะน าการแปรงฟันที่ใชใ้นโรงเรียน 

 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๙ มีระบบข้อมูล และการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน        
อย่างเป็นปัจจุบัน 
 -  โรงเรียนควรจัดให้นักเรียนแกนน า หรือชมรมเด็กไทยฟันสวย ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในการจัดท าข้อมูลสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียน และร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพปาก และฟันแก่นักเรียนมีการจัดท าแผนการตรวจและรักษาฟัน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีการส่งต่อนักเรียนไป
รักษาฟันท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
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 -  จัดท าระบบเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ โดยมีข้อมูลสภาวะการปราศจากโรคฟันผุ และไม่มีเหงือกอักเสบ มี
การบันทึกใน แบบ อร ๑๔ และแบบเก็บข้อมูลท่ีทางโรงเรียนจัดท าข้ึน ซ่ึงผลการประเมิน พบว่า นักเรียนช้ัน ป.๖ 
และ ม.3 ทุกคน ไม่มีเหงือกอักเสบ (บวมแดงหรือเลือดออก) 
 - ส่งเสริมกิจกรรมย้อมสีฟัน และให้ความรู้กับผู้ปกครอง 
 - เจ้าหน้าท่ีทันตกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มาให้ความรู้และให้บริการด้านทันตกรรม          
แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนทุกคนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับทันตกรรมได้รับการรักษา 

ภาพการอบรมแกนน าทนัตสุขภาพ “เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปาก” 

 
อบรมแกนน าทันตสุขภาพ เร่ือง “การย้อมสีฟัน” โดย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๐ นักเรียนที่จ าเปน็ต้องได้รับบริการทันตกรรมได้รับการส่งต่อ โดยเจ้าหน้าท่ีทันตกรรม 
รพ.สต. เข้ามาบริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียน เช่น  อุดฟัน ขูดหินปูน การรักษารากฟัน  เป็นต้น 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๑ แกนน านักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ 
 - โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นแกนน าในการท างานด้านทันตสุขภาพ และมอบหมายให้มี
บทบาทในการช่วยเหลือดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 

ชมรม “เด็กไทยฟันสวย” ประชุมวางแผน และเผยแพร่ความรู้ 
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ตัวอย่าง ตารางสรุปจ านวนนักเรียนที่มีสุขภาพฟัน เหงือก ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา .............. 

ระดับปัญหา 

ชั้นเรียน/คน รวม 

อนุบาล ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ คน 
% 

๑๑๑ ๗๕ ๕๖ ๕๕ ๖๒ ๖๖ ๗๑ ๕๖ ๖๖ ๓๔ ๖๕๒ 

เหงือกอักเสบ 

ไม่มีปัญหา ก ๘๐ ๕๘ ๓๓ ๔๕ ๔๙ ๖๐ ๔๕ ๕๓ ๖๖ ๒๓ ๕๑๒ ๗๘.๕๓ 

เล็กน้อย    ข ๑๘ ๙ ๒๒ ๗ ๖ ๖ ๒๓ ๓ ๐ ๑๐ ๑๐๔ ๑๕.๙๕ 

ปานกลาง  ค ๑๐ ๘ ๑ ๓ ๕ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๓๑ ๔.๗๕ 

รุนแรง      ง ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐.๔๖ 

รักษาเร่งด่วน จ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐.๓๑ 
ค+ง+จ ๑๓ ๘ ๑ ๓ ๗ ๐ ๓ ๐ ๐ ๑ ๓๖ ๕.๕๒ 

ฟันถาวรผุ 
ไม่ผุ         ๐ ๑๑๑ ๗๕ ๕๖ ๕๓ ๔๙ ๔๓ ๔๕ ๕๓ ๖๖ ๓๔ ๕๘๕ ๘๙.๗๒ 

ผุ            ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๓ ๒๓ ๒๖ ๓ ๐ ๐ ๖๗ ๑๐.๒๘ 
      5.๒ ครูและโรงเรียน 
 - มีการพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มีแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพ
ช่องปากนักเรียน  เกิดกิจกรรมเรียนรู้ทันตสุขภาพท้ังใน และนอกห้องเรียน 
 - มีการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้สร้างเจตคติและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
 - มีมาตรการเชิงสังคมในโรงเรียน เอื้อต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และลดปัจจัยเส่ียงท่ีจะท าให้เกิด
ปัญหาทันตสุขภาพ 
 5.๓ ครอบครัวและชุมชน 
 - ครอบครัว และชุมชนได้รับข้อมูล ความรู้ด้านทันตสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการดูแลทันตสุขภาพนักเรียน
ท่ีบ้านตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและสุขนิสัย มาตรการเชิงสังคมเพื่อลดปัจจัยเส่ียงด้านทันตสุขภาพ 

 
แกนน าเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่นักเรียนในทุกระดับชั้น 
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มาตรฐานที่ ๕ 
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย 

ความหมาย 
 การมีส่วนร่วมและเครือข่ายคือการท่ีสมาชิกของกลุ่มและภาคีเครือข่ายต่างๆมีความสนใจและมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพโดยการท าความเข้าใจและด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการเปิด
โอกาสให้ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกัน ด าเนินการร่วมกัน ตรวจสอบทบทวน
ร่วมกัน แก้ไขพัฒนาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีด าเนินการร่วมกัน 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้โรงเรียนได้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ด้านโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัยทันตสุขภาพการออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการรวมท้ังการดูแลรักษา
สุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง 
 องค์ประกอบที่ส าคัญๆของการเป็นเครือข่ายมีดังนี้ 
 - การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) คือการท่ีสมาชิกเข้ามาร่วมเครือข่ายต้องมีความรู้สึกคิด
เข้าใจปัญหาร่วมกันหัวใจส าคัญของเครือข่ายท าให้เครือข่ายมีความต่อเนื่องมีการประสานงานความร่วมมือในการ
ด าเนินการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 - การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มการรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน 
 - การมีผลประโยชน์ของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders Participation) การมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายเป็นกระบวนการท่ีส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเพราะเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิด
การรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท าอย่างแข็งขัน 
 - การเสริมแรงซึ่งกันและกัน (Complementary Ralationship) เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เครือข่ายด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องหมายถึงสมาชิกเครือข่ายต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างเพียงพอซึ่งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ี
เกิดข้ึนนั้นเกิดจากการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 
 - การพึ่งพิงอิงร่วม (Interdependent) หมายถึงสมาชิกต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างสมาชิกใน
เครือข่ายเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกันการจะท าให้สมาชิกหรือหุ้นส่วนของเครือข่ายเพื่อให้เกิดการสร้างเสริม
ซึ่งกันและกันการจะท าให้สมาชิกหรือหุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างหนาแน่นจ าเป็นต้องให้หุ้นส่วนแต่ละคน
รู้สึกว่าการด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของเครือข่ายและท าให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยอัตโนมัติ 
 -การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียน (Interaction) หมายถึงสมาชิกในเครือข่ายมีการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันอาจมีการพบปะสังสรรค์พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันการ
ปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากข้ึนซึ่งจะสร้างให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากข้ึน 
 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เครือข่ายพัฒนาได้คือภาวะผู้น าความเป็นประโยชน์และความต่อเนื่องของกิจกรรม
ตลอดจนการบริหารจัดการภายในผู้น า ต้องมีความสามารถรวมใจสมาชิกเครือข่ายและผลักดันให้เกิดการร่วมใจกัน
ตามเป้าหมายท าให้เครือข่ายมีโอกาสประสบความส าเร็จได้เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีส าคัญได้แก่
เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและเครือข่ายการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔) 
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แนวทาง/วิธีการด าเนนิงานตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ จัดต้ังชมรมสุขภาพหรือนักเรียนแกนน าร่วมกันด าเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภายใน
โรงเรียน 
 โรงเรียนควรมีการจัดต้ังชมรมเด็กไทยท าได้ โดยมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน 

 
ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชมรมเด็กไทยท าได้โรงเรียน……………. 

 

 
ค าสั่ง  โรงเรียน…………………… 

ท่ี ………. / ………………. 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการแกนน าชมรมเด็กไทยท าได้ โรงเรียน……………. 

************************************ 
 ด้วยโรงเรียน…………….ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการเด็กไทยท าได้โรงเรียน................. โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร
สะอาดปลอดภัย ด้านสุขาน่าใช้ และด้านเด็กไทยฟันดี เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพโรงเรียน.............. จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการโครงการเด็กไทยท าได้ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 

  1.1  ................................ ผู้อ านวยการโรงเรียน......................  ประธานกรรมการ 
  1.2  ............................... รองผู้อ านวยการโรงเรียน................  รองประธานฯ 

  1.๓  .............................. หัวหน้าฝ่าย/งาน.............................     กรรมการ 
  ๑.๘  .............................. ครู คศ.......................  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าท่ีวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับดูแล แนะน า ให้ค าปรึกษา ติดตามตรวจสอบการการ
ด าเนินกิจกรรมของแกนน าชมรมเด็กไทยท าได้  และให้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มก าลังความสามารถด้วยความอาใจใส่ เสียสละ 
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  2.1 คณะกรรมการกิจกรรม อย.น้อย ครูท่ีปรึกษา ได้แก่ ............................................................. 
     1)  ....................................... นักเรียนช้ัน......  ประธานกรรมการ 
     2)  ....................................... นักเรียนช้ัน.......  กรรมการ 
     3)  ....................................... นักเรียนช้ัน........  กรรมการ และเลขานุการ 
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 มีหน้าที่ 
  1.  ผู้น านักเรียนเผยแพร่ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 
  2.  ตรวจสอบ  ดูแล  และรณรงค์ให้อาหารสะอาดรสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) 
  3.  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการอ่านฉลากอาหารและยาท่ีหมดอายุเพื่อเลือกซื้อ
อาหารและยาท่ียังไม่หมดอายุและน าไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชน 
  4.  เป็นแกนน านักเรียนท าหน้าท่ีดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร และแนะน าเพื่อนนักเรียนให้ฉลาดซื้อ 
ฉลาดเลือก ฉลาดรับประทาน 
  5.  ด าเนินการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารท้ังในโรงเรียนและในชุมชนและรู้จักการเลือกบริโภค
อาหารและยา 
  6.  จัดกิจกรรมให้ความรู้/แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะต่างๆ 
หรือโทษของสารพิษต่างๆท่ีปนเป้ือนในอาหาร เช่น สารบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน เป็นต้น 
  7.  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ “ เด็กไทยไม่กินหวาน” และโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน 
  8.  จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคต่างๆท้ังในโรงเรียนและชุมชนเช่นการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
การป้องกันโรคไข้เลือดออก  เป็นต้น 
 2.2 คณะกรรมการกิจกรรมสุขาน่าใช้  ครูท่ีปรึกษา ได้แก่  ........................................................... 
     1)  ....................................... นักเรียนช้ัน......  ประธานกรรมการ 
     2)  ....................................... นักเรียนช้ัน.......  กรรมการ 
     3)  ....................................... นักเรียนช้ัน........  กรรมการ และเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 

1. ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงส้วมตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS (Healthy, Accessibility 
and  Safety) ได้แก่ ความสะอาด พอเพียง และปลอดภัย ประกอบด้วยมาตรฐาน 16 ข้อ 
  2. จัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดส้วม เช่น การต้ังชมรมยุวทูต 
รักสะอาด หรือชมรมผู้พิทักษ์ความสะอาด  เป็นต้น 
 2.3 คณะกรรมการกิจกรรมเด็กไทยฟันดี ครูท่ีปรึกษา .......................................................... 
     1)  ....................................... นักเรียนช้ัน......  ประธานกรรมการ 
     2)  ....................................... นักเรียนช้ัน.......  กรรมการ 
     3)  ....................................... นักเรียนช้ัน........  กรรมการ และเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  1.  จัดกิจกรรมดูแลอนามัยในช่องปากของนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  ดูแลสถานท่ีแปรงฟันในโรงเรียนให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้แปรงฟนัหลังอาหารทุกวัน 
  4.  ดูแลส่ิงแวดล้อมไม่ให้มีอาหารท่ีเส่ียงต่อสุขภาพช่องปาก และให้ความรู้ถึงโทษของอาหารท่ีท าลาย
สุขภาพในช่องปาก เช่น น้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ 
 โดยให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีก่อให้เกิดทักษะและการเรียนรู้ด้านสุขภาพจาก
การปฏิบัติจริงจนเป็นนิสัยอันจะน าไปสู่การมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ท้ังทางด้านกาย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญา 
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ    วันท่ี    ................ เดือน ............................   พ.ศ.  ................... 
 

 (...........................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน........................ 
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ตัวอย่าง  บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแกนน าชมรมเด็กไทยท าได้ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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 ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ นักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรม หรือเครือข่ายด้านสุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 การมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนครูบุคลากร
ในสถานศึกษาและชุมชนควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายต่างๆมีส่วนร่วมรับรู้กับสถานการณ์สุขภาพในพื้นท่ีและ
ปรับเปล่ียนแนวความคิดให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าสุขภาพเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่หน้าท่ีของบุคคล
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นและการด าเนินงานจะส าเร็จได้ต้องท าท้ังท่ีโรงเรียนครอบครัวและชุมชน
โครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพจึงควรมีคณะท างานซึ่งประกอบด้วยครูนักเรียนแกนน าผู้ปกครองเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุของค์กรในชุมชนร่วมกันด าเนินการดังนี้ 
 ๑) ผู้บริหาร  ครู  ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนเพื่อด าเนินการจัดต้ังชมรม
สุขภาพหรือนักเรียนแกนน าในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนครูบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
 ๒) แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาชมรมหรือนักเรียนแกนน าด าเนินการสรรหานักเรียนแกนน านักเรียนจ านวน  ๖-๑๐
คนหรือข้ึนอยู่กับดุลพินิจของโรงเรียนโดยการรับสมัครคัดเลือกโหวตส่งผู้แทนห้องเป็นต้น 
 ๓) ผู้บริหารโรงเรียนแต่งต้ังกรรมการชมรมสุขภาพหรือนักเรียนแกนน าโดยระบุต าแหน่งและบทบาทหน้าท่ี
ของแกนน าอย่างชัดเจนพร้อมท้ังประกาศให้ทุกคนในโรงเรียนรับทราบ 
 ๔) โรงเรียนพัฒนากรรมการชมรมหรือนักเรียนแกนน าให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๕) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมเด็กไทยท าได้ เดือนละ  ๑  ครั้งโดยมีบันทึกการประชุม 
 ๖) คณะกรรมการชมรมหรือนักเรียนแกนน าจัดท าปฏิทินกิจกรรมและบันทึกการท ากิจกรรมทุกครั้งเพื่อฝึก
การท างานอย่างเป็นระบบสามารถควบคุมและติดตามงานได้ 
 ๗) นักเรียนแกนน าสรรหาสมาชิกชมรมเพื่อท ากิจกรรมสุขภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอประจ าทุกปี 
 โรงเรียนควรมีการจัดต้ังชมรมกีฬา หรือชมรมนันทนาการท่ีนักเรียนสนใจ และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

รายงานผลการจัดต้ังชมรมด้านสุขภาพ 

1)  ชมรมฟุตบอล 
รายงานผลการด าเนินงานของชมรมฟุตบอล  ประจ าปีการศึกษา ……………… 

ชมรมฟุตบอล ประจ าปีการศึกษา ……………. มีสมาชิกท้ังหมด ................คน มีการจัดกิจกรรมต่าง ดังนี ้
1. การฝึกซ้อมฟุตบอลทุกวันหลักเลิกเรียน 
2. การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลในงานกีฬาภายในโรงเรียน 
3. การเข้าร่วมการแข่งขัน............................................ 
ผลการจัดต้ังชมรม มีดังนี้ 

 1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความขยัน อดทน 

 2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง  
 3.  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 4.  นักเรียนได้รับรางวัล...... ......................................................................... 
        ลงชื่อ                           ครูที่ปรึกษาชมรม   
     (……………………………… ) 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
    ลงชื่อ     
     (……………………………….. ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียน…………….. 
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การฝึกซ้อมของสมาชิกชมรมฟุตบอล 

 
การร่วมจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

 
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ มีโครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังตัวอย่าง ต่อไปนี ้

การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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 ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ มีเครือข่ายด้านสุขภาพระหว่างโรงเรียน กับชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอก 
 โรงเรียนควรจัดท าบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในท้องถ่ิน ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. ส ารวจข้อมูลสารสนเทศหรือปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชนส าหรับเป็นฐานในการวิเคราะห์เพื่อให้
ทราบปัญหาและแนวทางการด าเนินงานร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพ 
 ๒. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนดเป้าหมายวิธีการด าเนินงานบุคคล
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและผลส าเร็จของโครงการกิจกรรมด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 
 ๓. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม 
 ๔. นักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจและผลการด าเนินงาน 

ตัวอย่าง บันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ 

 
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ มีการจัดต้ังเครือข่ายด้านสุขภาพกับโรงเรียนอื่น 
 โรงเรียนควรหาแนวร่วมในการส่งเสริมสุขภาพกับโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียง มีการจัดท าบันทึกความร่วมมือ
และมีการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพกับโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

 



50 
 

 ตัวชี้วัดที่ ๕.๖ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการด าเนินงานด้านสุขภาพ 
 โรงเรียนควรเชิญวิทยากรในท้องถ่ินมาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน 
โดยมีวิทยากรท้องถ่ิน ตัวอย่างเช่น  

         วิทยากรด้านสาขาการนวดแผนโบราณ วิทยากรการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค 

  
       วิทยากรการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล วิทยากรการจัดการขยะ 

  
 ตัวชี้วัดที่ ๕.๗ มีระดมทรัพยากรหรืองบประมาณจากภายนอกเพือ่พัฒนาการด าเนนิงานด้านสขุภาพ 
 ๑. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อด าเนนิการพัฒนาโรงเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ 

 โรงเรียนต้องมกีารจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุน การบริจาคท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพจากหน่วยงาน และบุคคลต่างๆ ดังเช่น 

การได้รับความร่วมมือสนับสนุนบุคลากร และอปุกรณ์ในการอบรมป้องกันอัคคีภัย 

 
2. หน่วยงานภายนอกสนบัสนนุงบประมาณในการดูแลสุขภาพนักเรียน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนทุนการศึกษา และงบประมาณเพื่อสนับสนนุการดูแลสุขภาพ 
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วัดสนับสนุนทุนการศึกษา และงบประมาณเพื่อสนับสนนุการดูแลสุขภาพ 

 
ความส าเร็จจากการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ................... 

***************** 

1. ด้านนักเรียน 

 1) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกิดทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 2) ผลการประเมินสุขภาพนักเรียน ประจ าปี 2561 

2.1) นักเรียนอ้วน+เริ่มอว้น   ร้อยละ ............ ลดลงร้อยละ ............. 
2.2) นักเรียนผอม    ร้อยละ ............ ลดลงร้อยละ ............. 
2.3) นักเรียนเต้ีย    ร้อยละ ............ ลดลงร้อยละ ............. 
2.4) นักเรียนมีปัญหาเหงือกอักเสบ  ร้อยละ ............ ลดลงร้อยละ ............. 
2.5) นักเรียนมีปัญหาฟันผุ   ร้อยละ ............ ลดลงร้อยละ ............. 
2.6) นักเรียนเป็นโรคเหา  ร้อยละ ............ ลดลงร้อยละ ............. 
2.7) นักเรียนรูปร่างดี และสมส่วน  ร้อยละ ............ เพิ่มข้ึนร้อยละ ............. 

3) นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ ดังนี้  
 3.1) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้  

(1) .................................................................................................................  
(2) .................................................................................................................  

3.2) การแข่งขันอื่นๆ ท่ีได้รับรางวัลส าคัญๆ ดังนี้ 
(1) .................................................................................................................  
(2) ................................................................................................................. 

2. ด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลท่ีน่าภาคภูมิใจ ดังนี้ 
  1) ................................................................................................................. 
  2) ................................................................................................................. 
3. ด้านโรงเรียน 

 3.1 โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านอาคารสถานท่ี อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร ห้องน้ า รวมถึง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

3.2 โรงเรียนได้รับรางวัลท่ีส าคัญๆ ดังนี้ 
 1) ................................................................................................................. 
 2) ................................................................................................................ 
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ประวัติย่อผู้จัดท า 
 

ชื่อ – สกุล    นายคมกริช อันทรง        วัน เดือน ปีเกิด  20 กันยายน 2520 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตร ี กศ.บ.ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการบริหาร  พ.ศ. 2549  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา  
     สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 

    พ.ศ. 2552  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจางวาง  
     สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 

    พ.ศ. 2554  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม 

     สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

    พ.ศ. 2561  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเรือง(ต ารวจชายแดนสงเคราะห์) 
     สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ประวัติผลงาน และรางวัลที่ภาคภูมิใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

1. รางวัล คุรุสดุดี ประจ าปี 2558 จาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
2. รางวัล ครูดีชายขอบ ประจ าปี 2558 จาก ส านักงาน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ 
3. รางวัล Best of the Best โรงเรียนต้นแบบนักเรยีนไทยสุขภาพดี รุ่นท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560  
4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 จาก สพฐ.  
5. รางวัล โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จาก สพฐ. 
6. รางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจ าปี 2559 จากกรมอนามัย 
7. รางวัลสถานศึกษาพอเพียง 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
8. รางวัล โครงการห้องเรียนสีขาว ผลการด าเนินงานระดับดีเด่น ประจ าปี 2558 กระทรวงศึกษาธิการ 
9. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2559 ระดับทอง ประเภทสถานศึกษา  
    ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
10. รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพและอนามัยดี ประจ าปี 2559 จาก กระทรวงแรงงาน 
11. รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพและอนามัยดี ประจ าปี 2560 จาก กระทรวงแรงงาน 
12. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 ระดับทอง ประเภทสถานศึกษา 
      ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับ เขตตรวจราชการท่ี 9 กระทรวงศึกษาธิการ 

13. รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ประเภท สถานศึกษา สาขา ป้องกันและแก้ไข 
      ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

14. รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2560 ประเภท บุคคล สาขา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
15. รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2560 ประเภท สถานศึกษา สาขา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
16. รางวัลชนะเลิศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กวัยเรียน ประจ าปี 2560 เขตสุขภาพท่ี 6  
17. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2560 จาก สพฐ.  
18. รางวัล “Best Practice” การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) 
โรงเรียนท่ีมีความโดดเด่น ด้าน การบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย ประจ าปี 2560 จาก สพฐ. 
19. รางวัลต้นแบบด้านโภชนาการ เขตสุขภาพท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563  
20. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาวะ สาขาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
      สังคมสุขภาวะ ประจ าปี 2561 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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