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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษาได้จัดท าเอกสาร “แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม

และสุขภาพจิตนักเรียน   ด้วยการแนะแนวและ School Health HERO” เพ่ือเป็นแนวทาง

ให้กับสถานศึกษาน าไปใช้ในการจัด   การเรียนการสอน พัฒนาทักษะชีวิตสร้างเสริม

ความปลอดภัย ในมิติที่ เก่ียวข้องกับส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิต โดยมีเน้ือหา                                                             

ที่ประกอบด้วยการสร้างเสริมความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วย School 

Health HERO การสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนผ่านการแนะแนวในขอบข่าย

ส่วนตัวและสังคม การบูรณาการและกลไกการประสานงานเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัย

ในมิติ ส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน  ปัจจัยความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค                                   

ในการด าเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนบนระบบดิจิตอล และตัวอย่างกิจกรรมแนะแนว

ส่วนตัวและสังคมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพจิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะท างานและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท า “แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัย                                                                

ในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยการแนะแนวและ School Health 

HERO” ฉบับน้ีให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับน้ี จะช่วยให้ครู                                                                       

แนะแนว ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวหรือผู้ที่เก่ียวข้อง ในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ

และเกิดความมั่นใจในการน าเอกสารชุดน้ีสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัย                                                

ในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตให้กับนักเรียน เพ่ือการมีสุขภาวะที่ดี สามารถเรียนรู้

และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 

                     นายอัมพร  พินะสา 
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คำนำ  



 
 
  

 
 

แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม  
และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนว และ School Health Hero 

 

2 

           

            

            

            

         

         

         

        

       3 

                                            
             

 

สารบัญ  

ค าน า 

สารบัญ 

1. บทน า 

 2. การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วย School Health HERO 

  - การเฝา้ระวัง        
 - เรียนรู้        
           - การดูแล  

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการการสร้างเสริมความปลอดภัย 

   ในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิตนักเรียน     

- แนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตผ่านการแนะแนวส่วนตัว                             

และสังคม 

 3. การสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วยการแนะแนว 

     ในด้านส่วนตัวและสังคม 

4. การบูรณาการและกลไกการท างานเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัย  

    และดูแลสุขภาพจิตนักเรียน 

- แนวคิดการด าเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ                          

- โมเดล 4 S การด าเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ                  

- กระบวนการและบทบาทหนา้ที่ในการด าเนินงานของ 

   กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

ภาคผนวก 

8 

11 
12 

13 

17 

20

0

0

0 

25

0

0

0 

29

0

0

0 
30

0

0

0 

31

0

0

0 

35

0

0

0 40

00

จ

00

00

0 



 
 
  

 
 

แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม  
และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนว และ School Health Hero 

 

3 

           

   

 

 

 

สภาพสังคมและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการแข่งขัน
ทางด้านความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ผลักดันให้เกิดความคาดหวังในตัว
เด็กสูงเกินกว่าเด็กจะทำได้ ทำให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์  ที่กำลังจะเป็น
ปัญหาหลายประการ ซึ่งเปน็ผลกระทบมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่าง 

รวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจของครอบครัว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการใชช้ีวิตประจำวัน
ที่เปลี่ยนไป ทำให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนบางกลุ่มมีแนวโน้มปัญหาทางสุขภาพจิตที่รุนแรงมากขึ้น เช่น เด็กที่มี
ลักษณะต่อต้าน มีแนวโน้มความรุนแรงทางพฤติกรรมที่สูงขึ้น จากการขาดกฎระเบียบหรือการละเลยพฤติกรรม                                                  
ที่เป็นแบบแผน ภาวะความเครียดจากภาระงานและความเหนื่อยลา้จากการเรียนที่มากขึ้น รวมถึงปัญหาทางการเรียน 
ที่มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พร้อมต่อการเรียนรู้ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งการเข้าถึงการสื่อสารสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เกิดการใช้อย่าง                                               
ไม่เหมาะสม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือคึกคะนอง รวมถึงมาตรฐานหรือระดับคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
ของสังคมลดลง ทำให้เด็กและเยาวชนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความรู้สึก ไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัย ต้องเผชิญ
ความท้าทายใหม่ๆ อันเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อการดำเนินชีวิตส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและการเติบโต
อย่างไม่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชน จากผลวิจัยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 พบความสุขเด็กไทยวัยเรียนเหลือน้อย วัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นเป็นผล
มาจากการสะสมความเครียดจากโครงสร้างครอบครัวที่มีความพร้อมแตกต่างกัน ความเหลื่อมล้ำ ของคุณภาพ
สถานศึกษาและการแข่งขันในระบบการศึกษา รวมถึงความคาดหวังจากคนใกล้ตัว (เจาะลึกระบบสุขภาพ,2563) 
ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี มีอัตราความพยายามฆ่าตัวตาย
ประมาณ 1,500-2,000 คน โดยขณะที่อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 140-160 คน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่
มาจากเรื่องสัมพันธภาพ ความน้อยใจการถูกต่อว่า รองลงมาคือเรื่องโรคทางจิตเวช และยาเสพติดตามลำดับ                           
(กรมสุขภาพจิต,2564) จากการสำรวจความชุกของภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงฆ่าตัวตาย ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 
11-19 ปีทั่วประเทศพบวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างในสถาบันการศึกษาประมาณ 2 ใน 3 มีแนวโน้ม จะมีปัญหา                                            
ทางอารมณ์ไปจนถึงมีภาวะซึมเศร้า (วิมลวรรณ,2563) สอดคล้องกับข้อมูลบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323                             
พบปัญหาสุขภาพจิต 3 อันดับแรก ที่วัยรุ่นโทรมาปรึกษา ได้แก่ ความเครียดวิตกกังวล ร้อยละ 51.36 ปัญหาความรัก 
ร้อยละ 21.39 และซึมเศร้า ร้อยละ 9.82 (กรมสุขภาพจิต,2563) จึงควรได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน                             
ทั้งการให้ความสำคัญกับระบบคัดกรองสุขภาพจิตทั้งในสถาบันการศึกษา การพัฒนาระบบ 

บทนำ 1 
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ส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขในพื้นทีใกล้เคียง รวมถึงต้องช่วยกันสร้างระบบป้องกันปัญหาสุขภาพจิต      
และจัดบริการด้านสุขภาพจิตในหมู่วัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ (วิมลวรรณ,2563) 

จากอุบัติการณ์ของปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนอันเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตดังที่ได้กล่าวมา 
ในข้างต้น ทำให้มองเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ด้วยพัฒนาการตามวัย
เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นวัยที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนสูง เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต วุฒิภาวะ  
ทางอารมณ์ยังไม่สมบูรณ์ มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเองในสังคม ขาดทักษะและประสบการณ์          
ในการเผชิญปัญหา การขาดความเข้าใจในตนเอง อาจทำให้ไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่ผู้ ใหญ่มองว่า                
เป็นเรื่องเล็กๆอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กและเยาวชนที่สามารถสะสมจนเกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ 

จากการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นหนึ่งในนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ที่มีการส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการศึกษาให้ทันสมัยสามารถนำมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษา     

เพื่ออาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้มี เวทีที่ เปิดกว้างที่ เ ข้าถึงและ             

แสดงศักยภาพได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง พัฒนาระบบและช่องทางในการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำและ

อาชีพตามความต้องการและความถนัดของตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม          

ทั่วถึงครบทุกพื้นที่ เกิดการเรียนรู้เชิงรุกมีการพัฒนาอาชีพ การมีงานทำและสร้างรายได้ ประสบความสำเร็จ         

ในชีวิตอย่างภาคภูมิใจโดยมีการบริหารจัดการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนกระจาย

อำนาจจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคทั้ งในระดับคลัสเตอร์ เขตพื้นที่  สหวิทยาเขต เครือข่ายและสถานศึกษา                                                        

บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ ร่วมรับผิดชอบ  

ต่อผลของการจัดการศึกษาในทุกระดับและสามารถสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างกลไก                                                                   

ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน การจัดการศึกษาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และอีกนโยบายสำคัญ คือการสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาความรู้

และทักษะในการคุ้มครอง ป้องกัน ด้านความปลอดภัยของตนเองและ ผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้าง

ความปลอดภัยในวิชาชีพของตนและการแสดงออกที่ถูกต้องทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชน สร้างกลไกและ

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบรูปแบบ แนวทางการป้องกันและ

แก้ปัญหาให้กับผู้ เรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที  พัฒนาภาคี เครือข่าย                                              

ให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกระดับ 
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ         
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่ อสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัวและสัง คม ในสถานศึกษา                                                                                                  
โดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีการจัดตั้งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา 
จำนวน 261 ศูนย์และมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยกันดูแลส่งเสริมให้นักเรียน                                               
มีสุขภาพจิตที่ดีอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ เพื่อดูแลนักเรียนให้มีสุ ขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ                                             
ภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการดำเนินงานผ่านระบบ School Health 
HERO ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตในโรงเรียน                                     
เพราะเป็นกระบวนการที่ให้การคัดกรอง ดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนได้ตั้งแต่ในระยะ
เริ่มต้นตั้งแต่การสังเกต เฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียนในชั้นเรียน โดยมีพื้นฐานแนวความคิดมาจากความต้องการ
ให้นักเรียนได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามบริบทและความแตกต่างของปัญหาที่ต่างกัน นักเรียนคนใดที่มีข้อจำกัด
ต้องได้รับการดูแลโดยบุคลาการทางสาธารณะสุขให้นำเข้ากระบวนการรักษาดังเดิม แต่ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา            
ในเชิงพฤติกรรม อารมณ์และสังคมที่ไม่ซับซ้อน ครูสามารถที่จะจัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะทั้งยังสามารถดูแล  
ติดตาม และ ประเมินผลได้ตลอดจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นหน้าที่สำคัญของ School Health HERO    
คือการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนระหว่างครูที่ปรึกษากับหมอซึ่งยังไม่จำเป็นต้องนำนักเรียน               
ไปโรงพยาบาล ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระงานของครูในการคัดกรองและประเมินผลอีกด้วย 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีการทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตในหลายมิติ       
ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID-19) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน คือ นักเรียน
ได้รับการคัดกรองและดูแลสุขภาพจิต มีสุภาพจิตที่ดี มีความเข้มแข็งทางจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม                                 
ได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ และเติบโต เป็นคนที่มีบุคลิกภาพดี
และยังส่งผลต่อสุขภาพจิตครูด้วย เมื่อครูมีความสุขใจ บรรยากาศ   ในการเรียน การสอนก็ย่อมดีขึ้น นักเรียนก็จะ
มีความสุขและพัฒนาไปในทางที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตของนักเรียน การจัดการ
เรียนการสอนก็ย่อมดีขึ้นต่อนักเรียน ก็จะมีความสุขและพัฒนาไปในทางที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ในอนาคตของนักเรียน 
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 วัตถปุระสงค ์

 
 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจ และเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิตเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ควบคู่กับการจัดกิจกรรม แนะแนว
ด้านส่วนตัวและสังคม  

3. เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานสาธารณสุข          
ในพื้นที่บนระบบดิจิทัลและเป็นการลดภาระครู บุคลากรสาธารณสุข ในการกรอกข้อมูลและประมวลผลภาพรวม  
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียน 

4.เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน โดยที่สามารถ                         
นำข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ไปพัฒนางานสุขภาพจิตในโรงเรียน ในการดำเนินงานเชิงนโยบาย 
 5. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้ครูมีทักษะที่จำเป็นในการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม 
และสุขภาพจิตของนักเรียนบนระบบดิจิทัลได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นในการสังเกต เฝ้าระวังและคัดกรองตลอดจน
สามารถดูแล ติดตาม การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในชั้นเรียน โดยใช้แอปพลิ เคชั่น  School Health Hero               
เป็นเครื่องมือ 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
  1.School Health Hero (Health and Educational Reintegrating Operation)  ห รื อ  ร ะ บ บ 
HERO คือ ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง เรียนรู้ ดูแล รับการปรึกษา และส่งต่อเพื่อดูแลนักเรียน                 
ที่เสี่ยงต่อปญัหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคมบนระบบดิจิทลั 
 2.เครื่องมือ 9S คือเครื่องมือสังเกตอาการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมรณ และ ทักษะสังคม
เด็กนักเรียนอายุ 6 – 15 ปีเครื่องมือ 9S Plus เป็นการประเมินความเสี่ยงใน  3 กลุ่มอาการที่ เด็กนักเรียน             
อาจมีปัญหาได้แก่กลุ่มพฤติกรรม (ได้แก่ ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้) กลุ่มอารมณ์   (ได้แก่ เครียดหงุดหงิดง่าย 
ท้อแท้เบื่อหน่าย ไม่อยากไปโรงเรียน) กลุ่มทักษะสังคม (ได้แก่ ถูกเพื่อนแกล้ง แกล้งเพื่อน ไม่มีเพื่อน) แต่ละกลุ่ม
อาการจะประกอบด้วยคำถามจริง/เท็จ 3 ข้อรวม 9 ข้อหากเด็กไม่มีความเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
ชัดเจนครูจะต้องทำแบบสังเกตอาการ  9 ข้อนี้ เพื่อประเมินความเสี่ยงทุกคน  9S Plus เป็นช่องทางพิเศษ                                                                    
(Red Flag) สำหรับการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาหรือสภาวะที่ต้องการดูแลทันทีโดยไม่ต้องผ่านการเฝ้าระวัง 9S                                                
โดยนักเรียนที่สามารถใช้ 9S Plus ได้แก่  

- นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง หรือเครื่องมืออื่นใด และพบความเสี่ยง 
- นักเรียนทีมี่ปัญหาพฤติกรรมทีค่รูเหน็ชัดเจน 
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3. แ บ บ ป ร ะ เมิ น จุ ด แ ข็ ง จุ ด อ่ อ น  (The Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ)                
คือเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในเด็กของกรมสุขภาพจิต แบบทดสอบ SDQ ประกอบด้วย
คำถาม 25 ข้อ ซึ่งใช้ประเมินพฤติกรรมด้านบวกและลบของเด็ก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง 
เกเร ความสัมพันธ์กับเพื่อน และสัมพันธภาพทางสังคม ในการทำแบบทดสอบ SDQ ครูจะต้องตอบคำถามให้ครบ
ทั้ง 25 ข้อ จากนั้นระบบจะประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านให้โดยอัตโนมัติ และจะประเมินผล ความเสี่ยงโดยรวม    
ให้อีกด้วย  

4. สุขภาพจิตนักเรียนคือ สภาพชีวิตที่ เป็นสุข มีความสมบูรณ์ทั้ งร่างกายจิตใจ มีทัศนคติที่ ดี                     
ต่อครอบครัว สังคม บุคคลอื่น มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องพบได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
ตลอดจนสามารถปรับตัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

5. การดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนคือ กระบวนการที่ให้การส่งเสริม ป้องกัน และดูแลสุขภาพจิต    
ของนักเรียน โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ ที่สามารถสังเกตและประเมิน
ศักยภาพหรือปัญหาของนักเรียนได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยให้สามารถเข้าถึงนักเรียนได้ง่าย 
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บทที่ 2  
การสร้างเสริมความปลอดภัย 

และการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วย School 
Health HERO 
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    การสร้างเสรมิความปลอดภัยและดูแลสุขภาพจิตนักเรียน 

     จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์                                             

ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง   มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551                      

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน   ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม                                                  

มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสามารถจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทัน                                            

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ                                            

ต่อตนเองและผู้อื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 ความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

จะประสบความสำเร็จเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้อย่างมีความสุขและการได้รับการปกป้องคุ้มครองให้เกิด

ความปลอดภัย สถานศึกษาที่มีความปลอดภัยนั้น ผู้ปกครองก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าผู้เรียน จะได้รับความรู้ทาง

สติปัญญา อารมณ์ อย่างอบอุ่น และปลอดภัย ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่ง                                                               

ที่ผู้บริหารสถานศึกษาไมส่ามารถละเลยได้ 

 การสร้างเสริมความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนเป็นเรื่ องที่มีความสำคัญต่อการ                                                      

จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนา                                                            

ด้ านอื่น  ๆ อีกด้ วย นั ก เรียนทุกคนได้รับการป กป้อง และคุ้ มครองความปลอดภัย ทั้ งด้ านร่างกาย  

และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถอยูใ่นสังคมได้อย่างปลอดภัย และมีความสุข   

 ความปลอดภัยในมิติส่วนตัวและสังคม เป็นแนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม 

กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคม 

 

 

2 การดูแลสุขภาพจิตนักเรียน  

ด้วย School Health HERO 
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 เป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมสุขภาพจิต 

คือ ความสุข และความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อให้เติบโตต่อไปให้เต็มศักยภาพ โดยมีการ

ทำงานร่วมกันในเรื่องของการเข้าไปดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มนักเรียน ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนที่มี

ความเปราะบางมาสู่กระบวนการการดูแล และถ้ามีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจะทำให้สามารถ

เชื่อมโยงระบบด้านการช่วยเหลือต่อเชื่อมสู่สาธารณะสุข ทำให้สามารถทำงานใกล้ชิดในระดับพื้นที่ได้ ซึ่งการดูแล

ความปลอดภัยนักเรียน ด้วย School Health HERO นี้ จะช่วยให้นักเรียนลดการเดินทางไปโรงพยาบาล                                                   

โดยได้รับการดูแล แก้ไขได้ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครูแนะแนวในการดูแลให้การปรึกษา

เบื้องต้น ร่วมกับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยกันดูแลส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี

อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ เพื่อดูแลนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้สถานการณ์ 

COVID-19 (แพทย์หญิงพรรณพิมล วปิุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต,2564) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงสุขภาพจิตโรงเรียน Pain point & Solution 

 การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในช่วงวัยเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง        

จึงได้มีการดำเนินงานในหลายส่วนทั้งการจัดกิจกรรมแนะแนวและการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณา

การ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความซ้ำซ้อนจากแบบประเมินที่มี                                                              

ความหลากหลายและเกิดภาระงานกับครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาและการช่วยเหลือแก้ไข 
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ยังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมากและไม่คุ้นเคยกับทักษะ ด้านสุขภาพจิต

โดยเฉพาะการปรบัพฤติกรรมและการให้การปรึกษาซึ่งเป็นทักษะที่ละเอียดอ่อนต้องอาศัย การเรียนรู้ต่อเนื่อง  

 ความรว่มมอืในการส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมระหว่างครูและบุคลากร

ทางการศึกษากับบุคลากรสาธารณสุข ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ                                 

มาเป็นเครื่องมือ จะช่วยให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือทันท่วงที ลดปัญหาการส่งต่อ สถานบริการ                                               

ด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในรายที่ไม่จำเป็น 

 School Health HERO (Health and Educational Reintegrating Operation) คือ ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน

วิถีใหม่เพื่อเฝ้าระวัง เรียนรู้ และรับการปรึกษาเพื่อดูแลนักเรียนที่เสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะ

สังคมด้วยแบบเฝ้าระวัง 9S Plus และ SDQ ที่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ประเมินและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โดยมีแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วย School Health HERO 

4 ด้าน ดังนี้ 

 1. การเฝ้าระวัง School Health HERO ได้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคม ของเด็กและ

วัยรุ่น ด้วยแบบสังเกตอาการ 9S Plus ซึ่ง Plus คือ Red Flag (มีความเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม 

และการเรียนรู้จากการสังเกต หรือจากเครื่องมือประเมินอื่นๆ/มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น/อยู่ในระหว่าง                                          

รับการรักษาโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (เพิ่มข้อความในวงเล็บ) ดังนี ้

 
  แบบสังเกตอาการ 9S ประกอบด้วยข้อคำถาม 9 ข้อแยกตามกลุ่มปัญหา ดังนี้ 

  กลุ่มปัญหาพฤติกรรม ได้แก่ ซนเกินไป, ใจลอย, รอคอยไม่ได้  

  กลุ่มปัญหาอารมณ์ ได้แก่ หงุดหงิดง่าย, ท้อแท้เบื่อหน่าย, ไม่อยากไปโรงเรียน 

  กลุ่มปัญหาทักษะสังคม ได้แก่ ถูกเพื่อนแกล้ง, แกล้งเพือ่น, ไม่มีเพื่อน 

 



 
 
  

 
 

แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม  
และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนว และ School Health Hero 

 

12 

ข้อกำหนด และคำชี้แจงการสังเกตอาการด้วย 9SPLUS 

 1. เป็นข้อคำถามสั้นๆเพื่อช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการสังเกตอาการนักเรียนที่

อาจมีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ-์สังคม ประกอบด้วย Red flag จำนวน 2 ข้อ 

  2 .ใช้สังเกตอาการนักเรียนช้ัน ป.1 - ม.6 

 3. ครูผู้สังเกตอาการควรรู้จักนักเรียนมาแล้วอย่างน้อย 3เดือน ( 6 - 8 สัปดาห์) 

 4. หากสังเกตอาการแล้วมีปัญหาด้านพฤติกรรม-อารมณ์-สังคมอย่างน้อยหนึ่งด้านเป็นบวกแนะนำให้ครู

ใช้แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) ต่อเพื่อประเมินปัญหาให้ละเอียดยิ่งขึ้นก่อนการดูแลและประเมินซ้ำ                                          

เพื่อติดตามผลการดูแลในแต่ละด้าน 

 

 เครื่องมือสังเกตอาการ 9S PLUS ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เร็วขึ้น 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ: 9S Plus ข้อคำถามของแบบสังเกตอาการ 9S แยกตามกลุ่มปัญหา 

 2. การเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเทคนิคการ พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ 

และทักษะสังคม รวมถึงทักษะการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าเรียน                                                                                          

ผ่ าน http://learning.HERO-app.in.th/หรือ  https://thaiteentraining.com/เพื่ อ ให้คุณครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ฝึกเทคนิคการปรับพฤติกรรม

เด็กและวัยรุ่น รวมถึงสามารถให้การปรึกษาเบื้องต้นแก่เด็กและวัยรุ่นได้ โดยมีกรอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

และทักษะที่จำเป็นต่อการดูแลช่วยเหลือ ดังนี ้
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เนื้อหาในการพัฒนาทักษะคุณครูบุคลากรทางการศึกษา 

หมวดการเรียนรู้สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และปรับ

พื้นฐานการให้การปรึกษา 

- เตรียมตัวเองก่อนให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่น 

- ความรู้ทีส่ำคญัเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น 

- เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กและวัยรุ่น 

- กระบวนการการให้การปรกึษาเด็กและวัยรุ่น 

(พื้นฐาน) 

- วิเคราะห์ปัญหาทางจิตสังคมเด็กและวัยรุน่ 

- การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการกับวัยรุ่นและ

ครอบครวั 

หมวดการเรียนรู้การให้การปรึกษาขั้นพ้ืนฐาน การให้การปรกึษาวัยรุ่น กรณีซึมเศร้า 

- การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง 

- การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด 

- การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ 

- การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเพศ (ท้องในวัยรุน่) 

- การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ 

- การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ /social media 
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 นอกจากนี้การเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และ

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างครูกับเด็กและเพื่อนในห้อง ซึ่งส่งผล

ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมทักษะชีวิตในมิติส่วนตัว สังคม 

และสุขภาพจิต ซึ่งผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 

                       
  http://learning.hero-app.in.th/  https://thaiteentraining.com 

  

 3. การดูแล จากแนวทางที่ช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหา ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหา

พฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคม ของเด็กและวัยรุ่น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้

แนวทางการดูแลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ในการดูแลเด็ก                                                      

และวัยรุ่น ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 

   3.1 ปรับพฤติกรรม (คำเต็ม SAFE – B – MOD) 

   3.2 พัฒนาทักษะชีวิต 

   3.3 ให้คำปรึกษาแก่เด็ก / ผู้ปกครองและการฟังเชิงลึก 

   3.4 ส่งต่อ (ทัง้ภายในและภายนอก) 

 เมื่อครูดำเนินการดูแลนักเรียนที่มีความเสี่ยงแล้ว สามารถบันทึกลงใน School Health HERO ได้                                                      

เพื่อเป็นประวัติการดูแลช่วยเหลือ โดยประเมินผลก่อน – หลัง การดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นด้วยแบบประเมิน

จุดอ่อน จุดแข็ง (SDQ) เพื่อเป็นข้อมูลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการดูแลหรือประเมินผลอื่นๆ 

เพิ่มเติม เช่น  การเยี่ยมบ้าน การทำ Case conference ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข วางแผนการดูแลช่วยเหลือ

ส่งเสริมให้ตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 4. การปรึกษา และส่งต่อ เมื่อคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลช่วยเหลือนัก เรียนที่มีปัญหา

พฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคมแล้วพบความซับซ้อนเกินความสามารถในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู

และบุคลากรทางการศึกษา สามารถขอรับการปรึกษาและส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต กับบุคลากร

สาธารณสุขหรือ HERO Consultant ในพื้นที่ผ่าน School Health HERO ได้ทันท่วงทีเพื่อลดปัญหาเรื่องความล่าช้า                                   

ในการให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นโดยคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับ – ส่งต่อข้อมูล                                   

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงผลประเมินด้านสุขภาพจิตของนักเรียนได้ กรณีที่นักเรียนต้องเข้ารับรักษา                                

http://learning.hero-app.in.th/
https://thaiteentraining.com/
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ที่โรงพยาบาลสามารถส่งเอกสารสำคัญสำหรับการนัดหมายเข้าพบแพทย์ผ่านทางช่องทางแชทของ

School Health HERO ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา   เดินทางไป-มาสำหรับการปรึกษาและส่งต่อ แบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ ภายใน และภายนอก  

 1. ภายใน เป็นการปรึกษาและส่งต่อ ในระบบการศึกษา ที่มีครูแนะแนว และนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดูแล และให้การปรึกษานักเรียน 

 2. ภายนอก เป็นการการปรึกษาและส่งต่อ จากระบบของการศึกษาสู่ระบบของสาธารณสุขโดยจะมี 

HERO Consultant ในพื้นที่ คอยให้การปรึกษาและร่วมวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูหากจำเป็น        

ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล HERO Consultant จะเป็นผู้รับ และส่งต่อเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลต่อไป 

 

ผังการด าเนนิงานการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิตนักเรยีน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนภาพ: โครงสร้าง School Health HERO ในระดับโรงเรียน



 
 
  

 
 

แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม  
และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนว และ School Health Hero 

 

16 

 

ประโยชน์ของการใช้งาน School Health HERO 

สำหรับครู 

 1. ครูสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา และทราบผลการประเมินโดยอัตโนมัติ 

 2. ครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดูสถานะนักเรียนรายบุคคล หรือภาพรวมของนักเรียน 

 3. ครูสามารถขอการปรึกษาจาก HERO consultant ในพื้นที่ได้ทันท ี

สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 

1. บุคลากรสาธารณสุข สามารถนำข้อมูลสถิติ ผลประเมินของนักเรียนรายบุคคล มาวางแผลการดูแล 

ช่วยเหลือได้ทันที 

 2. มีการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นทำให้สามารถวางแผนในการส่งเสริม

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ได้แม่นยำมากขึ้น 

สำหรับนักเรียน 

 1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม โดยครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว/

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาและHERO Consultant ในพื้นที่ทันท่วงท ี

 2. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทกัษะชวีิตในด้านพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคมอย่างเหมาะสม 

 3. ลดการถูกส่งต่อเข้าระบบสาธารณสุข โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ในกรณีเด็กกลุ่มเสี่ยง /      

มีปัญหาที่ไม่รุนแรง / ซ้ำซ้อนโดยการส่งเสริมแก้ไขให้คำปรึกษาโดยครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา/ครู แนะแนว/

นักจิตวิทยา โรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา และHERO Consultant 
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บทที่ 3  
การสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน

ผ่านการแนะแนว 
ในขอบขายส่วนตวัและสังคม 
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     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้โรงเรียน

มีการวางแผนและดำเนินงานในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับนักเรียนโดยการจัดสภาพแวดล้อม                                     

ของอาคารเรียน บริเวณต่างๆ    ในโรงเรียน ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา วัตถุอันตรายอื่นๆ รวมถึงต้องมีแนวทาง

ปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ร่วมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนผ่านการจัดกิจกรรมแนะแนวในขอบข่ายส่วนตัวและสังคม เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่ดี

อย่างรอบด้านให้สอดคล้องและเชื่อมโยงในยุคปัจจุบัน และเป็นทักษะที่ตกผลึกในตัวนักเรียนไปประยุกต์ใช้                                           

ในการประกอบสัมมาอาชีพ  

 การแนะแนวในขอบข่ายส่วนตัวและสังคมประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว 3 ด้าน คือด้านการศึกษา 

หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการ             

ด้านสติปัญญา ทำให้ผู้เรียนรู้จักโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน การสำเร็จการศึกษา วิธีการเรียนการบริหาร

จัดการตัวเองด้านการเรียน การรู้จักตนเองในด้านการเรียน การเลือกเส้นทางการศึกษาต่อรวมทั้งการส่งเสริม     

ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ด้านอาชีพ เป็นกระบวนการส่งเสริม     

ให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ตรงกับความถนัด ความสนใจ ความสามารถ บุคลิกภาพ ทักษะเฉพาะ

ด้าน และทักษะที่จําเป็นสําหรับอาชีพของตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางอาชีพและสร้างเจตคติที่ดี                

ต่อการทำงาน ด้านส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) เป็นกระบวนการช่วยส่งเสริมและ   

พัฒนานักเรียนในด้านบุคลิกภาพ อารมณ์และสังคมเพื่อให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวเองได้    

อย่างมีความสุข ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง และรู้จักปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนให้มีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น   มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

รู้จักรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองให้ดีอยู่เสมอเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการ        

ดำเนินชีวิตของตนมีเจตคติ ค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้อง ไม่ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่เสื่อมเสียใช้ เวลาว่าง

และใช่จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์แก่ตนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม                                                     

มีความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการมองเห็นและการยอมรับค วามแตกต่างระหว่างบุคคล                                                                               

เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ถูกต้องสิ่งสำคัญคือหากโรงเรียนสามารถจัดบริการด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

 

3 การสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
ผ่านการแนะแนวในขอบขายส่วนตัวและสังคม 
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จะเป็นการป้องกันปัญหาทางสังคมด้วยและมีการส่งเสริมการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน โดยร่วมมือระหว่าง

ระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษา เป็นการให้บริการสุขภาพจิตในโรงเรียนรวมไปถึงการพัฒนาระบบ

สุขภาพจิตในโรงเรียน โดยสร้างเครือข่ายครูและบูรณาการงานสุขภาพจิตเข้าสู่หลักสูตรในระบบการศึกษา       

เพื่อการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตสำหรับเด็กและวัยรุ่นผ่านระบบการศึกษา 
 

เป้าหมายการเสริมสร้างสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียน 

 เป้าหมายสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี การมีชีวิตที่ดีแค่อย่างหนึ่งอย่างใดนั้นยังไม่นับว่าเป็นชีวิตที่มีคุณภาพและถึงแม้ว่าทั้งสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันเช่น สุขภาพกายดี ก็มักจะส่งผลให้สุขภาพจิตดีหรือ

สุขภาพจิตที่ดีก็มีแนวโน้มที่จะทำให้มีการพัฒนาสุขภาพกายดีขึ้นตามไปด้วย แต่บางครั้งสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ทำให้                                 

ทั้งสองสิ่งนี้แปรผันไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียน เด็กทุกคนจะต้องเข้าเรียนตามมาตรฐานการศึกษา                        

ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อศึกษาหาความรู้ และเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กทุกคนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากร           

ที่สำคัญของชาติอย่างเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถานที่ฝึกฝนและเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน

การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนนั้น ส่งผลต่อตัวนักเรียนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะในการมาโรงเรียน 

นักเรียนจำเป็นต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เปลี่ยนไปแทบจะตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนใหม่ 

เพื่อนใหม่ บทเรียนใหม่ ๆ ที่ต้องเรียนรู้ รวมไปถึงประสบการณ์ใหม่ที่ นักเรียนมีโอกาสพบเจอในแต่ละวัน           

การสร้างสุขให้เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างเสริมทักษะชีวิต

และการเรียนรู้ และถือวา่เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งในระบบการศึกษา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิตนักเรียน    

             ปัจจุบันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตนักเรียนและการสร้างเสริม    

ความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคม แบ่งได้ 2 ปัจจัย ดังนี ้

   1.ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักเรียน ได้แก่ 

1.1 ครอบครัว 

1.2 เพื่อน 

1.3 คร ู

1.4 ชุมชน 

1.5 สภาพเศรษฐกิจ 

1.6 สภาพที่อยู่อาศัย 

1.7 สื่อและเทคโนโลย ี
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 2. ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวนกัเรียน ได้แก ่

2.1 ด้านความคิด 

2.2 ด้านอารมณ ์

2.3 ด้านพฤติกรรม 

 

ตัวอย่างลักษณะที่ส่งผลสุขภาพจิตนักเรียนแสดงตามตารางดังนี้ 

1. ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัย ลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริม 

ให้มีสุขภาพจติที่ด ี

ลักษณะที่เปน็ความเสี่ยง 

ต่อปัญหาสุขภาพจิต 

ครอบครัว - ครอบครัวมคีวามพร้อมทีจ่ะมอบความรักและ  

   ความอบอุ่นให้แก่ซึ่งกันและกัน 

- ครอบครัวทำกจิกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ      

   เพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน 

- บุคคลในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาท    

   หน้าทีข่องตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดไีด ้

- ครอบครัวเลีย้งเดี่ยว แตกแยก หย่าร้าง ได้รับ 

   การดูแลและให้ความรักความเข้าใจน้อย 

- ครอบครัวมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันน้อย 

- บุคคลในครอบครัวไม่ปฏิบัติตนตามบทบาท 

  และหน้าที่ของตนเอง 

เพื่อน 

 

- มีเพื่อนที่เข้าใจและพร้อมรบัฟังปัญหา 

  ในทุกสถานการณ ์

- มีเพือ่นที่สามารถให้การปรกึษาได้ 

- มีเพือ่นที่คอยส่งเสริมพฤตกิรรมไปในทางที่ดี 

- มีเพื่อนที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

- เพื่อนชอบแกล้ง 

- เพื่อนชอบพูดจาทำร้ายจิตใจ 

- เพื่อนชอบใช้ความรุนแรง 

- เพื่อนชักจูงไปในทางที่ไม่ด ี

 

คร ู - ครูประพฤตปิฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

- ครใูห้ความรกั เข้าใจและมีเมตตาต่อศิษย ์

- ครูมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหา 

- ครูประพฤตปิฏิบัติตนไม่ดี  

- ครูขาดความยตุิธรรม 

- ครูไม่เข้าใจธรรมชาติของนักเรียน 
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ปัจจัย ลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริม 

ให้มีสุขภาพจติที่ด ี

ลักษณะที่เปน็ความเสี่ยง 

ต่อปัญหาสุขภาพจิต 

- ครูมีความยุติธรรม 

- ครูเป็นที่พึ่งและให้การปรึกษาได้ 

 

- ครูขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

- ครใูช้ความรุนแรงชอบแสดงพฤตกิรรม 

  ล่วงละเมิดทางกายและจิตใจนักเรียน 

ชุมชน - สภาพแวดลอ้มภายในชุมชุนมีความปลอดภัย 

- ชุมชนมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 

- มีแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 

- ชุมชนปลอดอาชญากรรม 

- มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ปฏิบัติร่วมกันภายในชุมชน 

- สมาชิกภายในชุมชนมีความรักความเข้าใจ  

  และมีน้ำใจตอ่กัน 

- ผู้นำในชุมชนมีวิสัยทัศน์ มีความยุติธรรม  

  และมีความเสียสละ 

- สภาพแวดลอ้มภายในชุมชนไม่มีความปลอดภัย 

- ไม่มีแหล่งเรยีนรู้ภายในชุมชน 

- ชุมชนมีแหลง่อบายมุข มีความเสี่ยงที่จะเกิด 

  อาชญากรรม 

- ไม่มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ให้สมาชิกในชุมชน 

  ปฏิบัติร่วมกัน 

- สมาชิกภายในชุมชนต่างคนต่างอยู่ 

- ผู้นำชุมชนขาดวิสัยทัศน์ ขาดความยุติธรรม  

  และขาดความเสียสละ 

สภาพ

เศรษฐกิจ 

- มีการวางแผนการใช้เงิน 

- มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายมีเงินออมไว้ใช ้

  เมื่อยามจำเปน็ 

- ประกอบอาชีพสุจริต 

- มีความพร้อมด้านปัจจยัพื้นฐาน 

- ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน 

- รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  

- ประกอบอาชีพทุจริต 

- ขาดความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน 

 

สภาพที่

อยู่อาศัย 

- สภาพบ้านแข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย 

- จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ 

- ดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

- อากาศถ่ายเทและปลอดโปร่ง 

- สภาพบ้านไม่แข็งแรงและไม่ปลอดภัย 

- ไม่ดูแลความสะอาด และจดัเก็บสิ่งของไม่เป็น 

  ระเบียบ 

- สถานที่คับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง 
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ปัจจัย ลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริม 

ให้มีสุขภาพจติที่ด ี

ลักษณะที่เปน็ความเสี่ยง 

ต่อปัญหาสุขภาพจิต 

การใช้สื่อ

และ

เทคโนโลยี 

- เลือกรับข่าวสาร/สื่อที่เหมาะสมกับวัย 

- สามารถนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด 

  ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

- ผู้ปกครองคอยแนะนำให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

- มีวิจารณญาณในการแยกแยะสื่อที่เหมาะสม 

- รับข่าวสาร/สื่อที่ไม่เหมาะกับวัย 

- นำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

- ผู้ปกครองไม่มีเวลาไม่ให้คำแนะนำ และไม่ 

  ติดตามการรับข่าวสาร/สื่อ 

- ขาดวิจารญาณในการแยกแยะสื่อ  

 

2. ปัจจยัภายใน 

ปัจจัย ลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริม 

ให้มีสุขภาพจติที่ด ี

ลักษณะที่เปน็ความเสี่ยง 

ต่อปัญหาสุขภาพจิต 

ด้าน

ความคิด 

- คิดเชิงบวก 

- คิดอย่างมีเหตุและผล 

- มีที่ปรึกษาทางการคิด 

- สามารถจัดการกับความคิดของตนเองได้ 

- มีทัศนคติที่ด ี

- ยอมรับและเข้าใจในความคดิเห็นของผู้อื่น 

  อย่างจริงใจ 

- มีโลกทัศน์กวา้งไกล 

- ความครุ่นคิดเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ 

- ไม่มีเหตแุละผลหรือแนวทางของการคิด 

- ขาดที่ปรกึษา 

- ไม่สามารถจดัการกับความคิดของตนเองได้ 

- ไม่ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

- ปิดกั้นคิดของตนเองและผู้อื่น 

ด้าน

อารมณ ์

- จิตใจร่าเริงแจ่มใส 

- มีความเขม้แข็งทางจิตใจ สามารถจัดการ  

  กับสภาวะทางอารมณ์ได ้

- มีความหมองเศร้า ไม่สดใส 

- จิตใจบอบบางและไม่สามารถจัดการกับสภาวะ 

  ทางอารมณ์ของตนเองได้ 
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ปัจจัย ลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริม 

ให้มีสุขภาพจติที่ด ี

ลักษณะที่เปน็ความเสี่ยง 

ต่อปัญหาสุขภาพจิต 

- รู้จักวธิีการผ่อนคลายอารมณ์ ด้วยวิธีที่

สร้างสรรค ์

- รักและเห็นคณุค่าของตนเองและผู้อื่น 

- ควบคุมอารมณ์ได้ในทุก ๆ สถานการณ ์

 

- ผ่อนคลายทางอารมณ์ด้วยวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ 

- ไม่รักและไม่เห็นคุณค่าในตนเอง 

- พฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น 

ด้าน

พฤติกรรม 

- กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

  และเหมาะสม 

- มีสัมมาคารวะ 

- กริยามารยาท เรียบรอ้ย 

- วางตัวได้ถูกกาลเทศะ 

- รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น 

- ปฏิบัติได้ตามกฎ ระเบียบ ของสังคม 

- ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง  

- ขาดความกลา้แสดงออกหรือแสดงออก 

  ในทางทีไ่ม่เหมาะสม 

- ไม่มีสัมมาคารวะ 

- กิริยามารยาทไม่เรียบร้อย 

- วางตัวไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- ไม่ปฏิบัตติามกฎ ระเบยีบของสังคม 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียน และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของนักเรียนในโรงเรียน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย 

 1. การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนมีผลต่อสุขภาพจิตของนักเรียน ครูผู้สอนทีเ่ป็นกันเอง รับฟัง

ความคิดเห็น และมีความเขา้อกเข้าใจนักเรียน จะส่งเสรมิให้นักเรียนมสีุขภาพจิตที่ดีและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ในทางตรงข้ามกัน ครูผูส้อนทีเ่ข้มงวดและกดดันเกินไป จะส่งผลให้นักเรียนมีภาวะเครียดซึ่งส่งผลต่อปัญหา

สุขภาพจิตได้ในระยะยาว ดังนั้นการวางตัวอย่างเหมาะสมตามยุคสมัยของครูผู้สอนโดยคำนึงถึงตัวนักเรียน        

จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ 

 2. การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 

 สำหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือนคือบุคคลสำคัญที่มผีลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม      

การโดนกลั่นแกล้งรังแก หรือ การทะเลาะเบาะแว้ง ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน              

ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ ซึ่งถ้าครูผู้สอนพบว่านักเรียนมีปัญหา     

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยสามารถสังเกตเห็นได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ครูผูส้อนควรเข้าไป

สอบถามและให้การปรึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อจัดการกับสาเหตุที่ส่งผลกระทบกับนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 

3. สภาพแวดลอ้มทั้งในและนอกโรงเรียน 

 สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียนนั้นมีผลตอ่สขุภาพจิตของนักเรียนอย่างมาก โรงเรียนที่ตั้งอยู่           

ในจุดที่มลภาวะไม่ดี มีภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไป มีมลพิษทางเสียง หรือมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย 

ล้วนทำให้นักเรียนรู้สึกถึงความไม่มั่นคง และส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตตามมา ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สนับสนุนให้เกดิห้องเรียนที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยให้ต้นตอของปัญหาในส่วนน้ีลดลง 

 4. สภาพแวดลอ้มในครอบครวัและชุมชน 

สภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนมีผลต่อสุขภาพของนักเรียน เช่น ครอบครัวและชุมชนตั้งอยู่ในแหล่งเสื่อม

โทรม สกปรก มีมลพิษ อากาศไม่ถ่ายเท หายใจไม่สะดวก ทำให้เกิดโทษต่อร่างกายส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน

ในครอบครัวดังนั้นสมาชิกของครอบครัวและชุมชนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ จดัการขยะมูล

ฝอยให้เป็นระบบ บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

 5. การจัดตารางเรียน 

 หลายโรงเรียนให้ความสำคญักับผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้อย่างมาก โดยพยายามเคี่ยวเข็ญให้นกัเรียน     

มีทักษะความรูใ้ห้พร้อมต่อการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมทีั้งส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนเต็มเวลา เรียนเสริมนอกเวลา 

และมีเรียนเพิม่เติมในวันเสาร์อาทิตย์ ทำให้นกัเรียนมีความเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิต ดังนั้นจึงควรพิจารณา

จัดสรรเวลาเรียนให้นักเรียนอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนมากเกินไป 
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 6. สุขภาพของนักเรียน  

 “สุขภาพ” ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง ความสมบูรณแ์ข็งแรงของร่างกาย จติใจ 

สังคม และ จิตวิญญาณ ซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกายคือการที่ร่างกายของเรามีความแข็งแรง คล่องแคล่วไม่เป็น

โรค และไม่พิการ ความสมบูรณ์ทางจิตคือ การที่เรามีจิตใจที่เป็นสุข ร่าเรงิ มีสติ ความสมบูรณ์ทางสังคม             

คือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดด้ี มีครอบครัวทีอ่บอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและความสมบูรณ์ทางจติวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราทำ

ความดี เช่น รู้จักการเสียสละ มีความเมตตากรุณา เป็นต้น 
 

 สุขภาพของนักเรียน จึงหมายถึง นักเรียนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย จิตใจ สังคม และ           

จิตวิญญาณสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถ มีการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ร่างกายเจริญเติบโต                                                                             

และมีพัฒนาการอย่างสมวัย 

 ดังนั้น ปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนนอกจากส่งผลกระทบต่อร่างกายของนักเรียนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพจิตของนักเรียนด้วย ปัญหาสุขภาพของนักเรียนก็คือปัญหาด้านการเรียน เช่นเรียนไม่ทันเพื่อนเนื่องจากปัญหา

สุขภาพจึงทำให้ต้องหยุดบ่อย ความสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยลง ตามบทเรียนไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความเครียด                                                              

และความวิตกกังวล ครูผู้สอนจึงควรให้การปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาลักษณะนี้อย่างเหมาะสม 

โดยอาจให้มาเรียนเพิ่มเติมกับครูผู้สอนในเวลาว่าง หรือเน้นให้นักเรียน   ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์

กันมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนในโรงเรียนควรตระหนักใส่ใจ   และให้ความสำคัญ เพราะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต                                                      

ของนักเรียนนั้น เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่รอบตัวซึ่งอาจจะเพิ่มความรุนแรงขึ้น จึงควรให้การช่วยเหลือโดยทันที                                                        

โดยมีขั้นตอนผังการดำเนินงานการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิตนักเรียน 

แนวทางการด าเนินงานสขุภาพจิตผ่านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม 

 การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (personal and social guidance) จุดมุ่ งหมายเป็นการแนะแนว           

ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลอย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ              

มีอารมณ์มั่นคงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม                                                   

เป็นขอบข่ายของกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาขอบข่ายหนึ่งเป็นกระบวนการช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในด้าน

บุคลิกภาพ อารมณ์และสังคมเพื่อให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี และสามารถปรับตัวเองได้อย่างมีความสุขเพื่อช่วยให้

นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง ยอมรับ

ความจริงเกี่ยวกับตนเอง และรู้จักปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้น ช่วยให้

นักเรียนได้มีความเข้าใจผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำให้มีชีวิต

อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ช่วยให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองให้ดีอยู่เสมอเพื่อจะได้       

ไม่เป็นปัญหา หรืออุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของตน  ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีเจตคติ ค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้อง       

ไม่ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่เสื่อมเสีย ช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างและใช่จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์แก่ตน                                                             

อย่างแท้จริง 
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 บทบาทสำคัญของครูในการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงนักเรียนทุกคนคือ นักเรียนได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึง ครบถ้วน และนักเรียนกลุ่มใดบ้างที่ควรดูแลเพิ่มเติม เช่น นักเรียนที่ไม่ ได้อยู่กับพ่อแม่ ซึ่งมีแนวโน้ม         

จะขาดความอบอุ่น  เป็นต้น  ครูแนะแนวควรมองหานัก เรียนที่ คาดว่าจะขาดทักษะชีวิตในการใช้ชี วิต                   

เพื่อคอยประเมินและวินิจฉัยว่าเกิดจากปัญหาอะไร จะช่วยเหลืออย่างไร มีวิธีช่วยได้อย่างไร ครูที่ปรึกษาช่วยได้หรือไม่ 

จำเป็นต้องหาเครื่องมือหรือแหล่งช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 

 บริการแนะแนวที่สำคัญในขอบข่ายการแนะแนวส่วนตัวและสังคม ได้แก่ บ ริการด้านการปรึกษา                                                                   

และสุขภาพจิต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนจำนวนมาก และควรเป็นบริการ            

ที่ขาดไม่ได้ในโรงเรียน และไม่ควรเป็นแค่บริการทางเลือก และอีกบริการที่สำคัญคือ บริการด้านสุขภาพกาย             

และจิต ซึ่งเป็นบริการที่มีบทบาทสำคัญในการลดความรุนแรงในโรงเรียนทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยม

ปลาย ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาทางพฤติกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่ต้น โดยการคัดกรองและระบุกลุ่มเสี่ยง และ           

จัดโปรแกรมให้บริการดูแลโดยเฉพาะ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนอีกด้วย ซึ่งบริการด้านการ

ปรึกษาและสุขภาพจิต และบริการสุขภาพกายและจิต เป็นบริการแนะแนวในขอบข่ายส่วนตัวและสังคม                      

ที่ส่งเสริมป้องกันการให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้ งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาโดยมีแนวทาง                                            

ในการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การประเมิน/คัดกรอง 

 การประเมินคัดกรองเพื่อทราบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาโดยมีแนวทาง   

การดำเนินงาน ดังนี้ 

  - วิเคราะห์ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการนำSchool health HERO มาใช้ในการดำเนินงาน

สุขภาพจิตในโรงเรียน เพื่อลดภาระงานของครูในการกรอกข้อมูลและสามารถประมวลผลภาพรวม เพื่อดูแลส่งเสริม

สุขภาพจิตของนักเรียน  

  - ประเมินสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน 

  - ประเมนิความเหมาะสมในการจัดโปรแกรมพิเศษให้กับนักเรียน เช่น IEP 

  - จัดทำแฟ้มข้อมูล (Personal data) เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ด้านสุขภาพจิต และใช้เป็นฐานข้อมูลในการดูแลนักเรียน  

 ขั้นตอนที่  2 การส่งเสริม ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกัน การส่งเสริม ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกัน           

เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตและ

สุขภาพจิตที่ดี ดังนี้ 

  - การเสริมทักษะชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีในรายวิชาพื้นฐาน 

  - การเสริมทักษะชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีในรายวิชาเพิ่มเติม 

  - จัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ 
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  - จัดบริการแนะแนวให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 

บริการสนเทศ บริการให้การปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามประเมินผล 

  - การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี 

  - สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน เช่น เพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth 

Counselor) 

  - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและสุขภาพจิต                                                      

ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้นักเรียนเข้าใจและพอใจในความหลากหลาย                                                  

ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

  - ถ่ายทอด ฝึกอบรมองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต จัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนา

ความรู้ ความสามารถของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  - สร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านหรือเสริมสร้าง ป้องกัน และพัฒนานักเรียนร่วมกับ

เครือข่ายภายใน เช่น ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นต้น เครือข่ายภายนอก เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง 

สถานพยาบาล สถานีตำรวจ เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 3 การแก้ไขเยียวยา การแก้ไขเยียวยาเป็นการดูแลช่วยเหลือและบูรณาการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้น

ร่วมกันจากหลายภาคส่วน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

  - ให้การปรึกษา บำบัดและฟื้นฟูแก่นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว

โดยประสานงานกับครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้                                                                   

และพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้ง ประสานภาคีเครือข่ายจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุขในการดูแล

สุขภาพจิตของนักเรียนร่วมกัน 

  - ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น ออทิสติก เป็นต้น  

  - พัฒนาสร้างเครื่องมือ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ครู

และนักเรียน โดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เพื่อช่วยแก้ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หรือปัญหา                                                             

ในครอบครัวที่มีผลกระทบต่อการเรียน รวมถึงให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่นักเรียนและครอบครัวเพื่อแก้ปัญหา           

ในเรื่องการปรับตัวและการเรียนรู ้

  - ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนและครอบครัวในการจัดการกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น       

กับนักเรียน เช่น การเสียชีวิต การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
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 ขั้นตอนที่ 4การวางแผนการดูแลช่วยเหลือ การวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการวาง

แผนการส่งเสริม พัฒนา และติดตามผล โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

  - วางแผนในการนำSchool health HERO ไปใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน         

ทุกคน  เพื่อค้นหานักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อดำเนินส่งต่อให้ทีมสุขภาพจิต ทำการช่วยเหลือได้เท่าทันเหตุการณ์ 

  - วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตของนักเรียนรายบุคคล (ด้านอารมณ์ สังคมและ

พฤติกรรม) 

  - ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนที่ 5 การส่งต่อ  การส่งต่อนักเรียนที่มีต้องการความช่วยเหลือไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน        

ทั้งภายในและภายนอก โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

  - การส่งต่อภายในกรณีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน ให้มีการประสานการส่งต่อ

ภายในโรงเรียน เช่น ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นต้น 

  - การส่งต่อภายนอก กรณีนักเรียนมีปัญหาซับซ้อนมากจนเกินความสามารถของโรงเรียน                                                                                       

ให้มีการประสานการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและหน่วยงานภายนอกเช่น Hero consultant โรงพยาบาล 

บ้านพักเด็ก สถานสงเคราะห์ ฯลฯ 

  - กรณีนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ให้รับกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

นอกจากนั้นแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียน School Health HERO 

ยังสามารถนำแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มาเป็นแนวทางการ

จัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียน ตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวส่วนตัวและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

รายละเอียดดังภาคผนวก 

 ดังนั้น  แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียน School Health 

HERO จะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนานักเรียน                         

ให้เติบโตเต็มศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัว และอาศัยอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างปกติและมีความสุข 
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  บทที่ 4  
การบูรณาการและกลไกการประสานงานเพื่อ 
สร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม 

และสุขภาพจิตนักเรียน 
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    แนวคิดการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ  

 การดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ  

มีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนในทุกมิติ ทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะวิกฤตเพื่อให้

สอดคล้องกับบริบทการพัฒนางานสุขภาพจิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้น           

การประสานงานเชิงนโยบาย และเชิงระบบในเขตพื้นที่การศึกษาจนไปถึงในระดับโรงเรียนให้มีการบริการ

สุขภาพจิตและการประสานกับเครือข่ายหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตทุกภาคส่วน อันจะนำสู่การบรรลุเป้าหมาย 

“นักเรียน  มีทักษะชีวิต มีสุขภาพจิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” กรมสุขภาพจิต

ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้ร่วมกันพัฒนาโมเดลงาน

สุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนทั้งในระดับเขต

พื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนที่ครอบคลุมการให้บริการด้านสุขภาพจิตในมิติต่าง ๆ การใช้หลักการเพื่อนช่วย

เพื่อน การเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพจิตระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการประเมิน คัดกรองสุขภาพจิต  

ของนักเรียน และโรคทางจิตเวชเบื้องต้นได้อย่างเป็นระบบโดยเรียกโมเดลง านสุขภาพจิตในโรงเรียน                                                                  

แบบบูรณาการนี้ว่า 4S โมเดล (4S Model) ที่มาของ 4S โมเดล มาจากการบูรณางานระหว่างสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ กรมสุขภาพจิตร่วมกันพัฒนา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 การสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
ผ่านการแนะแนวในขอบขายส่วนตัวและสังคม 
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ภาพ : แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ 
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การดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการโมเดล 4S 

 การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในโรงเรียนโดยใช้ 4S โมเดล เป็นโมเดลที่เป็นการบูรณาการการทำงานและ

ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร

สาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และนักเรียน โดย 4s ประกอบด้วย 

 1. System (ระบบ) 

 จากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    

ได้มีการดำเนินการพัฒนาด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตร่วมกัน

พัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

สถานศึกษากับภาคีเครือข่าย ในแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต          

ในโรงเรียนได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อดูแลส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการและมีสุขภาพจิต         

ที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานความพร้อมสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้มีระบบ       

ที่เอื้อต่อการดำเนินงานผ่านสื่อออนไลน์ E-Learning, Website, Application ต่าง ๆ 

 2. Support (การสนับสนนุ) 

 การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพเกิดจากการ

สนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับแนวทางและดำเนินตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การปรึกษาแนะนำ นิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด

อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามบริบทของโรงเรียน แต่งตั้งคณะทำงาน

สุขภาพจิตในโรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุน นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงเรียน                                            

ครูมีความเข้าใจงานสุขภาพจิตโรงเรียนตามนโยบาย รู้จักนักเรียน  เป็นรายบุคคล ส่งเสริมพัฒนาให้คำแนะนำ          

ให้การปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้ปกครอง ชุมชน     

มีหน้าที่อบรมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำรงชีวิตให้ความรักความเข้าใจ ให้ความอบอุ่น สนับสนุน          

ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหานักเรียน เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีแก่นักเรียน นักเรี ยนเพื่อนที่ปรึกษา                                                               

(Youth Counselor) มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ใช้เทคนิคการให้การปรึกษา 

เพื่อช่วยให้เพื่อนเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กรมสุขภาพจิต     

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ มีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันและ  

แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน 
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 3. Student Self – Care (การดูแลตนเองของนักเรียน) 

 นักเรียนสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีความสุขควบคู่กับการดูแลร่างกายกับจิตใจ รับประทานอาหาร      

ที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายให้เหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิต มีทักษะ        

การบริหารจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับปัญหา มีความสามารถ

ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หลีกเลี่ยงอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่สร้างความเดือดร้อน                                                                        

ให้กับบุคคลรอบข้าง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 4. Smile  

 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการดูแล

สุขภาพจิตในทุกภาคส่วน มีความยินดีมีความสุขในความสำเร็จร่วมกัน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี   

มีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการทำงาน มีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันภัยอั นตรายและ

พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีเจตคติที่ดี        

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามบริบทได้อย่างเหมาะสม เป็นสมาชิกที่ดี   ของครอบครัว โรงเรียน 

ชุมชน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ทั้งนี้งานสุขภาพจิตโรงเรียนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงสามารถขับเคลื่อนและ           

มุ่งสู่เป้าหมายของงานสุขภาพจิตโรงเรียน คือ การพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีพร้อมในการเรียนรู้ และเติบใหญ่ เป็นทรัพยากรบุคคลที่ร่วมประโยชน์ให้กับสังคม

ต่อไป ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานสุขภาพจิตโรงเรียน 

 



 
 
  

 
 

แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม  
และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนว และ School Health Hero 

 

34 

 

กลไกการประสานงาน School Health HERO สู่การปฏิบตัิ 
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กระบวนการและบทบาทหนา้ที่ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธกิารและกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 

 

 

 

      

ล ำดบักลไก 

กำรท ำงำน 

กระทรวงศกึษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข 

บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่วนกลำง 

ระดบั

นโยบำย 

-ก ำหนดนโยบำยเพื่อสรำ้ง

เสริมควำมปลอดภัยในมิติ

ส่วนตัว สังคม และสุขภำพจติ

นักเรียน 

- สนับสนุนงบประมำณ 

ทรัพยำกร และบุคลำกร 

- วิจัยเพื่อกำรใช้และ

พัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- จัดท ำข้อตกลงในกำร     

สร้ำงเสริมควำมปลอดภัยใน

มิตสิ่วนตัว สังคม และ

สุขภำพจิตนักเรียน กับ

กระทรวงสำธำรณสุข/กรม

สุขภำพจิต 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 

 

1.ร่วมก ำหนดนโยบำย 

2.สนับสนุนงบประมำณ ทรัพยำกร 

และบุคลำกร 

3. มอบหมำยหน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบพื้นท่ีขับเคล่ือนกำร

ด ำเนินงำน 

กรมสุขภำพจิต/ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
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  ล ำดบักลไก 

กำรท ำงำน 

กระทรวงศกึษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข 

บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบ บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบ 

2. ส่วนภมิูภำค 

เชิงนโยบำย - น ำนโยบำย สพฐ. สู่กำรปฏิบตัิ

เพ่ือสร้ำงเสรมิควำมปลอดภัยใน

มิติส่วนตัว สังคม และสุขภำพจิต

นักเรียน เพ่ือก ำหนดนโยบำยและ

ผู้รับผดิชอบที่ชัดเจน 

-  นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ 

   ประเมินผล 

- สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำในกำร 

  ดูแลสุขภำพจตินักเรียน 

- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนท่ีกำรศกึษำ/รอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พ้ืนท่ีกำรศกึษำที่ไดร้ับ

มอบหมำยรับผดิชอบงำน 

แนะแนวและงำนสุขภำพจิต 

 

- ก ำหนดนโยบำยระดบัเขต  

   สุขภำพ/จงัหวัด 

- นิเทศก ำกับติดตำมและ 

    ประเมินผล 

- สนับสนุนกำรสร้ำงเสรมิควำม  

  ปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม   

  และ สุขภำพจตินักเรียน 

- สนับสนุนสื่อและเทคโนโลย ี

- ศนูย์สุขภำพจิต/ศนูยอ์นำมัย/     

  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

- ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

- ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สุขภำพจิตและ

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรสำขำ

สุขภำพจิตและ   สำรเสพติด ประจ ำเขต

สุขภำพ 

กำรปฏบิัต ิ - ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรยีนในกำร

สร้ำงเสรมิควำมปลอดภยัในมิติ

ส่วนตัว สังคม และสขุภำพจิต

นักเรียน โดยใช้ระบบฐำนข้อมูล 

School Health HERO 

- รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน 

- วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

 

- กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศกึษำ 

- นักวิชำกำรศกึษำที่รับผดิชอบ  

งำนแนะแนวและสุขภำพจิต 

- นักจิตวิทยำโรงเรยีนประจ ำ 

  เขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำ 

 

- ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ี  

- ก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน 

- รวบรวมวิ เครำะห์ ข้ อมู ลร่ วมกั บ 

    หน่ วย บริ กำรสำธำรณสุ ข หน่ วย 

    สถำนศกึษำ 

- สรุปผลและน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน

ต่อผู้บริหำรหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

ใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำต่อไป 

-พัฒนำศกัยภำพบุคลำกร สำธำรณสุข 

- ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ง ำ น สุ ข ภ ำ พ จิ ต 

เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในสังกัด กรม

สุขภำพจิต 
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ล ำดบักลไก 

กำรท ำงำน 

กระทรวงศกึษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข 

บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบ บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบ 

สำรสนเทศ ติ ดตำมข้ อ มู ลสำรสน เทศของ  

School Health HERO ในเขตพ้ืนท่ี 

 

- ผู้ที่ได้รับมอบหมำยเป็น   

  School Health HERO       - 

Admin สพท. /นักจิตวิทยำ 

  โรงเรยีนประจ ำเขตพ้ืนท่ี 

  กำรศกึษำ 

เผ้ำติดตำมข้อมูลสำรสนเทศผ่ำน

ระบบ School Health HERO 

- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ งำนส ำรสน เท ศ          

  ในศนูย์สุขภำพจิตและเขตสุขภำพ 

3. สถำนศกึษำ 

เชิงนโยบำย -รับนโยบำยจำก สพท.  ในกำร

สร้ำงเสริมควำมปลอดภัยในมิติ

ส่ วนตัว  สั งคม  และสุขภำพจิต

นักเรียน  

- ก ำหนดนโยบำยระดับสถำนศกึษำ 

-ให้ ค ว ำม ส ำคั ญ  ต ร ะห นั ก ใน  

 คุณค่ำเรื่องของสุขภำพจิต 

-นิเทศ ตดิตำม และสร้ำงขวญัก ำลังใจ 

- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

- รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

-ประสำนควำมร่วมมือดำ้นนโยบำย

กับสถำนศกึษำ  

-ปฏิบัติกำรในระดับพ้ืนท่ีบริกำร 

- ผูอ้ ำนวยกำรรพศ./รพท./รพช./- 

นำยแพทย์สสจ./สสอ./

โรงพยำบำลในสังกัด 

  กรมสุขภำพจติ 
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ล ำดบักลไก 

กำรท ำงำน 

กระทรวงศกึษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข 

บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบ บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบ 

กำรปฏบิัต ิ -บูรณำกำรกับระบบงำนตำ่ง ๆ ตำม

บริบทของโรงเรียนเพ่ือสรำ้งเสริม

ควำมปลอดภัยในมิติส่วนตัว 

สังคม และสุขภำพจิตนักเรยีน 

- คัดกรอง ป้องกัน แก้ไข ให้กำร  

  ปรึกษำนักเรียนและผูป้กครอง 

- ประสำนควำมร่วมมือและขอกำร 

  ปรึกษำจำกผู้เช่ียวชำญ  

 

- ครูแนะแนว / ครูที่ท ำหนำ้ที่  

  แนะแนว 

- ครูที่ปรึกษำ / ครูประจ ำช้ัน 

 

- บริกำรกำรตรวจวินิจฉัยและ

บ ำบัดรกัษำ กำรรับยำ/ปรบั

พฤติกรรม/ใหค้ ำแนะน ำ/        กำร

ปรึกษำ / และกำรส่งเสรมิปอ้งกัน

ด้ำนสุขภำพจติ 

- สนับสนุน/มีส่วนร่วมให้โรงเรียนคู่

เครือขำ่ยมีกำรด ำเนินงำนระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน เช่น ช้ีแจง/ให้

ควำมรู้ผู้ปกครอง/ครู 

- กำรท ำ Case conference 

  กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ในรำยที่มี

ปัญหำรุนแรง ซ้ำซ้อน 

- ให้กำรปรกึษำกำรดูแลช่วยเหลือ

เด็กวัยเรียนกลุ่มเสีย่งฯแก่ครูดว้ย

School Health HERO 

- เยี่ยมเสริมพลังกำรด ำเนินงำนใน

โรงเรยีนและหรือร่วมกับหน่วยงำน

กรมสุขภำพจิตพ้ืนท่ี 

- ผู้ รั บ ผิ ดชอบงำนสุ ขภ ำพจิ ต /

สุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรพศ./

รพท./รพช./สสจ./สสอ./หน่วย

บริกำรในสังกัดกรมสุขภำพจิต 

- HERO Consultant 
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ล ำดบักลไก 

กำรท ำงำน 

กระทรวงศกึษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข 

บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบ บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน/ผู้รบัผิดชอบ 

   ระบบกำรรับ-ส่งตอ่ 

มีกำรรับและสง่ต่อข้อมูล โดยกำร

สื่อสำรปัญหำและควำมต้องกำรของ

เด็กวัยเรียนกลุ่มเสีย่งฯ ที่ครอบคลุม 

ชัดเจนรวมท้ังส่งต่อข้อมูลท่ีจ ำเป็นกับ

โรงเรยีนคู่เครอืข่ำย และโรงพยำบำล

ระดับสงูข้ึน 

 

สำรสนเทศ - ดูแลข้อมูลสำรสนเทศของ 

School Health HEROใน

สถำนศกึษำ 

- ผูท้ี่ได้รับมอบหมำยเป็น

School Health HERO 

Admin ประจ ำสถำนศกึษำ 

ให้กำรปรกึษำผำ่นระบบ  School 

Health HERO 

Admin ประจ ำ รพศ./รพท./รพช./

สสจ./สสอ. 
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ภาคผนวก  
ตัวอยา่งกิจกรรมแนะแนว 

ส่วนตัวและสังคม 
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ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม  

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-3 

 
     ช่วงช้ันที ่1 

เร่ือง รอยยิ้ม          จ ำนวน 3 ช่ัวโมง 

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

1. สำระส ำคัญ 

อำรมณ์มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิต กำรรู้จักอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองจะช่วยให้เรำ

สำมำรถควบคุมอำรมณ์และแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสม ดังนั้น เรำจึงควรรู้จักอำรมณ์และควำมรู้สึก                                                     

ของตนเอง 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อ 3 มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 บอกอำรมณ์และควำมรู้สึกที่เคยเกิดข้ึนกับตัวเองได้ 

3.2 บอกสำเหตุกำรเกิดอำรมณ์และควำมรู้สึกได้  

3.3 บอกอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองได้ในสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

4. สำระกำรเรียนรู้กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน (ถำ้มี) 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

6.1 ครูและนักเรียนนักเรียนร้องเพลงพระอำทิตย์ยิ้ม พร้อมแสดงท่ำทำงประกอบ 

6.2 สนทนำซักถำมควำมรู้สึกขณะร้องเพลง 

6.3 นักเรียนบอกอำรมณ์และควำมรู้สึกที่เคยเกิดข้ึนกับตัวเองคนละ 1 อย่ำง 

6.4 ครูสรุปอำรมณ์และควำมรู้สึกที่นักเรียนบอกและเพิ่มเติมในส่วนที่ขำด 

6.5 ทบทวนอำรมณ์และควำมรู้สึกที่ครูสรุปในข้อ 6.4  

6.6 นักเรียนแสดงบทบำทสมมติตำมลักษณะอำกำรดังต่อไปนี้ 

- ลักษณะอำกำรของควำมโกรธ พร้อมแสดงอำกำร 

- ลักษณะอำกำรของควำมดีใจพร้อมแสดงอำกำร 

- ลักษณะอำกำรของควำมเสียใจ พร้อมแสดงอำกำร 

ก 
ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม 
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- ลักษณะอำกำรของควำมสุข พร้อมแสดงอำกำร 

6.7 ครูสรุปว่ำเรำจะรู้อำรมณ์และควำมรู้สึกของคนจำกอำกำรที่เขำแสดงออก 

6.8 ครูก ำหนดสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้นักเรียนบอกว่ำบคุคลในสถำนกำรณ์นั้นเกิดอำรมณ์ใด 

6.9  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่ำอำรมณ์เกิดจำกเหตุกำรณ์มำกระทบจิตใจท ำให้เกิด

ควำมรู้สึกและอำรมณ์อำจแสดงออกทำงสีหน้ำและท่ำทำงได้ 

6.10 นักเรียนร้องเพลงยิ้มและแสดงท่ำทำงประกอบ 

6.11 ครูสรุปว่ำในสถำนกำรณ์เดียวกัน แต่ละคนอำจจะเกิดอำรมณ์และควำมรู้สึกที่เหมือนและ

แตกต่ำงกัน 

 7. สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1 เพลงพระอำทิตย์ยิ้ม 

7.2 สถำนกำรณ์กำรแสดงออก 

 8. กำรประเมินผล 

   8.1 วิธีประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

   8.2 เครื่องมือประเมินใช้แบบสังเกตพฤติกรรมร่วมกิจกรรม 

8.3 เกณฑ์กำรประเมินโดยกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 

เกณฑ ์ ตวับ่งช้ี 

ผ่ำน ผลกำรประเมินกำรพฤติกรรมเกี่ยวกับประเด็นควำมสนใจ ควำมถูก

ต้องกำรปฏิบัติกิจกรรม ควำมรับผิดชอบ ควำมตรงต่อเวลำ และควำม

มุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำนปรำกฏครบทุกประเด็น 

ไม่ผ่ำน ผลกำรประเมินกำรพฤติกรรมปรำกฏไม่ครบทุกประเด็น 

 

 

สำมำรถดำวน์โหลดตัวอย่ำงกิจกรรมแนะแนวด้ำนส่วนตัวและสังคม ช้ันประถมศกึษำปีที่ 1-3                                                           
ตำมแผนแผนพัฒนำกำรแนะแนวและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับกำรศกึษำข้ันพื้นฐำน                                                     
(พ.ศ.2561-2565) ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ตำม QR-Code ข้ำงล่ำงนี้ 
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      ตัวอยา่งกจิกรรมแนะแนวดา้นส่วนตวัและสงัคม ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 

 ช่วงช้ันที ่2 

เร่ือง ผ่อนคลำย       จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

1. สำระส ำคัญ 

สภำพครอบครัวและสภำพแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตของนักเรียน หำกนักเรียน        

มีควำมเครียด และควำมวิตกกังวล จะส่งผลต่อกำรเรียนและสุขภำพของนักเรียนได้ ดังนั้น กำรจัดกำรกับ

ควำมเครยีดและควำมวิตกกังวลจึงเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้นักเรียนสำมำรถปรับตัวและด ำรงชีวิตในสังคม

ได้อย่ำงมีควำมสุข 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อที่ 1 รู้จักและเข้ำใจตนเอง  

ข้อที่ 4 ปรับตัวและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 บอกอำรมณ์และควำมเครียดที่เคยเกิดข้ึนกับตนเองพร้อมสำเหตุ 

3.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียดที่ตนใช้ได้ผลมำแล้วกับกลุ่มเพื่อนได้ 

3.3 สรุปวิธีกำรคลำยเครียดที่จะเลือกไวใ้ช้กับตนเอง 

4. สำระกำรเรียนรู้ 

อำรมณ์และควำมเครียด 

5. ช้ินงำน/ภำระงำน 

5.1 ใบงำนเรื่อง ประเด็นกำรอภิปรำย 

5.2 ใบงำนเรื่อง Mind Map วิธีผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียด 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

ช่ัวโมงที ่1 

6.1 ครูให้นักเรียนนั่งในอิริยำบถที่สบำยและหลับตำ แล้วท ำจิตใจให้สบำย ให้ลืมเรื่องวิตกกังวล

ต่ำงๆผ่อนคลำย แล้วเปิดเพลง/ดนตรี ให้นักเรียนฟังประมำณ 5 นำที จำกนั้นให้นักเรียนลืมตำและผ่อนคลำย                                          

ให้สบำย  ๆ

6.2 ครูให้นักเรียนอธิบำยควำมรู้สึกก่อน ขณะและหลังฟังเพลง/ดนตรี พร้อมทั้งบอกข้อดีของ

ควำมรู้สึกดังกล่ำว 

6.3 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม และร่วมกันอภิปรำยถึงอำรมณ์และควำมเครียดที่เคยเกิดข้ึนกับตนเอง 

พฤติกรรมที่แสดงออก ผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกพฤติกรรมที่แสดงออกพร้อมสำเหตุของอำรมณ์และ

ควำมเครียด 

ตำมใบงำนเรื่อง ประเด็นกำรอภิปรำย 

1.4 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปผลกำรอภิปรำย 
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ช่ัวโมงที ่2 

6.5 ครูเกริ่นน ำถึงกำรแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรำยถึงอำรมณ์และควำมเครียดที่เคยเกิดข้ึนกับตนเอง

ในกิจกรรมแนะแนวครั้งที่แล้ว และให้นักเรียนช่วยกันสรุปผลกำรอภิปรำยที่ได้ 

6.6 ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำรมณ์และควำมเครียด ผลเสียที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียน 

6.7 ครูให้นักเรียนแลกเปล่ียนกับเพื่อนในกลุ่มถึงวิธีผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียดที่ตนใช้

ได้ผลแล้วน ำเสนอวิ ธีผ่อนคลำยอำรมณ์ และควำมเครียดที่ ตนใช้ ได้ผล ใน รูปแบบ Mind Map                                     

ตำมใบงำนเรื่อง Mind Mapวิธีผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียด 

6.8 นักเรียนในแต่ละกลุ่มน ำเสนอวิธีผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียดที่ตนใช้ได้ผล 

6.9 ครูให้นักเรียนร่วมกันแลกเปล่ียนวิธีผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียดที่ตนใช้ได้ผล                                       

ที่นักเรียนแต่ละคนจะเลือกใช้กับตนเองพร้อมบอกเหตุผล 

6.10 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกำรเรียนรู้วิธีกำรผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียด 

7. สื่อ/อุปกรณ์ 

7.1 เสียงดนตรีผ่อนคลำยจำก youtubeเช่น 

- ดนตรีผ่อนคลำย เสียงล ำธำร นก https://www.youtube.com/watch?v=VdlkXxmKCGs 

          - ดนตรีคลำยเครียด คลำยสมอง https://www.youtube.com/watch?v=yoUvWQSj9VY 

          - เพลงผ่อนคลำยฟังสบำยๆ สร้ำงสมำธิ https://www.youtube.com/watch?v=m1kZLkAo8Ak 

7.2 ใบงำนเรื่อง ประเด็นกำรอภิปรำย 

7.3 ใบงำนเรื่อง Mind Map วิธีผ่อนคลำยอำรมณ์และควำมเครียด 

8. กำรวัดและประเมินผล 

8.1วิธีประเมิน 

8.1.1 สังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม 

8.1.2 ตรวจผลงำน 

8.2เครื่องมือประเมิน 

8.2.1 แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม 

8.2.2 แบบตรวจผลงำน 

8.3 เกณฑ์กำรประเมิน 

8.3.1 กำรสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรม 

เกณฑ ์ ตวับ่งช้ี 

ผ่ำน ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมด้วยควำมรับผิดชอบ 

และมีควำมมุ่งม่ันในกำรปฏิบัติงำน 

ไม่ผ่ำน ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบทุกรำยกำร 

  

    

 



 
 
  

 
 

แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม  
และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนว และ School Health Hero 

 

45 

 

 

 

             8.3.2 กำรประเมินผลใบงำน 

เกณฑ ์ ตวับ่งช้ี 

ผ่ำน กำรประเมินใบงำนมีควำมถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งตรงต่อ

เวลำ 

ไม่ผ่ำน ใบงำนไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และส่งงำนไม่ตรงต่อเวลำ 

 

 

สามารถดาวน์โหลดตวัอยา่งกิจกรรมแนะแนวดา้นส่วนตวัและสังคม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6                                                           

ตามแผนแผนพฒันาการแนะแนวและแนวทางการจดักิจกรรมแนะแนว ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผน

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ไดต้าม QR-Code ขา้งล่างน้ี 
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ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

ช่วงช้ันที ่3 

เร่ือง สุขภำพจิต       จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

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

1. สำระส ำคัญ 

กำรรู้จักปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภำพจิตดีด้วยวิธีกำรต่ำงๆ สำมำรถท ำให้ด ำรงชีวิต อยู่ใน

สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อที่ 1 รู้จักและเข้ำใจตนเอง  

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1 บอกลักษณะผู้มีสุขภำพจิตดี 

3.2 บอกประโยชน์ของกำรเป็นผู้มีสุขภำพจิตดี 

4. สำระกำรเรียนรู้. 

กำรรู้จักปรับตัว และสำมำรถใช้ชีวิตอยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. ช้ินงำน / ภำระงำน 

ใบงำน “สุขภำพจิต” 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

6.1 นักเรียนดูภำพกำร์ตูนที่แสดงสีหน้ำต่ำง ๆ กันทีละภำพจนครบ 4 ภำพ 

6.2 นักเรียนตอบค ำถำมว่ำ "ทั้ง 4 ภำพนี้ นักเรียนคิดว่ำภำพไหนที่ท ำให้เรำรู้สึกเกิดควำม

สบำยใจและอยำกเข้ำใกล้ และน่ำจะท ำให้มีเพื่อนมำกที่สุด" 

6.3 ให้นักเรียนบอกเหตุที่ส่วนใหญ่เลือกภำพกำร์ตูนภำพที่ 3 (เปิดยิ้มกว้ำง) 

6.4 ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงเพื่อนในห้องที่มีลักษณะคล้ำยภำพกำร์ตูนที่นักเรียนเลือก 

(อำรมณ์ดี, มีเพื่อนมำก) 

6.5 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม โดยมอบหมำยให้นักเรียนไปสัมภำษณ์เพื่อนๆ ในโรงเรียนที่

สังเกตว่ำมีเพื่อนมำกอำรมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ไม่น้อยกว่ำกลุ่มละ 10 คน ตำมแนวทำง

ค ำถำมในใบงำนที่มอบหมำย โดยจะน ำมำเสนอเป็นกลุ่มในช่ัวโมงต่อไป 

6.6 นักเรียนทบทวนถึงลักษณะผู้มีสุขภำพจิตดีตำมแนว 5 ย ที่ได้เรียนรู้ไปในช่ัวโมงที่แล้ว 

6.7 ซักถำมนักเรียนถึงบรรยำกำศทั่ว ๆ ไปในกำรไปสัมภำษณ์เพื่อน ๆ ในโรงเรียน 

6.8 ใหแ้ต่ละกลุ่มน ำเสนอผลสรุปของกำรสัมภำษณ์ว่ำเป็นอย่ำงไร 

6.9 ร่วมกันพิจำรณำผลสรุปของกำรสัมภำษณ์ว่ำเพื่อน ๆ นักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้ไป

สัมภำษณ์มำนั้น  ต่ำงมีลักษณะผู้มีสุขภำพจิตดีตำมแนว 5 ย หรือไม่ 
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6.10 นักเรียนสรุปผลกำรท ำงำนครั้งนี้ โดยครูให้แนวทำงนักเรียนได้มองเห็นประโยชน์                        

ของกำรเป็นผู้มีสุขภำพจิตดีว่ำ ท ำให้เป็นที่รักของผู้อ่ืนมีประโยชน์ในกำรสื่อสำรต่อกัน ก่อให้เกิด

ประโยชน์ ในกำรเรียน กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ และกำรใช้ชีวิตที่เป็นสุขในโรงเรียน 

7. สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1 ภำพกำร์ตูนลำยเส้น 4 ภำพ 

7.2 ใบควำมรู้ “สุขภำพจิต” 

7.3 ใบงำน “สุขภำพจิต” 

8. กำรประเมินผล 

      8.1 วิธีกำรประเมิน 

8.1.1 ประเมินกำรท ำใบงำน 

8.1.2 สังเกตกำรร่วมกิจกรรม 

8.1.3 กำรน ำเสนอผลงำน 

      8.2 เกณฑ์กำรประเมิน 

8.2.1 ประเมินจำกกำรสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

เกณฑ ์ ตวับ่งช้ี 

ผ่ำน มีควำมต้ังใจร่วมกิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับกลุ่มในกำรวิเครำะห์ แสดง 

ควำมคิดเห็น กำรน ำเสนอหน้ำช้ันเรียนและส่งงำนตำมก ำหนด 

ไม่ผ่ำน ไม่ให้ควำมร่วมมือกับกลุ่ม หรือ ขำดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

8.2.2 ประเมินจำกใบงำน 

เกณฑ ์ ตวับ่งช้ี 

ผ่ำน มีท ำใบงำนและแบบบันทึกส่ง ให้ควำมร่วมมือในกำรอภิปรำย 

ไม่ผ่ำน ไม่ท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

สำมำรถดำวน์โหลดตัวอย่ำงกิจกรรมแนะแนวด้ำนส่วนตัวและสังคม                                                                

ช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 1 - 3   ตำมแผนแผนพัฒนำกำรแนะแนวและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 

ระดับกำรศกึษำข้ันพื้นฐำน (พ.ศ.2561-2565) ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

ไดต้ำม  QR-Code ข้ำงล่ำงนี้ 
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ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวส่วนตัวและสังคม ชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 4-6 

ช่วงช้ันที ่4 

เร่ือง อำรมณ์ของฉนั       จ ำนวน 2 ช่ัวโมง 

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

1. สำระส ำคัญ 

คนส่วนใหญ่ด ำเนินชีวิตภำยใต้อิทธิพลของอำรมณ์และควำมรู้สึก เพรำะอำรมณ์เป็นพลังผลักดัน

ให้เกิดพฤติกรรม  คนที่มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์จะมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ที่เหมำะสม  อันจะท ำให้

ตนเองและผู้อ่ืนเป็นสุข  เนื่องจำกมีควำมเข้ำใจอำรมณ์และควำมต้องกำรในชีวิตตนเอง เข้ำใจอำรมณ์

ควำมรู้ของผู้อ่ืน และสำมำรถแสดงออกมำได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งสำมำรถแก้ปัญหำที่ เกิดข้ึน                                             

จำกควำมขัดแย้งในใจหรือปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

กำรฝึกสติ เป็นวิ ธีกำรที่ ช่วยให้ มีจิตใจที่ สงบแน่วแน่  อยู่กับตัวเอง รู้จักควบคุมอำรมณ์                 

ของตนเองมีสติคิดไตร่ตรอง ช่วยให้เกิดอำรมณ์ที่สบำย เม่ือมีจิตใจสบำยจะช่วยให้บุคคลใจเย็น              

รู้จักควบคุมอำรมณ์   มีควำมอดทนและมีควำมเพียรพยำยำมในกำรเผชิญและฟันฝ่ำอุปสรรค                                                                   

อีกทั้งมีจริยธรรม แสดงออกทำงพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินชีวิตที่เหมำะสม ดังนั้นนักเรียนควรได้รับ

กำรพัฒนำในด้ำนวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

2. สมรรถนะกำรแนะแนว : ด้ำนส่วนตัวและสังคม 

ข้อที่ 3 มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

     3.1 สังเกตและรับรู้อำรมณ์ทำงบวกและทำงลบของตนเอง 

3.2 วิเครำะห์สำเหตุของอำรมณ์ทำงบวกและทำงลบของตนเอง 

3.3 ระบุผลกระทบของอำรมณ์ทำงลบและควำมเครียดที่มีผลต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3.4 ปฏิบัติตนในกำรจัดกำรอำรมณ์ทำงลบและควำมเครียดได้อย่ำงเหมำะสม 

3.5 แสดงออกทำงอำรมณ์ทำงบวกและลบได้อย่ำงเหมำะสม 

4. สำระกำรเรียนรู้. 

4.1 กำรสังเกต วิเครำะห์สำเหตุ และกำรแสดงออกด้ำน ควำมรู้สึกและอำรมณ์ 

4.2 แนวทำงควบคุมอำรมณ์ เพื่อแสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสม 

4.3 กำรฝึกสติเพื่อไวต่อกำรรู้เท่ำทันอำรมณ์ของตนเอง 

5. ช้ินงำน / ภำระงำน 

ใบงำน เรื่อง สิ่งที่ฉันเรียนรู้ 

6. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

ช่ัวโมงที ่1  

6.1 ครูขออำสำสมัครนักเรียนออกมำสำธิตกิจกรรม จ ำนวน 3 คนคนที่ 1 เป่ำลูกโป่ง ให้ได้

ขนำดปำนกลำงคนที่ 2 เป่ำลูกโป่งให้ได้ขนำดใหญ่คนที่ 3 เป่ำลูกโป่ง ให้ใหญ่ที่สุดจนกระทั่งลูกโปงแตก 
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6.2 ครูเอ้ืออ ำนวยให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น โดยกำรใช้ค ำถำม เช่นนักเรียน

คิดว่ำลมที่เป่ำเข้ำไปในลูกโป่งเปรียบเหมือนอะไรได้บ้ำงและหลังจำกนักเรียนตอบอย่ำงหลำกหลำย 

ครูต้ังประเด็นเปรียบเทยีบลมในลูกโป่งกับอำรมณ์และควำมรู้สึกต่ำงๆ ที่สะสมในใจ 

6.3 ให้นักเรียนคนที่ 1 และ 2 ปล่อยลูกโป่งให้พุ่งไปข้ำงหน้ำ (ลูกโป่งที่มีขนำดปำนกลำง  

จะพุ่งไปข้ำงหน้ำได้ในขณะที่ลูกโป่งที่อัดแน่นด้วยลม จะพุ่งออกไปอย่ำงไร้ทิศทำง) 

6.4 ครูเอ้ืออ ำนวยให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นต่อกิจกรรม โดยกำรใช้ค ำถำม เช่น                                               

เม่ือควำมรู้สึกที่สะสมมำกๆ จนเป็นอำรมณ์ต่ำงๆ จะมีผลอย่ำงไร และอำรมณ์ทำงบวกและลบ                                                        

มีผลเหมือนกันหรือไม่อย่ำงไร 

6.5 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป โดยครูเช่ือมโยงประเด็น ให้มีควำมชัดเจนว่ำกำรที่คน             

มีกำรสะสมควำมรู้สึกและอำรมณ์ต่ำงๆ ทั้งบวกและลบเอำไว้มำกๆ จะท ำให้ยำกล ำบำกในกำร

ควบคุมกำรแสดงออกของตนเองให้เหมำะสม เปรียบเหมือนลูกโป่งที่สะสมลมไว้มำก ก็พุ่งไปอย่ำง

ไร้ทิศทำงหรือหำกไม่รู้ตัวก็ยิ่งเป็นผลเสียมำก เหมือนกับลูกโป่งที่แตก (ถำมควำมรู้สึกของนักเรียน

ในช้ันว่ำรู้สึกอย่ำงไรเม่ือลูกโป่งแตก) ดังนั้นนักเรียนจึงควรฝึกฝนสังเกต รับรู้และตระหนัก                                                   

ถึงอำรมณ์ต่ำงๆของตนเอง 

6.6 นักเรียนร่วมกันแลกเปล่ียนประสบกำรณ์  แสดงควำมคิดเห็น และวิ เครำะห์                                                                   

เรื่องควำมรู้สึกอำรมณ์ในใบงำน โดยอ่ำนใบควำมรู้ประกอบ และน ำเสนอผลงำนกลุ่ม (ส ำหรับ

อำรมณ์ทำงบวก ครูควรช่วยให้นักเรียนพิจำรณำกำรแสดงออกที่ เหมำะสม /ไม่เหมำะสม                                                 

หรือสภำวะที่บำงคนแสดงอำรมณ์แบบขำดสติ) 

6.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน และแนวทำงน ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน 

ช่ัวโมงที ่2  

6.8 ครูเอ้ืออ ำนวยให้นักเรียนทบทวนบทเรียนจำกคำบที่แล้ว และเช่ือมโยงน ำเข้ำสู่

กิจกรรมกำรฝึกสติ เพื่อให้ไวต่อกำรรับรู้ควำมรู้สึกต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวนักเรียน 

6.9 เล่นเกมปลำดุก-ปลำช่อน  

6.10 ให้นักเรียนบอกวิธีกำรเล่นที่ชนะ แล้วเช่ือมโยงให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำร                                   

มีสติ ในกำรเล่น คือกำรต่ืนรู้ในสถำนกำรณ์ขณะนั้น รับรู้สถำนกำรณ์ที่มำกระตุ้น และโต้ตอบ                                              

ได้อย่ำงถูกต้อง 

6.11 ครูใช้ค ำถำมเพื่อให้นักเรียนทบทวนสภำวะของร่ำงกำย จิตใจในขณะเล่นเกม                                                     

(สภำวะมีสติ) ว่ำเป็นอย่ำงไร และช้ีให้เห็นว่ำสภำวะเหล่ำนั้นจะเกิดเป็นอัตโนมัติ ยิ่งหำกฝึกฝนมำก

เท่ำไรก็จะมีสติได้เร็วข้ึน เป็นผลดีต่อตนเองในกำรตอบสนองสิ่งเร้ำต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง                                               

กำรรับรู้ควำมรู้สึกและอำรมณ์ของตนเอง เพื่อให้สำมำรถควบคุมตนเองให้มีกำรแสดงออก                                             

ที่เหมำะสม ทั้งนี้กำรมีสติเป็นเรื่องของทักษะที่ต้องหม่ันฝึกฝน 

6.12 ให้นักเรียนฝึกสติ (ด้วยวิธีต่ำงๆ ตำมสื่อครูน ำกำรฝึกเองตำมวิธีกำรของครู) 
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6.13 ครูเอ้ืออ ำนวยให้นักเรียนแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ กำรฝึกสติ ควำมรู้สึก 

กำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรฝึกสรุปวิธีกำรที่เหมำะสมส ำหรับตนเอง และสรุปลงในใบสรุปผลกำรเรียนรู้

ของแต่ละคน 

6.14 ครูแสดงควำมช่ืนชม และให้ก ำลังใจ พร้อมทั้งชักชวนให้นักเรียนน ำไปฝึกด้วยตนเอง  

7. สื่อ / อุปกรณ์ 

7.1 ลูกโป่ง จ ำนวน 3 -6 ช้ิน 

7.2 ใบงำน เรื่อง ควำมรู้สึกและอำรมณ์ของฉัน 

7.3 ใบควำมรู้ เรื่อง อำรมณ์และกำรควบคุมอำรมณ์ 

7.4 ใบควำมรู้ส ำหรับครู เรื่อง ปลำช่อนปลำดุก 

7.5 ใบงำน เรื่อง สิ่งที่ฉันเรียนรู้ 

7.6 ใบควำมรู้ส ำหรับครู เรื่อง กำรฝึกสมำธิ 

7.7 ใบงำน เรื่อง แบบวัดควำมเครียดของกรมสุขภำพจิต 

7.8 ใบงำน เรื่อง กำรวิเครำะห์ผลจำกกำรส ำรวจควำมเครียด 

7.9 ภำพยนตร์สั้น เรื่อง ทักษะกำรก ำจัดควำมเครียด 

7.10 ว ิด ีทัศน์ 

    7.10.1 ฉันมีควำมสุขเล็ก ๆ ในใจฉัน 

https://www.youtube.com/watch?v=SGviROEgTDI  

    7.10.2 หนังสั้นทักษะก ำจัดควำมเครียด  

https://www.youtube.com/watch?v=qOBYM1JxsGU  

    7.10.3 กำรจัดกำรควำมเครียดในวัยรุ่น 

https://www.youtube.com/watch?v=FbcCvSuAnLw 

    7.10.4 ควำมเครียด https://www.youtube.com/watch?v=Vkt4xdjtdaE&t=19s     

    7.10.5 ฝึกหำยใจคลำยเครียด 

https://www.youtube.com/watch?v=j2nB3nGfFMk&t=45s 

    7.10.6 เพลงควำมสุขเล็ก ๆ 

8. กำรประเมินผล 

8.1 วิธีกำรประเมิน 

   8.1.1 สังเกตควำมสนใจในกำรฟัง กำรตอบค ำถำม และกำรร่วมอภิปรำยแสดงควำม

คิดเห็น  

    8.1.2 ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมเรียบร้อยของใบงำน 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbcCvSuAnLw
https://www.youtube.com/watch?v=j2nB3nGfFMk&t=45s
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8.2 เกณฑ์กำรประเมิน 

    8.2.1 ประเมินจำกกำรสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 

เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี 

ผ่ำน มีควำมสนใจในกำรฟัง กำรตอบค ำถำม กำรร่วมอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 

ไม่ผ่ำน ขำดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

8.2.2 ประเมินจำกใบงำน 

เกณฑ์ ตัวบ่งช้ี 

ผ่ำน ท ำใบงำนถูกต้อง ครบถ้วน และส่งงำนตำมก ำหนด 

ไม่ผ่ำน ไม่ท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 

สำมำรถดำวน์โหลดตัวอย่ำงกิจกรรมแนะแนวด้ำนส่วนตัวและสังคม ช้ันมัธยมศกึษำปีที่ 4 - 6                                                           

ตำมแผนแผนพัฒนำกำรแนะแนวและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับกำรศกึษำข้ันพื้นฐำน  

(พ.ศ.2561-2565) ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ตำม QR-Code ข้ำงล่ำงนี้ 
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ค าถามที่พบจากผู้ใช้งาน School Health HERO 

ก่อนการใช้งาน 

Q :การใช้งาน School Health HERO ต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ 

A : ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น 

Q :ใครสามารถเข้าใช้งานได้บ้าง 

A :1. ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น/ครูอัตราจ้าง    2. ครูแนะแนว.   3. ผู้บริหารโรงเรียน 4. บุคลากรสาธารณสุข 

หมายเหตุ 3. ผู้บริหารโรงเรียนจะได้รับการให้สิทธิ์เข้าใช้ จาก admin ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) 

เพ่ือยืนยันตัวตนก่อนใช้งานจริงv 

Q :ครูที่ปรึกษามีบทบาทหนา้ที่อะไรใน School Health HERO 

A :ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และทักษะสังคมของเด็ก

และวัยรุ่น ผ่านค าถาม 9 ข้อ (9 symptoms หรือ 9S) ได้แก่ เพ่ือค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เร็วขึ้น/โดยไม่เพ่ิม

ภาระเน่ืองจากระบบรายงานผลการประเมินนักเรียนให้ทันที นอกจากน้ีเมื่อครูดูแลนักเรียนแล้ว ไม่ดีขึ้นครู

สามารถขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต หรือ HERO Consultant ในทุกอ าเภอผ่านแอปพลิเคชัน 

Q :นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหนา้ที่อะไรใน School Health HERO 

A :ประเมินนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากโรงเรียน หากประเมินแล้วพบว่า ดูแลช่วยเหลือ แก้ไขนักเรียนได้            

ก็ด าเนินการประสานข้อมูลกับโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง หากประเมินแล้วพบว่า มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแล

ช่วยเหลือแก้ไขหรือ รักษา จากทีมก็พิจารณาปรึกษา/ส่งต่อHERO Consultant เพ่ือน าเข้าระบบโรงพยาบาล

ต่อไป 

Q :บุคลากรสาธารณสุขมีบทบาทหนา้ที่อะไรใน School Health HERO 

A : - ขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่  

     - ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน 

     - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยสถานศึกษา 

     - ติดตามข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบ School Health HERO         

         -  สรุปผลและน าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 

 

 

ข ภาคผนวก ข 
FAQ :ข้อคำถามที่พบบ่อย 
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Q:ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลใดใน School Health HERO ได้บ้าง ? 

A :ผู้บริหารโรงเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลนักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนของท่านได้ 

 

Q:ผู้บริหารต้องสมัครเข้าใช้งาน School Health HERO หรือไม่ ? 

A :ผู้บริหารโรงเรียนต้องสมัครบริการ และยินยันสิทธิ์เข้าใช้ จาก admin ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(สพท.) เพ่ือเข้าดูข้อมูลที่ก าหนดไว้เฉพาะโรงเรียนของท่าน  

 

Q:ข้อมูลการรายงานของเด็กนักเรียนใน School Health HERO สามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ? 

A :ข้อมูลสถิติ ผลประเมินคัดกรองน าไปใช้ได้ทันที ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล และสะท้อนสถานการณ์ปัญหาของ

นักเรียนในระดับห้องเรียน ชั้นเรียน หรือโรงเรียน 

 

Q : School Health HERO สามารถเข้าใช้งานได้ช่องทางใดบ้าง ? 

A :1. โทรศัพท์มือถือ 2.แท็บเล็ต 3.โนต๊บุ๊ค 4.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

 

Q :การใช้งาน School Health HERO สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้หรือไม่ ? 

A : ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เท่านั้น 

 

Q :การสมัคร School Health HERO ต้องใช้อีเมลอะไร ? 

A : ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงเท่านั้น เน่ืองจากระบบจะส่งลิงก์เพ่ือให้ผู้ใช้ติดตามสถานะ ความช่วยเหลือ ไปยัง

อีเมลน้ี ผู้พัฒนาระบบอาจติดต่อกลับผ่านอีเมลน้ีเช่นกัน 

 

Q : หากไม่พบชื่อโรงเรียน/สถานพยาบาล เพื่อสมัครใช้งาน ต้องท าอย่างไร ? 

A : ติดต่อสอบถามการใช้งานHERO Helpdesk: http://help.hero-app.in.th 

Admin HERO โทร 091-4602099 หรือผ่าน HERO application ให้เมนูตัวเลือก “ช่วยเหลือ” 

 

Q : หลังจากด าเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร ต้องท าอย่างไร ? 

A : หลังจากสมัคร หากภายในหน่ึงสัปดาห์ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยัน ให้ติดต่อแจ้งปัญหากับผู้ประสานงานกับแอด

มินเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

Q : ปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ส าเร็จเน่ืองจากกรอก e-mail สมัครผิด  

A : สามารถสมัครใหม่โดยอีเมลที่ถูกต้องได้เลย 

 

 

 

 

 

http://help.hero-app.in.th/
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Q :ปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ส าเร็จเน่ืองจากลืมรหัสผ่าน 

A :กดลืมรหัสผ่าน และกรอกอีเมลที่ใช้สมัครเพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

 

ระหว่ำง 

กำรใช้งำน 

 

 

 

Q : หากระบบไม่ดึงข้อมูลนักเรียนเข้ามาในห้อง จะต้องด าเนินการอย่างไร ? 

A : ติดต่อสอบถามการใช้งานHERO Helpdesk: http://help.hero-app.in.th 

Admin HERO โทร 091-4602099  หรอืผ่านHERO application ให้เมนูตัวเลือก “ช่วยเหลือ” 

 

Q : หากระบบดึงข้อมูลนักเรียนเข้ามาผิดห้อง จะต้องด าเนินการอย่างไร ? 

A : ติดต่อสอบถามการใช้งานHERO Helpdesk: http://help.hero-app.in.th 

Admin HERO โทร 091-4602099  หรือผ่าน HERO application ให้เมนูตัวเลือก “ช่วยเหลือ” 

 

Q : ครูสามารถด าเนินการเพิ่มนักเรียนในชั้นเรียนด้วยตนเอง ได้หรือไม่? 

A : สามารถเพ่ิมได ้โดยการเพ่ิมนักเรียนด าเนินการได้ 2 วิธี คือ 

     1. ค้นหานักเรียนจากเลข 13 หลัก ในกรณีที่มีนักเรียนอยู่ในฐานข้อมูล DMC ของสพฐ. 

     2. เพ่ิมเลข 13 หลักนักเรียนโดยครูเอง 

Q : ครูสามารถเลือกใช้แบบเฝา้ระวัง/ประเมิน/คัดกรอง เฉพาะเครื่องมือใดเครื่องมือหน่ึงได้หรือไม่ 

A : ในการด าเนินการเฝา้ระวัง จ าเป็นต้องด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนการเฝา้ระวังดัง

ภาพที่แสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://help.hero-app.in.th/
http://help.hero-app.in.th/
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Q : หากครูต้องการองค์ความรู้หรือทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากช่องทางไหนได้บ้าง ? 

A : เลือกเมนูตัวเลือก “เรียนรู้” ใน HERO application 

 

Q : เมื่อครูเข้าศึกษาเรียนรู้บทเรียนรู้ออนไลน์ใน School Health HERO ครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม?่ 

A : ส าหรับการเรียนรู้ครูสามารถเข้าเรียนรู้ ในส่วน “เรียนรู้” ของ School Health HERO โดยมีหลักสูตรที่ได้

ประกาศนียบัตร ดังน้ี  

    1. หลักสูตรการปรับพฤติกรรม 

    2. การฟังเชิงลึก 

    3. การให้การปรึกษาวัยรุ่น www.thaiteentraining.com (โดยครูแจ้งความต้องการไปที่ศูนย์สุขภาพจิต                                            

หรือสมัครและจ่ายค่าลงทะเบียน ซ่ึงสามารถน าไปเบิกจากต้นสังกัดได้ เมื่อได้รับการอนมุัติ) 

 

Q : กรอกข้อมูลการเฝา้ระวัง/ประเมิน/คัดกรอง ผิด สามารถแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองได้หรือไม่ 

A : ไม่ ส าม รถแก้ ไข ได้  จ ะต้ อ งแ จ้ งติ ดต่ อสอบถ ามก ารใช้ งานHERO Helpdesk: http://help.hero-

app.in.thAdmin HERO 091-4602099  หรือผ่าน HERO application ให้เมนูตัวเลือก “ช่วยเหลือ” 

 

Q : ถ้าเด็กย้ายเข้ามากลางเทอม ครูที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการอย่างไร ? 

A : เพ่ิมข้อมูลนักเรียนเข้าไปในระบบ โดยท าได้ 2 วิธี คือ 

     1. ค้นหานักเรียนจากเลข 13 หลัก ในกรณีที่มีนักเรียนอยู่ในฐานข้อมูล DMC ของสพฐ. 

     2. เพ่ิมเลข 13 หลักนักเรียนโดยครูเอง 

 

Q : ครูที่ปรึกษาลาออกระหว่างเทอม ครูที่ปรึกษาคนเก่า/คนใหม่ จะต้องด าเนินการอย่างไร ? 

A : แจ้ง admin ประจ าโรงเรียนทราบ เพ่ือลบผู้ใช้งานคนเก่า และให้สิทธิ์ผู้ใช้งานคนใหม่ 

 

Q : หากเด็กกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนที่ปรึกษาเน่ืองจากการเปลี่ยนชั้นเรียน ครูที่ปรึกษาคนเดิมที่ประเมิน (Pre-SDQ) 

และให้การดูแล ช่วยเหลือ เด็กนักเรียนไปแล้ว สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินหลังการดูแลช่วยเหลือ 

(Post-SDQ) จากครูที่ปรึกษาคนใหม่ ได้หรือไม่ 

A : กรณี ครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา คนเดิม สามารถดูข้อมูลของเด็กได้ ก็ต่อเมื่อประเมิน Post SDQ ภายในปี

การศึกษานั้น เท่านั้น เมื่อนักเรียนเลื่อนระดับชั้นแล้วครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา คนเดิม ไม่สามารถดูข้อมูลของ

เด็กได้ ต้องประสานเป็นการส่วนตัวกับครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา คนปัจจุบัน 

 

Q : หากเด็กนักเรียนย้ายโรงเรียน แต่ยังอยู่ในสังกัด สพฐ. ข้อมูลของเด็กในฐาน School Health HERO จะถูก

ส่งไปยังโรงเรียนใหม่หรือไม่ ? 

A : ข้อมูลจากฐานข้อมูล DMC จะอัพโหลดปีละ1 ครั้ง  

 

http://www.thaiteentraining.com/
http://help.hero-app.in.th/
http://help.hero-app.in.th/
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Q: ใครบ้างที่สามารถเข้าถึงหนา้ Chat การขอค าปรึกษาผ่าน School Health HERO 

A : ครูที่ปรึกษาและบุคลากรสาธารณสุข (HERO Consultant) 

 

Q: บุคลากรสาธารณสุข (HERO Consultant) จะรู้ได้อย่างไรว่ามีครูขอค าปรึกษาผ่าน School Health HERO 

A : ศึกษาการใช้งานของ consultant ได้จาก https://sites.google.com/view/heroandconsultant/home 

 

 

Q:บุคลากรสาธารณสุข (HERO Consultant)สามารถดูข้อมูลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงใน School Health HERO 

ได้หรือไม่ 

A : ได้ โดยศึกษาการใช้งานของ consultant ได้จาก 

https://sites.google.com/view/heroandconsultant/home 

 

Q: ก่อนการใช้แบบเฝ้าระวังเด็กนักเรียนใน School Health HERO ต้องขออนุญาตเด็ก ผู้ปกครองหรือ                   

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ? 

A : ส าหรับการเฝ้าระวังและขอค าปรึกษาจาก HERO Consultant ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาต เด็กหรือผู้ปกครอง

ก่อน แต่หากจ าเป็นต้องส่งต่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องแจ้งผู้ปกครองเพ่ือ

ความยินยอมในการเข้ารับการรักษาก่อน 

 

Q: มีการรักษาความลับของข้อมูลนักเรียนหรือไม่ ? 

A : ในระบบ School Health HERO เลขประจ าตัว 13 หลักของนักเรียนจะถูกแปลงเข้ารหัสเพ่ือความปลอดภัย

ของข้อมูลนักเรียน มีเพียงครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งานดูข้อมูลนักเรียนในห้องเรียนของ

ตนเองได ้
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เอกสารอ้างอิง 
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