หลักสูตรการอบรม
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต!น
เพื่อลดป&จจัยเสี่ยงต(อการเกิดโรคไม(ติดต(อเรื้อรัง (NCDs)
สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดดํ าเนิ นงานเสริมสรางพฤติ กรรมการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมใหแก&เด็กและเยาวชน โดยมุ&งหวังใหเด็กและเยาวชนในวัยเรียนมีอาวุธทางป-ญญาเป/นเกราะป0องกันตัว
เด็กใหเติบใหญ&มีสุขภาพดี และลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคอาหารหวาน มัน
เค็ม มากเกินไป จึงเป/นจุดเริ่มตนในการดําเนินงานโครงการ “อาหารปลอดภัย” ในป8งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย
อย. ไดจัดทํารูปแบบ (Model) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จนกระทั่งสําเร็จ มีการผลิตสื่อตนแบบ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒ นาผูเรียน เครื่องมือในการ
วัดผลการเรียนรู และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งผ&านการรับฟ-งความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวของ และการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ และจากนั้นนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ใน 4 โรงเรียน
ตนแบบในภูมิภาคต&าง ๆ ของประเทศซึ่งพบว&ารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนมีประสิทธิผลสามารถปรับเปลี่ยนป-จจัยเชิงสาเหตุและพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักเรียนได
ในป8 งบประมาณ พ.ศ. 2559 อย. ไดดํ า เนิ นการวิจัยติ ดตามผลการปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมการบริโภค
ผลิตภัณฑMอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่เคยเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนขยายผลการ
ดําเนินงานไปยังโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่จะดําเนินการใน
โรงเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมากขึ้น และจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบว&าสามารถปรับเปลี่ยนป-จจัยเชิง
สาเหตุและพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของนักเรียนมีความเหมาะสม และเป/นไปไดในการนําไปใชในกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ดังนั้นในป8งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุ ข ไดนํ ารู ปแบบการปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ ก ษา
ตอนตนที่ไดดําเนินการในป8งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 มาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของครูผูใชรูปแบบใหมี
ความกระชับและมีความสะดวกในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงกิจกรรม และสื่อในบางกิจกรรม และมุ&งเนน
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) และไดปรับเปลี่ยน
ชื่อรูปแบบเป/น "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัย
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เสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)" และไดจัดใหมีการขยายผลการใชรูปแบบฯ โดยนําไปใชในโรงเรียนที่
เป/นเครือข&ายการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ดําเนินกิจกรรม อย.นอย และผลจากการ
วิจัยพบว&า "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยง
ต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)" มีประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนป-จจัยเชิงสาเหตุ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ในนักเรียนกลุ&มทดลอง ไดอย&างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ศิริกุล และคณะ, 2561)
ดังนั้นในป8งบประมาณ พ.ศ. 2562 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข จึงประสงคMจะใหมีการขยายผลการใชรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ใหกวางขวางครอบคลุม
ทั่วประเทศ รวมทั้งมุ&งสรางเสริมความเขมแข็งของเครือข&ายโรงเรียน อย.นอย ทั้งในภาคส&วนของงานสาธารณสุข
และงานดานการศึกษา โดยใหเจาหนาที่ผูดูแลงานพัฒ นาพฤติกรรมการบริโภคของเด็กและเยาวชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และครูแกนนํา อย.นอย ที่ผ&านการอบรมการใชรูปแบบฯ เป/นแกนนําในการดําเนินการการ
ขยายผลการใชรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัย
เสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) และเพื่อใหการดําเนินการขยายผลดังกล&าวเป/นไปดวยดี กองพัฒ นา
ศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงไดพัฒ นาหลักสูตรการอบรม
การพัฒ นาพฤติ กรรมการบริโภคอาหารของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่ อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม& ติดต&อ
เรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป/นหลักสูตรที่มุ&งพัฒ นาครูผูสอนในโรงเรียนที่ใชรูปแบบฯ และผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามรูปแบบไดอย&างถูกตองเหมาะสม ตลอดจน
มีความเขาใจในการใชรูปแบบที่ถูกตองตรงกัน เพื่อใหเกิดผลในการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ของนักเรียนอย&างเหมาะสมต&อไป
1. วัตถุประสงค4
1.1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
1.2 เพื่ อใหผู เขารับ การอบรมเห็ นความสํ าคัญ ในการพั ฒ นาพฤติ กรรมสุ ข ภาพ และพฤติ ก รรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
1.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และแผนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อ
โรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)ไดอย&างถูกตอง
2. กลุ(มเป7าหมาย/คุณสมบัติของผู!เข!ารับการอบรม
ผู บริ ห าร/ผู แทน/ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียน อย.นอย
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3. โครงสร!างหลักสูตร
ประกอบดวยเนื้อหาวิชา ดังนี้
3.1 แนวคิ ด ในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
3.2 ความรูในการเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลด
ป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
3.3 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัย
เสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
3.4 การจัดกิ จกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการพั ฒ นาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
3.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
3.6 แนวทางและการประสานความร&วมมือในการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
เนื้อหาวิชา/วิธีการ/ระยะเวลาในการอบรม
หัวข!อวิชา
1. แนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&
ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
2. ความรูในการสรางเสริมพฤติกรรมการบริโภค
(โรคไม&ติดต&อเรื้อรัง และฉลากอาหาร)
3. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อ
ลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรค
ไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามรูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรค
ไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)

วิธีการ
การบรรยายประกอบสื่อ

ระยะเวลา
1.5 ชั่วโมง

การบรรยายประกอบสื่อ

1 ชั่วโมง

การบรรยาย

30 นาที

การบรรยายและสาธิต

1.5 ชั่วโมง

การสาธิต และฝ]กปฏิบัติจริง

1.5 ชั่วโมง
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หัวข!อวิชา
วิธีการ
6. แนวทางและการประสานความร&วมมือในการ การบรรยายและสนทนากลุ&ม
ดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัย
เสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ตามรูปแบบฯ

ระยะเวลา
30 นาที

4. ระยะเวลาในการฝ?กอบรม
1 วัน
5. การประเมินผลและเครื่องมือ
5.1 การประเมินระหว&างการฝ]กอบรม และเมื่อสิ้นสุดการฝ]กอบรมเครื่องมือที่ใช คือ
1) แบบประเมินผลการอบรมการใชรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อประเมินความรู เจตคติ ของผูเขาการ
อบรมที่มีต&อการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรค
ไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) โดยประเมินก&อนและหลังการอบรม
2) แบบประเมินการมีส&วนร&วมในการอบรมและคุณภาพของผลงานที่ไดรับมอบหมายของผูเขารับ
การอบรม
3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต&อการอบรมการใชรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
5.2 การประเมินติดตามผลหลังการฝ]กอบรม โดยติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามแผนฯ ในรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อ
ลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) เครื่องมือที่ใชคือ
1) แบบสังเกต/ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนตามแผนฯ ใน
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&
ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
2) แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเรียนรู
6. ผลที่คาดว(าจะได!รับ
6.1 ผูปฏิบัติงานและผูมีส&วนไดส&วนเสียในการดําเนินงาน มีความรูในดานการพัฒนาพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและสามารถนําความรูไปใชประโยชนMได
6.2 เกิดกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ส&งผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) อย&างเหมาะสม
6.2 เกิดการขยายผลการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ส&งผลใหครอบคลุมจํานวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) อย&าง
กวางขวาง
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ร(าง กําหนดการอบรม
รวมพลังครู อย.นอย ส(งต(อความรู! สู(เด็กไทย ให!ห(างไกลโรค NCDs
ภายใต!โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห(างไกลโรค NCDs (อย.น!อย) ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ ............................... 2562
ณ .......................................................................................
วันที่ ............................... 2562
เวลา
08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 10.30 น

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธเี ป_ดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประธานกล&าวเป_ดงาน
โดย ........................................................................
การบรรยายเรื่อง "พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย&างไรใหลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง

(NCDs)"
10.30 น. – 12.00 น
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 15.00 น.

การบรรยายเรื่อง "โรคไม&ติดต&อเรื้อรัง มหันตภัยเงียบ และรอบรูเรื่องฉลาก"
โดย ................................................................................
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายและสาธิตการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบฯ

"สอนอย&างมืออาชีพ หยุดยั้งพฤติกรรมเสี่ยง"

15.00 น. – 16.30 น.

โดย ........................................................................
การบรรยายและสาธิตการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามรูปแบบฯ

"เล&นสนุก ปลุกจิต พิชิตโรค"

16.30 น. – 17.00 น.
17.00 น.

โดย ...........................................................................
ชี้แจงแนวทางและการประสานความร&วมมือการดําเนินการ
"ประสานมือ ประสานใจ"
โดย ...................................................................................
พิธีป_ดการประชุม
โดย ....................................................................................

หมายเหตุ: 1. กําหนดการและชื่อหัวขออาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
2. อาหารว&างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๕.๐๐ น – ๑๕.๑๕ น.
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1. แนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต!น เพื่อลดป&จจัยเสี่ยงต(อโรคไม(ติดต(อเรื้อรัง (NCDs)
สาระสําคัญ
การดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จะประสบความสําเร็จได ผูปฏิบัติจําเป/นตองรูถึงแนวคิด
ทฤษฎีที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมและใหแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ&มเป0าหมายใหเป/นไปในทาง
ที่ตองการ ในการดําเนินการสรางรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&
ติดต&อเรื้อ รัง (NCDs) ไดใชแนวคิ ดของแบบแผนความเชื่ อ ทางดานสุ ขภาพ (Health Belief Model) เป/ นกรอบ
แนวคิ ด ในการดํ าเนิ นงาน การดํ า เนิ นงานปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพใหมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ผู ปฏิ บั ติจําเป/ นตอง
ตระหนัก และเห็นความสําคัญและลงมีอปฏิบัติงานอย&างเป/นระบบ จึงจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จลุล&วงเป/นไป
ดวยดี และทําใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ&มเป0าหมายเป/นผลสําเร็จ
วัตถุประสงค4
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
1. บอกแนวคิด ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรMในการสรางเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กและ
เยาวชนได
2. อธิบายความสําคัญในการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
3. อธิบายลักษณะของรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ได
เนื้อหาย(อย
1. แนวคิด ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรMในการแกไขป-ญหาพฤติกรรมสุขภาพ
2. ความสําคัญในการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน
อย.นอย เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
กิจกรรมการเรียนรู!
การบรรยายประกอบสื่อ การอภิปราย
ระยะเวลา
จํานวน 1.5 ชั่วโมง
วิธีการประเมินผล
1. ซักถามระหว&างการอบรม
2. ประเมินการมีส&วนร&วม
6

2. ความรู!ในการเสริมสร!างพฤติกรรมการบริโภค
สาระสําคัญ
ในการเสริ ม สรางพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารเพื่ อ ลดป- จจั ย เสี่ ย งต& อ โรคไม& ติด ต& อ เรื้ อ รั ง (NCDs) ของ
นักเรีบน ครูจําเป/นตองมีความรูที่เกี่ยวของ ไดแก& ความรูเกี่ยวกับโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ความรูเกี่ยวกับการ
อ&านฉลากอาหาร การอ&านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณMโภชนาการทางเลือกสุขภาพ การใช
ประโยชนMจากขอมูลบนฉลาก การหลีกเลี่ยง/ลดพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม&ปลอดภัย เพื่อการนําขอมูลความรู
เหล&านั้นไปถ&ายทอด และกระตุนใหนักเรียนนําไปปฏิบัติอย&างถูกตองต&อไป
วัตถุประสงค4
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
1. อธิ บ ายความหมายของขอมู ล บนฉลากอาหาร การอ& านฉลากหวาน มั น เค็ ม (ฉลาก GDA) และ
สัญลักษณMโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
2. บอกประโยชนMของการอ&านฉลากอาหาร การอ&านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณM
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
3. บอกโรค และโทษของการรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม ป_qง ย&าง ทอด
เนื้อหาย(อย
1. ฉลากอาหาร การอ&านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณMโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
2. การใชประโยชนMจากขอมูลบนฉลากอาหาร การอ&านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) และสัญลักษณM
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
3. อาหารไม&ปลอดภัย
4. โรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
กิจกรรรมการเรียนรู!
1. การบรรยาย
2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระยะเวลา
จํานวน 1 ชั่วโมง
วิธีการประเมินผล
1. ซักถามระหว&างการฝ]กอบรม
2. ทดสอบความรู และเจตคติ ก&อน-หลังการอบรม
3. ประเมินการมีส&วนร&วม
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3. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต!น
เพื่อลดป&จจัยเสี่ยงต(อการเกิดโรคไม(ติดต(อเรื้อรัง (NCDs)
สาระสําคัญ
การดําเนินการสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เพื่ อลดป- จจั ยเสี่ ยงต& อ การเกิ ดโรคไม&ติดต& อเรื้อ รัง (NCDs) ไดใชแนวคิ ดของแบบแผนความเชื่ อ ทางดานสุข ภาพ
(Health Belief Model) เป/ นกรอบแนวคิ ดในการดํ า เนิ นงาน รู ป แบบฯ ประกอบดวย 5 องคM ป ระกอบ ไดแก&
1. ลักษณะของรูปแบบ 2. จุดมุ&งหมายของรูปแบบ 3. แนวคิดและเนื้ อหาสาระของรูป แบบ 4. กิจกรรมที่ ใชใน
รูปแบบ 5. การประเมิ นประสิ ทธิผลของรูปแบบ รูป แบบฯ ดังกล&าวผ&านการทดลองใชและพบว&ามี ประสิทธิผล
สามารถนําไปขยายผลในการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่เหมาะสมต&อไป
วัตถุประสงค4
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
1. อธิบายลักษณะของรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ได
2. แนวทางการขยายผลรูป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารของนั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ ก ษา
ตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ได
เนื้อหาย(อย
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อลดป-จจัยเสี่ยง
ต&อการเกิดโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
กิจกรรมการเรียนรู!
การบรรยายประกอบสื่อ การอภิปราย
ระยะเวลา
จํานวน 30 นาที
วิธีการประเมินผล
1. ซักถามระหว&างการอบรม
2. ประเมินการมีส&วนร&วม
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4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู!ตามรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต!น เพื่อลดป&จจัยเสี่ยงต(อโรคไม(ติดต(อเรื้อรัง (NCDs)
สาระสําคัญ
แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน เพื่ อ ลดป- จ จั ย เสี่ ย งต& อ โรคไม& ติ ด ต& อ เรื้ อ รั ง (NCDs) ประกอบดวย แผนการจั ด การเรี ย นรู 4 แผน มี
วัตถุประสงคMเพื่อมุ&งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ออกแบบโดย
ประยุ ก ตM ใ ชแนวคิ ด แบบแผนความเชื่ อ ดานสุ ข ภาพ (Health Belief Model) เพื่ อ สรางเสริ ม ป- จ จั ย ในดาน
1) ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคจากการมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ ไม& ป ลอดภั ย 3) การรับ รูความรุนแรงของอั นตรายจากการมี พ ฤติ กรรมการบริ โภคอาหารที่ ไม&
ปลอดภัย 4) การรับรูประโยชนMที่จะไดรับจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 5) การลดการรับรู
อุปสรรคจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 6) การมีสิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติในการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย และ 7) การรับรูความสามารถของตนเองในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลักษณะของกิจกรรมการ
เรียนการสอน ประกอบดวย การบรรยายประกอบสื่อวีดิทัศนM สถานการณMจริงผสม Info graphic เกมการศึกษา
การใชตัวแบบ สถานการณMจําลอง การแสดงบทบาทสมมติ การฝ]กปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ระดมสมอง การทํางานกลุ&ม และการฝ]กทักษะ
วัตถุประสงค4
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
1. จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการตามรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ได
2. บอกแนวทางการแกป-ญหาการจัดการเรียนรูได
เนื้อหาย(อย
1. แผนการจัดการเรียนรู “สุขภาพในอนาคต"
2. แผนการจัดการเรียนรู “อ&านฉลากสักนิด พิชิตสุขภาพดี"
3. แผนการจัดการเรียนรู “ฉลาดบริโภค โรคไม&ถามหา"
4. แผนการจัดการเรียนรู “บริโภคอย&างนี้สิ ดีต&อสุขภาพ"
5. ประสบการณMและการแกไขป-ญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู!
การบรรยายลักษณะ เนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู การสาธิตวิธีการจัดการเรียนรู และการ
ทดลองฝ]กปฏิบัติจัดการเรียนรู
ระยะเวลา
จํานวน 1.5 ชั่วโมง
วิธีการประเมินผล
1. ซักถามระหว&างการจัดการอบรม
2. ประเมินการมีส&วนร&วม
3. ประเมินคุณภาพของการฝ]กปฏิบัติ
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5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู!เรียนตามรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต!น เพื่อลดป&จจัยเสี่ยงต(อโรคไม(ติดต(อเรื้อรัง (NCDs)
สาระสําคัญ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน” ประกอบดวยกิจกรรม 2 กิจกรรม เพื่อมุ&งใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
อย&างปลอดภัย และฝ]กทักษะการคํานวณพลังงานจากฉลากอาหารโดยใชเกมทางการศึกษาเป/นสื่อ
วัตถุประสงค4
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
1. จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นตามรู ป แบบการพั ฒ นาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ได
2. บอกแนวการการแกป-ญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได
เนื้อหาย(อย
1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน “ลูกเตxาแสนกล"
2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน “ช็อปป_qง ฉลาดคิด"
3. ประสบการณMและการแกไขป-ญหาอุปสรรคของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมการเรียนรู!
1. บรรยายลักษณะ เนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. สาธิตวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. ทดลองฝ]กปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระยะเวลา
จํานวน 1.5 ชั่วโมง
วิธีการประเมินผล
1. ซักถามระหว&างการจัดการอบรม
2. ประเมินการมีส&วนร&วม
3. ประเมินคุณภาพของการฝ]กปฏิบัติ
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6. แนวทางและการประสานความร(วมมือในการดําเนินงานพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต!น เพื่อลดป&จจัยเสี่ยงต(อโรคไม(ติดต(อเรื้อรัง (NCDs)
สาระสําคัญ
การดําเนินงานขยายผลการดําเนินงานการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ใหประสบความสําเร็จ ตองอาศัยความร&วมมือและการ
สนับสนุนจากหน&วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของหลายฝyาย ไดแก& ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน หน&วยงานเช&น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เจาหนาที่จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การทําประสานความร&วมมือ
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของทุกฝyายและชี้แจงใหมีความเขาใจที่ถูกตองตรงกันจะช&วยทําใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จตามเป0าหมายที่ตั้งไว
วัตถุประสงค4
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
1. บอกแนวทางวิธีการประสานความร&วมมือในการขยายผลการดําเนินงานการพัฒนาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ได
2. อธิบายวัสดุอุปกรณM เครื่องมือที่ใชในการขยายผลการดําเนินงานการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs) ได
เนื้อหาย(อย
1. แนวทางและการประสานความร&วมมือการขยายผลการดําเนินงานการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดป-จจัยเสี่ยงต&อโรคไม&ติดต&อเรื้อรัง (NCDs)
2. วัสดุอุปกรณM เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการตามรูปแบบฯ
กิจกรรมการเรียนรู!
1. บรรยาย
2. อภิปราย ซักถาม
ระยะเวลา
จํานวน 30 นาที
วิธีการประเมินผล
1. ซักถามระหว&างการจัดการอบรม
2. ประเมินการมีส&วนร&วม
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