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การส่งเสริมปัจจัยสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือการลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 
จิตส านึก/จิตใตส้ านึก และ self esteem 



ระยะ 0-3ปี 
พอ่แม ่

ระยะ 4-5ปี 
ศนูยเ์ดก็เลก็ 

ระยะ 6-11ปี 
ประถม 
 
 
จบ8แสนคน 

ระยะ 12-14ปี 
มธัยมตน้ 
 
 
จบ7.7แสนคน 

ระยะ 15-17ปี 
ปวช. 
มธัยมปลาย 
 
จบ6.8แสน 

ระยะ 18-21ปี 
ปวส. 
อดุมศกึษา 
 
จบ3แสนคน 

เดก็ : สร้างความตระหนัก 
จติใต้ส านึก 

วัยรุ่น : กระบวนการเหน็คุณค่าในตนเอง 
จติส านึก 

ปัจจัยแวดล้อม : ครอบครัว ชุมชน สังคม 

ครอบครัว 



บทสรุปการส่งเสริมปัจจยัสร้าง เพ่ือป้องกนัปัจจยัเส่ียง  
• 1.การไม่ท าต่อเน่ือง เพราะสว่นใหญ่เป็นโครงการระยะสัน้ หรือผูร้บัผิดชอบงานเปลี่ยนงานท าใหข้าดความตอ่เน่ือง 

• 2.ไม่มกีองการประสานงาน ทีส่ามารถเชือ่มพลังของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้หน็เปา้หมายรว่มกนั และรว่มกนัสรา้ง
พืน้ท่ีดีใหแ้ก่เยาวชน แมว้า่ประเทศไทยจะมีขอ้ดีคือการมีฝ่ายนโยบายท่ียินดีสนบัสนนุ แตใ่นขัน้ตอนการปฏิบตัิจรงิขาด
คนท่ีท างานดว้ยใจท่ีท าอยา่งตอ่เน่ือง กรณีขา้ราชการมกัจะยา้ยเปลี่ยนต าแหน่ง 

• 3.ใช้การท างานวชิาการ หรืองานความรู้มาสนับสนุนน้อย มกัจะท างานโดยขาดการวดัผล และการเจาะลกึ
พฤติกรรมของเยาวชน ซึง่โครงการนีจ้ะท างานเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนจงึตอ้งใชง้านวิชาการ 

• 4.ขาดการสนับสนุนกจิกรรมของเยาวชนทีต่่อเน่ืองและครอบคลุม // กรณีไอซแ์ลนด ์ทางรฐับาลไดส้นบัสนนุ
เงินใหแ้ก่เยาวชนทกุคนใหไ้ปท ากิจกรรมสรา้งสรรคใ์นแตล่ะปีอยา่งตอ่เน่ือง และหน่วยงานองคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครฐัเอกชน 
จดัใหมี้กลุม่ ชมรม ท่ีมีโคช้ผูฝึ้กสอน เช่น ชมรมกีฬา ชมรมดนตร ีชมรมการแสดงตา่งๆ ในพืน้ท่ีอยา่งมากมายท าให้
เยาวชนสามารถใชเ้งินท่ีไดร้บัอดุหนนุไปสมคัรเป็นคา่ใชจ้่ายในการเขา้รว่มดงักลา่ว เป็นแรงจงูใจส าคญั    

• 5.บทเรียนของการควบคุมปัจจัยเสีย่งของไทย การบังคับใช้กฎหมายโดยการมมีตขิองชุมชนในการควบคุม
การดืม่การขาย ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของประเทศไทย ท่ีขาดพลงัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย แตมี่จดุแข็งคือการใช้
กระบวนการสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัในงานประเพณีเทศกาล 



 



 



 



 



 



 



• 1.พิษณโุลก (รอ้ยละ 30.9)   
• 2.หนองบวัล าภ ู(รอ้ยละ 30.6)  
• 3.ล าปาง (รอ้ยละ 30.2)   
• 4.นนทบรุ ี(รอ้ยละ 26.8)  
• 5.สรุนิทร ์(รอ้ยละ 25.9)  
• 6.ปทมุธานี (รอ้ยละ 24.6) 
• 7.เชียงใหม่ (รอ้ยละ 24.2) 
• 8.เชียงราย (รอ้ยละ 21.2) 
• 9.นครราชสีมา (รอ้ยละ 21.2) 
• 10.น่าน (รอ้ยละ 20.9) 
• 11.อบุลราชธานี (รอ้ยละ 20.1) 
• 12.ก าแพงเพชร (รอ้ยละ 20.1) 
• 13.สโุขทยั (รอ้ยละ 19.1) 
• 14.อดุรธานี (รอ้ยละ 19.1) 
• 15.บงึกาฬ (รอ้ยละ 18.7) 



เราท าอะไรกันบา้ง 
-ปรับสภาพแวดล้อม ผ่านกฎหมาย นโยบาย เช่น หา้มขายอาย ุ20 ปี / หา้มโฆษณา / งานประเพณี งานวนัครู งาน
เกษียณ 
 
-พัฒนาต้นแบบบูรณการการจัดการศกึษาและการลดปัจจัยเสีย่ง น าไปขยายผลผา่นนโยบาย เช่น ครูดีไมมี่อบายมขุ 
โรงเรยีนตน้แบบ ศนูยเ์ด็กเลก็ตน้แบบ 
  
-สร้างและสนับสนุนแกนน าเยาวชน เช่น กลุม่เยาวชนตา่งๆ 
 
-สนับสนุนกจิกรรมเยาวชน เช่น ดนตรี กีฬา ลานกิจกรรม จิตอาสา 





5.ท าอย่างไร จะสร้าง self esteem ใหค้รอบคลุมทั่วถงึเดก็ทุกคน 
      - ลกูครอบครวัมีฐานะ คนชัน้กลาง 
      - ลกูครอบครวัยากล าบาก 

การท า Campaign  

Air war + ground war 
เคยท า รบันอ้งปลอดเหลา้ 

4.สรา้งกลไกการสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูเ้ยาวชน 
ท างานตอ่เน่ือง 

1.ใช้พืน้ที ่(อ าเภอ) ตัวตัง้ 
2.ใช้ข้อมูลท างานวัดผล และสะทอ้นกลับครอบครัว 
/ สถานศึกษา  
3.ท าตลอดทัง้สายช่วงอายุ (เดก็เล็ก – เดก็โต) 

แนวคดิคูปองกจิกรรมประจ าปี 
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1.กลุม่เปา้หมาย อาย ุเทา่ไหร ่ถึง เทา่ไหร?่ 

2.จ านวนนกัด่ืมลดลงหรอืไม่? 

3.อายกุารด่ืมครัง้แรก พอใจไหม? 

4.ระยะเวลาการเขา้ถงึโดยซือ้ ง่ายไหม? 

5.การจดจ าโฆษณา ยงัมีมากและมีอิทธิพลต่อการด่ืมไหม? 

6.อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ซือ้ไดส้ดัสว่นเทา่ไหร?่ 

7.ทศันคติต่อแอลกอฮอลข์องเยาวชน เป็นอยา่งไร? 

8.จ านวนครอบครวัท่ีเสี่ยงท าใหเ้ดก็มีโอกาสเลือกท่ีจะด่ืม? 

9.การใชเ้วลาจากท่ีไมไ่ดเ้รยีน เป็นอยา่งไร? 

10.เดก็ท่ีไมไ่ดเ้รยีน มีสดัสว่นท่ีเสี่ยงจะด่ืมเทา่ไหร่? 

11.กระบวนการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนท าใหเ้ขาตระหนกัในปัจจยั
เสี่ยงไหม? 

12.กลุม่เด็กแว๊น เดก็เสี่ยง มีการด่ืมอะไร... มาจากปัจจยัอะไร? 



ในปี 1998 ไอซ์แลนดพ์บวา่ 42% ของเยาวชนอาย ุ15-16 ปี ด่ืมสุราและใชย้าเสพติด  
ส่งผลใหช่้วงนั้นกรุงเรคยาวิก กลายเป็นเมืองท่ีมีปัญหาดงักล่าวรุนแรงท่ีสุดในยโุรป  
ปัจจุบนัไดล้ดลงเหลือเพียง 5% 
• 1. ก าหนด เคอรฟิ์ว ส าหรับวัยรุ่นอายุต ่ากว่า 16 ปี กลบัเขา้บา้นภายในเวลา 22.00 น.  

• 2. ใหผู้้ปกครองลงนามในสัญญา เพ่ือก าหนดกฏเกณฑ ์พฤติกรรมของบตุรหลาน เช่น ไม่อนญุาตใหพ้วกเขาดื่มแอลกอฮอล ์หรอื สนบัสนนุให้
พวกเขาใชเ้วลากบัครอบครวัมากขึน้ 

• 3. ใหว้ัยรุ่นใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน ์โดยไดร้บับตัรก านลัมลูค่า 500 ดอลลารส์หรฐัฯ (ราว 16,500 บาท) ทกุปี เพ่ือใชเ้ป็น
ค่าใชจ้่ายในการท ากิจกรรมหลงัเลิกเรยีน โดยกีฬาอย่าง ฟตุบอล วอลเลยบ์อล และวา่ยน า้ เป็นท่ีนิยมในหมู่วยัรุน่ชาย ขณะที่กีฬาข่ีมา้ เป็นท่ี
นิยมในกลุม่วยัรุน่หญิง 

• 4. ใช้หลักวิจัยตดิตามผลเชิงวิทยาศาสตร ์ทกุปี โครงการ Youth in Iceland จะท าการส ารวจวยัรุน่ เพ่ือใชต้รวจวดัการใชชี้วิตของ
วยัรุน่จากแง่มมุตา่ง ๆ เช่น ความสมัพนัธก์บัเพื่อนและครอบครวั ความรูส้กึ รวมถึงการใชส้ารเสพติด โดยขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบส ารวจดงักล่าวถือ
เป็นกญุแจส าคญัในการลดการใชส้ารเสพติดในกลุม่เยาวชน อิงงา ดรูา ซิกฟสุดอทเทียร ์จาก Youth in Iceland กลา่วว่า "โรงเรยีนจะใช้
เวลาในการส ารวจ 2 สปัดาห ์ซึง่โครงการจะน าผลส ารวจท่ีไดม้าวางแผนด าเนินการเพื่อสรา้งสิ่งแวดลอ้มที่ดีท่ีสดุส าหรบัเดก็ ๆ ในชมุชนเรา" 

• 5. ใหนั้กการเมอืงเข้ามามส่ีวนร่วม ดาเกอร ์เอ็กเกอรท์สนั นายกเทศมนตรกีรุงเรคยาวิก อธิบายถึงขัน้ตอนความส าเรจ็ในการแกปั้ญหาเหลา้-
ยา ในกลุม่วยัรุน่ไอซแ์ลนด ์ว่า ตอ้งอาศยัหลกัฐานขอ้มลูจากงานวิจยั เพ่ือช่วยในการวางแผนผ่านการพดูคยุกบัครอบครวั โรงเรยีน และ สโมสร
เยาวชน รวมถึงทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้ง" 

https://www.bbc.com/thai/international-42065324 
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