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   แผนปฏิบัติการรณรงค์ สื่อสาร เตือนภัยการลดการบริโภคเค็ม  
ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ ปี พ.ศ. 2563  

ภายใต้คณะท างานภาคประชาชน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความส าคัญและความจ าเป็น 

ปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันเป็นอย่างดี ว่าปัญหาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก ซึ่ง
ส่งผลคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนและการพัฒนาประเทศ จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2551 
พบว่า ทุกปีท่ัวโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ 36 ล้านคน (ร้อยละ 63) โดยประมาณ ร้อยละ 44 
เสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี สถานการณ์ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 
75 โดยเฉพาะโรคไตเร้ือรัง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยประมาณ 8 ล้านคน และป่วยเพิ่มข้ึนสูงถึงร้อยละ 15 ต่อปี ในจ านวนน้ี
เป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 2 แสนคน   และยังคงมีผู้ป่วยด้วยโรคไตเร้ือรังเพิ่มเกินกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ทุกปี    และมี
ค่าใช่จ่ายโดยเฉลี่ยในการบ าบัดรักษาสูงถึงกว่า 200,000 บาทต่อคนต่อปี (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. 2560)  
โดยมีสาเหตุจากการมีภาวะความดันโลหิตสูง และในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนถึง 
1,500,000 คน ซึ่งการได้รับอาหารท่ีมีโซเดียมสูง เป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มระดับความดันโลหิตจนน าไปสู่การมี
ภาวะโรคไตเร้ือรัง ดังน้ันจะเห็นว่าโรคเหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเค็ม 

ผลส ารวจการบริโภคเกลือแกงของประเทศไทย โดยกรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คน
ไทยวัยผู้ใหญ่ได้รับโซเดียมมากกว่าค่าแนะน ากว่า 2 เท่าตัว ซึ่งมีแหล่งท่ีมาจากเครื่องปรุงรสท่ีมีรสเค็มเป็นหลัก (ร้อยละ 
80)  ในขณะท่ีผลส ารวจวัยเด็ก พบว่าได้รับโซเดียมสูงกว่าค่าแนะน าเกือบ 5 เท่า โดยปริมาณโซเดียมเฉลี่ยท่ีเด็ก
รับประทานอยู่ท่ี 3,194 มิลลิกรัมต่อวัน ในขณะท่ีปริมาณโซเดียมท่ีเด็กวัยเรียนควรได้รับแยกตามกลุ่มอายุได้ดังน้ี อายุ 
6-8 ปี อยู่ท่ี 325-950 มิลลิกรัมต่อวัน,  อายุ 9-12 ปี อยู่ท่ี 400-1,175 มิลลิกรัมต่อวัน และอายุ 13-15 ปี อยู่ท่ี 
500-1,500 มิลลิกรัมต่อวัน เน่ืองจากโซเดียมท่ีเป็นสารปรุงรสในอาหาร  ช่วยกระตุ้นน้ าลายท าให้เด็กอยากอาหาร
มากข้ึนและเป็นสิ่งท่ีผู้ปกครองพอใจ แต่ถ้ายังคงมีพฤติกรรมเหล่าน้ีต่อไปก็จะน าไปสู่การติดรสเค็ม ซึ่งจะท าให้เกิดโรค
ความดันโลหิตสูงเมื่อโตข้ึนในอนาคต  

ข้อมูลจากการศึกษาปี พ.ศ. 2560 ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพถึง
สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อสุขภาวะของคนไทยใน 3 ปีข้างหน้า พบว่ามี 2 สถานการณ์ส าคัญท่ีส่งผลโดยตรงกับภาวะ
สุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารของเด็กไทย คือ 1) ความเป็นสังคมเมืองท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภค และ 2) เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีท าให้สามารถเข้าถึงเน้ือหาในรูปแบบ Digital Context ได้
โดยง่าย ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมบริโภคนิยมของเด็กไทยให้มีลักษณะชอบบริโภคโดยไม่ค านึงถึง
สุขภาพ  โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี ท่ีมีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการชวนเช่ือของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ 
โดยเฉพาะการชวนเช่ือท่ีมีตัวเสริมแรงร่วม เช่น ของแถม ฯลฯ สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคได้ในทันที   

นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มเป้าหมายวัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 10-12 ปี หรือนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 น้ัน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อพัฒนาความรอบรู้ในการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพอย่างรู้เท่าทันโทษและภัย ให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านการปฏิบัติจริง ถือเป็นกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นวัยท่ีทักษะการเรียนรู้มีความจ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
พัฒนาได้เต็มท่ีตามศักยภาพในด้านการค านวณ การคิดหาเหตุผล ดังน้ันการพัฒนารูปแบบหรือชุดกิจกรรม โดยมีสื่อท่ี
น่าสนใจ รวมถึงเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนให้เกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  โดยเฉพาะในเขต
เมืองซึ่งมีลักษณะสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงท้ังสื่อและผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า (ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ 2560) 

จากข้อมูลท่ีแสดงในข้างต้น จึงควรมีการสื่อสารเตือนภัยเพื่อลดการบริโภคเค็มในกลุ่มเด็ก ซึ่งฉลาก
โภชนาการน้ัน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความตระหนักถึงปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ีได้รับจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป, กึ่งส าเร็จรูปและขนมกรุบกรอบ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากโภชนาการ เป็น
หน่ึงในวิธีท่ีช่วยสนับสนุนให้เด็กลดการบริโภคเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสอนให้เข้าใจการอ่านค่าปริมาณ
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โซเดียมท่ีบริโภคต่อหน่วย การแบ่งบริโภคต่อมื้อให้เป็น ไม่ควรบริโภคหมดในมื้อเดียว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถทราบได้
จากการอ่านฉลากโภชนาการท่ีแสดงอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป, กึ่งส าเร็จรูปรวมถึงขนมกรุบกรอบ ดังน้ัน
ควรอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนตัดสินใจบริโภค 

  

2. ความสอดคล้องกับการด าเนินงานระดับต่างๆ 
2.1. ตอบสนองเป้าหมายองค์การอนามัยโลก: ประเด็นการลดบริโภคเกลือและโซเดียม โดยลดลงร้อยละ 

30 ในปี 2568   
2.2. ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  

- แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560- 2564) 
- ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568  

 

3. การวิเคราะห์ Gap 
3.1. วัยเด็กมีการรับรู้ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง รวมท้ังปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระดับต่ า 

เน่ืองจากตัวเด็กและบุคคลรอบข้างท้ังครอบครัว ครู เพื่อน เข้าใจว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคของ
ผู้สูงอายุ จึงเป็นเร่ืองไกลตัวส าหรับเด็ก   

3.2. ความไม่ตระหนักถึงผลกระทบในมิติสุขภาพ ท าให้การตัดสินใจด าเนินกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชนจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีน้อย  

3.3. การจัดการเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นมิตรต่อการมีพฤติกรรมการลดบริโภคเค็มยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  

3.4. กิจกรรมเพื่อสื่อสาร เตือนภัย สร้างความตระหนัก ถึงโรคและภัยสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคเค็ม ท่ี
เป็นกิจกรรมเฉพาะส าหรับเด็กยังไม่ชัดเจน  

 

4.  วัตถุประสงค์  
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เสริมทักษะท่ีจ าเป็น และน าสู่การปฏิบัติตัวเพื่อลดการบริโภคเค็มรวมถึงลดการบริโภค

โซเดียมด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ ใหนั้กเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนน าร่อง 
- เพื่อพัฒนารูปแบบ “โรงเรียนลดเค็ม ลดโรค NCDs ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ” ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนใน

สถานศึกษาเขตเมือง ด้วยกระบวนการสื่อสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 

5. เป้าหมายโครงการระยะ 1 ปี  

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ของโรงเรียนน าร่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการรับรู้
ความเสี่ยงในการบริโภคเค็มกับการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และความรู้ในการอ่านฉลากโภชนาการเพิ่มมากข้ึน   

 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ  
ฉลากโภชนาการ หมายถึง ฉลากโภชนาการแบบ GDA  และสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”  

(Healthier Choice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับนักเรียน ช่วยให้สามารถเลือกบริโภคอาหารส าเร็จรูปและกึ่ง
ส าเร็จรูป รวมถึงขนมกรุบกรอบ ท่ีมีโซเดียมน้อยหรือเค็มน้อยได้  

 

7. ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนน าร่องเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล มีการรับรู้ความเสี่ยงในการบริโภคเค็ม

กับการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเพิ่มมากข้ึน จ านวน 5 โรงเรียน 
- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนน าร่องเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลาก

โภชนาการ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน หลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างน้อยร้อยละ 70  
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8. แนวทางขับเคลื่อน “โรงเรียนลดเค็ม ลดโรค NCDs ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- ปริมาณโซเดียมจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายลดลง  (ธนาคารเก็บความเค็ม) 

 

10. กลุ่มเป้าหมาย   
- นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากโรงเรียนน าร่อง 5 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองล ารี, 

โรงเรียนวัดสน,  โรงเรียนคันนายาว, โรงเรียนวัดหนอง และโรงเรียนเพชรถนอม 
 

11. งบประมาณ  งบประมาณท่ีขอจัดสรร  294,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดกิจกรรม (ร่าง) ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1.ประชุมเพ่ือก าหนดรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม เพ่ือ
เพ่ิมพูน ความรู้ สร้างความตระหนัก เสริมทักษะเพ่ือการลด
การบริโภคเค็มเพ่ือการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

- ค่าอาหารและอาหารว่าง  190 บาท x 30 ท่าน                      = 4,750 บาท 
(ก าหนดจัด 26 ธันวาคม 2562) 

ปัจจัยน าเข้า 

คณะท างานด้านวิชาการโรงเรียนลดเค็มฯ เช่น 
- สมาคมผู้ค้าปลีก 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 

-  สถาบันปัญญาภิวัฒน์  
- สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-  

คณะท างานด้านสื่อของโรงเรียนลดเค็มฯ เช่น   
- คณะท างานภาคประชาชน 

- คณะพัฒนาสื่อภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

สถานศึกษา น าร่อง ใน กทม.และปริมณฑล 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- คณะท างานด้านลงพ้ืนที่โรงเรียนลดเค็มฯ   
- สถานศึกษา น าร่อง ในกทม.และปริมณฑล 
 

กระบวนการ 

จัดกรอบแนวทาง รูปแบบและรายละเอียด
กิจกรรม ที่พัฒนาจากผลการทบทวน
วรรณกรรมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

- ด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ เพื่อเพ่ิมพูน 
ความรู้ สรา้งความตระหนัก เสริมทักษะเพ่ือ
การลดการบริโภคเค็มเพ่ือการลดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ด้วยกระบวนการสื่อสารที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเพ่ิม
ช่องทางในการเขา้ถึงสื่อที่มีประสิทธิภาพ 
- ติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน 

-   

ก าหนดลักษณะและประเภทของสื่อ ทั้งที่ 
อย./เครือข่ายมีอยู่ และพัฒนาสื่อที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

- ร่วมด าเนินการโรงเรียนลดเค็ม ลดโรค NCDs 
ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ” 
- ร่วมติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน 

- สนับสนุนและอ านวยการด้านการด าเนินงาน 
- ก ากับ ร่วมติดตามและประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินงานฯ  

ผลลัพธ์ 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ใน  
  โรงเรียนน าร่อง  

- สรุปรูปแบบและกิจกรรมส าคัญเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน โรงเรียนลด
เค็มฯ ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะ ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถงึ และ
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 

 

ต้นแบบรูปแบบ “โรงเรียนลดเค็ม ลด
โรค NCDs ด้วยการอ่านฉลาก
โภชนาการ” 

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

 สื่อสนับสนุนที่เหมาะสม จากผลการ
วิเคราะห์การส ารวจนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
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รายละเอียดกิจกรรม (ร่าง) ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
2.ประชุมเพ่ือพัฒนาพัฒนาเครื่องมือและสื่อสนับสนุนการ
ลดการบริโภคเค็มเพ่ือการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงเรียน 

- ค่าอาหารและอาหารว่าง  190 บาท x 25 ท่าน                    =  4,750 บาท 
 (ก าหนดมกราคม 2563) 

3.การพัฒนาและปรับปรุงสื่อสนับสนุนการลดการบริโภค
เค็มเพ่ือการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงเรียน  

- พัฒนาและปรับปรุงวิดีโอสื่อความรู ้
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดและสื่อ 

=  ๕0,000 บาท 
=  50,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 
(แล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2563) 

4.การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลักษณะของพื้นที่ สิ่งแวดล้อมและ
บริบทโรงเรียนน าร่อง 5 โรงเรียน เพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน (Context Analysis) 
(โรงเรียนละ 1 วัน จ านวน 5 ครั้ง) 

- ค่าเช่ารถเพ่ือลงพื้นที่ 2,000 บาท x1 วัน x 5 ครั้ง 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท x1 วัน x 5 ครั้ง 
- ค่าจ้างผู้ช่วย250 บาท x 4 คน x 1 วัน x 5 ครั้ง 
- ค่าอาหาร 190 บาท x 5 ทา่น x1 วัน x 5 ครั้ง 
- ค่าตอบแทนคณะท างานในการลงพื้นที่ 3,000 บาท 
X 1 วัน x 5 ครั้ง 

= 10,000 บาท 
=  5,000  บาท 
=  5,000  บาท 
=  4,750  บาท 
= 15,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 39,750 บาท 
(ก าหนดมีนาคม 2563) 

5.กิจกรรมการสรา้งความตระหนักรู้ เสริมทักษะเพ่ือการลด
การบริโภคเค็มเพ่ือการลดโรคไม่ติดต่อ ด้วยกระบวนการ
สื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ครั้งที่ 1  

- การเก็บข้อมูลก่อนกิจกรรม (Pre test) 
- กิจกรรมให้ความรู้: โซเดียมกับผลกระทบต่อการ

สุขภาพ และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ  
- กิจกรรมให้ความรู้: แหล่งของโซเดียม 

- ค่าอาหาร 190 บาท x 30 ท่าน x 1 วัน x 5 โรงเรียน             = 28,500บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท x 3 คน x 5 โรงเรียน             =  9,000 บาท 
- ค่าพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 2,500 บาท x 5 โรงเรียน         = 12,500บาท 
 

รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 
(ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563) 

6.กิจกรรมการสรา้งความตระหนักรู้ เสริมทักษะเพ่ือการลด
การบริโภคเค็มเพ่ือการลดโรคไม่ติดต่อ ด้วยกระบวนการ
สื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ครั้งที่ 2 

- การอ่านและใช้ประโยชน์จากฉลากโภชนาการ 
- การประเมินปริมาณโซเดียมอย่างง่ายด้วยตัวเอง 
- การเก็บข้อมูลหลังกิจกรรม (Post test) 

- ค่าอาหาร 190 บาท x 30 ท่าน x 1 วัน x 5 โรงเรียน             = 28,500บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท x 3 คน x 5 โรงเรียน             =  9,000 บาท 
- ค่าพาหนะพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 2,500 บาท x 5 โรงเรียน         = 12,500บาท 
 

รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 
(ประมาณเดือนมิถุนายน 2563) 

7.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลและสร้างรูปแบบโรงเรียน
ลดเค็ม ลดโรค NCDs ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ 
ส่วนที่ 1: ลักษณะของพื้นที่ สิ่งแวดล้อมและบริบทโรงเรียน
น าร่อง 5 โรงเรียน 
ส่วนที่ 2: การเก็บข้อมูลก่อนกิจกรรม (Pre test) 
ส่วนที่ 3: การเก็บข้อมูลหลังกิจกรรม (Post test) 

- ค่าวิเคราะห์แบบส ารวจ 4,000 บาท x 5 โรงเรียน                 = 20,000 บาท 

8. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและพัฒนารปูแบบ
โรงเรียนลดเค็ม ลดโรค NCDs ด้วยการอ่านฉลาก
โภชนาการ 

- ค่าอาหารและอาหารว่าง  190 บาท x 30 ท่าน                    =  4,750 บาท 

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- ค่าสถานที่และผูป้ระสานงานของโรงเรียนน าร่อง 

 
-  ค่าสถานที่และผูป้ระสานงาน  5 โรงเรียน                            = 20,000 บาท 

รวมงบประมาณจัดสรร 294,000 บาท 
 

12. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
แนวทางการติดตาม: การติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์การด าเนินงาน ผ่านการประชุมของคณะท างาน
ภาคประชาชน 
แนวทางการประเมินผล: แบบบันทึกการปริมาณโซเดียมจากบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียน 

 
 

13.  โอกาสในการด าเนินงานต่อไป: การน ารูปแบบและกระบวนการ ไปสู่การลดการบริโภคเค็มในระดับชุมชน 
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14. กิจกรรมส าคญั 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ตค
.6

2 

พย
.6

2 

ธค
.6

2 

มค
.6

3 

กพ
.6

3 

มีค
.6

3 

เม
ย.6

3 

พค
.6

3 

มิย
.6

3 

กค
.6

3 

สค
.6

3 

กย
.6

3 ค่าใชจ้่าย ผู้รับผดิชอบ ผลลัพธ ์

1.ประชุมเพื่อก าหนดรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม เพื่อ
เพิ่มพูน ความรู้ สร้างความตระหนัก เสริมทักษะเพื่อการลด
การบริโภคเค็มเพื่อการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

            - ค่าใช้จ่ายในการประชุม - ผูแ้ทนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องภายใต้แผนงาน 

- สรุปกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานฯ และกิจกรรมการ  
- ข้อตกลงความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน ฯ 

2.ประชุมเพื่อพัฒนาพฒันาเครื่องมือและสื่อสนับสนุนการลด
การบริโภคเค็มเพื่อการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงเรียน 
 

            - ค่าใช้จ่ายในการประชุม - ผูแ้ทนจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องภายใต้แผนงาน 

- ประเมินความรู ้ทัศนคต ิและ
พฤติกรรม 
- เครื่องมือและสื่อสนับสนุนที่ใช้
ในกิจกรรม 
 

3.การพัฒนาและปรบัปรงุสื่อสนับสนุนการลดการบรโิภคเค็ม
เพื่อการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงเรยีน 

            - ค่าพัฒนาเครื่องมือและสื่อ 
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ  
(ถ้ามี) 

- คณะวิชาการ ภาคประชาชน 
- คณะสื่อ ภาคประชาชน 
- คณะท างาน อย. 

4.การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลักษณะของพื้นที่ สิง่แวดล้อมและ
บริบทโรงเรยีนน าร่อง 5 โรงเรียน เพื่อประกอบการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน (Context Analysis) (โรงเรียนละ 1 วัน 
จ านวน 5 ครั้ง) 
 

            - ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที ่ - คณะวิชาการ 
- คณะท างาน อย. 

- สรุปสาระส าคัญลักษณะของ
พื้นที่ สิ่งแวดล้อมและบรบิท
โรงเรียนน าร่อง 5 โรงเรยีน 

5.กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู ้เสริมทักษะเพื่อการลด
การบริโภคเค็มเพื่อการลดโรคไม่ติดต่อ ด้วยกระบวนการ
สื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ครั้งที ่1  
 

            - ค่าใช้จ่ายในการใหค้วามรู ้
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

- คณะวิชาการ ภาคประชาชน 
- คณะท างาน อย. 

- สรุปรายละเอียดการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม ใน 5 
โรงเรียนน าร่อง  

6.กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู ้เสริมทักษะเพื่อการลด
การบริโภคเค็มเพื่อการลดโรคไม่ติดต่อ ด้วยกระบวนการ
สื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ครั้งที ่2  
 

            - ค่าใช้จ่ายในการใหค้วามรู ้
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

- คณะวิชาการ 
- คณะท างาน อย. 

- สรุปรายละเอียดการ
ด าเนินงาน/กิจกรรม ใน 5 
โรงเรียนน าร่อง 
 

7.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลและสร้างรปูแบบโรงเรยีน
ลดเค็ม ลดโรค NCDs ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ 
8.ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและพัฒนารูปแบบโรงเรียน
ลดเค็ม ลดโรค NCDs ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ 
 

            - ค่าวิเคราะห์ข้อมูล  
 

- คณะท างานภาคประชาชน 
- คณะท างาน อย.. 

- รายงานสรปุผลการ
ด าเนินงาน (ตลอดทั้งแผน) 

8. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและพัฒนารปูแบบโรงเรยีน
ลดเค็ม ลดโรค NCDs ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ 

            - ค่าจัดท ารายงานสรุป 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม 

- คณะท างานภาคประชาชน 
- คณะท างาน อย.. 

- รูปแบบ “โรงเรียนลดเค็ม ลด
โรค NCDs ด้วยการอ่าน
ฉลากโภชนาการ” 
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รูปแบบกิจกรรมโรงเรียนลดเค็ม ลดโรค NCDs ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ 
(ข้อมูลการประชุมฯ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3333 

การทดสอบก่อนเริ่มกิจกรรม  
(Pre-test) 

- K: ประเมินความรู้เก่ียวกับโซเดียม, 

ผลกระทบจากโซเดียม แหล่งของ
โซเดียม และการใช้ประโยชน์จากฉลาก
โภชนาการ  
- A: ความเชื่อมั่นของตนเองในการลด
การบริโภคโซเดียม  
- P: รูปแบบพฤติกรรมการบรโิภค  
ประเภทและความถ่ีในการบริโภค 

กิจกรรมเสริมทักษะ(Activity) 
- จัดกิจกรรมในรูปแบบ Learn and play เน้น

การมีส่วนร่วม และใช้ระยะเวลาในการสอนต่อ
ครั้ง ไม่เกิน 150 นาที  

- ครั้งที่ 1: โซเดียมกับผลกระทบต่อการสุขภาพ//
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ//แหล่งของ
โซเดียม 

- ครั้งที่ 2: การอ่านและใช้ประโยชน์จากฉลาก
โภชนาการ//การประเมินโซเดียมอย่างง่ายด้วย
ตัวเอง 

- สื่อที่ใช้: วีดิทัศน์/ Infographic/ เกมส์ 

การทดสอบก่อนเริ่มกิจกรรม  
(Post-test) 

- K: ประเมินความรู้เก่ียวกับโซเดียม, 

ผลกระทบจากโซเดียม แหล่งของ
โซเดียม และการใช้ประโยชน์จากฉลาก
โภชนาการ  
- A: ความเชื่อมั่นของตนเองในการลด
การบริโภคโซเดียม  
- P: รูปแบบพฤติกรรมการบรโิภค  
ประเภทและความถ่ีในการบริโภค 
 


