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บทความทางวิชาการ
เรื่อง การดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งทีท่ ุกคนพึงปรารถนา โดยเฉพาะการมีสุขภาพที่ดี การมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงสามารถตัดสินใจเลือกสิ่ งที่ดีทั้งนี้
เพื่อการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization. 2015 : 1) กําหนด
ยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มสุ ขภาพในโรงเรี ย น โดยใช้แนวคิดการริเริ่ มอนามั ยในโรงเรียนแห่ งโลก (Global
School Health Initiative) หรือ GSHI ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งของ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกับการให้การศึกษาในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติ และระดับโลก เปูาหมายของ
โครงการ คือ การเพิม่ จํานวนโรงเรียนที่มีการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอย่างแท้จริง โดยจะต้องทํา
ให้โรงเรียนเป็นสถานที่สําหรับการใช้ชีวิตเรียนรู้และทํางานได้อย่างมีสุขภาพที่ดี จุดเริ่มต้นของแนวคิดดังกล่าว
มาจากข้อตกลงทีเ่ ป็นผลมาจากการประชุมประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ หรือที่ เรียกว่า ธรรมนูญเมืองออตตาวาเพื่อการส่งเสริมอนามัย ออตตาวา ชาร์
เตอร์ (Ottawa Charter for Health Promotion) ในปี ค.ศ. 1986 ที่ประเทศแคนาดา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาขององค์การอนามัยโลก คิกซ์บูช โจนส์และโอไบย์ม (Kickbusch; Jones; &
O’Byme. 1998: 3-4) ระบุถึงลักษณะของการดําเนินการต้องมีการสนับสนุนด้านสุขภาพและการเรียนรู้โดยใช้
ทรัพยากรทั้งหมดของโรงเรียนที่มีอยู่และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
ผู้ปกครอง สถานพยาบาล และผู้นําชุมชนในการที่จะทําให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพที่ดี พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กําหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (2555: 15) ได้กําหนดแผนพัฒนา
การศึกษา ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 คือ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษา โดยกําหนดกลยุทธ์และแนวทางดําเนินงานเพื่ อเร่งรัดพั ฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานผู้เรียนไว้ในข้อหนึ่ งว่า ส่งเสริมการพัฒนาสุ ขภาวะให้ ผู้เรียนทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่ อให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาสมวัย
องคการอนามัยโลก (WHO : 1998) ใหคําจํากัดความโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มี
ขีด ความสามารถแข็ งแกรงมั่ น คงที่ จ ะเปนสถานที่ ที่มี สุ ขภาพอนามั ย ที่ดี เ พื่อ การอาศั ย ศึ ก ษาและทํ างาน
(A health promoting school is a school constantly strengthening its capacity as a healthy
setting for living, learning and working) ส่วนสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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(2545) ใหความหมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความรวมมือรวมใจกันพัฒนาพฤติกรรม
และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพอยางสมํ่าเสมอเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน ต่อมากรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข (2547: 8) ให้ความหมายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพว่า หมายถึง โรงเรียนที่มีขีด
ความสามารถที่แข็งแรง มั่นคง ที่จะเป็นสถานที่มีสุขภาพอนามัยดีเพื่อการอาศัยศึกษาและทํางาน มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างสุขภาพและปูองกันโรคที่เป็นสาเหตุการตายและความพิการให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
สมาชิกครอบครัวและชุมชน เพื่อทุกคนสามารถดูแลตนเอง ตัดสินใจควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
และสร้ างสภาวะที่เอื้ อต่ อสุ ข ภาพ อาจสรุ ปได้ ว่า โรงเรีย นส่ งเสริม สุ ขภาพ หมายถึง โรงเรีย นที่มี การจั ด
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มให้ เอื้ อ ต่อ สุ ข ภาพพลานามั ยของนั กเรี ยนและบุค ลากรในโรงเรี ยน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติด านสุขภาพและสิ่ง
แวดลอม โดยสรางกระบวนการเรียนรู ร วมกันของทุกคนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ใหสามารถนําความรู และ
ทักษะดานสุขภาพมาประยุ กตใชในชีวิตประจําวัน ดวยการดูแลใสใจสุ ขภาพของตนเองและผู อื่น รวมทั้ง
สามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณที่มีผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะไดรับการปลูกฝง
ทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อยูในสิ่ง
แวดลอมที่สะอาดและปลอดภัย ทําใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู ในสังคม
อยางมีความสุข
ปัจจุบันการดําเนินงานอนามัยโรงเรียน (School Health Program) มีการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามที่กรมอนามัยกําหนดครอบคลุม 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นโยบายของ
โรงเรียน 2) การบริหารจัดการในโรงเรียน 3) โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4) การจัดสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 5) บริการอนามัยโรงเรียน 6) สุขศึกษาในโรงเรียน 7) โภชนาการและอาหารที่
ปลอดภัย 8) การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 9) การให้คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 10) การ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะได้อธิบายในแต่ละองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้
นโยบายของโรงเรี ย น หมายถึ ง การกํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานดานสงเสริ ม สุ ข ภาพที่
แสดงออกถึง ความมุ งมั่น ตั้งใจของโรงเรี ย น ซึ่งสงผลตอกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
กิจกรรม แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1) การกาหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน การกําหนดนโยบายเปนปจจัยสําคัญของ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการมีสุ ขภาพที่ดีของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน โดยมีแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1.1) โรงเรียนมีคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน ประกอบ
ดวย ครู นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน มีสัดสวนอยางนอย 3 ใน 5 มาจากประชาชนหรือ
องคกรในชุมชน มีการจั ดประชุมอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพื่อใหชุมชนมีส วนรวมในการดําเนินงานอยาง
เขมแข็ง และ 1.2) โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมสุขภาพใหครอบคลุมประเด็นสาคัญดานสงเสริมสุขภาพ 8
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ประเด็ น โรงเรี ย นมี การประกาศนโยบายเปนลายลั กษณอักษร เพื่อ ใหมีทิ ศทางการดําเนิ นงานที่ชัดเจน
ครอบคลุ มทั้ง 8 ขอ ได้แก่ 1.2.1) การสงเสริมสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสั งคมที่เอื้อตอการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน 1.2.2) การสงเสริมเฝาระวังและแกไขปญหาสุขภาพ 1.2.3) การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
สุขบั ญญัติแหงชาติ 1.2.4) การคุ มครองผู บริโภคในโรงเรียน 1.2.5) การสงเสริมสุ ขภาพจิต และเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ยง 1.2.6) การพัฒนาระบบการเรียนรู ด านสุขภาพโดยมีผู เรียนเปนสําคัญ 1.2.7) การสงเสริม
สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 1.2.8) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนบุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชน
2) การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ มีการถายทอดนโยบายสู การปฏิบัติและผูเกี่ยวของ ไดแก
ครู บุคลากร ผู ปกครอง และนักเรียนไดรับทราบเพื่อนําไปสู การปฏิบัติ สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน
ทําปายประกาศถาวรหรือชั่วคราว พิมพในวารสารของโรงเรียน คูมือโรงเรียน ประกาศนโยบายในการประชุม
ครู ประชุมนักเรียน หรือประชุมผู ปกครองใหทุกคนรับทราบนโยบายโดยผูบริหารโรงเรียนกํากับติดตามใหมี
การจัดทําแผนงานโครงการตามประเด็นดังกล่าว
การบริหารจัดการในโรงเรียน หมายถึง การจัดองคกรและการบริหารงานในดานการวางแผน
การประสานงานระหวางหนวยงานหรือบุคคล เพื่อใหรู บทบาทหนาที่ทั้งของตนและภาคีต าง ๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการประเมินผล แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดทําโครงการดานสุขภาพต้องมีความสอดคลอง
กับสภาพปญหาจริงของโรงเรียนและแนวคิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพครอบคลุมมิติของการสงเสริมสุขภาพ 3
เรื่อง ดังนี้ 1.1) การเฝาระวังและแกไขปญหาดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ เชน
อาสาสมัคร อย.นอย เฝาระวังและสํารวจรานอาหาร การประเมินภาวะการเจริญเติบโตและการแกไขภาวะ
โภชนาการขาดและเกิน 1.2) การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เชน โครงการตานภัยจากบุหรี่และยาเสพ
ติด 1.3) การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพและสังคมในโรงเรียนใหปลอดภัย เช่น การจัดระบบจราจรใน
โรงเรียน การพัฒนาโรงอาหารใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 2) การจัดองคกร โรงเรียนสงเสริมสุขภาพตอง
การการมีส วนรวมจากนักเรียน บุคลากรและสมาชิก ในชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน แนวทางการดําเนินงาน
ดังนี้ 2.1) สํารวจปญหาและความตองการโดยการระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของดวยวิธีการตาง ๆ เชน ใช
แบบสอบถาม เชิญมาใหคําปรึกษา 2.2) เชิญผู เกี่ยวของเขามามีส่วนรวมในการดําเนินงาน 2.3) มีการระบุ
กิจกรรมบทบาทหนาที่และผู้รับผิดชอบ ไมควรมอบหมายใหครูคนใดคนหนึ่งหรือครูอนามัยเพียงคนเดียว 3)
การนิเทศติดตามและการประเมินผล แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 3.1) บูรณาการงานรวมกับการนิเทศ/
ติดตามปกติของโรงเรียน 3.2) กําหนดวิธีการประเมินผลไวในโครงการโดยระบุ ผู รับผิดชอบการประเมินให
ชัดเจน 3.3) บันทึกผลการนิเทศ/ติดตามเพื่อเปนขอมูลสําหรับการพัฒนางานตอไป สิ่งที่ควรบันทึก ไดแก มี
การดําเนินงานตามขั้นตอนหรือไม ถาไม เพราะเหตุใด มีสิ่งที่ไมคาดคิดหรือปญหาอุปสรรคอะไร ใชทรัพยากร
เหมาะสมหรือไม ผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 3.4) รายงานผลการประเมินตอผูบังคับบัญชา
โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมดานสุขภาพและ
ดานสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนและภาคีตาง ๆ ในชุมชนดําเนินการรวมกันตามขั้นตอนการมีส วนรวม แนวทางการ
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ดํา เนิ น งาน ดั ง นี้ การดํ าเนิ น งานด้ า นสุ ขภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อมในโรงเรี ย นมี 3 รู ป แบบ ไดแก 1)
ดําเนินการโดยครู บุคลากร หรือผู เกี่ยวของภายในโรงเรียน 2) บูรณาการในหลักสูตรหรือ กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และ 3) ดําเนินการรวมกับชุมชน
ส่วนการดําเนินการจะสําเร็จไดตองดําเนินการทั้งในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน โดยมีแนว
ทางการดําเนินงาน ดัง นี้ 1) รวมวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหาโดยศึกษาจากขอมูลการสํารวจหรือ
สารสนเทศในโรงเรียน/ชุมชน 2) รวมวางแผน โดยใหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อกําหนดความตองการ
กลุมเปาหมาย วัตถุประสงค กิจกรรม บุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 3) รวมดําเนินการโดยทุกฝายที่เกี่ยวของปฏิบัติตามบทบาทหนาที่พรอมทั้งประชาสัมพันธ
การดําเนินงานเปนระยะใหชุมชนไดรับทราบ 4) รวมตรวจสอบทบทวนพัฒนาและปรับปรุง โดยประเมินผล
การดําเนินงานในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเสวนา ประชาคมหมู่บ้าน สัมภาษณ สํารวจความพึงพอใจของนักเรียน
และชุมชน เพื่อนํามาปรับปรุง
การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ หมายถึง การจัดการควบคุมดูแลปรับปรุงสภาพ
แวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะนาอยู มีบรรยากาศที่ดี มีความปลอดภัยตอสุขภาพกายสุขภาพจิตของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูก
สุขลักษณะโดย 1.1) การจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมมี
แนวทางดําเนินงาน ดังนี้ ผู รับผิดชอบ (ตามที่โรงเรียนมอบหมายและ/หรือรวมกับนักเรียน) ประเมินสิ่งแวด
ลอมทุกปการศึกษาโดยใช “แบบประเมินสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมในโรงเรียน” สรุปผลการประเมินเสนอ
ตอคณะกรรมการสงเสริมสุ ขภาพของโรงเรียนและผู บริหารเพื่อรับทราบปญหาและแนวทางแกไข จัดทํา
แผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุงแกไขสิ่งแวดลอมในโรงเรียนตามมาตรฐานและประเมินผล พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลอมให้มีความปลอดภัยตอสุขภาพ เชน การกําจัดแหลงเพาะพันธ ุยุง การปรับปรุงเครื่องเลนและ
อุปกรณไฟฟา 1.2) โรงเรียนกําหนดมาตรการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและหามสูบบุหรี่ในโรงเรียนโดย
ผูบริหารจัดทําเปนลายลักษณอักษรและชี้แจงใหทุกคนรับทราบ 1.3) มีปายหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
หามสูบบุหรี่ เห็นไดชัดเจนในโรงเรียน 2) การจัดสิ่งแวดลอมทางสังคมในโรงเรี ยนที่มีผลตอสุขภาพจิตของ
นั กเรี ย นและบุ คลากร สิ่ ง แวดลอมทางสั ง คมมีผ ลตอสุ ขภาพจิต ที่ส ะทอนออกมาเปนความรู สึ กพึ งพอใจ
ตอบรรยากาศในการทํางานรวมกันของสมาชิก สงผลดีตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน บุคลากร และชุมชน
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) สนับสนุนใหนักเรียนมีส วนรวม เชน รวมเปนคณะทํางาน/คณะกรรมการ
ตาง ๆ ในโรงเรียน 2) สนับสนุนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ เช่น การจัดสถานที่ใหเปนที่
ตั้งชุมนุม/ชมรม และสนับสนุนงบประมาณแกชุมนุม/ชมรม 3) เปดโอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอผลงานหรือ
เผยแพรกิจกรรมใหผูอื่นรับทราบ
บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนจัดใหมีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จํา เปนสําหรับ
นักเรียนทุกคน เพื่อเฝาระวังและคนหาอาการผิดปกติหรือความบกพรองดานสุขภาพเบื้องตน ทําใหทราบภาวะ
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและเปนการปองกันมิใหเกิดความรุนแรงของโรคหรือเกิดความพิการในภายหลัง แนว
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ทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การตรวจสุขภาพนักเรียน 2) การเฝาระวังสุขภาพ 3) การจัดบริการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น
สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสุขศึก ษาทั้งในหลักสูตรและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เพือ่ มุงใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีการฝกปฏิบัติที่นําไปสูการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การเรียนรู และฝกทักษะตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ขอ ไดแก 1.1) ดูแล
รักษารางกายและของใชใหสะอาด 1.2) รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง 1.3) ลางมือให
สะอาดกอนกินอาหารและหลังการขับถาย 1.4) กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยง
อาหารรสจัดสีฉูดฉาด 1.5) งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสําสอนทางเพศ 1.6) สรางความสัมพันธ
ในครอบครัวใหอบอุน 1.7) ปองกันอุบัติภัยดวยการไมประมาท 1.8) ออกกําลังกายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพ
ประจําปี 1.9) ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ 1.10) มีสํานึกตอสวนรวมรวมสรางสรรคสังคมรวมทั้งการเที่ยว
กลางคืนและการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิต 2) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับรูและฝกการคิดเกี่ยวกับ
เหตุการณใกลตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและปญหาเพศศึกษา เชน ขาวในหนังสือพิมพ ภัยจากสื่อ/ IT 3)
สนับสนุนใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลใหนักเรียนปฏิบัติตามสิ่งที่นักเรียนไดรับการฝกจากโรงเรียน เพื่อ
ใหมีการปฏิบั ติอยางตอเนื่ องจนเปนพฤติกรรม 4) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมเพื่อฝกปฏิบัติทักษะ เชน
มีอางลางมือไวบริเวณโรงอาหาร จัดบริเวณวางแกวนํ้าสวนตัวของนักเรียนทุกคนที่หลังหองเรียน จัดสถานที่
สําหรับแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน จัดเวลาใหนักเรียนจับคูกันตรวจสุขภาพตนเอง 5) สงเสริมใหนักเรียนได
ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ เชน จัดทําโครงงานสงเสริมหรือแกไขปญหาสุขภาพ
เรื่องสุขศึกษาในโรงเรียนเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสรางทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง
(Skill-based Health Education) และทักษะชีวิต (Life Skills) เพื่อใหเด็กสามารถเผชิญและจัดการกับ
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การฝกทักษะตามหัวขอสุขบัญญัติ
แหงชาติ 10 ประการ 2) จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติจริงในเรื่องตาง ๆ เชน ฝกทักษะเรื่องการ
ตรวจสารปนเปอนในอาหาร ฝกการวิเคราะหคํานวณคุณคาทางโภชนาการของอาหาร ฝกการวิเคราะหจุด
เสี่ยงตาง ๆ ในโรงเรียนหรือรอบบริเวณโรงเรียนเรื่องความปลอดภัยและรวมกันวางแผนปองกัน 3) จัดกิจกรรม
ใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะหกรณีศึกษาตาง ๆ ที่เปนเหตุการณใกลตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและปญหา
ของวัยรุน เชน ขาวในหนังสือพิมพ เรื่องสารเสพติด ภัยจากสื่อ/IT ความปลอดภัยทางเพศ 4) เปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น เชน จัดเวทีอภิปรายหัวขอที่อยูในความสนใจของสังคมที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต จัดเสวนา จัดโตเวที 5) สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมของนักเรียน
เชน ชมรมคุมครองผูบริโภค ชมรมรักษสิ่งแวดลอม
โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย หมายถึง การสงเสริมใหนักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโต
สมวัย โดยจัดอาหารที่มีคุณคาตอสุขภาพ สะอาดและปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน แนว
ทางการดําเนิ นงาน ดังนี้ 1) โภชนาการในโรงเรี ย น โดย 1.1) ประสานงานและวางแผนรวมกับบุคลากร
สาธารณสุขเรื่องการใหความรูเรื่องโภชนาการหรือบูรณาการในกลุ มสาระวิชาตาง ๆ 1.2) การบริหารจัดการ
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เรื่องโภชนาการในโรงเรียนโดย 1.2.1) ดูแลนักเรียนทุกคนใหไดรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน โดยเฉพาะ
นักเรียนที่ไมไดรับประทานอาหารเชา 1.2.2) ควบคุมกํากับใหมีการจําหนายหรือจัดทําอาหารกลางวันที่มีคุณ
คาทางโภชนาการครบถวน 1.2.3) ควบคุมไมใหมีการจําหนายอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการตํ่า เชน อาหาร
ทอดนํ้ามันซํ้า นํ้าอัดลม ขนมถุง ลูกอม ทอฟฟ 1.2.4) ควบคุม หลีกเลี่ยง ลดอาหารที่มีไขมันสูง หวานจัด เค็ม
จัด และไมมีประโยชนตอรางกาย 1.2.5) จําหนายอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ เชน นม ผลไม ขาวกลอง
1.2.6) จั ด อาหารเสริ ม เช น นม นมถั่ ว เหลื อ ง ถั่ ว เขี ย วต มนํ้ า ตาลให นั ก เรี ย นรั บ ประทานทุ ก วั น หรื อ
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 1.2.7) จัดกิจกรรมออกกําลังกายใหเหมาะสมแก นักเรียนทั้งกลุ มอวน ผอมและ
เตี้ยเปนกรณีพิเศษ เชน จัดคายเด็กอวน 1.2.8) กรณีโรงเรียนมีงบประมาณจํากัด อาจจะมีการจัดการไดหลาย
รูปแบบ เชน จัดสรรพื้นที่สําหรับปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา ไก เพื่อผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
หรือจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวัน จัดกลุ มแมบานอาสาสมัครประกอบอาหารใหนักเรียน หรือนําผลผลิตทาง
เกษตรของครอบครั วมาสนับ สนุน อาหารกลางวันหรือสนับสนุนงบประมาณ 3) นักเรี ยนทุกคนไดรับการ
ประเมินภาวะการเจริญเติบโตอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง แลวนําไปเทียบกับ
กราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ซึ่งเปนขอมูลที่บอกไดวานักเรียนไดรับสารอาหาร
เพียงพอตอการเจริญเติบโตของรางกายหรือไม่ ครูประจําชั้น/ครูอนามัยสรุปและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มี
ปญหาภาวะเริ่ ม อวน ผอมและเตี้ ย เพื่ อ ดํ า เนิ น การแกไข ติ ด ตามประเมิ น ซํ้ าทุ ก เดื อ นจนกว าภาวะการ
เจริญเติบโตจะเปนปกติ 4) ดูแลให้นักเรียนทุกคน (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 1 เม็ด หรือ
ยานํ้ า 1 ชอนชา สั ปดาหละ 1 ครั้ง อยางสมํ่าเสมอ โดยขอรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก/ยานํ้า จากบุคลากร
สาธารณสุข เพื่อควบคุมและปองกันภาวะโลหิตจาง ซึ่งสงผลตอพัฒนาการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สําหรับผูที่เปนพาหะธาลัสซีเมียสามารถรับยาได ยกเวน นักเรียนที่มีอาการแสดงชัดเจน
สําหรับการสุขาภิบาลอาหาร มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงอาหารของโรงเรียนมีการจัด เตรียมการ
ปรุงอาหาร ภาชนะ และอุปกรณที่เกี่ยวของกับอาหารใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และปองกันโรคที่อาจเกิด
จากสุขาภิบาลอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ เชน โรคทองรวง แนวทางดําเนินการ ดังนี้ 1) ประเมินสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียนตามแบบประเมินของกรมอนามัยทุกตนปการศึกษา 2) ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหถูกตอง
ตามมาตรฐาน 3) ควบคุมดูแลดานความปลอดภัยของอาหารโดยเฉพาะสารปนเปื้ อน เชน จุลินทรีย สารบอ
แรกซ สารฟอกขาว ยาฆาแมลง โดยใหความรูเรื่องการเลือกซื้ออาหารแกนักเรียนหรือผูเกี่ยวของ เชน ผูปรุง
อาหาร ผู ขาย ประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหาร สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรม อ.ย.นอย ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร
8) การออกกาลังกาย กีฬา และนั นทนาการ หมายถึง การสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน มีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดสถานที่ อุปกรณ และจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้ง
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม แนวทางการดําเนินการ
ดังนี้ 1) การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ โดยจัดให้มีสถานที่หรับการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับประเภทของกีฬา 2) จัดหาอุปกรณสําหรับกีฬาใหเพียงพอเหมาะสมกับสถานที่
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และดูแลตรวจสอบ ซอมแซม อุปกรณใหอยู ในสภาพดี 3) จัดใหมีครูบุคลากรหรือนักเรียนดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยในการเลนกีฬา 4) จั ดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อกระตุ นใหนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเห็นความสําคัญและออกกําลังกายเปนประจํา 5) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรมออกกําลังกาย 6)
เปดโอกาสใหชุมชนมีส วนรวมทํากิจกรรม 7) จัดกิจกรรมออกกําลังกายสําหรับเด็กที่อ วน ผอม เตี้ย โดยมี
รูปแบบเฉพาะปญหาควบคูกับการจัดการดานโภชนาการ
9) การให้คาปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อปองกันและแกไขปญหาทางกาย จิตใจ และพฤติกรรมของนักเรียน โดยความรวมมือของ
ผูเกี่ยวของ ไดแก ครู ผูปกครอง บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน แนวทางการดําเนิน ดังนี้ 1) ครูที่ปรึกษา/ครู
ประจําชั้นทําความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยศึกษาจากขอมูลในกิจกรรมเยี่ยมบาน การพูดคุย สอบถาม
นักเรียน ผู ปกครอง หรือการประเมิน ดวยเครื่องมือตาง ๆ เพื่อให้รู้จักและคุ นเคยกับนักเรียนมากขึ้นจนเกิด
ความไววางใจ 2) วิเคราะหผลการประเมินและจัดกลุ ม (กลุ มปกติ กลุ มเสี่ยง และกลุ มมีป ญหา) เพื่อการ
วางแผนใหคําปรึกษา หรือจัดกิจกรรมสงเสริมในกลุมปกติ และดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหาอยาง
เหมาะสม 3) การจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน ประชุมผูปกครองทั้งระดับโรงเรียน
และชั้น เรี ย น เพื่อใหครู และผู ป กครองไดมีโ อกาสพูดคุยแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและรวมกันหาแนวทาง
สงเสริมหรือแกไขทั้งที่บานและที่โรงเรียน 3.2) โรงเรียนมีสถานที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
ชวงวัย เชน ชมรม/ชุมนุมในระดับประถมศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับสาระวิชาเพื่อฝกทักษะ ระดับ
มัธยมศึกษานักเรียนมีมุมเพื่อนใจ วัยรุ น กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ชมรม To be Number One หรือชมรม
อื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้พูดคุยปรึกษาและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 4) กรณีที่ป ญหามีความซับซอนโรงเรียน
ประสานงานขอคําปรึกษาจากเครือขายบุคลากรสาธารณสุขหรือผูเกี่ยวของเปนเฉพาะราย
การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรี ย น สนใจดูแลตนเองใหมีสุ ขภาพแข็งแรง มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดี แก
นั ก เรี ย น ผู ป กครองและชุ มชน ซึ่ ง การสงเสริ ม สุ ข ภาพสํ าหรั บ ครู แ ละบุ คลากรในโรงเรี ย น แนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 1) สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ไดรับการประเมินสุขภาพตนเองและตรวจ
สุขภาพประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลขาวสารดานสุขภาพเผยแพรในโรงเรียน 3) ครู
และบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพโดยทดสอบสมรรถภาพรางกายทุกปี การออกกําลังกายเปนประจํา
และการจัดสถานที่ทํางานใหนาอยู
อาจกล่าวได้ว่า ในการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นกําลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ หากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว
เชื่อแน่ว่านักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจะมีสุขภาพดี ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแน่นอน
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