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วันชัย  เย่ียงกุลเชาว  

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ และความ
ตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 2) เพ่ือพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู
สุขภาพดี มีความสุข และ3) เพ่ือหาประสิทธิภาพของคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี
ความสุข การศึกษาครั้งนี้ ใชกรอบแนวคิด กระบวนการวิจัยและพัฒนา (The Research and 
Development) ในการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ประกอบดวย 4 
ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน และความตองการพัฒนา
ดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพ
ดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี11 นครศรีธรรมราช ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชคูมือการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข เก็บขอมูลโดยใชการประชุมกลุม  แบบประเมิน
คุณภาพคูมือ และแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอคูมือ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ผลการวิจัยพบวา 1) สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน อยูระดับปานกลาง ( X =3.24 

S.D.=0.76) และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน อยูระดับมาก ( X =4.38 

S.D.=0.62)  2) ผลการพัฒนาคูมือ มีองคประกอบและเนื้อหา 2 สวน คือ 1) สวนนำของคูมือ 
ประกอบดวย ปก พระบรมราโชวาท คำนำ สารบัญ และ 2) สวนสาระสำคัญของคูมือ มีเนื้อหา
ประกอบดวย บทท่ี 1 บทนำ บทท่ี 2 พัฒนาการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี
ความสุข บทท่ี 3 กาวสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข บทท่ี 4 มาตรฐานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี 
มีความสุข บทท่ี 5 การดำเนินงานเสริมสรางความรอบรูสุขภาพวัยเรียน และภาคผนวก โดยผานการ
ประเมินความเหมาะสมดานองคประกอบและเนื้อหา  ดานภาษา และดานรูปแบบ จากผูทรงคุณวุฒิ 
8 ทาน ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูระดับมาก ( X =4.03, S.D.=0.56) 3) ผลการหา

ประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือ จากผูเก่ียวของ 3 ภาคสวน ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน/ครูอนามัย
โรงเรียน เจาหนาท่ีสาธารณสุข สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีผานการทดลองใชคูมือ 
ในดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X =4.64 S.D.=0.60)  และระดับความพึงพอใจตอคูมือ โดยภาพรวมอยูระดับมาก

ท่ีสุด ( X = 4.76  S.D.= 0.43) 

  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 1) การพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมี
ความสุข ควรมีการพัฒนาบนพ้ืนฐานสภาพปญหา ความตองการของนักเรียน สถานศึกษา และ
ผลักดันใหเปนนโยบายเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำไปปฏิบัติได 2) ควรมีการพัฒนา
บุคลากร ท้ังภาคสวนของฝายสาธารณสุขและฝายการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความพรอม 



ข 

 

ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาคูมือ และการจัดการศึกษาควบคูกับสุขภาพ และมีการติดตาม 
กำกับ ประเมินผลอยางตอเนื่อง 3) ควรมีการเผยแพรคูมือ ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาค
การศึกษา และภาคสาธารณสุข เพ่ือสามารถนำไปปฏิบัติตาม แนวทางของคูมือ 4) ควรทำการวิจัย
เพ่ือศึกษาติดตามผลการใชคูมือในการพัฒนาโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข เพ่ือนำมาประเมิน
และพัฒนาคูมือใหเกิดประโยชนตอนักเรียนและสถานศึกษาตอไป 5) ควรทำการวิจัยเพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ท้ังดานสุขภาพ และดานการศึกษา ในประเด็นความรอบรูท่ีเกิดข้ึนจากการนำคูมือแนว
ทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูไปปฏิบัติ 
 
คำสำคัญ : โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข  
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Abstract 
  The purpose of this developmental research was to 1) To study health promotion 
situations and the need for development of health promotion in schools, 2) To 
development of the operation manual for HAPPINESS health literate school., and 3) To 
find the effectiveness of a school manual for HAPPINESS Health Literate School. In the 
Development of the operation manual for HAPPINESS Health Literate School. Consists of 4 
steps are Step 1 Study the school-age health promotion situation. And development 
needs for health promotion in schools. Step 2: Development of the operation manual for 
HAPPINESS Health Literate School. Step 3: Experiment with the operation manual for 
HAPPINESS Health Literate School. Step 4: Evaluation of the effectiveness of the operation 
manual for HAPPINESS Health Literate School.  Collecting data by using group meetings. 
Manual quality evaluation form and the evaluation form for efficiency and satisfaction with 
the manual data were analyzed by using Arithmetic Mean and Standard Deviation. 
  The results of the research revealed that 1) Situation of school age health 
promotion The level of satisfaction was at a moderate level ( X = 3.24 SD = 0.76) and the 
need for health promotion in schools was at a high level ( X = 4.38 SD = 0.62). 2) The 
results of the development of the operation manual. have 2 parts of the contents are 1) 
the guide part of the manual, including the cover of the royal guidance, the table of 
contents, and 2) the essential part of the manual. The content consists of Chapter 1 
Introduction, Chapter 2 Development of a School of Health Promotion to a Happiness 
health literate school. Chapter 3, Step to a Happiness health literate school Chapter 4 
Standards for a Happiness health literate school. Chapter 5 Promoting school-age health 
literacy. And Appendix. Assessing the suitability of components and content in language 
and form From 8 experts, the evaluation of overall suitability was at a high level ( X = 4.03, 
SD = 0.56). 3) Results of finding the effectiveness of development of the operation manual 
for HAPPINESS health literate school from the 3 sectors involved. School director / School 
health teacher, Public health officer, Office of Primary Educational Service Area That has 
passed the manual trial Appropriate Possibility Useful The overall and each aspect was at 
the highest level ( X = 4.64 S.D. = 0.60) and the satisfaction with the guidelines for 
operating a happiness health literate school was at the highest level ( X = 4.76 S.D. = 0.43) 
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  Suggestion 1) Development of the operation manual it should be developed on 
the basis of problematic conditions and the needs of students, educational institutions 
and pushing them into policies so that the relevant departments can implement them.    
2) There should be personnel development the whole sector of the ministry of public 
health and ministry of education continuously to be ready the subject matter of manual 
development and education management in conjunction with health and there is 
continuous monitoring, supervision and evaluation. 3) The operation manual should be 
published to the relevant departments in the whole semester and the public health 
sector to be able to carry out their own practice according to the guidelines of the 
operation manual. 4) Should conduct research to study and follow up on the use of the 
operation manual for HAPPINESS Health Literate School to assess and develop the 
operation manual for the benefit of students and educational institutions in the future.    
5) Should conduct research to study the achievement of both health and education on 
the issues of knowledge arising from the implementation of the school operating 
guidelines manual. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 

   งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได ดวยความกรุณาอยางดียิ่ง และขอระลึกถึงทานผูอำนวยการศูนย
อนามัยท่ี 11 (นายแพทยไกรวุฒิ กวนหิ้น) ท่ีไดจุดประกายแนวคิด และสนับสนุนกระบวนการ
ดำเนินงานเพ่ือตอยอดใหเปนงานวิจัย พ่ีๆ นองๆ กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนยอนามัย
ท่ี 11 ท่ีใหความชวยเหลือในการทำงานรวมกัน และการใหคำปรึกษา คำแนะนำท่ีดี ในการทำวิจัย
และการทำงาน 
  ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผูรับผิดชอบงานวัยเรียน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 11 ผูอำนวยการและผูรับผิดชอบงานวัยเรียน สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัง 13 เขต ผูบัญชาการกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 41 
และ 42 ใหความรวมมือดานการประสานงาน การใหขอมูลในการจัดกิจกรรมกลุม การใหขอมูลใน
การสัมภาษณเพ่ือใชในการวิจัย ผูอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนท่ีมีจิตอาสาเขารวมโครงการ พัฒนา
โรงเรียน ตามแนวทางคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข และใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนสำหรับการพัฒนาคูมือ 
  สุดทายนี้ขอขอบพระคุณทุกคนท่ีไมไดกลาวนาม ไว ณ ท่ีนี้ ท่ีคอยใหกำลังใจและชวยเหลือ
สนับสนุน ดวยดีตลอดมา จนงานวจิัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ  
 

วันชัย  เยี่ยงกุลเชาว 
ผูวิจัย 
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 

 

 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

  ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) เปนปจจัยสำคัญท่ีสงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตอเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาคมโลก สังคมไทยจึงตองมีการปรับตัวโดยการ “พัฒนา
คน” ท้ังดานคุณภาพและสมรรถนะของบุคคลใหมีพ้ืนฐานในการคิด เรียนรู และทักษะการจัดการและ
การดำรงชีวิต ท่ีสามารถเผชิญกับปญหาสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป (กรมอนามัย, 2558,1) 
สังคมปจจุบันจึงเปนสังคมฐานความรูท่ีตองการบุคคลท่ีมีสมรรถนะ มีความรู ความสามารถ เพ่ือ
สามารถแยกแยะ พินิจพิเคราะห และเลือกนำสวนท่ีเปนประโยชนมาใชเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคมและ
ประเทศ ความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลจงึเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศใหเกิดการ
พัฒนาอยางกาวหนาและยั่งยืน (ศิริรัตน อนุวัฒนประกิจ, 2557, 1) โดยเฉพาะการพัฒนาและสราง
เสริมดานสุขภาพอนามัยตามนิยามการสรางเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาท่ีวา “Health 
promotion is process of enabling people to increase control over the determinants 
of health, and thereby to improve their health” (WHO, 1986) ท่ีกลาววาการสรางเสริม
สุขภาพเปนกระบวนการพัฒนาสมรรถนะประชาชน ในการควบคุม และพัฒนาสุขภาพของตนเอง 
โดยมุงใหผูใชบริการและประชาชนเปนผูควบคุมสุขภาพของตนเอง เนนการสงเสริมพลังอำนาจในตน
ของคนเหลานั้น จนเกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพไดและอยางยั่งยืน (วรรณภา ศรีธัญรัตนและคณะ, 
2555, 5) ซ่ึงแนนอนวาหากบุคคลมีสุขภาพดีก็ยอมมีความพรอม มีศักยภาพในการคิดเพ่ือพัฒนา
ตนเอง สังคมใหกาวหนา อันเปนการพัฒนาประเทศใหกาวไปขางหนาอยางม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน ซ่ึง
ในการปลูกฝงการสรางเสริมสุขภาพควรเริ่มตนจากวัยเรียน  
  กรมอนามัยไดดำเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนดาน
สุขภาพควบคูไปกับการพัฒนาดานการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนใหเปนจุดเริ่มตนและ
ศูนยกลางของการพัฒนาสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาชุมชนใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว ตั้งแตปพ.ศ. 2541 และเพ่ือใหโรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
กรมอนามัยไดจัดทำเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหครอบคลุมท้ัง 10 
องคประกอบ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพข้ึน  ใน พ.ศ. 2545 โดยแบงระดับการรับรองโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพเปน 3 ระดับ คือระดับทอง เงิน และทองแดง และจัดทำเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับเพชรข้ึน ใน พ.ศ. 2552 ตั้งแตพ.ศ. 2545 จวบจน ในพ.ศ. 2557 ซ่ึงโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรดานการพัฒนากลุมเด็กวัยเรียนและยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กวัยรุน  หนวยงานของกรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกลุมเปาหมายท้ังสองกลุม
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จึงรวมมือกันดำเนินการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตาม 10 
องคประกอบ ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของ
เด็กและเยาวชน (กรมอนามัย, 2558) การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนการพัฒนาท่ีมีความ
ครอบคลุมทุกมิติดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกคนท้ังใน
โรงเรียนและชุมชน ใหสามารถนำความรู และทักษะดานสุขภาพมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ดวย
การดูแลใสใจสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะไดรับการปลูกฝงทัศนคติ ฝกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีเหมาะสม  สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี อยูในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดและปลอดภัย 
ทำใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข ท่ีผานมา
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการไดบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ
กลุมเด็กวัยเรียนวัยรุนใหเกิดการพัฒนาสุขภาพนักเรียนควบคูกับการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาท้ังดานสติปญญา กระบวนการเรียนรู และทักษะความรับผิดชอบตอตนเอง มุงสูเปาหมาย
เด็กไทย ดี เกง มีสุข สอดคลองกับแนวคิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี และจากการทบทวนผลการดำเนินงานท่ีผานมา พบชองวางของความรู (Gap of 
Knowledge) ในประเด็นสำคัญคือ การดำเนินงานท่ียังไปไมถึงผลลัพธท้ังดานพฤติกรรมสุขภาพและ
ภาวะสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากกระบวนการขับเคลื่อนเนนกลไกเชิงระบบแตไมไปสูตัวนักเรียน 
ดังนั้นการดำเนินงานดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน จึงจำเปนตองดำเนินงานควบคูท้ังในดานการ
แกปญหาสุขภาพเฉพาะประเด็นและการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม โดยใชกลยุทธการพัฒนา
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพเพ่ือสรางเด็กไทยใหเปนพลเมืองท่ีมีสุขภาพดีอยางตอเนื่อง ใหนักเรียนมี
ความรอบรูดานสุขภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนในท่ีสุดนักเรียนมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน 
  องคการอนามัยโลก (WHO : 1998)  ไดใหคำจำกัดความของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ 
โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถแข็งแกรงม่ันคง ท่ีจะเปนสถานท่ี ท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย 
ศึกษาและทำงาน  (A health promoting school is a school constantly strengthening its 
capacity as a healthy setting for living, learning and working)  สำนักสงเสริมสุขภาพ  กรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (2545) ไดใหความหมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนท่ีมี
ความรวมมือรวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ   อยางสม่ำเสมอ เพ่ือการมี
สุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน จากการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ผลลัพธระดับประเทศ 
พบวา มีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร รอยละ 1.96 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง รอยละ 
58.04 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเงิน รอยละ 16.06 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองแดง รอย
ละ 11.92 และไมผานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพหรือไมเขาสูกระบวนการ รอยละ 12.02 (กรมอนามัย, 
2560) จากผลการสำรวจพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเด็กวัยเรียนของกรมอนามัยในนักเรียนอายุ 12 ป ใน
ปการศึกษา 2560 ท่ีผานมา พบวา 1 ใน 5 ของนักเรียนไทย มีภาวะอวน (รอยละ 21.6)แตมีเพียงแค 
1 ใน 3 ของเด็ก อายุ 12 ป ท่ีกินขาวครบ 3 ม้ือ (รอยละ 33.2) และมีนักเรียนถึง 4 ใน 5 ท่ีดื่ม
น้ำอัดลม (รอยละ 81.2) มีนักเรียนแค 1 ใน 3 (หรือรอยละ 18.5) ท่ีมีกิจกรรมทางกายมากกวา 3 วัน
ตอสัปดาห และมากกวา 60 นาทีใน 1 วัน พบวานักเรียนประมาณ 2 ใน 4 ใชคอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือนานเกิน 2 ชั่วโมง (รอยละ 38.3) นักเรียนรอยละ 41.1 ไมแปรงฟนกอนนอน ดาน
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อนามัยสิ่งแวดลอมมีเพียง 1 ใน 3 ท่ีคัดแยกขยะลงถังกอนท้ิง (รอยละ 1.3) และจากรายงานการ
สำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2558 (GSHS 2015) ดานปจจัยเสี่ยง พบวา 1ใน 10 
ของนักเรียนไทยเคยพยายามฆาตัวตาย (รอยละ 13.0) เปนเด็กชาย รอยละ 14.4 เด็กหญิง รอยละ 
11.7ดานพฤติกรรมทางเพศ พบวา เกือบ 1 ใน 5 ของนักเรียนไทยเคยมีเพศสัมพันธ (รอยละ 18.6) 
โดยเปนเด็กชายรอยละ 23.7 เด็กหญิง รอยละ 14.2 อีกท้ังสถานการณอัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน ป 2563 มีคาเทากับรอยละ 27.56 ซ่ึง
บรรลุเปาหมายกรมอนามัย (29.31) และพบวามีแนวโนมลดลง ป 2560, 2561, 2562 รอยละ 
39.60, 35.41, 27.56 ตามลำดับ แตเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน พบวา อัตราการคลอดมี
ชีพ ในป 2015 สูงเปนอันดับ 3 ของ ASEAN (51.0 ตอพัน) รองจาก กัมพูชา,ฟลิปปนส (57.0) ลาว 
(75.6)  สำหรับผลการประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเด็กและ
เยาวชนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติในระดับพอใช (รอยละ 59.94) และระดับดี
มาก (รอยละ 36.97)เพียงสวนนอยท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพระดับต่ำ (รอยละ 3.09) และสวนใหญมี
พฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมาก (รอยละ 45.08) รองลงมาคือระดับพอใช (รอยละ 36.72) มีเพียง
สวนนอยท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับไมดี(รอยละ 18.20) (กองสุขศึกษา, 2557) จะเห็นไดวาสวน
ใหญมีความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับพอใช ซ่ึงไมเพียงพอตอการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ียั่งยืนและนำไปสูการมีสุขภาวะท่ีดี จะสงผลตอความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองเม่ือเติบโตเปนวัยผูใหญ จากสถานการณปญหาสุขภาพดังกลาว จำเปนตองดำเนินการ
แกไขแบบเชิงรุก เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและสงเสริมใหเด็กวัยเรียนวัยรุน มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสมเสริมสรางปจจัยสำคัญคือความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองหรือท่ีเรียกวา 
ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) อีกท้ังตองมีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให
สอดคลองและมีความเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ดานการรับรองการมีสุขภาพ
และความเปนอยูท่ีดีของทุกคนทุกชวงอายุ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป(พ.ศ. 2561 - 2580) ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ดานการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ตามเปาหมาย Thailand 4.0 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2559 ฉบับลงประชามติ มาตรา 55 วารัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสงเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทยให
เกิดประโยชนสูงสุดอีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขมีเปาหมายหรือผลลัพธท่ีพึงประสงค
ในการปฏิรูปความรอบรูดานสุขภาพคือ 1) เพ่ือใหประชาชนไทยทุกคนมีทักษะการเขาถึงและ
ประมวลขอมูลสุขภาพ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง2) เพ่ือใหสังคมไทย
เปนสังคมรอบรูสุขภาพ และ 3) เพ่ือใหประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม
และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล เขาใจประเมินและปรับใชขอมูลและบริการ
ตางๆในสังคมเพ่ือตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม 

 ทางเขตสุขภาพท่ี 11 ไดกำหนดมาตรการหลักในการขับเคลื่อน PPE เขต 11 และไดมีการ
ประชุมรวมกับเขตสุขภาพท่ี 12 ไดมีการลงนาม MOU ประกาศนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร PPE 11 (PPE Forum) ภาคใต โดยใชชื่อสัญญาความรวมมือวา “ปฏิญญาศรีวิชัย 
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(Srivichai Declaration) โดยขับเคลื่อนในรูปแบบท่ีเรียกวา “HAPPEN” และไดพัฒนาเครื่องมือข้ึน
เรียกวา “HAPPEN Scoring”  พ.ศ.2561 การขับเคลื่อนงานวัยเรียนดำเนินการโดยวางกรอบแนวคิด
ใหมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประเทศ
ไทย 4.0 โดยพัฒนาโรงเรียนสูโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ พัฒนากระบวนการสงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพ โดยมีเปาหมายใหนักเรียนมีความรอบรูดานสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ มีสุขภาพดี 
ทางกลุมงานวัยเรียน ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย ไดรวมกับภาคีเครือขาย คิด
รูปแบบในการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ใหครอบคลุมทุกประเด็น โดยการคิด
นวัตกรรมท่ีมีชื่อวา “HAPPINESS Scoring” โดยการพัฒนาตอยอดมาจาก “HAPPEN Scoring” 
ของศูนยอนามัยท่ี 11 โดยการบูรณาการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนตนแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี และโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ เปนกลไกสำคัญประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ท้ังดานสุขภาพและการศึกษาใหดำเนินไปอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานไดอยางเปน
ระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ลดภาระท่ีไมจำเปนของโรงเรียน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคูมือการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน และความตองการพัฒนาดานการ

สงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

   2. เพ่ือพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข  

   3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาภายใตขอบเขต ดังนี้ 

  1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 

   ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสถานการณ ความตองการดานการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 

และการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ ของเขตสุขภาพท่ี 11 ซ่ึงประกอบดวย 

7 จังหวัด ไดแก กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช กลุมเปาหมาย

ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงตามวัตถุประสงคการวิจัย คือ 

      1.1 กลุมเปาหมายท่ีใชในศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน และความ

ตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน ประกอบดวย  

     1.1.1 ผูรับผิดชอบงานวัยเรียนภาคสวนกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สพป.

13 เขต ผูอำนวยการโรงเรียนท่ีผานการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
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    1.1.2 ผูรับผิดชอบงานวัยเรียนภาคสวนกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 7 จังหวัด ประกอบดวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  หัวหนา

สงเสริมสุขภาพ และผูรับผิดชอบงานวัยเรียน 

    1.2 กลุมเปาหมายในการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข ข้ันตอนการดำเนินงาน มีข้ันตอนการพัฒนา 3 ข้ันตอนยอย คือ  

      1.2.1 การยกรางคู มือฯ โดยผู วิจัย  ทำการศึกษาเอกสาร คู มือการ

ดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 2558) คูมือสรางความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบ

นักเรียนไทยสุขภาพดี (สพฐ, 2560) คูมือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (กรมอนามัย, 

2560) และผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชในการออกแบบคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมี

ความสุข และดำเนินการจัดพิมพคูมือฯ ฉบับราง เพ่ือเตรียมพรอมสำหรับการนำเสนอตอผูมีสวนรวม 

    1.2.2 การพัฒนาคูมือฯ แบบมีสวนรวมจากเครือขาย โดยการจัดประชุม

เพ่ือนำเสนอคูมือฯ ฉบับราง  โดยผูวิจัยมีหนาท่ีในการนำเสนอคูมือฯ ฉบับราง ผูเขารวมประชุม

ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานวัยเรียนท้ังภาคสวนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 

ผูเก่ียวของจากสำนักสงเสริมสุขภาพวัยเรียน กรมอนามัย ผูแทน สคร. ผูแทนจากกรมสุขภาพจิต เพ่ือ

พิจารณารางคูมือฯ วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการบันทึกการประชุม 

ขอเสนอแนะ หลังจากการประชุมนำมาปรับปรุงแกไข ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ี

ประชุม จัดพิมพคูมือฯ ฉบับราง เพ่ือเตรียมจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพของคูมือฯ   

     1.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของคูมือฯ ดานองคประกอบและเนื้อหา ดาน

ภาษาและดานรูปแบบ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน และ

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสงเสริมสขุภาพและโรงเรียนรอบรูสุขภาพ จำนวน 5 ทาน รวม 8 ทาน 

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือฯ โดยแบบประเมินมีลักษณะแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale)  5 ระดับ และเพ่ิมเติมชองวาง สำหรับใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น (บุญชม ศรี

สะอาด. 2545 : 102) 

     1.3 กลุมเปาหมาย ในการการทดลองใชคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข ไดแก เปนการนำคูมือฉบับรางไปทดลองใช โดยการนำไปใชจริงกับโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข รุนท่ี 1 โดยการคัดเลือกอยางมีระบบจากสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และตามความสมัครใจ ตามเกณฑเง่ือนไข จำนวน 15 โรงเรียน 

 1.4 กลุมเปาหมายในการการประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาคู มือการ

ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูทดลองใชเครื่องมือ 

ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีสาธารณสุข คณะกรรมการประเมินรับรอง

คุณภาพโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข จำนวน 15 โรงเรียน 
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เหตุผลในการเลือกกลุมเปาหมายท้ัง 4 ประเด็น มีดังนี้ 

1. เปนผูท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนโดยตรง ทำใหได

ขอมูลเชิงลึกในการศึกษาวิจัย 

2. ผูวิจัยสามารถนำขอเสนอแนะท่ีไดรับมาเปนแนวทางในการจัดทำคูมือไดตรงกับ

สภาพจริง และเกิดประโยชนกับหนวยงานท่ีผูวิจัยปฏิบัติงาน 

 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

    ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพ

ดี มีความสุข ตามแนวทางการบูรณาการเนื้อหา คูมือการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กรม

อนามัย, 2558) คูมือสรางความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (สพฐ, 2560) คูมือ

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (กรมอนามัย, 2560) ประกอบดวย พัฒนาการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข กาวสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

มาตรฐานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข การดำเนินงานเสริมสรางความรอบรูสุขภาพวัยเรียน 

ดาน ไดแก โภชนาการวัยเรียน สุขภาพชองปากวัยเรียน การออกกำลังกายและการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย พฤติกรรมการเรียนรู การตรวจสายตาและการไดยิน พฤติกรรมทางเพศ บุหรี่ยา

และเสพติด น้ำบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ สวม โรงอาหาร และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

3. ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

   ตัวแปรตน ไดแก คูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนย

อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

   ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของคูมือ ดานความถูกตอง ดานความเหมาะสม 

ดานความเปนไปได และดานความเปนประโยชนในการนำไปใช ในการดำเนินงานดานการสงเสริม

สุขภาพวัยเรียน ในการพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การพัฒนาคูมือ หมายถึง การรวบรวม สังเคราะหเนื้อหา สาระ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช ใหครอบคลุม
ประเด็นตางๆ เพ่ือความเหมาะสมในการนำไปใชอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2. โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School) หมายถึง 
โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถแข็งแกรงม่ันคง มีความรวมมือ รวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพอยางสม่ำเสมอ มีการบริหารจัดการใหทุกคนในโรงเรียน เขาถึง เขาใจ
ดานสุขภาพ นักเรียนรูจักคนหาขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสื่อสาร 

สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนและความ

ตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

โดยการจัดประชุมกลุม Focus Group และใชแบบ

ประเมินสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 

 

การพัฒนาคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู

สุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 

นครศรีธรรมราช โดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

(Research and Development) และผาน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม 

-แนวคิดการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรค PP excellence ปฏิญญาศรีวิชัย ภาคใต 

-แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

-แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทย

สุขภาพดี  

-แนวคิดโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ  

-แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาคูมือ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ผลการพัฒนาคูมือแนวทางการ

ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพ

ดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 

นครศรีธรรมราช  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจคูมือแนวทางการ

ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพ

ดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 

นครศรีธรรมราช  

คูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน

รอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนย

อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
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เพ่ือการดูแลสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน ใหเปนสถานท่ีท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย ศึกษา
และทำงาน 
  3. การดำเนินงานเสริมสรางความรอบรูสุขภาพวัยเรียน หมายถึง แนวทางการดำเนินงาน

ดานตางๆ ไดแก โภชนาการวัยเรียน ดานสุขภาพชองปากวัยเรียน ดานการออกกำลังกายและการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดานพฤติกรรมการเรียนรู ดานการตรวจสายตาและการไดยิน ดาน

พฤติกรรมทางเพศ ดานบุหรี่ยาและเสพติด ดานน้ำบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ ดานสวม ดานโรง

อาหาร และดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 4. วัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6 ป จนถึง 14 ป (โดยเริ่มนับตั้งแตอายุ 6 ปเต็ม - 14 

ป 11 เดือน 29 วัน) (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560) 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) โรงเรียนไดรับรูแนวทางการสงเสริมสุขภาพ วินัยและความรอบรูดานสุขภาพใหกับ

นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและขยายผลสูชุมชน  

2) นักเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตในกระบวนการสรางความรอบรูดานสุขภาพ จนเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงจะปลูกฝงใหเกิดการปฏิบัติตนท่ีจะนำไปสูการมีสุขภาพดีตั้งแต

เด็กควบคูไปกับการศึกษา  

3) ครู  ผูปกครอง และสมาชิกของชุมชนจะไดรับความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัย เพ่ือนำไป

ปฏิบัติใหเกิดทักษะการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 

4) ตัวชี้วัดของโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข มีความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมิน

คุณภาพการศึกษา กอใหเกิดผลดีตอโรงเรียนในการรับการประเมินจากภายนอก 

5)  เกิดความรวมมือ ความสนิทสนม ระหวางโรงเรียนและภาคี โรงเรียนมีโอกาสไดรับความ  

    รวมมือและการชวยเหลือจากชุมชนและองคกรตางๆ เพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 2 

 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข  

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัย

เรียน และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  2) เพ่ือพัฒนาคูมือการดำเนินงาน

โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 3) เพ่ือหาประสิทธิภาพของคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู

สุขภาพดี มีความสุข ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้ 

 1. แนวคิดการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค PP excellence ปฏิญญา

ศรีวิชัย ภาคใต 

2. แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

  3. แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี  

4. แนวคิดโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

5. การสังเคราะหองคประกอบมาตรฐานการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 

6. แนวคิดโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

7. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาคูมือ  

8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

  

1. แนวคิดการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค PP excellence ปฏิญญาศรี

วิชัย ภาคใต 

  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครอง

ผูบริโภคเปนเลิศ ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) มีเปาหมายสำคัญคือ 

“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยมีการจัดทำและขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศในระดับเขตสุขภาพ โดยมีศูนย

อนามัยเปนทีมเลขาการขับเคลื่อนและจัดทำรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงจาก

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตสุขภาพท่ี 11 ไดมีการกำหนดปฏิญญาศรีวิชัย “HAPPEN” เปน

กลยุทธหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และนำเครื่องมือ HAPPEN SCORING มาใชในการกำกับ 

ติดตามและประเมินผลความกาวหนาการดำเนินงาน โดยมีศูนยอนามัยท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เปนทีมกำกับติดตามและประเมินผลรวมกับหนวยงานและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ โดยแสดงใหเห็น
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ถึงการดำเนินงานอยางมีสวนรวม มีความกาวหนาในการดำเนินงาน และสามารถวัดประเมินผลได

อยางเปนรูปธรรมชัดเจน ซ่ึงสามารถนำมาสรุปเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดแนวทางการ

ดำเนินงานในการตอยอดขยายผลความสำเสร็จในการปรับใชในการดำเนินงานของกรมอนามัย 

จากรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการประเมินระบบสงเสริมสุขภาพ 

ดวยปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN SCORING) เขตสุขภาพท่ี 11” ในระหวางวันท่ี 3 - 5 พฤษภาคม 

2561 ณ โรงแรมดิโอวาเลย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี 

  1. จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง “PP&P หัวใจการสาธารณสุข” โดย อธิบดีกรม

อนามัย นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร ประเด็นสาระสำคัญ ดังนี้ กระบวนการ PP&P Excellence กรม

อนามัยดำเนินการภายใตกรอบการทำงาน 3 กรอบ ประกอบดวย 1) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(SDGs ค.ศ.2016 - 2030) 2) แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป มีเปาหมาย ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน และ 

3) การปฏิรูปประเทศ มีคณะปฏิรูปดานตางๆ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวของใน 2 คณะ คือ คณะ

การปฏิรูปดานสาธารณสุข และคณะการปฏิรูประบบราชการแผนดิน สำหรับแผนยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) มี Ultimate Goal คือ สงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพชีวิตท่ีดี อายุยืนยาว

เกิน 85 ป  (Life Expectency) และมีสุขภาพดีใหยาวนาน เกิน 75 ป (Health Adjusted Life 

Expectency) ดำเนินการพัฒนาและปฏิรูปดานสุขภาพ 2 ระยะ คือ ระยะแรก ป 2561 เนนการ

บริหาร จัดการสรางกลไกดานการพัฒนาแผนยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบดิจิตัลใหทันสมัย การ

พัฒนากำลังคนดานสุขภาพ การออกแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะท่ีสอง ป 2562 - 2565 เนนการ

ปรับปรุงกฎหมายท่ี เก่ียวของกับสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค การสรางความรอบรูดานสุขภาพ การ

สงเสริมปองกันควบคุมโรค การแพทยฉุกเฉิน และการแพทยแผนไทย ท้ังนี้ ความกาวหนาของการ

จัดทำขอเสนอการปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพ กรณีการยกรางกฎหมาย NHPB (National 

Health Policy Board) ซ่ึงออกเปนพระราชบัญญัติ ทางคณะกรรมการปฏิรูป ยุทธศาสตรและการ

ปรองดอง (ปยป.) ผลักดันใหเสนอแนวทางในระดับคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และจอง

ถูกผลักใหเขาสูกฤษฎีกาจนไปสูกฎหมาย สวน RHPB (Regional Health Policy Board) เปน การ

สงผานการพัฒนาระบบสุขภาพไปยังระดับพ้ืนท่ี ตองการใหมีการถายทอดอำนาจไปสูพ้ืนท่ีระดับเขต 

และ จัดใหมีกองทุนสุขภาพระดับเขต (Primary Fund)  

สำหรับกรอบแนวคิดการขับเคลื่อน PP&P Excellence ตองอาศัยกระบวนการหลัก 3 สวน

คือ 1) การเสริม โดยใช PIRAB จากปฏิญญากรุงเทพมหานคร (Bangkok Charter) 2) การสรางความ

รอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และ 3) การซอม ในการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดชวงชีวิต 

(Life Course Approach) มีการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการทำงาน จากสวนกลางไปจนถึงระดับอำเภอ 

และในระดับอำเภอตอง สรางเครือขายในระดับเขตท้ังประสานภาคีเครือขาย การจัดทำระบบขอมูล

ในระดับพ้ืนท่ี การจัดการความรู การติดตามประเมินผล กลาวโดยสรุป การถอดบทเรียน HAPPEN 
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Scoring ในพ้ืนท่ีศูนยอนามัยท่ี 11 เปน การทบทวนอดีต เลาปจจุบัน และสรางอนาคต เพ่ือ

ดำเนินการไปในรูปแบบเดียวกัน สามารถนำไปใชใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีตนเอง 

      2) จากการบรรยาย เรื่อง “นโยบาย PP&P Excellence ระดับเขต (CPPO & 

HAPPEN)” โดย ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ) ประเด็น

สาระสำคัญ ดังนี้ การดำเนินงานตามนโยบาย PP&P Excellence ในภาคใต จะทำอยางไรให

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี สุขภาพดี เจาหนาท่ีทำแลวสามารถจับตองไดเปนรูปธรรม เขตสุขภาพท่ี 11 และ 

12 จึงประชุมรวมกันเพ่ือ หาจุดรวม เกิดคำวา HAPPEN ข้ึน โดยมีสถานการณปญหาสุขภาพท่ีสำคัญ

ในพ้ืนท่ีประกอบดวย 1) มารดาตาย 2) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 3) ปญหายาเสพติด 4) การ

พัฒนาการเด็ก 5) อุบัติเหตุ 6) ปญหาผูสูงอายุ 7) ปญหาโรคมะเร็ง 8) โรคหลอดเลือดและหัวใจและ 

9) การเขาถึงบริการท่ีเปนเลิศการเขาถึงบริการยังเปน ปญหา หากพิจารณาผูดำเนินการดานสุขภาพ 

พบวา กระทรวงสาธารณสุขทำหนาท่ีเปนหลัก โดยมีเครือขาย การทำงาน ไดแก สปสช. ทองถ่ิน ภาค

ประชาชน-ประชาสังคม และเอกชน ดังนั้น เขตจึงตองกลับมาดูตน ทุนเดิมหรือมรดกทางนวัตกรรม 

ไดแก 1) การพัฒนาบริการสาธารณสุข 2) ทศวรรษการพัฒนาสถานีอนามัย 3) เมืองไทยแข็งแรง เปน

ยุคการทำงานดานสาธารณสุขท่ีชัดเจน มีบริบทการทำงานท่ีชัดเจน 4) อสม. เชี่ยวชาญ ท่ีทำหนาท่ี

เปนเครื่องมือและผูชวยในการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ แตปจจุบันมีการปรับรูปแบบไป จากเดิม 5) 

นวัตกรรมตำบลจัดการสุขภาพ 6) หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนจุดสำคัญในการสงเสริมให 

ประชาชนพ่ึงพาตนเองได สามารถใชเปนฐานในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ (Health 

Literacy) ไดอยาง ดี 7) สวนสุขภาพนารื่นรมย เปนจุดท่ีทำใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพในชุมชน 8) 

CUP/PCU 9) SRRT เปนกระบวนการจัดการเฝาระวังความเสี่ยงตอสุขภาพ 10) DHS/DHB และ 11) 

อำเภอปองกันควบคุมโรค เขมแข็ง แตเนื่องจากพ้ืนท่ีตองเรงสรางงานตอบสนองตอตัวชี้วัด ไมมีโอกาส

สรางกระบวนการท างานใหกับ พ้ืนท่ีตนเอง จึงเปนโอกาสท่ีดีในอนาคตท่ีจะเสริมสรางใหหนวยงาน

ในพ้ืนท่ีสามารถคิดกระบวนการทำงาน ใหกับตนเองไดโดยใชแนวคิดการสงเสริมสุขภาพประกอบดวย 

1) Advocate ใหขอมูลขาวสารแกสาธารณชน เพ่ือสรางกระแสทางสังคมและสรางแรงกดดัน ใหผูมี 

อำนาจตัดสินใจกำหนดนโยบาย 2) Enable การดำเนินงานใหประชาชนไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี

เพ่ือใหมีสุขภาพดีและ 3) Media เปนสื่อกลางในการประสานระหวางกลุมคนและหนวยงานกอนทำ

กระบวนการของปฏิญญาศรีวิชัย จึงไดใชหลักการของ Ottawa Charter และ PIRAB ใชกระบวนการ

สรางพันธมิตร และสรางความรวมมือ การลงทุนอยางคุมคา การกำหนด กฎเกณฑและกฎหมาย การ

สนับสนุน ชี้แนะ การเสริมสรางสมรรถนะบุคลากร และมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1) สรางนโยบาย

สาธารณะ 2) สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 3) เพ่ิมความสามารถของชุมชน 4) พัฒนา ทักษะสวน

บุคคล 5) ปรับระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญท่ีตองพัฒนาดานการแพทย (เนน การ

เขาถึงบริการท่ีเปนเลิศ ยังไมชัดเจน และความซ้ำซอนของระบบบริการปฐมภูมิ) และการจัดบริการ 
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สาธารณสุข (เนนการพัฒนาการเด็ก การสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ และการตรวจคัดกรอง

สุขภาพของ ประชาชน) ปจจุบันการรายงานผลขอมูลเพ่ือสนองตอบตอการตอบเปาหมายตัวชี้วัด 

เพียงเพ่ือตองการ ยกระดับเขตตนเองใหไดอยูในลำดับของการดำเนินงานตามเปาหมาย หรือตัวชี้วัด

กระทรวง ซ่ึงในความเปนจริง การพัฒนาระดับปฐมภูมิยังไมเห็นชัด จึงตองปรับกระบวนการทำงาน

ใหม เนนการติดตาม ประเมินผล เนนการทำงานเพ่ือพ้ืนท่ี ไมเนนตอบตัวชี้วัดของกระทรวง

สาธารณสุข ดังนั้น เขต 11 จึงรวมกันหา จุดรวมสำคัญในการทำงาน ดังนี้ 1) การมอง Primary Care 

Team เปน Function ในการทำงาน ใหพ้ืนท่ีคิดรูปแบบในการทำงานเอง 2) DHB/DHS หรือปจจุบัน

เปน พชอ. 3) อาศัย Provincial Health Board ซ่ึงเปนจุดแข็งสำคัญใน การทำงาน ระดับพ้ืนท่ีของ

เขต 11 ท่ีมีประสิทธิภาพ 4) Regional Health Board 5) PP&P Plan และService Plan ซ่ึงสอง

สวนนี้มีความแตกตางกันในเชิงกระบวนการ แตเกิดการมีสวนรวมในการวางแผนหากมองสองขานี้จะ

ทำใหเกิดความชัดเจนในการทำงาน จากจุดเริ่มตนในสิ่งท่ีมี งานท่ีดีท่ีเกิดข้ึน และความตองการตอ

ยอดความยั่งยืน จึงไดมีการคนหาตนแบบ (Best Practice) โดยใหทุกจังหวัดหาตนแบบท่ีดีสงเขา

มายังเขตสุขภาพ เพ่ือรวมกันทำงาน สนับสนุน การทำงานระหวางกัน และดึงภาคประชาชนเขามา

ชวยขับเคลื่อนงาน และมีการเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนท่ี จากนั้นเม่ือไดตนแบบมาแลวจึงมาหาจุดรวมของ

การทำงาน เกิดเปน HAPPEN ท่ีประกอบดวย  

  1. Health Literacy การสรางความรอบรูดานสุขภาพ เนนประชาชนเปนศูนยกลางการ

พัฒนาและ การเรียนรูดวยเทคโนโลยี ท่ีสอดคลองกับวิถีชุมชนขับเคลื่อนงาน PP Excellence เพ่ือ

สุขภาพดีของประชาชน  

  2. Appreciate เปนกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดความรอบรู ผานการเยี่ยมเสริมพลัง 

เกิดการติดตามประเมินผล มีนวัตกรรม และภาคีสุขภาพท่ีเขมแข็ง สอดคลองกับบริบททางสังคม  

  3. Provincial Health Board เปนการสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย  

  4. PIRAB เปนกระบวนการพัฒนาสุขภาพผานกลไกประชารัฐ เพ่ือสรางนโยบายสาธารณะ

ดานสงเสริม ปองกัน ควบคุมโรค เกิดการบูรณาการงานรวมกันอยางสรางสรรค  

  5. Empowerment เปนกลไกการพัฒนาศักยภาพทุกภาคสวน ในระบบสุขภาพตั้งแตระดับ

ประชาชน แกนนำชุมชน อาสาสมัคร ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

  6. Neo Health เปนการคิดใหมทำใหม สรางแนวทางการทำงานรูปแบบใหม ออกแบบการ

ทำงาน PP ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี  

    หลักการเยี่ยมเสริมพลัง สามารถทำไดโดยการไปรับฟงประชาชนอยางแทจริง คนหา

สิ่งดี จับสิ่งท่ีถูก ไมไปจับผิด ไมเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนแตใหเนนความสำเร็จของภาคประชาชน 

คนหาวาประชาชนทำอะไร ทำไดอยางไร ใหโอกาสประชาชน และคนหาความฉลาดของชุมชน ซ่ึง

เปนจุดท่ีสำคัญอยางมากในการทำงานดาน สาธารณสุข จึงทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง



13 
 

ชุมชนจากการเสริมพลัง และผลักดันใหชุมชนสงตอไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน และปรับใชอยางเหมาะสม เกิดการ

ขยายผลอยางตอเนื่องยั่งยืน และมีการยกยองเชิดชูในสิ่งท่ีทำดวยการมอบปาย HAPPEN เปนการเชิด

ชูเกียรติการทำงานท่ีดี ท้ังนี้การทำงานของเขตสุขภาพท่ี 11 มีเปาหมาย เดียวกัน คือ 1) การสรางใน

ซอม เปนการวางรากฐานใหเขมแข็ง ทำใหสิ่งท่ีสรางมีความนาเชื่อถือ สามารถ ซอมหรือตอเติมใหกัน

และกันได 2) สรางนำซอม ทำใหประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเองดานสุขภาพได กลาว โดยสรุป การ

สรางเสริมสุขภาพใหกับประชาชนในเขตสุขภาพท่ี 11 เนนการทำงานอยางมีสวนรวม ใช เครื่องมือใน

การกำกับติดตาม ผาน HAPPEN Scoring เพ่ือหาจุดออน และจุดแข็งในพ้ืนท่ี และหาแนวทางในการ

แกไขปญหาไดอยางตรงจุด เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

     3) จากการบรรยายพิเศษ “แนวคิดการสรางเครื่องมือ HAPPEN SCORING” โดย

ผูอำนวยการศูนยอนามัย ท่ี 11 นครศรีธรรมราช (นายแพทยไกรวุฒิ กวนหิ้น) ประเด็นสาระสำคัญ 

ดังนี้  

  1. หลักการคิดสำคัญคือ ทำอยางไรใหเปลี่ยนนามธรรม เปนรูปธรรม การเปลี่ยนขอมูลไปสู

ตัวเลขท่ีเห็นไดชัดเจน ลดประเด็นสรางหลักฐานเพ่ือตอบตัวชี้วัด โดยไมมีขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น 

การสราง เครื่องมือ HAPPEN Scoring จึงถูกนำมาใช    

  2. ใชบัญญัติ 6 ประการสูความสำเร็จ คือ 1) สุขภาพ 2) การยอมรับคุณคาของผูอ่ืน หาม

ประเมิน ตองใหเขาประเมินตัวเอง เกิดเปนขอมูลท่ีเปนรูปธรรม คิดเองทำเอง ไมตองบอกใหทำ เริ่ม

สรางอุดมการณของตัวเอง และเคารพผูอ่ืน 3) การสรางความรวมมือผาน Provincial Health Board 

เกิดภาคีเครือขายเขมแข็ง ทำในรูปแบบคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือสงเสริมสุขภาพ รวมทีมกันเอง 

อาจเปนทางการหรือไมเปน ทางการก็ได แตทายสุดท่ีจะไดคือ การดูความสามัคคี ความเสมอภาค 

ความเปนธรรม ความเปนนโยบาย สาธารณะของผูมีสวนไดสวนเสีย วัดไดอยางเปนรูปธรรมทุกระดับ 

มีเปาหมายรวมกันในทีม ความสอดคลองกับขอเท็จจริงเปนเหตุเปนผลเชิงประจักษ 4) ใชกลไกการมี

สวนรวม และหลัก PIRAB 5) การสรางแรงกระตุน เยี่ยมเสริมพลัง สรางคุณคาการทำงานเกิดพลังใน

การทำงานตอเนื่อง ยั่งยืน (Empowerment) 6) การสรางรูปแบบการทำงานแนวใหมท่ีเหมาะสมกับ

บริบท สามารถยืดหยุนปรับใชกับทุกหนวยงานได  

  3. สราง Health Literacy จะเกิดข้ึนไดตองมีกลุมคนทีมทำงาน แลวนำไปสูการสรางหรือ

ออกแบบ ระบบการสรางการมีสวนรวม (ใชหลักการ PIRAB) และการเสริมพลัง รวมท้ังการจัดการ

ความรู สรางใหคน เชื่อและศรัทธา (Appreciation) ท้ังนี้เปาหมายสำคัญเพ่ือใหประชาชนมีความ

รอบรูดานสุขภาพโดยวัดผลความตระหนักท่ีเกิดข้ึนจริงกับประชาชน 3 ดาน 1) การเขาถึงบริการ PP 

ของประชาชน 2) มีการจัดการดานสุขภาพไดดวยตนเอง (วัดความสามารถของประชาชน) 3) ตัว

ระบบหรือคุณภาพของการเสริมสรางความรอบรู (วัดขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจริง) โดยตองมีการวัดใน

ระยะเวลาท่ีสั้นเห็นผลไดชัดเจน 
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 จากแนวคิดและหลักการขางตน ทางผูวิจัยจึงไดสรุปหลักการปฏิญญาศรีวิชัย ดังภาพ 

 
ภาพท่ี 1 หลักการปฏิญญาศรีวิชัย (HAPPEN) 

 

อักษรยอ HAPPEN ความหมาย 
H Health Literacy การสรางความรอบรูดานสุขภาพ เนนประชาชนเปน

ศูนยกลางการพัฒนาและ การเรียนรูดวยเทคโนโลยี ท่ี
สอดคลองกับวิถีชุมชนขับเคลื่อนงาน PP Excellence 
เพ่ือสุขภาพดีของประชาชน 

A Appreciate เปนกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดความรอบรู ผาน
การเยี่ยมเสริมพลัง เกิดการติดตามประเมินผล มี
นวัตกรรม และภาคีสุขภาพท่ีเขมแข็ง สอดคลองกับบริบท
ทางสังคม 

P Provincial Health Board เปนการสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
P PIRAB เปนกระบวนการพัฒนาสุขภาพผานกลไกประชารัฐ เพ่ือ

สรางนโยบายสาธารณะดานสงเสริม ปองกัน ควบคุมโรค 
เกิดการบูรณาการงานรวมกันอยางสรางสรรค 

E Empowerment เปนกลไกการพัฒนาศักยภาพทุกภาคสวน ในระบบ
สุขภาพตั้งแตระดับประชาชน แกนนำชุมชน อาสาสมัคร 
ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

N Neo Health เปนการคิดใหมทำใหม สรางแนวทางการทำงานรูปแบบ
ใหม ออกแบบการทำงาน PP ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี 
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 จากแนวคิดปฏิญญาศรีวิชัย ภาคใต กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนยอนามัยท่ี 

11 โดยผูวิจัย จึงนำไปพัฒนาแนวความคิดตอยอด เพ่ือนำไปประยุกตใชกับงานวัยเรียน และได

นำเสนอทานผูอำนวยการศูนยอนามัยท่ี 11 (นายแพทยไกรวุฒิ กวนหิ้น นายแพทยเชี่ยวชาญ) และท่ี

ปรึกษาศูนยอนามัยท่ี 11 (นางสาโรช สิมะไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ) เพ่ือประเมิน

ความสอดคลองและความเหมาะสมของรูปแบบท่ีไดพัฒนาตอ โดยใชชื่อวา “HAPPINESS” โดยได

เปรียบเทียบใหเห็นความสอดคลอง 

 

อักษรยอ HAPPEN  อักษรยอ HAPPINESS 
H Health Literacy  H Health Literacy 
A Appreciate  A Appreciative Coaching 
P Provincial Health Board  P Partnership 
P PIRAB  P Planning 
E Empowerment  I Innovation 
N Neo Health  Ness New systemic school 

 

คำยอ คำเต็ม ความหมาย เปาประสงค 

H Health Literacy นักเรียนมีวินัยและความรอบรู
ดานสุขภาพ (ผลลัพธสุขภาพ) 

Student Excellence 

A Appreciative 
Coaching 

โรงเรียนเปนแหลงสรางวินัยและ
ความรอบรูดานสุขภาพ 

School   Excellence 

P Partnership ภาคีเครือขายเขมแข็ง Partnership  
Excellence 

P Planning  
(Strategic planning) 

แผนยุทธศาสตร สรางการมีสวน
รวม สูนโยบายสาธารณะ 

Strategic Planning 
Excellence 

I Innovation นวัตกรรมการสรางวินัยและ
ความรอบรูดานสุขภาพ 

KM Excellence 

Ness New Systemic School 
4.0 

ผลรวมวินัย ความรอบรูดาน
สุขภาพและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค 

HAPPINESS Health 
Literate School 
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2. แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

             การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนการพัฒนาท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกคนท้ังในโรงเรียนและชุมชน ให
สามารถนำความรู และทักษะดานสุขภาพมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ดวยการดูแลใสใจสุขภาพ
ของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
โดยเฉพาะนักเรียนจะไดรับการปลูกฝงทัศนคติ ฝกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  สมาชิก
ในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี อยูในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดและปลอดภัย ทำใหบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

การดำเนินงานสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   การดำเนินงานอนามัยโรงเรียน (School Health Program) ในอดีตเนนการใหบริการ 3 

เรื่องหลัก คือ สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education) อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
(School Health Environment) และบริการอนามัยโรงเรียน (School Health  Service)  

   ตอมามีการปรับ เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนจากขอเสนอแนวคิด                 
“โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ” ของคณะผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษาขององคการ
อนามัยโลก ซ่ึงประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการรวมกับสำนักงาน
ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEARO) ขององคการอนามัยโลก จัดประชุม Intercountry 
Consultation on Health Promoting School เ ม่ื อ วั น ท่ี  2  - 5  ธั น ว า ค ม  2 5 4 0  ณ 
กรุงเทพมหานคร ผูเขาประชุมประกอบดวยผูแทนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
ทบวงมหาวิทยาลัย และผูแทนจาก        7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สืบเนื่องจาก
การประชุมดังกลาว กรมอนามัยจึงนำแนวคิดและกลยุทธ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพนี้มาดำเนินการใน
ชวงเวลาท่ีตรงกับแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยลักษณะการทำงาน
อยูบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกหนวยงาน องคกร และประชาชนในชุมชน มีการพัฒนา
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

พ.ศ. 2541  กรมอนามัยเริ่มดำเนินการกลยุทธโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยกำหนดเปาหมาย 
ถายทอดแนวคิด และพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตนแบบจังหวัดละ 1 โรงเรียน (มีโรงเรียนตนแบบ        
ของจังหวัด ศูนยอนามัยและสวนกลาง รวม 89 โรงเรียน) และจัดทำคูมือแนวทางการดำเนินงาน 

พ.ศ. 2542  มติคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแหงชาติ      
ซ่ึงกรมอนามัยไดจัดประชุมคณะกรรมการดังกลาวและผลการประชุมทำใหเกิดเปาประสงคของ
นโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัยจึงจัดประชุมแถลงนโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย  และจัดอบรมผูนำเพ่ือ
ดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแกผูบริหารโรงเรียนตนแบบจำนวน 89 โรงเรียน  สวนระดับ
จังหวัดมีการถายทอดแนวคิดแกฝายการศึกษาและสาธารณสุขระดับอำเภอท่ัวประเทศ และขยายผลสู
ระดับอำเภอ อำเภอละ 1 โรงเรียน 

พ.ศ. 2543  มีการจัดทำเกณฑประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดานกระบวนการ 5 
องคประกอบคือ 1) นโยบายดานสงเสริมสุขภาพ  2) คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ  3) การคนหา
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และกำหนดปญหาสุขภาพ 4) แผนงาน/โครงการดานสงเสริมสุขภาพ  5) การดำเนินงานตามแผนและ
การติดตามผล โดยกำหนดเปาหมายใหมีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละ 1 โรงเรียนและจัด
ประชุมสัมมนาเครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับประเทศเพ่ือประชาสัมพันธสูสาธารณะ  สวน
ในระดับจังหวัดมีการประชุมถายทอดแนวคิดสูระดับตำบลท่ัวประเทศ 

พ.ศ. 2544  มีการลงนามขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระหวาง     
กรมอนามัย กรมสามัญศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ตอมา
กรมอนามัยไดจัดประชุมโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพท้ัง 4 ภาค ซ่ึงมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขา
รวมประชุมสวนระดับจังหวัดมีการประชุมชี้แจงผูเก่ียวของระดับตำบล เพ่ือขยายผลสูโรงเรียนท่ียัง
ไมไดเขารวมโครงการ (มีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานการประเมิน รอยละ 9.6 และ มีโรงเรียนเขารวม
โครงการ รอยละ 32 )  
  พ.ศ. 2545  จัดทำเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตาม 10 
องคประกอบ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และแบงการประเมินเปน 3 ระดับ คือ ระดับทอง เงิน และ
ทองแดง ในขณะเดียวกันกรมอนามัยไดจัดประชุมชี้แจงผูบริหารโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
สรางความเขาใจแนวทางการดำเนินงานและจัดอบรมพัฒนาผูประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (มี
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานการประเมิน รอยละ 22.6 และมีโรงเรียนเขารวมโครงการ รอยละ 84.3 )  
           พ.ศ. 2546  จัดทำคูมือการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และจัดประชุมสัมมนา
วิชาการ    และมหกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (มีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานการประเมิน รอยละ
43.9และมีโรงเรียนเขารวมโครงการรอยละ 88.3 )  

พ.ศ. 2547 ไดขยายเปาหมายสูโรงเรียนในฝนของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเกิดโครงการ
“โรงเรียนในฝน สรรคสรางอนามัยดี ” (มีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานการประเมิน รอยละ51.3)  

พ.ศ. 2548 เริ่มโครงการ “เด็กไทยทำได” เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานสุขภาพ เนนการ        
ใหความสำคัญและการมีสวนรวมของนักเรียน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนไป
อยางตอเนื่อง   (มีโรงเรียนสงเสริมสุขภาพผานการประเมินรอยละ68.2 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 88.8 
ในป 2549)         

พ.ศ. 2550 มีการลงนามขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนระหวาง กรม
อนามัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกำหนดนโยบายพรอมท้ังจัดทำ
แผนปฏิบัติการรวมกันเพ่ือใชเปนกรอบการปฏิบัติงานสูสุขภาวะท่ียั่งยืนของนักเรียน ภายใตกลยุทธ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงกรมอนามัยไดมุงเนนพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห 
ประเมินสถานการณสุขภาพและวางแผนแกไขปญหาในรูปแบบของโครงงานสุขภาพ โดยนำรองจังหวัด
ละ 1 โรงเรียน และมีการขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง ( มีโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพผานการประเมินรอยละ93.6)  

พ.ศ. 2551 มีการลงนามขอตกลงความรวมมือการพัฒนาระบบประกันสุขภาพการศึกษาเพ่ือ      
สรางสุขภาวะระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาจะเปนแกน
หลักในการผลักดันการสรางเสริมสุขภาวะนักเรียนและกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนและสราง
เครือขายการดำเนินงาน   
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พ.ศ. 2552 มีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและผานการประเมิน
คอนขางสูงรอยละ96.8 กรมอนามัยจึงไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานในระดับท่ีสูงข้ึนคือโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชร   ซ่ึงเนนคุณภาพโดยวัดผลลัพธท่ีเกิดจากกระบวนการดำเนินงานตาม 10 
องคประกอบท้ังดานสุขภาพและดานพฤติกรรมสุขภาพ ผนวกกับผลลัพธจากการดำเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พรอมท้ังจัดทำคูมือเกณฑมาตรฐาน และชี้แจงแนวทางใหผูเก่ียวของ
ทราบ โดยเริ่มดำเนินการในป 2552 และมีทีมประเมินจากสวนกลางรวมกับศูนยอนามัย มีโรงเรียน
ผานการประเมินเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรจำนวน 37 แหง     

พ.ศ. 2553  การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรในชวงเวลา 2 ปแรกพบปญหา
อุปสรรคในการประเมินโรงเรียน จึงมีการทบทวน ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรครั้งท่ี 1 และจัดทำคูมือ 2 เลม คือคูมือการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และคูมือผู
ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนฉบับรวมเลมของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพทุกระดับ ผลการ
ดำเนินงานในป 2553 มีโรงเรียนผานการประเมินเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 60 
แหง และในป 2554 มีจำนวน 65 แหง 

พ.ศ. 2555 กรมอนามัยจัดอบรมช้ีแจงทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ประกอบดวย
นักวิชาการจากจากศูนยอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร การ
ดำเนินงานในป 2555  มีโรงเรียนท่ีผานการประเมินเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 105 แหง 

พ.ศ. 2556  การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ต้ังแตปงบประมาณ 2556 
ดำเนินการโดยทีมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดลงนามคำสั่ง
แตงตั้ง  และกรมอนามัยไดปรับปรุงเนื้อหาเกณฑมาตรฐาน และแนวทางการประเมินโรงเรียนให
ชัดเจนมากข้ึน สอดคลองกับบริบทโรงเรียนและสถานการณปญหาสุขภาพนักเรียนในปจจุบัน เพ่ือใช
เปนแนวทางการดำเนินการตอไป  
   พ.ศ. 2557 มีการขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องบูรณาการ ในการจัดทำยุทธศาสตรของกระทรวง
สาธารณสุขโดยโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรดานพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กวัย
เรียนและยุทธศาสตรดานการพัฒนาสุขภาพกลุมวัยรุน หนวยงานของกรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
กลุมเปาหมายท้ังสองกลุมจึงดำเนินการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ตาม 10 องคประกอบ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ
เด็กและเยาวชน 
 พ.ศ.2558 สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัยพัฒนา “คูมือการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 2558” เพ่ือดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 พ.ศ.2561 การขับเคลื่อนงานวัยเรียนดำเนินการโดยวางกรอบแนวคิดใหมีความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประเทศไทย 4.0 โดยพัฒนา

โรงเรียนสูโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ พัฒนากระบวนการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ โดยมี

เปาหมายใหนักเรียนมีความรอบรูดานสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ มีสุขภาพด ี 
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แนวคิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
  องคการอนามัยโลก (WHO : 1998)  ไดใหคำจำกัดความของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ 
โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถแข็งแกรงม่ันคง ท่ีจะเปนสถานท่ี ท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย 
ศึกษาและทำงาน  (A health promoting school is a school constantly strengthening its 
capacity as a healthy setting for living, learning and working)   
           สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ไดใหความหมายของ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนท่ีมีความรวมมือรวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมให
เอ้ือตอสุขภาพอยางสม่ำเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน 
             การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนการพัฒนาท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของทุกคนท้ังในโรงเรียนและชุมชน ให

สามารถนำความรู และทักษะดานสุขภาพมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ดวยการดูแลใสใจสุขภาพ

ของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 

โดยเฉพาะนักเรียนจะไดรับการปลูกฝงทัศนคติ ฝกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  สมาชิก

ในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี อยูในสิ่งแวดลอมท่ีสะอาดและปลอดภัย ทำใหบรรลุ

เปาหมายของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

    เปนกระบวนการดำเนินงานเพ่ือใหเกิดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตาม

องคประกอบของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 ประการแบงเปน 2 ดาน คือ 

          1) ดานกระบวนการ ไดแก  

           องคประกอบท่ี 1   นโยบายของโรงเรียน 
องคประกอบท่ี 2   การบริหารจดัการในโรงเรียน 

          2) ดานการสงเสริมสุขภาพ ไดแก 

องคประกอบท่ี 3   โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 
องคประกอบท่ี 4   การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 
องคประกอบท่ี 5   บริการอนามัยโรงเรียน 
องคประกอบท่ี 6   สุขศึกษาในโรงเรียน 
องคประกอบท่ี 7    โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 
องคประกอบท่ี 8   การออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
องคประกอบท่ี 9   การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 
องคประกอบท่ี 10  การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
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องคประกอบท่ี 1 นโยบายของโรงเรียน 
   นโยบายของโรงเรียน  หมายถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพท่ี

แสดงออกถึงความมุงม่ันตั้งใจของโรงเรียน  ซ่ึงสงผลตอกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ

สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหโรงเรียนมีนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพท่ีเกิดจากความเห็นชอบของ
ผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  แนวทางการดำเนินงานในองคประกอบนี้ มี 2 สวน 
  1. การกำหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน 
  2. การถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ 

 
องคประกอบท่ี 2 การบรหิารจัดการในโรงเรียน 
  การบริหารจัดการในโรงเรียน  หมายถึง  การจัดองคกร และการบริหารงานในดานการวาง
แผนการประสานงานระหวางหนวยงานหรือบุคคล  เพ่ือใหรูบทบาทหนาท่ีท้ังของตนและภาคีตางๆ ท่ี
เก่ียวของและการประเมินผล 
  วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโครงการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 แนวทางการดำเนินงานในองคประกอบนี้ มี 3 สวน คือ 
  1. การจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพ 
  2. การจัดองคกร 
  3. การนิเทศ ติดตามและการประเมินผล 

 
องคประกอบท่ี 3 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 
  โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมดานสุขภาพและ
ดานสิ่งแวดลอม  ท่ีโรงเรียนและภาคีตางๆในชุมชนดำเนินการรวมกันตามข้ันตอนการมีสวนรวม 
  วัตถุประสงค 
  เพ่ือให โรงเรียนและชุมชนรวมดำเนินงานโรงเรียนส งเสริมสุขภาพให เกิด
ประสิทธิภาพและผูเก่ียวของมีความพึงพอใจ 

แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
        1. รวมวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหา  โดยศึกษาจากขอมูลการสำรวจหรือ
สารสนเทศในโรงเรียน/ชุมชน 
        2. รวมวางแผน  โดยใหชุมชนรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือกำหนดความตองการ  
กลุมเปาหมาย  วัตถุประสงค กิจกรรมบุคคล/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  และผลสัมฤทธิ์ของโครงการให
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 
       3. รวมดำเนินการ  โดยทุกฝายท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี  พรอมท้ัง
ประชาสัมพันธการดำเนินงานเปนระยะ  ใหชุมชนไดรับทราบ 
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        4. รวมตรวจสอบ  ทบทวนพัฒนาและปรับปรุง  โดยประเมินผลการดำเนินงานใน
รูปแบบตางๆ เชน จัดเสวนาประชาคมหมูบาน สัมภาษณ  สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและ
ชุมชน เพ่ือนำมาปรับปรุง 

 
องคประกอบท่ี 4 การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 
    การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ หมายถึง การจัดการ ควบคุม ดูแล

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ  นาอยู  มีบรรยากาศท่ีดี  มีความปลอดภัยตอ

สุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน    

   วัตถุประสงค 
 โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางนักเรียน บุคลากรและ
ชุมชน 

แนวทางการดำเนินงานในองคประกอบนี้มี 2 สวนคือ 
  1. การจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะ 
  2. การจัดสิ่งแวดลอมทางสังคมในโรงเรียนท่ีมีผลตอสุขภาพจิตของนักเรียนและ

บุคลากร 

 
องคประกอบท่ี 5 บริการอนามัยโรงเรียน 
  บริการอนามัยโรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนจัดใหมีบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนสำหรับ

นักเรียนทุกคน  เพ่ือเฝาระวังและคนหาอาการผิดปกติหรือความบกพรองดานสุขภาพเบื้องตน  ทำให

ทราบภาวะสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และเปนการปองกันมิใหเกิดความรุนแรงของโรค  หรือเกิด

ความพิการในภายหลัง 

  วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหนักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพ  การรักษาพยาบาลเบื้องตน และมีการเฝา
ระวังภาวะสุขภาพ 
 แนวทางการดำเนินงานในองคประกอบนี้มี 3 สวนคือ 
  1. การตรวจสุขภาพนักเรียน 
  2. การเฝาระวังภาวะสุขภาพ 
  3. การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
 โดยการดำเนินงานดังกลาวแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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องคประกอบท่ี 6 สุขศึกษาในโรงเรียน 
  สุขศึกษาในโรงเรียน  หมายถึง  การท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมสุขศึกษาท้ังในหลักสูตรและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพ่ือมุงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  และมีการฝกปฏิบัติท่ีนำไปสูการมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีเหมาะสม 

  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะสุขภาพ (Health Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) 
   2. เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 แนวทางการดำเนินงานในองคประกอบนี้คือ การใหความรู  เสริมสรางเจตคติตามสุขบัญญัติ

แหงชาติและฝกปฏิบัติดวยตนเอง  เพ่ือใหเกิดทักษะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

 
องคประกอบท่ี 7 โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 
  โภชนาการ  และอาหารท่ีปลอดภัย หมายถึง การสงเสริมใหนักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโต

สมวัย  โดยจัดอาหารท่ีมีคุณคาตอสุขภาพ  สะอาด  และปลอดภัยใหกับนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน 

  วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาดานโภชนาการ เชน โรคขาดโปรตีนและ
พลังงาน โรคอวน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
  2. เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ และมี
ความปลอดภัย 
  3. เพ่ือใหมีสถานท่ีรับประทานอาหาร  ปรุงอาหาร และจำหนายอาหาร ท่ีถูก
สุขลกัษณะ 
 แนวทางการดำเนินงานในองคประกอบนี้ ประกอบดวย 2 สวนคือ 
  1) โภชนาการในโรงเรียน 
  2) การสุขาภิบาลอาหาร ซ่ึงครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 

 
องคประกอบท่ี 8 การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
   การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ หมายถึง การสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนมีการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  โดยจัดสถานท่ี อุปกรณ และจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ  

รวมท้ังการเปดโอกาสใหประชาชน มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความเหมาะสม 

   วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหโรงเรียนมีสถานท่ี อุปกรณ รวมท้ังกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ 
  2. เพ่ือสงเสริมใหเกิดชมรม ชุมนุม/กลุมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการใน
โรงเรียน 
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  3. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
 แนวทางการดำเนินงานในองคประกอบนี้มี 2 สวนคือ 
  1. การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการใน
โรงเรียน และการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนผานทางกิจกรรมการออกกำลังกาย 
  2. การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 

 
องคประกอบท่ี 9 การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 
  การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การสงเสริม  สนับสนุน ชวยเหลือใน

รูปแบบตางๆเพ่ือปองกันและแกไขปญหาทางกาย  จิตใจ และพฤติกรรมของนักเรียน  โดยความ

รวมมือของผูเก่ียวของ ไดแก ครู ผูปกครอง บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน 

  วัตถุประสงค 
  1. โรงเรียนมีการเฝาระวัง และประเมินสถานการณปญหาของนักเรียน 
  2. โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่องและทันเหตุการณ 

แนวทางการใหคำปรึกษาและการสนับสนุนทางสังคม  มีดังนี้ 
         1. ครูท่ีปรึกษา/ครูประจำชั้น  ทำความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยศึกษาจาก
ขอมูลในกิจกรรมเยี่ยมบาน การพูดคุย สอบถามนักเรียน  ผูปกครอง หรือการประเมินดวยเครื่องมือ
ตางๆ เพ่ือใหรูจักและคุนเคยกับนักเรียนมากข้ึน จนเกิดความไววางใจ 
         2. วิเคราะหผลจากการประเมินและจัดกลุม(กลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา) 
เพ่ือการวางแผนใหคำปรึกษาหรือจัดกิจกรรมสงเสริมในกลุมปกติ  และดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงและ
กลุมมีปญหาอยางเหมาะสม 
         3. การจัดกิจกรรม  หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน 
             3.1 ประชุมผูปกครองท้ังระดับโรงเรียนและชั้นเรียน  เพ่ือใหครูและ
ผูปกครองไดมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันหาแนวทางสงเสริม  หรือแกไขท้ังท่ี
บานและท่ีโรงเรียน 
             3.2 โรงเรียนมีสถานท่ีใหนักเรียนไดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามชวงวัย 

เชน ชมรม/ชุมนุม 

 
องคประกอบท่ี 10 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
  การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนสนใจดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง  มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมและเปนแบบอยางท่ีดี

แกนักเรียน ผูปกครองและชุมชน 

  วัตถุประสงค 
  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  และมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสำหรับ

ครูและบุคลากร 



24 
 

แนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
         1. สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดรับการประเมินสุขภาพตนเอง
และตรวจสุขภาพประจำป  อยางนอย   ปละ 1 ครั้ง 
        2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือมีสื่อดานสุขภาพเผยแพรในโรงเรียน 
         3. ครูและบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพโดย 
           - ทดสอบสมรรถภาพรางกายทุกป 
             - ออกกำลังกายเปนประจำ 

             - การจัดสถานท่ีทำงานใหนาอยู 
 

3. แนวคิดการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สำนักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุง พ.ศ.2561 

  วัตถุประสงคในการดำเนินงาน 

    1.เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริม

สุขภาพของนักเรียนในโรงเรยีนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 

    2.เพ่ือใหผูบริหารและครูในโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี และผูมีสวน

เก่ียวของมีความรูและประสบการณในการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริม

สุขภาพของนักเรียน 

    3.เพ่ือใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม พรอมท่ีจะ

เฝาระวังสุขภาพของตน ใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคและนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแก

ตนเอง เพ่ือนและครอบครัว 

   4. เพ่ือใหโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี เปนแหลงเรียนรูของผูบริหาร ครู 

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว 

  เปาหมายการดำเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ 

    1.1 ลดอัตราปญหาภาวะโภชนาการ และลดปญหาสุขภาพในชองปากของนักเรียน 

    1.2 นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอง ออกกำลังกายทุกวันและ

รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ สามารถนำความรู ประสบการณและทักษะไปดูแลสุขภาพ

ของตนเอง ตลอดจนคนใกลชิดไดเปนอยางดี 

1.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพดีมีพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

    1.4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญ

และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพนักเรียนทุกคนอยางตอเนื่อง 
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    1.5 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีเครือขายดำเนินงานรวมกับ

หนวยงานและองคกรดานสุขภาพในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียนทุก

โรงเรียน 

มาตรฐานโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ปรับปรุง2561 

มาตรฐานท่ี 1: มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

มาตรฐานท่ี 2 : มาตรฐานดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 

มาตรฐานท่ี 3 : มาตรฐานดานการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

มาตรฐานท่ี 4 : มาตรฐานดานทันตสุขภาพ 

มาตรฐานท่ี5 : มาตรฐานดานการมีสวนรวมและเครือขาย 

 

4. แนวคิดโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

  โรงเรียนรอบรูสุขภาพ ( Health Literacy School ) คือโรงเรียนท่ีมีการจัดระบบบริหาร

จัดการ การเรียนการสอนท้ังในหลักสูตรและพัฒนาผูเรียน การจัดสิ่งแวดลอมและการสื่อสารดาน

สุขภาพ เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนและบุคลากรสามารถเขาถึง เขาใจขอมูลสุขภาพ ทำใหตัดสินใจดูแล

สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสมตามบริบทและสภาพปญหาของโรงเรียน โดยใชกระบวนการการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน (สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพ่ือความรอบรูดานสุขภาพ

ของประชาชน, 2561) 

   

กระบวนการโรงเรียนรอบรูสุขภาพ 

   กระบวนการโรงเรียนรอบรูสุขภาพ เปนกระบวนการท่ีโรงเรียนสามารถคนหาและ

จัดการแกไขปญหาดานสุขภาพของนักเรียน โดยการสนับสนุนจากหนวยงานสาธารณสุขและภาคี

เครือขาย 

กระบวนการดำเนินงาน ประกอบดวย หนาท่ี 

1.HL Policy (การประกาศ
นโยบายเพ่ือขับเคลื่อน) 

ผูบริหารคณะกรรมการ
สถานศึกษา (ผูนำองคกร) ครู 
นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน 
ผูปกครอง หนวยงาน
สาธารณสุข 

มีการประชุม ประกาศนโยบาย
ในโรงเรียน กำกับติดตาม
ผลลัพธ 

2. HL People บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและ
นักเรียน สามารถเขาถึงขอมูล
ดานสุขภาพ เขาใจและตัดสินใจ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค 
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กระบวนการดำเนินงาน ประกอบดวย หนาท่ี 

3.Media Literacy การสื่อสาร (ขอมูล) ความรอบรู
ดานสุขภาพ 

การสื่อสารขอมูลดานสุขภาพ 

4.Environment Literacy สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมความรอบ
รูดานสุขภาพ 

ปรับปรุงสภาพแวดลอมเชน 
กอกน้ำ สถานท่ีแปรงฟน บอรด
ความรู ใหเอ้ือตอการแปรงฟน
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดานทันตสุขภาพ 

5. HL Staff ทันตแพทย ทันตบุคลากร 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

สนับสนุน กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการพัฒนาโรงเรียนรอบรูสุขภาพ 

   1. โรงเรียนมีการสำรวจสถานการณขอมูลสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือ

วางแผนการสงเสริมสุขภาพ แกไขปญหาดานสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

  2. ผูบริหารโรงเรียนและคณะครู มีวิสัยทัศนเรื่อง การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรและ

นักเรียนควบคูกับมิติดานการศึกษา 

  3. บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนไดรับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและการสงเสริม

สุขภาพรวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ 

  4. บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเขาถึงขอมูลทางดานสุขภาพ เขาใจและสามารถเลือก

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

  5. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ท้ังดานสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน  

ผูปกครอง ในการสนับสนุนการดำเนินงาน 

  6. การเผยแพร บอกตอ กิจกรรมการสรางความรอบรูดานสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร

ในโรงเรียนระหวางเครือขายและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

5. การสังเคราะห องคประกอบของมาตรฐานการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 

  จากการศึกษาแนวคิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี และ

โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ ผูวิจัยไดนำมาสังเคราะห และวิเคราะห เพ่ือดำเนินการโรงเรียนรอบรู

สุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

 

 ตารางท่ี 1 การสังเคราะหองคประกอบของมาตรฐานการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 

แหลงขอมลู รายละเอียดการเสริมสรางสมรรถนะดานสุขภาพวัยเรียน 
องคประกอบมาตรฐาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

องคประกอบมาตรฐานโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 
องคประกอบท่ี 1 นโยบายของโรงเรียน     
องคประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน  
องคประกอบท่ี 3 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน   
องคประกอบท่ี 4 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 
องคประกอบท่ี 5 บริการอนามัยโรงเรียน     
องคประกอบท่ี 6 สุขศึกษาในโรงเรียน   
องคประกอบท่ี 7 โภชนาการการและอาหารท่ีปลอดภัย 
องคประกอบท่ี 8 การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ   
องคประกอบท่ี 9 การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม   
องคประกอบท่ี 10 การสงเสรมิสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  

องคประกอบมาตรฐาน
โรงเรียนตนแบบนักเรียน
ไทยสุขภาพดี (สพฐ, 2561) 

มาตรฐานโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพด ีปรับปรุง2561 
มาตรฐานท่ี1: มาตรฐานดานการบริหารจดัการ 
มาตรฐานท่ี2 : มาตรฐานดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยั 
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มาตรฐานท่ี3 : มาตรฐานดานการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
มาตรฐานท่ี4 : มาตรฐานดานทันตสุขภาพ 
มาตรฐานท่ี5 : มาตรฐานดานการมีสวนรวมและเครือขาย 

องคประกอบโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ (สำนักงาน
โครงการขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 เพ่ือความรอบรู
ดานสุขภาพของประชาชน, 
2561) 

องคประกอบโรงเรียนรอบรูดานสขุภาพ 
1.HL Policy การประกาศนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน 
2. HL People สามารถเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ เขาใจและตัดสินใจ 
3.Media Literacy การสื่อสารขอมูลดานสุขภาพ 
4.Environment Literacy   ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
5. HL Staff สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

 

ตารางท่ี 2  การวิเคราะหองคประกอบของมาตรฐานการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 
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คว
าม

ถี่ 

นโยบายของโรงเรียน  / / / 3 
การบริหารจัดการในโรงเรียน / / / 3 
โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน / /  2 
การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ / / / 3 
บริการอนามัยโรงเรียน / /  2 
สุขศึกษาในโรงเรียน /  / 2 
โภชนาการการและอาหารท่ีปลอดภัย / /  2 
การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ / /  2 
การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม /   1 
การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน /   1 
สามารถเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ เขาใจและตดัสินใจ   / 1 
การสื่อสารขอมลูดานสุขภาพ   / 1 

  

  ผลการวิเคราะหองคประกอบของมาตรฐานการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยเรียน พบวาบาง

ประเด็นจะไมไดครอบคลุมท้ังสามมาตรฐาน ทางผูวิจัยจึงไดดำเนินการบูรณาการมาตรฐานท้ัง 3 ให

ครอบคลุมประเด็น ซ่ึงพัฒนาเปนมาตรฐานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ดังรายละเอียดแนวคิด

โรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข ในหัวขอท่ี 6 
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6. แนวคิดโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 

ความหมายโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School) หมายถึง 

โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถแข็งแกรงม่ันคง มีความรวมมือ รวมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและ

สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพอยางสม่ำเสมอ มีการบริหารจัดการใหทุกคนในโรงเรียน เขาถึง เขาใจ

ดานสุขภาพ นักเรียนรูจักคนหาขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสื่อสาร 

เพ่ือการดูแลสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน ใหเปนสถานท่ีท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย ศึกษา

และทำงาน (WHO,  1998 ; กรมอนามัย, 2545 ; สขรส.,2561) 

 

วัตถุประสงคในการสรางโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนใหมีวินัยและความรอบรูดานสุขภาพ (Health 

Literacy)  

2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเปนแหลงสรางวินัยและความรอบรูดานสุขภาพ (Appreciative 

Coaching)  

3. เพ่ือพัฒนาภาคีเครือขายใหมีเขมแข็ง มีสวนรวม ในการสรางวินัยและความรอบรูดาน

สุขภาพ (Partnership) 

4. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร สรางการมีสวนรวม สูนโยบาย

สาธารณะดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (Planning : Strategic 

Planning) 

5. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสรางวินัยและความรอบรูดานสุขภาพ (Innovation) 

6. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหผานการรับรองเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข (New 

Systemic School 4.0) 

  

 มาตรฐานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School)  

H : Health Literacy นักเรียนมีวินัยและความรอบรูดานสุขภาพ (Student Excellence) 

A : Appreciative Coaching โรงเรียนเปนแหลงสรางวินัยและความรอบรูดานสุขภาพ 

(School Excellence) 

P : Partnership ภาคีเครือขายเขมแข็ง (Partnership Excellence) 

P : Planning แผนยุทธศาสตร สรางการมีสวนรวม สูนโยบายสาธารณะ (Strategic 

Planning Excellence) 
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I : Innovation นวัตกรรมการสรางวินัยและความรอบรูด านสุขภาพ (Knowledge 

management Excellence) 

 Ness : New Systemic School 4.0 ผลรวมวินัย ความรอบรูดานสุขภาพและสังคมท่ีพึง

ประสงค จนเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS  Health Literate School) 

 

การเขารวมโครงการโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

           โรงเรียนทุกสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชนเขารวมโครงการโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 
ไดโดยแสดงความจำนงกับหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัดหรือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และดาว
โหลดคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข และคูมือการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ป 2558  สำหรับใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี
ความสุข และการรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข  

ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข 
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ตารางท่ี 3 แนวทางการพัฒนาสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข 

ข้ันท่ี ข้ันตอนการพัฒนา วิธีดำเนินการ 
บทบาทผูเกี่ยวของ(ศอ./

สสจ./รร./เครือขาย) 
1  คนหาพันธมิตร 

 ไดแก คนหาทุนมนุษย 
ทุนสังคม คนรอบรู
สุขภาพ 
1.1 ทุนมนุษย หมายถึง 
บุคคลท่ีเก่ียวของ ไมวา
จะเปนผูบริหาร ครู 
ผูประกอบการ ภารโรง 
แมบาน นักเรียน ฯลฯ 
ตางๆ นั้น เปนใครบาง 
เกงและมีความชำนาญ
เชี่ยวชาญอะไร มีความ
สนใจ และรวมใหขอมูล
และเปนขอมูลท่ีสามารถ
ชี้เปาการดำเนินงานได 
เพ่ือระบุแกนนำ ผูนำ 
การอยูรวมกัน ขอตกลง 
วัฒนธรรมของโรงเรียน 
1.2 ทุนสังคม หมายถึง 
ความชวยเหลือจากภาคี
เครือขาย กรรมการ
สถานศึกษา เครือขาย
ศิษยเกา เครือขาย
สมาคมครูผูปกครอง หาง
ราน บริษัท คนในชุมชน
รอบขางโรงเรียน อปท. 
ผูนำชุมชน ผูนำทางจิต
วิญญาณ เจาหนาท่ี
สาธารณสุข  
1.3 คนรอบรูสุขภาพ 
Health Model จาก
ภาคสวนตางๆ 

เชิญพันธมิตรท้ัง 3 กลุม รวมประชุม 
เพ่ือชี้แจง ความสำคัญและความ
จำเปนในการดำเนินงาน สรางความ
เขาใจ และความรวมมือระหวาง
โรงเรียนและชุมชน ดานสิ่งแวดลอม 
ระบบการเรยีนการสอน ระบบการ
ติดตาม ประเมินผล ระบบการ
สื่อสารขอมูลสุขภาพ ระบบการ
แกปญหา รวมท้ังทรัพยากรในชุมชน
ท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพเพ่ือ
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานในการ
ดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ 
บทบาทโรงเรียน 
1. หาพันธมิตรในการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ  
2. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ  
3. จัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
4. วิเคราะหสถานการณโรงเรียน
รวมกัน 
ไดแก สถานการณปญหาสุขภาพ 
สภาพ 
5. กำหนดจุดเริ่มตนในการพัฒนา 
6. จัดทำแผนการดำเนินงาน 
7. ติดตามประเมินผล  
8. การควบคุมคุณภาพ (PDCA) 
พัฒนาตอเนื่อง 

บทบาทศูนยอนามัย 
-แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพ 
-ชี้แจง ทำความเขาใจ 
พัฒนาองคความรู แก
หนวยงานสาธารณสุข 
หนวยงานการศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
-กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน 
-ประเมินรับรองคุณภาพ 
บทบาท สสจ. 
-แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพระดับจังหวัด 
-ชี้แจง ทำความเขาใจ 
พัฒนาองคความรูแก
หนวยงานสาธารณสุข 
หนวยงานการศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
-กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน  
-ประเมินรับรองคุณภาพ
เบื้องตนและสงรายชื่อ
โรงเรียนเพ่ือประเมินรับรอง
ระดับเขต 
บทบาท สพป / สพม 
-แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
-ชี้แจง ทำความเขาใจ แก
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ข้ันท่ี ข้ันตอนการพัฒนา วิธีดำเนินการ 
บทบาทผูเกี่ยวของ(ศอ./

สสจ./รร./เครือขาย) 
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 
-กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน  
-ประเมินรับรองคุณภาพ
เบื้องตนรวมกับสาธารณสุข
จังหวัด 
 

2  จัดตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพ 

คัดเลือกพันธมิตรท่ีสนใจการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
แตงตั้งเปนคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 
ครู นักเรียน ผูปกครอง บุคลากร
สาธารณสุข ผูแทนองคกรในชุมชน 
อปท. แกนนำชุม หนวยงานตางๆ 

คณะกรรมการทำหนาท่ีใน
การรวมกันคนหาแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสูการเปน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

3 จัดตั้งคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ สรรหา
และแตงตั้งกรรมการท่ีปรึกษาจาก
ผูนำชุมชน ผูนำจิตวิญญาณ 
เครือขายครูเกา เครือขายศิษยเกา 
หางราน บริษัทท่ีมีพลังอำนาจ และ
แรงจูงใจในการผลักดันการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
ใหสำเร็จ 

กรรมการท่ีปรึกษา จะ
ทำงานรวมกับทางโรงเรียน
ในการเผยแพรขาวสารดาน
การดำเนินงานโรงเรียนรอบ
รูดานสุขภาพ ตลอดจน
ระดมทรัพยากรในทองถ่ิน 
เพ่ือสนับสนุนและสรางความ
แข็งแกรงในการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

4 วิ เคราะห สถานการณ  
Grand Tour 

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห 
สถานการณปญหาสุขภาพ สภาพ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน  
ระบบการเรยีนการสอน ระบบการ
ติดตามประเมินผล ระบบการสื่อสาร
ขอมูลสุขภาพ ระบบการการ
แกปญหา รวมท้ังทรัพยากรในชุมชน
ท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ เพ่ือ
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานในการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
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ข้ันท่ี ข้ันตอนการพัฒนา วิธีดำเนินการ 
บทบาทผูเกี่ยวของ(ศอ./

สสจ./รร./เครือขาย) 
5 กำหนดจุดเริ่มตนในการ

พัฒนา 
เปนการพูดคุย ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูนำผลการวิเคราะห
ขอมูลสุขภาพของโรงเรียนและชุมชน 
ท่ีไดมาพัฒนาใหเปนขอมูลท่ีสื่อสาร
ใหเห็นปญหาและความตองการให
เขาใจไดงาย เชน เปนแผนภาพ 
ตาราง ภาพ flow chart มารวม
ระดมความคิดในการกำหนดประเด็น
เพ่ือดำเนินการสงเสริมสุขภาพตาม
สภาพปญหา/ความตองการของ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
ผูปกครองและชุมชน สิ่งท่ีจะไดจาก
กระบวนนี้ ก็คือ ขอตกลงการทำงาน
รวมกัน แนวทาง/แผนการ 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

6 จัดทำกลไกหรือ 
แผนปฏิบัติการรวมกัน 

คณะกรรมการโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพของโรงเรียน รวมกำหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับสภาพปญหา พรอมท้ัง
กำหนดเปาหมายการดำเนินงาน 
รูปแบบกิจกรรม ปฏิทินการ
ดำเนินงาน บทบาทท่ีเก่ียวของ 
ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 
การประสานความรวมมือระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

คณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 

7 ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการโรงเรียนรอบรูดาน
สุขภาพของโรงเรียน ติดตาม
ความกาวหนาในการดำเนินงาน 
ทบทวน ดวยระบบ PDCA ตาม
มาตรฐานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี
ความสุข จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารระหวางผูเก่ียวของ มี
การประเมินผลการดำเนินงานเปน
ระยะๆ การปรับแผนงานเพ่ือแกไข

คณะกรรมการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานระดับจังหวัด 
คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานระดับเขตสุขภาพ 
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ข้ันท่ี ข้ันตอนการพัฒนา วิธีดำเนินการ 
บทบาทผูเกี่ยวของ(ศอ./

สสจ./รร./เครือขาย) 
ขอบกพรองในการดำเนินงานเปน
ประจำตอเนื่อง ขอรับการรับรอง
เบื้องตนจากคณะกรรมการระดับ
จังหวัด และการรับรองระดับเขตจาก
คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ 

8 การพัฒนาตอเนื่อง และ
ขยายผล 

หนวยงานระดับสูงข้ึนไปท่ีดูแล
โรงเรียน คณะกรรมโรงเรียน มีการ
ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงาน
ซ่ึงกันและกัน ดวยการสรางเครือขาย
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากโรงเรียนพ่ีสู
โรงเรียนนอง มีการจูงใจใหโรงเรียน
อ่ืนๆ ท่ียังไมพัฒนาเปนโรงเรียนรอบ
รูดานสุขภาพ เกิดความตื่นตัวและ
รวมดำเนินการพัฒนาใหเปนโรงเรียน
รอบรูดานสุขภาพมากข้ึน 

คณะกรรมดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ 
เครือขายโรงเรียน 

 

ภาพท่ี 2 ภาคีความรวมมือในการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข (Partnership) 
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ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข 
1. โรงเรียนไดรับรูแนวทางการสงเสริมสุขภาพ วินัยและความรอบรูดานสุขภาพใหกับ

นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและขยายผลสูชุมชน  

2. นักเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตในกระบวนการสรางความรอบรูดานสุขภาพ จนเกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงจะปลูกฝงใหเกิดการปฏิบัติตนท่ีจะนำไปสูการมีสุขภาพดีตั้งแต

เด็กควบคูไปกับการศึกษา  

3. ครู  ผูปกครอง และสมาชิกของชุมชนจะไดรับความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัย เพ่ือนำไป

ปฏิบัติใหเกิดทักษะการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 

4. ตัวชี้วัดของโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข มีความสอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมิน

คุณภาพการศึกษา กอใหเกิดผลดีตอโรงเรียนในการรับการประเมินจากภายนอก 

5. เกิดความรวมมือ ความสนิทสนม ระหวางโรงเรียนและภาคี โรงเรียนมีโอกาสไดรับความ

รวมมือและการชวยเหลือจากชุมชนและองคกรตางๆ เพ่ิมข้ึน 

 

ข้ันตอนการรับรองเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข 

  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมกับหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนในพ้ืนท่ี ชี้แจง

หนวยงาน  ฝายสาธารณสุข  ฝายการศึกษา  ตลอดจนโรงเรียนท่ีแสดงเจตจำนงเขารวมพัฒนา 

  2. โรงเรียนประเมินตนเอง โดยใชเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุขเพ่ือคนหาสิ่งท่ียังไมไดดำเนินการ หรือดำเนินการไมครบถวน 

  3. โรงเรียนพัฒนาใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน โดยใชวงจร PDCA  คือ วางแผน  ดำเนินการ  

ทบทวน ตรวจสอบ แกไขเพ่ือปรับแผนใหม ท้ังในสวนท่ีสามารถดำเนินการไดเองและสวนท่ี

จำเปนตองขอรับการสนับสนุนจากบุคคล / หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี  ซ่ึงสามารถขอรับคำแนะนำ

ไดจากทีมประเมินระดับอำเภอ 

  4. เม่ือโรงเรียนดำเนินการไดครอบคลุมทุกองคประกอบ และเห็นวาผานเกณฑมาตรฐานการ

ประเมินโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุขแลว สามารถแจงความประสงคขอรับการประเมินได

บุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 

   5. เม่ือโรงเรียนเห็นวาผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข จะตองจัดทำ

เอกสารพอสังเขป ท่ีแสดงใหเห็นถึงผลการบรรลุตัวชี้วัดตางๆ สงผานทีมประเมินระดับอำเภอและ

ระดับจังหวัดเพ่ือประเมินในเบื้องตน เปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข ระดับทอง 

  6. เม่ือโรงเรียนไดรับการประเมินวาผานเกณฑโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข ระดับทอง 

จากทีมประเมินระดับจังหวัดแลว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจงศูนยอนามัยเพ่ือขอรับการประเมิน

รับรองโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข ระดับเพชร  
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   7. หลังจากทีมประเมินจากศูนยอนามัยไดประเมินโรงเรียนและพิจารณาใหผานการประเมิน        
แลว สงเอกสารรายงานของโรงเรียน (รายงานท่ีแกไขแลว) และสรุปผลการประเมินของศูนยอนามัย 
เพ่ือใหพิจารณาการรับรองเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข ระดับเพชร    
  8. ศูนยอนามัยสงผลการรับรองโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข พรอมสรุปผลการประเมิน
ของศูนยอนามัยไปยังกรมอนามัย เพ่ือรับรองเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ระดับเพชร เพ่ือ
ขอรับเกียรติบัตรและโลรับรอง 
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ผ่าน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการรับรองเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

โรงเรียนเขารวมโครงการ โรงเรียนแจงความจำนงสมัครเขารวม

โครงการไปยังหนวยงานตนสังกัดในพ้ืนที่ 

ศอ. สสจ. ใหความรู ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

 
 

ไมผาน 

แจงความจำนงขอรับการประเมิน                  

พรอมเอกสาร/หลักฐาน ไปยงั                                

สำนักงานสาธารณสขุจังหวดั 

 

 

โรงเรียนพัฒนา                          

เขาสูเกณฑ 

ประเมินรับรองการเปนโรงเรยีนรอบรู

สุขภาพดี มีความสขุ ระดับทอง 

 

 
ประเมินรับรองการเปนโรงเรยีนรอบรู

สุขภาพดี มีความสขุ ระดับเพชร 

 

 

ทีมประเมิน อำเภอและ           

จังหวัด 

คณะกรรมการประเมินโรงเรียน

รอบรูสุขภาพดี มีความสขุ ระดับ

เพชรตามคำสั่งกระทรวง

 

 

 

คณะกรรมการพิจารณารบัรองฯ 
จากสวนกลาง 

 
 

พิจารณาและรับรองการเปนโรงเรยีนรอบรู

สุขภาพดี มีความสขุ ระดับเพชร 

 

 

โรงเรียนไดรับเกียรตบิัตรรับรองโรงเรยีน

รอบรูสุขภาพดี มีความสขุระดบัเพชร 

 

 

โรงเรียนประเมินตนเองโดยคณะกรรมการ 

สงเสริมสขุภาพของโรงเรียน 
 
 

โรงเรียนสงรายงานฉบับสมบูรณ 
 

ศูนยอนามัย สรุป รายงาน รบัรอง การประเมิน
โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ระดับเพชร 

 

 

สสจ. รวมกับ สพฐ.              

ชี้แจง 
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มาตรฐานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข HAPPINESS Health Literate 

School 
คำยอ คำเต็ม ความหมาย เปาประสงค 

H Health Literacy นักเรียนมีวินัยและความรอบรูดาน
สุขภาพ (ผลลัพธสุขภาพ) 

Student Excellence 

A Appreciative 
Coaching 

โรงเรียนเปนแหลงสรางวินัยและ
ความรอบรูดานสุขภาพ 

School   Excellence 

P Partnership ภาคีเครือขายเขมแข็ง Partnership  
Excellence 

P Planning  
(Strategic planning) 

แผนยุทธศาสตร สรางการมีสวนรวม 
สูนโยบายสาธารณะ 

Strategic Planning 
Excellence 

I Innovation นวัตกรรมการสรางวินัยและความ
รอบรูดานสุขภาพ 

KM Excellence 

Ness New Systemic School 
4.0 

ผลรวมวินัย ความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

HAPPINESS Health 
Literate School 

 

เชิงปริมาณ 

     

 

  เปาประสงค : นักเรียนมีวินัยและความรอบรูดานสุขภาพ 

1. นักเรียนเขาถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ 

1.1 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป ไดรับการคัดกรองภาวะโภชนาการ 

1.2 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก 

1.3 อัตรานักเรียน 7-18 ป ไดรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1.4 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป ไดรับการคัดกรองปญหาทางการเรียนรู 

1.5 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป ไดรับการคัดกรองสายตาและการไดยิน 

 

 

Health Literacy 
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2. นักเรียน มีความรอบรู และเขาใจในการแกไขภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ 

2.1 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป สูงดีสมสวน 

2.2 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป เริ่มอวนและอวน 

2.3 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป ผอม 

2.4 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป เตี้ย 

2.5 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป ฟนดีไมมีผุ/ ผุไดรับการรักษาแลว (cavity free) 

2.6 อัตรานักเรียน ป.1-ป.6 ปราศ จากฟนผุ อุด ถอน (Caries Free) 

2.7 อัตรานักเรียน ม.1-ม.3 ปราศ จากฟนผุ อุด ถอน (Caries Free) 

2.8 อัตรานักเรียน 7-18 ป มีสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับสุขภาพผานเกณฑ 

2.9 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป มีปญหาดานการเรียนรูไดรับการดูแลชวยเหลือ 

2.10 อัตรานักเรียน ป.1 ข้ึนไป มีปญหาดานสายตาและการไดยิน ไดรับการดูแล 

ชวยเหลือ 

2.11 อัตรานักเรียนดื่มน้ำเปลาสะอาด ท่ีโรงเรียน อยางนอย 3 ครั้งตอวัน  

3. คุณภาพการพัฒนา 

3.1 อัตรานักเรียนสูงดีสมสวน ป.6  

3.2 อัตรานักเรียน ป.6 แปรงฟนไดถูกตอง สะอาด 
 

เชิงคุณภาพ 

 

 

เปาประสงค : โรงเรียนเปนแหลงสรางวินัยและความรอบรูดานสุขภาพ 

1. กระบวนการสรางความรอบรู ดานสุขภาพใหนักเรียน 

1.1 กระบวนการถายทอดความรอบรู  

1.2 เทคนิค วิธีการและอุปกรณสรางความรอบรู 

2. กระบวนการติดตามและประเมินผล 

2.1 มีการจำแนกภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ 

2.2 มี Flow chart หรือแผนผังการแกไขปญหานักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงดาน

สุขภาพ 

2.3 กระบวนการประเมินผลดานสุขภาพ 

3. ครู เปนตนแบบของโรงเรียน สังคม/ชุมชน 

3.1 ดานวินัยสุขภาพ 

3.2 ดานจิตสาธารณะ/บริการ 

Appreciative Coaching 
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4. พัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 

4.1 ดานสิ่งแวดลอม 

1) สิ่งแวดลอมในโรงเรียนปลอดภัย นาอยู 
2) สถานท่ีรับประทานอาหารสะอาด และปลอดภัย 
3) หองสวมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
4) สถานท่ีออกกำลังกาย/สนามเด็กเลน เพียงพอ ปลอดภัย 
5) มีน้ำดื่มสะอาด  เพียงพอ ปลอดภัย ผานมาตรฐาน 

 

 

 

 เปาประสงค : ภาคีเครือขายเขมแข็ง 

1. ภาคีเครือขาย  มีสวนรวม การสรางวินัยและความรอบรูดานสุขภาพนักเรียน 

1.1 ภาครัฐ เชน รพ สต. รพช อบต อบจ เทศบาล ทองถ่ิน 

1.2 ภาคประชาชน : คณะกรรมการสถานศึกษาชมรมผูปกครอง/ศิษยเกาฯ 

2. นักเรียนมีชมรมสุขภาพ และกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ 

2.1 แกนนำนักเรยีน/นักเรียน 

 

 

เปาประสงค : แผนยุทธศาสตร สรางการมีสวนรวม สูนโยบายสาธารณะ 

1. ประเด็นมุงเนนพัฒนา สรางนโยบายสาธารณะ 

2. ดานการบริหารขอมูลสารสนเทศ 

3. ดานการบริหารการสื่อสาร 

 

 

เปาประสงค : นวัตกรรมการสรางวินัยและความรอบรูดานสุขภาพ 

1. นวัตกรรม / Best practice Model /โครงงานดานสุขภาพ 

 

 

 

  ระบบใหม นี้ เรียกวา "HAPPINESS  Health Literate School" หมายถึง ผลรวมวินัย ความ

รอบรูดานสุขภาพและสังคมท่ีพึงประสงค 

Partnership 

Planning 

Innovation 

New Systemic School 4.0 
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7. แนวคิดและทฤษฎกีารพัฒนาคูมือ 

   ความหมายของคูมือ  

    การดำเนินกิจกรรมจะตองใชสื่อ และสื่อท่ีสำคัญคือ คูมือ และเปนสิ่งท่ีกำหนด

จุดมุงหมายของการเรียนรู  เนื้อหาวิธีการ สื่อ ตลอดจนการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

ความหมายของคูมือ ผูใหความหมายดังนี้ 

    ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ใหความหมายของคูมือวา เปนสมุดหรือหนังสือท่ีให

ความรูเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ท่ีตองการรู เพ่ือใชประกอบตำรา เพ่ืออำนวยความสะดวกเก่ียวกับ

การศึกษา หรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพ่ือแนะนำวิธีใชอุปกรณอยางใดอยางหนึ่ง 

    ภัทรกร เฟองฟู (2548) ใหความหมายวา คูมือ คือ หนังสือหรือเอกสารแนะนำท่ี

จัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหผูใชไดศึกษา ทำความเขาใจ และปฏิบัติกิจกรรมตามไดอยางงายและมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐานและบรรลุผลสำเร็จไดตามท่ีกำหนดไวมากท่ีสุด  

    พิศูจน มีไปล (2549) กลาวถึง ความหมายของคูมือวา คูมือ คือ หนังสือท่ีจัดทำข้ึน

ไดโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค วิธีการดำเนินงานกิจกรรมวัดผล โดยผูเขียนท่ีมีประสงบการณใน

เรื่องนั้นๆ นำมาจัดทำใหอางายและสะดวกตอผู ศึกษาหรือผูนำไปใชจัดกิจกรรมไดดวยตนเอง 

ตลอดจนสามารถนำไปใชไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ แลมีมาตรฐาน

ใกลเคียนกันมากท่ีสุด 

   คัมภีร สุดแท (2553) ใหความหมายของคูมือวา คูมือ หมายถึง หนังสือ ตำรา 

เอกสารแนะนำ หรือเปนสื่อท่ีใชเปนแนวทางในการปฏิบัติควบคูกันไปกับการทำสิ่งใดสงหนึ่งท่ีมี

เนื้อหา สาระสั้นๆ ท่ีผูอานสามารถนำไปปฏิบัติไดทันที จนบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 

    สุรัสวดี จินดาเนตร (2553) กลาวถึงความหมายของคูมือวา คูมือเปนเอกสารท่ีจัดทำ

ข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการของผูใชใหสามารถดำเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหมี

มาตรฐานใกลเคียงกันใหมากท่ีสุดและบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 

  สิริกร ประสบสุข  (2555) กลาวถึงความหมายของคูมือวา คูมือ หมายถึง หนังสือท่ี

เขียนข้ึนเพ่ือเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาหาความเขาใจและงายตอการปฏิบัติตามได ในการหา

กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหมีมาตรฐานใกลเคียงกันมากท่ีสุด และทำใหนักเรียนนักศึกษามีความรู 

ความสามารถและทักษะท่ีใกลเคียงกัน 

  ประเภทของคูมือ 

     นักวิชาการหลายทาน แบงประเภทของคูมือตามความเหมาะสม กับการใชงานดังนี้ 

    1. คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรท่ีเสนอแนวทาง หรือเทคนิค

การสอน การใชสื่อท่ีมีความสัมพันธกับรายวิชา และระดับชั้นตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
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     2. คูมือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ัวไป ท่ีเสนอแนวทางหรือเทคนิคในการจัด

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม ใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ท่ีไดกำหนดเปาหมายไว ซ่ึงมิไดเก่ียวของสัมพันธกับเนื้อหา หรือคำอธิบายวิชาใด 

     3. คูมือการใชสื่อ หรือนวัตกรรมเปนการเผยแพรผลงาน ของครูเพ่ือใหผูอ่ืนมาใช ให

ถูกตองจึงตองจัดทำคูมือการใช 

  สริิกร ประสพสุข (2555) อธิบายวา โดยท่ัวไปหนังสือคูมือท่ีพบมี 3 ประเภทไดแก 

   1. คูมือครู (teacher’s Manual or Handbook)  เปนหนังสือท่ีใหแนวทางและคำแนะนำ

แกคร ูเก่ียวกับสาระวิธีการกิจกรรม ซ้ือวัสดุอุปกรณ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ ปกติมักใชควบคูกับ

ตำราเรียนหรือหนังสือเรียน เชนคูมือจัดกิจกรรมบูรณาการ ฉันอยากเด็กปฐมวัย คูมือปฏิบัติการ

นิเวศวิทยาเปนตน 

   2. คูมือเรียนแบบฝกปฏิบัติ (Student’s Manual or Workbook) คือหนังสือท่ีผูเรียนใช

ควบคูกับตำราท่ีเรียนปกติ จะประกอบไปดวยสาระ คำสั่ง แบบฝกหัด เอกสารท่ีวางสำหรับเขียน

คำตอบ และการทดสอบ ปจจุบันคูมือผูเรียน ไมเพียงแตจะทำข้ึน เพ่ือใชควบคูกับหนังสือตำราเทานั้น 

และอาจจะใชเปนคูมือสำหรับการศึกษาควบคูไปกับสื่ออ่ืนๆ ท่ีทำหนาท่ีแทนครูหรือตำรา เชน 

บทเรียน วีดีทัศน บทเรียนทางไกล ภาพยนตร หรือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตน 

   3. คูมือท่ัวไปเปนหนังสือท่ีใหความรูเก่ียวกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แคผานโดยมุงหวังใหผูอาน 

หรือผูใชมีความเขาใจและสามารถดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา คูมือไมวาจะมีก่ีประเภท สวนมากจะเก่ียวการเรียนการสอน

หรือการจัดกิจกรรม เปนคูมือท่ีเสนอแนะแนวทางเทคนิคในการดำเนินการสอนหรือกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว ซ่ึงมีสวนประกอบท่ีสำคัญๆ ท่ีจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จ 

 ลักษณะของคูมือท่ีดี นักการศึกษากลาวถึงลักษณะของคูมือท่ีดี ไวดังเชน 

       สาระ ปทมพงศา (2551) กลาววาคูมือท่ีดีนั้นควรมีลักษณะในประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

1. ดานเนื้อหาตองถูกตอง และครอบคลุมสาระของคูมือนั้น 

2. การจัดลำดับขอมูลนำเสนอเปนข้ันตอนเขาใจงาย 

3. มีคำชี้แจง มีวัตถุประสงคชัดเจน 

4. ผูใดอานแลวสามารถนำไปปฏิบัติได 

5. รูปแบบของคูมือเหมาะสมและทนตอการใชงาน 

6. ใชภาษาเหมาะสมกับผูใชเพ่ือใหเขาใจงาย 

7. มีตัวอยางประกอบทำใหเขาใจงายข้ึน 

8. มีแหลงสืบคนขอมูลหรือหนังสืออางอิง 
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แสงรุนีย มีพร (2552) กลาวา คูมือท่ีดีนั้น ควรใหรายละเอียดครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

  1. ควรระบใุหชัดเจนวา คูมือนั้นเปนคูมือสำหรับใคร ใครเปนผูใช 

  2. กำหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวา ตองการใหผูใชไดอะไรบาง 

    3. ควรมีสวนนำท่ีจูงใจผูใชวา คูมือนี้จะชวยผูใชไดอยางไร ผูใชจะไดประโยชน

อะไรบาง   

  4. ควรมีสวนท่ีใหหลักการหรือความรูท่ีจำเปนแกผูใชในการใชคูมือ เพ่ือใหการใช

คูมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

  5. ควรมีสถานท่ีใหคำแนะนำแกผูใชเก่ียวกับการเตรียมตัว การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ และสิ่งจำเปนในการดำเนินการตามคูมือแนะนำ 

  6. ควรมีสวนท่ีใหคำแนะนำ แกผูใชเก่ียวกับข้ันตอนหรือกระบวนการในการทำสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง 

    7. ควรมีคำถามหรือกิจกรรมใหผูใชคูมือทำเพ่ือตรวจสอบความเขาใจการอานหรือ 

การปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเสนอแนะ และเวนท่ีวางสำหรับผูใชคูมือในการเขียนคำตอบ รวมท้ังมีคำตอบ

หรือแนวในการตอบ หรือคำเฉลยใหไวดวย เพ่ือผูอานจะไดสามารถตรวจสอบคำตอบของตนเอง 

นอกจากนั้นผูเขียนท่ีมีประสบการณมากในเรื่องท่ีเขียน หากสามารถคาดคะเนคำตอบของผูใชคูมือได

และคาดคะเนไดวาสวนใหญผูใชคูมือมักผิดพลาดตรงจุดไหน ถาผูเขียนคูมือสามารถอธิบายดวยวา

คำตอบอะไรถูกผิดดวยเหตุใด ก็จะยิ่เปนประโยชนตอผูใชคูมือ 

 

องคประกอบของคูมือ 

     จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับองคประกอบของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู

พบวามีผูอธิบายองคประกอบของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูไวดังนี้ 

     พิศูจน มีไปล (2549) กลาววาองคประกอบของคูมือควรประกอบดวยการชี้แจงใน

การทำคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติ เนื้อหาสาระท่ีสำคัญในการสอนกระบวนการวิธีการการเสนอแนว

ทางการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดและแหลงอางอิงท่ีสามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมไดอีกตอไป 

   แสงรุณี มีพร (2552) เปลาวาคูมือประกอบดวย  

1. การชี้แจงในการใชคูมือ  

2. การชี้แจงเก่ียวกับการเตรียมการท่ีจำเปนตางๆ  

3. เนื้อหาสาระและกระบวนการหรือข้ันตอนในการดำเนินการ    

4. ความรูเสริม หรือแบบฝกปฏิบัติเพ่ือชวยใหผูอานในการฝกฝน  

5. ปญหาและคำแนะนำเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหา  

6. แหลงขอมูลและแหลงอางอิง 
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   คัมภีร ชุดแท  (2559) กลาววา คูมือประกอบดวย 3 สวนหลักคือ 

1. สวนท่ี 1 บทนำ เปนสวนท่ีอธิบายถึงความเปนมาในการจัดทำคูมือความมุง

หมายความสำคัญและประโยชนของคูมือ  

2. สวนท่ี 2 การชี้แจงการใชคูมือเปนสวนเก่ียวกับวิธีการใชคูมือ  

3. สวนท่ี 3 สวนเนื้อหาเปนสวนอธิบายเก่ียวกับเนื้อหาของคูมือ 

     พัชรพร สันติวิจิตรกุล (2553) กลาววา ในการจัดทำคูมือจะตองประกอบดวย

องคประกอบสำคัญคือ วิธีการใชคูมือโดยคำแนะนำในการใชคูมือ เนื้อหาสาระการชี้แจงเก่ียวกับการ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรม แหลงขอมูลอางอิงเพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูใชคูมือ ให

สามารถดำเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และแบบฝกหัดหรือแบบฝกปฏิบัติเพ่ือ

ชวยในการฝกฝน เพ่ือประโยชนในการชวยใหการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ บรรลุตามเปาหมาย 

ท้ังยังชวยในการประหยัดทรัพยากรประหยัดเวลาและบุคลากรตลอดจนผลงานมีคุณภาพตาม

เปาหมาย 

     สุรัสวดี  จินดาเนตร (2553 ) อธิบายองคประกอบของการจัดทำคู มือไว  8 

องคประกอบดังนี้ 

     1 การชี้แจงในการใชคูมือครอบคลุมถึง 1.1 วัตถุประสงคของคูมือ 1.2 ฝากดู

พ้ืนฐานท่ีจำเปนในการใชคูมือ 173 วิธีการใช 1.4 คำแนะนำ 

    2 เนื้อหาสาระท่ีจะสอน ปกติมีเนื้อหาสาระท่ีจะสอนโดยมีคำชี้แจงในคำอธิบาย

ประกอบและอาจมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระใหผูอานเกิดความเขาใจท่ีกระจาง 

    3 การเตรียมการสอนประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

     3.1 การจัดสถานท่ีวัสดุสื่ออุปกรณและเครื่องมือท่ีจำเปน  

     3.2 การเตรียมวัสดุเอกสารประกอบการสอนแบบฝกหัดและแบบปฏิบัติ

ขอสอบคำเฉลย  

       3.3 การติดตอประสานงานท่ีจำเปน 

    4 กระบวนการวิธีการกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนท่ีสำคัญของคูมือซ่ึงมีขอมูล

รายละเอียดดังนี้ 

      4.1 คำแนะนำเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการสอน  

      4.2 การแนะนำและตัวอยางเก่ียวกับกิจกรรมการสอน ท่ีชวยใหผูสอน

บรรลุผล  

     4.3 คำถามตัวอยางแบบฝกหัดแบบฝกปฏิบัติและสื่อตางๆท่ีใชในการสอน   

    4.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับสิ่งท่ีควรทำไมควรทำซ่ึงมาจากประสบการณของ

ผูเขียน 



46 
 

    5 การจัดและประเมินผล คูมือท่ีดีกวาจะใหคำแนะนำเก่ียวของกับการสอนอยาง

ครบถวน การวัดและประเมินการสอนและเปนองคประกอบสำคัญของการสอน อีกองคประกอบหนึ่ง

ท่ีคูมือจะเปนตองใหรายละเอียดตางๆ เชน เครื่องมือวัดผลวิธีวัดผลเกณฑการประเมินผล 

     6 ความรูเสริม คูมือท่ีดีจะตองคำนึงถึงความตองการของผูใชและสามารถคาดคะเน

ไดวาผูชายมักจะประสบปญหาในเรื่องใด และจัดหาหรือจัดทำขอมูลท่ีจะชวยสงเสริมความรูของครู 

อันจะทำใหการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน 

     7 ปญหาและคำแนะนำเก่ียวกับการปองกันและการแกปญหา ผูเขียนคูมือจะเปนผูมี

ประสบการณ ในเรื่องท่ีเขียนมากพอสมควร ซ่ึงจะชวยใหรูวาในการดำเนินการเรื่องนั้นๆ มักจะมี

ปญหาอะไรเกิดข้ึนบาง และจุดออนในเรื่องนั้นมีอะไรบาง การมีประสบการณจะชวยใหผูชายและ

ผูอาน สามารถกระทำสิ่งนั้นไดราบรื่น ไมเกิดปญหาอุปสรรค ปญหานับวาเปนจุดเดนของคูมือ การทำ

หนาท่ีผูเขียนท่ีดี จะตองแนะนำและปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูอานหรือผูใช 

     8 แหลงขอมูลและแหลงอางอิงตางๆ หนังสือท่ีดีควรมีแหลงขอมูลและแหลงอางอิง 

จะเปนประโยชนแกผูอานในการศึกษาคนควาตอไป 

    จากการศึกษาขางตนสรุปไดวา คูมือหมายถึง หนังสือหรือเอกสารท่ีใหความรู

เก่ียวกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแกผูอานโดยมุงหวังใหผูอานหรือผูใช มีความเขาใจสามารถดำเนินการใน

เรื่องนั้นดวยตนเองไดอยางเหมาะสม หรือหนังสือ หรือเอกสาร ท่ีใชประกอบควบคู ในแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของ

คูมือท่ีดีนั้น ควรประกอบดวยเนื้อหาท่ีชัดเจนเขาใจงาย มีรูปเลมกะทัดรัด ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน 

ในการจัดลำดับขอมูลนำเสนอเปนข้ันตอนท่ีเขาใจงาย ในดานของเนื้อหา ควรมีการกำหนด

วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน มีการระบุขอบขายเนื้อหาท่ีครอบคลุม มีการแนะนำในการศึกษาคูมือ ซ่ึง

เขียนไวชัดเจน มีความเหมาะสมตรงกันความตองการและความจำเปน สวนในดานการนำไปใชนั้น

ควรมีการกำหนดข้ันตอนการศึกษาคูมือ กิจกรรม เนื้อหา และแบบฝกหัดท่ีสัมพันธกัน พรอมท้ังมีการ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของคูมือ ในสวนขององคประกอบท่ีสำคัญของคูมือ ประกอบดวย 3 

สวน คือ สวนท่ี 1 การชี้แจงการใชคูมือและวัตถุประสงคคูมือ สวนท่ี 2 เนื้อหาสาระแบบฝกกิจกรรม

และการวัดประเมินผล และสวนท่ี 3 แหลงอางอิงซ่ึงองคประกอบท่ีสำคัญของคูมือนั้นจะตองงายตอ

การทำความเขาใจมีวิธีการใชไมสลับซับซอน การนำเสนอแหลงความรู อุปกรณ มีความสอดคลองกับ

เนื้อหาและกิจกรรม ในการดำเนินข้ันตอนการจัดทำคูมือ ควรเริ่มจากกำหนดหัวขอเรื่องท่ีจะศึกษา  

เอกสารท่ีเก่ียวของ จัดทำตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและทดสอบเนื้อหา ปรับปรุงคูมือ 

และใชงานประเมินผลรวบรวมขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคูมือและจัดทำคูมือท่ีสมบูรณเหมาะสมตอ

การใชงาน 
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8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

    วนิดา  ฤทธิ์เจริญ (2550) ศึกษาการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 2) พัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  3) ทดลองใชคูมือ 

4) ประเมินผลและปรับปรุงคูมือ  สรุปผลการวิจัยดังนี้ 1) โครงการศึกษานอกโรงเรียนตองการใหคูมือ

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีรูปแบบท่ีมีการประเมิน

ตนเองของครูกอนและหลังการใชคูมือ มีคำแนะนำในการศึกษาคูมือ มีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ มีรูปแบบท่ีมีการประเมินตนเองของครูกอน

และหลังการใชคูมือ มีคำแนะนำในการศึกษาคูมือ มีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดวยการจัดการบูรณาการ และคูมือควรมีอักษรขนาดเหมาะสม อานงายชัดเจน มีภาพประกอบ

เนื้อหา 2) คูมือประกอบดวยคำชี้แจงการใชคูมือ วัตถุประสงค ขอบขายเนื้อหา และคำแนะนำ

การศึกษาคูมือ เนื้อหาประกอบดวย 2.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 2.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการบูรณาการ 2.3 

การมีสวนรวมในการเขาคายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รายการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ คูมือมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 3) ทดลองคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยการจัดการบูรณาการ

กับครูการศึกษานอกโรงเรียน พบวา ครูการศึกษานอกโรงเรียนสวนใหญศึกษาคูมือไปตามคำแนะนำ

การใชคูมือ และ ปฏิบัติตามข้ันตอนการศึกษาคูมือ 4) ผลการประเมินคูมือดานความรูความเขาใจ

พบวา ครูมีความคิดเห็นวาคูมือ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ครูสามารถนำไปประยุกตใชได 

    ปรีชา สัจจกุล (2551)  ศึกษาการพัฒนาคูมือระบบการชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห 38 จังหวัดระนอง เพ่ือจัดทำและประเมินคูมือการดำเนินงานระบบ การดูแล

ชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 จังหวัดระนอง จัดทำข้ึนเพ่ือเปนคูมือสำหรับครู

ผูวิจัยไดดำเนินการเปนข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารตำราคูมืองานวิจัย

ท่ีเก่ียวของและศึกษาสภาพจริงโรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 จังหวัดระนอง ข้ันตอนท่ี 2 กำหนด

โครงรางและรูปแบบของคูมือโดยอาศัยขอมูลท่ีศึกษามา ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของ

คูมือ โดยนำรองของคูมือใหผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบและนำไปจัดทำคูมือ แลว

นำไปใหผูประเมินความเหมาะสม 2 กลุมประกอบดวย กลุมผูสงเสริมการทำงานของครูท่ีปรึกษาและ

กลุมครูท่ีปรึกษา ประเมินความเหมาะสมท้ังเนื้อหาภาษาและการนำไปใช ข้ันตอนท่ี 4 ปรับปรุงคูมือ

เปนฉบับสมบูรณ การวิจัยมีผลสรุปไดดังนี้ 1. ไดคูมือการดำเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 จังหวัดระนอง ซ่ึงมีเนื้อหาแบงออกเปน 6 สวนไดแก 1) 

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2)การคัดกรองนักเรียน 3) การปองกันและแกไขปญหา 4) การ

สงเสริมพัฒนานักเรียน 5) การสงตอ 6) การประเมินทบทวน   2. การประเมินความเหมาะสมของ

คูมือ พบวา ความถูกตองทางดานเนื้อหาภาษาและข้ันตอนการนำไปใชมีความเหมาะสมในระดับมาก 

      วลัยวัลล พุมพ่ึงพุทธ (2554) วิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

รังสิต มีเนื้อหาประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ตอนท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานสำหรับครูผูสอนกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนไดแก หลักการเปาหมายขอบขายและการจัดกิจกรรมโครงสราง กิจกรรมพัฒนาผูเรียนบทบาท

หนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของและการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตอนท่ี 2 ระบบกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ตอนท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตอนท่ี 4 แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยผลการ

ประเมินความเหมาะสมของคูมือในการนำคูมือไปใชจากผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผู

ปฏิบัติการสอนมีความเห็นวาโดยรวมคูมือนี้เหมาะสมในการนำไปใชอยูในระดับมากท่ีสุด 

      สุกิจ  ทวีศักดิ์ (2555) วิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือเสริมสรางแรงจูงใจสำหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาท่ีขาดแรงจูงใจ : การวิจัยแบบผสมวิธี จากการศึกษาการพัฒนาคูมือ มีสาระสำคัญ 2 สวน

คือ บทนำและกระบวนการดำเนินการ การตรวจสอบคูมือเสริมสรางแรงจูงใจสำหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาท่ีขาดแรงจูงใจ พบวาความเหมาะสมของคูมือเสริมสรางแรงจูงใจมีคาเฉลี่ยรอยละ 96.5 3 

และการนำไปปรับใชของคูมือเสริมสรางแรงจูงใจมีคาเฉลี่ยรอยละ 98.6 1 ซ่ึงมากกวาเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกำหนดไว จึงสรุปไดวา คูมือท่ีพัฒนาข้ึนมามีองคประกอบครบถวนสมบูรณ จัดใหผูใชสามารถ

นำไปใชเสริมสรางแรงจูงใจ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาท่ีขายแรงจูงใจได 

     นพเชรษฐ สิริสุริยกมลชัย และชนสิทธิ์  สิทธสูงเนิน (2557) วิจัยเรื่องการพัฒนาครู

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราณบุรี  อำเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาผล

การประเมินการใชคูมือ ครูท่ีปรึกษามีความรูความเขาใจในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

อยูในระดับคุณภาพดี  ครูท่ีปรึกษามีความสามารถในการจัดกิจกรรมอยูในระดับคุณภาพดี  ครูท่ี

ปรึกษามีความเห็นวาคูมือมีความเหมาะ ดานองคประกอบ คูมือมีการชี้แจงวิธีการใชคูมือชัดเจน ดาน

เนื้อหามีเนื้อหาครอบคลุม มีภาพประกอบ ทำใหผูมีความนาสนใจ ดานกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติ

ใชงานไดจริง ดานการวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม สามารถนำไปใชวัดผล

ผูเรียนไดจริง และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับคุณภาพดีมาก 

     ปญจนาถ ชูทอง (2557)  วิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ สำหรับครูผูสอน โรงเรียนเซนตโยเซฟ เกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  สุราษฎรธานีเขต 1 พบวาความตองการในการพัฒนาคูมือของครูผูสอนในภาพรวมอยู
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ในระดับมาก การพัฒนาคูมือประกอบไปดวย 4 ตอน คือ การจัดการเรียนการสอน กระบวนการ

เรียนรู การออกแบบการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนการสอน ไดผลการประเมิน

ความเหมาะสมของคูมือ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทางดานเนื้อหาภาษาและการนำไปใช ผล

การทดสอบหลังการใชคูมือสูงกวากอนใชคูมืออยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

  จากการศึกษาขางตน สรุปไดวา การพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช ใหมีประสิทธิภาพนั้นควรมีองคประกอบของคูมือ

ครบถวน เนื้อหาสาระถูกตอง การจัดลำดับขอมูลนำเสนอเปนข้ันตอน เขา ใจงาย มีคำชี้แจง 

วัตถุประสงคท่ีชัดเจน เม่ือผูอานไดศึกษาแลวสามารถนำไปปฏิบัติได รูปแบบมีความเหมาะสมและทน

ตอการใชงาน ภาษาท่ีใชเหมาะสมเขาใจงาย มีตัวอยางประกอบ ตลอดจนมีเอกสารอางอิง เพ่ือใช ใน

การสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม 
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บทท่ี 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาครั้งนี้ ใชกรอบแนวคิด กระบวนการวิจัยและพัฒนา (The Research and 

Development) ในการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 

11 นครศรีธรรมราช ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้ (รัตนะ บัวสนธ, 2556 ; สุวิมล วองวาณิช, 

2554 ; องอาจ  นัยพัฒน, 2554 ; รุจโรจน  ศิริบรรณพิทักษ, 2552 ; รุจโรจน แกวอุไร, 2552 ; ทิศ

นา แขมมณี, 2548 ; Borg and Gall, 1979)  

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน และความตองการพัฒนาดาน

การสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

1.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน  

    1.1.1 ศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน โดยลงพ้ืนท่ีประชุมกลุม Focus 
Group เพ่ือ วิเคราะหสถานการณ PP Excellence HAPPEN Scoring เขตสุขภาพท่ี 11  
       1.1.2 ในท่ีประชุมกลุมรวมกันวิเคราะหและประเมินสถานการณการสงเสริมสุขภาพ
วัยเรียนและความตองการดานการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
         1.2 กลุมผูใหขอมูล  

  1.2.1 ผูรับผิดชอบงานวัยเรียนภาคสวนกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สพป.13 เขต 

ผูอำนวยการโรงเรียนท่ีผานการรับรองโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

  1.2.2 ผูรับผิดชอบงานวัยเรียนภาคสวนกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดท้ัง 7 จังหวัด ประกอบดวยนายแพทยสสจ. หัวหนาสงเสริมสุขภาพ และ

ผูรับผิดชอบงานวัยเรียน  

1.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  - แบบบันทึกการประชุมกลุม เครื่องบันทึกเสียง แบบสอบถามสถานการณ

การสงเสริมสุขภาพวัยเรียน ตามกรอบ HAPPEN และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน โดยแบบประเมินมีลักษณะแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ และ

เพ่ิมเติมชองวาง สำหรับใหผูเขารวมประชุมรวมแสดงความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102) 

1.4 การวิเคราะหขอมูล 

   - จากบันทึกการประชุมกลุม นำมาวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) และ วิเคราะหคะแนนจากแบบประเมิน โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) สวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนำไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย (บุญชม ศรี

สะอาด. 2545 : 67) ดังนี้ 

      คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความสอดคลองกับสถานการณจริงและความตองการ 

อยูในระดับ มากท่ีสุด 

     คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความสอดคลองกับสถานการณจริงและความตองการ 

อยูในระดับ มาก 

     คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความสอดคลองกับสถานการณจริงและความตองการ 

อยูในระดับ ปานกลาง 

      คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความสอดคลองกับสถานการณจริงและความตองการ 

อยูในระดับ นอย 

      คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความสอดคลองกับสถานการณจริงและความ

ตองการ อยูในระดับ นอยท่ีสุด   

    

  ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนย

อนามัยท่ี11 นครศรีธรรมราช  

2.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน มีข้ันตอนการพัฒนา 3 ข้ันตอนยอย คือ  

      2.1.1 การยกรางคูมือฯ โดยผูวิจัย ทำการศึกษาเอกสาร ปฏิญญาศรีวิชัย 

คูมือการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 2558) คูมือสรางความเขมแข็งโรงเรียน

ตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (สพฐ, 2560) คูมือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (กรม

อนามัย, 2560) และผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชในการออกแบบคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู

สุขภาพดีมีความสุข และดำเนินการจัดพิมพคูมือฯ ฉบับราง เพ่ือเตรียมพรอมสำหรับการนำเสนอตอผู

มีสวนรวม 

    2.1.2 การพัฒนาคูมือฯ แบบมีสวนรวมจากเครือขาย โดยการจัดประชุม

เพ่ือนำเสนอคูมือฯ ฉบับราง  โดยผูวิจัยมีหนาท่ีในการนำเสนอคูมือฯ ฉบับราง ผูเขารวมประชุม

ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานวัยเรียนท้ังภาคสวนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 

ตามขอ 1.2 และเพ่ิมเติมผูเก่ียวของจากสำนักสงเสริมสุขภาพวัยเรียน กรมอนามัย ผูแทน สคร. 

ผูแทนจากกรมสุขภาพจิต เพ่ือพิจารณารางคูมือฯ วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

จากการบันทึกการประชุม ขอเสนอแนะ หลังจากการประชุมนำมาปรับปรุงแกไข ตามความคิดเห็น

และขอเสนอแนะของท่ีประชุม จัดพิมพคูมือฯ ฉบับราง เพ่ือเตรียมจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ

คุณภาพของคูมือฯ   
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     2.1.3 การตรวจสอบคุณภาพของคูมือฯ ดานองคประกอบและเนื้อหา ดาน

ภาษาและดานรูปแบบ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน และ

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและโรงเรียนรอบรูสุขภาพ จำนวน 5 ทาน รวม 8 ทาน 

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือฯ โดยแบบประเมินมีลักษณะแบบมาตรสวนประมาณคา 

(Rating Scale)  5 ระดับ และเพ่ิมเติมชองวาง สำหรับใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น (บุญชม ศรี

สะอาด. 2545 : 102)    

ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากท่ีสุด  

    ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ มาก 

    ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ ปานกลาง 

   ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอย 

    ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดำเนินการนำสงและรับกลับ แบบประเมิน พรอมคูมือฉบับราง

ใหกับผูทรงคุณวุฒิ ดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณของแบบประเมินท่ีไดรับคืน 

2) บันทึกขอมูลเพ่ือนำไปวิเคราะหวิธีการทางสถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 3) วิเคราะห

คะแนนจากแบบประเมิน โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) แลวนำไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 67) ดังนี้ 

     คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากท่ีสุด 

    คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ มาก 

      คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ ปานกลาง 

    คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอย 

    คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

   เกณฑคาเฉลี่ย 3.51 เปนตนไป 

  แลวนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิท้ัง 8 ทาน จัดพิมพคูมือ 

เพ่ือเตรียมสำหรับนำไปทดลองใชกับโรงเรียนท่ีสมัครใจ เขาสูโครงการโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข รุนท่ี 1 จำนวน 15 โรงเรียน 

   

  ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

    เปนการนำคูมือฉบับรางไปทดลองใช โดยการนำไปใชจริงกับโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี 

มีความสุข รุนท่ี 1 โดยการคัดเลือกอยางมีระบบจากสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน
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สาธารณสุขจังหวัด และตามความสมัครใจ ตามเกณฑเง่ือนไข จำนวน 15 โรงเรียน โดยมี 4 ข้ันตอน

ยอย ไดแก  

     3.1 การประชุมชี้แจงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน คัดเลือกโรงเรียนเปาหมาย 

โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข รุนท่ี 1 

  3.2 การประชุมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กอง

กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 41 และ 42 เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีดูแลโรงเรียน ท่ีเขารวม

กระบวนการพัฒนาฯ โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข รุนท่ี 1 แนวทางการดำเนินงานโรงเรยีนรอบ

รูสุขภาพดี มีความสุข ตามคูมือฯ 

     3. 3 โรงเรียนพัฒนาตามแนวทางคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข 

  3.4 เยี่ยมเสริมพลัง รับรองคุณภาพการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข รุน 1 

   เครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย คูมือฉบับราง แบบบันทึกการเยี่ยมเสริมพลัง 

รับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข  การสืบเสาะเชิงลึกในพ้ืนท่ี โดยการสัมภาษณผูมี

สวนไดเสีย ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน  

    วิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหความเหมาะสมในการนำคูมือฯ ไปใช ท่ีไดจากการ

สังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย และทีมคณะกรรมการรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมี

ความสุข วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการบันทึกการ

ประชุมสรุปการเยี่ยมเสริมพลัง รับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข  จากการสืบเสาะ

เชิงลึกในพ้ืนท่ี 

   

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู

สุขภาพดี มีความสุข   

    4.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (มหกรรมภาคใต 2562) การดำเนินงานโรงเรยีนรอบรู

สุขภาพดี มีความสุข บันทึกผลการประชุม 

  4. 2 ประเมินผลการใชคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข ดานความถูกตอง ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน และ

ดานความพึงพอใจ โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูทดลองใชเครื่องมือ ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน 

ครูผูรับผิดชอบ เจาหนาท่ีสาธารณสุข คณะกรรมการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมี

ความสุข   
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    4.3 นำผลท่ีไดมาใชปรับปรุงแกไข และจัดทำคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน

รอบรูสุขภาพดี มีความสุข ฉบับสมบูรณ  

     เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินคูมือ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดย

แบบประเมินมีลักษณะเนื้อหาเก่ียวกับการประเมินความเหมาะสมของข้ันตอนตางๆ ท่ีตองปฏิบัติใน

คูมือฯ ความเหมาะสม ดานองคประกอบและเนื้อหา ดานภาษาและดานรูปแบบ โดยแบบประเมินมี

ลักษณะแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ และเพ่ิมเติมชองวาง สำหรับให

ผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102)    

ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากท่ีสุด  

    ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ มาก 

    ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ ปานกลาง 

   ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอย 

    ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดำเนินการนำสงและรับกลับ แบบประเมิน พรอมคูมือฉบับราง

ใหกับผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน ครูอนามัย  เจาหนาท่ีสาธารณสุข กรรมการประเมิน

รับรองคุณภาพ ท้ัง 15 โรงเรียน  

การวิเคราะหขอมูล  

    1) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณของแบบประเมินท่ีไดรับคืน  

    2) บันทึกขอมูลเพ่ือนำไปวิเคราะหวิธีการทางสถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำเร็จรูป  

   3) วิเคราะหคะแนนจากแบบประเมิน โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนำไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย (บุญชม ศรี

สะอาด. 2545 : 67) ดังนี้ 

     คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากท่ีสุด 

    คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ มาก 

      คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ ปานกลาง 

    คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอย 

    คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

   เกณฑคาเฉลี่ย 3.51 เปนตนไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู

สุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช  ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้ 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน และความ

ตองการพัฒ นาด านการส งเสริมสุ ขภ าพใน โรงเรียน  ศูนยอนามัย ท่ี11 นครศรีธรรมราช 

  2. ผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

ศูนยอนามัยท่ี11 นครศรีธรรมราช 

  3. ผลการวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียน

รอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

  ผลการวิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนการวิจัย ซ่ึงมีผล 

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

ผลการวิจัย 

  4.1 ผลการศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน และความตองการพัฒนาดาน

การสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  

     1.1 ผลการศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน โดยลงพ้ืนท่ีประชุมกลุม 
Focus Group เพ่ือ วิเคราะหสถานการณ PP Excellence HAPPEN Scoring เขตสุขภาพท่ี 11 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมกลุม สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนตาม
กรอบ HAPPEN และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
 

สถานการณดานการสงเสริมสุขภาพ 
วัยเรียน ตามกรอบ HAPPEN 

สถานการณปจจุบัน ความตองการพัฒนา 
      

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. สถานการณดานสุขภาพวัยเรียน 
(Health Literacy) 

2.71 0.76 ปานกลาง 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

2. โรงเรียนใหความสำคัญกับพฒันาดานการ

สงเสริมสุขภาพนักเรียน (Appreciation) 
3.29 0.49 ปานกลาง 4.57 0.79 มากท่ีสุด 

3.การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการรวม
พัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 
(Partnership/PHB/DHB) 

3.29 0.49 ปานกลาง 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

4. โรงเรียนมีแผน/นโยบายดานพัฒนาสงเสริม
สุขภาพนักเรียน (PIRAB) 

4.14 0.69 มาก 4.43 0.53 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดการความรู นวัตกรรม

เพื่อแกปญหาดานสุขภาพนักเรยีน 
(Empowerment) 

3.14 0.38 มาก 4.29 0.49 มาก 

6. ภาพรวมโรงเรียนในจังหวัดของทาน มี
การดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพและประสบความสำเร็จ
ระดับเพชร หรือผานโรงเรียนตนแบบของ 
สพฐ. (Neo Health) 

2.86 0.90 ปานกลาง 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 3.24 0.76 ปานกลาง 4.38 0.62 มาก 
  

  จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมกลุม สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัย
เรียนตามกรอบHAPPEN ของแตละจังหวัด พบวาภาพรวมดานสถานการณในปจจุบันอยูระดับปาน
กลาง ( X =3.24 S.D.=0.76) เม่ือแยกรายดานพบวา ดานโรงเรียนโรงเรียนมีแผน/นโยบายดาน

พัฒนาสงเสริมสุขภาพนักเรียน (PIRAB) และดานโรงเรียนมีการจัดการความรู นวัตกรรมเพ่ือแกปญหา
ดานสุขภาพนักเรียน (Empowerment) อยูระดับมาก สวนดานสถานการณดานสุขภาพวัยเรียน 
(Health Literacy) โรง เรียน ให ค วามสำ คัญ กับ พั ฒ นาด านการส ง เสริม สุ ขภ าพ นั ก เรี ยน 
(Appreciation) การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการรวมพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 
(Partnership/PHB/DHB) อยูระดับปานกลาง สวนความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน พบวาภาพรวมอยูระดับมาก ( X =4.38 S.D.=0.62)  
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   1.2 ผลการประชุมกลุมรวมกันวิเคราะหและประเมินสถานการณการสงเสริมสุขภาพ
วัยเรียนและความตองการดานการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการประชุมกลุมวิเคราะหและประเมินสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 
 

ประเด็นพูดคุย สรุปผลการประชุมกลุม 
ปญหาการดำเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพใน
จังหวัด 

1.โรงเรียนเขารวมพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพนอยลง 
2.ปญหาสุขภาพท่ีสำคัญและแกไขยาก ไดแก นักเรียนเริ่มอวนและ
อวน ซ่ึงสงผลทำใหภาวะสูงดีสมสวน ไมดีไปดวย 
3.การประเมินมีมาก ท้ังโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนตนแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนสุขบัญญัติ โรงเรียนพระราชทาน 
4.รูปแบบการประเมินเนนดูเอกสาร และตองเตรียมเอกสารในการ
ประเมินคอนขางมาก ทำใหเปนภาระของครู 
5.ไมมีกระบวนการพัฒนาหรือชี้แจงแนวทางการพัฒนา และขาดการ
ติดตามระดับจังหวัด อำเภอ  

ปจจัยความสำเร็จในการ
ดำเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพในจังหวัด 

1.ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสำคัญท่ีสุดในกระบวนการพัฒนา
โรงเรียน เพ่ือใหผานมาตรฐานตางๆ 
2.คุณครู ยินดีดำเนินการ ถาผูบริหารใหความสำคัญ 
3.ความรวมมือของภาคี โดยเฉพาะดานสาธารณสุขท่ีจะรวมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหประสบความสำเร็จ 
4.การใหความรู และชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 
5.การติดตาม ใหคำแนะของหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีทุกระดับ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดานการดำเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

1. บูรณาการมาตรฐานตางๆ ใหเปนมาตรฐานเดียว และสามารถใช
ในการพัฒนาดานสุขภาพนักเรียนไดอยางครอบคลุมและสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 
2.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินรับรองมาตรฐานใหมีความงาย ไม
สรางภาระใหกับโรงเรียน โดยเฉพาะดานเอกสารจำนวนมาก 
3.ใหขวัญกำลังใจแกโรงเรียนท่ีสามารถดำเนินการไดผานมาตรฐาน 

    
  4.2 ผลการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัย
ท่ี11 นครศรีธรรมราช 
     2.1 ผลการยกรางคูมือฯ โดยผูวิจัย ทำการศึกษาเอกสาร ปฏิญญาศรีวิชัย คูมือการ
ดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 2558) คูมือสรางความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบนักเรียน
ไทยสุขภาพดี (สพฐ, 2560) คูมือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (กรมอนามัย, 2560) และ
ผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาใชในการออกแบบคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข ได
องคประกอบของคูมือ ดังนี้ 
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  มีองคประกอบและเนื้อหา 2 สวน คือ  
   1) สวนนำของคูมือ ประกอบดวย ปก พระบรมราโชวาท คำนำ สารบัญ  
   2) สวนสาระสำคัญของคูมือ มีเนื้อหาประกอบดวย 
ตารางท่ี 6 ผลการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี11 
นครศรีธรรมราช 

บทท่ี รายละเอียด 
บทท่ี 1 บทนำ กลาวถึงความเปนมาและความสำคัญของการดำเนินงานโรงเรยีนรอบรูสุขภาพดี

มีความสุข 
บทท่ี 2 พัฒนาการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพสูโรงเรยีนรอบรู
สุขภาพดี มีความสุข 

กลาวถึงแนวคิดโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ พัฒนาการจากโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
สูโรงเรียนรอบรูสุขภาพ กรอบความเปนมาการขับเคลื่อน และกรอบแนวคิด
โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสขุ  

บทท่ี 3 กาวสูโรงเรียนรอบรู
สุขภาพดี มีความสุข 

กลาวถึงความหมายโรงเรียนรอบรูสุขภาพดมีีความสุข ท่ีผานการสังเคราะห 
วัตถุประสงค ข้ันตอนการเขารวมการพัฒนา หลักการพัฒนา PDCA ภาคีท่ี
เก่ียวของ และประโยชนท่ีเกิดจากการพัฒนาโรงเรียนรอบรูสุขภาพด ีมีความสุข 

บทท่ี 4 มาตรฐานโรงเรียนรอบรู
สุขภาพดี มีความสุข 
 

 

กลาวถึงมาตรฐานโรงเรียนรอบรูสขุภาพดีมีความสุข และรายละเอียดมาตรฐาน
แตละประเด็น ประกอบดวย  
 

คำ
ยอ 

คำเต็ม ความหมาย เปาประสงค 

H Health 
Literacy 

นักเรียนมีวินัยและความรอบรูดาน
สุขภาพ (ผลลัพธสุขภาพ) 

Student 
Excellence 

A Appreciative 
Coaching 

โรงเรียนเปนแหลงสรางวินัยและ
ความรอบรูดานสุขภาพ 

School   
Excellence 

P Partnership ภาคีเครือขายเขมแข็ง Partnership  
Excellence 

P Planning  
(Strategic 
planning) 

แผนยุทธศาสตร สรางการมีสวนรวม 
สูนโยบายสาธารณะ 

Strategic 
Planning 
Excellence 

I Innovation นวัตกรรมการสรางวินัยและความ
รอบรูดานสุขภาพ 

KM 
Excellence 

Ness New 
Systemic 
School 4.0 

ผลรวมวินัย ความรอบรูดานสุขภาพ
และสังคมท่ีพึงประสงค 

HAPPINESS 
Health 
Literate 
School 

บทท่ี 5 การดำเนินงานเสริมสราง
ความรอบรูสุขภาพวัยเรียน 

กลาวถึงแนวทางการดำเนินงานดานตางๆ ไดแก โภชนาการวัยเรยีน ดาน
สุขภาพชองปากวัยเรียน ดานการออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ดานพฤติกรรมการเรียนรู ดานการตรวจสายตาและการไดยิน ดาน
พฤติกรรมทางเพศ ดานบุหรี่ยาและเสพตดิ ดานน้ำบริโภคปลอดภัยและ
เพียงพอ ดานสวม ดานโรงอาหาร และดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  

ภาคผนวก แบบฟอรมมาตรฐานตางๆ แบบรายงานท่ีจำเปน 
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    2.2) ผลการพัฒนาคูมือฯ แบบมีสวนรวมจากเครือขาย โดยการจัดประชุมเพ่ือ

นำเสนอคู มือฯ ฉบับราง โดยผูวิจัยมีหนาท่ีในการนำเสนอคู มือฯ ฉบับราง ผู เขารวมประชุม

ประกอบดวย ผูรับผิดชอบงานวัยเรียนท้ังภาคสวนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข 

ตามขอ 1.1 และเพ่ิมเติมผูเก่ียวของจากสำนักสงเสริมสุขภาพวัยเรียน กรมอนามัย ผูแทน สคร. 

ผูแทนจากกรมสุขภาพจิต ผลการประชุม ไดมีการใหคำแนะนำเพ่ิมเติม ในสวนของรายละเอียดในแต

ละประเด็น และการจัดทำฟอรมรายงาน เพ่ือพิจารณารางคู มือฯ วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) หลังจากการประชุม ผูวิจัยไดนำมาปรับปรุงแกไข ตามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของท่ีประชุม จัดพิมพคูมือฯ ฉบับราง เพ่ือเตรียมจัดสงใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ

คุณภาพของคูมือฯ 

   2.3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของคูมือฯ ดานองคประกอบและเนื้อหา ดานภาษา

และดานรูปแบบ 
 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข  

ประเด็น X  S.D. ระดับ 

1. ดานองคประกอบและเน้ือหา 
1.1 ลำดับข้ันตอนของเน้ือหามีความถูกตองเหมาะสม 4.00 0.76 มาก 
1.2 วิธีการดำเนินการในแตละข้ันตอนมีความเหมาะสมตอเน่ือง 3.88 0.64 มาก 
1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการแตละข้ันตอนมีความเหมาะสม 4.13 0.35 มาก 
1.4 เน้ือหามีความถูกตองตามหลกัวิชาการ 4.13 0.35 มาก 
1.5 มีการกำหนดหัวขอเรื่องสอดคลองกับเน้ือหาของเรื่องน้ันๆ 4.38 0.52 มาก 
1.6 เน้ือหาทำใหผูอานเขาใจและสามารถใชคูมือไดอยางถูกตอง 3.75 0.46 มาก 
1.7 สื่ออุปกรณท่ีใชในคูมือมีความเหมาะสม 4.50 0.53 มาก 
1.8 แบบฟอรมตามภาคผนวกมีความสมบูรณพรอมใช 4.50 0.53 มาก 
รวมองคประกอบและเน้ือหา 4.16 0.57 มาก 
2. ดานการใชภาษา 
2.1 การใชภาษามีความเหมาะสม 3.75 0.46 มาก 
2.2 การใชภาษามีความถูกตองชัดเจน 3.88 0.35 มาก 
รวมดานภาษา 3.81 0.40 มาก 
3. ดานรูปแบบ 
3.1 ตัวอักษรท่ีใชในคูมือมีความเหมาะสม 3.75 0.46 มาก 
3.2 ลักษณะการออกแบบรูปเลมคูมือเหมาะสมและนาสนใจ 4.25 0.46 มาก 
3.3 ภาพประกอบภายในคูมือมีความเหมาะสม 4.00 0.53 มาก 
3.4 ปกคูมือนาสนใจและสื่อความหมายถึงเน้ือหาในคูมือ 3.50 0.53 ปานกลาง 
รวมดานรูปแบบ 3.88 0.55 มาก 
รวม 4.03 0.56 มาก 

    



60 
 

    จากตารางท่ี 7 ผลการประเมินคุณภาพคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู

สุขภาพดี มีความสุข โดยรวมและรายดาน อยูระดับมาก ( X =4.03 , S.D.=0.56) ดานท่ีมีคุณภาพ

มากท่ีสุด คือ ดานองคประกอบและเนื้อหา( X =4.16)   รองลงมาคือ ดานรูปแบบ ( X =3.88) และ

ลำดับถัดมา คือดานภาษา   ( X =3.81) บางสวนท่ีตองปรับปรุง ไดแก ในเรื่องการใชภาษา และภาพ

หนาปกควรสื่อความหมายใหชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหามากข้ึน  
 

4.3 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข จากผูเก่ียวของ 3 ภาคสวน ไดแก ผูอำนวยการโรงเรียน/ครูอนามัยโรงเรียน เจาหนาท่ี

สาธารณสุข สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 37 คน ท่ีผานการทดลองใชคูมือ ใน

ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน  
 

ตารางท่ี 8 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย SD ระดับ 

1. ดานความเหมาะสม 
  

 

1.1 คูมือน้ีมีความเหมาะสมในการนำไปใชในการดำเนินงานในสถานศึกษา 4.62 0.59 มากท่ีสุด 

1.2 คูมือน้ีมีความสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษาอยางชัดเจน 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

1.3 คูมือน้ีมีองคประกอบของรูปแบบท่ีชัดเจน 4.49 0.69 มาก 

1.4 คูมือน้ีมีเกณฑและแนวทางการดำเนินงานโรงเรยีนรอบรูสุขภาพดี มี
ความสุขท่ีชัดเจน 

4.84 0.37 มากท่ีสุด 

1.5 รูปเลมของคูมือน้ีมีความเหมาะสมตอการใชงาน 4.57 0.69 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานความเหมาะสม 4.61 0.64 มากท่ีสุด 

2. ดานความเปนไปได 
  

 

2.1 คูมือน้ีสามารถนำไปใชในสถานการณจริงได 4.65 0.54 มากท่ีสุด 

2.2 คูมือน้ีสามารถยอมรับได 4.65 0.59 มากท่ีสุด 

2.3 มีความเปนไปไดท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของจะนำคูมือน้ีไปใชเปนแบบอยาง 4.54 0.69 มากท่ีสุด 

2.4 คูมือน้ีเปนไปไดท่ีจะใชเปนแนวปฏิบัติใหสามารถทำงานไดตามข้ันตอน
และมีประสิทธิภาพ 

4.62 0.68 มากท่ีสุด 

2.5 คูมือน้ีมีความเปนไปไดท่ีสถานศึกษาจะนำไปใชในการพัฒนานักเรียน 
และบุคลากรใหมคีวามรอบรูดานสุขภาพ 

4.57 0.69 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานความเปนไปได 4.61 0.64 มากท่ีสุด 

3. ดานความเปนประโยชน 
  

 

3.1 การดำเนินงานตามคูมือน้ีมีประโยชนตอการพัฒนาโรงเรยีนสูโรงเรียน 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
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รอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

3.2 การนำคูมือน้ีไปใชจะทำใหสถานศึกษามีความมั่นใจในการพัฒนา
โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสขุ ผานมาตรฐาน 

4.54 0.69 มากท่ีสุด 

3.3 การดำเนินงานตามคูมือน้ีมผีลท่ีไดจากการดำเนินการตามคูมือ จะทำให
นักเรียนและบุคลากรมสีุขภาพท่ีด ี

4.68 0.58 มากท่ีสุด 

3.4 การดำเนินงานตามคูมือน้ี จะทำใหโรงเรียนเปนแหลงการเรยีนรูท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

4.62 0.64 มากท่ีสุด 

ภาพรวมความเปนประโยชน 4.68 0.59 มากท่ีสุด 

ภาพรวมดานประสิทธิภาพ 4.64 0.60 มากท่ีสุด 

4. ดานความพึงพอใจ 
  

 

4.1 ความพึงพอใจตอคูมือโดยรวม 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

4.2 ความพึงพอใจตอกระบวนการพัฒนา 4.76 0.43 มากท่ีสุด 

4.3 ความพึงพอใจตอกระบวนการประเมินรับรอง 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

ภาพรวมความพึงพอใจ 4.76 0.43 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 8 พบวาประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี 

มีความสุข ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได และดานความมีประโยชน โดยภาพรวมและราย

ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.64 S.D.=0.60) ดานท่ีมีระดับสูงสุดคือ ดานความมีประโยชน ( X

=4.68) รองลงมา คือ ความเหมาะสม ( X =4.62) ลำดับตอมาคือ ความเปนไปได ( X =4.61 )และ

ระดับความพึงพอใจตอคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข โดยภาพรวม

และรายดานอยูระดับมากท่ีสุด ( X = 4.76  S.D.= 0.43) เม่ือพิจารณาแยกรายดาน พบวาระดับ

ความพึงพอใจตอคูมือ มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X =4.78) รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอ

กระบวนการพัฒนา ( X =4.76) และความพึงพอใจตอกระบวนการประเมินรับรอง ( X =4.38) 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณการสงเสริม

สุขภาพวัยเรียน และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 2) เพ่ือพัฒนาคูมือการ

ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข และ3) เพ่ือหาประสิทธิภาพของคูมือการดำเนินงาน

โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

   1. สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน อยูระดับปานกลาง ( X =3.24 S.D.=0.76) พบวา

ปญหาการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในจังหวัด ไดแก 1)โรงเรียนเขารวมพัฒนาโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพนอยลง 2)ปญหาสุขภาพท่ีสำคัญและแกไขยาก ไดแก นักเรียนเริ่มอวนและอวน ซ่ึง

สงผลทำใหภาวะสูงดีสมสวน ไมดีไปดวย 3) การประเมินมีมาก ท้ังโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียน

ตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนสุขบัญญัติ โรงเรียนพระราชทาน รูปแบบการประเมินเนนดู

เอกสาร และตองเตรียมเอกสารในการประเมินคอนขางมาก ทำให เปนภาระของครู 4)ไม มี

กระบวนการพัฒนาหรือชี้แจงแนวทางการพัฒนา และ 5)ขาดการติดตามระดับจังหวัด อำเภอ จึงทำ

ใหกลุมเปาหมายมีความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและตองการคูมือแนวทางการ

ดำเนินงานในโรงเรียน อยูระดับมาก ( X =4.38 S.D.=0.62)   

 2. ผลการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข คูมือมีองคประกอบ

และเนื้อหา 2 สวน คือ 1) สวนนำของคูมือ ประกอบดวย ปก พระบรมราโชวาท คำนำ สารบัญ และ 

2) สวนสาระสำคัญของคูมือ มีเนื้อหาประกอบดวย บทท่ี 1 บทนำ บทท่ี 2 พัฒนาการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข บทท่ี 3 กาวสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

บทท่ี 4 มาตรฐานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข บทท่ี 5 การดำเนินงานเสริมสรางความรอบรู

สุขภาพวัยเรียน และภาคผนวก  คูมือไดผานการประเมินความเหมาะสมดานองคประกอบและเนื้อหา  

ดานภาษา และดานรูปแบบ จากผูทรงคุณวุฒิ 8 ทาน ผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวมอยูระดับ

มาก ( X =4.03 , S.D.=0.56) โดยดานท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ดาน คือ ดานองคประกอบ

และเนื้อหา( X =4.16)   รองลงมาคือ ดานรูปแบบ ( X =3.88) และลำดับถัดมา คือดานภาษา   ( X

=3.81) บางสวนท่ีตองปรับปรุง ไดแก ในเรื่องการใชภาษา และภาพหนาปกควรสื่อความหมายให

ชัดเจนเหมาะสมกับเนื้อหามากข้ึน 
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  3. ประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ดาน

ความเหมาะสม ดานความเปนไปได และดานความมีประโยชน โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ

มากท่ีสุด ( X =4.64 S.D.=0.60) ดานท่ีมีระดับสูงสุดคือ ดานความมีประโยชน ( X =4.68) รองลงมา 

คือ ความเหมาะสม ( X =4.62) และ ความเปนไปได ( X =4.61) และระดับความพึงพอใจตอคูมือ

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข โดยภาพรวมและรายดานอยูระดับมาก

ท่ีสุด ( X = 4.76  S.D.= 0.43) เม่ือพิจารณาแยกรายดาน พบวาระดับความพึงพอใจตอคูมือ มีระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ( X =4.78) รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอกระบวนการพัฒนา ( X =4.76) 

และความพึงพอใจตอกระบวนการประเมินรับรอง ( X =4.38) 
 

อภิปรายผล 

 จากการพัฒนาคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ผูวิจัยได

ดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผลท่ีไดจากการ

พัฒนา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

    1. จากการจัดประชุมกลุม เพ่ือรวมพูดคุยและสำรวจสถานการณดานการสงเสริม

สุขภาพวัยเรียน สะทอนใหเห็นถึงปญหาการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ พบวา นักเรียนในเขตสุขภาพ

ท่ี 11 ยังคงมีปญหาเรื่องสูงดีสมสวน เริ่มอวนและอวน ทุกจังหวัดและทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึง

สอดคลองกับขอมูลการรายงานผลการดำเนินงานของศูนยอนามัยท่ี 11 และกรมอนามัย และปญหา

การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพทุกจังหวัดมีกระบวนการดำเนินงานท่ีเปนงานประจำ แต

โรงเรียนท่ีจะพัฒนาตอยอดเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร มีแนวโนมลดลงท้ังในระดับเขต

สุขภาพท่ี 11 และระดับประเทศ จึงรวมกันคนหาปญหาและแนวทางแกไขปญหาสุขภาพและการ

พัฒนาโรงเรียนไปสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเปนโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมี

ความสุข โดยเพ่ิมกระบวนการพัฒนาความรอบรูโดยโรงเรียน และครูผูอยูใกลชิดกับนักเรียน และ

พบวาทางพ้ืนท่ีท้ัง 7 จังหวัดเห็นดวยและมีความตองการรูปแบบและคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาโรงเรียนไปสูโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา  ฤทธิ์เจริญ 

(2550) ศึกษาการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ตองการใหคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการมีรูปแบบท่ีมีการประเมินตนเองของครูกอนและหลังการใชคูมือ มีคำแนะนำใน

การศึกษาคูมือ มีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การ 

    2. กระบวนการพัฒนาคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ดำเนินการ

สังเคราะหเอกสารจาก คูมือการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 2558) คูมือสราง
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ความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (สพฐ, 2560) คูมือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

รอบรูดานสุขภาพ (กรมอนามัย, 2560) และใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรค (PP excellence) ของเขตสุขภาพท่ี 11  นำมาออกแบบเปนคูมือการดำเนินงาน

โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ซ่ึงครอบคลุมตัวชี้วัดท้ังดานกระทรวงสาธารณสุข และ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยผานความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของและผูทรงคุณวุฒิ นำไปทดลองใชจริง

กับโรงเรียน นำมาพัฒนาปรับปรุงแกไข ตามคำแนะนำจนไดคูมือฉบับสมบูรณ และไดนำคูมือไปใชใน

การพัฒนาโรงเรียนรอบรูสุขภาพดีมีความสุข รุนท่ี 2 อีก 17 โรงเรียน  

 3. การประเมินประสิทธิภาพของคูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ใน

ดานความเหมาะสม ความเปนไปได และดานความมีประโยชน พบวาโรงเรียนเล็งเห็นถึงมีประโยชนท่ี

จะเกิดข้ึนกับตัวนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเปนสำคัญ ( X =4.68) และ พบวาโรงเรียนมีความ

พึงพอใจตอคูมือระดับระดับมากท่ีสุด ( X =4.78) แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของคูมือท่ีมีประโยชน

ตอการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข สอดคลองกับแนวคิดของ ปรีชา สัจจกุล (2551) วลัยวัลล พุมพ่ึงพุทธ (2554) สกิุต  ทวีศักดิ์ 

(2555) นพเชรษฐ สิริสุริยกมลชัย และชนสิทธิ์  สิทธสูงเนิน (2557) ปญจนาถ ชูทอง (2557) ในการ

พัฒนาคูมือ จะตองมีการประเมินประสิทธิภาพ คูมือตองมีความเหมาะสมถูกตองท้ังในดานเนื้อหา 

และรูปแบบ มีความเปนไปไดในการนำไปใชไดจริง มีประโยชน และสามารถนำไปประยุกตใชไดจริง  
 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 การพัฒนาคูมือ ควรมีการพัฒนาบนพ้ืนฐานสภาพปญหา และความตองการของ

นักเรียน สถานศึกษา และผลักดันใหเปนนโยบายเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

สามารถนำไปปฏิบัติได 

1.2 ควรมีการพัฒนาบุคลากร ท้ังภาคสวนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความพรอม ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาคูมือ และ

การจัดการศึกษาควบคูกับสุขภาพ และมีการติดตาม กำกับ ประเมินผลอยาง

ตอเนื่อง 

1.3 ควรมีการเผยแพรคูมือ ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาคการศึกษา และภาค

สาธารณสุข เพ่ือสามารถนำไปปฏิบัติไดเอง ตามแนวทางของคูมือ 
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2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรวิจัยเพ่ือศึกษาติดตามผลการใชคูมือในการพัฒนาโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี

ความสุข เพ่ือนำมาประเมินและพัฒนาคูมือใหเกิดประโยชนตอนักเรียนและสถานศึกษา

ตอไป 

2.2 ควรวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ท้ังดานสุขภาพ และดานการศึกษา ในประเด็นความ

รอบรูท่ีเกิดข้ึนจากการนำคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูไปปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามสำหรบัการวิจัย 

 

แบบสอบถามสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน ตามกรอบ HAPPEN 

และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

สำหรับการวิจัย  

การพัฒนาคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข  

คำช้ีแจง แบบสอบถามฉบบันี้ ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 : ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 

1. จังหวัด................................................วันท่ี................................................... 

2. ผูรวมประชุมกลุม (Focus Group) 

 (    ) 1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ศึกษาธิการจังหวัด 

 (    ) 2. ผูอำนวยการโรงเรียน 

 (    ) 3. ครูผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 

 (    ) 4. บุคลากรทางดานสาธารณสุข 

  

ตอนท่ี 2 ขอคำถามสถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน ตามกรอบ HAPPEN 

และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

คำช้ีแจง โปรดอานขอความแตละขอ แลวพิจารณาวา 

1. สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน ระดับสถานการณดานสุขภาพวัยเรียนของจังหวัดท่ีทาน

รับผิดชอบในขอนั้นๆ อยูในระดับใด จาก 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด   

2. สภาพความตองการ ท่ีทานตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน อยูระดับใด จาก 5 

ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

เม่ือทานตัดสินใจเลือกระดับใด ใหทำเครื่องหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับระดับการตัดสินใจของทาน

เพียงขอเดียว 
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สถานการณดานการสงเสริม
สุขภาพวัยเรียน ตามกรอบ 

HAPPEN 

สภาพปจจุบัน ความตองการพัฒนา 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

สถานการณโดยรวม 
1. สถานการณดานสุขภาพวัย
เรียน (Health Literacy) 

          

2. โรงเรียนใหความสำคัญกับ
พัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพ

นักเรียน (Appreciation) 

          

3.การมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการรวมพัฒนาดาน
การสงเสริมสุขภาพนักเรียน 
(Partnership/PHB/DHB) 

          

4. โรงเรียนมีแผน/นโยบายดาน
พัฒนาสงเสรมิสุขภาพนักเรยีน 
(PIRAB) 

          

5. โรงเรียนมีการจัดการความรู 
นวัตกรรมเพื่อแกปญหาดาน

สุขภาพนักเรียน 
(Empowerment) 

          

6. ภาพรวมโรงเรียนในจังหวัด
ของทาน มีการดำเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
และประสบความสำเร็จระดบั
เพชร หรือผานโรงเรียนตนแบบ
ของ สพฐ. (Neo Health) 

          

 

ตอนท่ี 3 : ประเด็นการประชุมกลุม 

คำช้ีแจง ใหผูเขารวมประชุม รวมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการประชุมกลุม 

3.1 ปญหาการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในจังหวัด 

3.2 ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในจังหวัด 

3.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
 

ขอขอบพระคุณท่ีทานกรุณาเสียสละเวลาใหความอนุเคราะห 

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
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แบบประเมินคุณภาพคูมือ 

คูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข  
 

คำช้ีแจง  ขอใหผูทรงคุณวุฒิแตละทานกรุณาแสดงความคิดเห็น โดยทำเครื่องหมาย / ท่ีตรงตาม

ความคิดเห็นของทาน ประเด็นมีความเหมาะสมอยูในระดับใด จาก 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย นอยท่ีสุด พรอมคำแนะนำแนวทางปรับปรุงแกไข 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงแกไข 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

 

1. ดานองคประกอบและเนื้อหา       
1.1 ลำดับข้ันตอนของเนื้อหามี
ความถูกตองเหมาะสม 

      

1.2 วิธีการดำเนินการในแตละ
ข้ันตอนมีความเหมาะสมตอเนื่อง 

      

1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการ
แตละข้ันตอนมีความเหมาะสม 

      

1.4 เนื้อหามีความถูกตองตาม
หลักวิชาการ 

      

1.5 มีการกำหนดหัวขอเรื่อง
สอดคลองกับเนื้อหาของเรื่อง
นั้นๆ 

      

1.6 เนื้อหาทำใหผูอานเขาใจและ
สามารถใชคูมือไดอยางถูกตอง 

      

1.7 สื่ออุปกรณท่ีใชในคูมือมี
ความเหมาะสม 

      

1.8 แบบฟอรมตามภาคผนวกมี
ความสมบูรณพรอมใช 

      

2. ดานการใชภาษา       
2.1 การใชภาษามีความ
เหมาะสม 

      

2.2 การใชภาษามีความถูกตอง
ชัดเจน 
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ประเด็น ระดับความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงแกไข 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

 

3. ดานรูปแบบ       
3.1 ตัวอักษรท่ีใชในคูมือมีความ
เหมาะสม 

      

3.2 ลักษณะการออกแบบรูปเลม
คูมือเหมาะสมและนาสนใจ 

      

3.3 ภาพประกอบภายในคูมือมี
ความเหมาะสม 

      

3.4 ปกคูมือนาสนใจและสื่อ
ความหมายถึงเนื้อหาในคูมือ 
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แบบการหาประสิทธิภาพของคูมือ 

คูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 

นครศรีธรรมราช 

 

คำช้ีแจง   

  แบบการหาประสิทธิภาพนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสอบถาม ความคิดเห็นของทานท่ีมีตอการ

พัฒนาคู มือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี  มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี  11 

นครศรีธรรมราช เพ่ือนำขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงแกไขคูมือดังกลาวใหมีความถูกตอง เหมาะสม ความ

เปนไปได และความเปนประโยชน ของคูมือ แบบการหาประสิทธิภาพ ฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน 

คือ 

  ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบการหาประสิทธิภาพ 

  ตอนท่ี 2 แบบประเมินการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือ 

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 ขอมูลจากแบบการหาประสิทธิภาพนี้จะใชเฉพาะในการวิจัยเทานั้น และขอรับรองวาผลจาก

การตอบแบบการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี 

มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช จะไมสงผลกระทบตอทานหรือหนวยงานท่ีทานสังกัด 

 

ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทาน 

 

 

นายวันชัย  เยี่ยงกุลเชาว 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบการหาประสิทธิภาพ 

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ตามความเปนจริง 

1. ตำแหนง 

(    )  1. ผูรับผิดชอบสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ศึกษาธิการจังหวัด 

 (    ) 2. ผูอำนวยการโรงเรียน 

 (    ) 3. ครูผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 

 (    ) 4. บุคลากรทางดานสาธารณสุข 

 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู

สุขภาพดี มีความสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในชองขวามือ ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ระดับการปฏิบัติ ซ่ึงในแตละระดับมี

ความหมายดังตอไปนี้ 

 ระดับคะแนน 5 = มีระดับความเหมาะสม/เปนไปได/มีประโยชนมากท่ีสุด 

 ระดับคะแนน 4 = มีระดับความเหมาะสม/เปนไปได/มีประโยชนมาก 

 ระดับคะแนน 3 = มีระดับความเหมาะสม/เปนไปได/มีประโยชนปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 = มีระดับความเหมาะสม/เปนไปได/มีประโยชนนอย 

ระดับคะแนน 1 = มีระดับความเหมาะสม/เปนไปได/มีประโยชนนอยท่ีสุด 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

นอยท่ีสุด 

1. ดานความเหมาะสม      
1.1 คูมือนี้มีความเหมาะสมในการ
นำไปใชในการดำเนินงานใน
สถานศึกษา 

     

1.2 คูมือนี้มีความสอดคลองกับ
นโยบายของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

     

1.3 คูมือนี้มีองคประกอบของ
รูปแบบท่ีชัดเจน 

     

1.4 คูมือนี้มีเกณฑและแนวทางการ
ดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี
ความสุขท่ีชัดเจน 

     

1.5 รูปเลมของคูมือนี้มีความ
เหมาะสมตอการใชงาน 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

นอยท่ีสุด 
2. ดานความเปนไปได      
2.1 คูมือนี้สามารถนำไปใชใน
สถานการณจริงได 

     

2.2 คูมือนี้สามารถยอมรับได      
2.3 มีความเปนไปไดท่ีหนวยงานท่ี
เก่ียวของจะนำคูมือนี้ไปใชเปน
แบบอยาง 

     

2.4 คูมือนี้เปนไปไดท่ีจะใชเปนแนว
ปฏิบัติใหสามารถทำงานไดตาม
ข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ 

     

2.5 คูมือนี้มีความเปนไปไดท่ี
สถานศึกษาจะนำไปใชในการพัฒนา
นักเรียน และบุคลากรใหมีความรอบ
รูดานสุขภาพ 

     

3. ดานความเปนประโยชน      
3.1 การดำเนินงานตามคูมือนี้มี
ประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนสู
โรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มีความสุข 

     

3.2 การนำคูมือนี้ไปใชจะทำให
สถานศึกษามีความม่ันใจในการ
พัฒนาโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มี
ความสุข ผานมาตรฐาน 

     

3.3 การดำเนินงานตามคูมือนี้มีผลท่ี
ไดจากการดำเนินการตามคูมือ จะ
ทำใหนักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพ
ท่ีด ี

     

3.4 การดำเนินงานตามคูมือนี้ จะทำ
ใหโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

นอยท่ีสุด 
4. ดานความพึงพอใจ      
4.1 ความพึงพอใจตอคูมือ
โดยรวม 

     

4.2 ความพึงพอใจตอ
กระบวนการพัฒนา 

     

4.3 ความพึงพอใจตอ
กระบวนการประเมินรับรอง 

     

 

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสำหรับการวิจัย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมกลุม สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน  

ตามกรอบ HAPPEN และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

สถานการณดานการสงเสริม
สุขภาพวัยเรียน ตามกรอบ 

HAPPEN 

สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน  
ตามกรอบ HAPPEN 

X  S.D. ระดับ 

กร
ะบี่

 

พั
งง

า 

ภูเ
ก็ต

 

ระ
นอ

ง 

ชุม
พ

ร 

สุร
าษ

ฎร
ฯ 

นค
รศ

รีฯ
 

   

1. สถานการณดานสุขภาพวัย
เรียน (Health Literacy) 

4 3 3 3 2 2 2 2.71 0.76 ปาน
กลาง 

2. โรงเรียนใหความสำคัญกับ
พัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพ

นักเรียน (Appreciation) 

4 4 3 4 4 4 3 3.71 0.49 มาก 

3.การมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการรวมพัฒนาดาน
การสงเสริมสุขภาพนักเรียน 
(Partnership/PHB/DHB) 

4 4 3 3 3 3 3 3.29 0.49 ปาน
กลาง 

4. โรงเรียนมีแผน/นโยบายดาน
พัฒนาสงเสรมิสุขภาพนักเรยีน 
(PIRAB) 

5 4 3 4 5 4 4 4.14 0.69 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดการความรู 
นวัตกรรมเพื่อแกปญหาดาน

สุขภาพนักเรียน 
(Empowerment) 

4 3 3 3 3 3 3 3.14 0.38 มาก 

6. ภาพรวมโรงเรียนในจังหวัด
ของทาน มีการดำเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
และประสบความสำเร็จระดบั
เพชร หรือผานโรงเรียนตนแบบ
ของ สพฐ. (Neo Health) 

4 3 1 3 3 3 3 2.86 0.90 ปาน
กลาง 
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประชุมกลุม สถานการณการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน  

ตามกรอบ HAPPEN และความตองการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

สถานการณดานการสงเสริม
สุขภาพวัยเรียน ตามกรอบ 

HAPPEN 

ความตองการพัฒนาดานการสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียน 

X  S.D. ระดับ 

กร
ะบี

 

พั
งง

า 

ภูเ
ก็ต

 

ระ
นอ

ง 

ชุม
พ

ร 

สุร
าษ

ฎร
ฯ 

นค
รศ

รีฯ
 

   

1. สถานการณดานสุขภาพวัย
เรียน (Health Literacy) 

5 5 4 4 5 5 5 4.71 0.49 มาก
ท่ีสุด 

2. โรงเรียนใหความสำคัญกับ
พัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพ

นักเรียน (Appreciation) 

4 3 3 3 3 3 3 3.29 0.49 ปาน
กลาง 

3.การมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการรวมพัฒนาดาน
การสงเสริมสุขภาพนักเรียน 
(Partnership/PHB/DHB) 

5 4 4 5 5 5 4 4.57 0.53 มาก
ท่ีสุด 

4. โรงเรียนมีแผน/นโยบายดาน
พัฒนาสงเสรมิสุขภาพนักเรยีน 
(PIRAB) 

5 4 5 4 5 4 4 4.43 0.53 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดการความรู 
นวัตกรรมเพื่อแกปญหาดาน

สุขภาพนักเรียน 
(Empowerment) 

4 4 5 4 5 4 4 4.29 0.49 มาก 

6. ภาพรวมโรงเรียนในจังหวัด
ของทาน มีการดำเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
และประสบความสำเร็จระดบั
เพชร หรือผานโรงเรียนตนแบบ
ของ สพฐ. (Neo Health) 

5 5 4 4 5 5 5 4.71 0.49 มาก
ท่ีสุด 
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สถานการณดานการสงเสริม
สุขภาพวัยเรียน ตามกรอบ 

HAPPEN 

สถานการณปจจุบัน ความตองการพัฒนา 
      

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. สถานการณดานสุขภาพวัย
เรียน (Health Literacy) 

2.71 0.76 ปาน
กลาง 

4.71 0.49 มากท่ีสุด 

2. โรงเรียนใหความสำคัญกับ
พัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพ

นักเรียน (Appreciation) 

3.29 0.49 ปาน
กลาง 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

3.การมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการรวมพัฒนาดาน
การสงเสริมสุขภาพนักเรียน 
(Partnership/PHB/DHB) 

3.29 0.49 ปาน
กลาง 

4.57 0.53 มากท่ีสุด 

4. โรงเรียนมีแผน/นโยบายดาน
พัฒนาสงเสรมิสุขภาพนักเรยีน 
(PIRAB) 

4.14 0.69 มาก 4.43 0.53 มาก 

5. โรงเรียนมีการจัดการความรู 
นวัตกรรมเพื่อแกปญหาดาน
สุขภาพนักเรียน 
(Empowerment) 

3.14 0.38 มาก 4.29 0.49 มาก 

6. ภาพรวมโรงเรียนในจังหวัด
ของทาน มีการดำเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
และประสบความสำเร็จระดบั
เพชร หรือผานโรงเรียนตนแบบ
ของ สพฐ. (Neo Health) 

2.86 0.90 ปาน
กลาง 

4.71 0.49 มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ภาคผนวก ค 

โครงการท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

รายนามผูทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
1. นายแพทยไกรวุฒิ  กวนหิ้น  ผูอำนวยการศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช (ป  

2560) 
2. นางสาโรช สิมะไพศาล     นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ขาราชการบำนาญ) 
3. วาท่ีรอยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา  นครศรีธรรมราชเขต 2 (ดานการศึกษา) 
4. ดร.ชัยณรงค แกวจำนงค  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 (ดานสิ่งแวดลอม) 
5. นางปรีดา ภูชฎาภิรมย  ท่ีปรึกษาภาคประชาชน (คลังสมอง) ศูนยอนามัยท่ี 11 
6. ทพญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล ทันตแพทยเชี่ยวชาญ ศูนยอนามัยท่ี 11  

(ดานทันตสุขภาพ) 
7. นางอรพรรณ ภัคมนตรี  นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนยอนามัยท่ี 11  

(ดานโภชนาการ) 
8. นางสาวรัตนาภรณ ชุมจินดา โภชนากรชำนาญงาน ศูนยอนามัยท่ี 11 (โภชนาการ) 
9. นางสาวเสาวนีย สะรุโณ  นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 

(ดานสุขภาพสุขภาพวัยเรียน) 
10. นายวินัย  สมแปน  นักวิทยาศาสตรการกีฬา ศูนยอนามัยท่ี 11 

(ดานการออกกำลังกาย) 

 

รายนามท่ีปรึกษา 
1. นายแพทยไกรวุฒิ  กวนหิ้น  ผูอำนวยการศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช (ป 

2560) 
2. นายแพทยวินัย ตันติธนพร ผูอำนวยการศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

(ปจจุบัน) 
3. นางอัจฉราภรณ ตั้งอุทัยสุข   รองผูอำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กทม. 
4. นางผุสดี   จันทรบาง  สำนักทันตสาธารณสุข 
5. นางปนัดดา จันทรผอง  สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
6. นายวรวิทย แหลมศักดิ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ 
7. นางเจียมใจ สามัคคีธรรม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
8. นางนิชาภา  ดอนกำเหนิด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
9. นางนงลักษณ  ยกยอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
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10. นางสุชญา  ใจเย็น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
11. นางวราภา จันทรเอียด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 
12. นางแสงเดือน   สลัดแกว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 
13. นางสุวรรณา สุทธมุสิก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
14. นางสาวรวมรัตน แกวทองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก จ 

คูมือการดำเนินงานโรงเรียนรอบรูสุขภาพดี มคีวามสุข ศูนยอนามัยท่ี 11 

นครศรีธรรมราช 

 

 
 

หมายเหตุ รายละเอียด ไดแนบแยกจากเลมงานวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ-สกุล     นายวันชัย  เยี่ยงกุลเชาว 

ตำแหนง    นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 

วัน เดือน ป เกิด   13  มกราคม 2519 

ท่ีอยูปจจุบัน   100/13 ซอยหัวหลาง ตำบลในเมือง  

    อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับการศึกษา    สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สถานท่ีทำงานปจจุบัน   ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 





 

 

แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน 

  ...คนทุกคนมีหน้าที ่ต ้องท า แม้เป็นเด็กก็มี
หน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า
จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดท าการงานต่างๆ ให้เป็น 
อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้
ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล 
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง... 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก 

ประจ าปี ๒๕๓๕ 



 
 

 
   

     คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health 
Literate School) เล่มนี้ จัดท าไปตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2558 
ของกรมอนามัย และคู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมในส่วนของความรอบรู้ด้านสุขภาพวัย
เรียน เพ่ือเชื่อมโยงความคิดและพัฒนาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มี
ความสุข    
   ศูนย์อนามัยที่ 11 และผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้โรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้
สุขภาพดี มีความสุข บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
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บทน า 
   

กรมอนามัยได้ด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของ
การพัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2541 และเพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  กรมอนามัยได้จัดท า
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง 10 องค์ประกอบ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพขึ้น  ในพ.ศ. 2545 โดยแบ่งระดับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็น 3 ระดับ คือระดับทอง 
เงิน และทองแดง และจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรขึ้น ใน    
พ.ศ. 2552 ตั้งแต่พ.ศ. 2545 จวบจนปัจจุบัน ในพ.ศ. 2557 ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากลุ่มเด็กวัยเรียนและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น  
หน่วยงานของกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มจึงร่วมมือกันด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม 10 องค์ประกอบ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน (กรมอนามัย, 2558)  

 จากการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลลัพธ์ระดับประเทศ พบว่า มีโรงเรียนส่งเ สริม
สุขภาพระดับเพชร ร้อยละ 1.96 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ร้อยละ 58.04 โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเงิน ร้อยละ 16.06 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแดง ร้อยละ 11.92 และไม่ผ่าน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพหรือไม่เข้าสู่กระบวนการ ร้อยละ 12.02 (กรมอนามัย, 2560) จากผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน เกิดช่องว่าง (GAP) ของผลลัพธ์และกระบวนการ ในการขับเคลื่อนเน้น
กลไกเชิงระบบ แต่ไม่ไปสู่ตัวนักเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน จึงท าให้เกิดแนวคิดใน
การพัฒนา โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนากระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จะไปให้ถึงตัว
เด็ก ให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนในที่สุดนักเรียนมีสุขภาพดี
อย่างยั่งยืน  

 พ.ศ.2560 ทางเขตสุขภาพที่ 11 ได้ก าหนดมาตรการหลักในการขับเคลื่อน PPE เขตสุขภาพที่ 11 
และได้มีการประชุมร่วมกับเขตสุขภาพที่ 12 ได้มีการลงนาม MOU ประกาศนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ PPE 11 (PPE Forum) ภาคใต้ โดยใช้ชื่อสัญญาความร่วมมือว่า “ปฏิญญาศรีวิชัย (Srivichai 
Declaration) โดยขับเคลื่อนในรูปแบบที่เรียกว่า “HAPPEN” และได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นเรียกว่า 
“HAPPEN Scoring” 

 พ.ศ.2561 การขับเคลื่อนงานวัยเรียนด าเนินการโดยวางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 โดยพัฒนาโรงเรียนสู่
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนากระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ มีสุขภาพที่ดี  
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    ดังนั้นทางกลุ่มงานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย ได้ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย คิดรูปแบบในการพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
โดยการคิดนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข” HAPPINESS Health Literate 
School  โดยการพัฒนาต่อยอดมาจากปฏิญญาศรีวิชัย “HAPPEN Scoring” ของศูนย์อนามัยที่ 11 และ
บูรณาการคู่มือแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 2558) คู่มือสร้างความ
เข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (สพฐ, 2560) คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (กรมอนามัย, 2560) พัฒนาเป็นคู่มือแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข  
HAPPINESS Health Literate School  
    โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ทั้งด้านสุขภาพและการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ลดภาระท่ีไม่จ าเป็นของโรงเรียน 

 

ภาพที่ 1 ปฏิญญา “ศรีวิชัย” 
 

 

     
 

ที่มา : ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  
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พัฒนาการโรงเรียนสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมคีวามสุข 

 

 

แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
             การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการพัฒนาที่มีความครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ให้สามารถน า
ความรู้ และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและ
ผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะ
ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย ท าให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   การด าเนินงานอนามัยโรงเรียน (School Health Program) ในอดีตเน้นการให้บริการ 3 เรื่อง

หลัก คือ สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education) อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (School 
Health Environment) และบริการอนามัยโรงเรียน (School Health  Service)  

   ต่ อมามี การปรับ เปลี่ ยนวิ ธี การด า เนิน งานอนามั ย โ รง เรี ยนจากข้อ เสนอแนวคิด                 
“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาขององค์การอนามัย
โลก ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับส านักงานภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO) ขององค์การอนามัยโลก จัดประชุม Intercountry Consultation on 
Health Promoting School เมื่อวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2540 ณ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และผู้แทนจาก        
7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าว กรมอนามัยจึงน าแนวคิด
และกลยุทธ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนี้มาด าเนินการในช่วงเวลาที่ตรงกับแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยลักษณะการท างานอยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 
องค์กร และประชาชนในชุมชน มีการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

พ.ศ. 2541  กรมอนามัยเริ่มด าเนินการกลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยก าหนดเป้าหมาย 
ถ่ายทอดแนวคิด และพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบจังหวัดละ 1 โรงเรียน (มีโรงเรียนต้นแบบ        
ของจังหวัด ศูนย์อนามัยและส่วนกลาง รวม 89 โรงเรียน) และจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2542  มติคณะรัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ      
ซึ่งกรมอนามัยได้จัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าวและผลการประชุมท าให้เกิดเป้าประสงค์ของนโยบาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัยจึงจัดประชุมแถลงนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย  และจัดอบรมผู้น าเพ่ือ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบจ านวน 89 โรงเรียน  ส่วนระดับจังหวัดมี
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การถ่ายทอดแนวคิดแก่ฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุขระดับอ าเภอทั่วประเทศ และขยายผลสู่ระดับอ าเภอ 
อ าเภอละ 1 โรงเรียน 

พ.ศ. 2543  มีการจัดท าเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้านกระบวนการ 5 องค์ประกอบ
คือ 1) นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพ  2) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  3) การค้นหาและก าหนดปัญหา
สุขภาพ 4) แผนงาน/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ  5) การด าเนินงานตามแผนและการติดตามผล โดย
ก าหนดเป้าหมายให้มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลละ 1 โรงเรียนและจัดประชุมสัมมนาเครือข่าย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับประเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ  ส่วนในระดับจังหวัดมีการประชุม
ถ่ายทอดแนวคิดสู่ระดับต าบลทั่วประเทศ 

พ.ศ. 2544  มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระหว่าง     
กรมอนามัย กรมสามัญศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ต่อมากรม
อนามัยได้จัดประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 ภาค ซึ่งมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ประชุมส่วนระดับจังหวัดมีการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องระดับต าบล เพ่ือขยายผลสู่โรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ (มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านการประเมิน ร้อยละ 9.6 และ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 32 )  
  พ.ศ. 2545  จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม 10 องค์ประกอบ      
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และแบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับทอง เงิน และทองแดง ใน
ขณะเดียวกันกรมอนามัยได้จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานและจัดอบรมพัฒนาผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผ่านการประเมิน ร้อยละ 22.6 และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84.3 )  
           พ.ศ. 2546  จัดท าคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และจัดประชุมสัมมนาวิชาการ    
และมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านการประเมิน ร้อยละ43.9และมี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 88.3 )  

พ.ศ. 2547 ได้ขยายเป้าหมายสู่โรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเกิดโครงการ“โรงเรียน
ในฝัน สรรค์สร้างอนามัยดี ” (มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านการประเมิน ร้อยละ51.3)  

พ.ศ. 2548 เริ่มโครงการ “เด็กไทยท าได้” เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านสุขภาพ เน้นการ        
ให้ความส าคัญและการมีส่วนร่วมของนักเรียน และการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง   (มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านการประเมินร้อยละ68.2 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 88.8 ในปี 
2549)         

พ.ศ. 2550 มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพนักเรียนระหว่าง กรมอนามัย 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดนโยบายพร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันเพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของนักเรียน ภายใต้กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งกรมอนามัยได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
สุขภาพและวางแผนแก้ไขปัญหาในรูปแบบของโครงงานสุขภาพ โดยน าร่องจังหวัดละ 1 โรงเรียน และมีการ
ขยายผลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ( มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านการประเมิน
ร้อยละ93.6)  
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พ.ศ. 2551 มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบประกันสุขภาพการศึกษาเพื่อ      
สร้างสุขภาวะระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาจะเป็นแกนหลักใน
การผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนและสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงาน   

พ.ศ. 2552 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและผ่านการประเมินค่อนข้างสูง
ร้อยละ96.8 กรมอนามัยจึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นคือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร   ซึ่งเน้นคุณภาพโดยวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการด าเนินงานตาม 10 องค์ประกอบทั้งด้าน
สุขภาพและด้านพฤติกรรมสุขภาพ ผนวกกับผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมทั้งจัดท าคู่มือเกณฑ์มาตรฐาน และชี้แจงแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยเริ่มด าเนินการในปี 2552 
และมีทีมประเมินจากส่วนกลางร่วมกับศูนย์อนามัย มีโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรจ านวน 37 แห่ง     

พ.ศ. 2553  การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในช่วงเวลา 2 ปีแรกพบปัญหา
อุปสรรคในการประเมินโรงเรียน จึงมีการทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรครั้งที่ 1 และจัดท าคู่มือ 2 เล่ม คือคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และคู่มือผู้ประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นฉบับรวมเล่มของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกระดับ  ผลการด าเนินงานในปี 
2553 มโีรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ านวน 60 แห่ง และในปี 2554 
มีจ านวน 65 แห่ง 

พ.ศ. 2555 กรมอนามัยจัดอบรมชี้แจงทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประกอบด้วย
นักวิชาการจากจากศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร การ
ด าเนินงานในปี 2555  มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จ านวน 105 แห่ง 

พ.ศ. 2556  การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 
ด าเนินการโดยทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามค าสั่ง
แต่งตั้ง  และกรมอนามัยได้ปรับปรุงเนื้อหาเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางการประเมินโรงเรียนให้ชัดเจน
มากขึ้น สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและสถานการณ์ปัญหาสุขภาพนักเรียนในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินการต่อไป  
   พ.ศ. 2557 มีการขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องบูรณาการ ในการจัดท ายุทธ์ศาสตร์ของกระทรวง
สาธารณสุขโดยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับยุทธ์ศาสตร์ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน
และยุทธ์ศาสตร์ด้านการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น หน่วยงานของกรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง
สองกลุ่มจึงด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม 10 องค์ประกอบ 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กและเยาวชน 
 พ.ศ.2558 ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยพัฒนา “คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 2558” เพ่ือด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 พ.ศ.2561 การขับเคลื่อนงานวัยเรียนด าเนินการโดยวางกรอบแนวคิดให้มีความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 โดยพัฒนาโรงเรียนสู่
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนากระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ มีสุขภาพดี ดงัภาพท่ี 2 และ 3 
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ภาพที่ 2 ความเป็นมาการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 

 

ที่มา : กรมอนามัย 2561 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 

 
 

ที่มา : กรมอนามัย 2561 
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ก้าวสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 

 

 

   ในการพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนด้านสุขภาพนักเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 
ได้ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่ผ่านรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
โรงเรียนผ่านการรับรองโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักทันตสุขภาพ กรมอนามัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 กรม
สุขภาพจิต ร่วมก าหนดมาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข เพ่ือให้
โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และน าไปปฏิบัติได้โดยความร่วมมือของโรงเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่ วยงานสาธารณสุข 
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนักเรียน ร่วมพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School) 
 

ความหมายโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 

  องค์การอนามัยโลก (WHO : 1998)  ได้ให้ค าจ ากัดความของ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ 
โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคง ที่จะเป็นสถานที่ ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพ่ือการอาศัย ศึกษา
และท างาน (A health promoting school is a school constantly strengthening its capacity as 
a healthy setting for living, learning and working)   
             ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  (2545) ได้ให้ความหมายของ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
สุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน  
   โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการให้ทุกคนในโรงเรียน สื่อสารดูแล
สุขภาพของตนเอง และเด็กนักเรียน ท าให้นักเรียนรู้จักค้นหาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ (ส านักงาน
โครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน, 2561) 
  จากนิยามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้เขียนจึงได้สรุปรวมกัน เพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข ดังนี้ 
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 โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School) หมายถึง 
โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคง มีความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ มีการบริหารจัดการให้ทุกคนในโรงเรียน เข้าถึง เข้าใจด้านสุขภาพ นักเรียน
รู้จักค้นหาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสื่อสาร เพ่ือการดูแลสุขภาพของ
ทุกคนในโรงเรียน ให้เป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพ่ือการอาศัย ศึกษาและท างาน (WHO,  1998 ; 
กรมอนามัย, 2545 ; สขรส.,2561) 

 
วัตถุประสงค์ในการสร้างโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  
2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Appreciative 

Coaching)  
3. เพ่ือพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีเข้มแข็ง มีส่วนร่วม ในการสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

(Partnership) 
4. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม สู่นโยบาย

สาธารณะด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Planning : Strategic Planning) 
5. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Innovation) 
6. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (New 

Systemic School 4.0) 
  
 มาตรฐานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School)  

H : Health Literacy นักเรียนมีวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Student Excellence) 
A : Appreciative Coaching โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

(School Excellence) 
P : Partnership ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง (Partnership Excellence) 
P : Planning แผนยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม สู่นโยบายสาธารณะ (Strategic Planning 

Excellence) 
I : Innovation นวัตกรรมการสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Knowledge 

management Excellence) 
 Ness : New Systemic School 4.0 ผลรวมวินัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพและสังคมที่พึง
ประสงค ์จนเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS  Health Literate School) 
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การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 

           โรงเรียนทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ได้
โดยแสดงความจ านงกับหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และดาวโหลด
คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข และคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 
2558  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข และการ
รับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข  

 

ภาพที่ 4 แนวทางการพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข 
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ตารางท่ี1 แนวทางการพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข 

ขั้นที ่ ขั้นตอนการพัฒนา วิธีด าเนินการ 
บทบาทผู้เกี่ยวข้อง(ศอ./

สสจ./รร./เครือข่าย) 
1  ค้นหาพันธมิตร 

 ได้แก่ ค้นหาทุนมนุษย์ 
ทุนสังคม คนรอบรู้สุขภาพ 
1.1 ทุนมนุษย์ หมายถึง 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร ครู 
ผู้ประกอบการ ภารโรง 
แม่บ้าน นักเรียน ฯลฯ 
ต่างๆ นั้น เป็นใครบ้าง เก่ง
และมีความช านาญ
เชี่ยวชาญอะไร มีความ
สนใจ และร่วมให้ข้อมูล
และเป็นข้อมูลที่สามารถชี้
เป้าการด าเนินงานได้ เพ่ือ
ระบุแกนน า ผู้น า การอยู่
ร่วมกัน ข้อตกลง 
วัฒนธรรมของโรงเรียน 
1.2 ทุนสังคม หมายถึง 
ความช่วยเหลือจากภาคี
เครือข่าย กรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายศิษย์
เก่า เครือข่ายสมาคมครู
ผู้ปกครอง ห้างร้าน บริษัท 
คนในชุมชนรอบข้าง
โรงเรียน อปท. ผู้น าชุมชน 
ผู้น าทางจิตวิญญาณ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
1.3 คนรอบรู้สุขภาพ 
Health Model จากภาค
ส่วนต่างๆ 

เชิญพันธมิตรทั้ง 3 กลุ่ม ร่วมประชุม เพื่อ
ชี้แจง ความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน สร้างความเข้าใจ และความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้าน
สิ่งแวดล้อม ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการติดตาม ประเมินผล ระบบการ
สื่อสารข้อมูลสุขภาพ ระบบการแก้ปัญหา 
รวมทั้งทรัพยากรในชุมชนที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
บทบาทโรงเรียน 
1. หาพันธมิตรในการด าเนินงานโรงเรียน
รอบรู้ด้านสุขภาพ  
2. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน
รอบรูด้้านสุขภาพ  
3. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
4. วิเคราะห์สถานการณ์โรงเรียนร่วมกัน 
ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ สภาพ 
5. ก าหนดจุดเริ่มต้นในการพัฒนา 
6. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
7. ติดตามประเมินผล  
8. การควบคุมคุณภาพ (PDCA) พัฒนา
ต่อเนื่อง 

บทบาทศูนย์อนามัย 
-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
-ชี้แจง ท าความเข้าใจ พัฒนา
องค์ความรู้ แก่หน่วยงาน
สาธารณสุข หน่วยงาน
การศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
-ประเมินรับรองคุณภาพ 
บทบาท สสจ. 
-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับจังหวัด 
-ชี้แจง ท าความเข้าใจ พัฒนา
องค์ความรู้แก่หน่วยงาน
สาธารณสุข หน่วยงาน
การศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน  
-ประเมินรับรองคุณภาพ
เบื้องต้นและส่งรายชื่อ
โรงเรียนเพ่ือประเมินรับรอง
ระดับเขต 
บทบาท สพป / สพม 
-แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-ชี้แจง ท าความเข้าใจ แก่
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 
-ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน  
-ประเมินรับรองคุณภาพ
เบื้องต้นร่วมกับสาธารณสุข
จังหวัด 
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ขั้นที ่ ขั้นตอนการพัฒนา วิธีด าเนินการ 
บทบาทผู้เกี่ยวข้อง(ศอ./

สสจ./รร./เครือข่าย) 
2  จัดตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

คัดเลือกพันธมิตรที่สนใจการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน 
ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
บุคลากรสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรใน
ชุมชน อปท. แกนน าชุม หน่วยงานต่างๆ 

คณะกรรมการท าหน้าที่ใน
การร่วมกันค้นหาแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

3 จัดตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ สรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาจากผู้น าชุมชน 
ผู้น าจิตวิญญาณ เครือข่ายครูเก่า เครือข่าย
ศิษย์เก่า ห้างร้าน บริษัทที่มีพลังอ านาจ 
และแรงจูงใจในการผลักดันการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพให้ส าเร็จ 

กรรมการที่ปรึกษา จะท างาน
ร่วมกับทางโรงเรียนในการ
เผยแพร่ข่าวสารด้านการ
ด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ตลอดจนระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือ
สนับสนุนและสร้างความ
แข็งแกร่งในการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

4 วิ เ ค ร าะห์ สถ านกา รณ์ 
Grand Tour 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ สภาพสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน  ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการติดตามประเมินผล ระบบ
การสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ระบบการการ
แก้ปัญหา รวมทั้งทรัพยากรในชุมชนที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานในการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

คณะกรรมการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

5 ก าหนดจุดเริ่มต้นในการ
พัฒนา 

เป็นการพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ
ของโรงเรียนและชุมชน ที่ได้มาพัฒนาให้
เป็นข้อมูลที่สื่อสารให้เห็นปัญหาและความ
ต้องการให้เข้าใจได้ง่าย เช่น เป็นแผนภาพ 
ตาราง ภาพ flow chart มาร่วมระดม
ความคิดในการก าหนดประเด็นเพื่อ
ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพตามสภาพ
ปัญหา/ความต้องการของนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
สิ่งที่จะได้จากกระบวนนี้ ก็คือ ข้อตกลง
การท างานร่วมกัน แนวทาง/แผนการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
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ขั้นที ่ ขั้นตอนการพัฒนา วิธีด าเนินการ 
บทบาทผู้เกี่ยวข้อง(ศอ./

สสจ./รร./เครือข่าย) 
6 จัดท ากลไกหรือ 

แผนปฏิบัติการร่วมกัน 
คณะกรรมการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของโรงเรียน ร่วมก าหนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงาน รูปแบบกิจกรรม ปฏิทินการ
ด าเนินงาน บทบาทที่เก่ียวข้อง ตัวชี้วัดใน
การติดตามประเมินผล การประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

7 ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของโรงเรียน ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน ทบทวน ด้วยระบบ PDCA 
ตามมาตรฐานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มี
ความสุข จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างผู้เกี่ยวข้อง มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ การ
ปรับแผนงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงานเป็นประจ าต่อเนื่อง ขอรับการ
รับรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการระดับ
จังหวัด และการรับรองระดับเขตจาก
คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ 

คณะกรรมการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานระดับจังหวัด 
คณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานระดับเขตสุขภาพ 

8 การพัฒนาต่อเนื่อง และ
ขยายผล 

หน่วยงานระดับสูงขึ้นไปที่ดูแลโรงเรียน 
คณะกรรมโรงเรียน มีการผลักดันและ
สนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกันและกัน 
ด้วยการสร้างเครือข่ายโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
โรงเรียนพ่ีสู่โรงเรียนน้อง มีการจูงใจให้
โรงเรียนอ่ืนๆ ที่ยังไม่พัฒนาเป็นโรงเรียน
รอบรู้ด้านสุขภาพ เกิดความตื่นตัวและร่วม
ด าเนินการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพมากข้ึน 

คณะกรรมด าเนินงานโรงเรียน
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
เครือข่ายโรงเรียน 
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หลักการพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข 
 การพัฒนาโรงเรียนตามหลักการบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (Quality Circle)  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN การวางแผนด าเนินงาน 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิสุขภาพของ 
โรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร  
2.ร่วมกันก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพ    ให้
ครอบคลมุประเด็นสุขภาพท่ีจ าเปน็ต่อการสร้าง
สุขภาพ  
3.ถ่ายทอดนโยบายสู่นักเรยีน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
4.จัดท าแผนกลยุทธ์แผนงาน โครงการให้
สอดคล้องกบันโยบายส่งเสริมสุขภาพ 
5.จัดท าข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกับสภาพ
ปัญหาและ 
ความต้องการด้านสุขภาพ 
 

DO การปฏิบัติการ 
1.ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ ที่ก าหนด 
2.โรงเรียนประเมินตนเอง (Self-
Assessment) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข 
เพ่ือค้นหาสิ่งท่ียังไม่ได้ด าเนินการหรือ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุงให้บรรลุตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

 

 

 
 

ACT 
การปรับปรุงแก้ไข / พัฒนา 

1.สรุปผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศ
งานตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด  โรงเรียน
รอบรู้สุขภาพดีมีความสุข  
2.น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศ
งานไปใช้ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงาน 
หรือกิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ในปีการศึกษาต่อไป 

 

 
   CHECK  

การตรวจสอบ/ทบทวน/ประเมิน 
1.นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  สร้างขวัญก าลังใจ
ในการด าเนินงาน  
2.ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินโรงเรียนรอบ
รู้สุขภาพดีมีความสุข โดยคณะกรรมการ
จากหน่วยงานสาธารณสุขและการศึกษา 
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.ขอรับการประเมินเพ่ือรับรองในแต่ละ
ระดับจากทีมประเมินระดับระดับจังหวัด
ต่อไป 

P D 

A C 
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ภาคีความร่วมมือในการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข (Partnership) 

 

 

ประโยชน์ทีเ่กิดขึ้นจากการเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข 

 โรงเรียนได้รับรู้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ วินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับนักเรียน  
บุคลากรในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน  

 นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ จนเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ซึ่งจะปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติตนที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพดีตั้งแต่เด็กควบคู่ไปกับ
การศึกษา  

 ครู  ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เพ่ือน าไป
ปฏิบัติให้เกิดทักษะการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 

 ตัวชี้วัดของโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนในการรับการประเมินจากภายนอก 

 เกิดความร่วมมือ ความสนิทสนม ระหว่างโรงเรียนและภาคี โรงเรียนมีโอกาสได้รับความ
ร่วมมือและการช่วยเหลือจากชุมชนและองค์กรต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
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ขั้นตอนการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข 

  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในพ้ืนที่  ชี้แจงหน่วยงาน  
ฝ่ายสาธารณสุข  ฝ่ายการศึกษา  ตลอดจนโรงเรียนที่แสดงเจตจ านงเข้าร่วมพัฒนา 
   2. โรงเรียนประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข
เพ่ือค้นหาสิ่งที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่ครบถ้วน 
  3. โรงเรียนพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้วงจร PDCA  คือ วางแผน  ด าเนินการ  
ทบทวน ตรวจสอบ แก้ไขเพ่ือปรับแผนใหม่ ทั้งในส่วนที่สามารถด าเนินการได้เองและส่วนที่จ าเป็นต้อง
ขอรับการสนับสนุนจากบุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ซึ่งสามารถขอรับค าแนะน าได้จากทีม
ประเมินระดับอ าเภอ 
   4. เมื่อโรงเรียนด าเนินการได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และเห็นว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุขแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินได้บุคลากร
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
           5. เมื่อโรงเรียนเห็นว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข จะต้องจัดท า
เอกสารพอสังเขป ที่แสดงให้เห็นถึงผลการบรรลุตัวชี้วัดต่างๆ ส่งผ่านทีมประเมินระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัดเพ่ือประเมินในเบื้องต้น เป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข ระดับทอง 
   6. เมื่อโรงเรียนได้รับการประเมินว่าผ่านเกณฑ์โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข ระดับทอง จาก
ทีมประเมินระดับจังหวัดแล้ว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งศูนย์อนามัยเพ่ือขอรับการประเมินรับรอง
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข ระดับเพชร  
  7. หลังจากทีมประเมินจากศูนย์อนามัยได้ประเมินโรงเรียนและพิจารณาให้ผ่านการประเมิน        
แล้ว ส่งเอกสารรายงานของโรงเรียน (รายงานที่แก้ไขแล้ว) และสรุปผลการประเมินของศูนย์อนามัย 
เพ่ือให้พิจารณาการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข ระดับเพชร  
   8. ศูนย์อนามัยส่งผลการรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข พร้อมสรุปผลการประเมินของ
ศูนย์อนามัยไปยังกรมอนามัย เพ่ือรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ระดับเพชร เพ่ือขอรับ
เกียรติบัตรและโล่รับรอง 
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ผ่าน 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ โรงเรียนแจ้งความจ านงสมัครเข้าร่วม
โครงการไปยังหน่วยงานต้นสังกดัในพ้ืนที่ 

สสจ. ร่วมกับ สพฐ.              
ชี้แจง 

ศอ. สสจ. ให้ความรู้ ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 

 

ไม่ผ่าน 

แจ้งความจ านงขอรับการประเมิน                  
พร้อมเอกสาร/หลักฐาน ไปยัง                                
ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั 

โรงเรียนพัฒนา                          
เข้าสู่เกณฑ์ 

ประเมินรับรองการเป็นโรงเรยีนรอบรู้
สุขภาพดี มีความสขุ ระดับทอง 

ประเมินรับรองการเป็นโรงเรยีนรอบรู้
สุขภาพดี มีความสขุ ระดับเพชร 

 

ทีมประเมิน อ าเภอและ           
จังหวัด 

คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
รอบรู้สุขภาพดี มีความสขุ ระดับ

เพชรตามค าสั่งกระทรวง
สาธารณสุข 

คณะกรรมการพิจารณารบัรองฯ 
จากส่วนกลาง 

 

พิจารณาและรับรองการเป็นโรงเรยีนรอบรู้
สุขภาพดี มีความสขุ ระดับเพชร 

โรงเรียนได้รับเกียรตบิัตรรับรองโรงเรยีน
รอบรู้สุขภาพดี มีความสขุระดบัเพชร 

โรงเรียนประเมินตนเองโดยคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสขุภาพของโรงเรียน 

 

โรงเรียนส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์
 

ศูนย์อนามัย สรุป รายงาน รบัรอง การประเมิน
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ระดับเพชร 

 

กระบวนการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 
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มาตรฐานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข 

HAPPINESS Health Literate School 
 

ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย เป้าประสงค์ 

H Health Literacy นักเรียนมีวินัยและความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (ผลลัพธ์สุขภาพ) 

Student Excellence 

A Appreciative 
Coaching 

โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างวินัยและ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

School   Excellence 

P Partnership ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง Partnership  
Excellence 

P Planning  
(Strategic planning) 

แผนยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วน
ร่วม สู่นโยบายสาธารณะ 

Strategic Planning 
Excellence 

I Innovation นวัตกรรมการสร้างวินัยและความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

KM Excellence 

Ness New Systemic 
School 4.0 

ผลรวมวินัย ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและสังคมที่พึงประสงค์ 

HAPPINESS Health 
Literate School 

 

เชิงปริมาณ 
     
 

  เป้าประสงค์ : นักเรียนมีวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
1. นักเรียนเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

1.1 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ 
1.2 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
1.3 อัตรานักเรียน 7-18 ปี ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
1.4 อัตรานักเรียน ป.1 ขึน้ไป ได้รับการคัดกรองปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.5 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตาและการได้ยิน 

Health Literacy 
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2. นักเรียน มีความรอบรู้ และเข้าใจในการแก้ไขภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 
2.1 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป สูงดีสมส่วน 
2.2 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป เริ่มอ้วนและอ้วน 
2.3 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ผอม 
2.4 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป เตี้ย 
2.5 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ฟันดีไม่มีผุ/ ผุได้รับการรักษาแล้ว (cavity free) 
2.6 อัตรานักเรียน ป.1-ป.6 ปราศ จากฟันผุ อุด ถอน (Caries Free) 
2.7 อัตรานักเรียน ม.1-ม.3 ปราศ จากฟันผุ อุด ถอน (Caries Free) 
2.8 อัตรานักเรียน 7-18 ปี มีสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
2.9 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป มีปัญหาด้านการเรียนรู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
2.10 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป มีปัญหาด้านสายตาและการได้ยิน ได้รับการดูแล 

ช่วยเหลือ 
2.11 อัตรานักเรียนดื่มน้ าเปล่าสะอาด ที่โรงเรียน อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน  

  (ครั้งละประมาณ 120 ซีซี) 
3. คุณภาพการพัฒนา 

3.1 อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน ป.6  
3.2 อัตรานักเรียน ป.6 แปรงฟันได้ถูกต้อง สะอาด  

 

เชิงคุณภาพ 
 
 

 
เป้าประสงค์ : โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1. กระบวนการสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพให้นักเรียน 
1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรอบรู้  
1.2 เทคนิค วิธีการและอุปกรณ์สร้างความรอบรู้ 

2. กระบวนการติดตามและประเมินผล 
2.1 มีการจ าแนกภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 
2.2 มี Flow chart หรือแผนผังการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 
2.3 กระบวนการประเมินผลด้านสุขภาพ 

3. ครู เป็นต้นแบบของโรงเรียน สังคม/ชุมชน 
3.1 ด้านวินัยสุขภาพ 
3.2 ด้านจิตสาธารณะ/บริการ 

Appreciative Coaching 
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4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.1 ด้านสิ่งแวดล้อม 

1) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ 
2) สถานที่รับประทานอาหารสะอาด และปลอดภัย 
3) ห้องส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
4) สถานที่ออกก าลังกาย/สนามเด็กเล่น เพียงพอ ปลอดภัย 
5) มีน้ าดื่มสะอาด  เพียงพอ ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน 

 
 
 
 เป้าประสงค์ : ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

1. ภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วม การสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน 
1.1 ภาครัฐ เช่น รพ สต. รพช อบต อบจ เทศบาล ท้องถิ่น 
1.2 ภาคประชาชน : คณะกรรมการสถานศึกษาชมรมผู้ปกครอง/ศิษย์เก่าฯ 

2. นักเรียนมีชมรมสุขภาพ และกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2.1 แกนน านักเรียน/นักเรียน 

 
 
 

เป้าประสงค์ : แผนยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม สู่นโยบายสาธารณะ 
1. ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนา สร้างนโยบายสาธารณะ 
2. ด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 
3. ด้านการบริหารการสื่อสาร 

 
 
 

เป้าประสงค์ : นวัตกรรมการสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
1. นวัตกรรม / Best practice Model /โครงงานด้านสุขภาพ 

 
 
 
  ระบบใหม่ นี้ เรียกว่า "HAPPINESS  Health Literate School" หมายถึง ผลรวมวินัย ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพและสังคมท่ีพึงประสงค ์

Partnership 

Planning 

Innovation 

New Systemic School 4.0 
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แบบฟอร์มประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School) 
โรงเรียน..................................................สังกัด.............................................ต าบล..........................อ าเภอ........................จังหวัด...................................... 
จ านวนครู...................คน จ านวนนักเรียน.................คน ชาย.............คน หญิง............คน อนุบาล..........คน  ประถม..............คน มัธยม..................คน 

ชื่อผู้บริหาร............................................................โทร.................................. ชื่อครูอนามัย.....................................................โทร............................................. 
ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้

เป้าประสงค์ 
Scoring Criteria ระดับ

ความส าเร็จ  
ข้อมูล แหล่งข้อมลู/ วิธีพิสูจน ์

Health 
Literacy 
  

Student   
Excellence   
  

นักเรียนมีวินัยและความรอบรู้ด้านสขุภาพ 
 

      

1. นักเรียนเข้าถึง
บริการคดักรอง
ภาวะเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
  

1.1 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรองภาวะ
โภชนาการ 

ร้อยละ 95 จ านวนนักเรียน ป.1 ขึ้นไป …………………….คน 
นักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ......... คน  
ร้อยละ...................... 

โปรแกรมบันทึกภาวะ
โภชนาการ 

    1.2 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  

ร้อยละ 95 นักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
............คน   ร้อยละ..................... 

รง.ผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

      1.3 อัตรานักเรียน 7-18 ปี 
ได้รับการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

ร้อยละ 95  
(นร.ปกติ) 

นักเรียนท่ีมภีาวะร่างกาย/สมองปกติ จ านวน..........คน 
นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย…........คน  
ร้อยละ………………. 

รง.บันทึกการทดสอบ
สมรรถ ภาพทางกาย 

      1.4 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
ได้รับการคัดกรองปัญหา
ทางการเรียนรู ้

ร้อยละ 95 นักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองปัญหาทางการ
เรียนรู้ ............คน ร้อยละ..................... 

รง.ผลการตรวจคัดกรอง
ด้วย SDQ หรือ 4 กลุ่ม
โรค 

      1.5 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองสายตาและ
การไดย้ิน 

ร้อยละ 95 นักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา ............
คน ร้อยละ..................... 
นักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการไดย้ิน 
............คน ร้อยละ..................... 
 

รง.ผลการตรวจคัดกรอง 
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ 

Scoring Criteria ระดับ
ความส าเร็จ  

ข้อมูล แหล่งข้อมลู/ วิธีพิสูจน ์

    2. นักเรียน มี
ความรอบรู้ และ
เข้าใจในการ
แก้ไขภาวะเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

2.1 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
สูงดีสมส่วน 

>ร้อยละ 68 นักเรียน ป.1 ขึ้นไป สูงดี สมส่วน...................คน  
 ร้อยละ.................  

โปรแกรมบันทึกภาวะ
โภชนาการ 

    2.2 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
เริ่มอ้วนและอ้วน 

<ร้อยละ 10 นักเรียน ป.1 ขึ้นไป เริ่มอ้วนและอ้วน.............คน  
ร้อยละ................... 

โปรแกรมบันทึกภาวะ
โภชนาการ 

      2.3 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป   
ผอม  

<ร้อยละ 5 นักเรียน ป.1 ขึ้นไป ผอม .....................คน 
ร้อยละ................. 

โปรแกรมบันทึกภาวะ
โภชนาการ 

      2.4 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
เตี้ย 

<ร้อยละ 5 นักเรียน ป.1 ขึ้นไป เตีย้....................คน  
ร้อยละ.................. 

โปรแกรมบันทึกภาวะ
โภชนาการ 

      2.5 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
ฟันดีไม่มผีุ/ ผุได้รับการรักษา
แล้ว (cavity free)  

>ร้อยละ 70 จ านวนนักเรียน ป.1 ขึ้นไป ฟันดีไม่มีผุ ................ คน  
ร้อยละ......................... 

รง.ผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

      2.6 อัตรานักเรียน ป.1-ป.6 
ปราศ จากฟันผุ อุด ถอน 
(Caries Free) 

>ร้อยละ 45 นักเรียน ป.1-ป.6  ปราศจากฟันผ ุอุด ถอน..............คน  
ร้อยละ……..........…… 

รง.ผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

      2.7 อัตรานักเรียน ม.1-ม.3 
ปราศ จากฟันผุ อุด ถอน 
(Caries Free) 

>ร้อยละ 35 นักเรียน ม.1-3 ปราศจากฟันผุ อุด ถอน..............คน  
ร้อยละ……..........…… 

รง.ผลการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 

      2.8 อัตรานักเรียน 7-18 ปี มี
สมรรถภาพทางกายที่สมัพันธ์
กับสุขภาพผา่นเกณฑ ์

>ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย.........คน 
ร้อยละ…………….  
ผ่านเกณฑ์ระดับปานกลางขึ้นไป ……..……คน   
ร้อยละ………………. 

รง.บันทึกการทดสอบ
สมรรถ ภาพทางกาย ใช้
เกณฑ์กรมพละฯ ปี 2562  
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ 

Scoring Criteria ระดับ
ความส าเร็จ  

ข้อมูล แหล่งข้อมลู/ วิธีพิสูจน ์

     2.9 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
มีปัญหาด้านการเรียนรู้ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 

ร้อยละ 100 นักเรียนมีปญัหาการเรยีนรู้...................คน ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ................คน ร้อยละ.................. 

รง.ผลการดูแลช่วยเหลือ 
และแนวทางการดูแล 

      2.10 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป 
ทีม่ีปัญหาด้านสายตาและการ
ได้ยิน ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 

ร้อยละ 100 นักเรียนมีปญัหาสายตา...................คน ได้รบัการดูแล
ช่วยเหลือ................คน ร้อยละ..................       
นักเรียนมีปญัหาการได้ยิน...................คน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ................คน ร้อยละ.................. 

รง.ผลการดูแล นักเรยีนที่
มีปัญหาสายตาและการได้
ยิน 

      2.11 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป
ดื่มน้ าเปล่าสะอาด ที่โรงเรียน 
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน (ครั้งละ
ประมาณ 120 ซีซี) 
 

>ร้อยละ 80 นักเรียนดืม่น้ าเปล่าสะอาด ที่โรงเรียน อย่างน้อย 3 ครั้ง
ต่อวัน………………คน ร้อยละ……………..คน 

นโยบายบายและ
ตารางเวลาการดื่มน้ า และ
การสุ่มถามนักเรยีน 

    3. คุณภาพการ
พัฒนา 

3.1 อัตรานักเรียน ป.6 สูงดีสม
ส่วน  

ร้อยละ 68 นักเรียน ป.6..……...….คน สูงดีสมส่วน...............คน  
ร้อยละ………... 
 

โปรแกรมบันทึกภาวะ
โภชนาการ 

      3.2 อัตรานักเรียน ป.6 แปรง
ฟันได้ถูกต้อง สะอาด 

ร้อยละ 80 นักเรียน ป.6 แปรงฟันได้ถูกต้อง ............คน  
ร้อยละ …..…… 

รายงานผลทดสอบการ
แปรงฟัน  
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Appreciative 
Coaching 
  

School   
Excellence   
  
  

โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ     

1. กระบวนการสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพให้นักเรียน     

  1.1 กระบวนการ
ถ่ายทอดความ
รอบรู้  
  
  
  

1) ด้านโภชนาการ มี  ไม่ม ี กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านโภชนาการ  แผนการเรียนรู้/วิธีการ
ถ่ายทอด 

    2) ด้านออกก าลังกาย มี  ไม่ม ี กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านออกก าลังกาย  แผนการเรียนรู้/วิธีการ
ถ่ายทอด 

    3) ด้านทันตสุขภาพ มี  ไม่ม ี กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านทันตสุขภาพ  แผนการเรียนรู้/วิธีการ
ถ่ายทอด 

  

  4) ด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ 
ห้องน้ า ห้องส้วม 

มี  ไม่ม ี กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านสิ่งแวดล้อม  แผนการเรียนรู้/วิธีการ
ถ่ายทอด 

  

  5) ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด มี  ไม่ม ี กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านเพศศึกษา ยาเสพ
ติด 

แผนการเรียนรู้/วิธีการ
ถ่ายทอด 

  

  1.2 เทคนิค 
วิธีการและ
อุปกรณ์สร้าง
ความรอบรู ้
  
  
  

1) ด้านความยากง่าย และเวลา
ที่ใช้ 

มี  ไม่ม ี เครื่องมือ แหล่งการเรียนรู้ วิธีการ สื่อ ที่สามารถท าให้
นักเรียนเข้าถึง เข้าใจ ได้ง่าย รวดเร็ว  

ดูเทคนิค อุปกรณ์ สื่อ การ
สอน 

    2)  ด้านความเหมาะสมทาง
วิชาการ 

มี  ไม่ม ี เครื่องมือ แหล่งการเรียนรู้ วิธีการ สื่อ มีความเหมาะสม 
ถูกต้องทางด้านวิชาการ 

ดูเทคนิค อุปกรณ์ สื่อ การ
สอน 

    3)  ด้านอุปกรณ์ที่ใช้น่าเชื่อถือ มี  ไม่ม ี เครื่องมือ แหล่งการเรียนรู้ วิธีการ สื่อ มีความน่าเช่ือถือ ดูเทคนิค อุปกรณ์ สื่อ การ
สอน 

    4)  ด้านการน าไปปฏิบตัิได้ง่าย
กับวิถีชีวิตประจ าวัน 

มี  ไม่ม ี เครื่องมือ แหล่งการเรียนรู้ วิธีการ สื่อ สามารถน าไป
ประยุกต ์และใช้ไดจ้ริงกับวิถีชิวิตของนักเรียน 

ดูเทคนิค อุปกรณ์ สื่อ การ
สอน 
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    2. กระบวนการติดตามและประเมินผล     
    2.1 มีการจ าแนก

ภาวะเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 
  

1) ด้านภาวะโภชนาการ มี  ไม่ม ี สรุปรายงานภาวะโภชนาการ  โปรแกรม/ทะเบียน 

    2) ด้านทันตสุขภาพ มี  ไม่ม ี สรุปรายงานสุขภาพช่องปาก  โปรแกรม/ทะเบียน 

      3) ด้านสมรรถภาพทางกาย มี  ไม่ม ี สรุปรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรม/ทะเบียน 

      4) ด้านพฤติกรรมการเรยีนรู ้ มี  ไม่ม ี สรุปรายงานการคดักรองพฤติกรรมการเรียนรู ้ โปรแกรม/ทะเบียน 

      5) ด้านสายตาและการได้ยิน มี  ไม่ม ี สรุปรายงานการทดสอบสายตาและการได้ยิน โปรแกรม/ทะเบียน 

    2.2 มี Flow 
chart หรือ
แผนผังการแกไ้ข
ปัญหานักเรียนท่ี
มีภาวะเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

1) การด าเนินงานและแกไ้ข
ปัญหาภาวะโภชนาการ 

มี  ไม่ม ี Flow chart เชื่อมโยงกระบวนการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพระหว่างโรงเรียน ครอบครวั ชุมชน โรงพยาบาล 

ดู Flowchart 

  2) การด าเนินงานและแกไ้ข
ปัญหาด้านทันตสุขภาพ 

มี  ไม่ม ี Flow chart เชื่อมโยงกระบวนการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพระหว่างโรงเรียน ครอบครวั ชุมชน โรงพยาบาล 

ดู Flowchart 

    3) การด าเนินงานและแกไ้ข
ปัญหาทางด้านสมรรถภาพทาง
กาย 

มี  ไม่ม ี Flow chart เชื่อมโยงกระบวนการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพระหว่างโรงเรียน ครอบครวั ชุมชน โรงพยาบาล 

ดู Flowchart 

      4) การด าเนินงานและแกไ้ข
ปัญหาทางด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู ้

มี  ไม่ม ี Flow chart เชื่อมโยงกระบวนการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพระหว่างโรงเรียน ครอบครวั ชุมชน โรงพยาบาล 

ดู Flowchart 

      5) การด าเนินงานและแกไ้ข
ด้านสายตาและการไดย้ิน 
 

มี  ไม่ม ี Flow chart เชื่อมโยงกระบวนการแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพระหว่างโรงเรียน ครอบครวั ชุมชน โรงพยาบาล 

ดู Flowchart 
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    2.3 กระบวนการ
ประเมินผลด้าน
สุขภาพ 

1) กระบวนการประเมินผล
ความรอบรูสุ้ขภาพนักเรียน 
ภาคทฤษฎ ี 

มี  ไม่ม ี วิธีการประเมินผลความรู ้ความสามารถจากการให้
ความรู้ หรือการเรยีนการสอนด้านสุขภาพ  

สัมภาษณ์คณุคร ู

      2) กระบวนการประเมินผล
ความรอบรูสุ้ขภาพนักเรียน 
ภาคปฏิบตั ิ

มี  ไม่ม ี วิธีการประเมินผลความสามารถของนักเรียนจากการน า
ความรู้ไปปฏิบัตเิพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน 

สัมภาษณ์คณุคร ู

    3. ครู เป็นต้นแบบของโรงเรียน สังคม/ชุมชน     
    3.1 ด้านวินัย

สุขภาพ 
1) ครูและบุคลากรมีการออก
ก าลังกายเป็นประจ า ร้อยละ 
80 

มี  ไม่ม ี นโยบายดา้นการออกก าลังกายของโรงเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพ 

สุ่มสมัภาษณ์คณุครูและ 
บุคลากร 

      2) บุคลากรมีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ร้อยละ 80 

มี  ไม่ม ี ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ทะเบียนตรวจสุขภาพ
บุคลากร 

    3.2 ด้านจิต
สาธารณะ/
บริการ 

ชุมชมศรัทธา / เชื่อถือ ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน 

มี  ไม่ม ี ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
ชุมชนกล่าวถึงโรงเรียนและบุคลากรในเชิงบวก 

สัมภาษณ์ภาคีเครือข่าย 

    4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้     

    4.1 ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ปลอดภัย น่าอยู ่ 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
28 ข้อ ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่าง
น้อยระดับอ าเภอ 

ผลการรับรอง 

      2) สถานท่ีรับประทานอาหาร
สะอาด และปลอดภัย 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียน 30 ข้อ ได้รบัการรับรองจากหน่วยงาน
สาธารณสุขอย่างน้อยระดับอ าเภอ 

ผลการรับรอง 
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      3) ห้องส้วมสะอาด เพียงพอ 
ปลอดภัย  

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผ่านมาตรฐาน เกณฑ์ HAS   ได้รบัการรับรองจาก
หน่วยงานสาธารณสุขอย่างน้อยระดับอ าเภอ 

ผลการรับรอง 

      4) สถานท่ีออกก าลังกาย/สนาม
เด็กเล่น เพียงพอ ปลอดภัย 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

สถานท่ีออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น เครื่องมือ มีความ
ปลอดภัย 

ดูสนามจริง 

      5) มีน้ าดืม่สะอาด  เพียงพอ 
ปลอดภัย ผ่านมาตรฐาน 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผลการตรวจคุณภาพน้ าดืม่  ผลการตรวจคุณภาพน้ า 
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Partnership   
  
  

Partnership  
Excellence  
  

ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง       

1. ภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วม การสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพนักเรียน   

  1.1 ภาครัฐ เช่น 
รพ สต. รพช 
อบต อบจ 
เทศบาล ท้องถิ่น  
  
  
  

1) ร่วมท าแผนกับโรงเรียน มี  ไม่ม ี บันทึกการประชุมการจัดท าแผน หารือ ฯลฯ สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 
    2) ร่วมกิจกรรมกับ โรงเรยีน มี  ไม่ม ี กิจกรรมต่างๆ ท่ีท าร่วมกัน สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 
    3) รพ สต/รพช จัดกิจกรรมกับ

โรงเรียน 
มี  ไม่ม ี กิจกรรมต่างๆ ท่ีท าร่วมกัน สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 

    4) อปท.จัดท าแผนงบประมาณ
ด้านนักเรียน 

มี  ไม่ม ี แผน/โครงการที ่อปท สนับสนุน 
ได้แก…่……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 

    5) ความภาคภูมิใจ ประเด็น
ความส าเร็จร่วมกัน 

มี  ไม่ม ี ผลงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ รางวัลต่างๆ 
ได้แก…่……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 

    1.2 ภาค
ประชาชน : 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ชมรมผู้ปกครอง/
ศิษย์เก่าฯ 
 

1) แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวด ี มี  ไม่ม ี ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ ์รณรงค์ต่างๆ ของโรงเรยีน 
หรือการบอกต่อข่าวสารทางบวกของโรงเรียน 

สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 

    2) ร่วมจดัท าแผน มี  ไม่ม ี บันทึกการประชุมการจัดท าแผน  สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 

    3) ร่วมจดักิจกรรม กับโรงเรียน มี  ไม่ม ี กิจกรรมต่างๆ ท่ีท าร่วมกัน สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 

    4) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มี  ไม่ม ี ข้อมูลปราชญ์ชุมชน ผู้น า ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 

    5) ร่วมภาคภมูิใจ ประเด็น
ความส าเร็จ 

มี  ไม่ม ี ผลงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ รางวัลต่างๆ สัมภาษณ์ภาคี/ภาพถ่าย 
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ 

Scoring Criteria ระดับ
ความส าเร็จ  

ข้อมูล แหล่งข้อมลู/ วิธีพิสูจน ์

    2. นักเรียนมชีมรมสุขภาพ และกจิกรรมด้านการส่งเสริมสขุภาพ 
 

    

    2.1 แกนน า
นักเรียน/
นักเรียน  

1) นักเรียนมีชมรมด้านสุขภาพ มี  ไม่ม ี ชมรมสุขภาพต่างๆ ในโรงเรียน
ได้แก…่……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

ชมกิจกรรมชมรมสุขภาพ 

      2) นักเรียนเป็นต้นแบบหรือ
แกนน าด้านสุขภาพ 

มี  ไม่ม ี นักเรียนเป็นต้นแบบ/แกนน าสุขภาพด้านต่างๆ 
ได้แก…่……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

พูดคุยกับแกนน านักเรยีน 

      3) นักเรียนมีจิตสาธารณะ มี  ไม่ม ี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ท่ีนักเรียนร่วมท า 
ได้แก…่……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

พูดคุยกับแกนน านักเรยีน 
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้

เป้าประสงค์ 
Scoring Criteria ระดับ

ความส าเร็จ  
ข้อมูล แหล่งข้อมลู/ วิธีพิสูจน ์

Planning  Strategic 
Planning 
Excellence 
  

แผนยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม สู่นโยบายสาธารณะ     

  1. ประเด็น
มุ่งเน้นพัฒนา 
สร้างนโยบาย
สาธารณะ 
  
  

1) การจัดล าดับปัญหาสุขภาพ 
หรือ พฤติกรรมสุขภาพ  

มี  ไม่ม ี การวิเคราะหส์ถานการณ์สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปัญหาสุขภาพของโรงเรียน 
คือ…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

โครงการแกไ้ขปัญหา 

    2) ก าหนดเป็นนโยบาย หรือ 
ข้อปฏิบัติของโรงเรยีน 

มี  ไม่ม ี นโยบายดา้นสุขภาพ 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

นโยบาย วิสยัทัศน ์

    3) มีแผนงาน / โครงการ
แก้ปัญหาสุขภาพนักเรยีน 

มี  ไม่ม ี แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ได้แก…่………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

โครงการและผลสรุป
โครงการ 

    2. ด้านการ
บริหารข้อมลู
สารสนเทศ  
  
  

1) ตรวจสอบข้อมูล สารสนเทศ 
Audit 

มี  ไม่ม ี มีการตรวจสอบข้อมลูด้านสถานการณ์ ข้อมลูสารสนเทศ
ทั่วไป  

สัมภาษณผ์ู้บริหาร 

    2) ติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม 
ก ากับ Monitoring 

มี  ไม่ม ี มีการตดิตาม เฝ้าระวัง ควบคุม ก ากับ Monitoring สัมภาษณผ์ู้บริหาร 

    3) คืนกลับข้อมลูแก่ผู้ ท่ี
เกี่ยวข้อง Feedback 

มี  ไม่ม ี  มีการคืนกลับข้อมลูแกผู่้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชุม พูดคุย 
แลกเปลีย่น บอกต่อ เอกสาร 

สัมภาษณผ์ู้บริหาร 

    4) รายงานผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูล Report Analysis 

มี  ไม่ม ี การสรุปรายงานสถานการณ์ ผลการด าเนินงานประจ าปี
ของโรงเรียน 

สัมภาษณผ์ู้บริหาร 
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์ 

Scoring Criteria ระดับ
ความส าเร็จ  

ข้อมูล แหล่งข้อมลู/ วิธีพิสูจน ์

    3. ด้านการ
บริหารการ
สื่อสาร 

1) ภายในโรงเรียน มี  ไม่ม ี มีช่องทางการสื่อสารภายในโรงเรยีน  
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………… 
Line ……………………………………………………… 
อื่นๆ ……………………………………………………… 

สัมภาษณผ์ู้บริหาร หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

      2) ระหว่างโรงเรยีนเครือข่าย มี  ไม่ม ี ช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและเครือข่าย เบอร์
โทรศัพท…์………………………………………… 
Line ……………………………………………………… 
อื่นๆ ……………………………………………………… 

  

      3) คณะกรรมการที่ปรึกษา/
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

มี  ไม่ม ี ช่องทางการสื่อสาร โรงเรียนและ กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………… 
Line ……………………………………………………… 
อื่นๆ ……………………………………………………… 

  

      4) หน่วยงาน รพสต /รพช. มี  ไม่ม ี ช่องทางการสื่อสารโรงเรียนและหน่วยงานสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………… 
Line ……………………………………………………… 
อื่นๆ ……………………………………………………… 

  

      5) ภาคชุมชน มี  ไม่ม ี ช่องทางการสื่อสาร โรงเรียนและชุมชน เบอร์
โทรศัพท…์………………………………………… 
Line ……………………………………………………… 
อื่นๆ ……………………………………………………… 
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ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้

เป้าประสงค์ 
Scoring Criteria ระดับ

ความส าเร็จ  
ข้อมูล แหล่งข้อมลู/ วิธีพิสูจน ์

Innovation KM Excellence นวัตกรรมการสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

    

    1 นวัตกรรม / 
Best practice 
Model /
โครงงานด้าน
สุขภาพ 
  

1) นวัตกรรม/ Best practice 
Model /โครงงาน 

มี  ไม่ม ี นวัตกรรม………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

ผลงาน 

    2) เผยแพร่ บอกต่อ นวัตกรรม/
Best Practice/โครงงาน 

มี  ไม่ม ี ช่องทาง/วิธีการ ขยายผล/เผยแพร่
นวัตกรรม………………………………………………………………
…………………………………………………………………………                                                                        

เวท ี/เครือข่ายทีไ่ปขยาย
ผล 

Ness New Systemic 
School 4.0 

ระบบใหม ่นี้ 
เรียกว่า 
"HAPPINESS  
Health 
Literate 
School" 

ผลรวมวินัย ความรอบรู้ดา้น
สุขภาพและสังคมที่พึงประสงค ์

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

ผลการประเมินในแตล่ะด้าน รูปเลม่ 
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32 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

 
 
 

ประเด็น เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้
เป้าประสงค์

หลัก 

HAPPINESS ระดับ1 
<40 

ระดับ2 
>40 

ระดับ3 
>50 

ระดับ4 
>74 

ระดับ5 
>84% 

NeSS New 
Systemic 
School 4.0 
ระบบใหม่ นี้ 
เรียกว่า “ 
HAPPINESS 
Health 
Literate 
school” 

ผลรวมวินัย 
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพและ
สังคมที่พึง
ประสงค ์ 

Health 
Literacy 

1 2 3 4 5 

Appreciative 1 2 3 4 5 

partnership 1 2 3 4 5 

Planning 1 2 3 4 5 

innovation 1 2 3 4 5 

รวม 1 2 3 4 5 

 
 

ระดับโรงเรียน 
เงื่อนไขด้าน Health 

Literacy (H) 

เงื่อนไขด้าน
กระบวนการ 

(APPI) 

ผู้รับรอง 

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี  
มีความสุข ระดับทองแดง 

ผ่านเป้าหมายระดับ 1 (แดง) 
ทุกประเด็น 

ผ่านระดับ 2 ทุก
ประเด็น 

คณะกรรมการระดับ
อ าเภอ 

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี  
มีความสุข ระดับเงิน 

ผ่านเป้าหมายระดับ 2 (แดง) 
ทุกประเด็น 

ผ่านระดับ 2 ทุก
ประเด็น 

คณะกรรมการระดับ
อ าเภอ 

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี  
มีความสุข ระดับทอง 

ผ่านเป้าหมายระดับ 3 
(เหลือง) ทุกประเด็น 

ผ่านระดับ 3 ทุก
ประเด็น 

คณะกรรมการระดับ
จังหวัด 

โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี  
มีความสุข ระดับเพชร 

ผ่านเป้าหมายระดับ 4 ขึ้นไป 
(เขียว) ทุกประเด็น 

ผ่านระดับ 4 ทุก
ประเด็น 

คณะกรรมการระดับ
เขตสุขภาพ 

 

 
 
 

การรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข (HAPPINESS Health Literate School) 



 
 

 

3
3

 
คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มคีวามสขุ   H

A
P

P
IN

E
SS H

ealth L
iterate School 

33 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข 
 
 การจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนรู้สุขภาพดีมีความสุข ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
- ชื่อ-สกุล  ผู้บริหาร และครูอนามัย 
- ที่ตั้ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล์ เว็บไซด์ 
- จ านวนครูและบุคลากร  จ านวนนักเรียน แยกรายชั้น และเพศ 
- ระดับท่ีเปิดสอน  พ้ืนที่และแผนผัง วิสัยทัศน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

 2. แบบสรุปการประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนโรงเรียนรู้สุขภาพดีมีความสุข 
 3. การรายงานผลรายตัวชี้วัด HAPPINESS ซึ่งมีรายละเอียดการจัดท ารายงาน ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ การด าเนินการและจัดท ารายงาน 
H: Health Literacy 1.นักเรียนมีวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
1. อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองภาวะโภชนาการ และผลการคัด
กรองภาวะโภชนาการ 
 

 
 
1.สรุปรายงานการประเมินภาวะการณ์เจริญเติบโต  
(นักเรียนรายคน) ตัวอย่าง ป.6 1 ชั้นเรียน 
2.สรุปรายงานการประเมินภาวะการณ์เจริญเติบโต (ราย
ชั้นและภาพรวมของโรงเรียน) 
3.รูปภาพการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง  
4.รูปภาพเครื่องชั่งน้ าหนัก/ที่วัดส่วนสูง 

2 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก และผลการคัด
กรองสุขภาพช่องปาก 
 

1.สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
(นักเรียนรายคน) ตัวอย่าง ป.6 1 ห้องเรียน 
2.สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
นักเรียน (รายชั้นและภาพรวมของโรงเรียน) 
3.ภาพการตรวจสุขภาพช่องปาก 

3 อัตรานักเรียน 7-18 ปี ได้รับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และผลการ
ทดสอบ การแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการ
ทดสอบ 
 

1. รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนรายชั้น และภาพรวมของโรงเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 
ขึ้นไปและค่าร้อยละการผ่านเกณฑ์ 
2. รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนรายคนเป็นตัวอย่าง ป.5 1 ห้องเรียน ในปี
การศึกษาปัจจุบัน โดย 

 - ระบุเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบและหน่วยงานที่จัดท าเกณฑ์ 
3. การแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ 
4. ภาพการทดสอบแต่ละด้าน และภาพการแก้ไข 
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34 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ การจัดท ารายงาน 
4 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองปัญหาทางการเรียนรู้ ผลการคัด
กรอง  

1. กรณีใช้แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน : SDQ 
   1) รายงานการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) 
นักเรียนรายคนพร้อมทั้งการแปลผลเป็นตัวอย่าง ป.3     
    1 ห้องเรียน 
    2) รายงานการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) 
นักเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน รายชั้น และภาพรวม
ของโรงเรียนตั้งแต่ ชั้น ป.1 ขึ้นไป และค่าร้อยละของ
การผ่านเกณฑ์ 

2.กรณีท่ีใช้แบบประเมินอ่ืนสรุปรายงานเช่นเดียวกับข้อ1 
3. รายงานผลการแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหารายคน 
4. ภาพการดูแลนักเรียนที่มีปัญหา 

5 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองสายตาและการได้ยิน ผลการคัด
กรอง  

1. สรุปรายงานผลการตรวจสายตาและการได้ยินของ
นักเรียนรายบุคคล ตัวอย่าง ป.1 และ ม.1  อย่างละ 1 
ห้องเรียน 
2.  สรุปรายงานผลการตรวจสายตาและการได้ยิน
นักเรียนรายชั้น และภาพรวมของโรงเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 
ขึ้นไป 
3. รายงานผลการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีสายตาและ
การได้ยินผิดปกติรายคน 
4. ภาพการตรวจวัดสายตาและการได้ยิน 

6 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ดื่มน้ าเปล่า
สะอาด ที่โรงเรียน อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ
วัน   (ครั้งละประมาณ 120 ซีซี) 

1. สรุปรายงานดื่มน้ าเปล่าสะอาด ที่โรงเรียน (รายชั้น
และภาพรวมของโรงเรียน) 
2. ภาพจุดน้ าดื่ม การดื่มน้ า 

7 อัตรานักเรียน ป.6 แปรงฟันได้ถูกต้อง 
สะอาด 
 

1. สรุปรายงานแปรงฟันได้ถูกต้อง สะอาด (รายชั้นและ
ภาพรวมของโรงเรียน) 
2. ภาพการแปรงฟัน และการตรวจการแปรงฟัน (เช่น 
ย้อมสีฟัน การตรวจด้วยหลอด) 
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ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ การจัดท ารายงาน 
A: Appreciative Coaching โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1. กระบวนการสร้างความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพให้นักเรียน 
1.1 กระบวนการถ่ายทอดความรอบรู้ 
1.2 เทคนิค วิธีการและอุปกรณ์สร้าง
ความรอบรู้ 
1) ด้านโภชนาการ 
2) ด้านออกก าลังกาย 
3) ด้านทันตสุขภาพ 
4) ด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ ห้องน้ า ห้องส้วม 
5) ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด 
 

 
 
1.วิธีการ/รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น การบรรยาย 
สาธิต ทดลอง กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ การสืบค้น การ
ค้นคว้า การรายงาน การดูสื่อออนไลน์ การผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ศึกษาดูงาน โครงการ โครงงาน 
วิทยากรภายนอก ฯลฯ ตามประสบการณ์ของคุณครู 
ตามประเด็นแต่ละด้าน ตามความเหมาะสมที่จะท าให้
นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น โดยการเข้าถึง 
เข้าใจ สามารถโต้ตอบซักถาม เกิดการตัดสินใจ น าไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสามารถบอกต่อได้ 
2. เทคนิค วิธีการถ่ายทอด มีการน าเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ สามารถท า
ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมทางวิชาการ มี
ความน่าเชื่อถือ และนักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติใช้กับ
วิถีชีวิตประจ าวันได้ง่าย 
3.ภาพประกอบวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย 

2. กระบวนการติดตามและประเมินผล 
2.1 มีการจ าแนกภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 
2.2 มี Flow chart หรือแผนผังการแก้ไข
ปัญหานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 
2.3 กระบวนการประเมินผลด้านสุขภาพ 

 
1.มีระบบการเก็บข้อมูลการคัดกรองและผลการคัดกรอง
จ าแนกตามภาวะเสี่ยง ในด้านภาวะทุพโภชนาการ ทันต
สุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้านปัญหาการ
เรียนรู้ ด้านสายตาและการได้ยิน 
2.มีระบบการส่งต่อหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา 
นักเรียน (Flowchart) ที่เชื่อมโยงไปยังหน่วยงาน
สาธารณสุข ชุมชน ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน
ทั้งภาคทฤษฎี เช่นการทดสอบ การสอบถาม การวัด
ประเมินความรอบรู้ และภาคปฏิบัติ ที่เห็นเป็นเชิง
ประจักษ์ที่นักเรียนสามารถแก้ปัญหาสุขภาพตนเองได้
ส าเร็จ 
4.แนวทางการเสริมแรง แรงจูงใจ หรือก าลังใจ ที่จะท า
ให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น  
5.ภาพประกอบ 
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36 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ การจัดท ารายงาน 
3. ครู เป็นต้นแบบของโรงเรียน สังคม/
ชุมชน 
3.1 ด้านวินัยสุขภาพ 
3.2 ด้านจิตสาธารณะ/บริการ 

1. โรงเรียนมนีโยบายด้านการออกก าลังกายของ
โรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
2. รายงานผลการตรวจสุขภาพบุคลากรและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3.ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
4.ภาพประกอบ 

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
4.1 ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปลอดภัย น่าอยู่ 
2) สถานที่รับประทานอาหารสะอาด และ
ปลอดภัย 
3) ห้องส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
4) สถานที่ออกก าลังกาย/สนามเด็กเล่น 
เพียงพอ ปลอดภัย 
5) มีน้ าดื่มสะอาด  เพียงพอ ปลอดภัย 
ผ่านมาตรฐาน 

1. เอกสารการประเมินผ่านการรับรองจากหน่วยงาน
สาธารณสุขระดับส านักงานสาธารณสุขระดับอ าเภอขึ้น
ไป 
-มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 28 ข้อ 
-มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 30 ข้อ  
-มาตรฐานส้วม HAS 
-ผลการตรวจคุณภาพน้ าดื่ม 
2. ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แสดงถึงการผ่านการรับรอง 
(ถ้ามี) 
3.ภาพประกอบแต่ละด้าน 

P : Partnership ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 
1. ภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วม การสร้าง
วินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
นักเรียน 
1.1 ภาครัฐ เช่น รพ สต. รพช อบต อบจ 
เทศบาล ท้องถิ่น  
1.2 ภาคประชาชน : คณะกรรมการ
สถานศึกษาชมรมผู้ปกครอง/ศิษย์เก่าฯ 

1 ค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม 
2. แผนงานโครงการที่ อปท.สนับสนุน หรือจากองค์กร
3.นอกโรงเรียน 
3. กิจกรรมที่ชุมชน ปราชญ์ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม 
4. กิจกรรม/รางวัล ความภาคภูมิใจที่ได้รับร่วมกัน 
5 ภาพถ่ายการประชุม การท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

2. นักเรียนมีชมรมสุขภาพ และกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
1) นักเรียนมีชมรมด้านสุขภาพ 
2) นักเรียนเป็นต้นแบบหรือแกนน าด้าน
สุขภาพ 
3) นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

1. ชมรมด้านสุขภาพที่มีการด าเนินการโดยนักเรียน 
และมีครูเป็นที่ปรึกษา 
2. ความสามารถของนักเรียนในการเป็นต้นแบบหรือ
แกนน าด้านสุขภาพ ในโรงเรียนหรือในชุมชน 
3.กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่นักเรียนร่วมท ากับ
ชุมชน 
4.ภาพประกอบ 
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37 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

ตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ การจัดท ารายงาน 
P : Planning แผนยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม สู่นโยบายสาธารณะ 
1. ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนา สร้างนโยบาย
สาธารณะ 
 

1. การร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ และจัดล าดับปัญหา
สุขภาพ หรือ พฤติกรรมสุขภาพ 
2. ร่วมก าหนดนโยบายพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนเพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาสร้างความรอบรู้ 
3.แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ผลสรุปโครงการ 
4.ภาพประกอบ 

2. ด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 1.มีการตรวจสอบข้อมูลด้านสถานการณ์ ข้อมูล
สารสนเทศทั่วไป 
2.มีการติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม ก ากับ Monitoring 
3.มีการคืนกลับข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ประชุม 
พูดคุย แลกเปลี่ยน บอกต่อ เอกสาร 
4.การสรุปรายงานสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของโรงเรียน 

3. ด้านการบริหารการสื่อสาร 1.มีช่องทางการสื่อสารภายในโรงเรียน และภายใน
เครือข่าย 

I : Innovation นวัตกรรมการสร้างวินัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
นวัตกรรม / Best practice Model /
โครงงานด้านสุขภาพ 
 

1. นวัตกรรม ผลงานดีเด่น หรือโครงงานที่สามารถ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียน หรือ ด้านบุคลากรใน
โรงเรียนและเพ่ิมความรอบรู้กับนักเรียน  
2. มีการเผยแพร่นวัตกรรม หรือ ผลงานได้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆ 

Ness New Systemic School 4.0 
ผลรวมวินัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
สังคมท่ีพึงประสงค์ 

1.แรงบันดาลใจในการพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมี
ความสุข 
2. ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงาน 
3. ก้าวต่อไปให้ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3
8

 
คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มคีวามสขุ   H

A
P

P
IN

E
SS H

ealth L
iterate School 

38 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

 

การด าเนินงานเสรมิสรา้งความรอบรู้สุขภาพวยัเรียน 
 

 
 
 
ค านิยาม 

  เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปี
เต็ม- 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
  ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า -2 S.D. 
แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดี อาจเนื่องจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
  ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง >+ 2 S.D. ขึ้นไป โดยใช้
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542 
  ภาวะผอม หมายถึง น้ าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า -2 
S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน 
  สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัยปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
  สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต 
กรมอนามัยปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D ถึง -1.5 S.D. ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
  เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
  ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 
12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
 

ความหมาย 
  ภาวะการเจริญเติบโต หมายถึง สภาวะของร่างกายเด็กที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหาร
และการใช้ประโยชน์จากสารอาหาร 

  นักเรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  (W/H) เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วนและอ้วน) หมายถึง
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปที่มีการเจริญเติบโตไม่สมส่วน เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
(บริโภคอาหารมากเกินไปโดยเฉพาะอาหารที่มีพลังงานสูงและขาดการออกก าลังกาย) โดยน าน้ าหนักเทียบ
กับส่วนสูงจากกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทยอายุ 5 -18 ปี กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2542แล้วแปลผลพบว่าอยู่ในภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

5.1 โภชนาการวัยเรียน 
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 นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) ต่ ากว่าเกณฑ์ (ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย) หมายถึงนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปที่มีการเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีการขาดอาหารทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวโดยน าส่วนสูงเทียบกับอายุจากกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทยอายุ 5-18 ปี กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542 แล้วแปลผลพบว่าอยู่ในภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย 
เกณฑ์ประเมิน 

1. นักเรียนมีน้ าหนกัตามเกณฑส์่วนสูง (W/H) เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วนและอ้วน) ไม่เกินรอ้ยละ 10  
2. นกัเรียนมสี่วนสงูตามเกณฑ์อายุ (H/A) ต่ ากวา่เกณฑ์ (คอ่นขา้งเตี้ยและเตี้ย) ไมเ่กนิร้อยละ 5  

ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลภาวการณ์เจริญเติบโตของโรงเรียน มีเงื่อนไขดังนี้ 
 มีรายงานภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายบุคคลครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับ

อนุบาลขึ้นไป  
 มีรายงานสรุปภาวการณ์เจริญเติบโตเป็นรายชั้นครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับ

อนุบาลขึ้นไป  
 การค านวณค่าร้อยละของภาวการณ์เจริญเติบโตที่การผ่านเกณฑ์ประเมิน ให้คิด

ค่าร้อยละของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้มีการด าเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง อย่าง
ต่อเนื่อง 

2.เพ่ือให้มีการด าเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโตของนักเรียน 
3.เพ่ือให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มขาดอาหาร (เตี้ย,ผอม) กลุ่มเสี่ยงต่อ     การขาด

อาหาร (ค่อนข้างเตี้ย,ค่อนข้างผอม) กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะอ้วน (ท้วม) และกลุ่มเด็กอ้วน (เริ่มอ้วนและอ้วน) 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กเป็นการควบคุมก ากับการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักส่วนสูงให้
เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตที่ดีเพ่ือให้นักเรียนมีส่วนสูงระดับดี (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง
กว่าเกณฑ์) และรูปร่างสมส่วน หมายถึง นักเรียนมีการเจริญเติบโตดีทั้งส่วนสูงและน้ าหนัก (ในคน
เดียวกัน) เป็นผลมาจากการได้รับสารอาหารส าคัญต่อการเจริญเติบโตเพียงพอและได้สมดุล ได้แก่ โปรตีน 
แคลเซียม สังกะสี ไอโอดีน ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี โฟเลต และวิตามินซี ฯลฯ ลักษณะการ
เจริญเติบโตของเด็กมี 3 แบบคือ 

1) เด็กมีส่วนสูงระดับสูงตามเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน 
2) เด็กมีส่วนสูงระดับค่อนข้างสูงและมีรูปร่างสมส่วน 
3) เด็กมีส่วนสูงระดับสูงกว่าเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน 
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แนวทางการด าเนินงานด้านภาวะโภชนาการ มีดังนี ้
1. ประเมินภาวะการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนทุกคนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง  

       โดยการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง (เครื่องชั่งต้องท าการตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน) 
และแปลผลโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทยอายุ 5 -18 ปี กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542 ค านวณอายุนักเรียนเป็นปี และเดือน (เศษของเดือนที่มากกว่า 15 วัน 
ให้ปัดขึ้นเป็น 1 เดือน) จากนั้นจุดน้ าหนักส่วนสูงบนกราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และกราฟน้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงแล้วลากเส้นเชื่อมจุด เพ่ือให้ทราบถึง  ภาวะการเจริญเติบโตและแนวโน้มการเจริญเติบโต 

  2. ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนทุกคนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ตามแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ภาคผนวก) เพื่อให้ทราบว่ามีพฤติกรรมใดไม่เหมาะสมและ
มีการปรับปรุงแก้ไข 

  3. แจ้งและอธิบายผลการประเมินทุกครั้งให้กับนักเรียนและพ่อแม่/ผู้ปกครอง เพ่ือให้
ทราบถึงภาวะการเจริญเติบโต แนวโน้มการเจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก 

  4. ให้ค าแนะน าปรึกษาทางโภชนาการเป็นรายคน ตามภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 
  5. น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 

 รวบรวมและสรุปข้อมูลภาวะการเจริญเติบโต 
 รวบรวมและสรุปข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 วิเคราะห์ข้อมูลค้นหาสาเหตุของปัญหาทุพโภชนาการ (ขาดและเกิน) 
 วางแผนการด าเนินงานร่วมกันโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือ 

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 แผนคือ  ก) แผนส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก      
ข) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหารและกลุ่มเสี่ยง ค) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน 
และกลุ่มเสี่ยง 

  6. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก เป็นการด าเนินงานที่มุ่งเน้นให้เด็กมีการเจริญ 
เติบโต ในระดับดีต่อไป หรือมีการเจริญเติบโตดีกว่าเดิม คือ อยู่ในระดับส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง 
หรือสูงกว่าเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน โดยมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดี 

  7. ป้องกันหรือแก้ไขเด็กขาดสารอาหารและกลุ่มเสี่ยง  ควรด าเนินการแก้ไขปัญหา ทั้ง
เด็กขาดอาหาร (น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์/เตี้ย/ผอม) และกลุ่มเสี่ยง (ค่อนข้างเตี้ย,ค่อนข้างผอม) เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนระดับภาวะการณ์เจริญเติบโตเป็นเด็กขาดสารอาหาร โดยครู ผู้ปกครอง และอปท.มี
ส่วนร่วมเพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารเพิ่มข้ึน ครบถ้วน และได้สมดุล 

  8. ด าเนินการป้องกัน หรือแก้ไขเด็กอ้วนและกลุ่มเสี่ยง ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง
เด็กอ้วน   (เริ่มอ้วนและอ้วน) และกลุ่มเสี่ยง (ท้วม) เพ่ือป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนระดับภาวะการ ณ์
เจริญเติบโตเป็นเด็กอ้วน โดยเน้นการควบคุมน้ าหนักไม่ให้เพ่ิมมากเกินไป และไม่ควรลดน้ าหนักเด็ก 
ยกเว้นรายที่มีน้ าหนักมากๆ ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ โดยครู ผู้ปกครอง และอปท.มีส่วนร่วม 
เพ่ือให้เด็ก ได้รับอาหารที่ให้พลังงานลดลงรับสารอาหารครบถ้วนและได้สมดุล 
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      9. ติดตามภาวการณ์เจริญเติบโต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กขาด
สารอาหาร เด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตไม่ดี ดังนี้ 

9.1 ประเมินภาวะการเจริญเติบโตทุกเดือน 
9.2 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 กลุ่มเด็กขาดอาหาร/เด็กอ้วนประเมินทุก 2 สัปดาห์ 
 กลุ่มเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารและกลุ่มเสี่ยงต่ออ้วน รวมทั้งเด็กที่มี

แนวโน้มการเจริญเติบโตไม่ดี ประเมินทุกเดือน หากเด็กมีพฤติกรรม
การกินดีขึ้นแล้ว เปลี่ยนความถี่ในการประเมินพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร โดย 

       เด็กขาดสารอาหารและเด็กอ้วนประเมินทุกเดือน 
        กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตไม่ดีประเมินทุก 2 เดือน 
 
ผลที่ได้รับ 

o นักเรียนได้รับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง 
o นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไปสามารถประเมินภาวะการเจริญเติบโตของตนเอง

ได้อย่างถูกต้อง 
o นักเรียนทราบและเข้าใจภาวะและแนวโน้มการเจริญเติบโตของตนเอง 
o นักเรียนทราบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของตนเอง 
o นักเรียนมีความรู้และสามารถน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมได้ 
o นักเรียนมีภาวะและแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี 

 

 ระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ เครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน                

เพราะท าให้ได้ข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูงที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อการแปลผลภาวะการเจริญเติบโตและแนวโน้ม
การเจริญเติบโต 

1.1 เครื่องชั่งน้ าหนักควรมีความละเอียด 0.1 กิโลกรัม (100 กรัม) แต่ไม่เกิน 0.5 
กิโลกรัม (500 กรัม) ทั้งเครื่องชั่งแบบชนิดเข็ม และแบบดิจิตอล เพราะท าให้อ่านค่าน้ าหนักได้ออกมาเป็น
ทศนิยม 1 ต าแหน่ง เช่น 28.3 กิโลกรัม นอกจากนั้นต้องมีการทดสอบมาตรฐานเครื่องชั่งน้ าหนักโดยการ
น าลูกตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน หรือสิ่งของที่รู้น้ าหนัก เช่น ดัมเบล มาวางบนเครื่องชั่งน้ าหนักเพ่ือดูว่าน้ าหนัก
ได้ตามน้ าหนักลูกตุ้มหรือสิ่งของนั้นหรือไม่ 
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     1.2 เครื่องวัดส่วนสูง ใช้กับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป โดยใช้เครื่องวัดส่วนสูงที่เป็นไม้ หรือ
อลูมิเนียมหรือกระดาษพ้ืนผิวไม่นูนป่องออกมา ตัวเลขมีความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และเรียงต่อกัน 
เช่น จาก 0,1,2,...10 เซนติเมตร การติดตั้งต้องติดตั้งให้ถูกต้องโดยวางทาบกับผนังหรือเสาที่ตั้งฉากกับพ้ืน 
ยึดให้แน่น ไม่โยกเยก ไม่เอียง และบริเวณที่ยืนพ้ืนต้องเรียบได้ระดับ ไม่เอียง ไม่นูน และมีไม้ฉากส าหรับ
วัดค่าส่วนสูง ส่วนเครื่องวัดส่วนสูงที่เป็นกระดาษ มักใช้กับเด็กปฐมวัย เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ต้องระมัดระวังใน
การติดตั้ง เนื่องจากตัวเลขเริ่มต้นของแผ่นวัดส่วนสูงไม่เท่ากัน บางแผ่นเริ่มต้นที่ 50 เซนติเมตร บางแผ่น
เริ่มต้นที่ 60 เซนติเมตร ดังนั้นจึงต้องวัดระยะที่ติดตั้งสูงจากพ้ืนตามตัวเลขท่ีก าหนดบนแผ่นวัดส่วนสูง 

             

 

2. มีการประเมินการเจริญเติบโตนักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูงทุกคน 

  การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กที่นิยมใช้ คือ การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง จะท า
ให้ทราบว่า เด็กได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอหรือไม่ โดยประเมินการเจริญเติบโตทุก 6 เดือน 
(เทอมละ 1 ครั้ง เทอมที่ 1 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เทอมที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) เพ่ือติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักและส่วนสูง ท าให้สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตให้อยู่ในระดับดี หรือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโภชนาการขาดและเกิน หรือหากมีปัญหาโภชนาการแล้วจะได้จัดการแก้ไขได้
ทันท่วงท ี

3. มีการประเมินพฤติกรรมบริโภคอาหารทุก 6 เดือน 

  การประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะท าให้ทราบว่าเด็กมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เหมาะสมหรือไม่ เด็กที่มีการเจริญเติบโตดีอาจมีพฤติกรรมบางอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การไม่กินผัก 
ผลไม้  เป็นต้น เป็นข้อมูลส าหรับการให้ค าแนะน าปรึกษาได้ถูกต้องตามสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคน เด็ก
ขาดอาหาร เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง เช่น กินนมมาก ข้าวและกับข้าวไม่ค่อยกิน เป็นต้น 
ดังนั้นเมื่อทราบสาเหตุแล้วก็ต้องให้ค าแนะน าตามสภาพปัญหาที่พบจากการประเมินพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร และควรท าทุก 6 เดือน 
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  4. มีการแปลผลและอธิบายผลการประเมินการเจริญเติบโตพร้อมให้ค าแนะน าปรึกษาเป็นรายคน  

   เมื่อท าการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเสร็จแล้ว จะต้องท าการแปลผลโดยการจุดน้ าหนัก
และส่วนสูงลงบนกราฟการเจริญเติบโตของเด็กและลากเส้นเชื่อมโยงจุดน้ าหนักและส่วนสูงในแต่ละครั้ง 
จะเห็น เส้นการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งสามารถบอกแนวโน้มหรือทิศทางการเจริญเติบโตได้ และยังทราบ
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กด้วย ดังนั้นควรแจ้งผลการเจริญเติบโตให้กับพ่อแม่/ผู้ปกครองและนักเรียน 
โดยแจ้งทั้งภาวะการเจริญเติบโตและแนวโน้มการเจริญเติบโต เพ่ือจะได้ร่วมกันด าเนินการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเด็กป้องกันหรือแก้ปัญหาเด็กขาดอาหาร/เด็กอ้วนได้ทันท่วงที 
    5. มีการด าเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน  

 เมื่อทราบผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก   
ต้องรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อการบริโภคอาหาร เช่น การ
เจ็บป่วย ฟันผุ นอนไม่เพียงพอ ความเครียด รายได้ แหล่งอาหาร เป็นต้น 
 

การส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักม้ือกลางวัน ตามปริมาณที่แนะน า 
  ความหมาย 
  มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักมื้อกลางวันตามปริมาณที่แนะน า หมายถึง
โรงเรียนมีการจัดบริการหรือจ าหน่ายอาหารกลางวันที่มีผักเป็นส่วนประกอบทุกวันเปิดเรียน โดยมีปริมาณ
ผักในจานหรือถาดอาหารกลางวันเพียงพอตามปริมาณที่แนะน า ทั้งนี้ในการจัดอาหารกลางวันต้อง
ค านึงถึงอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการประเภทอ่ืนด้วย ได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์ ข้าว/แป้ง 
เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอ 
เกณฑ์ประเมิน 
  นักเรียนได้รับประทานผักเพียงพอตามปริมาณท่ีแนะน า ทุกวันเปิดเรียน 

3ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน (นักเรียนชั้นอนุบาล) 
4ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน (นักเรียนชั้นประถมศึกษา) 
5ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา) 

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวันเปิดเรียนตาม
ปริมาณที่แนะน า 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  เด็กวัยเรียนมีความต้องการพลังงานและสารอาหารเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นและวัยรุ่น เป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอาหารจึง มีผลต่อโครงสร้างของ
ร่างกาย ความสามารถในการเรียนรู้จดจ า และการสร้างภูมิต้านทานโรค รวมทั้งการท ากิจกรรมต่างๆ การ
จัดอาหารกลางวันให้มีคุณค่าทางโภชนาการ เน้นอาหารมื้อกลางวันเป็นอาหารมื้อหลักมื้อหนึ่งที่จะท าให้
เด็กได้รับพลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีแนวทางการ
ด าเนินงานดังนี้ 
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1. มีการดูแลการตักอาหารให้ได้ตามปริมาณที่แนะน า ดังนี้ 

ระดับชั้น ผัก เนื้อสัตว์ ข้าว-แป้ง 
ระดับอนุบาล 3 ช้อนกินข้าว(หรือ1 

ทัพพี) 
1.5 ช้อนกินข้าว 2 ทัพพี 

ระดับประถมศึกษา 4 ช้อนกินข้าว 2 ช้อนกินข้าว 3 ทัพพี 
ระดับมัธยมศึกษา 5 ช้อนกินข้าว 3 ช้อนกินข้าว 4 ทัพพี 

 

2. มีการก าหนดรายการอาหารล่วงหน้า 1 เดือน เพ่ือตรวจสอบว่าอาหารที่จัดนั้นมีความ 
หลากหลาย โดยก าหนดชนิดอาหารที่ส าคัญ ได้แก่ 

จัดอาหารให้มไีขเ่ป็นส่วนประกอบ สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน  
จัดอาหารให้มเีนื้อปลาเป็นส่วนประกอบ สัปดาห์ละ 1-2 วัน  
จัดอาหารที่เป็นแหล่งธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 1 วัน  
จัดรายการอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบทุกวัน 

การแยกกลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก หรือกลุ่มผลไม้ตามชนิดอาหาร 

ชนิดอาหาร กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ 
ข้าวโพดเทียน 
ข้าวโพดข้าวเหนียว 
ข้าวโพดเหลือง 

 
/ 

  

มะละกอดิบ  /  
ข้าโพดอ่อน  /  
มะม่วงดิบ   / 
มะม่วงสุก   / 
มะละกอสุก   / 
สัปปะรดห่าม,สุก   / 

3. วิธีการค านวณปริมาณผักและเนื้อสัตว์ที่ซื้อเพ่ือประกอบอาหารมื้อกลางวัน ดังนี้ 

กลุ่มอาหาร จ านวนกรัมต่อนักเรียน 1 คนต่อม้ือ 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ผัก 50 70 90 
เนื้อสัตว์ 30 (หรือไข่ 1 ฟอง) 40 (หรือไข่ 1 ฟอง) 60(หรือไข่1ฟอง+

เนื้อสัตว์1ช้อนโต๊ะ) 
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ตัวอย่างการค านวณปริมาณผักที่ซ้ือในแต่ละวัน ดังนี้ 

นักเรียนชั้นอนุบาลจ านวน 100 คนต้องซื้อผัก      50 กรัม x 100 คน = 5,000 กรัม หรือ 5 กิโลกรัม 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาจ านวน 100 คนต้องซื้อผัก    70 กรัม x 100 คน = 7,000 กรัม หรือ 7 
กิโลกรัม 

นักเรียนมัธยมศึกษาจ านวน100 คนต้องซื้อผัก     90 กรัม x 100 คน = 9,000 กรัม หรือ 9 กิโลกรัม 

กรณีครูและบุคลากรรับประทานอาหารที่โรงเรียน ต้องค านวณปริมาณผักของครูและ
บุคคลากรคนละ 120 กรัม รวมเข้าไปด้วย 

4. กรณีโรงเรียนให้ร้านค้ามาจัดจ าหน่าย การซื้อผักหรือเนื้อสัตว์/ไข่ รวมทั้งการตัก
อาหารให้ได้ตามปริมาณที่แนะน า ใช้หลักการเดียวกับกรณีโรงเรียนจัดบริการเอ 

4.1 การก าหนดรายการอาหารที่ขาย ดังนี้ 
ร้านขายข้าวราดแกง อาหารที่ขายประกอบด้วยรายการอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็น

ส่วนประกอบอย่างน้อย 2 เมนู และรายการอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบอย่าง
น้อย 2 เมนู 

ร้านอาหารจานเดียว เช่นข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ต้องมีผักให้เติมที่หน้าร้าน กรณี    
ที่เป็นข้าวมันไก่ ควรเป็นข้าวธรรมดาที่ไม่มัน 

ร้านก๋วยเตี๋ยวต้องมีผักให้เติมที่หน้าร้าน 
4.2 ส ารวจจ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อวันที่มาซื้ออาหารแต่ละร้านที่ขายอาหารมื้อหลัก 
ค านวณปริมาณผัก/เนื้อสัตว์ที่ต้องซ้ือ โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับข้อ 3 
ตักอาหารให้มีปริมาณผักตามข้อ 1 
ตรวจสอบปริมาณอาหารในจานที่นักเรียนซื้อ  ให้มีปริมาณกลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก

และกลุ่มเนื้อสัตว์ตามปริมาณที่แนะน า 
   5. จัดท าโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม/มาตรการ ที่จูงใจให้เด็กรับประทานอาหารแต่ละ
กลุ่มตามปริมาณที่แนะน า 
 
ผลที่ได้รับ 

  นักเรียนได้รับประทานอาหารมื้อหลักท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

 ยาเม็ด/ยาน้ า เสริมธาตุเหล็ก 

การให้นักเรียนรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1 เม็ด (60 มิลลิกรัม) หรือยา
น้ า 1 ช้อนชา (12.5 มิลลิกรัม) เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะส่วนใหญ่เด็กนักเรียนได้รับธาตุเหล็กจากอาหารไม่
เพียงพอ หรือมีอาการเสียเลือดอย่างเรื้อรังจากการมีประจ าเดือน โรคพยาธิปากขอ ฯลฯ ผลเสียของภาวะ
โลหิตจางท าให้เด็กเติบโตช้า เซื่องซึม เฉื่อยชา เรียนหนังสือไม่ทัน เจ็บป่วยง่าย เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
และรุนแรงกว่าเด็กปกติ โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กไม่สามารถสังเกตอาการได้ด้วยตาเปล่า       
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46 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

มีการศึกษาพบว่าถ้าให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานยาเม็ด/ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กตามปริมาณที่แนะน า จะ
สามารถป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้ นอกจากนี้ยาเม็ด/ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กมีราคาถูก
และไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก แต่มีประโยชน์และมีผลต่อสติปัญญาและการเรียนรู้ 

 

 ธงโภชนาการ 

                        การจัดท าภาพ “ธงโภชนาการ” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแนะน า “สัดส่วน” “ปริมาณ” และ 
“ความหลากหลาย” ของอาหารที่คนไทยควรบริโภคใน 1 วัน ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย สัดส่วนปริมาณและ
ความหลากหลายของอาหารที่น ามาใช้แนะน าในการบริโภคพิจารณามาจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับชนิดและ
ปริมาณอาหารที่คนไทยควรบริโภค เพ่ือให้ได้พลังงานและสารอาหารเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย และหน่วยตวงวัดที่นิยมใช้ในครัวเรือนของครอบครัวไทย “ธงโภชนาการ” จึงเป็นสัญลักษณ์ของ
การบริโภคอาหารที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่จะช่วยการน าไปสู่การ “กินพอดี สุขีทั่วไทย” ตาม
เจตนารมณ์ของข้อปฏิบัติการบริโภคอาหาร เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย หรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ 

- ธงโภชนาการ  คือ  เครื่องมือที่จะช่วยอธิบายและท าความเข้าใจโภชนบัญญัติ 9 
ประการ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป็น ภาพ “ธงปลายแหลม” แสดงกลุ่มอาหารและสัดส่วนการ
กินอาหารในแต่ละกลุ่มมากน้อยตามพ้ืนที่ สังเกตได้ชัดเจนว่าฐานใหญ่ด้านบนเน้นให้กินมากและปลายธง 
ข้างล่างบอกให้กินน้อย ๆ เท่าที่จ าเป็น โดยอธิบายได้ดังนี้ 

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
2. กลุ่มอาหารที่บริโภคจากมากไปน้อย แสดงด้วยพ้ืนที่ในภาพ 

     3. อาหารที่หลากหลายชนิดในแต่ละกลุ่ม สามารถเลือกกินสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ได้ ภายในกลุ่มเดียวกัน ทั้งกลุ่มผัก กลุ่มผลไม้และกลุ่มเนื้อสัตว์ ส าหรับกลุ่มข้าว-แป้ง ให้กินข้าวเป็นหลัก 
อาจสลับกับผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งเป็นบางมื้อ 

     4. ปริมาณอาหาร บอกจ านวนเป็นหน่วยครัวเรือน เช่น ทัพพี ช้อนกินข้าว แก้ว และ
ผลไม้ก าหนดปริมาณเป็นส่วน  

5. ชนิดของอาหารที่ควรกินปริมาณน้อย ๆ เท่าที่จ าเป็น คือ กลุ่มน้ ามัน น้ าตาล เกลือ 
 

โดยมีรายละเอียดของสัดส่วนตามชั้นของธงโภชนาการดังต่อไปนี้ 
  ชั้นที่ 1 กลุ่มข้าว แป้ง กินปริมาณมากท่ีสุด  เพราะเป็นแหล่งพลังงาน 

  ชั้นที่ 2 กลุ่มผัก และผลไม้  กินปริมาณรองลงมา เพ่ือให้ได้วิตามิน แร่ธาตุ และใย
อาหาร 

  ชั้นที่ 3 กลุ่มเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ และกลุ่มนม  กินปริมาณพอเหมาะเพ่ือให้ได้โปรตีน
คุณภาพดี เหล็ก และแคลเซียม 

  ชั้นที่ 4  กลุ่มน้ ามัน น้ าตาล เกลือ กินแต่น้อยเท่าที่จ าเป็น 
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47 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

 
ที่มา : คู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smile. กรมอนามัย, 2561 

 

หน่วยตวงวัดระดับครัวเรือน        

 1. ทัพพี  ใช้ในการตวงนับปริมาณอาหารกลุ่มข้าว-แป้งและผัก 
  ข้าวสุก 1 ช้อน  ประมาณ 15 กรัม  หรือ ประมาณ ½ ถ้วนตวง  
  ผักสุก  1 ทัพพี  ประมาณ 80 กรัม หรือ ประมาณ ½ ถ้วยตวง   
 2. ช้อนกินข้าว ใช้ในการตวงนับปริมาณอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ 
   เนื้อสุก 1 ช้อนกินข้าว ประมาณ 15 กรัม เนื้อสัตว์สามารถเลือกเปลี่ยนเป็นอาหารใน
กลุ่มเดียวกันได้คือ เนื้อสัตว์ 1ช้อนกินข้าว สามารถเลือกเปลี่ยนเป็น ปลาทู ½ ตัว หรือไข่ ½ ฟอง หรือ 
เต้าหู้เหลือง ¼ แผ่น   
 3. ส่วน  ใช้กับปริมาณผลไม้   
   ผลไม้ 1 ส่วน ส าหรับผลไม้ที่เป็นผล ปริมาณดังนี้ คือ 

 กล้วยน้ าว้า  1  ผล 
 กล้วยหอม  1  ผล 
 ส้มเขียวหวาน  1  ผลใหญ่ 
 เงาะ  4  ผล หรือ  
ผลไม้ 1 ส่วน  ส าหรับผลไม้ผลใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นพอค า ได้แก่ มะละกอ หรือสับปะรด 

หรือแตงโมประมาณ 6-8 ค า 
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48 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 
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49 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

 
ที่มา : คู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smile. กรมอนามัย, 2561 

 

-ปริมาณของอาหารตามธงโภชนาการจ าแนกตามพลังงานและกลุ่มอาหารใน 1 วัน   
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50 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 
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51 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 
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52 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

 

 
 
 

ค านิยาม 
 ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) หมายถึง นักเรียนที่มีฟันแท้ที่ปกติ และ/หรือ ฟันผุที่ได้รับการรักษา
แล้ว โดยไม่มีความจ าเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะเพ่ิมเติมใดๆ อีก และไม่มีฟันถูกถอน 
เกณฑ์ประเมิน  

o ร้อยละ 70 ขึ้นไปส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ขึน้ไป ฟันดีไม่มีผุ 
 

 ปราศ จากฟันผุ อุด ถอน (Caries Free) หมายถึงนักเรียนไม่มีรอยโรคฟันแท้ (ฟันถาวร) ผุ ถูก
อุดและถอน ณ วันที่ท าการประเมิน 

 ฟันแท้ผุ หมายถึง ฟันที่ผุเป็นรูชัดเจน หรือฟันที่อุดแล้วและมีรอยผุอีก 
 ฟันแท้ถูกถอน หมายถึงฟันที่ถูกถอนเนื่องจากฟันผุ หรือสาเหตุอื่นๆ เช่น

อุบัติเหตุ 
 ฟันแท้ถูกอุด หมายถึงฟันที่ถูกอุดเนื่องจากฟันผุ หรือด้วยสาเหตุใดๆ 

หมายเหตุ ฟันที่เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) ไม่นับเป็นฟันอุด 
เกณฑ์ประเมิน 

o ร้อยละ 45 ขึ้นไปส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไม่มีฟันแท้ผุ อุด และถอน 
o ร้อยละ 35 ขึ้นไปส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่มีฟันแท้ผุ อุด และถอน 

 
  นักเรียนแปรงฟันได้ถูกต้อง หมายถึง นักเรียนมีการแปรงฟันที่ถูกวิธี และมีการทดสอบหลังการ
แปรงฟัน ด้วยวิธีการใดๆ ได้แก่ ย้อมสีฟัน การใช้หลอดดูดตรวจสอบ ฯลฯ ไม่พบคราบขี้ฟันหรือเศษ
อาหารใดๆ ที่ตามซอกฟัน 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือประเมินผลลัพธ์จากกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการภายใต้หลักการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จนสามารถส่งผลลัพธ์ด้านสุขภาพช่องปากของนักเรียนได้ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  เป็นการด าเนินงานด้านทันตสุขภาพของโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข ท าให้เกิด
พฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสม ส่งผลต่อการควบคุมและป้องกันโรคฟันผุ โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
สม่ าเสมอทุกวันและดูแลให้นักเรียนทุกคนได้ท ากิจกรรมทุกวัน 

2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการในหลักสูตรให้มีหน่วยการเรียนรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก   
ในกลุ่มสาระต่างๆทุกชั้นปี จัดให้มีหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการท าความสะอาดช่องปาก และ
มีความรู้เท่าทันในการเลือกบริโภคอาหารหรือขนม 

5.2 ด้านสุขภาพช่องปากวัยเรียน 
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53 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

3. โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพช่องปาก ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

 การจัดระเบียบร้านค้าในโรงเรียน ให้ปลอดน้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ลูกอม 
ทอฟฟ่ีและควบคุมปริมาณน้ าตาลในเครื่องดื่ม 

 การจัดให้มีสถานที่แปรงฟันถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
 การจดัให้มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อฟัน 
 การจัดหาน้ าดื่มสะอาดเพ่ือบริโภคในโรงเรียน 

4. โรงเรียนด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการแปรงฟันก่อนนอนและก่อนอาหารเช้า รวมทั้งควบคุมการรับประทานขนมและอาหารว่างที่
บ้าน โดยมีแบบฟอร์มสื่อสารการดูแลพฤติกรรมระหว่างบ้านและโรงเรียน 

5. โรงเรียนด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนทั้งด้าน
งบประมาณ และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพเด็ก ได้แก่ การก าหนดเทศบัญญัติหรือบัญญัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดระเบียบร้านค้ารอบโรงเรียน ไม่มีการจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่
เป็นโทษต่อสุขภาพการสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนในการจัดท าสถานที่แปรงฟันให้เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อแปรงสีฟันและยาสีฟันเพิ่มเติมให้กับโรงเรียน 

6. มีการจัดระบบการดูแลสุขภาพฟันอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ    
ช่องปากปีละ 2 ครั้ง ครูอนามัยหรือครูประจ าชั้นมีการลงบันทึกและประสานงานให้บุคลากรสาธารณสุข
ให้บริการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม 
 
ผลที่ได้รับ 
 นักเรียนได้ท ากิจกรรมทันตสุขภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันแท้    
มีการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ และนักเรียนได้รับการตรวจฟัน รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือในรายที่มีปัญหา 
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ความหมาย 
 การออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน มีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  โดยจัดสถานที่ อุปกรณ์  และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีสถานที่ อุปกรณ์ รวมทั้งกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดชมรม ชุมนุม/กลุ่มออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการในโรงเรียน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 แนวทางการด าเนินงานในองค์ประกอบนี้มี 2 ส่วน คือ 
 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการในโรงเรียน และการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนผ่านทางกิจกรรมการออกก าลังกาย 
 2. การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
 

 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ มีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
        1. จัดให้สถานที่ส าหรับการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับประเภทของกีฬา 
        2. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับกีฬาให้เพียงพอ เหมาะสมกับสถานที่และดูแลตรวจสอบ  ซ่อมแซม
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี 
        3. จัดให้มีครู บุคลากรหรือนักเรียนดูแลเรื่อง ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
        4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนเห็น
ความส าคัญและออกก าลังกายเป็นประจ า 
           4.1 การบริหารกายหน้าเสาธงช่วงเช้า และออกก าลังกายหลังรับประทานอาหารกลางวันหรือ
ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 
           4.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างน้อยวันละ 
60 นาที สัปดาห์ละ  5 วัน 
           4.3 จัดช่วงเวลาว่างให้นักเรียนและครูได้ออกก าลังกาย ร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 
       5. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรมออกก าลังกาย เช่น ชมรมลีลาศ ชมรมมวยไทย  ชมรมแอโร
บิค ชมรมเดิน/วิ่ง ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ 
       6. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมเช่น 
           - เชิญชวนผู้ปกครอง ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
           - จัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
       7.จัดกิจกรรมออกก าลังกายส าหรับเด็กที่อ้วน ผอม เตี้ย โดยมีรูปแบบเฉพาะปัญหา  ควบคู่การ
จัดการด้านโภชนาการ 
 
 

5.3 ด้านออกก าลังกาย 
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2. การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 
   สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถึง สภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดีเพ่ือช่วยให้
บุคคลสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่เป็นสาเหตุจากการออกกe
ลังกายสร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกายในการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก า ลังกายได้อย่าง
หลากหลาย บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะสามารถปฏิบัติกิจต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การออกก าลัง
กาย การเล่นกีฬา และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี สมรรถภาพทางกายแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (health-related physical fitness) และสมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธ์กับทักษะ (skill-related physical fitness) (สุพิตร, 2549) 
  สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (health-related physical fitness) 
   สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสุขภาพและเพ่ิมความสามารถในการท างานของร่างกาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยง
ในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปวดหลัง  ตลอดจนปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดจากการขาดการออกก าลังกาย (สุพิตร, 2549) ซึ่งประกอบด้วย 
    1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (muscle strength) เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ 
หรือกลุ่มกล้ามเนื้อที่ออกแรงด้วยความพยายามในครั้งหนึ่งๆ เพ่ือต้านกับแรงต้านทาน ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อจะท าให้เกิดความตึงตัว เพ่ือใช้แรงในการดึงหรือยกของต่างๆ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะ
ช่วยท าให้ร่างกายทรงตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ หรือที่เรียกว่า ความแข็งแรงเพ่ือรักษาทรวดทรง ซึ่งจะเป็น
ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกให้อยู่ได้โดยไม่ล้ม เป็น
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน เช่น  การวิ่ง การกระโดด การเขย่ง การ
กระโจน การกระโดดขาเดียว การกระโดดสลับเท้า เป็นต้น ความแข็งแรงอีกชนิดหนึ่งของกล้ามเนื้อ
เรียกว่า ความแข็งแรง เพ่ือเคลื่อนไหวในมุมต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมต่างๆ เพ่ือเล่น
เกมกีฬา การออกก าลังกาย หรือการเคลื่อนไหว ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใน
การเกร็ง เป็นความสามารถของร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในการต้านทานแรงที่มากระท า
จากภายนอกได้โดยไม่ล้มหรือสูญเสียการทรงตัวไป 
   2. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (muscle endurance) เป็นความสามารถของ
กล้ามเนื้อที่จะรักษาระดับการใช้แรงปานกลางได้เป็นเวลานาน โดยการออกแรงที่ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ 
ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ หรือหลายครั้ งติดต่อกัน ความอดทนของกล้ามเนื้อสามารถเพ่ิมมาก 
ขึ้นได้โดยการเพ่ิมจ านวนครั้ งในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่ งขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น อายุ  เพศ ระดับ 
สมรรถภาพทางกาย และชนิดของการออกก าลังกาย 
   3. ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกายที่
เคลื่อนไหวได้เต็มช่วงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาด้านความอ่อนตัวท า ได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
และเอ็น หรือการใช้แรงต้านทานในกล้ามเนื้อและเอ็นให้ต้องท างานมากขึ้น การยืดเหยียดของกล้ามเนื้อ
ท าได้ทั้งแบบอยู่กับที่หรือแบบที่มีการเคลื่อนไหว เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรใช้การยืดเหยียดของ
กล้ามเนื้อในลักษณะอยู่กับที่นั่นคือ อวัยวะส่วนแขนและขาหรือล าตัวจะต้องเหยียดจนกว่ากล้ามเนื้อจะ
รู้สึกตึงและอยู่ในท่าเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะนี้ประมาณ 10 - 15 วินาที 
    4. ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด (cardiovascular endurance) 
เป็นความสามารถของหัวใจและหลอดเลือดที่จะล า เลียงออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ ไปยัง 
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กล้ามเนื้อที่ ใช้ ในการออกแรงในขณะท า งาน ท าให้ร่างกายท างานได้ เป็นระยะเวลานาน และ 
ขณะเดียวกันก็น าสารที่ไม่ต้องการ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการท างานของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อ 
ที่ ใช้ งาน ในการพัฒนาหรือเสริมสร้างสมรรถภาพด้านนี้จะต้องให้มีการเคลื่ อนไหวร่ างกาย  
โดยใช้ระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 10 - 15 นาที ขึ้นไป 
   5. องค์ประกอบของร่างกาย (body composition) หมายถึง ส่วนต่างๆ ที่ประกอบ
ขึ้นเป็นน้ าหนักตัวของร่างกาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นไขมัน (fat mass) และส่วน 
ที่ปราศจากไขมัน (fat-free mass) เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ และแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกาย โดยทั่วไป 
องค์ประกอบของร่างกายจะเป็นดัชนีประมาณค่าที่ท า ให้ทราบถึงร้อยละของน้ าหนักที่เป็นส่วนของ 
ไขมันที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่งอาจจะหาค าตอบที่เป็นสัดส่วนกันได้ระหว่างไขมันในร่างกายกับน้ าหนัก 
ของส่วนอ่ืนๆ ที่เป็นองค์ประกอบ เช่น ส่วนของกระดูก กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ การรักษา  
องค์ประกอบของร่างกายให้อยู่ ในระดับที่ เหมาะสมจะช่วยลดโอกาสเ สี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน 
ซึ่งโรคอ้วนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคที่เสี่ยงต่ออันตรายต่อไปอีกมาก เช่น โรคหลอดเลือด  
หัวใจตีบ หัวใจวาย และโรคเบาหวาน เป็นต้น 
  สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ (skill-related physical fitness) 
    สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ (skill-related physical fitness) เป็น
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดระดับความสามารถและทักษะในการแสดงออก  
ของการเคลื่อนไหว และการเล่นกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วย  สมรรถภาพทาง
กายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ได้แก่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว 
ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และองค์ประกอบของร่างกายแล้ว ยังประกอบด้วย
สมรรถภาพทางกายในด้านต่อไปนี้ คือ (สุพิตร, 2549) 
  1. ความเร็ว (speed) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยใช้
ระยะเวลาสั้นที่สุด ซึ่งกล้ามเนื้อจะต้องออกแรงและหดตัวด้วยความเร็วสูงสุด 
   2. ก าลังของกล้ามเนื้อ (muscle power) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อในการท างาน
โดยการออกแรงสูงสุดในช่วงที่สั้นที่สุด ซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วเป็น
องค์ประกอบหลัก 
  3. ความคล่องแคล่วว่องไว (agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางและต าแหน่ง
ของร่างกายในขณะที่ก าลังเคลื่อนไหว โดยใช้ความเร็วได้อย่างเต็มที่ จัดเป็นสมรรถภาพทางกายที่จ าเป็น
ในการน าไปสู่การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
   4. การทรงตัว (balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมและรักษาต าแหน่ง 
ท่าทาง ของร่างกายให้อยู่ในลักษณะตามที่ต้องการได้ ทั้งขณะอยู่กับที่หรือในขณะที่มีการเคลื่อนไหว  
  5. เวลาปฏิกิริยา (reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่ร่างกายมีการตอบสนอง
หลังจากท่ีได้รับการกระตุ้น ซึ่งเป็นความสามารถของระบบประสาทเมื่อรับรู้การถูกกระตุ้นแล้วสามารถสั่ง
การให้อวัยวะที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวให้มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
  6. การท างานที่ประสานกัน (coordination) หมายถึง ความสัมพันธ์ในการท างาน 
ของระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว ท า ให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถ 
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมทางกลไกที่สลับซับซ้อนในเวลาเดียวกันอย่างราบรื่นและแม่นยำ 
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แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2562  
    
รายการ

ที ่
องค์ประกอบของ

สมรรถภาพทางกาย 
รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ส าหรับนักเรียน 
อายุ 7-18 ปี 

ส าหรับประชาชน 
อายุ 19-59 ปี 

ส าหรับประชาชน 
อายุ 60-69 ปี 

1 องค์ประกอบของร่างกาย 
(Body Composition) 

ดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index 
:BMI) 
-ช่ังน้ าหนัก(Weight) 
-วัดส่วนสูง(Height) 

ดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index 
:BMI) 
-ช่ังน้ าหนัก(Weight) 
-วัดส่วนสูง(Height) 

ดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index 
:BMI) 
-ช่ังน้ าหนัก(Weight) 
-วัดส่วนสูง(Height) 

2 ความอ่อนตัว (Flexibility) นั่งงอตัวไปข้างหน้า 
(Sit and Reach) 

นั่งงอตัวไปข้างหน้า 
(Sit and Reach) 

แตะมือด้านหลัง 
(Back Scratch) 

3 ความแข็งแรงและความ
อดทนของกล้ามเนื้อ 
(Muscle Strength and 
Endurance) 

ดันพื้นประยุกต์ 30 
วินาที (30 Seconds 
Modified Push Ups) 

แรงบีบมือ (Hand Grip 
Strength) 

- 

ลุก-นั่ง 60 วินาที 
(60 Seconds Sit Ups) 

ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 60  
วินาที (60 Seconds 
Chair Stand) 

ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 30  
วินาที (30 Seconds 
Chair Stand) 

4 ความอดทนของระบบหัวใจ
และระบบไหลเวยีนเลือด 

ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที 
(3 minutes Step Up 
and Down) 

ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที 
(3 minutes Step Up 
and Down) 

ยืนยกเข่าขึ้นลง 2 นาที 
(2 minutes Step Up 
and Down) 

5 การทรงตัว 
(Balance) 

- - เดินเร็วอ้อมหลัก 
(Agility Course) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

การชั่งน้ าหนัก (Weight) 
วัตถุประสงค ์:เพื่อประเมินน า้หนกัของร่างกาย ส าหรับน าไปค านวณสดัสว่นร่างกายในสว่น

ของดชันมีวลกาย (Body Mass Index: BMI) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ :เคร่ืองชัง่น า้หนกัแบบดิจิตอล 

วิธีการปฏิบตั ิ

1. ให้ผู้ รับการทดสอบถอดรองเท้า และสวมเสือ้ผ้าทีเ่บาที่สดุและน าสิง่ของตา่ง ๆ 

ที่อาจจะท าให้น า้หนกัเพิ่มขึน้ออกจากกระเป๋าเสือ้และกางเกง 

2. ท าการชัง่น า้หนกัของผู้ รับการทดสอบ 

ระเบียบการทดสอบ :ไมท่ าการชัง่น า้หนกัหลงัจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ  

การบันทึกผลการทดสอบ: บนัทกึหนว่ยของน า้หนกัเป็นกิโลกรัม จุดทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

ว:  เพื่อ 
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การวัดส่วนสูง (Height) 
วัตถุประสงค์ :เพ่ือประเมินส่วนสูงของร่างกาย ส าหรับน าไปค านวณสัดส่วน
ร่างกายในส่วนของดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ :เครื่องวัดส่วนสูง 
วิธีการปฏิบัติ 
1. ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า  
2. ท าการวัดส่วนสูงของผู้รับการทดสอบ ในท่ายืนตรง 
การบันทึกผลการทดสอบ: บันทึกหน่วยของส่วนสูงเป็นเซนติเมตร หรือเป็นเมตร 
จุดทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

ว:  เพื่อ 

 

การค านวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
วัตถุประสงค์ :เพ่ือประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ใน
ด้านความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกายระหว่าง
น้ าหนักและส่วนสูง  
การบันทึกผลการทดสอบ: ค่าดัชนีมวลกายมีหน่วยเป็น 
กิโลกรัม/ตารางเมตร ได้มาจากการชั่งน้ าหนักตัวและวัด
ส่วนสูง แล้วน าค่าน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม แสะส่วนสูง 
เป็นเมตรมาแปลงเป็นค่าดัชนีมวลกาย จากสมการต่อไปนี้ 
    ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ าหนักตัว (กก.)/ส่วนสูง (ม)2 
 

ว:  เพื่อ 
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นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) 
วัตถุประสงค์การทดสอบ เพ่ือประเมินความอ่อนตัวของข้อไหล่ หลัง ข้อสะโพก และกล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหลัง 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
1.กล่องเครื่องมือวัดความอ่อนตัว ขนาดสูง 30 เซนติเมตร มีสเกลของระยะทางตั้งแต่ ค่าลบ ถึง ค่า
บวก เป็นเซนติเมตร 
วิธีการปฏิบัติ 
1. ให้ผู้รับการทดสอบยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขน ขา และหลัง (ก่อนทดสอบให้ถอดรองเท้า) 
2. ผู้รับการทดสอบนั่งตัวตรง เหยียดขาตรงไปข้างหน้าให้เข่าตึง ฝ่าเท้าท้ังสองข้างตั้งข้ึนในแนวตรง
และให้ฝ่าเท้าวางราบชิดติดกับผนังกล่องวัดความอ่อนตัว ฝ่าเท้าวางห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วง
สะโพกของผู้รับการทดสอบ 
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นในท่าข้อศอก เหยียดตรงและ
คว่ ามือให้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางคว่ าซ้อนทับกันพอดี แล้วยื่นแขนตรงไปข้างหน้า แล้วให้ผู้รับการ
ทดสอบค่อย ๆ ก้มล าตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเหยียดแขนที่มือคว่ าซ้อนทับกันไป วางไว้บนกล่องวัด
ความอ่อนตัวให้ได้ไกลที่สุดจนไม่สามารถก้มล าตัวลงไปได้อีก ให้ก้มล าตัวค้างไว้ 3 วินาที แล้วกลับมา
สู่ท่านั่งตัวตรง ท าการทดสอบจ านวน 2 ครั้งติดต่อกัน 
ระเบียบการทดสอบ 
ในการทดสอบจะต้องถอดรองเท้า ทั้งนี้การทดสอบจะไม่สมบูรณ์และต้องท าการทดสอบใหม่ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
1. มีการงอเข่าในขณะที่ก้มล าตัวเพ่ือยื่นแขนไปข้างหน้าให้ได้ไกลที่สุด 
2. มีการโยกตัวช่วยขณะที่ก้มล าตัวลง 
การบันทึกคะแนน 
บันทึกระยะทางที่ท าได้เป็นเซนติเมตร โดยบันทึกค่าท่ีดีทีสุ่ดจากการทดสอบ 2 ครั้ง 
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ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที 
(30 Seconds Modified Push Ups) 

วัตถุประสงค์การทดสอบ 
      เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและกลา้มเนื้อส่วนบนของร่างกาย 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
1. เบาะฟองน้ า หรือโฟมรองพื้น    2. นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
วิธีการปฏิบัติ 
1. ให้ผู้รับการทดสอบนอนคว่ าล าตัวเหยียดตรงบนเบาะฟองน้ าหรือเบาะรองอื่นๆ ไขว้ขาเกี่ยวกันแล้วงอข้ึน
ประมาณ 90 องศา 
2. ฝ่ามือท้ังสองข้างวางคว่ าราบกับพ้ืนในระดับเดียวกับหัวไหล่ให้ปลายนิ้วช้ีตรงไปข้างหน้า โดยใหฝ้่ามือท้ัง
สองข้างห่างกันเท่ากับช่วงไหล่ ข้อศอกงอแนบอยู่ข้างล าตัว 
3. ในขณะเตรยีมพร้อมท่ีจะปฏิบตั ิให้ผู้รับการทดสอบออกแรงดันพืน้ยกล าตัวขึ้น โดยหัวเข่าติดพื้นและให้
แขนทั้งสองเหยียดตึง ตั้งตรงกับพ้ืน ล าตัวเหยียดตรงเป็นแนวเดียวกับสะโพก และต้นขา เข่าท้ังสองข้างชิด
ติดกันใช้เป็นจุดหมุนของการเคลื่อนไหว ขณะท าการทดสอบ เคลื่อนไหว สะโพกและต้นขาให้ยกขึ้นท ามุม
ประมาณ 45 องศากับพ้ืน โดยให้เป็นแนวเส้นตรงกับล าตัว 
4. เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบยุบข้อศอกลงให้ข้อศอกทั้งสองข้างงอท ามุม 90 องศา 
ในขณะที่แขนท่อนบนขนานกับพ้ืน แล้วให้เหยียดศอกและดันล าตัวกลับขึ้นไปเหยียดตรงอยู่ในท่าเดมินับเป็น 
1 ครั้ง ปฏิบัติต่อเนื่องกันจนครบ 30 วินาที โดยให้ผูร้ับการทดสอบพยายามท าให้ได้จ านวนครั้งมากท่ีสุด 
ระเบียบการทดสอบ 
1. ผู้ทดสอบจะต้องสังเกตล าตัวของผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องให้เหยยีดตรงเป็นแนวเดียวกับสะโพก และต้นขา 
แขนทั้งสองอยู่ในท่าเหยียดขึ้นให้ตงึก่อนจะยุบข้อศอกให้งอ เพื่อการดันพื้นข้ึน - ลง 
2. เข่าท้ังสองข้างของผู้รับการทดสอบจะต้องชิดตดิกัน (หน้าขาส่วนบนต้องไม่สมัผสัพื้นและล าตัวต้องไม่แอ่น) 
และงอเข่า ยกปลายเท้าข้ึนให้ลอยพ้นพื้นและไขว้กันอยู่ตลอดเวลา 
3. ในขณะที่ยุบข้อศอกลงดันพื้น บริเวณหน้าอกของผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องลดต่ าจนต้นแขนทั้งสองข้าง
ขนานกบัพ้ืน และล าตัวจะต้องตรงตลอดเวลา 
4. ผู้รับการทดสอบสามารถหยุดพกัระหว่างการทดสอบและสามารถปฏิบัติต่อได้ตามเวลาที่เหลือ 
การบันทึกคะแนน 
บันทึกจ านวนครั้งท่ีท าได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 30 วินาที โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบตัิเพียงครั้งเดียว 
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62 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

ลุก-นั่ง 60 วิน าที (60 Seconds Sit Ups) 
วัตถุประสงค์การทดสอบ 
        ทดสอบความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้อง 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
1. เบาะฟองน้ า หรือโฟมรองพ้ืน  2. นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
วิธีการปฏิบัติ 
1. ให้ผู้รับการทดสอบอยู่ในลักณะนอนหงายชันเข่าท้ังสองข้าง ท ามุม 90 องศา ฝ่าเท้าวางราบ
กับพ้ืน ห่างกันพอประมาณ 1 ช่วงไหล่  มือทั้งสองข้างวางราบกับพ้ืน ปลายนิ้วมือทั้งสองข้าง อยู่
ระดับใกล้กับขมับ หรือใบหู ให้ผู้ช่วยกับการทดสอบ นั่งอยู่ที่ปลายเท้าของผู้รับการทดสอบ แล้ว
ใช้มือจับบริเวณเหนือข้อเท้าทั้งสองข้าง 
2.  เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบ ยกล าตัวขึ้นสู่ท่านั่ง ก้มล าตัวให้แนบต้นขาทั้ง
สองข้าง พร้อมเหยียดแขนทั้งสองข้าง โดยให้ปลายนิ้วมือแตะพ้ืน ในระดับเดียวกับปลายเท้า แล้ว
นอนลงกลับสู่ท่าเริ่มต้น โดยให้หลังราบแตะพ้ืน แขนราบ ให้นับเป็น 1 ครั้ง ผู้รับการทดสอบ
ปฏิบัติเพียงครั้งเดียว หากผู้เข้ารับการทดสอบเหนื่อยมาก อนุญาตให้หยุดพักได้ แล้วกลับมาท า
ต่อจนสิ้นสุดเวลา ของการทดสอบง 
ระเบียบการทดสอบ 
ในการทดสอบจะไม่นับจ านวนครั้งในกรณีต่อไปนี้ 
1. มือทั้งสองไม่ได้อยู่ เหมือนกับท่าเริ่มต้น 
2. ในขณะกลับลงไปสู่ท่าเริ่มต้น สะบักทั้งสองข้างไม่แตะพ้ืน 
3. ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างยื่นไปแตะไม่ถึงเส้นที่อยู่แนวเดียวกับระดับส้นเท้าได 
4. ผู้รับการทดสอบใช้มือในการช่วยยกตัวขึ้น เช่น ใช้มือดึงหรือเก่ียวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหรือ
กางเกงทีส่วมใส่ หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนดันพ้ืน เพ่ือช่วยในการยกล าตัวขึ้น 
การบันทึกคะแนน 
  บันทึกจ านวนครั้งที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 60 วินาที โดยให้ผู้รับการทดสอบปฏิบัติ
เพียงครั้งเดียว 
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63 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ยืนยกเขา่ขึ้นลง 3 นาที (3 Minutes Step Up and Down) 
วัตถุประสงค์การทดสอบ 
      เพ่ือประเมินความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 
1.นาฬิกาจับเวลา 1/100 วินาที 
2. ยางหรือเชือกยาว ส าหรับก าหนดระยะความสูงของการยกเข่า 
วิธีการปฏิบัติ 
1. ให้ผู้รับการทดสอบเตรียมพร้อมในท่ายืนตรง เท้าสองข้างห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วง
สะโพกของผู้รับการทดสอบ ให้มือทั้งสองข้างจับไว้ที่เอว 
2. ก าหนดความสูงส าหรับการยกเข่าของผู้รับการทดสอบแต่ละคนโดยก าหนดให้ผู้รับการ
ทดสอบยกเข่าข้ึนสูงให้ต้นขาขนานกับระดับพื้น (เข่างอท ามุมกับสะโพก 90 องศา) ให้ใช้ยาง
เส้นหรือเชือกขึงไว้เพ่ือเป็นจุดอ้างอิงระดับความสูงส าหรับการยกเข่าในแต่ละครั้ง 
3. เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ผู้รับการทดสอบยกเข่าขึ้นสูงจนแตะกับยางที่ขึงไว้ (ต้นขา 
ขนานกับระดับพื้นกึ่งกลางต้นขาสัมผัสกับแนวยางเส้นหรือเชือกท่ีขึงไว้) แล้ววางลง สลับกับ
การยกขาอีกข้างขึ้นปฏิบัติเช่นเดียวกัน นับเป็น 1 ครั้ง ให้ยกเข่าขึ้น-ลง สลับขวา-ซ้ายอยู่กับที่ 
(ห้ามวิ่ง) ปฏิบัติต่อเนื่องกันไปจนครบ 3 นาที โดยให้ผู้รับการทดสอบพยายามยกให้ได้จ านวน
ครั้งมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ระเบียบการทดสอบ 
การทดสอบจะไม่สมบูรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ผู้รับการทดสอบยกเข่าแต่ละข้างสูงไม่ถึงระดับแนวยางเส้นหรือเชือกที่ขึงก าหนดไว้ 
2. ผู้เข้ารับการทดสอบใช้การวิ่งยกเข่าสูงแทน 
การบันทึกคะแนน 
บันทึกจ านวนครั้งที่สามารถยกเข่าถึงระดับความสูงที่ก าหนดให้  
ภายในเวลา 3 นาท ีโดยนับจ านวนครั้งจากขาที่ยกทีหลังสัมผัสพ้ืน 
 ให้ผู้รับการทดสอบปฏิบัติเพียงครั้งเดียว 
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64 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

  
 
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับนักเรียน กรมพละศึกษา 2562 
 
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) 
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65 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) 

 
 

 
 
ดันพื้นประยุกต์ 30 วินาที (30 Seconds Modified Push Ups) 
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ลุก-นั่ง 60 วิน าที (60 Seconds Sit Ups) 

 
 

 
 
 
ยืนยกเขา่ขึ้นลง 3 น าที (3 Minutes Step Up and Down) 
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67 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน การแปลผลว่านักเรียนแต่ละคนผ่านเกณฑ์ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย มีเงื่อนไขดังนี้ 
     1) โรงเรียนเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็กไทยระดับอายุ 7-18 
ปีของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2562 
    2) นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในระดับปานกลาง ดีหรือดีมาก ในทุกด้าน จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ 
      3) โรงเรียนด าเนินการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าหรือแก้ไขนักเรียนที่มีผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายไม่ผ่านการประเมิน และท าการทดสอบซ้ าจนกว่านักเรียนจะผ่าน 
          4) การจัดกิจกรรมออกก าลังกายในเด็กที่มีปัญหา เช่น อ้วน ผอม เตี้ย ต้องจัดกิจกรรม 
ในรูปแบบเฉพาะควบคู่การจัดการด้านโภชนาการ โดยกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว ออกก าลังกายทุกวัน 
อย่างน้อยวันละ 60 นาที เหมือนเด็กปกติทั่วไป มีข้อแนะน าดังนี้ 
    เด็กอ้วน  มักจะมีพฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ ในแต่ละวัน ไม่ควรนั่งเล่นหรือท ากิจกรรม
ติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง ควรกระตุ้นให้มีการเล่น เคลื่อนไหว ออกก าลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน หลังเลิกเรียนและในช่วงเย็นที่บ้าน โดยเลือกออกก าลังกายชนิดที่มีการ
แบกรับน้ าหนักตัวน้อยหรือรับแรงกระแทกต่ า เช่น การเดิน ว่ายน้ า การปั่นจักยาน ฯลฯ 
   เด็กผอม มีสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ แข็งแรง กิจกรรมออกก าลังกายในแต่ละวัน   ควร
เลือกกิจกรรมที่เป็นลักษณะการเคลื่อนไหว ออกก าลังกายแบบสะสมเป็นช่วงๆ ครั้งละอย่างน้อย 10 นาที
รวมกันให้ได้ 60 นาที เลือกกิจกรรมชนิดที่ไม่รุนแรง หรือไม่ใช้ความเร็วมาก 
   เด็กเตี้ย  ควรออกก าลังกายประเภทที่มีการกระโดด เพิ่มแรงกระแทกของกระดูกข้อต่อ
ในแนวดิ่ง เพ่ือกระตุ้นเสริมสร้างมวลกระดูกร่วมกับการรับประทานแคลเซียม นม ปลาตัวเล็ก ตัวอย่างการ
ออกก าลังกาย เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล กระโดดเชือก ว่ายน้ า โยคะ ฯลฯ 
 
 

ผลที่ได้รับ 
 1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกก าลังกายเป็นประจ า สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมี
สมรรถภาพทางกายที่ดี 
 2. มีชมรมกีฬา ตามความสนใจของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 
 

                                     



 
 

 

6
8

 
คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มคีวามสขุ   H

A
P

P
IN

E
SS H

ealth L
iterate School 

68 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 
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ความหมาย 

  นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือ หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการคัด
กรองปัญหาโดยใช้แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ) 
พ.ศ. 2546 หรือแบบประเมินปัญหาสุขภาพจิต แล้วพบว่านักเรียนมีปัญหาสุขภาพจิต โรงเรียนจึง
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

เกณฑ์ประเมิน นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ครุประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา สังเกตพฤติกรรมและท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งจนมั่นใจว่ารู้จักนักเรียนดีแล้ว จึงท าการประเมินสุขภาพจิตนักเรียน โดยเลือกใช้แบบ
ประเมินอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

1.1 แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (Strengths and Difficulties Questionnaire : 
SDQ) พ.ศ. 2546  

     - บุลคากรสาธารณสุข แนะน าวิ ธีการใช้แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน 
(Strengthsand Difficulties Questionnaire : SDQ) พ.ศ. 2546 ให้แก่ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเพ่ือ
คัดกรองนักเรียนรายคน (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก)  
     - การประเมินเพ่ือผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ใช้
ผลการคัดกรองจากข้อมูล SDQ ที่ประเมินโดยครู และน ามาแปลผลภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนรายคน 
ตั้งแต่ ชั้นป.1เป็นต้นไป เพื่อจัดกลุ่มนักเรียน (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปัญหา)  

1.2 แบบประเมินปัญหาสุขภาพจิตอ่ืนๆ เช่น แบบประเมิน IQ EQ ฯลฯ  
- สรุปผลการประเมินปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นรายคนและจัดกลุ่ม 

2. น าผลสรุปการจัดกลุ่มนักเรียนมาหาค่าร้อยละในระดับชั้นและภาพรวมของโรงเรียน 
ทั้งนี้นักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงจะน ามาคิดรวมเป็นร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิตปกติ ส่วน
นักเรียนกลุ่มมีปัญหาต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

3. มีการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
พร้อมทั้งบันทึกผลการด าเนินการแก้ไข ติดตามความก้าวหน้า ประเมินสถานการณ์ และให้การช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม 
 

5.4 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู ้
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4. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน เพ่ือการอยู่
รวมกันอย่างมีความสุข 

5. จัดให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้อง มีการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือขา่ย เพื่อนสมาชิกทั่วประเทศ เชน่ www.tobenumber1.net 
/www.tobefriend.in.th  

6. มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง หน่วยงานสาธารณสุข และ
องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
 
ผลที่ได้รับ 
  นักเรียนมีสุขภาพจิตดี อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข และนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือหรือส่งต่อ 
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ความหมาย 

  นักเรียนที่มีสายตาและการได้ยินผิดปกติได้รับการแก้ไข  หมายถึง โรงเรียนมีการ
จัดบริการตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยินในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ทุกคน โดยบุคลากรสาธารณสุขหรือครูอนามัย หรือนักเรียนแกนน าที่ได้รับความรู้  ค าแนะน าหรือ
อบรมวิธีการตรวจคัดกรองที่ถูกต้อง เพ่ือค้นหาเด็กที่มีความผิดปกติหรือมีปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของ
การศึกษา และนักเรียนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวมีผลต่อการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพในอนาคตและคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

เกณฑ์ประเมิน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนที่มีปัญหาได้รับการแก้ไข 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้มีการเฝ้าระวัง ลดความรุนแรงของโรคหรือความพิการ 
2. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความผิดปกติหรือมีปัญหาทางสายตาและการได้ยิน ได้รับการช่วยเหลือ

อย่างเหมาะสม 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  เป็นการด าเนินงานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับองค์ประกอบที่ 5 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่อง
บริการอนามัยโรงเรียน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การตรวจคัดกรอง 
  การวัดสายตา เป็นการตรวจสายตาโดยใช้เครื่องมือ เช่น Snellen test หรือ E-chart 

ถ้าค่าการมองเห็นตั้งแต่ 20/50 หรือ 6/18 ขึ้นไปอย่างน้อย 1 ข้าง ควรส่งต่อเพ่ือการตรวจหาสาเหตุและ
ให้การช่วยเหลือ (แนวทางดูแลสุขภาพเด็กไทย ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะน าให้มี
การตรวจวัดสายตาทุก 2 ปี ในกลุ่มเด็กวัยเรียนคือตรวจในช่วงอายุ 6 ปี 8 ปี 10 ปี กลุ่มวัยรุ่นตรวจในช่วง
อายุ 11-14 ปี 15-17 ปี และ 18-21 ปี) 
    การได้ยิน คัดกรองเบื้องต้นโดยการซักถามและใช้เทคนิคการตรวจอย่างง่ายโดยใช้
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ถูกันเบาๆ ห่างจากรูหูประมาณ 1 นิ้ว ตรวจหูทีละข้าง ถ้าข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ยินเสียง   
ให้สงสัยว่าหูข้างนั้นมีความผิดปกติ ควรส่งต่อเพ่ือการตรวจหาสาเหตุและให้การช่วยเหลือ ก่อนท าการ
ตรวจ ควรจัดเตรียมสถานที่เพ่ือลดเสียงรบกวน 

2. กิจกรรมส่งเสริมและการป้องกัน 
    ด้านสายตา โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมาะสม เช่น 
   - การติดตั้งทีวีให้อยู่ในระดับสายตา บริเวณส่วนกลางหน้าห้องเรียน ไม่ควรติดตั้ง
ด้านซ้าย-ขวาหรือสูงมากเกินกว่าระดับสายตา 

5.5 ด้านการตรวจสายตาและการได้ยิน 
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    - การจัดโต๊ะเรียน ควรห่างจากกระดานหรือกระดานไวท์บอร์ดหน้าชั้นเรียนประมาณ 2 
เมตร ในแนวตรง การจัดโต๊ะเรียนในลักษณะที่เด็กหันหน้า ท า   ให้มองเห็นกระดานหรือผู้สอนที่อยู่หน้า
ห้องเรียนไม่ถนัดและท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือบริเวณกล้ามเนื้อที่คอ 
    - ปรับแสงสว่างภายในห้องเรียนเหมาะสม ไม่มืดหรือแสงจ้าเกินไป พยายามลดแสง
สะท้อนให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการระคายเคืองสายตา กรณีใช้กระดานไวท์บอร์ดและจอคอมพิวเตอร์ต้อง
ระวังเรื่องแสงสะท้อนเข้าตาเด็ก 
    - บริหารกล้ามเนื้อสายตาและพักสายตาระหว่างใช้งานเป็นระยะ ทุก  1 ชั่วโมง 
    - การดูแล ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อสายตาได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กขณะเล่นกัน 
รวมทั้งเก็บวัตถุของมีคม สารเคมีสารพิษที่เป็นอันตราย การสังเกตอาการผิดปกติหรือซักถามเด็กเกี่ยวกับ
การมองเห็นระหว่างการเรียนการสอน ฯลฯ 
 

ด้านการได้ยิน 
    - มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขเพ่ือลดระดับเสียง กรณีที่มีเสียงดังรบกวนการเรียนมาก 
เช่น สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ใกล้ถนนใหญ่ที่มีเสียงยานพาหนะดังมาก ฯลฯ 
   - การดูแล ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น ใช้ไม้แคะหู การใช้หูฟังที่เปิดเสียงดังมาก
และเป็นเวลานาน 
   - ครู และผู้ปกครองสังเกตอาการผิดปกติ หรือซักถามเด็กเกี่ยวกับการได้ยิน เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือได้ทันเวลา ส่วนมากการได้ยินผิดปกติเกิดจากข้ีหูอุดตัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือให้เด็กกลับมาได้ยิน
ตามปกติ 

3. ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น 
   - การับประทานผัก และผลไม้ที่มีวิตามินเอ สารอาหารบ ารุงสายตา เช่น ผักคะน้า  
ผักปวยเล้ง ผักโขม ผักต าลึง ผักบุ้ง แครอท ฟักทอง ข้าวโพด มะละกอ มะม่วงสุก ฯลฯ 
   - ให้ความรู้เรื่องการใช้เวลาให้คุ้มค่าเพ่ือการป้องกันการติดเกม การใช้สื่อที่ไม่ 
เหมาะสม หรือใช้เวลานานเกินไป 
   - ฝึกทักษะการประเมินสุขภาพด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองในเด็กตั้งแต่ 
ป.5ข้ึนไป เพ่ือให้รู้จักสังเกตอาการผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง 
  4. การฝึกวินัยการใช้สื่อเทคโนโลยีทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง เช่นก าหนดข้อตกลงระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเรื่องการใช้เวลาหน้าจอทีวี และจอทุกประเภทไม่
เกิน 1 -2 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 
 
ผลที่ได้รับ 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองอย่างครอบคลุม 
2. นักเรียนที่มีความผิดปกติได้รับการแก้ไข สามารถเรียนรู้หนังสือได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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ความหมาย 

  นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขภาพอนามัยทางเพศ  หมายถึง การส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ไปใช้ด าเนินชีวิตทางเพศที่
เหมาะสม และปลอดภัย โดย 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่องเพศเน้นให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็น เช่น การรับรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมตามเพศวัย การปฏิ เสธ 
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การควบคุมอารมณ์ตนเอง การป้องกันตนเองจากความเสี่ยงหรือ
อันตรายในชีวิตประจ าวัน โรคภัยที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และอนามัยการเจริญพันธุ์ 

- โรงเรียนมีการแก้ไข ให้ค าปรึกษา ดูแลช่วยเหลือหรือส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปยัง
สถานบริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานด้านสังคม 
 
เกณฑ์ประเมิน 

 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสุขอนามัยทางเพศ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 เรื่อง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วม เห็นความส าคัญและ
ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด าเนินกิจกรรมเรื่องสุขอนามัยทางเพศในโรงเรียน 

2. เพ่ือป้องกันและลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ โรคติดต่อ
ทาง 
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

  เป็นการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่ 6 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่อง สุข
ศึกษาในโรงเรียน โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. โรงเรียนก าหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมครู เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือโดยจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่เป็นรูปธรรมเหมาะสมตามช่วงชั้นอย่างจริงจัง  เน้น
สาระที่จ าเป็นเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และเรื่องเพศกับเอดส์/โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือ
สัมพันธภาพที่ดีและเกิดความไว้วางใจกัน 
 

5.6 ด้านพฤติกรรมทางเพศ 
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3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน เช่นส่งเสริมการตั้งชมรมหรือชุมนุมของนักเรียน การ
จัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาวะทางเพศ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรู้เท่าทันระหว่างภัย
คุกคามจากบุคคลและสื่อต่าง ๆ วิธีการคุมก าเนิดฯลฯ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนแกนน าที่ผ่ านการ
อบรมเป็นผู้น าให้ค าปรึกษา โดยครูและบุคลากรสาธารณสุขเป็นพ่ีเลี้ยง ซึ่งมีแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะและการเรียนรู้ นอกห้องเรียนแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องเข้าใจพฤติกรรมทางเพศของ
ตนเองตามช่วงวัย รู้จักปฏิเสธและป้องกันตัวเองจากคนแปลกหน้าและบุคคลใกล้ชิด หลีกเลี่ยงสถานการณ์
อันตรายต่อการถูกท าร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศ รู้จักแหล่ง/บุคคลที่สามารถให้การช่วยเหลือฯลฯ 

ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่องการคบเพ่ือนต่างเพศ การ
เคารพสิทธิ การยกย่องให้เกียรติและรับผิดชอบต่อเพศตรงข้าม ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม รู้จักประเมิน
ความเสี่ยงและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตรายต่อการถูกท าร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศ 
ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเรื่องเพศให้แนะน าวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ 

4. มีการคัดกรอง ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขหรือหน่วยงานด้านสังคม 
      5. จัดหาสื่อ ข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อถือได้และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็น 

6. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะและน ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้
ทันกับสถานการณ ์

7. มีการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง หรือทดสอบความรู้และทักษะของนักเรียนทุกชั้น            
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศและการป้องกันตนเอง
ตามช่วงวัย 
 
ผลที่ได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยทางเพศเพ่ิมขึ้น และมีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง 

2. ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ถูกต้องเรื่องเพศ มีสัมพันธภาพที่ดี สามารถ
พูดคุยหรือท ากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น 

3. นักเรียนที่มีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือส่งต่อ 
 

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสิทธิที่พึงทราบ 
  

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
และ มีปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ  วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง
เพศอย่างเหมาะสม ประมาณ 1.25 ล้านคน (ร้อยละ 25) มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน ประมาณ 
250,000 คน (ร้อยละ 10) มีการตั้งครรภ์   โดยครึ่งหนึ่งท าแท้งผิดกฎหมาย  และอีกครึ่งหนึ่งตั้งครรภ์ต่อ
และมีสภาพเปลี่ยนเป็น    คุณแม่วัยรุ่น  พบปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ า  คลอดก่อนก าหนด  ทารกแรกเกิดมี
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  มีการทอดทิ้งเด็กและไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดู 
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 สาเหตุส าคัญคือ 1) เด็กมีความรู้เรื่องเพศศึกษาน้อย จากข้อจ ากัดของการสอนเพศศึกษา              
ในสถาบันการศึกษา  2) ปัญหาในระบบคัดกรองและการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง 3) การเข้าถึงการคุมก าเนิด
ได้ยาก 4) การเข้าถึงระบบให้ค าปรึกษาไม่ครอบคลุม  5) ปัญหาการดูแลภาวะตั้งครรภ์และการยุติการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ดังนั้นวัยรุ่นจึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง โดยการส่งเสริม  ป้องกัน  
แก้ไขปัญหา และเยียวยาให้กลับคืนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของประเทศต่อไป 
 
 การบูรณาการระหว่างกระทรวง หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ในการด าเนินงานซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในระบบการศึกษา  จึงมีการวางแผนและบูรณาการร่วมกัน
ในเชิงระบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มปกติ ใช้มาตรการ “รณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษา” ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ(ระดับมัธยมศึกษา) โดยบุคลากรสาธารณสุขเข้าไปช่วยครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพศศึกษา และ      เพ่ิมการเข้าถึงการใช้ถุงยางอนามัยและการคุมก าเนิดเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  
ภายใต้โครงการ         1 โรงเรียน  1 โรงพยาบาล  โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  
กรมสุขภาพจิต (www.smartteen.net) นอกจากนี้ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมดูแลและสนับสนุนสื่อ
สร้างสรรค์ กรมควบคุมโรค สสส.  และภาคเอกชน  มีการจัดกิจกรรม จัดเวทีเสวนาและรณรงค์สร้าง
กระแสเพื่อลดปัญหา 
 กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมาย(ตั้งครรภ์) ใช้มาตรการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ” โดย
เชื่อมโยงระบบระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 1) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมในสถานศึกษาได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การคัดกรองและจัดกลุ่มเพื่อส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข และส่งต่อระบบบริการสาธารณสุข 
 2) ระบบบริการสาธารณสุข บูรณาการการด าเนินงานคลินิกวัยรุ่นร่วมกัน 3 หน่วยงาน (กรม
อนามัย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต) ในการจัดบริการส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูตามรูปแบบ
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
 3) การเชื่อมระบบส่งต่อ โดยพัฒนาให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง ครูสามารถคัด
กรอง จัดกลุ่ม และช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายได้  ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส่วนใหญ่มี
ความพร้อมในการรับส่งต่อ 

(ข้อมูลจาก สถาบันสุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต) 
 
 อนามัยการเจริญพันธุ์  หมายถึง สุขภาพที่เกี่ยวกับกระบวนการและการท าหน้าที่ของระบบ
เจริญพันธุ์ของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต  อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นประกอบด้วย 7 องค์ประกอบได้แก่ 1) 
เพศศึกษา          2) อนามัยแม่และเด็ก  3) การวางแผนครอบครัว  4) อนามัยวัยรุ่น  5) โรคติดเชื้อใน
ระบบสืบพันธุ์  6) โรคเอดส์  7) การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 
 การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  เช่น การสนับสนุนให้นักเรียนมีกิจกรรมเสริมทักษะพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัย  มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  รับฟังปัญหา  โดยมีครูหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง            
ให้ค าปรึกษาแนะแนวทางท่ีถูกต้องในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารคู่มือ/หนังสือ/เอกสารแผ่นพับ/โปสเตอร์/
กระทู้/web board/อินเตอร์เน็ต/Face book/Twitter/Line และอ่ืนๆ รวมทั้งมีการประสานการท างาน
กับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(ส านักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ กรมอนามัย) 

http://www.smartteen.net/
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การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 
 การลดปัจจัยสาเหตุ เพ่ิมปัจจัยป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม มีดังนี้ 
  ให้ความรู้ที่จ าเป็น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงตนเองในวัยรุ่น ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย การ
ป้องกันอันตรายและความเสี่ยงต่างๆ การเรียนรู้และมีทัศนคติดีและถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ ฯลฯ 
  ฝึกทักษะ ด้านการจัดการอารมณ์เพศตนเอง การแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต และการปฏิเสธ 
  ฝึกการควบคุมตนเอง ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง มีวินัย รู้จักยั้งคิด มีสติ และจิตส านึกที่จะไม่ท า
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ฝึกการปฏิเสธเหล้าและยาเสพติดท่ีเป็นสาเหตุท าให้ควบคุมตนเองไม่ได้ 
  ไม่แสวงหากิจกรรมที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง  ส่งเสริมให้ท ากิจรรมที่ท าให้ตนเองพึงพอใจ                   
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน แต่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้ 
  สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พ่อแม่เป็นแบบอย่าง มีทัศนคติที่ดีต่อลูก และท ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว 
 

สิทธิทางเพศที่พึงทราบ 
  สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive Rights) คือ สิทธิที่ถูกระบุไว้แล้วในกฎหมายและ
ข้อตกลงต่างๆท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ  เป็นสิทธิพ้ืนฐานของบุคคล ได้แก่ 
      1) สิทธิในชีวิต สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล 
      2) สิทธิในความเสมอภาคและความเป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 
      3) สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด 
      4) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา 
      5) สิทธิในการเลือกว่าจะสมรสหรือไม่ สิทธิในการวางรากฐานและการวางแผนครอบครัว 
      6) สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด 
      7) สิทธิในการดูแลและป้องกันสุขภาพ 
      8) สิทธิในการได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
      9) สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
    10) สิทธิในการปลอดจากการถูกทารุณกรรมและการปฏิบัติมิชอบ  
 

  สิทธิทางเพศ (Sexual Rights) คือ สิทธิของบุคคลที่ถูกระบุในกฎหมายและข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  เป็นสิทธิของคนทุกคนที่ต้องได้รับโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่มีการบังคับ 
และไม่มีความรุนแรง ในเรื่องต่อไปนี้ 
      การได้รับบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีมาตรฐาน 
      การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับวิถีทางเพศ 
      การได้รับการให้การศึกษาเรื่องวิถีทางเพศ 
      การควบคุมเนื้อตัวร่างกายของตนเอง 
      การเลือกคู่ครอง 
      การตัดสินใจว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มี 
      การสมัครใจมีความสัมพันธ์ทางเพศ 
      การสมัครใจที่จะแต่งงาน 
      การตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และมีเม่ือใด 
      การมีชีวิตด้านเพศที่พึงพอใจและปลอดภัย 
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ความหมาย 
  การสูบบุหรี่ในโรงเรียน หมายถึง การที่นักเรียนและบุคลากรทุกระดับของโรงเรียนสูบ
บุหรี่ ยาเส้น ซิการ์และอ่ืนๆที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ขณะที่อยู่ภายในโรงเรียน 
 

เกณฑ์ประเมิน ไม่มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
  เป็นการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่ 4 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือ การ
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายของการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนตามตัวชี้วัดนี้
หมายถึง นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเป็นประจ า เช่น ผู้ขายอาหาร 
เป็นต้น โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. มีการประกาศนโยบายให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และมีมาตรการจริงจัง 
2. มีเครื่องหมายปลอดบุหรี่ติดที่ทางเข้าโรงเรียน ทางเข้าอาคารหรือบริเวณอ่ืนๆ เช่น      

ห้องสุขาห้องสมุด สนามกีฬาในร่ม ห้องประชุม สนามเด็กเล่น บริเวณท่ีผู้ปกครองนั่งรอนักเรียน ฯลฯ 
3. ไม่รับการอุดหนุนด้านการเงินและสิ่งอ่ืนจากอุตสาหกรรมยาสูบ 
4. จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน บ้านและชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น 

การจัดสภาพแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย และผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
5. มีการเฝ้าระวังและให้ค าปรึกษาหรือแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปัญหา โดย

ประสานกับบุคลากรสาธารณสุข และผู้ปกครอง 
 

ผลที่ได้รับ 
  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากบุหรี่ 
 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน 
 เด็กและเยาวชนอายุ 11-24 ปี เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเพราะอยากทดลองสูบ (ร้อยละ 56.4) 
รองลงมา คือ สูบตามเพ่ือน/เพื่อนชวน (ร้อยละ 56.4) มีส่วนน้อยสูบบุหรี่เพื่อเข้าสังคม เพ่ือความโก้เก๋และ
เกิดจากความเครียด มีความนิยมสูบบุหรี่ซองที่ผลิตในประเทศและมีก้นกรองมากที่สุด การเข้าถึงบุหรี่ส่วน
ใหญ่ซื้อมาสูบแบบเป็นมวน/แบ่งมวนขาย มากกว่าซื้อเป็นซอง  จากร้านค้าใกล้บ้าน/ร้านสะดวกซื้อ การ
ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี พบว่า ผู้ขายไม่เคยขอดูบัตรประชาชนก่อนขาย 
 สรุปได้ว่าการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนมีทั้งปัจจัยภายในตัว (อยากรู้อยากลองฯลฯ) และปัจจัย
ภายนอกเช่น กลยุทธ์การตลาด โอกาสเข้าถึงบุหรี่ทั้งรูปแบบการขาย ราคา แหล่งซื้อ การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและการละเมิดกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่ ส่งผลให้เด็กเห็นการสูบ
บุหรี่และเลียนแบบ (Global Adult Tobacco Survey : GATS ปี 2552 ส ารวจในกลุ่มอายุ 15-24 ปี 
และผลส ารวจโดยส านักควบคุมการบริโภคยาสูบในปี 2550)  

5.7 ด้านบุหรี่ ยาเสพตดิ 
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ความหมาย 
  น้ าบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ หมายถึง น้ าที่โรงเรียนน ามาให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนดื่ม ปรุง/ประกอบอาหาร ล้างหน้าและแปรงฟัน เป็นน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น น้ าฝน น้ า
บ่อตื้น น้ าบ่อบาดาล หรือแหล่งอ่ืนๆ ทั้งที่ผ่านระบบท่อหรือใส่ภาชนะ ได้แก่ น้ าประปา น้ าบรรจุขวด ฯลฯ 
โดยแหล่งน้ าบริโภคดังกล่าวต้องมาจากแหล่งน้ าที่ถูกหลักสุขาภิบาล คุณภาพน้ าต้องได้มาตรฐานน้ าบริโภค
กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2553 และมีปริมาณเพียงพอ คือมีจุดบริการน้ าดื่ม 1 ที่ต่อนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 75 คน หรือมีปริมาณ น้ าบริโภค 5 ลิตรต่อคนต่อวัน (ใช้ดื่ม 2 ลิตร และใช้ปรุงประกอบอาหาร 
ล้างหน้า แปรงฟัน 3 ลิตร) ทั้งนี้ต้องมีน้ าบริโภคให้บริการตลอดเวลา 
  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภค หมายถึง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทาง
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถตรวจที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย หรือห้องปฏิบัติการทางราชการ หรือ
เอกชนที่ได้รับรองมาตรฐาน และใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์เช่นเดียวกับศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย และ
ประเมินผลโดย ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. 2553 
เกณฑ์ประเมิน 

1. มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคกรม
อนามัย พ.ศ. 2553 ไม่เกิน 1 ปี และมีผลการตรวจด้านแบคทีเรีย (โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย) ผ่านเกณฑ์ ทุก 6 เดือน โดยการส่งตัวอย่างน้ าบริโภคตรวจวิเคราะห์ ให้ระบุประเภทน้ า
บริโภคให้ชัดเจน เช่นน้ าประปา น้ าฝน หรือน้ าบรรจุขวด ฯลฯ 

จ านวนตัวอย่างส่งตรวจคุณภาพน้ าบริโภคและการผ่านเกณฑ์ 
 นักเรยีนจ านวน ไม่เกิน 300 คน  ส่งตัวอย่างน้ าและผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 จุด 
 นักเรียนจ านวน 300 – 1,500 คน ส่งตัวอย่างน้ าและผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 2 จุด 
 นักเรียนจ านวน 1,500 – 5,000 คน  ส่งตัวอย่างน้ าและผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 จุด 
 นักเรียนจ านวน 5,100 คนขึ้นไป  ส่งตัวอย่างน้ าและผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 4 จุด 
  
หมายเหตุ จุดที่1 ส่งตรวจวิเคราะห์น้ าบริโภคครบ 20 รายการ ตามเกณฑ์กรมอนามัย 
  จุดที่ 2,3 และ 4 ตรวจเฉพาะโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

 กรณีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคทางห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์  ให้
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้วส่งตรวจวิเคราะห์ใหม่เฉพาะข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ภายใน 6 
เดือน หากแก้ไขไม่ทันตามก าหนดจะต้องตรวจวิเคราะห์ใหม่ทั้ง 20 รายการ 

 กรณีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ส านักงานการประปาที่ประกาศเป็นน้ าประปาดื่มได้ ต้องมี
เอกสารการรับรองคุณภาพภายในระยะเวลาการรับรองของกรมอนามัย และโรงเรียนมี
ผลตรวจวิเคราะห์ น้ าบริโภคด้านแบคทีเรีย (โคริฟอร์มแล ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย)ทุก 
6 เดือน 

2. มีจุดบริการน้ าดื่ม 1 ที่ต่อนักเรียนและบุคลากร 75 คน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรมีน้ าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัยและเพียงพอ 
2. เพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ าบริโภคท่ีไม่สะอาด 

5.8 ด้านน้ าบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
1. มีการจัดหาน้ าดื่ม น้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ รวมทั้งแหล่งน้ าที่สะอาด และควบคุม

คุณภาพน้ าไม่ให้แหล่งน้ าสกปรกอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ 
  - ส ารวจ พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ าบริโภคในโรงเรียน โดยการตรวจสอบระบบน้ าบริโภคทั้ง
แนวท่อ ก๊อกน้ า และภาชนะเก็บน้ าให้อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ช ารุด กรณีใช้เครื่องกรองน้ าต้องล้างท า
ความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรองตามค าแนะน าของผลิตภัณฑ์ 
   - มีการเฝ้าระวังน้ าบริโภคในโรงเรียน โดยทดสอบคุณภาพน้ าบริโภคเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (อ11) อย่างน้อยภาคเรียนและ 1 ครั้ง (ช่วงเปิดภาคการศึกษา) และบันทึกผล
หากพบว่ามีการปนเปื้อนแบคทีเรียต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และทดสอบซ้ าจนกระทั่งผลทดสอบไม่
พบการปนเปื้อน จึงส่งตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. 2553 
ทั้ง 20 รายการ (ขั้นตอนการด าเนินงานน้ าบริโภคปลอดภัยในภาคผนวก) 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมและทักษะการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค ในชมรมสุขภาพหรือ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ภาชนะเก็บน้ าและภาชนะดื่มน้ าประจ าตัว ควรท ามาจากวัสดุที่ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์
อาหารมีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนฝุ่นละออง แมลง พาหนะน าโรคฯลฯ และ
นักเรียนไม่ควรใช้แก้วน้ ารวมกัน กรณีโรงเรียนจัดบริการแก้วน้ าดื่มให้นักเรียนและมีการหมุนเวี ยนการใช้ 
ต้องแยกภาชนะอย่างชัดเจนระหว่างแก้วน้ าที่ใช้แล้วกับแก้วที่ยังไม่ใช้ รวมทั้งการล้างและจัดเก็บให้สะอาด
ก่อนน ามาใช้ 

3. โรงเรียนบางแห่งที่ขาดแคลนน้ า ควรจัดหาที่เก็บส ารองน้ า หรือประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประปา เพ่ือสนับสนุนให้มีน้ าบริโภคเพียงพอ หาก
จ าเป็นต้องซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด ควรตรวจสอบคุณภาพเพ่ือความปลอดภัย 

4. การตรวจสอบพื้นท่ีส านักงานการประปาที่ประกาศเป็นน้ าประปาบริโภค สอบถามได้
จากศูนย์อนามัยหรือผ่านทางเว็บไซด์ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัยที่  
http:// foodsan.anamai.moph.go.th/main.php?filename=water standard  

5. การส่งเสริมให้โรงเรียนรักษาสภาพมาตรฐานคุณภาพน้ าดื่มอย่างต่อเนื่อง โดย 
 โรงเรียนจัดสรรหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กร

ในพ้ืนที่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภค 
 หากมีปัญหาทางด้านเทคนิควิชาการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย หรือส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
กรมอนามัย 

 

ผลที่ได้รับ 
  นักเรียนและบุคลากรมีน้ าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย เพียงพอ และป้องกันการเจ็บป่วย
จากโรคท่ีเกิดจากน้ าบริโภคท่ีไม่สะอาด 
 

การรักษามาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคอย่างต่อเนื่อง (ช่วงระยะเวลา 3 ปี) 
 1. ตรวจวิเคราะห์น้ าดื่มเฉพาะด้านแบคทีเรีย ด้วยชุดตรวจสอบอย่างง่าย (อ 11) 
 2. ตรวจวิเคราะห์น้ าดื่มทางห้องปฏิบัติการ 20 รายการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 3. รวบรวมผลตามข้อ 1 และ 2 เพ่ือเป็นหลักฐานในการประเมินรับรองต่อเนื่อง 
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8
5

 
คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มคีวามสขุ   H

A
P

P
IN

E
SS H

ealth L
iterate School 
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เกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย พ.ศ.2553 

พารามิเตอร์ หน่วยวัด เกณฑ์ที่ก าหนด 

คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
1. ความเป็นกรม – ด่าง (pH) 
2. ความขุ่น (Turbidity) 
3. สี (Colour) 

 
(ph at 250C) 
เอ็นทียู 
แพลตตินั่มโคบอลท ์

 
6.5 - 8.5 
ไม่เกิน 5 
ไม่เกิน 15 

คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป 
4. สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) 
5. ความกระด้าง (Hardness) 
6. ซัลเฟต (SO-

4) 
7. คลอไรด์ (CL-) 
8. ไนเตรท (NO-

3 as NO-
3) 

9. ฟลูออไรด์ (F -) 

 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร       
มิลลิกรัม/ลิตร 

 
ไม่เกิน 1,000 
ไม่เกิน 500 
ไม่เกิน 250 
ไม่เกิน 250 
ไม่เกิน 50 
ไม่เกิน 0.7 

คุณภาพน้ าทางโลหะหนักทั่วไป 
10. เหล็ก (Fe) 
11. แมงกานีส (Mn) 
12. ทองแดง (Cu) 
13. สังกะสี (Zn) 

 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร      
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 

 
ไม่เกิน 0.5 
ไม่เกิน 0.3 
ไม่เกิน 1.0 
ไม่เกิน 3.0 

คุณภาพน้ าทางโลหะหนักสารเป็นพิษ 
14. ตะกั่ว (Pb) 
15. โครเมียม (Cr) 
16. แคดเมียม (Cd) 
17. สารหนู (As) 
18. ปรอท (Hg) 

 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 

 
ไม่เกิน 0.01 
ไม่เกิน 0.05 
ไม่เกิน 0.003 
ไม่เกิน 0.01 
ไม่เกิน 0.001 

คุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย 
19. แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Coliform 
bacteria) 
20. แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม  
     (Faecal coliform bacteria) 

 
เอ็มพีเอน็/100 
มิลลิลติร 
เอ็มพีเอน็/100 
มิลลิลติร 

 
ต้องตรวจไม่พบ 
ต้องตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ   1. น้ าบริโภค หมายถึง น้ าประปา น้ าบาดาล น้ าบ่อตื้น และน้ าฝน ที่ประชาชนใช้ดื่ม  
   เตรียมปรุงประกอบอาหาร รวมถึงน้ าที่ใช้ล้างหน้าและแปรงฟัน. 
2. วิธีตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the  
    Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005 APHA AWWA 

WEF. 
3. ประกาศกรมอนามัย (13 ตุลาคม 2553) 
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ความหมาย 

  ส้วมผ่านเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน HAS หมายถึงส้วมในโรงเรียนทุกจุด/ที่ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 

เกณฑ์ประเมิน 

  ส้วมทุกจุด/ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 16 ข้อ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือพัฒนาส้วมในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 3 ด้านคือ สะอาด (Health) เพียงพอ 
(Accessibility)และปลอดภัย (Safety) 

แนวทางการด าเนินงาน 

  เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่ 4 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่อง การ
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ และสอดคล้องกับงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
แนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

    1. โรงเรียนศึกษาเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 16 ข้อ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

2. โรงเรียนและนักเรียนด าเนินการพัฒนาส้วมในโรงเรียนทุกแห่งให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3. โรงเรียนควบคุมก ากับเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดส้วมและบริเวณโดยรอบ การ
ตรวจซ่อมอุปกรณ์ช ารุด การห้ามสูบบุหรี่ รวมทั้งส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง 
 
ผลที่ได้รับ 

1. ส้วมมีความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ และรักษามาตรฐานตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียนได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ดี 

 

     

5.9 ด้านส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 
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ความหมาย 

  โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรยีน หมายถึง โรงเรียนมีการ
จัดการและควบคุมโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อให้อาหารปลอดภัยจากเชื้อ
โรค พยาธิ และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เกณฑ์ประเมิน โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 30 ข้อ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้โรงอาหารเป็นสถานที่ส าหรับการปรุง ประกอบอาหารและให้บริการอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

แนวทางการด าเนินงาน 

  เป็นการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่ 4 และ7ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ และเรื่องโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย และ
สอดคล้องกับงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. วางแผนการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและก าหนดการป้องกันไว้ล่วงหน้า เช่น
การป้องกันสัตว์พาหะไม่ให้อาศัยหรือกินอาหารในโรงอาหาร ความปลอดภัยในสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สุขอนามัยของผู้ปรุงและผู้เสิร์ฟ ฯลฯ 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะของนักเรียน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่าง
ปลอดภัย ได้แก่ การสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้ปรุงผู้เสิร์ฟ และภาชนะอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
อาหาร เช่น เมลามีนไม่ควรใช้กับอาหารที่ร้อนจัด ฯลฯ 

3. ควบคุมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้ปรุง และผู้เสิร์ฟทุกคน โดยมีผลการตรวจ
อุจจาระเพ่ือคัดกรองโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร และผลเอ็กซเรย์ปอดเพ่ือคัดกรองโรคระบบทางเดิน
หายใจ ถ้ามีอาการน่าสงสัย เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย ฯลฯ ให้ตรวจไวรัสตับอักเสบชนิด เอ ร่วม
ด้วย 

4. มีมาตรการ แนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจแก้ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟ รวมทั้งบุคลากรของ
โรงเรียนและผู้ขายอาหารจากภายนอก 
 
ผลที่ได้รับ 

  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีปลอดภัย 

 
 
 
 

5.10 ด้านโรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
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ความหมาย 
  โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนการ
จัดการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ จัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และจัดอาคาร
สถานที่ให้มีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือให้เด็กมีความปลอดภัย 
 
เกณฑ์ประเมิน สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 28 ข้อ 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
แนวทางการด าเนินงาน 
  เป็นการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่ 4 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง
การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ และสอดคล้องกับงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  
2. ส ารวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม และแก้ไขบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการก าจัดสิ่งปฏกิูลหรือของเสีย เช่น น้ าโสโครก ขยะมลูฝอยหรือของเสียไม่ใหเ้ป็นแหล่ง 

แพร่กระจายเชื้อโรค หรือแหล่งเพาะพนัธุ์แมลงและสัตว์พาหะน าโรค เชน่ ยุง แมลงสาป แมลงวนั หนู สุนขั แมว 
การจัดการขยะในโรงเรียน ด าเนินการอย่างครบวงจร ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับ

ประเภทของขยะ ต้องมีการเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี ดังนี้ 
- จัดตั้งถังขยะแยกประเภท มีฝาปิดมิดชิด ปอ้งกันแมลง และสัตว์พาหะน าโรค 
- ให้ความรูแ้ก่นักเรียน เรื่องคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การลดปริมาณขยะด้วยวิธีการต่างๆ เชน่ใช้

ใบตองแทนพลาสติก โฟม เศษอาหารน าไปเลี้ยงสัตว์ ท าปุ๋ยชีวภาพ (EM) เศษใบไม้ท าปุ๋ยหมัก 
ฯลฯ  

- มีการด าเนนิงานธนาคารขยะอย่างเป็นระบบ สามารถช่วยลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียน/
ชุมชนและท าใหน้กัเรียนมีพฤตกิรรมที่ดี มีระเบียบวินัย รกัษาความสะอาด รู้จกัออมเงนิ 
เหน็คุณค่าของการแยกขยะน ามาขาย หรือแลกเป็นสิ่งของที่เปน็ประโยชน์ เช่น นม ไข่ 
ฯลฯ  

4. วางแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและก าหนดมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า 
เช่นมีการซักซ้อมสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 

5. จัดสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่นการสร้างบรรยากาศน่าอยู่ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครู นักเรียน รุ่นพี่รุ่นนอ้งและเพื่อน เพื่อให้อยู่ร่วมอยา่งมีความสขุ ไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสนิ
ปัญหาและลงโทษ 
 
ผลที่ได้รับ 

นักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขขณะ
อยู่ในโรงเรียน 

5.11 ด้านมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียน 
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แบบฟอร์มรายงาน Health Literacy 
1. นักเรียนเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 

1.1 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ 
1.2 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
1.3 อัตรานักเรียน 7-18 ปี ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
1.4 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองปัญหาทางการเรียนรู้ 
1.5 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตาและการได้ยิน 

2. นักเรียน มีความรอบรู้ และเข้าใจในการแก้ไขภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ 
2.1 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป สูงดีสมส่วน 
2.2 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป เริ่มอ้วนและอ้วน 
2.3 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ผอม 
2.4 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป เตี้ย 
2.5 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป ฟันดีไม่มีผุ/ ผุได้รับการรักษาแล้ว (cavity free) 
2.6 อัตรานักเรียน ป.1-ป.6 ปราศ จากฟันผุ อุด ถอน (Caries Free) 
2.7 อัตรานักเรียน ม.1-ม.3 ปราศ จากฟันผุ อุด ถอน (Caries Free) 
2.8 อัตรานักเรียน 7-18 ปี มีสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
2.9 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป มีปัญหาด้านการเรียนรู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
2.10 อัตรานักเรียน ป.1 ขึ้นไป มีปัญหาด้านสายตาและการได้ยิน ได้รับการดูแล 

ช่วยเหลือ 
2.11 อัตรานักเรียนดื่มน้ าเปล่าสะอาด ที่โรงเรียน อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน  

  (ครั้งละประมาณ 120 ซีซี) 
3. คุณภาพการพัฒนา 

3.1 อัตรานักเรียน ป.6 สูงดีสมส่วน  
3.2 อัตรานักเรียน ป.6 แปรงฟันได้ถูกต้อง สะอาด  
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1.1 อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ 
สรุปรายงานการประเมินภาวะการณ์เจริญเติบโต (นักเรียนรายคน) 

โรงเรียน.....................................................ชั้น..............หอ้งเรียนที่..............ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา...................วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน........................... 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ วดป. อาย ุ น้ าหนัก ส่วนสูง น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง (W/H) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) สูงดีสมส่วน 

ที ่  เกิด ปี/
เดือน 

(กก.) (ซ.ม.) ผอม ค่อนข้าง
ผอม 

สม
ส่วน 

ท้วม เร่ิม
อ้วน 

อ้วน เต้ีย ค่อนข้าง
เต้ีย 

สูงตาม
เกณฑ ์

ค่อนข้าง
สูง 

สูงกว่า
เกณฑ ์

สมส่วน+สูงตาม
เกณฑ์ขึน้ไป 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

รวม            
ร้อยละ            
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สรุปรายงานการประเมินภาวะการณ์เจริญเติบโต (รายชั้นและภาพรวมของโรงเรียน)  
โรงเรียน...................................................................... ภาคเรียนที่.................ปีการศกึษา.........................วัน/เดือน/ปี................................ 

 

ชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนนักเรียนที่
ชั่งน้ าหนักและ
วัดส่วนสูง (คน) 

ร้อยละ ผอม เริ่มอ้วนและอ้วน เตี้ย สูงดีสมส่วน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1            
อนุบาล 2            
อนุบาล 3            

รวมอนุบาล            
ประถมศึกษาปีที่ 1            
ประถมศึกษาปีที่ 2            
ประถมศึกษาปีที่ 3            
ประถมศึกษาปีที่ 4            
ประถมศึกษาปีที่ 5            
ประถมศึกษาปีที่ 6            

รวม ป.1-ป.6            
มัธยมศึกษาปีที่ 1            
มัธยมศึกษาปีที่ 2            
มัธยมศึกษาปีที่ 3            

รวม ม.1-ม.3            
รวมทั้งหมด            
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1.2 อัตรานักเรียน ป.1-ป.6 ได้รบัการตรวจสุขภาพช่องปาก 
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน (นักเรียนรายคน) 

           โรงเรียน………………………………………………………………….ชั้น/ห้อง..............ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา.......................
 ผู้ส ารวจ............................................................หนว่ยงาน......................................วันที่ส ารวจ ...................... 
ล าดับ

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ไม่ม ี

ฟันแท้ผุ หรือ อุด หรือถอน 
มีสภาวะฟันผุ (จ านวนซี่) มีสภาวะเหงือก

อักเสบ ผุ ถอน อุด รวม 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม       
ร้อยละ       

หมายเหตุ  :  สภาวะฟันผุ           

           -  ผุ  หมายถึง  ฟันแท้ผุ (ซี่)  ที่ยังไม่ได้รับการรักษา/แก้ไข     
  -  อุด หมายถึง  ฟันแท้ผุ (ซี่)  ที่ได้รับการรักษา/แก้ไขแล้ว      

 
 
 

 

               .................................................. 

ช่ือผู้ตรวจ................................................. 

ต าแหนง่..................................................... 
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98 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียน (รายช้ันและภาพรวมของโรงเรียน) 
ภาคเรียน.................ปีการศกึษา........................ 

โรงเรียน..........................................................ต าบล...............................อ าเภอ................... .......จังหวัด................................... 
ผู้รายงาน........................................................หน่วยงาน..........................................วันที่.... ................................... 
 

ชั้นเรียน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ

ตรวจ 

ร้อย
ละ 

จ านวนนักเรียน 
ที่ไม่มีฟันผุ อุด

และถอน 
(caries free) 

ร้อยละ จ านวน
นักเรียนท่ีมีฟัน

ผุไดร้ับการ
แก้ไข (Cavity 

free) 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1        
ประถมศึกษาปีที่ 2        
ประถมศึกษาปีที่ 3        
ประถมศึกษาปีที่ 4        
ประถมศึกษาปีที่ 5        
ประถมศึกษาปีที่ 6        

รวม        
มัธยมศึกษาปีที่ 1        
มัธยมศึกษาปีที่ 2        
มัธยมศึกษาปีที่ 3        

รวม        
 

 

               .................................................. 

ช่ือผู้ตรวจ................................................. 

ต าแหนง่..................................................... 

 

                       .................................................. 

ช่ือครูรับผิดชอบ................................................. 

ต าแหนง่.............................................................. 
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1.3 อัตรานักเรียน 7-18 ปี ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
สรุปรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (นักเรียนรายคน) 

โรงเรียน...........................................................ชั้น..............ภาคเรียนที่................ปีการศึกษา... ................วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ......................................................... 

 ที ่ ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ทอ้ง ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ ความออ่นตวัของกล้ามเนือ้ 
สรุปผล 

กิจกรรมทีท่ดสอบ....ยกเข่าขึ้นลง 3 นาท ี กิจกรรมทีท่ดสอบ......ลุกนั่ง 60 วินาที....... กิจกรรมทีท่ดสอบ......ดันเข่าประยุกต์ 30 วนิาที..... กิจกรรมทีท่ดสอบ......งอตัวไปด้านหน้า... 
ผล 
ทด 
สอบ 

ระดับสมรรถภาพ ผล 
ทด 
สอบ 

ระดับสมรรถภาพ ผล 
ทด 
สอบ 

ระดับสมรรถภาพ ผล 

ทด 
สอบ 

ระดับสมรรถภาพ ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ดี 
มาก 

ด ี ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ า
มาก 

ดี 
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ า
มาก 

ดี 
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ า  
มาก 

ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ า 
มาก 

  

                             
                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

สรุปผลการประเมิน :: ต้องผ่านระดับปานกลาง ขึ้นไป ทุกด้าน = ผ่าน  
ระบุเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย.......เกณฑ์กรมพละศึกษา พ.ศ.2562....    
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สรุปรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (รายช้ันและภาพรวมของโรงเรียน) 

โรงเรียน...............................................................ภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา..................................วัน/เดือน/ป.ี.................................... 

ชั้นเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับการทดสอบ 

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ผ่าน (คน) ร้อยละ ไม่ผ่าน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1       
ประถมศึกษาปีที่ 2       
ประถมศึกษาปีที่ 3       
ประถมศึกษาปีที่ 4       
ประถมศึกษาปีที่ 5       
ประถมศึกษาปีที่ 6       
มัธยมศึกษาปีที่ 1       
มัธยมศึกษาปีที่ 2       
มัธยมศึกษาปีที่ 3       
มัธยมศึกษาปีที่ 4       
มัธยมศึกษาปีที่ 5       
มัธยมศึกษาปีที่ 6       

รวม       
สรุปผลการประเมิน :: ต้องผ่านระดับปานกลาง ขึ้นไป ทุกด้าน = ผ่าน  
ระบุเกณฑ์ที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย.......เกณฑ์กรมพละศึกษา พ.ศ. 2562.... 
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1.4 อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองปัญหาทางการเรียนรู้ 

สรุปรายงานการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน : SDQ (นักเรียนรายคน) 
โรงเรียน...............................................................ชั้น...............ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา............................วัน/เดือน/ปีท่ีประเมิน................................ 

เลข 
ที ่

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรมจุดอ่อน พฤติกรรมจุดแข็ง 
(Difficulty Scores) (Strength Scores) 

ด้านอารมณ ์ ด้านพฤติกรรมเกเร ด้านพฤติกรรมไม่นิ่ง-สมาธิสั้น ความสัมพันธ์กับเพื่อน ผลการประเมินรวมทั้ง 4 ด้าน ด้านความสามารถทางสังคม 
คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

 ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา  ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา  ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา  ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา  ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา  มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง 
 (0.3) (4) (5-10)  (0.3) (4) (5-10)  (0.3) (6) (7-10)  (0.3) (5) (6-10)  (0.13) (14-16) (17-40)  (5-10) (0-4) 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

รวม                        
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สรุปรายงานการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน : SDQ (รายชั้นและภาพรวมของโรงเรียน) 
โรงเรียน.....................................................................................ภาคเรียนที่.................ปีการศึกษา........................วัน/เดือน/ปี................................... 

ช้ัน
เรียน 

จ านวนนักเรียน 

พฤติกรรมจุดอ่อน พฤติกรรมจุดแข็ง 
(Difficulty Scores) (Strength Scores) 

ด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรมเกเร ด้านพฤติกรรมไม่นิ่ง-สมาธิสั้น ความสัมพันธก์ับเพื่อน ผลการประเมินรวมทั้ง 4 ด้าน ด้านความสามารถทางสังคม 
แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล แปลผล 

ปกติ เส่ียง มีปัญหา ปกติ เส่ียง มีปัญหา ปกติ เส่ียง มีปัญหา ปกติ เส่ียง มีปัญหา ปกต ิ เส่ียง มีปัญหา มีจุดแข็ง ไม่มีจุดแข็ง 
(0-3) (4) (5-10) (0-3) (4) (5-10) (0-3) (6) (7-10) (0-3) (5) (6-10) (0-13) (14-16) (17-40) (5-10) (0-4) 

ป.1                   
ป.2                   
ป.3                   
ป.4                   
ป.5                   
ป.6                   
ม.1                   
ม.2                   
ม.3                   
ม.4                   
ม.5                   
ม.6                   

รวม                  

 
 

*ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือ  =  จ านวนนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  x  100   =…………………………………….. 

        จ านวนนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
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1.5 อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองสายตาและการได้ยิน 
สรุปรายงานการทดสอบสายตาและการได้ยิน (นักเรียนรายคน) 

โรงเรียน.............................................................ชั้น..............ภาคเรียนที่...........ปีการศกึษา.................วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน................................ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ผลการวัดสายตา VA ขวา (คน) ผลการวัดสายตา VA ซ้าย (คน) ผลทดสอบการได้ยิน (คน) 
ตาเปล่า  ใส่แว่นเดิม ผล  ตาเปล่า ใส่แว่นเดิม ผล หูขวา หูซ้าย 
(ค่า VA) (ค่า VA) ปกติ ผิดปกติ (ค่า VA) (ค่า VA) ปกติ ผิดปกติ ปกติ ผิดปกติ ปกติ ผิดปกติ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

รวม (คน)             
ร้อยละ             
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สรุปรายงานการทดสอบสายตาและการได้ยิน (รายช้ันและภาพรวมของโรงเรียน) 
โรงเรียน............................................................. ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา.................วัน/เดือน/ปทีี่ประเมิน................................ 

ชั้น ผลการวัดสายตา VA ขวา (คน) ผลการวัดสายตา VA ซ้าย (คน) ผลทดสอบการได้ยิน (คน) แก้ไข/ส่งต่อ (คน) 
ตาเปล่า  ใส่แว่น

เดิม 
ผล  ตาเปล่า ใส่แว่น

เดิม 
ผล หูขวา หูซ้าย สายตา การได้ยิน 

(ค่า VA) (ค่า VA) ปกติ ผิดปกติ (ค่า VA) (ค่า VA) ปกติ ผิดปกติ ปกติ ผิดปกติ ปกติ ผิดปกติ 
ป.1               
ป.2               
ป.3               
ป.4               
ป.5               
ป.6               
ม.1               
ม.2               
ม.3               

รวม (คน)               
ร้อยละ               
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105 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

1.6 อัตรานักเรียนดื่มน้ าเปล่าสะอาด ที่โรงเรียน อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน   (ครั้งละประมาณ 120 ซีซี) 
สรุปรายงานดื่มน้ าเปล่าสะอาด ที่โรงเรียน (รายช้ันและภาพรวมของโรงเรียน) 

โรงเรียน.........................................................ภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา....................  

ชั้นเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนดื่มน้ าเปล่าสะอาด 
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน 

 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1    
ประถมศึกษาปีที่ 2    
ประถมศึกษาปีที่ 3    
ประถมศึกษาปีที่ 4    
ประถมศึกษาปีที่ 5    
ประถมศึกษาปีที่ 6    
มัธยมศึกษาปีที่ 1    
มัธยมศึกษาปีที่ 2    
มัธยมศึกษาปีที่ 3    
มัธยมศึกษาปีที่ 4    
มัธยมศึกษาปีที่ 5    
มัธยมศึกษาปีที่ 6    

รวม    

 

1.7 อัตรานักเรียน ป.1- ป.6 แปรงฟันได้ถูกต้อง สะอาด 

สรุปรายงานการแปรงฟันได้ถูกต้อง (รายช้ันและภาพรวมของโรงเรียน) 
โรงเรียน.........................................................ภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา....................  

ชั้นเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนแปรงฟัน 

ได้ถูกต้อง สะอาด 
 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1    
ประถมศึกษาปีที่ 2    
ประถมศึกษาปีที่ 3    
ประถมศึกษาปีที่ 4    
ประถมศึกษาปีที่ 5    
ประถมศึกษาปีที่ 6    

รวม    
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106 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

แบบส ารวจส้วมตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ 
ชื่อโรงเรียน...........................................อ าเภอ........................จังหวัด........................วันที่ส ารวจ 

รายละเอียดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน  

ความสะอาด (Health : H)    
1. พ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ    
 สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้    
2. น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า    
 สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้    
3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ    
 (อาจจ าหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดช าระ ที่สะอาด    
 อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้    
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี    
 และใช้งานได้    
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ    
6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ใน    
 บริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง    
7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น    
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือช ารุด    
9. จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา    
 เป็นประจ า    
 ความเพียงพอ (Accessibility: A)    
10. จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และ    
 ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่    
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ    
 ความปลอดภัย (Safety: S)    
12. บริเวณท่ีตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว    
13. กรณีท่ีมีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมส าหรับ    
 ชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน    
14. ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้    
15. พ้ืนห้องส้วมแห้ง    
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ    
 

ผู้ตรวจ....................................................โรงเรียน    ผู้ตรวจ......................................... สาธารณสุข 
         (...................................................)     (...................................................) 
ต าแหน่ง..........................................................  ต าแหน่ง................................................... 
วันที่.............../......................./...................           วันที่.............../......................./................... 
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107 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

แบบประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
(ส าหรับประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 

 

วิธีการใช้แบบส ารวจ 
 1. ให้กาเครื่องหมาย “√” ในช่องผลการประเมิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” แต่ละข้อ ในกรณีที่ไม่มี
กิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อมาตรฐาน และไม่เป็นปัญหาทางด้านสุขาภิบาลอาหารให้ถือว่าผ่านมาตรฐานในข้อนั้น 
 2. กรณีโรงเรียนไม่มีโรงอาหาร หรือปรุงอาหารมาจากภายนอก ให้บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ ผู้ประเมินออกไปตรวจสถานที่เตรียมและปรุงตามแบบส ารวจ  หากไม่สามารถ    
ตรวจสถานที่จริงได้ ให้ตรวจสอบจากหลักฐานการควบคุม ก ากับของโรงเรียน  
 3. ส าหรับโรงเรียนที่มีร้านจ าหน่ายอาหารมากกว่า 1 ร้านขึ้นไป การให้ผ่านมาตรฐานแต่ละข้อ  
ร้านอาหารจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานทุกร้าน 
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เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ก. สถานที่
รับประทาน 
อาหาร และ
บริเวณทั่วไป 
 

ข. บริเวณ 
ที่เตรียม   
ปรุงอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 1. สะอาด เป็นระเบียบ 
 2. โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ 
 3. มีการระบายอากาศท่ีด ี
 
 
 

 4. สะอาด เป็นระเบียบ พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรยีบ    
     สภาพดี 
5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่น และควันจากการ 
   ท าอาหารได้ดี เช่น มีปล่องระบายควัน หรือพัดลมดดูอากาศ

ที่ใช้การได้ด ี
 6. ไม่เตรยีมและปรุงอาหารบนพืน้ 
 7. โต๊ะเตรียม–ปรุงอาหารและผนงับริเวณเตาไฟต้องท าด้วย 
    วัสดุที่ท าความสะอาดง่าย (เช่นสแตนเลส  กระเบื้อง)  
    มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย60 ซม. 
 

   

ค. อาหาร น้ า 
น้ าแข็ง 
เคร่ืองด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท  
    ต้องมีเลขสารบบอาหาร เช่น   
 9. อาหารสดเช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้และอาหารแห้ง        
     มีคุณภาพดีแยกเก็บเป็นสดัส่วนไม่ปะปนกันวางสูงจาก 
     พื้นอย่างน้อย 60 ซม.ส าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาด        
     ก่อนน ามาปรุง 
10. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท  
     มีคุณภาพดี เก็บเป็นระเบียบ วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย  
     30 ซม. 
11. อาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด 
      มีการปกปิด วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
12. มีตู้ส าหรับปกปิดอาหารที่ปรุงส าเรจ็แล้ว 
      และด้านหน้าของตู้  ต้องเป็นกระจก 
13. น้ าดื่ม เครื่องดื่ม น้ าผลไม้  ตอ้งสะอาด ใส่ภาชนะ 
      ที่สะอาด มีฝาปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน้ าหรือมีอุปกรณ ์
      ที่มีด้ามส าหรับตักโดยเฉพาะและวางสูงจากพื้นอย่างน้อย  
      60 ซม. 
14. น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ในภาชนะท่ี สะอาด      
      มีฝาปิด มีอุปกรณ์ที่มดี้ามส าหรับตัก โดยเฉพาะวางสูง 
      จากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มสีิ่งของอื่น 
      แช่รวมไว้   
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109 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

 

ง. ภาชนะ
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ. การรวบรวม
ขยะ และ 
น้ าโสโครก 
 
 
 
 

 

15. ภาชนะอุปกรณ์เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อมฯลฯต้องท าด้วย 
     วัสดุที่ไม่เป็นอันตราย เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว  
     แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน ตะเกียบต้องเป็นไม้   
     ไม่ตกแต่งสีหรือพลาสติกสีขาว 
16. ภาชนะใส่น้ าส้มสายชู น้ าปลา และน้ าจิ้ม ต้องท าด้วย 
     แก้ว กระเบื้องเคลือบขาวมีฝาปิดและช้อนตัก  ท าด้วย 
     กระเบื้องเคลือบขาว หรือสแตนเลส ส าหรับเครื่องปรุงรส 
     อื่นๆต้องใส่ในภาชนะที่ท าความสะอาดง่าย มีฝาปิดและ 
     สะอาด 
17. ล้างภาชนะอุปกรณด์้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ข้ันตอน โดย 
   ขั้นตอนท่ี 1 ล้างด้วยน้ ายาล้างภาชนะ และ 
    ขั้นตอนท่ี 2 ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วย 
 น้ าไหลและอุปกรณ์การล้างต้องสงูจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
 
18. ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ทีม่ที่อระบายน้ าที่ใช้การได้ดี  
      อย่างน้อย 2 อ่าง 
19. จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ า ถาดหลุม ฯลฯ        
     เก็บคว่ าในภาชนะโปร่ง สะอาดหรือตะแกรงวางสูงจาก 
     พื้นอย่างน้อย 60 ซม. หรือ เก็บในภาชนะหรือสถานท่ีที ่
     สะอาด มีการปกปิด 
20. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง  
      สะอาดหรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและ  
      มีการปกปิด ตั้งสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
21. เขียงต้องมีสภาพดไีม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มีเขียงใช้ 
     เฉพาะอาหารสุกและอาหารดบิแยกจากกัน  มีฝาชีครอบ  
     (ยกเว้นครัวที่มีการป้องกันแมลงวันแล้ว)  
 
 

22. ใช้ถังขยะที่ไม่รั่วซมึ และมีฝาปิด 
23. มที่อหรือรางระบายน้ าที่มีสภาพดี  ไม่แตกร้าว   
     ระบายน้ าจากห้องครัว และที่ล้างภาชนะอุปกรณ ์ 
     ลงสู่ท่อระบายน้ าหรือแหล่งบ าบัดไดด้ี และต้องไมร่ะบาย 
     น้ าเสียลงสู่น้ าสาธารณะโดยตรง 
24. มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดี   
     ก่อนระบายน้ าเสียทิ้ง 
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110 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ฉ. ห้องน้ า  
ห้องส้วม 
 
 
 
 
 

ช. ผู้ปรุง  
 ผู้เสิร์ฟ 
 

25. ห้องน้ า ห้องส้วม ต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น   
      มีน้ าใช้เพียงพอ 
26. ห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน ประตูไมเ่ปิดสู่บริเวณ 
      ที่เตรียม–ปรุงอาหาร ท่ีลา้ง และเก็บภาชนะอุปกรณ์   
      ที่เก็บอาหาร และต้องมีอ่างลา้งมือท่ีใช้การได้ดีอยู่ใน 
      บริเวณห้องส้วม 
 

27. แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน 
28. ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว หรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องสวม 
     หมวกหรือ เนทคลุมผมด้วย 
29. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไมเ่ป็นโรคติดต่อ ไมเ่ป็นโรคผิวหนัง  
      ส าหรับผู้ปรุงจะต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีน้ัน       
      ให้ตรวจสอบได ้
30. มสีุขนิสัยที่ดี เช่น ตดัเล็บสั้น ไมสู่บบุหรี่ในขณะปฏบิัติงาน      
     ไมใ่ช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง   

 

ผู้ตรวจ....................................................โรงเรียน    ผู้ตรวจ......................................... สาธารณสุข 
         (...................................................)     (...................................................) 
ต าแหน่ง..........................................................  ต าแหน่ง................................................... 
วันที่.............../......................./...................  วันที.่............../......................./................... 
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111 คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนรอบรูสุ้ขภาพดี มีความสขุ   HAPPINESS Health Literate School 

แบบประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
(ส าหรับประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 

 

วิธีการใช้แบบส ารวจ 
              1. ใช้กาเครื่องหมาย“”ในช่องผลการประเมินในแต่ละข้อ“ผ่าน”“มีเงื่อนไข”หรือ“ไม่ผ่าน”  
 2. เกณฑ์มาตรฐานบางประการส าหรับพิจารณาประกอบการใช้แบบประเมิน 
  2.1 ความสัมพันธ์ด้านความสูงของโต๊ะและเก้าอ้ี( แบบประเมินข้อ 10 ) 
              ความสูงของโต๊ะเรียน (ซม.)   ความสูงของเก้าอ้ี (ซม.) 
     50      30 
     55      35 
     65      40 

75       45 
             การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอ้ี 

   - มีทางเดินระหว่างแถวของโต๊ะเรียน     ไม่น้อยกว่า 45 ซม. 
   - แถวริมสุดห่างจากผนังห้อง     ไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
   - แถวหน้าห่างจากกระดานด า     ไม่น้อยกว่า 2   ม. 
   - โต๊ะเรียนแถวหลังสุดห่างจากกระดานด า    ไม่เกิน      9    ม. 

  2.2  มาตรฐานจ านวนห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ส าหรับโรงเรียน 

โรงเรียน ห้องส้วม(ที่/คน) ที่ปัสสาวะ(ที่/คน) อ่างล้างมือ(ที่/คน) 

ประถมศึกษา 
 

ชาย 1/50 หญิง 2/50 ชาย 1/50 
ชาย – หญิง  1/ 50 

มัธยมศึกษา 
 

ชาย 1/50 หญิง 2/50 ชาย 1/50 

 

หมายเหตุ : ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 (พ.ศ.2551)ออกความตามใน พรบ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
  2.3 เกณฑ์สถานที่แปรงฟัน 
   1. สถานที่แปรงฟัน เพียงพอ พิจารณาจากก๊อกน้ าในสัดส่วนอย่างน้อย 1 ก๊อก/เด็ก 5 
คน/รอบ (จ านวนรอบการแปรงฟันของนักเรียนขึ้นกับการจัดการของโรงเรียน) 
   2. สถานที่แปรงฟันมีความสูงเหมาะสมกับวัย เช่น ส าหรับเด็กประถมศึกษา มีความ
สูง  60 เซนติเมตร 
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แบบประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
(ส าหรับประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) 

ชื่อโรงเรียน...........................................อ าเภอ......................จังหวัด..........................วันที่ส ารวจ 

เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ผ่าน มีเงื่อนไข ไม่ผ่าน 

1.สนามและบริเวณ 1. บริเวณโดยรอบโรงเรียนสะอาดและปลอดภัย     
 2. มีขอบเขตบริเวณรอบโรงเรียน เช่น รั้วแนว

ต้นไม้ ฯลฯโดยรั้วและประตูรั้วมีความมั่นคง 
ปลอดภัย 

    

 3. มีการจัดระเบียบการจราจรทาง เข้า – ออก 

จุดจอดรถ เป็นสัดส่วนและปลอดภัย พร้อมป้าย
สัญลักษณ์การจราจร 

    

 4. สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นในสนาม
จัดเป็นสัดส่วนมั่นคง ปลอดภัยและมีระบบการ
ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

    

 5. มีบริเวณส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ  
เป็นระเบียบสวยงามและไม่อยู่ในจุดที่ลับตา 

    

2.อาคารเรียน 
 

6. อาคารเรียนพื้น ผนัง เพดาน และบันได
สะอาด แข็งแรงและมีความปลอดภัยโดยมีการ
จัดระเบียบการขึ้นลง พร้อมมีป้ายสัญลักษณ์ 

    

 7.  จัดวางสิ่ งของเป็นระ เบียบ เหมาะสม 
ปลอดภัยและสวยงาม 

    

3.ห้องเรียน/ห้องสมุด 8. สภาพห้องมีความสะอาด เป็นระเบียบ     
 9. มีการระบายอากาศดีและมีแสงสว่างเพียงพอ     
 10. ขนาดของวัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะเก้าอี้มี

ขนาดเหมาะสมกับนักเรียน เพียงพอและสภาพดี 
    

4. ห้องพยาบาล 
 

11. ห้องพยาบาลอยู่ ช้ันล่างในอาคาร จัดเป็น
สัดส่วน ไม่อยู่ในที่ลับตา อุปกรณ์ของใช้สะอาด 
สภาพดี 

    

 12. มียาเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็น 
จัดเก็บเป็นระเบียบ มีป้ายบอกช่ือยาชัดเจน 
และยาไม่หมดอายุ 

    

 13. ในห้องหรือบริ เวณใกล้เคียงมีที่ล้างมือ    
และท าความสะอาดเครื่องมือ /อุปกรณ์ 

    

 14. ส าหรับโรงเรียนสหศึกษา มีเตียงพักแยก 
ส าหรับชาย-หญิงและมีที่กั้นชัดเจน 

    

5. ที่แปรงฟัน 15. จัดให้มีที่แปรงฟัน ก๊อกน้ า และกระจก 
สะอาด เพียงพอ เหมาะสมกับวัยและอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ด ี
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เร่ือง รายละเอียดมาตรฐาน 
ผลการส ารวจ 

หมายเหตุ 
ผ่าน มีเงื่อนไข ไม่ผ่าน 

6. การก าจัดขยะ/  
น้ าเสีย/ พาหะน าโรค 

16. ภาชนะรองรับขยะที่สะอาด สภาพดี มีฝา
ปิด ไม่รั่วซึม ไม่แตกร้าว มีจ านวนเพียงพอต่อ
การรองรับขยะ มีการท าความสะอาดและ
จั ด เ ก็ บออกจากอา คา รทุ ก วั น  ไ ม่ มี ข ย ะ     
เกลื่อนกลาดในบริเวณโรงเรียน 

    

 17. มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท และจัดให้มี
ภาชนะรองรับขยะแยกประเภทพร้อมสัญลักษณ์ 

    

 18. มีที่พักรวมขยะที่มิดชิด ป้องกันสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรค มีการน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
มีการดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ และมีการรวบรวม
น้ าเสียที่เกิดขึ้น ลงระบบบ าบัดหรือรางระบายน้ า 

    

 19.มีท่อ/รางระบายน้ าสภาพดีไม่อุดตันโดยไม่มี
น้ าท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลง
พาหะน าโรค 

    

 20. มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม เช่น บ่อ
ดักไขมันหลุมซึม หรือระบบร่องซึม 

    

 21. มีการควบคุมก าจัดแมลง สัตว์พาหะน าโรค
ได้แก่ หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

    

 22. มีการตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดย
ภาชนะขังน้ าในโรงเรียนต้องไม่มียุงลาย และ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 

    

7. การป้องกันและ
ความปลอดภัย 

23. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัและ
ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

    

 24. มีระบบป้องกัน/อุปกรณ์ช่วยในการดับไฟให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

    

 25. มีการให้ความรู้ในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น
และฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

    

26. มีการจัดการแหล่งน้ าที่มีความเสี่ยง/จุดเสี่ยง 
เช่น ล้อมรั้ว ติดป้ายเตือน ฯลฯ 

    

27. จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรบัช่วยคนตกน้ า เช่น ไม้
เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า 

    

8 .  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อสุขภาพ 

28. มีการจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในโรงเรียนได้แก่ การลดปริมาณ
และใช้ประโยชน์จากขยะการป้องกันอุบัติเหตุ 
พฤติกรรมอนามัย เป็นต้น 

    

 

ผู้ตรวจ....................................................โรงเรียน    ผู้ตรวจ......................................... สาธารณสุข 
         (...................................................)     (...................................................) 
ต าแหน่ง..........................................................  ต าแหน่ง.................................................. 
วันที่.............../......................./...................           วันที่.............../......................./................... 
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รายการยาที่ใช้ภายใน 
 

กลุ่มยา  รายการยา 
ยาลดไข้ บรรเทาปวด 
ยาแก้แพ้ ลดน้ ามูล แก้ผดผื่นคัน 
 
 
ยาแก้ท้องเสีย 
ยาแก้ท้องอืด 
 
 
ยาโรคกระเพาะอาหาร 
ยาถ่ายพยาธิ 

 พาราเซตามอล  (Paracetamai) 
คลอเฟนิรามีน (Chlorphenilamine) 
ยาแก้ไอน้ าด า (Brown Mixture) 
ยาแก้ไอขับเสมหะส าหรับเด็ก 
ผงน้ าตาลเกลือแร่ 
ยาธาตุน้ าแดง 
ยาธาตุน้ าขาว 
โซดามิ้น (Sodamint) 
ยาต้านกรด / ยาลดกรด (Aluminium 
hydroxide+Magnesium hydroxide) 
มีเบนดาโซน (Mebendazole) 
อัลเบนดาโซน (Albendazole) 

 

รายการยาที่ใช้ภายนอก 
 

กลุ่มยา  รายการยา 
ยาแก้แพ้ แก้ผดผื่นคัน 
ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ 
 
 
ยาทาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
ยาล้างตา 
ยาดมแก้วิงเวียน 
ยาล้างแผล 
 
 
ยาใส่แผล 
ยาโรคหิด เหา  

 คาลาไมน์โลชั่น (Calamine lotion) 
เมทิลซาลิไซเลต (Methisalicylate cream) 
ไดโคลฟิแนค (Diclofenac gel) 
ยาหม่อง 
ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน (Silver sulfadiazine 
น้ ายาล้างตาบอริก (Boric solution) 
แอมโมเนีย (Ammonia) 
แอลกอฮอล์ (Isopropyl / Ethyl alcohol) 
น้ าเกลือล้างแผลหรือน้ าเกลือนอร์มัล 
(Normal saline) 
โพวิโดนไอโอดีน (Povidine iodine) 
เบนซิลเบนโซเอต (Benzyl benzoate) 
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การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ 
 
การก าจัดน้ าเสียผ่านบ่อดักไขมัน มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ก าจัดเศษอาหารหยาบ  โดยแยกขยะเศษอาหารน าไปทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไว้หรือน าไปท า    
ปุ๋ยหมัก 
 2. ก าจัดเศษอาหารขนาดเล็กโดยใส่ตะแกรงตาถ่ีในอ่างล้างจานที่ 1 เพ่ือกรองเศษอาหาร/ขยะ      
ขนาดเล็กก่อนเข้าสู่บ่อดักไขมัน 
 3. บ่อดักไขมัน เมื่อน้ าเสียจากอ่างสุดท้ายไหลเข้าสู่บ่อดักไขมัน ไขมันซึ่งมีความเบาจะลอยตัว 
ขึ้นสู่ผิวน้ าแต่ไม่สาสามารถลอยออกไปตามท่อน้ าได้  เนื่องจากช่องท่อน้ าออกของบ่อดักไขมัน ใส่ 3 ทางไว้ 
(ดูรูปประกอบ) การแยกช้ันระหว่างไขมันกับน้ าเสียต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 นาทีต่อปริมาณ 
น้ าเสีย 200 ลิตร 
 ดังนั้นการติดตั้งบ่อดักไขมันต้องค านึงถึงระยะทางการไหลและความเร็วของน้ าเสีย  เพ่ือให้มี
ระยะเวลาการแยกชั้นไขมันก่อนปล่อยน้ าสู่สาธารณะ ไขมันจึงถูกเก็บกักไว้ที่ผิวน้ า  เมื่อเวลาผ่านไป 1-3 
สัปดาห์ (ข้ึนอยู่กับปริมาณไขมัน) ไขมันจะหนาตัวและจับเป็นก้อนไขมัน ให้ตักไขมันนี้ทิ้งไป 
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**หมายเหตุ ขนาดบ่อดักดักไขมัน ปรับให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าเข้า-ออกและจ านวนนักเรียน  
ถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถใช้บ่อปูนวงขอบซีเมนต์แยกเป็น 2 บ่อ โดยใช้หลักการเดียวกัน 
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