
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี   
เขต 1  ตามสาระเนื้อหาจากเนื้อเรื่องดังตอไปนี้ 

2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1.1 อํานาจหนาที่ของสถานศึกษา 
2.1.2 หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

2.2 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 

1) แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
2) ความสัมพันธของโรงเรียนกับการสงเสริมสุขภาพ  
3) แนวคิดในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2.2.2 องคประกอบของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
2.2.3 กลยุทธและกลวิธีในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
2.2.4 การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ดานนโยบายของโรงเรียน 
2) ดานการบริการจัดการในโรงเรียน 
3) ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 
4) ดานการจดัสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ 
5) ดานการใหบริการอนามัยโรงเรียน 
6) ดานสุขศึกษาในโรงเรียน 
7) ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
8) ดานการออกกําลังกาย   กีฬา และนันทนาการ 
9) ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 

                     10)  ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
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2.2.5 แนวทางในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสหวิทยาเขตไผอิรุณ
พัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 

2.2.6 เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
2.3 งานวิจยัที่เกีย่วของ 

2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.4 สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 
 

2.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  2.1.1  อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษา 
 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษา
เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหบรรลุตาม   ความมุงหมายของการปฏิรูป
การศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมาย  วาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของ จึง
กําหนดใหมีคณะกรรมการ  ซ่ึงเปนองคคณะบุคคลทําหนาที่กํากับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา  ทั้งนี้  การ
ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการตองเขาใจบทบาทหนาที่ของ
กันและกัน  ควรมีรูปแบบ วิธีการทํางานที่ประสานสอดคลองกันโดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา   
การศึกษาใหบรรลุผลตามที่รวมกันกําหนดขึ้น 

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   สถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย      
และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนบริบทและความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

2) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน และความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
4) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม     

และสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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5) ออกระเบียบ ขอบังคับ  ประกาศ และแนวปฏิบัติตางๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด 
6) กํากับ ติดตาม  ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการและประเมินผล 

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัย 
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 

7) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช และ 
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา   

8) จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหความรวมมือ 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งการรายงาน 
ผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

9) สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษา
และสถาบันอื่นในชุมชน  และทองถ่ิน   

10) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่ เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได รับ 
มอบหมายและตามที่กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  ตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.  2546  รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ไดดังนี้ 

1) กํ ากับการดํ า เนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย   
กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการกิจการดานตางๆ  ของสถานศึกษา 
3) มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการและบุคลากร 
ทางการศึกษากําหนด 

4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ   กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
(1)  กํากับ (2)  สงเสริม สนับสนุน และ (3)  มีอํานาจอื่นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
กําหนด  ซ่ึงมีกรอบในการดาํเนินงาน ดังนี้ 
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1) อํานาจหนาที่ในการกํากับ หมายถึง การกํากับใหสถานศึกษาดําเนินงาน 
ดานวิชาการ  งบประมาณ   การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ใหสอดคลองกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   อํานาจหนาที่ ในการกํากับการดํา เนินงานของสถานศึกษา   หลายคน 
เปรียบเทียบวา  ทําหนาที่คลายกรรมการกํากับเสน  (Lineman)  ในกีฬาฟุตบอล  คือ  กรรมการ
กํากับเสนไมใชผูตัดสิน และไมใชตัวนักกีฬาฟุตบอลในสนาม ไมมีสิทธิเปานกหวีด ไมมีสิทธิ 
เตะฟุตบอลในขณะที่มีการแขงขัน เพราะคนมีสิทธิเปานกหวีด คือ กรรมการตัดสิน (Referee)   
คนมีสิทธิเตะฟุตบอล  คือ นักกีฬาของทั้งสองทีม  สวนกรรมการกํากับเสนมีสิทธิและหนาที่ 
ในการยกธงเมื่อผูเลนไมปฏิบัติตามกติกา  เม่ือกรรมการกํากับเสนยกธง กรรมการตัดสินก็จะเปา 
นกหวีดยุติการแขงขันชั่วคราวกอนเริ่มเลนใหม  ซ่ึงโดยบทบาทนี้  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตองคอยกํากับสถานศึกษา  โดยการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา   รวมทั้งใหความเห็น  
ใหขอเสนอแนะและคําปรึกษา  เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการใหเปนไปตามกฎกติกา  ไดแก 
กฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษาออกเอง   
หากสถานศึกษาดําเนินการไมสอดคลอง หรือไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 
ประกาศ   คําสั่ง และนโยบายดังกลาว  คณะกรรมการสถานศึกษาตองแจงใหสถานศึกษาดําเนินการ 
หากสถานศึกษายังไมดําเนินการ  คณะกรรมการตองเสนอความเห็นไปยังกรรมการตัดสิน  
(เปานกหวีด)  ซึ่งไดแก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแจงสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ังการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

2) อํานาจในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา   เพื่อให 
สถานศึกษา  มีความเขมแข็ง บริหารงานอยางเปนระบบ  มีประสิทธิภาพ  สามารถใหบริการ 
การศึกษาแกเยาวชนและประชาชนไดอยางกวางขวางทั่วถึง  และจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
เปนที่ยอมรับ ศรัทธา  เชื่อถือ ของประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน 

3) อํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา  อํานาจหนาที่ในสวนนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  กําหนดใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  จากบทบาทและอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังกลาว  อาจเปรียบเทียบบทบาทหนาที่  ดังตารางตอไปนี้ 
 
 
ตาราง  1  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

บทบาทหนาที ่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนาที ่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ดานวิชาการ 1.  ดานวิชาการ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานและ 
ความตองการของผูเรียน ชุมชน
และทองถ่ิน 

1.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ   
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
ความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 

1.2 จัดการเรียนการสอน สภาพ 
แวดลอม บรรยากาศการเรยีน 
การสอนที่เหมาะสม และสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตลอดจนการปรบัปรุง
และพัฒนาคณุภาพการจดั 
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

1.2 ใหขอเสนอแนะ และสงเสริมสนับสนุน 
ในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอม  
กระบวนการเรียนรู แหลงเรยีนรู ภูมิปญญา 
ทองถ่ิน ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

1.3 จัดใหมีระบบประกันคณุภาพ 
ภายในสถานศกึษา และรายงาน 
ผลการประเมินใหคณะกรรมการ
สถานศึกษารับทราบ 

1.3 รับทราบ และใหขอเสนอแนะเกีย่วกับ 
การจัดระบบและการดําเนนิการตาม 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  ดานงบประมาณ 2.  ดานงบประมาณ 
2.1 จัดตั้งและรับผิดชอบการใชจาย  

งบประมาณของสถานศึกษา  
ตามที่กฎหมาย ระเบยีบ  
ประกาศ ฯลฯ  กําหนด 

2.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง  
และการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
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ตาราง  1 (ตอ)  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

บทบาทหนาที ่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนาที ่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2 ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
และ   แนวปฏบิัติ ฯลฯ เกีย่วกับ 
การบริหารการเงินและการจดัหา
รายไดจากทรพัยสินของ 
สถานศึกษา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  กําหนด 

2.2 ใหความเห็น ขอเสนอแนะ ในการ 
ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิารการเงิน 
และการจดัหารายไดจากทรพัยสินของ 
สถานศึกษา หรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
กําหนด 

3.  ดานการบรหิารงานบุคคล 3.  ดานการบรหิารงานบุคคล 
  ดําเนินการตามที่กฎหมายวาดวย  
     ระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษากําหนด 

     ปฏิบัติตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ  
     ครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปน 
     อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

4.  ดานการบรหิารทั่วไป 4.  ดานการบรหิารทั่วไป 
4.1 จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนของ
กระทรวงศกึษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษา รวมทั้ง 
ความตองการของชุมชน และ 
ทองถ่ิน 

4.1 ใหความเห็น เสนอแนะและใหคําปรึกษา 
ในการจดัทํานโยบาย แผนพฒันาการศึกษา
ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผน ของกระทรวงศกึษาธิการ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมทั้งความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 
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ตาราง  1 (ตอ)  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

บทบาทหนาที ่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนาที ่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.2 ดําเนินการและกํากับ ตดิตาม  
และประเมนิผลงานตามแผนงาน 
โครงการของสถานศึกษา 

4.2 รับทราบ ใหความเหน็และขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพการศึกษา
และกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  คําสั่ง  
ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศกึษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความ
ตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
และรายงานสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
เมื่อสถานศกึษาไมปฏิบัติตามกฎหมาย   
กฎ ระเบยีบ ประกาศ  คําสั่ง ตลอดจน 
นโยบาย   และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 
ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

4.3 ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา  
รวมทั้ง ปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช 
และจัดหาผลประโยชนจาก 
ทรัพยสินของสถานศึกษาตามที่
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ 
กําหนด 

4.3 ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ประสาน   
สงเสริม สนับสนุน เกีย่วกับการระดม
ทรัพยากร  เพือ่การศึกษารวมทั้งปกครอง 
ดูแลบํารุงรักษา  ใช และจดัหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษา ตามที่
กฎหมายระเบยีบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

4.4 ออกระเบียบ ขอบังคับ  ประกาศ    
แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงาน
ดานตางๆ  ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ  กําหนด 

4.4 ใหความเห็น ขอเสนอแนะและให    
คําปรึกษาในการออกระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ  แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนนิงาน
ดานตางๆ  ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ  กําหนด 
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ตาราง  1 (ตอ)  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

บทบาทหนาที ่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทบาทหนาที ่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.5 สงเสริมความเขมแข็งในชุมชน 
และสรางความสัมพันธกับสถาบัน
อ่ืนๆ ในชุมชนและทองถ่ิน 

4.5 ใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษา
ในการสงเสริมความเขมแขง็ในชุมชนและ
สรางความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆ  
ในชุมชนและทองถ่ิน 

4.6 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกบักิจการ 
ของสถานศึกษา หรือตามทีไ่ดรับ
มอบหมายและตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

4.6 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกบักิจการของ    
สถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ  กําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวาการดําเนินงานของ 
สถานศึกษา  ไมสอดคลองหรือไมปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ นโยบาย 
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอความเห็นดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบเพื่อพิจารณา   ส่ังการใหสถานศึกษาปฏิบัติใหเปนตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ฯลฯ  ตอไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2546,  หนา 4–5)   
 2.1.2  หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
  หนาที่ผูอํานวยการ   

1) วิเคราะหและจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2) ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับของทางราชการ  ขอกําหนด และนโยบายของสถานศึกษา 
3) แตงตั้งและถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ของสถานศึกษา 
4) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่

ของสถานศึกษา 
5) จัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  นักเรียน และเอกสารอื่น 

ที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาตามกฎหมาย ระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
6) จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน 
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7) ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ และขอกําหนดของสถานศึกษา 

8) เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน 
ขอกําหนดของสถานศึกษา 

9) จัดทํารายงานประจําป งบการเงิน และรายงานอื่นๆ ตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด 

10) จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหความรวมมือ 
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตอคณะกรรมการ 

11) รักษาความสงบเรียบรอยและระมัดระวังมิใหมีการดําเนินการ  อันเปนภัย 
ตอความมั่นคง หรือความปลอดภัยของประเทศ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชนในบริเวณสถานศึกษา 

12) วางระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการ  

13) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดของสถานศึกษา และหนาที่
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา 

14) ดํา เนินการอื่นๆ  อันเปนปกติ ธุระที่สถานศึกษาพึงกระทํา   (ปรียาพร  
วงศอนุตรไพโรจน,  2535,  หนา 19–20)   
 

2.2   โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ    
 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 แนวคิดของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เปนแนวคิดทีกวางขวางและครอบคลุมดานสุขภาพ
อนามัยในทุกแงมุมของชีวิตทั้งในโรงเรียนและชุมชน นั่นคือ  ความรวมมือกัน  ผลักดันใหโรงเรียน
ใชศักยภาพทั้งหมดที่มีอยูเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนบคุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัว
และชุมชน ใหสามารถ 

(1) นํามาประยกุตใชในชวีิตประจําวัน  
(2) ดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน  
(3) ตัดสินใจและควบคุมสภาวการณและส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอ 

สุขภาพ  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 19 

          จะเปนไดวา แนวคิดดังกลาวกอใหเกิดโอกาสในการพัฒนานโยบาย ระเบียบ 
และโครงสรางการสงเสริมสุขภาพทุกเรื่องที่โรงเรียนและชุมชนสามารถดําเนินการรวมกัน  
การทํางานเปนทีม  โดยมีผูนําที่ เขมแข็ง  ทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตกลงกัน 
ในเปาหมายตางๆ  ภายใตการผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาดานการศึกษาและดานสุขภาพ 
   ผลกระทบและประโยชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  เปนสิ่งที่มองเห็นได 
ในระยะยาว ดังนี้ 

(1) นักเรียนไดรูวิถีชีวิตในการสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  
(2) โรงเรียนไดรับประโยชนจากผูปกครองและองคกรตางๆ  ที่มีสวนรวม

ระดมความคิดระดมทรัพยากรและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ   ในการพัฒนา  โรงเรียนอยางมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) ผูปกครองและสมาชิกของชุมชนจะไดรับความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดทักษะการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย 

(4) ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติจะพัฒนาก าวไกลโดยมีพื้นฐาน  
ที่แข็งแกรงเมื่อประชากรมีการศึกษาและสุขภาพที่ดี  
   แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพกับการศึกษา 

องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญที่ชวยใหคนมีศักยภาพสูง  คือ  การศึกษาและ 
สุขภาพ  ซ่ึงองคประกอบทั้งสองมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการควบคูกันจึงสามารถพัฒนา 
ศักยภาพของคนไดอยางเต็มที่  (ประเวศ  วสี,  2540,  หนา 3)   

ความหมายของการศึกษา  พิสมัย  หอมจําปา  (2542,  หนา 15)  ไดใหความหมาย
คําวา การศึกษา ในเชิงนามธรรมและในเชิงรูปธรรมดังนี้  การศึกษาในเชิงนามธรรม   คือ   
กระบวนการพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษย  ทําใหเปนคนมีสติปญญา  โดยนักวิชาการศึกษาถือวา 
การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงามของแตละบุคล  สวนการศึกษาในเชิงรูปธรรม  คือ  การฝกฝน  
อบรมคนไทยใหมีคุณภาพโดยมีจุดมุงหมายในการฝกฝน  อบรมคนใหเปนคนที่มีความรูและ 
มีความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติที่ถูกตอง  ดีงาม  ซ่ึงสอดคลองกับ  วสุธร  ตันวัฒนกุล  (2542,   
หนา  18)   ไดใหความหมายคําวาการศึกษา  คือ  การฝกอบรมคนใหมีคุณภาพ 

จากความหมายของการศึกษาทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม  จะเห็นไดวา   
การศึกษามีสวนสําคัญตอการพัฒนาในดานสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม  เพื่อพัฒนา
ตนเอง  ชีวิต  อาชีพ  ทองถ่ิน  ประเทศ  และระดับสากล  ดังนั้นทุกคนจึงควรไดรับการฝกอบรม 
ใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ  มีความสามารถในการปฏิบัติและมีความรูสึกนึกคิด 
ที่ถูกตอง และสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม  โดยไดรับการศึกษาที่ตอเนื่อง 
และเหมาะสมกับสภาพการณที่เปล่ียนแปลงไป 
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ความสัมพันธเกี่ยวกับสุขภาพกับการศึกษา  (สายหยุด  ชมานนท,  พะยอม  ตันมณี  
และอรวรรณ  ชมชัยยา, 2521,  หนา 15–16)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสุขภาพ
กับการศึกษา  ดังนี้ 

(1) บานเปนสถาบันเบื้องตนที่จะใหความรูและการปฏิบัติ  ตลอดจน 
ทัศนคติทางดานสุขภาพ  ครอบครัวมีอิทธิพลอยางมากในการเสริมสรางสุขภาพอนามัยและ 
การปองกันโรคใหแกสมาชิกในครอบครัว   ถาครอบครัวใดไมกระทําบทบาทหนาที่นี้  หรือเปน
ครอบครัวที่ขาดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยก็จะทําใหสมาชิกของครอบครัว 
ขาดความรู และมีทัศนคติหรือมีการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในทางที่ผิดๆ  ได 

(2) สถาบันตางๆ  ในสังคมจําเปนตองรวมมือประสานงานกันในการให 
การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการอนามัยและสุขภาพ  เชน  บาน  โรงเรียน  ชุมชน  และหนวยงานตางๆ  
ที่มีหนาที่ รับผิดชอบหรือเกี่ยวของกับสุขภาพ   การรวมมือกันจะทําให เกิดผลสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

(3) สภาพเศรษฐกิจของทองถ่ิน   ถาทองถ่ินใดมีสภาพทางเศรษฐกิจดี 
ก็จะชวยสงเสริมการอนามัยของเด็ก และการศึกษาก็จะมีผลดีตามไปดวย 

(4) ส่ิ งแวดลอมที่ ถูกสุข ลักษณะยอมทํ า ให เกิ ด สุขภาพอนามั ยที่ ดี   
ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะนั้นจะตองประกอบไปดวยองคประกอบ  3 ประการ  คือ  ความสะอาด   
ความเปนระเบียบเรียบรอย  และความปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจ 

(5) การศึกษาของประชาชน ถาทองถ่ินใดประชาชนสวนใหญมีการศึกษาดี 
ก็จะมีสวนชวยสงเสริมใหชุมชนนั้นพลอยมีสุขภาพอนามัยดีตามไปดวย 

(6) สุขภาพอนามัยที่ดียอมชวยสงเสริมบุคลิกภาพ คุณภาพ  การปรับตัว 
ของบุคคลอันจะนําไปสูความสําเร็จในดานตางๆ  ตอไป  นอกจากนี้ยังกอใหเกิดสุขภาพจิตที่ดี 
อีกดวย 

(7) ความเอาใจใสสนใจและเห็นความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของผูบริหาร 
การศึกษา  คณะครู  ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการอนามัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งอันหนึ่ง 
ที่จะทําใหการดําเนินงานทางดานสุขอนามัยประสบผลสําเร็จ 

(8) บุคลากรทางการแพทยและการอนามัย  รวมท้ังเจาหนาที่ฝายสาธารณสุข
อ่ืนๆ  ควรใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการรักษาปองกันอนามัยสวนบุคคล  และชุมชนแกผูมารับ 
การบริการดวยเพราะจะทําใหชวยลดปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของบุคคลและชุมชน 

(9) สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการเปนตัวอยางที่ดี  ในเรื่องสุขภาพ
อนามัยดานตางๆ  แกชุมชน 
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(10) สถาบันการศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมกอน 
การปฏิบัติการและในขณะปฏิบัติการ  เพราะบุคคลที่มีความรู  ความเขาใจ  และเห็นความสําคัญ
ของสุขภาพอนามัย  ยอมจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสุขภาพ  
   สายหยุด  ชมานนท  พะยอม  ตันมณี  และอรวรรณ  ชมชัยยา (2521,  หนา 20 – 21)  
ไดกลาวถึง องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสุขภาพ  ดังนี้  

(1) พันธุกรรม (Heredity)  เปนสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตกอนคลอดจากครรภมารดา   
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแกไขได  พันธุกรรมที่ดีจึงเปนการเริ่มตนของสุขภาพที่ดี 
โดยรางกายและจิตใจจะเจริญเติบโตและพัฒนาการไปไดดวยดี 

(2) สิ่งแวดลอม  (Environment)  มีอิทธิพลตอสุขภาพไมยิ่งหยอนไปกวา
กรรมพันธุ  ส่ิงแวดลอมของคนเราเริ่มมีมาตั้งแตเปนทารกอยูในครรภมารดา  คลอดออกมาสูโลก
ภายนอกเจริญเติบโตเปนผูใหญ และตอเนื่องไปจนตลอดชีวิต  ส่ิงแวดลอมตางๆ  เปนสิ่งที่มนุษย 
เราสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดซ่ึงมีทั้งคุณและโทษตอสุขภาพ 

1) แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 
การดูแลสุขภาพตนเองมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  ถาเรามีสุขภาพที่ดียอม

มีอายุยืนยาว และการจะมีสุขภาพที่ดีส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง  คือ  การดูแลสุขภาพตนเองนั้น  มัลลิกา   
มัติโก  (2530,  หนา  1 – 8)  ไดกลาวไววา  ในอดีตที่ผานมาการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บปวย
เปนไปตาม ความเชื่อในเรื่องอํานาจลึกลับ  เหนือธรรมชาติ  ตอมาแนวความคิดเรื่องสุขภาพและ
ความเจ็บปวยไดพัฒนาเปนวิทยาศาสตร  และเชื่อวาสุขภาพและความเจ็บปวยมีสาเหตุมาจากเชื้อ
โรค  ฉะนั้นการรักษาจึงใชวิธีการแพทยแผนวิทยาศาสตร  ตอมาในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง  
พบวา  ไมสามารถสนองความตองการของประชาชนที่แทจริงได  จึงไดมีการเรียกรองใหมีการ
เปดเผยวิธีการรักษา  ความรูเร่ืองสุขภาพอนามัยตางๆ  เพื่อท่ีจะไดสงเสริม ปองกันและดูแลสุขภาพ
ไดดวยตนเอง  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองในสังคมตะวันตกเริ่มปรากฎครั้งแรก
ใน ค.ศ. 1930  ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  และมีการเคลื่อนไหวอยางมากในชวงทศวรรษของ
ป  ค.ศ. 1970  เนื่องจากการรักษามีราคาแพง และป  ค.ศ. 1975 ไดมีประเทศตางๆ  6  ประเทศให
ความสนใจเรื่องการดูแลตนเอง  ไดมารวมการประชุม  ณ  กรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมารค  ใน
หัวขอเร่ืองบทบาทของบุคคลในงานสาธารณสุขมูลฐาน  โดยมีวัตถุประสงคหาแนวทางให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในงานสาธารณสุขมูลฐาน  และมีบทบาทในการดูแลสุขภาพสวนบุคคล  
ครอบครัว  กลุมชุมชน 
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ความหมายของการดูแลสุขภาพตนเอง  มัลลิกา  มัติโก (2530,  หนา 1 – 8)  
กลาวถึงความหมายของการดูแลสุขภาพตนเอง  จากการประชุม  ณ  กรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศ 
เดนมารค  ในป  ค.ศ. 1975  ในหัวขอเร่ืองบทบาทของบุคคลในงานสาธารณสุขมูลฐาน  ซ่ึงในที่
ประชุมไดกําหนดความหมายของการดูแลสุขภาพตนเอง  ไดส่ีมิติดวยกันคือ 

(1) การดูแลสงเสริมสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ 
(2) การรูจักปองกันตนเองจากโรคและอันตรายตางๆ   
(3) การรักษาอยางถูกตองเมื่อเกิดการเจ็บปาย 
(4) การฟนฟูสุขภาพใหกลับสูสภาวะปกติ 
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของการดูแลสุขภาพตนเอง  ดังนี้ 
การดูแลสุขภาพตนเอง   คือ   กระบวนการที่บุคคลทั่วไปปฏิบัติเพื่อใหเกิด

ประโยชนทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย   การปองกันโรค   การวินิจฉัยโรค   และการ
รักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บปวย  การศึกษา  (สายหยุด  ชมานนท,  พะยอม  ตันมณี  และอรวรรณ   
ชมชัยยา,  2521,  หนา 22)   

สรุปการดูแลสุขภาพตนเอง  หมายถึง  การปฏิบัติตนเองของบุคคลเพื่อ 
เปนการสงเสริมใหมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ   รูวิธีปองกันโรค  และตัดสินใจดวยตนเองเมื่อเกิด
การเจ็บปวยวาจะดําเนินการเชนใด   เพื่อใหชีวิตมีความเปนอยูที่ดีและปลอดภัย 

รูปแบบของการดูแลสุขภาพตนเอง   สายหยุด  ชนานนท  พะยอม  ตันมณี  
และอรวรรณ  ชมชัยยา  (2521,  หนา 35–36)  ไดเสนอรูปแบบของการดูแลสุขภาพตนเอง  โดยการ
พัฒนาแนวคิดและวิธีการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนนั้น  แบงออกเปน  5 รูปแบบ  คือ 

(1) ตัวแบบธรรมชาตินิยม  (Naturalistic Mode)  เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนไดรูจัดการรักษาพยาบาลอยางงายๆ  ที่สามารถจัดทําเองภายในครอบครัวและในชุมชน
นั้น 

(2) ตัวแบบเชิงอัตตานิยม (Egoistic  Mode)  มนุษยโดยทั่วไปชอบเขาขาง 
ตนเองอยูตลอดเวลาถือตนเองเปนใหญ  และมีความตองการที่จะดูแลตนเอง   ดังนั้นการให 
ประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการสุขภาพ ก็ชวยใหเขารูจักการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ 
ของตัวเองไดถูกตอง 

(3) ตัวแบบเชิงอุดมคตินิยม  (Ideological  Mode)  สังคมตองวางรากฐาน 
ความรูดานสุขภาพที่ ถูกตองใหกับประชาชน  และตองให เหมาะสมกับขีดความสามารถ 
ของประชาชน  ตลอดจนสงเสริมกลุมการชวยเหลือกันเองใหพัฒนามากขึ้น  เพราะกลุมเหลานี้ 
จะชวยเหลือผูที่มีปญหาดานสุขภาพที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดๆ ได 
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(4) ตัวแบบการดํารงอยู (Existential  Mode)  สภาพความเปนจริงที่ปรากฏอยู
ในสังคมบริการทางการแพทยและสาธารณสุขไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน   
และประชาชนพึ่งพาบริการทางการแพทยเกินความจําเปน  ฉะนั้นสังคมคารสรางกฎเกณฑ 
บางอยางขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับเปนจริง  กฎเกณฑที่สรางขึ้น  คือ  แนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพ 
ตนเอง 

(5) ตัวแบบแลกเปลี่ยน  (Exchange  Mode)  การพัฒนาการดูแลตนเอง 
จะเกิดขึ้นในลักษณะของการปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนองสิ่งที่ตองการ  กลาวคือ  เมื่อใดประชาชน 
รูวาบริการสุขภาพไมสามารถตอบสนองความตองการของเขาได  กระบวนการแลกเปลี่ยน 
จะเกิดขึ้นทันทีใหไดในสิ่งที่ดีที่สุดในการตอบสนองดานสุขภาพ  ฉะนั้นการสงเสริมใหประชาชน 
รูจักดูแลสุขภาพดวยตนเองอยางถูกตอง  เปนวิธีที่เหมาะสมที่ดีสําหรับการตอบสนองความจําเปน
ทางสุขภาพของประชาชน 

ปจจัยที่สนับสนุนใหมรดกการดูแลตนเอง  เนื่องจากการดูแลสุขภาพมีรูปแบบ
ตางกัน  และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป  ยอมทําใหความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
เปล่ียนไปดวย  ซ่ึงการดูแลสุขภาพที่เปล่ียนไปนั้นก็มีปจจัยทั้งที่เปนตัวสนับสนุนและอุปสรรค  
สําหรับปจจัยที่สงเสริมใหมีการพัฒนาแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพ  ตามที่  มัลลิกา  มัติโก (2530,  
หนา 17 – 19)  ไดเสนอไวมีดังนี้  คือ 

(1) การดูแลผูปวยเหมือนเครื่องจักร  เนื่องจากการแพทยมีความเจริญ 
ทางเทคโนโลยีทําใหเกิดการชํานาญเฉพาะทางขึ้น  และนําไปการแบงสวนของการดูแลและรักษา
เหมือนเครื่องจักรปราศจากความรัก  ความเมตตาและความเขาใจ  แพทยจึงไมสามารถแสดง 
บทบาทตามความคาดหวังของสังคม  ความรูสึกดังกลาวเปนผลทําใหประชาชนดูแลตนเองกัน 
มากขึ้น 

(2) การรักษาที่มีราคาแพง การรักษาตามวิธีทางการแพทยแผนปจจุบัน 
ตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก  บางครั้งเปนการเสียเงินไปกับการรักษาที่ไมจําเปนตองเสียเงินไป
กับวัฒนธรรมการสั่งยาของแพทยรวมถึงคาใชจายอื่นๆ  กอนที่จะมาพบแพทย  เชน  คาเดินทางเปนตน 

(3) ความคลุมเครือของบทบาทการเจ็บปวย  การแพทยสมัยใหมคนหาวิธีการ
จัดการกับความเจ็บปวยดวยการศึกษาถึงโครงการและหนาที่ของอวัยวะตางๆ  ของรางกาย 
ทั้งในสภาวะปกติและเจ็บปวย  เพื่อใหสามารถจําแนกความแตกตางของโรคแตละชนิด  รวมทั้ง
พยายามนิยามอาการของโรคใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น  แตตามปรากฏการณที่เกิดขึ้นของโรคบางโรค 
ที่ซับซอนมาก  ซ่ึงวงการแพทยสมัยใหมยังกาวไปไมถึงที่จะวินิจฉัยไดอยาถูกตอง  ทําใหผูปวย 
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ตกอยูในภาวะของความคลุมเครือ  ซ่ึงลักษณะเชนนี้มีผลกระทบกระเทือนตอการเจ็บปวยทําให 
ผูปวยไมไปหาแพทยและใชวิธีการดูและรักษาดวยตนเอง 

(4) แบบแผนของโรคเปลี่ยนแปลงไป   ในระยะที่ผานมาวิทยาศาสตร
การแพทยสามารถกําจัดและรักษาโรคไดแทบทุกชชนิด  สวนใหญเปนการแกปญหาของโรคติดเชื้อ
แตยังมีโรคในปจจุบันที่วงการแพทยสมัยใหมไมสามารถแกไขได  เชน  โรคเบาหวาน  ไขขอ
อักเสบ  โรคเอดส  เปนตน  ฉะนั้นการแกปญหาโรคเรื้อรังจึงควรเปนหนาที่ของผูปวยและ
ครอบครัวที่จะใหการดูแลอยางเหมาะสม 

(5) ประชาชนมีความรูทางการแพทยมากขึ้น  ในปจจุบันการเผยแพรความรู
ดานสุขภาพมีมากขึ้นประชาชนสามารถหาความรูไดจากวารสารทางการแพทย ตํารา และจาก 
รายการทางวิทยุโทรทัศน  ซ่ึงความรูที่ไดรับประชาชนสามารนําไปปรับปรุงสภาพความเปนอยู
ตลอดจนเปลี่ยนแปลงแบบแผนของการดํารงชีวิต 

นอกจากนี้ปจจัยตางๆ   ดังกลาวขางตนที่สนับสนุนใหมีการดูแลตนเองแลว  
การดูแลตนเองยังจะชวยลดการทํางานของแพทยในสวนงานรักษาโรคที่ปองกันได 

ปจจัยที่ เปนอุปสรรคตอการดูแลสุขภาพตนเอง  ในสภาพปจจุบันแมวา 
มีการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง  แตแนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง 
ยังไมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง  ทําใหการดูแลสุขภาพตนเองประสบกับอุปสรรค  ปจจัย 
ที่เปนอุปสรรคตอการดูแลตนเอง  ตามที่  มัลลิกา  มัติโก (2530,  หนา 20 – 22)  ไดเสนอไวนั้น 
มีหลายปจจัยดวยกันคือ 

(1) บุคคล  หมายถึง  ขีดความสามารถของบุคคลในสังคมในการดูแลตนเอง  
ครอบครัว  กลุมและชุมชน  ซ่ึงถาบุคคลขาดแนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง การสงเสริม
ใหเกิดการดูแลสุขภาพตนเองอยางถูกตองยอมเกิดไดยาก 

(2) ส่ิงแวดลอมเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญกับความเปนอยูของ 
ประชาชน  กลาวคือ  ถาตราบใดที่สังคมสวนใหญละเลยตอสภาพแวดลอมมีการทิ้งขยะเลอะเทอะ  
สภาพความเปนอยูแออัด  มีแหลงน้ําโสโครก แมมีการสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองใหดีเพียงใด  
โดยไมพยายามรักษาสุขภาพสวนรวม การดูแลสุขภาพตนเองยอมไมมีทางดีไปได 

(3) สรีรวิทยาเปนตัวกําหนดขอบเขตของกิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
และมีขีดความสามารถของบุคคล  กลาวคือ  การทําหนาที่ของอวัยวะตางๆ  การทํางานของ 
เซลลเนื้อเยื่อ  การดูดซึม   อาหาร  และการเผาผลาญอาหารของบุคคลในแตละวัยยอมแตกตางกัน  
ดังนั้น ปจจัยดานนี้ก็จะสงผลตอความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง การชวยเหลือตนเอง 
และการพึ่งบริการทางการแพทยที่แตกตางกัน 
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(4) การเปลี่ยนแปลงบทบาทสตรี อันไดแก การที่สตรีไดรับสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งของสตรี การประกอบอาชีพตางๆ  เหมือนบุรุษ  ทําใหสตรีตระหนักวาตนมีความเสมอภาค
เทาเทียมบุรุษ  และผลจากการออกไปทํางานนอกบานทําใหไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกอยางใกลชิด
เหมือนดังกอน  ทําใหอํานาจของพอแมที่มีตอลูกลดลงเกิดสภาพตางคนตางอยู  หากภรรยามีฐานะ
ทางเศรษฐกิจเทาเทียมสามี  การเกรงใจก็ลดลงซึ่งนําไปสูปญหาตางๆ  ในที่ สุดครอบครัว 
ก็ไมสามารถทําหนาที่ดานสุขภาพอนามัย  สมาชิกในครอบครัวจําเปนตองพึ่งความชวยเหลือ 
จากสถาบนัทางการแพทย 

(5) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัว   ในอดีตครอบครัวมี ลักษณะ 
เปนครอบครัวแบบขยาย  ประกอบดวย  พอ  แม  ลูก  ญาติพี่นอง ซ่ึงมีเลาพอที่จะใหการดูแล 
ชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัว  แตเนื่องจากความจํากัดดานเศรษฐกิจ   
ความตองการอิสระตลอดจนมี ส่ิงอํานวยความสะดวก   ทําใหครอบครัวมี ลักษณะเปน 
ครอบครัวเดียว บทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพของสมาชิกเปลี่ยนไปเปนบทบาท 
ของสถาบันทางการแพทย 

2) ความสัมพันธของโรงเรียนกับการสงเสริมสุขภาพ 
ความหมายของการดูแลสุขภาพ  กรมอนามัย (2542,  หนา 6)  ไดใหความหมาย

ของการสงเสริมสุขภาพ  หมายถึง  ผลรวมของการสนับสนุนดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม  
(Educational  and  Environmental  Support)  เพื่อกอใหเกิดผลทางการปฏิบัติและเงื่อนไขของการ
ดําเนินชีวิตที่กอใหเกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ 

กฎบัตรออตตาวา  (Ottawa  Charter  for  Health  Promotion)   ไดบัญญัติการ
สงเสริมสุขภาพ  หมายถึง  กระบวนการสงเสริมใหประชาชนเพิ่มสมรรถนะและปรับปรุงสภาพ
ของตนเอง   ในการบรรลุซ่ึงสุขภาวะอันสมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  และสังคม  บุคลากรและ
กลุมบุคลากรจะตองสามารถบงบอกและตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเอง  สามารถ
ตอบสนองตอปญหาขอตนเองได  และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมหรือปรับตนใหเขากับ 
ส่ิงแวดลอมได  (กรมอนามัย,  2542,  หนา 10)   

สุขภาพเปรียบเสมือนทรัพยากรสําหรับชีวิตประจําวัน  แตมิใชเปาหมาย 
ของการดํารงชีวิต  สุขภาพเปนคําที่มีความหมายเชิงบวก  ซ่ึงเนนในเรื่องทรัพยากรบุคคลรวมทั้ง
สมรรถนะของรางกาย  ดังนั้นการสงเสริมสุขภาพจึงมิใชอยูในความรับผิดชอบของภาคสนาม 
สุขภาพเทานั้น  แตออกไปนอกลีลาชีวิตที่มีสุขภาพดี  จนถึงความรูสึกสุขสบายดวย 

ความสัมพันธของโรงเรียนกับการสงเสริมสุขภาพ  โรงเรียนเปนสถาบัน 
ทางสังคมพื้นฐาน  สถาบันหนึ่งมีหนาที่พัฒนาคนเพื่อชวยใหคนมีศักยภาพและสามารถดํารงชีวิต
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ในสังคมไดอยางปกติสุข  เนื่องจากโรงเรียนเปนแหลงรวมของศาสตรสาขาตางๆ  เปนแหลงผลิต
และเลือกสรรใหชุมชนตามความตอการของชุมชน  รวมทั้งเปนที่รวมของเด็กในชุมชน  โรงเรียน 
จึงเปนศูนยกลางของการพัฒนาคนในทุกๆ  ดาน  กรมอนามัย (2542,  หนา 6)  จึงไดเสนอแนวคิด
ใหมในการพัฒนาสุขภาพเด็กควบคูไปกับการศึกษาจึงเกิดขึ้น  โดยมุงหวังที่จะใหโรงเรียน 
เปนจุดเริ่มตนของการปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองใหแกเด็ก  และใหโรงเรียนเปนศูนยกลาง
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม  และพัฒนาสุขภาพที่ดีใหกับผูปกครองและสมาชิก 
ในชุมชน   การท่ีโรงเรียนเปนที่รวมของเด็กในชุมชน   มาจากครอบครัวและสิ่งแวดลอม 
ที่แตกตางกันมีวิถีชีวิต  คานิยม  ความเชื่อบางอยางอาจคลายคลึงกันและแตกตางกัน  ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญตอการเกิดปญหา โรคภัยไขเจ็บทั้งโรคติดตอและไมติดตอ  ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรม 
และส่ิงแวดลอม  วัยเด็กเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโตเปนผูใหญ  และงายตอการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม  สอดคลองกับสุภาษิตที่วา   “ไมออนดัดงาย  ไมแกดัดยาก”  ถาจะมุงแกไขพฤติกรรม
หรือสรางพฤติกรรมที่ดีแกเด็ก  โดยเด็กไมไดเห็นแบบอยางที่ดี  ของครู  พอ  แม  และผูปกครอง  
ตลอดจนผูใหญในชุมชนแลวการสรางพฤติกรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนไปไดยาก   
ไมคงทนถาวร  นอกจากนี้ เมื่อเด็กวัยเรียนคนใดคนหนึ่งเจ็บปวยดวยโรคติดตอมาโรงเรียน   
มีโอกาสที่แพรเชื้อโรคไปสูนักเรียนคนอื่นๆ  ไดงายจากการเลน  คลุกคลีกัน  ทํากิจกรรมตางๆ   
รวมกันทําใหเจ็บปวยเปนโรคขึ้นเมื่อเด็กปวยเหลานี้กลับไปบาน  ยอมมีโอกาสแพรกระจายเชื้อโรค
ไปสูบุคคลอื่นๆ  ในครอบครัว  และแพรขยายออกไปสูชุมชน  สังคม  เปนวงกวางขึ้นถาโรงเรียน
สามารถปองกันโรคใหการรักษาเบื้องตนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่เจ็บปวยไดถูกตองเหมาะสม 
ก็สามารถแกไขการระบาดของโรคติดตอไดโดยเฉพาะการปองกันไมใหเกิดโรคขึ้นกับนักเรียน 
ดวยการใหความรู  ใหวัคซีนปองกันโรคที่ เหมาะสมกับวัยนักเรียน  มีการสงเสริมสุขภาพ   
ใหความรู  ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเอง  สงเสริมใหมี วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่เหมาะสม  โรงเรียนจึงเปนสถานที่ที่เหมาะสมและสําคัญมากแหงหนึ่งตอการงเสริมสุขภาพ 
ในดานการใหความรูปลูกฝงเจตคติและสรางเสริมทักษะที่กอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง
สําหรับนักเรียน  ครู  บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน 

3) แนวคิดในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ความหมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  คือ  โรงเรียนที่มีขีดความสามารถ

แข็งแกรงมั่นคง  ที่จะเปนสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีเพื่อการอาศัย ศึกษา และทํางานมุงเนน  
การเสริมสรางสุขภาพ และปองกันโรคที่เปนสาเหตุการตาย และความพิการใหนักเรียน  ครู  
บุคลากรในโรงเรียนสมาชิกในครอบครัว และชุมชน  เพื่อทุกคนสามารถดูแลตนเอง ตัดสินใจ 
ควบคุมสภาวะแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ  และสรางสภาวะที่เอื้อตอสุขภาพ  (สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข, 2547,  หนา 8)   
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แนวคิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  สํานักสงเสริมสุขภาพกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข  (2547,  หนา 8 – 9)  ไดเสนอแนวคิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไววา  โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ  เปนแนวคิดที่กวางขวางครอบคลุมในดานสุขภาพอนามัยในทุกแงทุกมุมของชีวิตทั้งใน
โรงเรียนและชุมชนแตละโรงเรียนมีความตองการและความสามารถเฉพาะตัวที่จะใช  เพื่อ
ดําเนินการปองกันและสรางเสริมสุขภาพเยาวชนและชุมชน  ประกอบกับความตองการและมุงหวัง
ของนักเรียน  ผูปกครอง  ครู  และผูบริหาร  ดานการมีสุขภาพที่ดีจะชวยใหโรงเรียนสามารถเปน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพได  โดยการจัดหลักสูตร  การบริหาร  และดูแลสิ่งแวดลอมในโรงเรียนทั้ง
ทางกายภาพ จิตใจและสังคม  เพื่อสงเสริมการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน 
และชุมชนใหทุกคนสามารถนําแนวคิดดานสุขภาพมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ดูแลเอาใจใส
สุขภาพตนเองและผูอ่ืน  สามารถตัดสินใจและควบคุมสภาวการณและส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ  การสรางโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนแนวคิดที่กอใหเกิดโอกาสในการพัฒนานโยบาย  
ระเบียบ  โครงสราง  ซ่ึงครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพในทุกเรื่องที่โรงเรียนและชุมชนดําเนินการ
และยังหมายถึงการทํางานรวมกันเปนทีม  โดยมีผูนําที่เขมแข็งและเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น และทําความตกลงกันในเปาหมายตางๆ   

ประวัติความเปนมาของการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย  (2542,  หนา 9)  ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของการดําเนินโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพไววา  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพเกิดจากขอเสนอแนะของคณะผู เชี่ยวชาญ 
ดานการสงเสริมสุขภาพ  และสุขศึกษาขององคการอนามัยโลกท่ีตองกาารปรับเปลี่ยนโครงสราง
การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  เพื่อตอบสนองตอการปองกันปญหาสุขภาพอนามัย 
ของประชาชน  จากโรคไมติดตอซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้น และเพื่อตองการใหแตละประเทศหันมาทุมเท
กับการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กควบคูไปกับการศึกษา  องคการอนามัยโลกภาคพื้นเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต  (SEARO)  จึงไดรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
จัดประชุม  Inter  Country  Consultation  on  Health  Promoting  Schools  เมื่อตนเดือนธันวาคม  
2540  ณ  กรุงเทพมหานคร  ที่ประชุมไดเสนอแนวคิดหลักการและแนวทางในการดําเนินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ  ทุกประเทศเห็นดวยในแนวทางที่เสนอ  พรอมทั้งไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน 
การสรางเครือขายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ทรัพยากรรวมกัน 

สําหรับประเทศไทย  กระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมอนามัย  (2542,  หนา 9)  
ไดรับแนวคิดของโครงการและกําหนดเปนกลยุทธหนึ่งของการพัฒนาสุขภาพอนามัยของ 
ประชาชน  แตเนื่องจากการดําเนินงานตองมีการประสานงานตั้งแตระดับนโยบายและระดับ 
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ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  ตลอดจนกระทรวงอื่นๆ  และองคกรตางๆ  
ที่เกี่ยวของ  จึงไดเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพแหงชาติขึ้น   
พรอมทั้งไดประชุมระดมความคิดในการดําเนินงานระหวางหนวยงานตางๆ  ในป 2541  ซ่ึงมีมติ
รวมกันที่จะรวมพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

คุณลักษณะของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  องคการอนามัยโลก  (World  
Health  Organization,  1996,  p. 7 – 9)   ไดกําหนดคุณลักษณะของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไว  6 
ประการ  คือ 

(1) สงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาที่ดานการศึกษาและสาธารณสุข  ครู   
สหภาพครู  นักเรียน  ผูปกครอง  และผูนําชุมชน  มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพรวมกัน   
โดยครอบครัวและกลุมในชุมชนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  และองคกรที่ใหบริการในชุมชน 
ที่เชื่อมโยงกับโรงเรียน 

(2) ใชความพยายามในการจัดใหมี ส่ิงแวดลอมที่ เ อ้ือตอสุขภาพและ 
ความปลอดภัย   การจัดส่ิงแวดลอมทางกายภาพและสังคมใหปราศจากความทารุณโหดราย   
มีบรรยากาศที่เอื้ออาทร  เชื่อมั่น  เคารพซึ่งกันและกัน  สนับสนุนความตองการทั้งทางรางกาย   
จิตใจและอารมณ   มีสนามเด็กเลนที่ปลอดภัย 

(3) จัดใหมีการสอนสุขศึกษา  ใชหลักสูตรที่ชวยปรับปรุงความรู  ความเขาใจ
ของนักเรียนในเรื่องสุขภาพอนามัยและสุขนิสัย  ซ่ึงชวยใหนักเรียนมีทางเลือกที่ เหมาะสม 
ดานสุขภาพและพฤติกรรมที่เอื้อตอสุขภาพไปจนตลอดชีวิต 

(4) จัดใหเขาถึงบริการสุขภาพ  การใหบริการ   ตรวจคัดกรอง  การชันสูตร  
วิเคราะห  การเฝาระวังการเจริญเติบโตและการพัฒนาตามวัย  การใหภูมิคุมกัน  การใหการรักษา
ตามกระบวนการที่เหมาะสม  ที่มีประสิทธิผลที่สุดในโรงเรียน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทรัพยากรและ 
ขอปฏิบัติตางๆ  ของโรงเรียน 

(5) ดําเนินการตามนโยบายและขอปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพ  ดังนี้ 
ก. นโยบายทั่วไปที่มุงใหกิจกรรมและทรัพยากรตางๆ  เปนไปเพื่อ 

การสงเสริมสุขภาพ 
ข. นโยบายที่ใหการรักษาพยาบาลอยางเสมอภาคเทาเทียมแกนักเรียน

ทุกคน  โหดราย  ทารุณ  การปฐมพยาบาล 
(6) ความพยายามในการปรับปรุงสุขภาพอนามัยของชุมชน  โดยมุงเนน 

ในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพชุมชน  และสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของผูปกครองและ 
ชุมชน 
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จากคุณลักษณะดังกลาวสรุปความหมายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   คือ   
โรงเรียนที่จัดใหนักเรียน  ครู  และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  มีสุขภาพดีทั้งดานรางกาย   
จิตใจ  และสังคม   โดยสนองตอบตอปญหาสุขภาพที่ สําคัญของชุมชน   เพิ่มความเขมแข็ง 
ของความสัมพันธระหวางโรงเรียน  ผูปกครองและชุมชน  ใหไดความรวมมืออยางจริงจัง   
เพื่อปองกันและแกไขปญหาสุขภาพโดยมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ตามที่  กรมอนามัย (2542,  หนา 2 – 3)   
ไดนําเสนอไวควรดําเนินการดังนี้ 

(1) ตั้งจุดประสงคและเปาหมายในการสงเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย 
ในโรงเรียนตลอดจนในชุมชน 

(2) ดําเนินนโยบายที่จะสรางเสริมใหนักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดี  ทั้งดาน 
รางกาย  จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ สงเสริมใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 

(3) ชวยพัฒนาระบบสังคมในชุมชนใหมีวัฒนธรรมในการรับผิดชอบ 
ตอสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 

(4) ครูใหการสงเสริมสุขภาพควบคูกับการใหความรูและสงผานทางนักเรียน
สูครอบครัวและชุมชน 

(5) ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอการสงเสริมสุขภาพ 
แกบุคลากรในโรงเรียน  นักเรียน  ผูปกครอง  องคกรตางๆ  ตลอดจนชุมชน 

(6) จัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้ออํานวยตอการศึกษาและทํางาน 
(7) มีการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาใหกับนักเรียน  โดยนักเรียนเปน 

ศูนยกลางและมีสวนรวม 
(8) มุงเนนภาวะโภชนาการของนักเรียนใหพอเพียงและถูกสุขลักษณะ   

การบริการสุขภาพอนามัย   การใหคําปรึกษาดานสังคมสงเคราะห  ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพจิต 
(9) สงเสริมใหนักเรียนมีความรูและทักษะที่จํ า เปน   มีการตัดสินใจ 

อยางเหมาะสมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษาขององคการ

อนามัยโลก  (World  Health  Organization,  1996,  p. 12 – 15)  ไดเสนอแนะวิสัยทัศนของการ
สงเสริมสุขภาพโดยมีโรงเรียนเปนจุดเริ่มตน  ดังนี้ 

(1) ควรมีการปรับปรุงและเพิ่มการลงทุนทางการศึกษาในโรงเรียน 
(2) โรงเรียนทุกแหง  จะเปนพื้นที่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สําหรับ

เปนจุดเริ่มตนของการสงเสริมสุขภาพ 
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(3) โรงเรียนทุกแหงตองจัดใหมีสิงแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียน 
ในการเรียนรูและสําหรับบุคลากรในโรงเรียนในการทํางาน 

(4) โรงเรียนทุกแหงสามารถสอนเด็กและเยาวชนทุกระดับไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ปญหาสุขภาพและทักษะชีวิต 

(5) ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไดรับการสนับสนุนและสรางคานิยม
ใหเห็นความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ 

(6) ชุมชนและโรงเรียนจะตองรวมมือในการทํางานเพื่อสงเสริมสุขภาพ 
และการศึกษา 

(7) จะตองมีการพัฒนานโยบาย  ระเบียบและแนวทางตางๆ  เพื่อสราง 
ความมั่นใจวามีการกําหนด  จัดสรร  ระดม  และประสานทรัพยากรทั้งในระดับทองถ่ินระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ  ในการสนับสนุนงานอนามัยโรงเรียน 

รูปแบบและแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  บวร  งามศิริอุดม  
(2542,  หนา  20 – 25)  ไดเสนอรูปแบบและแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ดังนี้  

(1) นโยบายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพสูการปฏิบัติ  ตั้งแตตนป  พ.ศ. 2541 
เปนตนมา   กรมอนามัย  โดยอธิบดีกรมอนามัย  ไดประกาศนโยบายการใชกลยุทธ 4  ประการ   
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของกรมอนามัย  ไดแก 

ก. กลยุทธการเฝาระวังและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาสุขภาพ 
ข. กลยุทธเมืองนาอยู 
ค. กลยุทธโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ง. กลยุทธการประชาสัมพันธ 
ดังนั้นจึงถือเปนภารกิจที่หนวยงานของกรมอนามัยที่เกี่ยวของจะตอง

แปลงกลยุทธออกมาเปนรูปแบบปฏิบัติที่ไดผล  ศูนยสงเสริมสุขภาพที่มีการกระจายอยูทุกเขต  
จะตองรับผิดชอบในการพัฒนาหรือคนหารูปแบบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่ดี และเหมาะสมที่สุด 
เพื่อสามารถขยายผลในทางปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเชิงบวกตอกลุมเปาหมายที่อยู
ในโรงเรียนโดยถวนทั่ว 

(2) ลักษณะสําคัญของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กอนที่จะกาวไปสูการเสนอ
แนวทางและประสบการณพัฒนารูปแบบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จําเปนที่จะตองทราบความหมาย
ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนเบื้องตน โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีการพัฒนา
ขีดความสามารถตลอดเวลา เพื่อใหโรงเรียนเปนสถานที่ที่มีสุขลักษณะที่ดีสําหรับกลุมเปาหมาย 
ในโรงเรียน   เพื่อการเรียนรู การทํางาน การเปนที่อยูอาศัย  แนวคิดของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
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จะมองกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมแทนที่จะเปนกลุมนักเรียนกลุมเดียว  ยังขยายไปสูกลุม 
เปาหมายอื่นๆ ในโรงเรียน ไดแก  อาจารย  ครู  บุคลากรอื่นๆ  ที่ทําธุระภายในโรงเรียนตลอดจน 
มีผลตอการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของนักเรียน  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  มีจุดมุงหมายเกินกวา 
การบริการอนามัยโรงเรียน  แตมีความมุงหมายไปถึงการสรางสุขภาพในหลายๆ  ประเด็นที่จะเปน
ปญหากับนักเรียน และคนอื่นๆ  ซ่ึงสอดคลองกับคําจํากัดความของคําวา  “สงเสริมสุขภาพ”  
ที่หมายถึง  กระบวนการสรางปจจัยเอ้ือตอการเพิ่มพลังความสามารถใหกับบุคคลในการควบคุม
ปจจัยตอโรค และพัฒนาดูแลสุขภาพของตนเองใหมีสุภาพดี  สามารถจัดการหรือปรับสิ่งแวดลอม
ใหเอื้อตอสุขภาพ  เพื่อใชเปนทุนดําเนินชีวิต นอกจากนี้ยังรวมถึงวิธีบริหารจัดการใหเอื้อ 
ตอการดําเนินตอการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน เพื่อใหเกดิความสําเร็จ 

(3) การพัฒนารูปแบบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ดวยปญหาของการพัฒนา
ประเทศที่ผานมานอกจากทําใหเศรษฐกิจและสังคมมีปญหายังทําใหการพัฒนาตางๆ  ที่ได 
ดําเนินการไมยั่งยืน  บทเรียนที่ผานมา  ทําใหตองคิดวา จะทําอยางไร จึงจะทําใหรูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่มีความยั่งยืน  ดําเนินไดดวยตนเองตอไป  ไมขาดตอน
หรือหยุดดําเนินการเมื่อส้ินสุดการประคับประคองในชวงแรก  ดวยแนวคิดที่มุงเนน  การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน  การพัฒนาที่ไดผลตองพัฒนาคน  หรือยึดคนเปนศูนยกลาง  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (2545 – 2549)  ที่เนนวา  การพัฒนาใดๆ ตองยึด 
คนเปนศูนยกลาง  การพัฒนา  ณ  สังคมใดที่จะยั่งยืน  สังคมนั้นจะตองมีความรูสึกเปนเจาของ  
ความเปนเจาของจะพัฒนาใหเกิดขึ้นได สมาชิกของสังคมจะตองตระหนักของปญหา  หรือส่ิง 
ที่จะพัฒนาดวยตนเองสรางองคความรูขึ้นมา  บริหารจัดการแกปญหาในสังคมของตนเอง 
จากภูมิปญญาที่มีอยูผสมกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะหและสังเคราะห
ประเด็นตางๆ  ที่เปนปญหา  และสรางสรรคแนวทางการแกไขปญหา  หรือการพัฒนาสังคมขึ้น  
การทําใหเกิดการดําเนินการดังกลาว  หากไดทําใหถูกวิธี  จะเปนการพัฒนาคนไปในตัวดวย 

(4) การแกปญหาในดานสงเสริมสุขภาพจะเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ  สังคม
ทุกแหงมีการพัฒนางอกงามในตัวเองเกิดขึ้นเสมอไมมากก็นอย  แลวแตศักยภาพของสมาชิก 
ในสังคมและปจจัยประกอบอื่นๆ  แตส่ิงที่มักขาดไป  หรือถูกมองขามไปก็คือ  ความจําเปนที่มอง
ไมเห็น  และโดยบริบทของการสงเสริมสุขภาพเอง  ก็เปนสิ่งที่เกิดโอกาสในการถูกมองไมเห็น  
หรือถูกมองขามไปอยูสูงในตัวเอง  ดังนั้น  การทําใหเกิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  จึงจําเปน 
ที่จะตองสรางปจจัยเอ้ือ  รวมกับการสรางเสริมพลังอํานาจ   ตอกลุมเปาหมาย 

(5) การสรางปจจัยที่เอ้ือตอการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ปจจัย 
เอื้อที่ใชดําเนินการมี ดังนี้ 
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ก. การสรางหรือจัดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดมีโอกาสมาเรียนรู 
หรือระดมสมองรวมกันตั้งแตเร่ิมตน 

ข. การมีวิทยากร  ที่มีความเขาใจในแนวคิดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
เปนผูดําเนินการ 

ค. วิทยากรมี เครื่องมือ    ที่ เหมาะสมเพื่อใชดําเนินการสรางพลัง 
ความสามารถใหกลุมเปาหมาย 

ง. การบริหารจัดการในการจัดตั้งกลุมดําเนินการที่มาจากผูมีสวนได
สวนเสีย 

จ. การจัดตั้งเปนเครือขายระหวางโรงเรียนเพื่อเสริมความเขมแข็ง 
รวมกัน  และการถายทอดประสบการณ 

ฉ. การศึกษาดูงาน  ถือวาเปนการเรียนลัดและจะมีประโยชนมาก 
ในการขยายผลโครงการ 

(6) การสรางพลังอํานาจ   แก  ผูมีสวนเกี่ยวของ  คือ  หัวใจของความยั่งยืน
ดวยแนวคิดที่วามนุษยทุกคนมีประสบการณในสิ่งที่อยูรอบตัวเรา  การแกปญหา  หรือการพัฒนา
ใดๆ   สมาชิกของสังคม  หรือชุมชนสามารถที่จะดําเนินการได  ถามีปจจัยเอื้อที่ เหมาะสม   
ในการดําเนินการตอไปนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  เปนการดําเนินการเพื่อสรางพลังอํานาจ   
หรือเพิ่มขีดความสามารถใหบุคคลหรือชุมชน   ในการแกปญหา   หรือสรางสรรคพลัง 
แหงการพัฒนา  ซ่ึงตองการวิธีการหรือเครื่องมือในการดําเนินการ 

(7) เครื่องมือหรือวิธีการในการสรางพลังใหกับกลุมเปาหมาย  โดยขอเท็จจริง
แลวเครื่องมือในการสรางพลังอํานาจ  ใหบุคคล  หรือกลุมเปาหมายที่ใชกันอยูมีมากหมาย   
เชน  การใหสุขศึกษา  การจัด  Focus  Group  Discussion   การใหคําปรึกษา  และการใหคําแนะนํา  
เปนตน  วิธีการดําเนินการดวยเครื่องมือทั้งสองประเภททําไดโดย 

ก. ในสวนของการใชปญหาเปนที่ตัวตั้งเพื่อการแกปญหา  และการสราง
พลังความสามารถในเชิงการวิเคราะหปญหา   ตลอดจนถึงการสังเคราะหวิธีการแกปญหา   
ทําโดยการตั้งคําถามนํา  ตามประเด็นที่วิทยากรไดเตรียมไว  แลวใหกลุมไดคิดหาคําตอบ  ตั้งแต 
การหาปญหาดานสุขภาพของโรงเรียน  การวัดขนาด  และความรุนแรงของปญหา  การหาสาเหตุ
ของปญหา  ส่ิงที่ตองการแกไข  วิธีการแกไข  จากการดําเนินการที่ผานมา  แมในกลุมนักเรียน   
หากใชขอคําถามนําที่ดีปญหาตลอดจนวิธีแกปญหา  สามารถหาขอสรุปไดจากเวทีการระดมสมอง 

ข. การพัฒนาสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยกระบวนการ   ในสวนนี้   
ใชการระดมสมองเชนกัน  แตมีลักษณะเฉพาะ  ตั้งแตการดําเนินการเพื่อใหทราบสภาวการณ
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ปจจุบัน  การสรางวิสัยทัศน  การหากลยุทธเพื่อนําไปสูวิสัยทัศน  ตลอดจนการจัดทําแผนกิจกรรม
และโครงการ   ซ่ึงเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นจะไดแผนพัฒนาเบ็ดเสร็จออกมา 

(8) การใชวิธีการทั้งสองอยางในการดําเนินการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   
การทําใหโรงเรียนเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   คําวา  สงเสริมสุขภาพบงบอกถึงจุดหมาย 
ปลายทาง   ซ่ึงไดแก  การรูจักควบคุมปจจัยกําเนิดโรค  และการพัฒนาสุขภาพใหดีทั้งกาย  ใจ  
 และสังคม  แนวคิดนี้จึงมอบไปถึงความสมบูรณพูนสุข  หรือ   การมีสุขภาพดี   หรือการสราง 
สุขภาพ  แตดวยลักษณะของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียน 
ชั้นประถมศึกษา   ณ  จุดเริ่มตนในการดําเนินการจะยังมีปญหาของสุขภาพที่ยังแกไข  การใช 
อริยสัจสี่มาเปนเครื่องมือจึงเปนการวิเคราะหและสังเคราะห  ตลอดจนการแกปญหาไดในตัว  
และยังเหมาะแกการดําเนินการในกลุมนักเรียนหรือกลุมผูนํานักเรียนอยางยิ่ง  จึงเปนวิธีการที่เปน
รูปธรรมอีกทางหนึ่งดวย   เมื่อแกปญหาแลว   หรือในขณะแกปญหาจะตองพัฒนาไปสูจุดมาย 
ที่สูงขึ้น  เพื่อความมุงมั่นที่ตั้งไว  ซ่ึงการใชกระบวนการ เขาเปนเครื่องมือดําเนินการตอ จะสราง
พลังอํานาจใหเกิดการมองถึงจุดหมายที่สูงขึ้น  เกิดมาตรการ  เกิดความคิดสรางสรรคเกิดทํางานเปน
ทีมยิ่งขึ้น และที่สําคัญมองประเด็นไดครอบคลุมทั้งประเด็นดานสงเสริมสุขภาพรวมถึงประเด็น
รอบขางทั้งหมด  การดําเนินการจึงเปนการดําเนินแบบเบ็ดเสร็จ และเปนองครวม  และยังรวมถึง 
ไดวิธีบริหารจัดการ   ตลอดจนสามารถครอบคลุมองคประกอบทั้งหมดของโรงเรียนสงเสริม 
สุขภาพที่ไดตั้งไวขอเนนวานโยบายหรือการบริการจัดการจะเกิดในกระบวนการ ไดชัดเจน    
ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 

(9) แนวทางการดําเนินการพัฒนา  จากการใชเครื่องมือดําเนินการดังกลาว 
จะทําใหเกิดกิจกรรมหรือโครงการ ในการดําเนินการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมากมายกิจกรรมหรือ
โครงการสวนใหญสามารถดําเนินการ โดยโรงเรียน  หรือชุมชนเองโดยตรง  มีบางกิจกรรมหรือ
บางโครงการ   จะตองการคําแนะนําการฝกอบรมจากศูนยฯ   หรือเจาหนาที่สาธารณสุข 
ซ่ึงแนนอนการฝกอบรมใดๆ  จะตองอิงบนฐานการมีสวนรวมอยางศูนยฯ  หรือหนวยงาน 
สาธารณสุข   จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรการอบรมใหมีสภาพของการมีสวนรวมใหมากที่สุด   
กิจกรรม  แผนงาน  หรือโครงการที่เกิดขึ้นจําเปนตองจัดเรียงลําดับในการดําเนินการ  เพื่อ 
ความเหมาะสม ในเรื่องการเวลา  ทรัพยากรบุคคล  กําลังทรัพย  หรือเงินทุน 

(10) การประเมินผล   การดําเนินการแกไขปญหาใดหรือการพัฒนาใดๆ 
ยอมตองการรูวาไดผลหรือพัฒนาไปอยางไร  ดังนั้นการเก็บขอมูลจึงมีความสําคัญทั้งเปนขอมูล 
พื้นฐานกอนดําเนินการนอกจากนี้ขอมูลเปรียบเทียบหลังดําเนินการนอกจากนี้ขอมูลยังบงบอกถึง
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สภาพปญหาทั้งความรุนแรง  และขนาดปญหาไดดี  วงจรการพัฒนาดวยเครื่องมือทั้งสองอยาง 
จะตองพัฒนาใหกลุมเปาหมาย   พัฒนาหรือคิดหาวิธีวัดปญหาหรือสรางเกณฑการวัดขอมูลดวย 

(11) การพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง  ไดใชเครื่องมือท้ังสอง  
ในการระดมความคิดดูเหมือนจะไดกิจกรรมหรือโครงการที่ครอบคลุมที่จะนําเนินการไปไดหลายป  
แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการแกไขปญหาหรือมีการพัฒนาไปสักระยะบางปญหาอาจจะแกไขไมได  
หรือบางการพัฒนาอาจจะพบปญหาอุปสรรคในระหวางดําเนินการเมื่อเปนเชนนี้จึงตองกลับมา
ระดมความคิดใหมโดยใชเครื่องใดเครื่องมือหนึ่ง   ใหสอดคลองกับประเด็นที่จะแกไขในทาง 
ตรงกันขาม เมื่อเวลาผานไปอาจจะมีปญหาใหมเกิดขึ้น  ก็จําเปนตองใชเครื่องมือดังกลาวมา 
หาแนวทางแกไข  หรือพัฒนา   ดังนั้นโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจึงเปน  โครงการที่มี
ชีวิตชีวาตลอดเวลา  ซ่ึงสอดคลองกับวลีที่วา “....  Constantly  Strengthening  its  Capacity ....”   
ในคําจํากัดความโรงเรียนสงเสริมสุขภาพขององคการอนามัยโลก  (World  Health  Organization,  
1996,  p. 16)   

(12) โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปน   “โครงการเพื่อโรงเรียนของเรา”  
จากกระบวนการดําเนินการ  โดยใชพื้นฐานจากการคิดแกปญหาและการพัฒนา  โดยผูมีสวนได
สวนเสียในโรงเรียนและชุมชนยอมมีสวนในความเปนเจาของ และดวยแนวคิดของโรงเรียน 
สงเสริมสุขภาพที่คอนขางครอบคลุมเปนองครวม  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพจึงเปนกิจกรรม 
ของโรงเรียนเอง  เพราะวิทยากรมิไดไปออกแบบกิจกรรมใหดําเนินการ   การคิดกิจกรรมเปน 
ของโรงเรียนของชุมชน  เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขจึงทําหนาที่เพียงเปนวิทยากร  หรือเปน 
ผูประสาน  หรือชวยดําเนินการเบื้องตนและชวยสนับสนุนกิจกรรมอยางตอเนื่อง  หากโครงการใด  
อาศัยหลักการที่กลาวมาจะไมเกิดคําพูดที่วา  “โครงการของกระทรวงสาธารณสุข”   “โครงการของ
กระทรวงมหาดไทย”   โครงการของกระทรวงศึกษา  จะมีแตคําวา  “กิจกรรมเพื่อโรงเรียนของเรา” 

จากการดําเนินการดังกลาว   เกือบทุกปญหาหรือการพัฒนา  ถูกหยิบยกขึ้นมา
โดยผูมีสวนไดสวนเสียในโรงเรียนเอง  พัฒนาของการรูทั้งปญหา   ขนาดปญหา  วิธีแกไขปญหา  
วิสัยทัศนมาตรการ  ฯลฯ   ทําใหโรงเรียนของชุมชนเห็นศักยภาพของตนเอง   สามารถดําเนินการ
ไดดวยตนเองมีแนวรวมในการดําเนินการเพิ่มขึ้น  ทําใหการดําเนินการเรื่องสุขภาพอนามัย 
ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  และเปนการสรางวิธีชีวิตแหงสุขภาพในอนาคต  ซ่ึงขบวนการการ
เรียนรูทั้งหมดเกิดขึ้นในโรงเรียน  สามารถสืบทอดกันตอไปได  การพัฒนาโรงเรียนโดยวิธีการ
ดังกลาว  จึงนาจะมีความยั่งยืน  นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาในเชิงสงเสริมสุขภาพ  การสงเสริม
สุขภาพใชตนทุนต่ํากวาการรักษา  ดังนั้นจึงเปนแนวทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพสมตาม
เจตนารมณของนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่วา  “สุขภาพดีดวยตนทุนต่ํา”   และการใชแนวคิดคน
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เปนศูนยกลางของการพัฒนา  ตามกลยุทธของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9   
จะทําใหบุคคลที่อยูในโรงเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน จะเปนคล่ืนลูกใหม มีสุขภาพที่ดี 
เปนทุนในการดํารงชีวิตรูจักควบคุมและพัฒนาสุขภาพตนเองตลอดไป  ทั้งสังคมของโรงเรียน 
จัดเปนสังคมแหงการสงเสริมสุขภาพ  สมดังเจตนารมณของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่ตั้งไว  

2.2.2 องคประกอบของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมีองคประกอบสําคัญ  10  ประการ  ตามที่กรม
อนามัย  (สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข,  2547,  หนา 3)   

1) นโยบายของโรงเรียน  หมายถึง  ขอความที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานดาน
สงเสริมสุขภาพของโรงเรียน  ซ่ึงจะสงผลตอกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ  เพื่อใหโรงเรียนมีนโยบายดานสงเสริมสุขภาพที่เกิดจากความเห็นชอบของบุคลากรที่
เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน  และเปนเครื่องนําทางการดําเนินงานที่ผูเกี่ยวของรับทราบ  ทําให
การดําเนินงานมีความเขมขนและชัดเจน 

2) การบริหารจัดการในโรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการ
สงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ  ในดานการวางแผนโครงการ  การจัดองคกร  การนิเทศติดตามและ
การประเมินผลภายใตการเชื่อมโยงประสานงานระหวางบุคคลตางๆ  ที่รูบทบาทหนาที่ชัดเจนทั้ง
ของตนเองและภาคีตางๆ  ในชุมชนโรงเรียน            

3) โครงการรวมระหวางในโรงเรียนและชุมชน  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพที่ดําเนินการรวมกันระหวางโรงเรียน   ผูปกครอง  และสมาชิกของชุมชน  เชน  การ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสุขภาพระหวางบานและโรงเรียนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชน       

4) การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนที่ เ อ้ือตอสุขภาพ   หมายถึง  การจัดการ
ควบคุมดูแล  ปรับปรุงภาวะตางๆและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเอื้อ
ตอการเรียนรูสงเสริมสุขภาพกาย  จิต  และสังคมรวมถึงการปองกันโรคและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งตอนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน    

5) การใหบริการอนามัยโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียนจัดใหมีบริการสุขภาพ
ขั้นพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักเรียนทุกคน   ไดแก  การเฝาระวังสุขภาพ  การตรวจสุขภาพ  และการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนในโรงเรียน  เชน  โรคในชองปาก  โรคหนอนพยาธิลําไส   ฯลฯ 

6) สุขศึกษาในโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสุขศึกษาทั้งใน
หลักสูตรการศึกษาและผานทางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อมุงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  และมีการ
ฝกปฏิบัติที่นําไปสูการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตอการมีสุขภาพดี   
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7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  หมายถึง  การสงเสริมใหนักเรียนมี
ภาวะการเจริญเติบโตสมวัย  โดยจัดใหมีอาหารที่มีคุณคาตอสุขภาพ   สะอาด  ปลอดภัยใหกับ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน   

8) การออกกําลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ  หมายถึง  การสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการจัดสถานที่  อุปกรณ  และ
กิจกรรมการออกกําลังกาย   กีฬา  และนันทนาการ  พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามาใช
สถานที่และอุปกรณ   หรือเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม    

9) การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง   ระบบบริการให
คําปรึกษา   แนะแนว และชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และภาวะเสี่ยง  
รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน   

10) สงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  หมายถึง  การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ
กระตุนสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  สงผลดีตอสุขภาพของ
ตนเองและเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนในโรงเรียน  

2.2.3 กลยุทธและกลวิธีในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
                  กลวิธีในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  การสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ  โดยกรมอนามัย  (2542,  หนา 4)  อาศัยกลวิธีหลัก  4  ประการ  คือ 

1) การชักชวน  ชี้แจง  คือ  ชักชวน  ช้ีแจง  กลุมผูกําหนดนโยบายสถาบัน 
ทางวิชาการชุมชนผูปกครอง   สถาบันฝกอมรม  โรงเรียน  ครู  นักเรียน ประชาชนทั่วไปใหเกิด
ความตระหนักและเขาใจแนวคิดเดียวกันในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2) การสรางหุนสวนเพื่อเปนภาคีที่ยั่งยืน  คือ  โดยการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานที่เปนแกนนํา  ไดแก  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย
และองคกรตางๆ  รวมทั้งการรวมหุนสวนใดระดับทองถ่ิน  ไดแก  ชุมชนและโรงเรียน  เพื่อเปน
รากฐานในกานชักชวน  ชี้แจง และระดมทรัพยากร เพื่อนําไปสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพรวมกัน 

3) การพัฒนาศักยภาพของเครือขายในระดับหนวยงานแกนนําและทองถ่ิน 
ทุกระดับคือ  กลาวคือ  ตองมีการพัฒนาบุคลากรและองคกรตั้งแตระดับประเทศถงึระดับโรงเรียน  
และชุนชนในเรื่องการทําแผนงาน  โครงการอบรมครู  อบรมผูนํานักเรียน  อบรมผูนําชุมชน   
เพื่อใหบุคคลดังกลาวสามารถไปดําเนินการและมีสวนรวมในการทําแผนงาน  โครงการปฏิบัติงาน
และความเผยแพรความสําเร็จในการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนได 

4) การวิจัย  ติดตามและประเมินผล  คือ  เพื่อจะไดขอมูลพ้ืนฐานที่ดีมีคุณภาพ
สําหรับใชปรับปรุงการดําเนินงาน  จึงควรดําเนินการวิจัย ติดตาม  และประเมินผลอยางตอเนื่อง 
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 กลยุทธในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจําเปนตองไดรับ 
การปรับปรุงใหเขากับความตองการของทองถ่ินและความเปนไปไดของแตละประเทศและภาค 
โดยคํานึงถึงระบบสังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 
 วิ ธีปฏิบัติในการดํา เนินงานโรงเรียนสง เสริมสุขภาพ  กฎบัตรออตตาวา  
(กรมอนามัย,  2542,  หนา 12 – 17)  ไดจําแนกวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ออกเปน  5 ประเภท  ดังนี้ 

1) สรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  (Build  Healthy  Public  Policy)   
การสงเสริมสุขภาพออกไปนอกขอบเขตการบริการทางสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพนําสุขภาพ 
เขาไปอยูในวาระผูกําหนดนโยบายในทุกภาค  และทุกระดับเปนการนําใหเขาเหลานั้นไดตระหนัก
ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  และใหเขาไดรับวาเปนความรับผิดชอบเพื่อสุขภาพ  โดยมีนโยบาย
สงเสริมสุขภาพแนวทางหลายแนวที่ เสริมซึ่งกันและกัน  คือ  กฎหมาย   มาตรการการเงิน   
การจัดเก็บภาษี  และการเปลี่ยนแปลงองคกร  เปนการดําเนินการประสานกันซึ่งนําไปสูสุขภาพ    
รายไดและนโยบายสังคมซึ่งกอใหเกิดความเสมอภาคมากขึ้นและปฏิบัติการรวมกันชวยใหเกิด 
สินคาและบริการที่ปลอดภัยกวาและเอื้อตอสุขภาพมากกวา  และสภาพแวดลอมที่สะอาดกวา 
และนาอภิรมยกวานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตองการแสวงหาอุปสรรคตางๆ   ในภาคที่มิใช 
สุขภาพ  และวิธีการที่จะขอขจัดอุปสรรคเหลานี้ 

2) สรางสรรคสภาพแวดลอมที่สนับสนุน  (Create Supportive Environment  
for Health)  สังคมของเรามีความสลับซับซอนและมีปฏิสัมพันธกัน สุขภาพไมอาจแยกจาก 
เปาหมายอื่นไดความเชื่อมโยงกันอยางแนนหนาระหวางประชาชนกับสภาพแวดลอมของเขา 
เปนรากฐานของแนวทางสังคม  นิเวศวิทยาตอสุขภาพ  หลักโดยทั่วไปของโลก  ของชาติ  ของภาค
และของชุมชนที่เหมือนกัน  คือ  จําเปนตองสนับสนุนใหเกิดสภาพความเปนอยูและสภาพ 
การทํางานที่ปลอดภัย  เราใจ  พอใจและนาอภิรมย  การประเมินอยางเปนระบบของผลกระทบ 
ตอสุขภาพจากสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยางเร็ว   โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยี  
งานการผลิตพลังงาน  และความเปนเขตเมือง  เปนเรื่องสําคัญและจะตองติดตามดวยปฏิบัติการ 
ซ่ึงจะมีผลเปนบวกตอสุขภาพของสาธารณะ  การปกปองสภาพแวดลอมทั้งที่เปนธรรมชาติและ 
ที่สรางขึ้น และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจะตองอยูในกลยุทธของการสงเสริมสุขภาพ 

3) สรางความเขมแข็งใหแกปฏิบัติชุมชน  (Strengthen  Community  Action)  
การสงเสริมสุขภาพทําไดโดยผานทางปฏิบัติการชุมชนที่มั่นคง  และมีประสิทธิผลในการจัดลําดับ
ความสําคัญ  การตัดสินใจ  การวางแผนกยุทธ  แลวดําเนินการเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีขึ้น  หัวใจของ
ขบวนการนี้คือการเพิ่มอํานาจใหชุมชน  ใหมีความเปนเจาของและควบคุมกิจกรรมและโชคชะตา  
ของชุนชนเองการพัฒนาชุมชนเปนการดึงเอาทรัพยากรบุคคล  และวัตถุในชุมชนมาเสริมการ
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พึ่งตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม  และเพื่อพัฒนาระบบที่ยืดหยุน ในการสรางความเขมแข็ง
ในการให   สาธารณะมีสวนรวมและชี้นําในเรื่องตางๆ  เกี่ยวกับสุขภาพ  ทั้งนี้ตองมีการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร  อยางเต็มที่และตอเนื่อง  เขาถึงโอกาสที่จะเรียนรูในเรื่องสุภาพ  รวมทั้งการสนับสนุนใน
เร่ืองทุน   

4) พัฒนาทักษะสวนบุคคล  (Develop Personal  Skill)  การสงเสริมสุภาพสนับสนุน
การพัฒนาบุคคลและสังคมโดยการใชขอมูลขาวสาร การศึกษาเพื่อสุขภาพ  และการเสริมทักษะดวย
การกระทําเหลานี้การสงเสริมสุภาพจึงเพิ่มทางเลือกใหประชาชนไดใชควบคุมสุภาพของตนและ
ส่ิงแวดลอมของเขา  นอกจากนี้ยังสามารถเลือกส่ิงที่เปนคุณตอสุภาพอีกดวย   เปนเรื่องจําเปนที่จะ
ทําใหประชาชนมีความสามารถจะเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเตรียมตนเองสําหรับชวงตางๆ  และเพื่อ
เผชิญกับโรคเรื้อรังและกันบาดเจ็บ   ส่ิงเหลานี้ตองทําใหเกิด   

5) ปรับเปลี่ยนการบริการสุขภาพ  (Reprint Health Services)  ในการบริการสุขภาพ  
การสงเสริมสุขภาพเปนหนาที่  ซ่ึงแบงกันรับผิดชอบโดยบุคคล  กลุมชุมชน   นักวิชาชีพสุขภาพ
สถาบันสุขภาพ  และรัฐบาล  ทุกฝายตองทํางานรวมกันเพื่อระบบบริการสุขภาพ  ซ่ึงนํามาซึ่ง
สุขภาพดี   บทบาทของภาคสุขภาพตองเคลื่อนมากขึ้นไปในทิศทางของการสงเสริมสุขภาพ  
นอกเหนือจากการใหบริการทางคลินิกและการรักษา  บริการสุขภาพจําตองรับเอาภารกิจ  ซ่ึงขยาย
กวางออกไปไดดวยความเอาใจใส   และเคารพตอความตองการทางวัฒนธรรมภารกิจนี้ 
ควรสนับสนุนความตองการของปจเจกบุคคลและชุมชนเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีกวา  และเปดชองทาง
ติดตอระหวาง   ภาคสุขภาพสุขภาพและองคประกอบทางสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจและ 
สภาพแวดลอม  การปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพยังตองการความเอาใจใสอยางมาก  ในการวิจัย 
เพื่อสุขภาพ 
 หลังจากการประชุมสงเสริมสุขภาพครั้งแรกของโลก   เมื่อ พ.ศ. 2529   ที่กรุง 
ออตตาวาก็ไดมีการประชุมตอมาอีก  3  คร้ัง  การประชุมครั้งที่สองไดจัดขึ้นที่กรุงอะเคเลค  ประเทศ
ออสเตรเลีย  เมื่อ  5–7  เมษายน 2531  โดยมีหัวขอ  นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  ครั้งที่สามไดจัดขึ้นที่
เมืองซุนดวัลลประเทศสวีเดน  ระวางวันที่  9–15  มิถุนายน 2534   ในหัวขอ สภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอสุขภาพ การประชุมครั้งลาสุดไดจัดขึ้นที่นครจาการตาประเทศอินโดนีเซียระหวางวันที่  21–25 
กรกฎาคม  2540  โดยมีหัวขอ  “New Players for a New Era : Leading Health Promotion into  the  
21st Century”  หลังจากการประกาศกฎบัตรออตตาวาเมื่อ 12  ปที่แลวประเทศตางๆ  ก็ไดดําเนินการ
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพแนวใหมขึ้นโดยตลอด  ความสําเร็จและความลมเหลวที่ไดประสพ  ทํา
ใหนักวิชาการสงเสริมสุขภาพเกิดความตระหนักวาหากจะใหเกิดความสําเร็จในงานสงเสริมสุขภาพ
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จะตองสรางภาคีจากภาคตางๆ  จะตองแสวงหา  เปล่ียนแปลงสําหรับยุคใหมที่จะนําการสงเสริม
สุขภาพเขาสูศตวรรษใหมที่ใกลจะมาถึงนี้ 
 สาเหตุที่สําคัญก็คือตัวกําหนดของสุขภาพที่มีเพิ่มมากขึ้นในโลกที่มีความซับซอน
หลากหลายของสภาพแวดลอมทั้งที่เปนปจจัยของสังคม   เศรษฐกิจ  และระบบนิเวศ  จากการศึกษา
องคการอนามัยโลก  ((World  Health  Organization, 1996,  p. 27–30)  ไดสรุปวา  องคกรผูรวมงาน
พัฒนา  ของงานสงเสริมสุขภาพจะประกอบดวย 

1) องคกรของรัฐ   จะไมใชเปนองคกรเดียวที่รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ 
อีกตอไปบทบาทขององคกรที่จะไมใชเปนผูนําในงานนี้  แตจะเปนหุนสวนเทานั้น  อยางไรก็ตาม
คงจะตองยอมรับวาองคกรของรัฐนาจะเปนผูประสานและมีบทบาทริเร่ิมในนโยบาย  สาธารณะ 
เพื่อสุขภาพ  และจะตองมีบทบาทสงเสริมเกื้อกูลหนุนใหองคกรที่มีใชรัฐประเภทตางๆ ไดมีโอกาส
ใชความสามารถทํางานสงเสริมสุขภาพอยางเต็มที่โดยการจัดสรรทรัพยากรใหและเปดโอกาศตางๆ  
ใหมีโอกาสสูงเดนขึ้นบทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการประสานงานกับองคกรของรัฐ 
ในภาคอื่นที่มิใชภาคสุขภาพตัวอยางเชนในการควบคุมบริโภคยาสูบกระทรวงสาธารณสุข 
จําเปนตองทํางานอาจเปนองคกรระดับชาติขนาดใหญ หรือองคกรขนาดเล็ก  องคกรเหลานี้ 
เกิดจากการที่ผูบริโภคทางสุขภาพ เกิดความตองการคุมครองในปญหาสุขภาพตางๆ  

2) สมาคมวิชาชีพ  กลุมแรกที่แสดงบทบาทในงานสงเสริมสุขภาพคือสมาคม 
สาธารณสุข  สมาคมสุขภาพชุมชนและสมาคมนักวิชาการสงเสริม  ตอไปกลุมที่จะเขามารวมดวย
นาจะเปนแพทยสมาคม  ทันตแพทยสมาคม  เปนตน  สมาคมวิชาชีพสามารถประกาศจุดยืน 
ของตนเองในเรื่องตางๆ  อาทิเชน  ในเรื่องการใชเข็มขัดนิรภัย   ควันบุหร่ีมือสอง   สุขภาพสตรี 
ความคิดเห็น และการชี้แนะของสมาคมวิชาชีพมีน้ําหนักสูงตอสาธารณะ  นําไปสูวาระสาธารณะ  
ซ่ึงผูกําหนดนโยบาย  คือ  นักการเมือง  จะตองนําไปดําเนินการใหเกิดผลทางปฏิบัติ 

3) ภาคเอกชน   การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจของโลกไดนําไปสู 
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมในปลายทศวรรษที่ 20  นี้   ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาแบบดั้งเดิม
กําลังมีนอยลงเปนลําดับ  ภารกิจของภาคเอกชนที่จะมีพลังเขมแข็งในตลาดการสงเสริมสุขภาพ 
มีสามกลุม คือ   

(1) อุตสาหกรรมสื่อ  คมนาคม  ขอมูลขาวสาร  เปนตลาดที่เติบโตมหึมา 
ในปจจุบันตอเนื่อง  เชน  ส่ือสุขภาพ  24 ช่ัวโมง   โปรแกรมสุขภาพ  แผนซีดีรอม  กลุมชวยตนเอง
ทางอินเทอรเน็ต   บริการสุขภาพตามสาย 

(2) อุตสาหกรรม  ลีลาชีวิตและการพักผอนหยอนใจ  เปนกลุมผูเลนกลุมใหญ
ซ่ึงมีผลิตภัณฑและบริการหลากหลาย  เชน  อุตสาหกรรมอาหาร  เครื่องดื่ม  บุหร่ี  การทองเที่ยว
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คอนเสิรต  บันเทิง  กีฬา  อุตสาหกรรมเหลานี้กําลังขยายกวางเปนอุตสาหกรรมรอบโลก  กอใหเกิด
ปญหาวาผลิตภัณฑใดเอื้อและผลิตภัณฑใดทําลายสุขภาพ  สังคมจะจัดการอยางไรกับผลิตภัณฑ
เหลานี้ในแงของสุขภาพและ จริยธรรม 

(3) อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมของภาคสุขภาพนี้กําลังมอง
การสงเสริมสุขภาพเปนตลาดของอนาคต  โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพตางๆ  จะแขงขัน 
ในการทํากําไรสุขภาพ  และคุณภาพของการบริการจะเบนทิศทางเขาหาชุมชน  เปนขบวนการ 
ที่ความรับผิดชอบ  ในการใหบริการสุขภาพของรัฐคอยๆ  เปล่ียนไปอยูในมือของภาคเอกชน 
โดยชุมชนควบคุมพฤติกรรมขององคกรเหลานี้ 

(4) ชุมชนวิชาการ   ผูเลนหรือหุนสวนที่สําคัญดวยการเปนผูแสวงหาความรู
ใหมๆ โดยการวิจัยเพื่อนําผลมาใชในกลยุทธและปฏิบัติการตางๆ ของงานสงเสริมสุขภาพ  
บทบาทอีกประการหนึ่ง คือ  การพัฒนาบุคคลดวยการใหการฝกอบรมหรือดําเนินการในหลักสูตร
การสงเสริมสุขภาพนอกจากนี้  ชุมชนวิชาการยังสามารถจัดโครงการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบ
ตางๆ  ไดดวย 

(5) องคการสวนทองถ่ิน   อาจมีบทบาทเปนแกนนําในโครงการสงเสริม 
สุขภาพ   ตางๆ  ตัวอยาง  เชน  เปนผูนําโครงการเมืองนาอยู   ซ่ึงไดเกิดขึ้นทั่วโลก   โครงการเกิดได
ดวยความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ  โดยมี 
เปาหมาย คือ สุขภาพของคนเขตเมืองและสภาพแวดลอมที่ดีของเมืองดวยการดําเนินการรวมกัน
องคกรสวนทองถ่ินองคกรชุมชน  มหาวิทยาลัย   องคกรที่มิใชของรัฐ  และภาคเอกชนของเมืองนั้น 
 งานสงเสริมสุขภาพแนวใหม เปนงานที่สําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
ประเทศไทย   เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในสภาพแวดลอมทางสังคม  เศรษฐกิจ 
และการเมือง  ซ่ึงไดเกิดขึ้นแลวในปลายศตวรรษนี้และจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปในศตวรรษ 
หนางานนี้ จําเปนตองมีผูเลนใหม  ซ่ึงจะเปนภาคีและหุนสวนสําคัญประกอบดวย ภาครัฐ องคกร 
ที่มิใชรัฐภาคเอกชล   องคกรสวนทองถ่ินและชุมนุมวิชาการ   ดวยกลยุทธใหมและวิธีใหมกฎบัตร
ออตตาวา  ผูเลนทั้งหมดจะตองรวมมือรวมใจกันเพื่อใหเกิดพลังอันเขมแข็งในการสงเสริมสุขภาพ
ของประเทศ 
 ความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต  3  ชลบุรี  (2541 หนา  53–54)  ไดกลาวถึงความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุขไววา  การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
มีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ  การพัฒนาคนซึ่งมีภารกิจหลัก  คือ  การพัฒนาดานสุขภาพพลานามัย   
จิตใจ  และสติปญญาไดระดับหนึ่ง  กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเห็นความสําคัญ  
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และความจําเปนในการที่จะประสานความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน  ทั้งใน
ระดับนโยบายจะถึงระดับปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาคนตามแผนพัฒนา
เเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9 (2545–2549)  โดยการพัฒนาตามพื้นที่  ภารกิจ  และการมี
สวนรวม  เพื่อไดมีการทําความตกลงความรวมมืออยางทางการของทั้งสองกระทรวง   โดยจะรวม
ดําเนินการใน   4  ดาน  ดังนี้ 

1) ดานสงเสริมสุขภาพ    ไดมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการใหบริการ 
ดานสงเสริมสุขภาพไวกลุมหลัง   ซ่ึงสามารถครอบคลุมประชากรทั้งหมด  คือ   สถานศึกษาและ
ครอบครัวโดยประกอบดวยลักษณะงานตอไปนี้   เชน 

(1) งานสงเสริมสุขภาพ 
(2) งานพฤติกรรมสุขภาพ 
(3) งานคุมครองผูบริโภค 
(4) งานสุขภาพจิต 
(5) งานสาธารณสุขมูลฐาน 

2) ดานการควบคมุและปองกันโรค  ประกอบดวยลักษณะงานที่สําคัญ  เชน 
(1) งานควบคุมและปองกันโรคติดตอ 
(2) งานควบคุมและปองกันโรคไมติดตอ 
(3) งานควบคุมและปองกันการติดตอสารเสพติด 

3) ดานการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพรางกายประกอบดวยลักษณะงาน 
ที่สําคัญ   เชน 

(1) งานรักษาพยาบาล 
(2) งานฟนฟูสภาพรางกาย 

4) ดานความรวมมือทางวิชาการมีลักษณะงานที่สําคัญ   เชน 
(1) งานพัฒนาบุคลากร 
(2) งานผลิตบุคลากร        
(3) งานวิจยัและพฒันาทางวิชาการ  

2.2.4 การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบันที่เปนผลมาจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
การสื่อสาร  ทําใหวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย  สงผลตอ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนบางกลุมที่ไดรับอิทธิพลของแบบอยางที่ไมเหมาะสม  จากการที่มี
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คานิยมและวัฒนธรรมตามกระแสสังคมตะวันตก  นําไปสูปญหาตางๆ ที่เกิดจากตัวเด็กเอง  
ครอบครัว  สังคมแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน 
 จากปญหาดังกลาว  หากไมมีการปองกันลวงหนา  จะกอใหเกิดความสูญเสีย 
ทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  นานัปการ  จึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญในการเรงสราง 
คุณภาพทั้งดานการศึกษา และสุขภาพ   เพื่อพัฒนาศักยภาพใหเด็กและเยาวชนเปนผูมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี  บรรลุตามความมุงหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
มาตรา  6   “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อการพัฒนาเด็กไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรายกาย  
จิตใจ  ภูมิปญญาความรู  และคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  (สํานักสงเสริมสุขภาพกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข,  2547,  หนา 3)   

2.2.5 แนวทางในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี   เขต  1     
 โรงเรียนในเขตอําเภอบานบึงไดเขารวมการดําเนินงานเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตาม
หนังสือของสํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรี เขต 1  ที่  ศธ.04034/3039  ลงเมือ่วนัที ่ 6  มถุินายน 2548  
เร่ือง   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ลงนามโดย  นายสุรัตน  
ไชยชมภู  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  คูมือการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพสําหรับโรงเรียน  (ฉบับปรับปรุง  2547)  ไดเสนอแนวทางในการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ  ซ่ึงมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด 
ประจําป  2548  ประกอบไปดวย 
  (1)  นางธาราวรรณ  นันทพิศาล เจาหนาที่บริหารสาธารณสุข  7 
  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ   
   สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 (2)  นางคนึงนิตย  จิตรศาสตร นักวิชาการสาธารณสุข  7 ว. 
  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ   
   สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 (3)  นางผาสุข  สุวรรณจิตต นักวิชาการสาธารณสุข  7 ว. 
  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ   
   สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 (4)  นางสาวพรรณทิพา  ฐิติวร นักวิชาการสาธารณสุข  8 ว. 
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  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ   
   สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 (5)  นางวันดี  จันทรศิริ นักวิชาการสาธารณสุข  8 ว. 
  ศูนยอนามัยที่  3  จังหวัดชลบุรี 
 (6)  นายชูชัย  ทรงครุฑ นักวิชาการสาธารณสุข  7 ว. 
  ศูนยอนามัยที่  3  จังหวัดชลบุรี 
 (7)  นายบุญธรรม  จินดารันต นักวิชาการสาธารณสุข  8 ว. 
  ศูนยอนามัยที่  3  จังหวัดชลบุรี 
 (8)  นางนิรมล  สุจิตโตสกุล ศึกษานิเทศก  คศ. 3 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
   เขต 1 

2) ประสานกับศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  เพื่อเขารวมประชุมชี้แจงการดําเนินงาน 
3) จัดประชุมสัมมนาระดมความคิด  ในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

ระหวางหนวยงานตางๆ  ของกระทรวงที่เกี่ยวของ 
4) จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  สรรหากลุมบุคคลที่สนใจ
งานสงเสริมสุขภาพ  และการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน  แตงตั้งเปนคณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของโรงเรียน  จํานวน  10 – 15 คน  ซ่ึงประกอบดวย  ครู  นักเรียน  ผูปกครอง   
เจาหนาที่สาธารณสุข และผูแทนองคกรในชุมชน  โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่ในการ
รวมกันคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาสงเสริมการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  สัดสวนของ
คณะกรรมการอยางนอย  3 ใน 5  มาจากประชาชนหรือองคกรในชุมชน  ทั้งนี้เพื่อใหชุมชน 
ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ อยางเขมแข็ง และมีการประชุมรวมกันปละ  2 คร้ัง 

5) โรงเรียนเปาหมาย  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และชุมชนทําความตกลงกําหนด
เร่ืองที่ตองการสงเสริม  รวมทั้งกําหนดแผนและดําเนินการรวมกัน 

6) เผยแพรการดําเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไปสูโรงเรียนอื่นๆ  
และสนับสนุนใหมีการขยายโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นในปตอๆ ไป 

กลวิธีในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในจังหวัดชลบุรีกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุขศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  3  ชลบุรี  (2541,  หนา 17)  ไดเสนอกลวิธีในการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ  ดังนี้ 
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1) ผูบริหารของโรงเรียนยอมรับแนวคิดและหลักการของโรงเรียนสงเสริม 
สุขภาพ พรอมทั้งกําหนดเปนนโยบายของโรงเรียน 

2) โรงเรียนปรับโครงสรางและดําเนินกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ  ใหเปน 
กิจกรรมปกติควบคูกับการศึกษา 

3) หนวยงานตางๆ   ของกระทรวงที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน  เพื่อใหเกิด 
การบูรณาการกิจกรรมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 

4) โรงเรียนแสวงหาความรวมมือและทรัพยากรจากองคกรเอกชนและชุมชน 
ในพื้นที่ 

5) องคการที่เกี่ยวของและโรงเรียน  ประชาสัมพันธและชักชวนชี้แจงใหเกิด 
การสนับสนุนจากสื่อมวลชนและนักการเมือง 

6) องคการที่ เกี่ยวของรวมกอตั้งกลุมพันธมิตรโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   
ทั้งในระดับหมูบาน  ตําบล และจังหวัด 

7) ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  3   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  และฝายการศึกษา
รวมประเมินความสําเร็จของโรงเรียน  โดยจัดการประกวด  และใหประกาศเกียรติคุณ 
  รายช่ือโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนาที่เขารวมดําเนินการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

1)  โรงเรียนบานหนองปรือ                        
2)  โรงเรียนบานปายุบ                         
3)  โรงเรียนบานตาลดํา                           
4)  โรงเรียนวัดอรุณรังษี                 
5)  โรงเรียนบานบึงกระโดน                 
6)  โรงเรียนบานปาแดง                         
7)  โรงเรียนชุมชนบานอางเวียน         
8)  โรงเรียนวัดคลองใหญ                  
9)  โรงเรียนบานเนินโมก                       

                         10)  โรงเรียนบานหนองไผแกว                 
                         11)  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม       
                         12)  โรงเรียนวัดเขาไผ  (เชี่ยววิทยาคณุ)     
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2.2.6 เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
  เกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ระดับประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1–2   
(กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข,  2546,  หนา  3–7)  จัดทําภายใตองคประกอบโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ  10  องคประกอบ  คือ  1. นโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน  2.  การบริหารจัดการใน
โรงเรียน  3.  โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน  4.  การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอ
สุขภาพ   5.  บริการอนามัยโรงเรียน   6.  สุขศึกษาในโรงเรียน  7.  โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย   
8.  การออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการ   9.  การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  10.  การ
สงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  ดังนั้นตัวช้ีวัดและเกณฑประเมินจึงยึดตาม  10   องคประกอบ
ดังกลาว  เพื่อใหสะทอนถึงระดับการดําเนินงานของโรงเรียนในแตละองคประกอบ   อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาเขาสูมาตรฐานที่สูงขึ้นได 
 วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหโรงเรียนใชเปนเครื่องมือประเมินตนเอง   เปนการนําไปสูการปรับปรุง
และพัฒนาใหไดมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2) เพื่อใหทีมประเมินระดับอําเภอและระดับจังหวัด   ใชเปนเครื่องมือประเมิน   
เพื่อรับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

คําชี้แจงการใชแบบประเมิน 
  สาระสําคัญของเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในแตละ 
องคประกอบคือ   ตัวช้ีวัด   ระดับการประเมิน  และแหลงขอมูล/วิธีพิสูจน   เพื่อใหสามารถบงบอก
ถึงสถานการณที่เปนจริงของโรงเรียนและเปนแนวทางในการพัฒนาไปสูระดับการประเมินที่สูงขึ้น
ตอไป 
 ปรัชญาของการประเมิน   ใหยึดหลักกัลยาณมิตร  เปนการมองเชิงบวก  กรณีที่โรงเรียน
ไมผานเกณฑขอใด   ควรใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น 
 ความหมาย 
 เกณฑ :  มาตรฐานสูงสุดที่ตองการใหเกดิในโรงเรียนสงเสริม  

สุขภาพ 
 ระดับการประเมิน  :  ผลที่บงบอกถึงสถานการณที่เปนจริงของโรงเรียน 

ซ่ึงจะตรวจสอบไดจากแหลงขอมูล/วิธีพิสูจน 
 แหลงขอมูล/วธีิพิสูจน  :  แนวทางสําหรับผูประเมนิในการคนหา  ตรวจสอบ 

ขอมูล  ซ่ึงมีทั้งขอมูลที่มีอยูแลว และขอมลูที่ตองเก็บ 
เพิ่มเติมการใชแบบประเมิน 
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- ในแตละองคประกอบจะมีจํานวนตัวช้ีวัดที่แตกตาง
กัน 

- ใสคะแนนในชองคะแนนที่ได 
- รวมคะแนนเมื่อประเมินครบทุกตัวช้ีวัดของแตละ

องคประกอบ 
- นําคะแนนแตละองคประกอบเปรียบเทียบเกณฑ 

การตัดสิน 
- สรุปผลการประเมินของทุกองคประกอบ 

  เกณฑการตัดสิน   
         แตละองคประกอบแบงเกณฑตัดสินไว  4 ระดับ  ดังนี้ 
         รอยละ   75  ขึ้นไป  ของคะแนนสงูสุด   ถือวาผานเกณฑประเมนิขั้นดีมาก 
         รอยละ   65–74  ของคะแนนสงูสุด   ถือวาผานเกณฑประเมนิขั้นด ี
         รอยละ   55–64  ของคะแนนสงูสุด   ถือวาผานเกณฑประเมนิขั้นพื้นฐาน 
         นอยกวารอยละ  55 ของคะแนนสงูสุด   ถือวาไมผานเกณฑประเมิน  
  ทีมประเมินมี   3  ระดับ  ไดแก 

1) ทีมประเมินระดับเขต  ประกอบดวย  ผูแทนจากกรมอนามัยในระดับเขต   
ผูแทนจากฝายการศึกษาในระดับเขต 
  บทบาทหนาที ่

(1) ใหคําปรึกษาชวยเหลือ  สนับสนุนดานบริหาร และดานวิชาการแกทีม
ประเมินระดับจังหวัด 

(2) สุมประเมินโรงเรียนที่ผานการรับรองประกาศเกยีรติคุณระดับทอง 
(3) ติดตามและรวบรวมผลการประเมินโรงเรียนในจังหวัดทีรั่บผิดชอบ 
(4) รวมทีมประเมนิตามที่จังหวดัรองขอ หรือตามความเหมาะสม 

2) ทีมประเมินระดับจังหวัด   
  พิจารณาตามความเหมาะสมในแตละจังหวดั   ควรประกอบดวยบุคลากร 
ฝายการศึกษาและฝายสาธารณสุข 
 บทบาทหนาที ่

(1) ใหคําปรึกษาชวยเหลือ   สนับสนุนดานบริหารและดานวิชาการแกทีม
ประเมินระดับอําเภอ  ประเมินเพื่อรับรองประกาศเกียรติคุณระดับทอง 

(2) ติดตามและรวบรวมผลการประเมินโรงเรียนในจังหวัด 
(3) ทีมประเมินระดับอําเภอ 
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  พิจารณาตามความเหมาะสมในแตละอําเภอ   ควรประกอบไปดวยบุคลากร
ฝายการศึกษาและฝายสาธารณสุข 
 บทบาทหนาที ่

(1) ประเมินเพื่อรับรองประกาศเกียรติคณุระดบัเงินและทองแดง 
(2) รวบรวมผลการประเมินโรงเรียนในอําเภอและแจงทีมประเมินระดับ

จังหวัด 
  ทีมที่ปรึกษาและสนับสนุน  ควรประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
 บทบาทหนาที ่

(1) เปนที่ปรึกษาการประเมินตนเองของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
(2) ชวยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนเพื่อพัฒนาเขาสูโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

กระบวนการในการเขาสูการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 โรงเรียนที่ เขารวมดําเนินการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพคือ    โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในทุกสังกัด   ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 การเขารวมโครงการของโรงเรียน   ผูบริหารโรงเรียนแสดงเจตจํานง  เพื่อเปน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   โดยแจงไปยังตนสังกัดในระดับเขตการศึกษาที่สังกัดอยู 

  การพัฒนาเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบโรงเรียน 

ที่แสดงเจตจํานงเพื่อเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  พรอมทั้งประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ 
โรงเรียนประเมินตนเอง  (Self  Assessment)  โดยใชเกณฑมาตรฐานการประเมนิ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อคนหาสิ่งที่ยังไมไดดําเนินการ 
โรงเรียนพัฒนาใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน  ทั้งในสวนที่สามารถดําเนินการ 

ไดเองและสวนที่จําเปนตองขอรับการสนับสนุนจากบุคคล / หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ซ่ึง
สามารถขอรับคําแนะนําไดจากทีมที่ปรึกษาและสนับสนุน 

เมื่อโรงเรียนดําเนินการไดครอบคลุมทุกองคประกอบ  และเห็นวาผานเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพแลว   สามารถขอรับการประเมินเพื่อรับรอง 
การเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ไดจากทีมประเมินระดับอําเภอ 

การประกาศรับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
เมื่อโรงเรียนไดผานการประเมิน  เพื่อรับรองการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

จากทีมประเมินแลวโรงเรียนจะไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข 
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ระดับทองแดง      : ผานการประเมินขั้นดีมาก  ไมนอยกวา  4  องคประกอบ 
                     : ไมมีผลการประเมินต่ํากวาขัน้พื้นฐาน  

ใน  6  องคประกอบที่เหลือ 
ระดับเงิน           : ผานการประเมินขั้นดีมาก  ไมนอยกวา  6  องคประกอบ 
                      : ไมมีผลการประเมินต่ํากวาขัน้พื้นฐาน   

ใน  4  องคประกอบที่เหลือ 
ระดับทอง           : ผานเกณฑการประเมินขั้นดมีาก   

ไมนอยกวา  8  องคประกอบ 
                           : ไมมีผลการประเมินต่ํากวาขัน้พื้นฐาน   

ใน  2  องคประกอบ 
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- จังหวดัประชมุชี้แจง 
- จังหวดัจัดอบรมพัฒนา       

ศักยภาพแกนนํา 
 

คณะกรรมการ 
สงเสริมสุขภาพ                                                                                         
ของโรงเรียน 
 
 

ทองถ่ิน                                                                                                         
สนับสนุนทรัพยากร                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การรับรองมีอายุ  2  ป  นับจากวันประกาศ 
การเลื่อนระดบัของการประเมิน  สามารถทําไดตามความพรอมของโรงเรียน 
 
ภาพ  1  กระบวนในการเขาสูการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

(ที่มา : กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข,  2546,  หนา 7)   
 

กระบวนการในการเขาสูการรับรองเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนเขารวมโครงการ 

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนประเมินตนเอง 
 (Self  Assessment)   

ประเมินเพื่อการรับรอง 
เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ระดับทองแดงและระดับเงิน 

โรงเรียนพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐาน 
 (Quality  Improvement)   

ประเมินเพื่อการรับรอง 
เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

ระดับทอง 

ทีมที่ปรึกษาและสนับสนุน 

ทีมประเมินระดับอําเภอ 

ทีมที่ปรึกษาและสนับสนุน 

ทีมประเมินระดับจังหวัด 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากโครงการ   นักเรียน   ผูปกครองไดรับ 

ประสบการณจากการรวมดําเนินงานกับโรงเรียนทําใหเกิดจินตทัศนใหมตอการสรางสุขภาพที่ดี  
และเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองยั่งยืนในการดําเนินชีวิต 

2) ส่ิงที่ศูนย ฯ คาดวาจะเกิดข้ึนภายหลังการดําเนินงาน  โรงเรียนตนแบบ 
ของศูนยฯ   เขตจังหวัด  รวมทั้งโรงเรียนอ่ืนๆ  ที่สมัครเขารวมมีความกาวหนาในการดําเนิน 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่มีผูปกครอง  และสมาชิกในชุมชนมีบทบาทรวม  มีการผสมผสานงาน
ของศูนยวิชาการเขตตางๆ   ของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียน 
สงเสริมสุขภาพของจังหวัดอยางเหมาะสม  ทั้งในดานเทคโนโลยี  งบประมาณ  เอกสาร  และอ่ืนๆ 
 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
                  นงคนุช   มิควาฬ  (2544,  บทคัดยอ)  ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  5  วุฒิการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดศึกษาเรื่อง  การ
ประเมินการสงเสริมสุขภาพตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  6  
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  เปนกลยุทธหนึ่งของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  ที่มีจุดมุงหมายที่
จะปฏิรูปการสาธารณสุขใหบรรลุวัตถุประสงค   แผนพัฒนาสาธารณสุข  ฉบับที่  8  ที่เนนคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา   กลยุทธโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจึงยึดคนในโรงเรียนเปนหลัก  สรุปผล
วิจัย 

1) บุคลากรโดยรวมเจาหนาที่สาธารณสุข  ผูปกครอง  และผูนําชุมชนเห็นวา 
มีการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   โดยภาพรวมและรายดาน  3  ดาน  คือ  
ดานบริบท   ดานปจจัยนําเขา  และดานกระบานการอยูในระดับปานกลาง  และมีการดําเนินงาน
ดานผลลัพธ   อยูในระดับมาก แตผูบริหารและครูอนามัยโรงเรียนเห็นมีการดําเนินงานโดยภาพรวม
และรายดาน  2  ดานอยูในระดับมาก  คือ ดานบริบท และดานผลลัพธและเห็นวามีการดําเนินงาน
อีก  2  ดานที่เหลืออยูในระดับปานกลาง 

2) บุคลากรที่มีสภาพตางกัน  เห็นวามีการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียน 
สงเสริมสุขภาพโดยภาพรวมและรายดาน  2  ดาน  คือ  ดานบริบทและดานผลลัพธ   แตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูบริหารและครูอนามัยโรงเรียนเห็นวามีการดําเนินงาน
ตามโครงการมากกวาเจาหนาที่สาธารณสุข และเห็นวามีการดําเนินตามโครงการโดยภาพรวม 
มากกวาผูปกครอง 
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3) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ    
ไดแกการกําหนดกิจกรรมและนโยบายยังไมชัดเจน   ขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจโครงการ
อยางชัดเจน   ขาดการประสานงานระหวางโรงเรียนชุมชน  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และโครงการ 
ไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น  สวนขอเสนอแนะ ไดแก  ควรจัดประชุมอยางสม่ําเสมอ   
หารูปแบบชี้แจงใหระดับผูปฏิบัติเขาใจ  ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบมากกวานี้และ 
โครงการนี้ควรบรรจุใหอยูในแผนการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข   
และองคการบริหารสวนตําบล 
                 สุพัตรา  ธนัญชัย  (2544)  ไดศึกษาเรื่องศักยภาพของโรงเรียนสารภีพิทยาคมในการเปน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  พบวา   

1) นโยบายสุขภาพของโรงเรียน  มีการประกาศใชนโยบายอยางชัดเจน  ทําให
เกิดการทํางานดานสุขภาพแบบพหุภาคี  เอื้อตอการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2) ส่ิงแวดลอมทางกายภาพกําลังอยูในชวงปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน 
โรงเรียนใหเอื้อตอการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

3) ส่ิงแวดลอมทางสังคม  สวนใหญมีการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางนักเรียน  
ครู  และผูที่เกี่ยวของที่ดี  สรางความอบอุน และมีความสุข   

4) ความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชน  มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน อยาง 
ตอเนื่อง  และกอใหเกิดเปนชุมชนที่เขมแข็ง  เอื้อตอการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

5) มีการพัฒนากระบวนการทักษะสวนบุคคลดานสุขภาพซึ่งเอื้อตอการเปน 
โรงเรียนสงเสริมสขุภาพ 

6) มีการบริการสุขภาพโรงเรียน  มีการปรับเปลี่ยนการบริการสุขภาพไปสู 
การบริการสุขภาพแนวใหม  เอื้อตอการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 สรุปจากการวิจัยไดวา โรงเรียนสารภีพิทยาคมมีศักยภาพในการเปนโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพไดตอไป 
 ปญญา   สมบูรณศิลป (2532)  ไดศึกษาเรื่องการสุขศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนของประเทศไทย  พบวา  วิธีการสอนสุขศึกษามีประสิทธิภาพดังนี้ 

1) การสอนสุขศึกษา ตองฝกเด็กใหมีพฤติกรรม ที่ถูกตองและสรางสุขนิสัยที่ดี 
ใหเกิดขึ้น แกเด็กจนเกิดความเคยชิน 

2) การสอนสุขศึกษาใหไดผลสมบูรณนั้น  จะตองมีการจัดสิ่งแวดลอมให 
ถูกสุขลักษณะ  โดยเนนใหเห็นวาการจัดแวดลอมใหเด็กสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
และส่ิงแวดลอมนั้นไมใชแตวัตถุเทานั้นแตรวมถึงจิตใจของเด็กดวย 
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3) โรงเรียนในเขตเทศบาลสอนสุขศึกษา  ไดผลสมบูรณกวาโรงเรียนนอกเขต
เทศบาล  เนื่องจากการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดเหมาะสม 

4) โรงเรียนขนาดเล็กสอนสุขศึกษาไดผลสมบูรณกวาโรงเรียนขนาดกลาง 
และขนาดใหญ   เนื่องจากครูที่ทําหนาที่สอนในโรงเรียนขนาดเล็กจะสอนไดดี  เพราะเปน 
ครูประจําชั้นของเด็กนักเรียน  ซ่ึงเปนผูใกลชิดและรับรูสภาพปญหาของเด็ก  อีกทั้งยังสามารถ 
ติดตามผลการเรียนการสอนไดดีกวาครูพิเศษที่สอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและใหญ 
 วิลาศ   จันทรัตน (2542,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานสุขภาพอนามัยของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล และโรงเรียนนอกเขตเทศบาล  พบวา  ดานการประสานงานและขอความรวมมือ
กับหนวยงานอื่นของโรงเรียนนอกเทศบาลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                     พารสัน  เสตียร และโทมัส   (Parson,  Stear  & Thomas,  1996,  p.311)  ไดศึกษา
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในยุโรป :  รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการประเมินผล  พบวา  
งานวิจัยฉบับนี้นําเสนอรูปแบบองคการรวมของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและรูปแบบกรอบแนวคิด
สําหรับการประเมินผลกรอบแนวคิดที่กวางขวาง   การยอมรับแนวคิดของการจัดตั้งระดับชาติ   
ซ่ึงโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไดรับการพัฒนาและพรรณนาความตั้งใจ   เพื่อที่จะเนนใหบริบท 
และกระบวนการมากกวาผลลัพธ  รูปแบบของแนวความคิดไดถูกประยุกตสูโรงเรียนสงเสริม 
สุขภาพแหงเครือขายยุโรป  (ENHPS)  ที่ซ่ึงเปนแรงผลักดันที่มีความสัมพันธกับนวัตกรรมแตการ
ปฏิบัติในวิธีที่แตกตางและความแตกตางของระดับความหนักแนน   งานวิจัยไดเสนอแนะการเขาถึง
การเลือกสูการประเมิน  ซ่ึงจะใชเฉพาะกลุมผูอานและความตองการตัดสินใจเทานั้น 
            ชิน  (Chin,  1973;  อางอิงจาก  กรมอนามัย,  2525,  หนา 15)  ไดทําการวิจัยเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับปญหาตางๆ  ของทางโรงเรียน  โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียน 
ระดับประถมศึกษาจํานวน  157 คน  ชึ่งมีฐานะเศรฐกิจตางกันผลการวิจัยสรุปไดวาฐานะเศรษฐกิจ
อาชีพบิดามารดามีความสัมพันธกับปญหาสุขภาพของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จาลโซ  เบอนส  และริเวอร  (Jalso,  Bums &  Rivers,  1965; อางถึงใน กรมอนามัย,  
2525,  หนา  17)  ไดทําการวิจัยเร่ือง “ความเชื่อและการปฏบิัติเกี่ยวกับโภชนาการ” (Nutrition Belief  
and  Practice)  โดยใชกลุมตัวอยาง  340  คน  ในรัฐนิวยอรค  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีลักษณะ
แตกตางกันในอายุ  รายได  ระดับการศึกษา และเพศ  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมีทั้งใหผูตอบ
ตอบเอง  และใหผูเชี่ยวชาญสัมภาษณ  ผลการศึกษา  พบวา  มีสหสัมพันธอยางสูง (0.63)  ระหวาง
คะแนนของความเชื่อกับคะแนนของการปฏิบัติทางโภชนาการ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความเชื่อทําให
เกิดการปฏิบัติทางดานโภชนาการ  และพบวา  การศึกษาสหสัมพันธกันอยางสูงกับคะแนนทางการ
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ปฏิบัติและความเชื่อ  ซ่ึงชี้ใหเห็นวา  ถามีการศึกษาสูง  กลุมตัวอยางจะมีความเชื่อและการปฏิบัติที่มี
เหตุผลขึ้นดวย 
 องคการอนามัยโลก (World  Health Organizationg,  1996,  p.41)  ไดศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธของสุขภาพและการศึกษาพบวา  ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพนักเรียนนั้น  มิใช
จะเปนเพียงเพื่อพัฒนาความสามารถการเรียนรูใหดีขึ้นเทานั้นเพราะอนาคตของชุมชนเกิดจากผล
ของการกระทําในวันนี้  ฉะนั้นการสงเสริมศักยภาพทางความรู  และทักษะใหนักเรียนทุกคน  เพื่อ
พัฒนาสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตน  ครอบครัวและชุมชน  จึงเปนสิ่งสําคัญเบื้องตน  การ
สงเสริมสุขภาพโดยโรงเรียนเปนนวัตกรรมประการหนึ่งที่จะตอบสนองความตองการทางดาน
สุขภาพของนักเรียน   บคุลากรในโรงเรียน  และชุมชน 
 

2.4   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยจึงกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  10  ดาน  ดังนี้ 
2.4.1 นโยบายของโรงเรียน   

1) โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมสุขภาพที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย  
สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน / โครงการรับรองไดอยางสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของพื้นที่ 

2) ครู  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครองและสมาชิกในชุมชนรับทราบ
นโยบายสงเสริมสุขภาพกอใหเกิดความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานเพื่อประโยชน 
ทางสุขภาพของทุกคน 

2.4.2 การบริหารจัดการในโรงเรียน   
1) โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการสงเสริมสุขภาพ  ซ่ึงเกิดจากการวางแผน 

ที่สอดคลองกับปญหาและความตองการ  คํานึงถึงการมีสวนรวมและการใชทรัพยากรทองถ่ิน   
ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

2) ผู เกี่ยวของมีโอกาสรวมคิดและรวมดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ทําให
แผนงาน/การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนที่ยอมรับและไดรับความรวมมือ 

3) ระบบการบริหารจัดการที่ดีทําใหผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางเต็มที่  ไดรับความสะดวกเกิดการประสานงานเพื่อแกไขปญหาที่ เกิดขึ้นอยางมี 
ประสิทธิภาพ  ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการและเปนการพัฒนางานเปนระยะอยางตอเนื่อง 
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2.4.3 โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน   
1) ผูปกครอง  และสมาชิกของชุมชนมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ   ของ 

การดําเนินงานกอใหเกิดการเรียนรูเรื่องสุขภาพ  นําไปสูเจตคติและการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม  
โรงเรียนและชุมชนไดเอื้อประโยชนตอกันในดานการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน 
ตอการสงเสริมสุขภาพ  การแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสาร และการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
ที่สรางสรรค 

2) ปญหาสุขภาพไดรับการแกไข / ปรับปรุง  อยางสอดคลองกับสภาพปญหา
ของแตละทองถ่ิน 

2.4.4 การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ   
1) โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมที่สะอาด  สวยงาม  เปนที่นาร่ืนรมยแกผูที่อยูใน 

โรงเรียนและผูเขามาพบเห็น 
2) นักเรียนไดเรียนรูถึงการจัดสิ่งแวดลอมที่ ถูกตอง  ปลูกฝงสุขนิสัยและ

เสริมสรางพฤติกรรมดานสิ่งแวดลอมที่ดีตั้งแตวัยเรียน 
3) ผูปกครองและสมาชิกในชุมชนไดรวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอมเปนการปลูก 

จิตสํานึกที่มีคุณคาตอสังคม และเกิดความตื่นตัวที่จะรวมมือในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
2.4.5 การใหบริการอนามัยโรงเรียน  หมายถึง  การที่โรงเรียนจัดใหมีบริการสุขภาพ 

ขั้นพื้นฐานที่จําเปนสําหรับนักเรียนทุกคน  ไดแก  การเฝาระวังสุขภาพ  การตรวจสุขภาพ  และการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนในโรงเรียน  เชน  โรคในชองปาก  โรคหนอน  พยาธิลําไส ฯลฯ 

2.4.6 สุขศึกษาในโรงเรียน   
1) นักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะดานสุขภาพ  จนเปนสุขนิสัยที่ติดตัวและเปน 

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตอไป 
2) นักเรียนมีทักษะชีวิตที่จําเปน  เพื่อเปนภูมิคุมกันตอปญหาตางๆ  เชน  ไมเปน

ทาสยาเสพติด  มีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื่องเพศ  มีความรับผิดชอบตอสังคม 
2.4.7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย     

1) นักเรียนมีการเจริญเติบโตเปนไปตามมาตรฐาน  และไมมีภาวะการขาด 
สารอาหาร 

2) นักเรียนมีความรูและทักษะในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา 
ทางโภชนาการและมคีวามปลอดภัยในการบริโภค 

3) มีโรงอาหารและการบริการอาหารที่ไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  
ทําใหเกิดความปลอดภัยตอการบริโภคและเปนแบบอยางแกนักเรียนและผูปกครอง 
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2.4.8 การออกกําลังกาย   กีฬา  และนันทนาการ     
1) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรูและมีทักษะในการออกกําลังกาย  

การเลนกีฬา   ตามความสนใจ   ความถนัดและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย   รักการ 
ออกกําลังกายและมีน้ําใจนักกีฬา 

2) มีชมรมออกกําลังกาย   กีฬา   ตามความสนใจของนักเรียน   บุคลากร 
ในโรงเรียนและชุมชน 

2.4.9 การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  
1) โรงเรียนไดทราบสถานการณ  ปญหา  ภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ  รวมทั้ง 

พฤติกรรมเสียงของนักเรียน และมีวิธีการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
2) โรงเรียนมีการเฝาระวัง  และดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบตอเนื่อง  

และทันทวงที 
2.4.10 การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน   

1) บุคลากรในโรงเรียนรับรูภาวะของตนเอง  สามารถดูแลสุขภาพตนเองและ 
แกปญหาสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

2) บุคลากรในโรงเรียนไดรับทราบขอมูลดานสุขภาพทันตอเหตุการณและ 
มีความตอเนื่อง 

 


