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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

                   คู่มือการปฏิบัติงานงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน 

 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 
 

คำนำ  

 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติส่งเสริมงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เล่มนี้ได้เรียบเรียงโอยอาศัยข้อมูลจาก คู่มือแนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการ
การศึกขั้นพ้ืนฐาน จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
วางแผนงานอนามัยโรงเรียน   ให้เป็นระบบดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ และนักเรียนได้พัฒนาเรียนรู้บทบาท
หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา และสถาน ในสังกัด  

สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมได้บรรลุผลสำเร็จลุล่วงไป 
ด้วยดีประโยชน์สูงสุดและเกิด 
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สารบัญ 

 
หน้า 

 
 

ความหมาย 
แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ขั้นตอนการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ขั้นตอนการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  
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คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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****************************** 

 
ความหมายของ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรม 
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน 
 
แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการพัฒนาที่มีความครอบคลุมทุกมิ ด้านสุขภาพ 

และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของในโรงเรียนและชุมชนทุกคนทั้งให้สามารถนำความรู้และ 
ทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการดูแลใส่ใจของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถตัดสินใจ 
ในการควบคุมสภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียน ได้รับการปลู กฝังทัศนคติ ฝึกทักษะ
และพฤติกรรที่เหมาะสมสุขภาพสมาชิกในชุมชน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
และปลอดภัย ทำให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

การดำเนินงานอนามัยโรงเรียน School( Health Program) ในอดีตเน้นการให้บริการ 
 

๓ เรื่องหลัก คือ สุขศึกษาในโรงเรียน School ( Health Education) อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน       
(School Health Environment) และบริการอนามัยโรงเรียนSchool ( Health Service) 

 
ต่อมามีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนจากข้อเสนอแนวคิด“โรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพ” ของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศ
ไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต(้SEARO) ขององค์การอนามัยโลก จัดประชุม Intercountry Consultation on Health Promoting 
School เมื่อวันที่ 2–5 ธันวาคม 2540 ณ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และผู้แทน จาก 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สืบเนื่องจากการประชุมดังกล่าว กรมอนามัย จึงนำแนวคิดและกลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนี้มา
ดำเนินการในช่วงเวลาที่ตรงกับแผน การสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544 ) โดยลักษณะการทำงาน
อยู่บนพืน้ฐานการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานองค์กรและประชาชนในชุมชน 
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การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
โรงเร ียนทุกสังก ัดทั ้งภาคร ัฐและเอกชนเข้าร ่วมโครงการโรงเร ียนส่ งเสริมสุขภาพ             

โดยแสดงความจำนงกับสำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอ หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
และรับคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำ เนินงานเพื่อพัฒนาสู่การ
ประเมินรับรองในระดับต่าง ๆ ต่อไป 

 
ขั้นตอนการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 
การพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเกิดจากผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมีความ

ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี และความจำเป็นในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก 
รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความเป็นอยู่อย่ างของทุกคนในชุมชนโดยมีโรงเรียน 
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1 . สร้างความสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารโรงเรียนควรชี้แจงแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและประชาชนท้องถิ่นเก่ียวกับ
ความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินงานสร้างสุขภาพเพ่ือสร้างความและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน 

2 . จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน สรร
หากลุ่มบุคคลที่สนใจงานส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรีย ประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุขและผู้แทนองค์กรในชุมชน 
โดยคณะกรรมการ ชุดนี้ทำหน้าที่ในการร่วมกันค้นหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

3. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาจากผู้นำชุมชนและผู้สนใจโดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานร่วมกับโรงเรียนในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการ
ส่งเสริม สุขภาพ ตลอดจนระดมทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสำรวจสถานการณ์ด้านสุขภาพ 
ของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เช่น สถานการ ปัญหาสุขภาพ 
สภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม ระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมทั้งทรัพยากรในชุมชนที่เอ้ือต ส่งเสริมสุขภาพ 

     5. กำหนดจุดเริ่มต้นในการทำงาน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน นำผลการวิเคราะห์สภาพการณ์สุขภาพ   
ของโรงเรียนและชุมชนมาร่วมกันระดมความคิดในการกำหนดประเด็นเพ่ือดำเนินการส่งเสริมสุขภาพตาม สภาพ
ปัญหา/ความต้องการของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
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6. จัดทำแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรม บทบาทที่
เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับและระบบ
รายงานให้ชัดเจน 

 
7. ติดตามประเมินผล คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ติดตามความก้าวหน้าในการ

ดำเนินงานโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลการดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จ และการปรับแผนงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงา เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
 

8. การพัฒนาเครือข่ายระดับท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน มีการ
ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยม แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และแหล่งทรัพยากร ตลอดจนมีการจูงใจให้โรงเรียนอื่น ที่ยังไม่ร่วมโครงการเกิดความ
ตื่นตัวและร่วมดำเนินการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 

ขั้นตอนการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกศรีสะเกษ เขต2  ชี้แจงหน่วยงาน
ฝ่ายสาธารณสุขการศึกษาฝ่าย ตลอดจนโรงเรียนที่แสดงเจตจำนง เข้าร่วมพัฒนา 

2.  โรงเรียนประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ  
เพ่ือค้นหาสิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วน 
 

3. โรงเรียนพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์โดยใช้วงจร PDCA คือ วางแผนดำเนินการ ทบทวน ตรวจสอบ 
แก้ไขเพ่ือปรับแผนใหม่ ทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้เองและส่วนที่จำเป็นต้ การสนับสนุนจากบุคคล/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถขอรับคำแนะนำได้จากทีมอำเภอ 
 

4. เมื่อโรงเรียนดำเนินการได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และเห็นว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินได้จากหน่วย งาน
สาธารณสุขอำเภอผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
 

5. โรงเรียนนำผลจากการผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมาเป็น ข้อมูล
เบื้องต้นเพ่ือก้าวสู่ระดับเพชร 

 
6. โรงเรียนประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพ่ือค้นหาสิ่งที่

ยังไม่ถึงเกณฑ์และพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์ 
 
 
 
 



 

                   คู่มือการปฏิบัติงานงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน 

 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

7. เมื่อโรงเรียนเห็นว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จะต้องจัดทำเอกสารที่แสดง
ให้เห็นถึงผลการบรร ุตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม ส่งผ่านทีมประเมินระดับอำเภอ ไปยังทีมประเมินระดับจังหวัด
เพ่ือประเมินในเบื้องต้น  

8. เมื่อโรงเรียนได้รับการประเมินว่าผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพ ในเบื้องต้นจากทีมประเมิน
ระดับจังหวัดแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งศูนย์อนามัยเพ่ือขอรับ การประเมินรับรองโรงเรียน 
 

9. หลังจากทีมประเมินจากศูนย์อนามัยได้ประเมินโรงเรียนและพิจารณาให้ผ่านการ ประเมินในระดับเพชร
แล้ว ส่งเอกสารรายงานของโรงเรียน (รายงานที่แก้ไขแล้ว) และสรุปผลการประเมิน ของศูนย์อนามัย เพ่ือให้กรม
อนามัยพิจารณาการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป 
 

การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดกิจกรร ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ คือ  

องค์ประกอบที่ 1 นโยบายของโรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการในโรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 3 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
องค์ประกอบที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ  
องค์ประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียน 

 
องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 
องค์ประกอบที่ 8 การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ  
องค์ประกอบที่ 9 การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  
องค์ประกอบที่10 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

 
ระดับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับทองแดง 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมาก 4 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านตัวชี้วัดทุกคน ผ่านเกณฑ์  
การประเมินชั้นดีใน 6 องค์ประกอบที่เหลือ 
 

ระดับเงิน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมาก 6 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านตัวชี้วัดทุกคน ผ่านเกณฑ์  
การประเมินชั้นดีใน 4 องค์ประกอบที่เหลือ 
 

ระดับทองแดง 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมาก 8 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านตัวชี้วัดทุกคน ผ่านเกณฑ์    
การประเมินชั้นดีใน 2 องค์ประกอบที่เหลือ 



 

                   คู่มือการปฏิบัติงานงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน 

 

                                     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีการจัดตั้งชมรมสุขภาพที่มีนักเรียนแกนนำรวมตัวกัน 

ดำเนินกิจกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 3 มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จชัดเจนในการลดปัญหา 

สุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 4 ภาวการณ์เจริญเติบโต 
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรยีนไม่มีฟันแท้ผุ อุด และถอน 
ตัวชี้วัดที่ 6 นักเรียนอาย ุ7-18 ปี มีสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพผ่าเกณฑ์ 
ตัวชี้วัดที่ 7 นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ตัวชี้วัดที่ 8 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขภาพอนามัยทางเพศ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การสูบบุหรี่ในโรงเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 10 นักเรียนที่มีสายตาและการได้ยินผิดปกติได้รับการแก้ไข 
ตัวชี้วัดที่ 11 มีโครงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความชุกสูง 

หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนได้เป็นผลสำเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ 12 น้ำบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ 
ตัวชี้วัดที่ 13 ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 
ตัวชี้วัดที่ 14 มีการจัดหรือจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีคุณค่า 

ทางโภชนาการไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง 
ตัวชี้วัดที่15 มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักม้ือกลางวันตามปริมาณ 

ที่แนะนำ 
ตัวชี้วัดที่ 16 โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 17 การบาดเจ็บในโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ตัวชี้วัดที่ 18 มีการจัดการปัญหาที่เกิดจากมลภาวะภายนอกโรงเรียนที่มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 19 โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 
*************************** 

 


