
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 คู่มือการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด การประเมินโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2561 เล่มนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากนางอัจฉราภรณ์              
ต้ังอุทัยสุข รองผู้อ านวยการส านักกิจกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางยุพา            
ชัยเพชร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยท่ี 6 ดร.ศรัชฌา กาญจนสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยท่ี 6 และนางสาวรัตนา อยู่สวัสด์ิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ              
ด้วยความละเอียดถีถ่้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาเรืองฯ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนการจัดท าคู่มือการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพฯ ฉบับนี้ จนประสบผลส าเร็จลุล่วงด้วยด ี

 คุณูปการอันเป็นประโยชน์จากการรายงานการประเมินครั้งนี ้ผู้รายงานขอมอบเป็นเครื่อง
สักการะ บูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีได้คอยอุปถัมภ์ 
ค้ าชู ดูแล และเป็นก าลังใจให้ผู้จัดท าด้วยดีเสมอ 

 
 
                     นายคมกริช อันทรง 

                                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ 
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ค าน า 
 

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ ท่ีเกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ           
ต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาคมโลก สังคมไทยจึงต้องมีการปรับตัวโดยการ                 
“พัฒนาคน” ท้ังด้านคุณภาพและสมรรถนะของบุคคลให้มีพื้นฐานในการคิด  เรียนรู้ และทักษะ การจัดการ             
และการด ารงชีวิตท่ีสามารถเผชิญกับปัญหาสังคม และเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป (กรมอนามัย, 2558, หน้า 1) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา  55 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)             
ได้ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง  เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุขต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วยรัฐ ต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้
มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2561) ท่ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) มาตรา 6 ได้ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 จากสภาพปัญหาความเปล่ียนแปลง และการก าหนดนโยบายการพัฒนาคนในทุกระดับ และทุกมิติ            
จะมองเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพเป็นงานส าคัญท่ีต้องควบคู่กันไป ด้วยเหตุนี้ ส านัก
กิจกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมกับกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีขึ้น โดยประกอบด้วย 5 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านโภชนาการและอาหารท่ี
ปลอดภัย มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐาน                           
ด้านทันตสุขภาพ และมาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
การศึกษาแบบองค์รวม กล่าวคือ การพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
จะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะได้รับการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพ และท้ายท่ีสุด คือ นักเรียนท่ีมีคุณภาพ จากการได้รับ
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะความรู้ มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในโอกาสต่อไป 

 

 

 



 

การพัฒนาโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี  

 
แนวคดิโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 

การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นการพัฒนาท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนท้ังในโรงเรียนและชุมชน ให้สามารถน าความรู้ และทักษะ
ด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถตัดสินใจใน
การควบคุมสภาวการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย ท าให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ข้ันตอนการพฒันาโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 

1. การสร้างความร่วมมือของชุมชนและท้องถ่ิน ผู้บริหารโรงเรียนควรช้ีแจงแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินงานสร้างสุขภาพเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

2. การจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน โรงเรียนสรรหากลุ่มบุคคลท่ีสนใจงานส่งเสริม
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุขและผู้แทนองค์กรในชุมชน 
โดยคณะกรรมการชุดนี้ ท าหน้าท่ีในการร่วมกันค้นหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3. การจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากผู้น าชุมชน 
และผู้ท่ีสนใจ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะท างานร่วมกับโรงเรียนในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดจนระดมทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนส ารวจสถานการณ์ด้านสุขภาพใน
โรงเรียนและชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เช่น สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ สภาพ
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมทั้งทรัพยากรในชุมชนท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

5. การก าหนดเป้าหมายในการท างาน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน น าผลการวิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพของโรงเรียนและชุมชน มาร่วมกันระดมความคิดในการก าหนดเป้าหมายเพื่อด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพตามสภาพปัญหา/ความต้องการของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

6. การจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมท้ังก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน รูปแบบกิจกรรม บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและระบบรายงานให้ชัดเจน 

7. ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงาน โดยการจัดประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้เกี่ ยวข้อง มีการประเมินผลการด าเนินงาน           
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จ และการปรับแผนงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานเป็นประจ า             
อย่างต่อเนื่อง 

8. การพัฒนาเครือข่ายระดับท้องถ่ิน คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน มีการผลักดันและ
สนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกันและกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารประสบการณ์ และแหล่งทรัพยากร ตลอดจนมีการจูงใจให้โรงเรียนอื่นๆ ท่ียังไม่ร่วมโครงการ เกิดการต่ืนตัว
และร่วมด าเนินการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
 


