
งานอนามัยโรงเรียน 
บริการที่ให ้

1. ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้นและบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบันที่สามารถบำบัดได้ด้วยยาสามัญ
ประจำบ้านซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล 

2. ให้การปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือทำแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย 
3. ในกรณีที่ป่วยมากหรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและนำส่งโรงพยาบาล 
4. บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  แก่ ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
5. ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของ

โรงเรียน 
6. ติดต่อครูประจำชั้นเพ่ือแจ้งผู้ปกครองในรายที่พิจารณาแล้วว่าสมควรให้ผู้ปกครองรับกลับหรือ

รับทราบอาการ 
7. ประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนป้องกันการระบาดของโรคตามฤดูกาล 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพยาบาล 
1. ห้องพยาบาล เปิดให้บริการเวลา 07.30 - 16.00 น. 
2. ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ป่วยมารับบริการ กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการใช้

บริการทุกครั้ง 
3. ผู้ที่มารับบริการใหแ้จ้งอาการแพ้ยา และช่ือยาที่แพ้ด้วยทุกครั้ง 
4. หากผู้ที่มารับบริการมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งให้ครูห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง 
5. นักเรียนที่ป่วย หากต้องการนอนพัก ให้ติดต่อขออนุญาตจากครูประจำชั้น      หรือประจำวิชา ก่อน

ลงมาพัก และมีใบอนุญาตให้มานอนพักที่ห้องพยาบาลด้วยทุกครั้ง 
 

6. นักเรียนที่มาเยี่ยมนักเรียนที่นอนพักในห้องพยาบาล ห้ามส่งเสียงดัง รับกวน      ครูและนักเรียนที่
ป่วย 

7. นักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรง จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้และอยู่ใน
ข้อตกลงของประกัน 

ระเบียบการใช้บริการ 
1. มารยาทการใช้บริการห้องพยาบาล 

1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง และจัดวางให้เรียบร้อย 
1.2 รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ท่ีใช้ 
1.3 พูดจาสุภาพ มีสัมมาคารวะ ไม่ส่งเสียงดัง 

2. ประสงค์จะขอรับยา 
2.1 แจ้งอาการเจ็บป่วยให้ครูห้องพยาบาลทราบ 
2.2 รับประทานยาในห้องพยาบาล ห้ามนำออกไปรับประทานนอกห้อง 
2.3 ล้างแก้วยาหรืออุปกรณ์หลังใช้ แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
2.4 ห้ามรับยาแทนเพื่อน 
2.5 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริการทุกครั้ง 
 



3. ประสงค์ขอเข้านอนพัก 
3.1 ขออนุญาตจากครูประจำชั้นหรือประจำวิชาและเขียนใบลาให้ครูเซ็นอนุญาตก่อนมานอนพัก 
3.2 แจ้งอาการเจ็บป่วยให้ครูห้องพยาบาลทราบ และขออนุญาตนอน 
3.3 ลงบันทึกในสมุดนอนพักทุกครั้งที่ใช้บริการ 

4. ประสงค์จะทำแผล 
4.1 แผลเก่า ให้ทำในเวลาคาบพักเท่านั้น 
4.2 แผลใหม่ ทำแผลได้ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
4.3 ห้ามทำแผลเองก่อนได้รับอนุญาต 
4.4 ลงบันทึกในสถิติพยาบาลทุกครั้งที่ใช้บริการ 

5. จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล 
5.1 สำหรับนักเรียนที่ป่วยมาก หรือได้รับอุบัติเหตุรุนแรง 

 
  



งานโภชนาการ 
ขั้นตอนการขอรับบริการ/ให้บริการ งานโภชนาการ 

1. จัดผู้ประกอบการร้านค้าท่ีคุณภาพ 
2. จัดหาน้ำดื่มท่ีสะอาดปลอดภัยให้กับนักเรียน 
3. จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ีให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนในการรับประทานอาหาร 
4. ดูแลรักษาความสะอาดโต๊ะอาหารและพ้ืนโรงอาหาร 
5. ควบคุม ดูแลด้านสุขาภิบาลอาหาร 
6. เวลาในการให้บริการ 

 เวลาจำหน่ายอาหาร ตอนเช้า 
  เวลา 06.30 - 07.45 น. 
 เวลาจำหน่ายอาหาร ตอนกลางวัน 
  รอบแรก เวลา 11.00 - 11.50 น. 
  รอบสอง เวลา 11.50 - 12.40 น. 
 
  



งานอาคารสถานที่ 
ข้อปฏิบัติการใช้ตึก-อาคารเรียน 

1. วันทำการเปิดตึก-อาคารเรียน เวลา 06.00 น. และเวลาปิด 17.30 น. 
2. ห้องที่มีพัดลม เปิดพัดลมเวลา 10.00 น. และปิดหลังใช้ทุกครั้ง (ในกรณีที่ไม่มีผู้ใช้ต่อ) ภายใน 1 

ชั่วโมง 
3. ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 10.00 น. และปิดเมื่อไม่มีผู้ใช้ต่อภายใน 1 

ชั่วโมง 
4. นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียน ตึก-อาคารเรียน เมื่อพบสิ่งใดชำรุดหรืออาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน ต้องแจ้งครูอาจารย์ นักการภารโรง เพื่อแก้ไขต่อไป 
5. ห้ามนักเรียนวิ่งเล่นบนตึก-อาคารเรียน 
6. ห้ามนักเรียนนำอาหาร เครื่องดื่ม ขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน 
7. ห้ามนักเรียนทำลาย ขีดเขียน โต๊ะ เก้าอ้ี และผนังตึก-อาคารเรียน 
8. กรณีที่เป็นวันหยุด ผู้มีความประสงค์จะใช้ตึกหรืออาคารเรียน ต้องทำบันทึกขอใช้ตึกหรืออาคารเรียน 

โดยประสานกับกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 

แนวปฏิบัติการยืมหนังสือของนักเรียน และวารสารสำหรับครู 
1.  สามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม และไม่เกิน 7 วัน 
2.  วารสาร (เก่า) ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม และไม่เกิน  3วัน 
3.  วารสาร (ใหม่) ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และไม่เกิน 1 วัน (ส่งคืนในตอนเช้าวันถัดไป) 
 

แนวปฏิบัติการเข้าใช้ Internet ของห้องสมุด (สำหรับนักเรียน) 
1. ห้อง Internet  จะเปิดบริการนักเรียนตั้งแต่ เวลา 07.30 – 17.30  น. ทุกวัน        เว้นวันหยุดราชการ 
2. การใช้ห้องสมุด Internet ในชั่วโมงเรียนปกติ ครูผู้สอนต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 

ชั่วโมง บันทึกแบบขอใช้ และครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ควบคุมนักเรียนเพ่ือให้คำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ ด้วย 

3. นักเรียนที่เข้าใช้ห้อง Internet  ให้ลงชื่อ – นามสกุล  และสาเหตุของการเข้าใช้ในบันทึกท่ีห้องสมุดเตรียม
ไว้ทุกครั้ง 

4. การเข้าใช้ อนุญาตให้นักเรียนใช้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ต่อเนื่องให้แจ้งขอ
อนุญาตครูผู้ควบคุมทราบ 

5. การใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ควรมีผู้เข้าใช้ไม่เกิน 3 คน 
6. การใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนหรือการหาความรู้อ่ืนๆ ไม่ควรใช้ในเหตุที่

ไม่สมควร เช่น การChat  การเล่นเกม หรือเปิดดูเรื่องราวที่ไม่เหมาะสม 
7. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้อง Internet 
8. รักษามารยาทไม่ส่งเสียงดังไม่เล่นกับเพ่ือน หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน  
9. เมื่อใช้ Internet  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจเช็ดเครื่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
10. การขอ Print เอกสารให้แจ้งครูผู้ควบคุม 
 

แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับโรงเรียนผดุงปัญญา 



แนวปฏิบัติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
1. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน  

1.1 การขออนุญาตในขณะมีการเรียนการสอน/เกี่ยวเนื่องกับการสอน มอบหมายให้คุณครูประจำ
วิชา เป็นผู้อนุญาตลงลายมือชื่อในบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน เช่น นักเรียนไปถ่ายรูปติดใบ
สมัคร ส่งเงินค่าสมัครสอบที่ไปรษณีย์ ขอไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนขอไปเตรียมชุดการ
แสดง ขอออกไปนำงานมาส่งครู ฯลฯ 

1.2 การอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
1) ไปธุระกับผู้ปกครอง ให้นักเรียนแจ้งคุณครูที่ปรึกษาเพ่ือทราบและมาขออนุญาตพร้อมกับ

ผู้ปกครอง 
2) เจ็บป่วยกะทันหัน/มีใบนัดแพทย์ 
3) อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1.1 

 


