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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนสิริมังคลา
นุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร และครู รวมทั้งสิ้น 44 คนในปี
การศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดย
ใช้ความถี่ และร้อยละผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในด้าน 
(1) ในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมที่ปฏิบัติได้สูงสุดคือ การส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีใน ส่วนกิจกรรมที่มีผู้ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การเปิดฝึกสอนกีฬาที่ครูถนัดให้แก่ชุมชน ปัญหาที่พบ
คือ ไม่สามารถจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนได้ นอกเหนือจากการชี้แจงให้ผู้ปกครองและแจ้งผ่านหนังสือ                 
จากโรงเรียน ถึงผู้ปกครอง ข้อเสนอแนะคือควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น (2) ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ กิจกรรมที่ปฏิบัติได้สูงสุดคือ จัดบรรยากาศการเรียนรู้และระบบบริการของห้องสมุดได้เหมาะสม อีกทั้งใน
ด้านการควบคุมป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุง อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่าง
เป็นมิตรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตส่วนกิจกรรมที่มีผู้ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การน าโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานระบบ การ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ปัญหาที่พบคือ ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน อีกทั้งขาดบุคลากรในการดูแล
รักษา ข้อเสนอแนะคือ จัดให้มีพ้ืนที่ออกก าลังกายและอุปกรณ์เพ่ิม (3) ด้านการบริการอนามัยโรงเรียน กิจกรรมที่
ปฏิบัติได้สูงสุดคือ โรงเรียนได้ ฝึกทักษะในด้านต่างๆ  ทั้งด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด การฝึกทักษะในการป้องกัน
อุบัติเหตุ ในด้านการให้ครูประจ าชั้นคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ได้ก าหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอด 
สิ่งเสพติดทุกชนิด ผู้บริหารโรงเรียนและครูร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ส่วนกิจกรรมที่มีผู้ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การ 
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ฝึกทักษะในการลดความวิตกกังวล ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาตรวจสุขภาพ  ให้ค าแนะน า
ตลอดจนแจ้งข่าวสารทางสุขภาพ ให้กับนักเรียนและบุคลากรไม่สม่ าเสมอ ข้อเสนอแนะคือ รัฐบาลควร                       
เพ่ิมงบประมาณให้โรงพยาบาล จนสามารถให้บริการอนามัยโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง (4) ด้านโภชนาการอาหารที่
ปลอดภัย กิจกรรมที่ปฏิบัติได้สูงสุดคือ มีการประเมินภาวะโภชนาการ เพ่ือดูการเจริญเติบโต ของนักเรียนโดยชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูงเทียบเกณฑ์กรมอนามัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่วนกิจกรรมที่มีผู้ปฏิบัติน้อยคือ การจัดอาหารเสริม
วันละ 1 มื้อ ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1 -6 และ ม. 1 ทุกคน ปัญหา ที่พบ ร้านค้าไม่ให้ความร่วมมือ                   
อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะคือ ควรชี้แนะร้านค้า เรื่องการน าอาหารไม่ถูกสุขลักษณะขนมหวาน มาจ าหน่ายใน
โรงเรียน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กและมีข้อก าหนดบทลงโทษ ที่ชัดเจน 
 
ค าส าคัญ 

การส่ ง เสริมสุขภาพ  การด า เนินงานโรงเรียนส่ งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนที่ เ อ้ือต่อสุขภาพ  
บริการอนามัยโรงเรียน  โภชนาการอาหารที่ปลอดภัย 
 
ABSTRACT 
 This study's objective was to study the Health Promotion Programme of 
Sirimungkalanusorn School, Muang District, Chiang Mai. The population in this study was 44 
school administrators and teachers in 2011.The instrument in this study was the related 
questionnaire to test the study's frequency and percentage.The findings were summarized to 
reveal the School's Health Programme as follows: (1). The establishment of the cooperation 
between the school and the community. The most practical activity was the promotion of 
participation in cultural activity but the least practical activity was the sport activity trained by 
the teachers who were good at it. The problems encountered were unable to organize 
community participation activity other than informing the parents though school letter. The 
suggestion made was to have more public relations. (2). Arranging the health oriented 
environment. The most practical activities were providing learning atmosphere and appropriate 
library service system including continuous mosquito controlling aspect and student friendly 
caring environment to promote better mental health of students.  The least practical activity 
was making the school environment to be up to ISO 14001 standard.  The problem 
encountered was lack of budget and personnel. The suggestion made was to provide exercise  
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space and equipment. (3). School health service.  The most practical activity was school's skill 
training in several aspects including skills in avoiding drug, skills in accident prevention, and 
teacher’s skills in screening for students with health problem. The school was supposed to be  
drug free area. School administrators and teachers involved in all health activities. The least 
practical activity was skill training in anxiety reduction. The problem encounter was irregular 
visits from hospital staff to check and give advice to students and school personnel. The 
suggestion made was to increase government budget to enable the hospital to give health 
service to the whole school. (4). Safe nutrition aspect. The most practical activity was to assess 
nutrition condition to see student growth by weighing, measure the height and compare the 
growth rate with the Department of Health once a school term. The least practical activity was 
to provide supplement food one meal a day for students grade 1-7. The problem encountered 
was that shops did not provide continuous cooperation. The suggestion made was to give 
advice to all shops not to bring in or sell unhealthy food in school because this kind of food 
could be dangerous to the students and to have a clear punishment measurement for the 
shops. 
 
Keywords 
 Health Promoting School Program, Sirimungkalanuson School 
 
บทน า 
 โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการดูแลสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดที่กว้างขวาง
ครอบคลุมในด้านสุขภาพอนามัยในทุกแง่ทุกมุมของชีวิตทั้งในโรงเรียนและชุมชน แต่ละโรงเรียนมีความต้องการ
และความสามารถเฉพาะตัวที่จะใช้เพ่ือด าเนินการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนและชุมชน  ประกอบกับ
ความต้องการและความมุ่งหวังของนักเรียนผู้ปกครอง  ครู  และผู้บริหาร ด้านการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้โรงเรียน
สามารถ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ โดยการจัดหลักสูตร การบริหาร และดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทั้งทาง
กายภาพ จิตใจและสังคมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ตามที่ในปี 
1995 องค์กรอนามัยโลกได้เสนอแนะให้ประเทศต่างๆ พัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promoting School)  ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลไทย (กรมอนามัย, 2545, ค าน า)  มีนโยบายสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดย ให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสุขภาพ 
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ควบคู่กับการเรียน ประเทศไทยได้ริเริ่มกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการแก้ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน โดยได้
ด าเนินการตามมติขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization- WHO) (กรมอนามัย, 2545) คือ การ
ใช้ยุทธศาสตร์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีเป้าหมายต้องการให้โรงเรียนเป็นฐานทรัพยากร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชนโดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการ สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน  เปิดโอกาสให้โรงเรียนและ
ชุมชนสามารถปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ได้เอง โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ต้องการให้ความส าคัญใน
การปลูกฝังและพัฒนาให้ผู้ เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพ ให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี  ซึ่งโรงเรียน 
สิริมังคลานุสรณ์ได้น าหลักการดังกล่าวมาด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้ งแต่ปี 2547                    
จากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยังมีการด าเนินงานบางจุดที่ ไม่บรรลุ ตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
และได้รับเอกสารชี้แนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงจากส านักงานสาธารณสุข เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2553) ซึ่งจากการประชุมและวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่างๆพบว่าองค์ประกอบที่ท าให้
โรงเรียนไม่บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  มีดังนี้ (1) ปัญหาด้านงบประมาณใน
การด าเนินโครงการ (2) ขาดความร่วมมือจากชุมชน (3) ขาดบุคลากรที่ช านาญในด้านการรักษาพยาบาลและให้
ค าแนะน า เพราะครูมีความช านาญไม่เพียงพอ (4) ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
(5) นักเรยีนไม่ไห้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามโครงการ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพว่ามีการด าเนินงานด้านใดบ้าง
ที่เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปรับปรุง ซึ่งผล ที่ได้จากการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. เ พ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโรงเรีย นส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน 
สิริมังคลานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีการวิจัย 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร บทความ ผลงานวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือในงานวิจัย 
 2.  ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้บริหารจ านวน 4 คน ครู จ านวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่  ในปีการศึกษา 2554 
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 3.  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาที่วิจัย 
จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ตอนที่ 1 ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์         
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 ปัญหาข้อเสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด 

  ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตลอดจนวิธีการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง จ านวน 44 ฉบับ แต่เนื่องจากระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีครูลาออกจ านวน 4 คน จึงท าให้เก็บแบบสอบถามได้จ านวน 40 คน 
   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 
จังหวัดเชียงใหม่วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์               
จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี ร้อยละและน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ตอนที่ 2 ปัญหา
และข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีประกอบการบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 
 

ตารางที่ 1  ภาพรวมการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ 
 

                   รายการ                   ปฏิบัต ิ                      ไม่ปฏิบัติ 
                 จ านวน    ร้อยละ       จ านวน    ร้อยละ 

                                                                         (N=40)  

1. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน     
 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น                          38         95.00           2           5.00 
 เปิดฝึกสอนกีฬาที่ครูถนัดให้แก่ชุมชน                                       7         17.50          33         82.50 
2. การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ     
 จัดบรรยากาศการเรียนรู้และระบบบริการของห้องสมุดได้เหมาะสม  38   95.00            2         5.00 
 ควบคุมป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุง อย่างต่อเนื่อง                          38   95.00            2         5.00 
 จัดสิ่งแวดล้อมการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเป็นมิตร 
            เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต                                                  38   95.00            2         5.00 
            น าโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
            ISO14001                                                              24   60.00          16          40.00 
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               รายการ                                                             ปฏิบัต ิ                        ไม่ปฏิบัติ 
                 จ านวน   ร้อยละ         จ านวน    ร้อยละ 

                                                                                 (N=40)  

3.  บริการอนามัยโรงเรียน 

    โรงเรียนได้ ฝึกทักษะในด้านต่างๆ  ทั้งด้านการ 
    หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด การฝึกทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุ             40      100            -   - 
    ครูประจ าชั้นคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้             40  100            -   - 
    ก าหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดทุกชนิด             40  100            -   - 
    ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   40  100            -   - 
    ฝึกทักษะในการลดความวิตกกังวล                                  3 3        82.50 7 17.50 
4. โภชนาการอาหารที่ปลอดภัย     
    มีการประเมินภาวะโภชนาการเพ่ือดูการเจริญเติบโต  
    ของนักเรียนโดยชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเทียบเกณฑ์ 
    กรมอนามัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง                                            39     97.50 1   2.50 
    การจัดอาหารเสริมวันละ 1 มื้อให้นักเรียน 
    ระดับชั้น ป.1-6 และ ม. 1 ทุกคน                                  28     70.00        12  30.00 
 

 จากตารางพบว่า ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในกิจกรรมที่ปฏิบัติได้สูงสุ ดคือด้านส่งเสริม
การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ร้อยละ 95.00  ส่วนที่มีผู้ปฏิบัติน้อยคือ การเปิดฝึกสอนกีฬาที่ครูถนัด
ให้แก่ชุมชน ร้อยละ 82.50  ส่วนในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ กิจกรรมที่ปฏิบัติได้สูงสุด
คือ จัดบรรยากาศการเรียนรู้และระบบบริการของห้องสมุดได้เหมาะสม ควบคุมป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ยุง อย่าง
ต่อเนื่อง และการจัดสิ่งแวดล้อมการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเป็นมิตรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต ร้อยละ 95.00 ส่วน
ที่มีผู้ปฏิบัติน้อยคือ การน าโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 ร้อยละ 40.00 อีกทั้ง
ในด้านบริการอนามัยโรงเรียนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้สูงสุดคือ โรงเรียนได้ ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านการหลีกเลี่ยง
สิ่งเสพติด การฝึกทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุ ครูประจ าชั้นคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้ การ
ก าหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดทุกชนิด และผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
ร้อยละ 100 ส่วนที่มีผู้ปฏิบัติน้อยคือ การฝึกทักษะในการลดความวิตกกังวล ร้อยละ 17.50  และในด้าน
โภชนาการอาหารที่ปลอดภัย กิจกรรมที่ปฏิบัติได้สูงสุดคือ มีการประเมินภาวะโภชนาการเพ่ือดูการเจริญเติบโต  
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ของนักเรียนโดยชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเทียบเกณฑ์กรมอนามัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 97.50  ส่วนที่มีผู้ปฏิบัติ
น้อยคือ การจัดอาหารเสริมวันละ 1 มื้อให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 และ ม. 1 ทุกคน ร้อยละ 30.00 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจรรมที่มีการปฎิบัติสูงสุดที่ท าให้การด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบรรลุเป้ามาย คือ ในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร และครูของ
โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ กิจกรรมที่ปฏิบัติได้สูงสุดคือ การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นซึ่งเป็น
กิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งระว่างชุมชนและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น 
ซึ่งตรงกับระเบียบ บัวค าซาว (2544) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เอ้ือต่อการเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางขององค์กรอนามัยโลก พบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาได้มีการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน พบว่าผู้ปกครอง 
ชุมชน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนโดยการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของโรงเรียนการ
สนับสนุนด้านทุนและทรัพยากรแก่โรงเรียนการป้องกันรักษาและการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและ
โรงเรียนมีการเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนในกิจกรรมประเพณีประจ าปี ส่วนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อสุขภาพโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ได้จัดบรรยากาศการเรียนรู้และระบบการบริการของห้องสมุดได้เหมาะสม 
โรงเรียนได้ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง จัดสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่นักเรียนอย่างเป็นมิตรเพ่ือส่งเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพจิต จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้านักเรียนอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เช่น มีอุปกรณ์ที่ไม่พร้อม มีเสียงรบกวน พ้ืนที่ไม่สะอาด อากาศไม่บริสุทธิ์ก็จะท าให้
ความสามารถในการเรียนลดลง โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ได้ด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์การอนามัย
โลก (World Health Organization, 1996, p. 7 – 9) ได้ก าหนดคุณลักษณะของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ 6 
ประการ ระบุไว้ว่า โรงเรียนจะต้องใช้ความพยายามในการจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพและความปลอดภัย                     
การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้ปราศจากความทารุณโหดร้ายมีบรรยากาศที่เอ้ืออาทรเชื่อมั่นเคารพซึ่ง
กันและกัน สนับสนุนความต้องการทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย ส่วนในด้าน
โรงเรียนได้ ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด การฝึกทักษะในการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งตรงกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังที่ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2544) ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานว่า หลักการสมรรถนะของผู้เรียนในด้านการบริการอนามัยโรงเรียนให้ผู้เรียนความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมกัน ในสังคมด้วยการสร้างเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ส าหรับ            
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การฝึกทักษะที่จ าเป็นต่างๆ สามารถท าให้นักเรียนด าเนินชีวิตได้อย่างเท่าทัน ในด้านการให้ครูประจ าชั้นคัดกรอง
นักเรียน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ การคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาสามารถท าให้ครูเข้าและรู้ถึงปัญหานักเรียนได้
โดยตรง และสามารถแก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ตรงจุดซึ่งตรงกับกรมอนามัย (2545, หน้า 7)  ที่ระบุ ไว้ว่า การ
ด าเนินงานเพื่อเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกิดจากการที่ครูและนักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการมี
สุขภาพดีและความจ าเป็นในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กทั้งยังมุ่งมั่นที่จะสร้างให้โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพของทุกคนในชุมชน ส่วนในด้านโภชนาการอาหารที่ปลอดภัย พบว่าในด้านที่
ปฏิบัติสูงสุดคือ มีการประเมินภาวะโภชนาการ เพ่ือดูการเจริญเติบโต ของนักเรียนโดยชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเทียบ
เกณฑ์กรมอนามัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การประเมินด้านโภชนาการเป็นการประเมินหรือส ารวจภาวะสุขภาพของ
นักเรียน ใช้เป็นข้อพิจารณาตัดสินว่าได้รับอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในปริมาณและสัดส่วนที่
เหมาะสม  มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เนื่องด้วยโภชนาการมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพและมีบทบาท
ส าคัญในการช่วยส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากผลการวิจัย ของ
เสาวลักษณ์  พัวพัฒนกุล (2544)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการด าเนินงานเพศศึกษาในโรงเรียน พบว่า 
นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง มีแนวโน้มพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พฤติกรรมบริโภค 
พฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก  ตลอดจนภาวะสุขภาพทางกาย เช่น นักเรียน มีน้ าหนักตามอายุน้อยกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 3.2 น้ าหนักมากเกินเกณฑ์ร้อยละ 7.8 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เตี้ย และค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 11.4  
น้ าหนักตามส่วนสูงที่ผอม ร้อยละ 2.8 อ้วนร้อยละ 3.8 ส่วนการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านกิจกรรมที่มีผู้ปฏิบัติน้อยพบว่า  ในด้านความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน              
กิจกรรมการเปิดฝึกสอนกีฬาที่ครูถนัดให้แก่ชุมชน โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์มีบุคลากรที่มีความสามารถด้านกีฬา ที่
สามารถถ่ายทอดให้คนในชุมชนในการดูแลสุขภาพ กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนดีขึ้น เพราะความร่วมมือของชุมชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบรรลุ
เป้าหมาย ดังที่กรมอนามัย (2545, หน้า 2) ได้ระบุไว้ว่า หัวใจส าคัญของกระบวนการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
บทบาท ของชุมชนคือ การสร้างพลังอ านาจให้กับชุมชน ให้ชุมชนสามารถควบคุมการปฏิบัติงานและก าหนด
เป้าหมายของชุมชนได้เอง  ส่วนในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ กิจรรมที่เห็นว่ามีผู้ปฎิบัติน้อย คือการ
น าโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Environmental management System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000                
ที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพ่ือให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ 
กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการด าเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ คือ การวางแผน (Planning) การน า
แผนไปปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการทบทวน (Action) ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการตาม 



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 

 

[61] 
 

 
นโยบายแต่ยังมีครูที่ยังไม่เข้าใจ ISO 14000 จึงต้องเพ่ิมการให้ความรู้และข้อมูลครูอย่างทั่วถึง  ส่วนในด้านการ
บริการอนามัยโรงเรียน กิจกรรมที่เห็นว่ามีผู้ปฏิบัติน้อยนั้นในด้านการฝึกทักษะในการลดความวิตกกังวล การที่
ไม่ได้ฝึกให้นักเรียนในด้านการลดความวิตกกังวลจึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองผู้เรียนที่ไม่มี
ทักษะด้านนี้จะเกิดภาวะเครียดได้ง่าย ซึ่งตรงกับสมนึก แก่นสิงห์  ( 2531)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของครูที่มีต่อ
การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 ส่วนพบว่าครูมี
บทบาท อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ด้านการบริการสุขภาพ และ
ด้านการสอดแทรกสุขศึกษาและการแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพ และสุดท้ายในด้านโภชนาการอาหารที่ ปลอดภัย 
กิจกรรมที่เห็นว่ามีผู้ปฏิบัติน้อยนั้น พบว่า ด้านการจัดอาหารเสริมวันละ 1 มื้อ ให้นักเรียนระดับชั้น ป.1 -6 และ             
ม. 1  ทุกคน ซึ่งจากการก าหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสุขภาพอนามัยนักเรียนระบุไว้ใน 
นโยบาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หน้า 41) ว่า ข้อ 5 จะให้ความส าคัญกับโครงการอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนยากจนชั้นประถมศึกษา ที่ปัจจุบันด าเนินการได้เพียงร้อยละ 30 ของนักเรียนที่ยากจนเท่านั้นโดยจะ
ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนร่วมกันจัดอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน
ที่ยากจนให้ได้ครบทุกคน โดยเบื้องต้นจะเพ่ิมจ านวนเป็น ร้อยละ 50 ก่อนจะควบคุมคุณภาพอาหารเสริม (นม) ให้
ได้มาตรฐานและควบคุมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึงทุกคน เนื่องจากโรงเรียน
สิริมังคลานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อีกทั้งนโยบายของรัฐบาล
สนับสนุนด้านอาหารเสริม ในระดับประถมศึกษาท าให้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนไม่ได้รับอาหารเสริม
ทั่วถึง  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลการอภิปรายผลที่กล่าวไปแล้วนั้น แสดงให้ทราบว่า การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน แม้ว่ามีการปฏิบัติมาก แต่ก็ยังไม่
ครบสมบูรณ์จึงมีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. ด้านความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพ่ิมกิจกรรมระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนให้เกิดการประสานสัมพันธ์ด้านการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้อง
ตระหนักและให้ความส าคัญเก่ียวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมควรจัดให้มีพ้ืนที่ออกก าลังกายและ
อุปกรณ์เพ่ิมที่เพียงพอ ครูผู้รับผิดชอบควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบกระตุ้นให้ความส าคัญ และขอความ
ร่วมมือในการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและปฏิบัติอย่างจริงจังขอความร่วมมือและสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น  
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3. ด้านการบริการอนามัยโรงเรียนควรมีการประเมินผลการท างานเป็นระยะ ต่อเนื่องเพ่ือรายงานถึงสภาพ

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4. ด้านโภชนาการอาหารที่ปลอดภัย การขอความร่วมมือร้านค้าทั้งในและนอกโรงเรียนในการจ าหน่าย

อาหารที่ปลอดภัย ควรมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารทุกร้านทั้งในและนอกโรงเรียนทุกเดือน อีกทั้งมี
ข้อก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนกับร้านค้าที่ไม่ให้ความร่วมมือควรมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ให้บริการในการ
ตรวจสอบร้านค้าให้กับ ทุกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
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