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ค�ำน�ำ
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บทที่ 1
แนวคิด 

งานอนามัยโรงเรียน



บทที่ 1 • แนวคิดงาน อนามัยโรงเรียน
หน

้า 
2

 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของเด็กวัยเรียนจะต้องด�าเนินการควบคู ่ไปกับการศึกษา  

ซึ่งสุขภาพกับการศึกษานั้นยากที่จะแยกออกจากกันได้ หรือที่เรียกว่า “สุขภาพเป็นบูรณาการส่วนหนึ่ง 

ของการศึกษา” นั้น เป็นหน้าที่ของพยาบาลผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนท่ีต้องด�าเนินการ 

โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก้ไขปัญหาสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพนักเรียน 

ให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงการตรวจสุขภาพนักเรียน 

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส�าคัญในการค้นหาความบกพร่องหรือความผิดปกติด้านสุขภาพของนักเรียน  

เป็นการช่วยคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพต้ังแต่ในระยะเร่ิมแรก สามารถให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ  

และดูแลรักษา หรือส่งต่อไปรับการรักษาได้ทันท่วงที ซ่ึงจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการ 

ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

  สุขภาพกับการศึกษา  

 

 “สุขภาพ” (WHO, 1948 อ้างอิงใน ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 

2558) ตามค�านิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ได้ให้ความหมาย

ของสุขภาพไว้ในธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ. 1948 ไว้ว่า คือ ความสมบูรณ์แข็งแรง 

ของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งความสมบูรณ์ของร่างกายคือการที่ร่างกายมีความแข็งแรง 

คล่องแคล่ว ไม่เป็นโรค และไม่พิการ ความสมบูรณ์ทางจิตคือการที่เรามีจิตใจที่เป็นสุข ร่าเริง มีสติ  

ความสมบูรณ์ทางสังคมคือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และความสมบูรณ์

ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อเราท�าความดี เช่น รู้จักการเสียสละ มีความเมตตากรุณา เป็นต้น สุขภาพที่ด ี

จึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับทุกคน   

บุคคล

การเรียนรู้ การประยุกต์การดำารงอยู่ การส่งเสริม

การศึกษา สุขภาพ

 

ภาพที่ 1 ภาพแผนผังแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างการศึกษาและสุขภาพ
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 โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ (World Health Organization, 1998 อ้างองิใน ส�านกัส่งเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ตามค�านิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health 

Organization) คือ โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคงที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี  

เพื่อการอาศัย ศึกษา และท�างาน (A health promoting school is a school constantly  

strengthening its capacity as a healthy setting for living, learning and working)  

ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความหมายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ

โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ  

เพ่ือการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน การด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นการพัฒนา 

ที่มีความครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคน 

ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ให้สามารถน�าความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ด้วยการดูแลเอาใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมท้ังสามารถตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ ์

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพ

ที่เหมาะสม สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย  

ท�าให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 ความส�าคญัของโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ  
 (ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2558; วราภรณ์ บุญเชียง, 2558) 

 

 ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านสารสนเทศ  

(Information Technology) เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้โลกอยู่ในยุคไร้พรหมแดนและน�าไปสู่การจัด 

ระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดโอกาสและภาวะคุกคาม 

ต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสมรรถภาพ ให้มีพื้นฐานในการคิด การเรียนรู้  

และมีทักษะในการจัดการและการด�ารงชีวิต สามารถเผชิญกับการแก้ป ัญหาสังคมเศรษฐกิจ 

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จ�าเป็นต้องมกีารปรับกระบวนการพัฒนาใหม่ให้พร้อมกับการสร้างโอกาส

และหลักประกัน ให้ทุกส่วนในสังคมได้ร่วมคิด ร่วมก�าหนดแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการและติดตาม

ประเมินผล โดยต้องให้คนไทยได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะ 

ความรับผิดชอบตนเอง รวมถึงมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้ ทั้งนี ้
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 พยาบาลอนามัยชุมชน  
 

 การพยาบาลอนามัยชุมชุน (Community Health Nursing) คือ การพยาบาลสาขาหนึ่ง  

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของชุมชน โดยน�าความรู้ทางการพยาบาลศาสตร์ การสาธารณสุขศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ มาใช้ในการปฏิบัติโดยน�ากระบวนการพยาบาลหรือกระบวนการ 

แก้ปัญหามาใช้ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพ ในทุกขั้นตอนการวางแผน 

และด�าเนินการด้านบริการต้องมีความเหมาะสมกับภาวะสุขภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  

โดยน�าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ไพเราะ ผ่องโชค และคณะ, 2549, หน้า 2)  

การพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ  

ดูแลทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี ผู้ท่ีไม่เจ็บป่วย ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรค และผู้ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยทั้งเรื้อรัง 

และเฉียบพลัน โดยผสมผสานบริการครบถ้วนทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  

การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ขจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของโรคและปัญหาสุขภาพ เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง เพ่ือให้มีสุขภาพดี  

ลดการป่วย การตาย ความพิการจากโรค หรือปัญหาสุขภาพที่มีวิธีป้องกันได้  

  

 สถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลอนามัยชุมชน   

  

 สถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลอนามัยชุมชน มีทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการ 

ทางสุขภาพ ดังนี้ (ไพเราะ ผ่องโชค และคณะ, 2547, หน้า 3)   

 1. การปฏิบัติงานในสถานบริการแก่ผู้มารับบริการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล ได้แก่ ในคลินิก 

ผู ้ป ่วยนอก คลินิกตรวจรักษาโรคเบ้ืองต้น คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี คลินิกวางแผนครอบครัว  

คลินิกตรวจก่อนคลอด และคลินิกตรวจหลังคลอด เป็นงานบริการด้านส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  

ส่งเสรมิสขุภาพจติ และส่งเสรมิพฒันาการ บรกิารด้านป้องกนัโรคทีม่วัีคซีนป้องกนั รวมถงึการให้สุขศกึษา

และการให้ค�าปรึกษา การตรวจคัดกรองผู้ป่วย การรักษาโรคเบื้องต้น และการส่งต่อ  

 2. การปฏิบัติงานนอกสถานบริการ ได้แก่ การดูแลสุขภาพแก่กลุ ่มบุคคลในโรงงาน  

โรงเรียน ชุมชน สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้น การเยี่ยมครอบครัว 

และผู้ป่วยตามบ้าน การตรวจคัดกรองโรค การรักษาขั้นต้นและส่งต่อ การป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพกาย 
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 การตรวจสุขภาพนักเรียน  

 

 การตรวจสุขภาพนักเรียน (Health Examination or Health Appraisal) ในโรงเรียน 

เป็นกิจกรรมเพื่อส�ารวจความผิดปกติทางด้านสุขภาพในระยะเริ่มแรก เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข  

หรือส่งต่อ เพื่อขอค�าแนะน�าหรือบ�าบัดรักษา ป้องกันมิให้ความบกพร่องนั้น ๆ ลุกลามเป็นผลร้ายแรง 

ป้องกันการแพร่กระจายของโรค ช่วยจูงใจนักเรียนให้เกิดความสนใจที่จะดูแลสุขภาพตนเอง  

ซึ่งเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดี (พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ และศิวพร อึ้งวัฒนา, 2555; วราภรณ์ บุญเชียง 

และวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, 2555; ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560 

 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพนักเรียน  

 

 1. เพือ่ค้นหานกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางด้านสุขภาพต้ังแต่ในระยะเร่ิมแรก และให้ค�าแนะน�า

ในการรักษา แก้ไข หรือส่งต่อได้อย่างเหมาะสม  

 2. เพื่อป้องกันอาการที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดความพิการได้  

 3. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อในโรงเรียน  

 4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง  

 5. ฝึกให้นักเรียนมีสุขนิสัยทางด้านสุขภาพที่ดี  

 

 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพนักเรียน 
 

 การตรวจสุขภาพนักเรียนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ปิยะนุช จิตตนูนท์, 2553; วราภรณ์  

บุญเชียง, 2558; ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560) คือ  

 1. การวางแผนการตรวจสุขภาพ ผู ้ท�าการตรวจสุขภาพควรมีแผนปฏิบัติงานที่แน่นอน  

โดยก�าหนดวัน เวลา และชั้นเรียนท่ีจะท�าการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ทางโรงเรียนจัดเตรียมนักเรียน 

และบตัรบนัทกึสขุภาพประจ�าตวันกัเรยีน (บัตร ส.ศ.3) ในกรณท่ีีไม่มห้ีองพยาบาลทางโรงเรยีนจะได้เตรยีม

สถานที่และอุปกรณ์บางอย่างให้ด้วย  

 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพ ผู้ท�าการตรวจสุขภาพควรจัดเตรียมอุปกรณ์ 

ที่จ�าเป็นในการตรวจสุขภาพไว้ให้พร้อม เช่น ไฟฉาย ไม้กดลิ้น หูฟัง ปรอทวัดอุณหภูมิ เครื่องมือตรวจหู 



บทที่ 5
การส่งเสริมและเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพนักเรียน
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 การส่งเสรมิและเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพของนกัเรยีนในโรงเรยีนมคีวามส�าคญัมากในงานอนามยั

โรงเรียน เพราะปัญหาสขุภาพต่าง ๆ  ท่ีพบมผีลกระทบต่อสุขภาพนกัเรยีนทัง้ในระดับเลก็น้อยจนถึงรนุแรงมากขึน้ 

อยู่กับปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลต่อการเรียนของตัวนักเรียน ท�าให้ผู้ปกครองเสียเวลา

และค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพทีเ่กดิขึน้ ถ้ามกีารส่งเสรมิและเฝ้าระวงัทีด่จีะท�าให้ลดปัญหาต่าง ๆ  

ที่กล่าวมาได้ ทุกคนในโรงเรียนย่อมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น

ครูใหญ่ ครูประจ�าชั้น นักเรียน หรือภารโรง รวมทั้งผู้ประกอบอาหารหรือผู้จ�าหน่ายอาหาร บุคคลต่าง ๆ 

เหล่านีจ้ะต้องร่วมกนัรบัผดิชอบต่อสขุภาพของส่วนรวม เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุและพยาบาลอนามยัโรงเรยีน

ย่อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบการด�าเนินการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในโรงเรียน 

และให้ค�าแนะน�าแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายโรงเรียน หรือแม้แต่ผู้ปกครองก็มีบทบาทในส่วนนี้เหมือนกัน เช่น  

ไม่ให้บุตรที่ป่วยมาโรงเรียนเพราะจะท�าให้เกิดการแพร่เชื้อโรคไปยังนักเรียนคนอื่น เป็นต้น ดังนั้น  

บทน้ีจึงได้ อธิบายวิธีการส่งเสริมและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น บ่อย ๆ กับนักเรียนในโรงเรียน  

เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการน�าไปใช้ในงานอนามัยโรงเรียนต่อไป 

 การส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 
(ดรุณี ทายะติ, 2544; วราภรณ์ บุญเชียง, 2558; ศิวพร อึ้งวัฒนา และพรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, 2555; 

สภาการพยาบาล, 2554; ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560)  

 

 ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ทุกคนในโรงเรียนต้องช่วยกันระวังและป้องกัน ดังนั้น 

คณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยครูใหญ่ ครูประจ�าชั้น ผู้ปกครอง กรรมการสภานักเรียน 

บุคคลที่เก่ียวข้องในชุมชนเป็นกรรมการ เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  

ดังนั้นการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ 

 1. อุบัติเหตุทางถนน

   1.1 ปลกูฝังจติส�านกึด้านความปลอดภยัให้แก่นกัเรยีน โดยการให้ความรูเ้รือ่งกฎจราจร  

การใช้รถใช้ถนน การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (เฉพาะในเด็กที่อายุมากกว่า 15 ปี ที่สามารถ

ขับขี่ได้ตามกฎหมาย) เป็นต้น 

   1.2 สร้างให้เกดิความปลอดภยัในสถานศกึษาโดยการเป็นแบบอย่างในการใช้รถใช้ถนน

ที่ดีให้แก่นักเรียน 



บทที่ 6
อนามัยส่ิงแวดล้อม

ในโรงเรียน
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 ความส�าคัญของการอนามัยส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 

 สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ  ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

และสิง่ทีม่นษุย์สร้างข้ึน มทีัง้สิง่มชีวีติและสิง่ไม่มีชวีติ อาจเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมมลัีกษณะทางกายภาพมองเห็น 

จบัต้องหรอืสมัผสัด้วยประสาทสมัผสัอืน่ ๆ  ได้ เช่น มนษุย์ พชื สตัว์ ดนิ น�า้ อากาศ สิง่ของต่าง ๆ  หรอืเป็นนามธรรม

ซึ่งไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสอื่น ๆ ได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

และความเชือ่ต่าง ๆ  (ส�านกัส่งเสรมิสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2558; อาคม รนุสงีาม, 2551) 

ดงัน้ัน สิง่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิง่แวดล้อมธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมทีม่นษุย์สร้างขึน้ หรือส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

เคมี ชีวภาพ หรอืสงัคม ต่างมคีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัมนษุย์หรอืพฒันาการต่าง ๆ ของมนุษย์ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม ด้วยผลของการใช้ประโยชน์จากสิง่แวดล้อม ทัง้ในการด�ารงชพีและการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ 

อาจส่งผลท�าให้สิง่แวดล้อมกลายเป็นของเสยีหรือถกูของเสียปนเป้ือนจนเกดิอนัตรายต่อมนุษย์และส่ิงมชีวีติ

อื่น ๆ ได้  

 อนามยั (Health) หมายถึง “สภาวะทีม่สีขุภาพสมบรูณ์ดีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ สามารถด�ารงชพี 

อยูใ่นสงัคมได้ด้วยด ี ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็และความทพุพลภาพ”(องค์การอนามยัโลก, 1948 อ้างองิใน  

ในส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558)   

 อนามยัสิง่แวดล้อม (Environment Health) หมายถงึ การจดัการและควบคมุสิง่แวดล้อมทีเ่ป็น 

หรืออาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพของมนษุย์ เพือ่ให้เกดิความสมดลุของระบบนเิวศระหว่างมนษุย์และส่ิงแวดล้อม  

อันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ท่ีดีท้ังทางร่างกาย จิตใจ และสังคม และหมายถึง สถานท่ีให้ความรู้ 

ให้การศึกษาอบรม และใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางด้านการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ (อาคม  

รุนสีงาม, 2551)  

 ดังนั้น การอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นการน�าศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการดูแล 

และควบคุมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเด็กและบุคลากรในโรงเรียน 

ซึง่ต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุท้ังด้านกายภาพ เคมี ชวีภาพ และสงัคม โดยใช้ความหมายทางทฤษฎนี�าไปสู่

การปฏบิตั ิเช่น การประเมนิ การส�ารวจปัญหา การแก้ไข โดยมีการควบคุมและป้องกนัมใิห้เกดิโรคภัยไข้เจบ็ 

และมีความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้เด็กได้ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยขณะท่ีอยู่ในโรงเรียน  

โดยโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะจะมีผลต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตเด็ก 

ในโรงเรียน ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอีกด้วย การจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

จงึควรค�านงึถงึหลกั 4 ประการด้วยกนั คอื (ส�านกัส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2558; 

อาคม รุนสีงาม, 2551)  



บทที่ 7
การสอนสุขศึกษา

ในโรงเรียน
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 ความหมายของค�าว่า “สุขศึกษา”  

 

 สมาคมการศึกษาแห่งชาติและสมาคมแพทย์อเมริกันได้ให้ความหมายของค�าว่าสุขศึกษาไว้ว่า 

“สุขศึกษาคือผลรวมของประสบการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ เจตคติ และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

 Dorothy Nyswander (อ้างองิใน วาสนา, 2550) ได้ให้ความหมายของสขุศกึษาไว้ว่า “สขุศกึษา” 

คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดข้ึนในตัวบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้สัมพันธ์กับความสัมฤทธิ ์

ผลส่วนบุคคลและส่วนชุมชนตามเป้าหมายทางสุขภาพอนามัย สุขศึกษาไม่สามารถที่จะหยิบยื่น 

ให้บุคคลอื่นโดยบุคคลหนึ่งได้ สุขศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลวัตรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  

โดยบุคคลอาจยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อมูล เจตคติ และการปฏิบัติใหม่ ๆ ซึ่งเกี่ยวกับเป้าหมาย 

ของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขก็ได้”  

 W.H.O. Technical Report No.89 (อ้างอิงใน วาสนา, 2550) ให้ความเห็นว่า “สุขศึกษาก็เช่น

เดียวกับการศึกษาทั่ว ๆ ไป คือ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรม 

ของบุคคล สุขศึกษาจะเน้นท่ีการพัฒนาการปฏิบัติทางสุขภาพอนามัย ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดสภาวะ 

ความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ที่สุด”  

 Mayhew Derryberry (อ้างอิงใน วาสนา, 2550) ได้ให้ความหมายสุขศึกษาไว้ง่าย ๆ  

เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจดังนี้ “สุขศึกษาเป็นการเปล่ียนแปลงความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

เจตคติที่มีต่อการป้องกันและรักษา และการปฏิบัติทางสุขภาพอนามัย ตลอดจนนิสัยในชีวิตประจ�าวัน  

ซึ่งเป ็นผลจากประสบการณ์หลาย ๆ อย ่างของบุคคลนั้น ดังน้ัน สุขศึกษาจึงไม ่ใช ่กิจกรรม 

ที่จะท�าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่าน้ัน แต่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของประชาชนท่ีมีต่อประสบการณ์ 

ทางด้านสุขภาพทั้งหมดของเขา”  

 จากค�าจ�ากัดความต่าง ๆ ดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า สุขศึกษา คือ ประสบการณ์ทั้งมวล 

ทางด้านสุขภาพที่ท�าให้บุคคลเกิดความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่ดีและถูกต้องต่อสุขภาพของตัวเอง 

และชุมชน ทั้งยังส่งผลให้บุคคลและชุมชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 



บทที่ 8
กระบวนการพยาบาล 
ในงานอนามัยโรงเรียน
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 กระบวนการพยาบาล หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลท่ีมีข้ันตอนท่ีพยาบาลคิดวิเคราะห์ 

และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  

การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การใช้แผนการพยาบาล  

และการประเมินผลการพยาบาล (American Nurses Association, 1998; Potter & Perry, 2005) 

กระบวนการพยาบาลเป็นการวางกรอบการท�างานของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาล 

ที่มีคุณภาพในทุกมิติของการพยาบาล และทุกสถานบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ  

การป้องกันโรค การดแูลรกัษา และการฟ้ืนฟสูขุภาพ สามารถใช้ได้ทัง้ในโรงพยาบาลและชมุชน กระบวนการ

พยาบาลเป็นพื้นฐานของกรอบแนวคิดวิเคราะห์ทางการพยาบาลที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน โดยต้องอาศัย

องค์ความรู้ทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล หลักทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหา 

ที่มาของปัญหา เพื่อน�ามาสู่การวางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาสุขภาพ 

เป็นรายบุคคล ซึ่งรวมถึงทักษะการตัดสินใจทางคลินิกในการเลือกกิจกรรมการพยาบาลในการแก้ปัญหา 

การค้นหาปัญหา หรือความต้องการทางสุขภาพของผู้รับบริการในแต่ละคน มีความหลากหลาย 

ที่มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ความรุนแรงของโรคท่ีเป็นวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณี 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเชื่อ ดังนั้น กระบวนการพยาบาลจึงถูกน�ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการเป็นรายบุคคลได้ 

กระบวนการพยาบาล ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่พยาบาลได้น�ามาใช้ในการปฏิบัติการ

พยาบาล ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ   

   

 การน�ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในงานอนามัยโรงเรียน  

 การน�ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในงานอนามัยโรงเรียนนั้น พยาบาลควรเข้าใจพื้นฐาน

คุณลักษณะของกระบวนการพยาบาลให้ดีเสียก่อนว่ากิจกรรมในการด�าเนินงานแต่ละข้ันตอน 

ของกระบวนการพยาบาลเป็นการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทางการพยาบาล และศาสตร์อื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถคิดเป็นระบบ ตัดสินใจ และใช้เหตุและผลในการอ้างอิงได้

อย่างถูกต้องตามหลกัการแก้ปัญหา กระบวนการพยาบาลใช้หลกัของกระบวนการแก้ปัญหาโดยมเีป้าหมาย

เป็นตัวก�าหนด ดังนั้น ก่อนน�ากระบวนการพยาบาลไปใช้ ควรท�าความเข้าใจในกิจกรรมและเป้าหมาย 

ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย



หนังสือแนะน�า
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 กำรวิจัยเป็นกำรแสวงหำควำมรู ้ด้วยวิธีกำร 

ทำงวิทยำศำสตร์ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงในสิบของกำร

บรกิำรสำธำรณสขุทีจ่�ำเป็นปัจจบัุนนกัสำธำรณสขุปฏบิตัิ

งำนในระบบบริกำรสุขภำพท่ีซับซ้อนและมีควำมเป็น

พลวัตร กำรวิจัยมีควำมจ�ำเป็นในกำรสร้ำงหลักฐำนเชิง

ประจักษ์เพื่อใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำยหรือกำรปรับปรุง

และพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข

 หนงัสอืเล่มนี ้น�ำเสนอล�ำดบัข้ันของกระบวนกำร

วจิยัเชงิปริมำณโดยน�ำเสนอท้ังในส่วนของภำคทฤษฎแีละ

ตวัอย่ำงกำรวจิยัทำงสำธำรณสขุเพือ่ให้นสิตินักศกึษำ นกั

วิชำกำร และผู้สนใจท่ัวไป มีควำมเข้ำใจในกำรวิจัยทำง

สำธำรณสขุและใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรวจัิยเพือ่

พัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุขให้กับประชำชน

450
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2560, 2/2561

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

การวิจัยทางสาธารณสุข
จากหลักการสู่การปฏิบัติ

  สถติเิป็นเครือ่งมอืส�ำคัญส�ำหรบักำรวจิยั ในกำรพจิำรณำเลือกเครือ่งมอืทำงสถติสิ�ำหรบั

กำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์งำนวิจัยนั้น ผู้วิจัยต้องมีควำมรอบรู้เกี่ยวกับหลักกำร

เลือกใช้สถิติ ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติตลอดจนประเภทของมำตรวัดตัวแปรที่ศึกษำ จะเห็นว่ำ

ข้อมูลเปรียบเสมือนวัตถุดิบในกำรผลิตงำนวิจัย หำกผู้วิจัยเข้ำใจลักษณะวัตถุดิบก็จะสำมำรถ

เลือกใช้สถิติได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลงำนวิจัยนั้นมีควำมถูกต้องและมีควำมน่ำ

เชื่อถือ กระบวนกำรแปลงวัตถุดิบที่ส�ำคัญคือควำมรอบรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธี กำรจัดกำรข้อมูล 

และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป หนังสือนี้น�ำเสนอสถิติประยุกต์พร้อมทั้งภำพ

ประกอบค�ำอธิบำยในทุกขั้นตอนของกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทำงสถิติ พร้อม

วธิกีำรอ่ำนกำรแปลควำมหมำย ผลกำรวเิครำะห์ และวธิกีำรน�ำเสนอตำรำงผลกำรวิเครำะห์ข้อมลู

ไว้อย่ำงครบถ้วน

280
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2560

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ปัทมา สุพรรณกุล

สถิติประยุกต์สำาหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข

 ร่ำงกำยร่ำงนี ้คือ โรงละครโรงใหญ่…มตีวัละครมำกมำย 

กระโดดโลดเต้นไปมำ… ตำมบทบำทของตนเองอยูต่ลอดเวลำทกุ

กำรแสดงที่เกิดขึ้น ณ โรงละครแห่งนี้ มีเสน่ห์ของศำสตร ์

ด้ำน “สรีรวิทยำ” ซ่อนตัวอยู่ศำสตร์ที่สะท้อนกระบวนกำรแห่ง

กำรมีชีวิต ศำสตร์ที่หลำยเหตุกำรณ์ไม่อำจมองเห็นได้ด้วยตำ

เปล่ำศำสตร์ที่ไม่อำจเข้ำถึงได้… โดยกำรอำศัยเพียงควำมจะเป็น

ตัวหนังสือ หรือภำพนิ่งเชิงกำยวิภำคศำสตร์แต่… ต้องถูกเติม 

แต่งด้วย “จิตนำกำร” ที่เป็นภำพเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวำ รวมกับ

กำรคิดวิเครำะห์ทั้งจำกเหตุไปสู่ผลและจำกผลไปหำเหตุ จึงจะ

ท�ำให้ควำมเข้ำใจและควำมประทบัใจในศำสตร์ด้ำนสรรีวทิยำเกดิ

ขึ้นได้อย่ำงแท้จริง” ขอผู้อ่ำนจงมีอิสระในกำรสร้ำงสรรค์จิตนำ

กำรควบคู่ไปกับกำรอ่ำนต�ำรำเล่มนี้

590
บาท

ปีพิมพ์ : 1/2560

ปีพิมพ์ : 2/2561

ปีพิมพ์ : 3/2562

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วม 
หลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้
ทางเภสัชวิทยา

ผู้แต่ง: รศ. ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์


