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งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

๑. ช่ือกระบวนงาน 
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพการดํารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพ 

เพ่ือสุขภาพ และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
๒.๒  เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการ 

สุขภาพ 
๓. ขอบเขตของงาน 

๓.๑ ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๓.๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 
๓.๓ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 

๔. คําจํากัดความ 
สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของร่างกาย ด้วยการ 

ปฏิบัติดูแลอย่างถูกสุขลักษณะ อนามัย หมายถึง การบริโภค อุปโภคอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 
๕. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๕.๑ สร้างความเข้าใจให้สถานศึกษา บุคลากรเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 

๕.๒ รับฟังหรือเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับนโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัย จากกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๓. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
๕.๔. สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี 
๕.๕. การจัดกิจกรรมประกวดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 
๕.๖. ประสาน กํากับ ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
๕.๖ ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการส่งเสริม 

สุขภาพ เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย (อ.ย.น้อย) 
โครงการเด็กไทยทําได้ โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี โครงการฟันสวยย้ิมใส โครงการมือสะอาด 
ปราศจากโรค โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โครงการส้วมสขุสันต์ เป็นต้น 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ และดําเนินการ 
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ขับเคลื่อนตามโครงการที่กําหนด 
๔. จัดประกวด/แข่งขัน/เฝ้าระวังตามกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมในทกุระดับ 
๕. จัดหาพ้ืนที่ เวทีให้นักเรียนได้แสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ได้ดําเนินโครงการต่อ 

สาธารณชนโดยทั่วไป 
๖. ประสาน กํากับติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน 
๗. สรุปผลรายงาน 
๕.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดัสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตาม 

ดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่ร้ายแรง และ 
การจัดหาอุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

๑. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริม 
สุขภาพ 

๒. การเฝ้าระวัง สํารวจ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาที่พบ 
๓. การช่วยเหลือด้านการป้องกัน ด้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเสริมสร้าง 

ร่างกายให้ดีขึ้น 
๔. จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน เช่น การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่เอกสาร 

การประกวดกิจกรรมต่าง ๆ 
๕. การติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 
๖. สรุปรายงานผล 

๕.๔ ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง 
๑. ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๒. จัดทําเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกับขอบเขตท่ีจะประเมินและติดตาม 
๓. ดําเนินการเก็บข้อมูล 
๔. วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล 
๕. สรุปผลรายงาน เผยแพร่ผลการติดตาม
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๖.๑ Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ประชุมสร้างความเข้าใจ 

ถ่ายทอดองค์ความรู ้

ตรวจสุขภาพ 

ประสานกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล 

สรุปผลการดําเนินงาน 

๖.๒ งานส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ประชุมสร้างความเข้าใจตรวจสุขภาพสรุปรายงานผลการดําเนนิงานจัดกิจกรรมประกวดสุขภาพ 
ประสาน กํากับ ติดตามสร้างองค์ความรู้ 
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๖.๓ Flow Chart การปฏิบัติงาน 

จัดทําระบบ แผนงาน 

สร้างองค์ความรู้ 

ดําเนินกจิกรรมประกวด/แข่งขัน 

ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 

สรุปผลการดําเนินงาน 

๖.๔ งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะ 
โภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่ร้ายแรง และการจัดหา 
อุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
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๖.๕ Flow Chart การปฏิบัติงาน 

ประกาศ ประชาสัมพันธ ์

เฝ้าระวัง/สํารวจ 

ให้ความช่วยเหลือ 

                 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
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งานส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

1. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

 1.1  ชื่อกระบวนการ 
       งานส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

 1.2 วัตถุประสงค์  
           (๑) เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพการดาํรงสุขภาพ การป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพ 

เพื่อสุขภาพ และการป้องกนัโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
                      (๒) เพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภณัฑแ์ละบริการ
สุขภาพ 
 1.3 ขอบเขตของงาน 
                      (๑) ประชากรวยัเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 
                      (๒) สถานศึกษาจดักิจกรรมเพ่ือสุขภาพผูเ้รียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
                      (๓) ผูป้กครอง ชุมชน และสงัคมไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพอนามยั 
 1.4 คาํจํากดัความ 
                      (๑) สุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญเติบโตของร่างกาย ดว้ยการ 
ปฏิบติัดูแลอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
                      (๒) อนามยั หมายถึง การบริโภค อุปโภคอยา่งถูกตอ้งสุขลกัษณะ 

 1.5 ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
                      (๑) สร้างความเขา้ใจใหส้ถานศึกษา บุคลากรเห็นความสาํคญัเก่ียวกบังานส่งเสริม 
สุขภาพอนามยัของนกัเรียน 

        (๒)  รับฟังหรือเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามยั จากกระทรวง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                     (๓)  ประสาน กาํกบั ติดตาม ดูแลสุขภาพอนามยัของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
                     (๔)  ส่งเสริมประสานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น  โครงการอาหารปลอดภยั (อ.ย.นอ้ย)  งานคุม้ครองผูบ้ริโภค โครงการกาํจดัยงุลาย โครงการ
ป้องกนัโรคติดต่อ, โรคระบาด เช่น ไขห้วดันก  โรคไขเ้ลือดออก, โรคมือ, เทา้ ปาก เป็นตน้  

     (5)  สรุปผล / รายงาน 
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 1.6 Flow Chart การปฏบิตังิาน 

จัดทําระบบ แผนงาน 
โครงสร้าง กําหนดผู้รับผิดชอบ 

ประกาศ ประชาสัมพนัธ์ 
ประสานความเขา้ใจ  

ติดตาม ประเมินผล 
และดําเนินการช่วยเหลือ 

จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนั/ 
กาํกบั ติดตาม 

สรุปผลการดําเนินงาน 

1.7  แบบฟอร์มทีใ่ช ้
                 (1) บันทึกหนังสือราชการ 
                 (2) หนังสือราชการประเภทภายนอก 
                 (๓) แบบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
                 (๔) แบบประเมินติดตามผลการดําเนินโครงการต่าง ๆระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล 
(ป.พ.8) 
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(4) คู่มือการดําเนินการโครงการส่งเสริมสขุภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย 
       (๕) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1.8  เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง 
(1) พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  

พ.ศ.2535 
(2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ประถมศึกษา ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของ 
กองทุน ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536 

(3) พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 



นางศิริพันธุ ์ บุปผาเวียง
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๓

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา




