บุคลากรงานอนามัยโรงเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

นางสาวโกสุ ม ประสงค์ ทรัพย์
หัวหน้ างานอนามัยโรงเรียน

นางสาวชุ ติมา บาเพ็ญกุล

นางชญาดา บุตรสื บสาย

นางสาวศิริกานต์ สี ลาเหลีย่ ม

นางสาวเสาวนีย์ สิ งห์ คา

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน

รองผูอ้ ำนวยกลุม่ บริหำรทั่วไป

หัวหน้ำงำนอนำมัยโรงเรียน
ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

งำนบริหำร

งำนเทคนิค

งำนกิจกรรม

งำนบริกำร

ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน

โรงเรียน
- นโยบาย
- วางแผน
- งบประมาณ
- อาคารสถานที่
- พัสดุ
- ซ่อมบารุ ง
- งานทะเบียน

- จัดหาสิ่ งพิมพ์และ
โสตทัศนวัสดุ
- สารวจ จัด
หมวดหมู่
ลงทะเบียนสิ่ งพิมพ์
และโสตทัศนวัสดุ
- จัดหาสื่ อประกอบ
บทเรี ยน
-ส่ งเสริ มการจัดห้อง
พยาบาล

- กิจกรรมตรวจ
สุ ขภาพและทาบัตร
สุ ขภาพนักเรี ยน
- กิจกรรมตรวจ
สุ ขภาพครู นักการ
ภารโรงและชุมชน
- กิจกรรมทันตอนามัย
- กิจกรรมให้คุม้ ภูมิ
กันโรค
- กิจกรรมจัดซื้ อ
เวชภัณฑ์

โรงเรียน
- กิจกรรมปฐม
พยาบาลและส่ งต่อ
รายที่รุนแรง
- กิจกรรมพัฒนา
ภาวะโภชนาการใน
วัยรุ่ น
- กิจกรรม
สุ ขาภิบาลอาหาร
- กิจกรรมสุ ขาภิบาล
สิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมบริ จาค
โลหิต

การพัฒนางานอนามัยโรงเรียน
ความสาคัญ ความจาเป็ น และปัญหา
การ มีสุขภาพดีเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะช่วยส่ งเสริ มเด็กในวัยเรี ยน ให้เป็ นประชากรที่มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี ถ้าเยาวชนของประเทศมีการพัฒนาตนเองทางด้านสุ ขภาพทางกาย (Physical Health) และ
สุ ขภาพทางจิต (Mental Health) โดยการส่ งเสริ มสนับสนุ น ช่วยเหลือแนะนาในเรื่ องสุ ขนิสัย (Health
Habit) ฝึ กสุ ขปฏิบตั ิ (Health ractice) ทางสุ ขภาพและสวัสดิภาพ จากครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเป็ น
ประจาย่อมทาให้ประชากรวัยเรี ยนเจริ ญเติบ โตเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการพัฒนา
อนามัยของครอบครัว และชุมชนต่อไปได้
การส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กวัยเรี ยน เป็ นงานสาคัญงานหนึ่งที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขและครู โดยมีบทบาทในการส่ งเสริ มสุ ขภาพทั้งทางกายและจิต ให้มีสุขภาพอนามัยที่
ดี เจริ ญเติบโตสมวัย และมีพฒั นาการทางจิต อารมณ์ และสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของเด็กวัยเรี ยน โดยเฉพาะ "วัยรุ่ น" ซึ่งมีจานวนนับสิ บล้านคน และ
เป็ นวัยที่มีปัญหามากมายหลายด้าน
ในปั จจุบนั นี้เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ภาวะเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก่อให้เกิดปั ญหา
แก่วยั รุ่ นไม่ ใช่นอ้ ย ซึ่ งเมื่อวัยรุ่ นหาทางออกไม่ได้หรื อหาทางออกที่ผดิ ก็ทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมา
ซึ่ งมีผลต่อสุ ขภาพทั้งกายและจิต การดาเนินชีวติ ในอนาคตอีกด้วย
นโยบายหลักที่สาคัญประการหนึ่งของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาสุ ขภาพ
และพลานามัยในการจัดดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของ นักเรี ยน จึงมุ่งเน้นการปลูกฝัง ความรู ้ความ
เข้าใจในเรื่ องอนามัยและการฝึ กปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง ในทางบริ หารและจัดกิจกรรมบริ การ
อนามัยโรงเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาระดับตอน ต้นและตอนปลาย โดยการจัดบริ การสุ ขภาพในโรงเรี ยน
ให้แก่นกั เรี ยนทุกคนอย่างครบถ้วนตามหลักการ ดาเนินงานอนามัยโรงเรี ยน และเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดบริ การสุ ขภาพและอนามัยโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ความสาคัญของการดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
1. พัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองที่มีสุขภาพแข็งแรง ด้วยการดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันมิให้เกิดการ
เจ็บป่ วย ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เพื่อจะได้เจริ ญเติบโตมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ที่ดี
2. ป้ องกันโรคติดต่อในโรงเรี ยน เนื่องจากโรงเรี ยนเป็ นสถานที่รวมของชุมชนขนาดใหญ่
ถ้านักเรี ยนเป็ นโรคย่อมมีทางที่โรคจะแพร่ ระบาดไปง่ายและรวดเร็ ว เมื่อได้ดาเนินการอนามัยโรงเรี ยนขึ้น
แล้ว จะช่วยระงับโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน

3. ปลูกฝังสุ ขนิสัยให้แก่นกั เรี ยนในการจัดให้นกั เรี ยนได้รับการตรวจสุ ขภาพ การจัดให้นกั เรี ยนได้อยู่
ในสิ่ งแวดล้อมหรื อมีความเป็ นอยูท่ ี่ถูกลักษณะ
4. ช่วยเป็ นสื่ อกลางนาหลักการป้ องกันโรค การปฏิบตั ิตนทางด้านสุ ขภาพหรื ออนามัยต่างๆ ที่ได้รับ
และปฏิบตั ิอยูท่ ี่โรงเรี ยนไปเผยแพร่ ส่งต่อให้บุคคลในครอบครัวและ ชุมชน
ความจาเป็ น
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นอันเป็ นช่วงชีวติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่ างกายและจิต
ใจ ทาให้ปัญหาสุ ขภาพเด็กในวัยนี้แตกต่างจากวัยอื่นๆ ซึ่งต้องใช้วธิ ีการดาเนินงาน ดังนั้น แนวทางการ
จัดบริ การงานอนามัยโรงเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จึงต้องจัดในลักษณะผสมผสานกันระหว่างกิจกรรม
ของงานในสายส่ งเสริ มสุ ขภาพและ งานสิ่ งแวดล้อม เพือ่ ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสุ ขนิสัยและ
สุ ขภาพอนามัยของนักเรี ยน
การดาเนินงานอนามัยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ คือ
1. กิจกรรมตรวจสุ ขภาพและทาบัตรสุ ขภาพนักเรี ยน
2. กิจกรรมตรวจสุ ขภาพครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนและชุมชน
3. กิจกรรมทันตอนามัย
4. กิจกรรมให้ภูมิคุม้ กันโรค
5. กิจกรรมจัดซื้ อเวชภัณฑ์
6. กิจกรรมปฐมพยาบาลและส่ งต่อรายที่รุนแรง
7. กิจกรรมบริ การประกันอุบตั ิเหตุ
8. กิจกรรมพัฒนาภาวะโภชนาการในวัยรุ่ น
9. กิจกรรมสุ ขาภิบาลอาหาร
10. กิจกรรมสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
11. กิจกรรมบริ จาคโลหิ ต
12. กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุ ข
13. กิจกรรมส่ งเสริ มบุคลิกภาพนักเรี ยน
14. กิจกรรมสารวจนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยง
15. กิจกรรมให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
16. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรี ยนทางกายด้วยตนเอง
17. กิจกรรมสารวจนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วมและช่วยเหลือให้คาแนะนา

การดาเนินกิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน
1. กิจกรรมตรวจสุ ขภาพและทาบัตรสุ ขภาพนักเรี ยน
2. กิจกรรมพัฒนาภาวะโภชนาการในวัยรุ่ น
ได้ดาเนินการประเมินภาวะการเจริ ญเติบโตของนักเรี ยน ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
โดยการชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งนักเรี ยนทุกคน
บทบาทหน้ าที่ของงานอนามัยโรงเรียน
งานอนามัยโรงเรี ยนเป็ นงานที่ให้บริ การทางด้านสุ ขภาพของนักเรี ยนโดยมุ่งเน้น ให้นกั เรี ยนทุกคน
มีสุขภาพดี สมบูรณ์ท้ งั ด้านร่ างกาย จิตใจอารมณ์ เปิ ดบริ การให้กบั นักเรี ยนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย การอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ภูมิคุม้ กันโรคติดต่อโดย
ประสานงานกับหน่วย งานสาธารณสุ ข และ โรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรี ยน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของงานอนามัยโรงเรียน
(1)ประเมินสถานภาพทางด้านสุ ขภาพอนามัยของนักเรี ยนและบุคลากรอื่นๆภายในโรงเรี ยน
(2)จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้ นสาหรับนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนตาม
สภาพแวดล้อมและความจาเป็ น
(3)จัดหายา เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทนั ที
(4)ให้การปฐมพยาบาลแก่นกั เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนเมื่อเจ็บป่ วยหรื อได้รับอุบตั ิเหตุตาม
นโยบายของโรงเรี ยน
(5)ส่ งต่อผูป้ ่ วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครู พยาบาลจะดาเนิน การรักษาต่อไปโดยจะ
เป็ นผูป้ ระสานงานในการนาส่ งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบ
(6)ดาเนินการให้มีการควบคุมและป้ องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรค ต่างๆพร้อมแนะนา
ช่วยเหลือในการจัดสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยนให้ถูกสุ ขลักษณะ
(7) แนะนาส่ งเสริ มและให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสุ ขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาในด้านอารมณ์
(8)ให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพอนามัย ทั้งส่ วนบุคคลและ
ชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ ดนิทรรศการ
(9)จัดทาบัตรบันทึกสุ ขภาพหรื อระเบียนสุ ขภาพตามแบบที่กาหนดของกระทรวง
(10)ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุ ขลักษณะอยูเ่ สมอ
(11)ติดต่อประสานงานกับครู ที่ปรึ กษา ในกรณี ที่นกั เรี ยนเจ็บป่ วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรื อ
ประสบอุบตั ิเหตุ เพื่อที่ครู ที่ปรึ กษาจะได้แจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ
(12)ปฏิบตั ิงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู ้เพื่อปรับปรุ งการพยาบาล
(13)จัดทาแผนสถิติ และโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปี การศึกษาและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่
ได้รับมอบหมาย

การให้ บริการของห้ องพยาบาล
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.
ตามกาหนดเวลาดังนี้
เช้ า

7.30 น. - 8.10 น.

พัก

10.10 น. - 10.20 น.

กลางวัน

11.10 น. - 12.55 น.

พัก

14.40 น. - 14.55 น.

เย็น

15.45 น. - 17.00 น.

บริการทีใ่ ห้
1. ให้การรักษาอาการป่ วยเบื้องต้น และบริ การยา เฉพาะโรคปัจจุบนั ที่สามารถบาบัดได้ดว้ ย ยา
สามัญประจาบ้าน ซึ่ งไม่ใช่การรักษาที่เกินอานาจและหน้าที่พยาบาล
2. ให้การปฐมพยาบาล อุบตั ิเหตุ เบื้องต้นก่อนนาส่ งโรงพยาบาลหรื อทาแผลที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
เล็กน้อย
3. ในกรณี ที่ป่วยมากหรื อได้รับอุบตั ิเหตุที่รุนแรง จะแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบและนาส่ งโรงพยาบาล
4.ร่ วมมือกับหน่วยแพทย์ ให้บริ การตรวจสุ ขภาพนักเรี ยนทุกระดับชั้น ปี ละ 1 ครั้ง
5. บริ การข่าวสาร เอกสารความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแก่ ครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยน
6. ให้คาปรึ กษาแนะนาสุ ขภาพ หรื อปั ญหาอาการเจ็บป่ วยแก่ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และเจ้าหน้าที่
ของโรงเรี ยน
7. ติดต่อครู ประจาที่ปรึ กษาเพื่อแจ้งผูป้ กครองในรายที่พิจารณาแล้วว่าสมควรให้ผปู ้ กครองรับกลับ
หรื อรับทราบอาการ
8. ประสานงานกับศูนย์บริ การสาธารณสุ ข เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนป้ องกันการระบาดของโรคตาม
ฤดูกาล

ข้ อปฏิบัติในการใช้ ห้องพยาบาล
1. ห้องพยาบาล เปิ ดให้บริ การ เวลา 07.30 - 17.00 น.
2. ครู นักเรี ยน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนที่ป่วย มารับบริ การ กรุ ณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติการ
ใช้บริ การทุกครั้ง
3. ผูม้ ารับบริ การให้แจ้งอาการแพ้ยา และชื่อยาที่แพ้ดว้ ยทุกครั้ง
4. หากผูป้ ่ วย มีโรคประจาตัว ต้องแจ้งให้ครู ห้องพยาบาล ทราบทุกครั้ง
5. ห้ามหยิบยารับประทานเอง
6. นักเรี ยนที่ป่วย หากต้องการนอนพัก ให้ติดต่อขออนุ ญาตจากครู ที่ปรึ กษา หรื อประจาวิชา
ก่อนลงมาพัก และมีใบอนุญาตให้มานอนพักที่หอ้ งพยาบาลด้วยทุกครั้ง
7. ห้ามเข้าเยีย่ มนักเรี ยนที่นอนพักในห้องพยาบาล
8. ห้ามส่ งเสี ยงดังรบกวน ครู และนักเรี ยนที่ป่วย
9. นักเรี ยนที่ป่วยมาก หรื อได้รับอุบตั ิเหตุที่รุนแรง จะนาส่ งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้และ
อยูใ่ นข้อตกลงของประกัน
ระเบียบการใช้ บริการ
1. มารยาทการใช้บริ การห้องพยาบาล
1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง และจัดวางให้เรี ยบร้อย
1.2 รักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
1.3 พูดจาสุ ภาพ มีสัมมาคารวะ ไม่ส่งเสี ยงดัง
2. ประสงค์จะขอรับยา
2.1 แจ้งอาการเจ็บป่ วยให้ครู ห้องพยาบาลทราบ
2.2 รับประทานยาในห้องพยาบาล ห้ามนาออกไปรับประทานนอกห้อง
2.3 ล้างแก้วยาหรื ออุปกรณ์หลังใช้ แล้วเก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
2.4 ห้ามรับยาแทนเพื่อน
2.5 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการใช้บริ การทุกครั้ง
3. ประสงค์ขอเข้านอนพัก
3.1 ขออนุญาตจากครู ประจาชั้นหรื อประจาวิชาและเขียนใบลาให้ครู เซ็นอนุญาตก่อนมานอนพัก
3.2 แจ้งอาการเจ็บป่ วย ให้ครู ห้องพยาบาลทราบ และขออนุญาตนอน
3.3 ลงบันทึกในสมุดนอนพัก ทุกครั้งที่ใช้บริ การ
4. ประสงค์จะทาแผล
4.1 แผลเก่า ให้ทาในเวลาคาบพัก เท่านั้น
4.2 แผลใหม่ ทาแผลได้ตลอดเวลาที่เปิ ดบริ การ

4.3 ห้ามทาแผลเองก่อนได้รับอนุ ญาต
4.4 ห้ามหยิบ จับ สาลี ผ้าก๊อส อุปกรณ์ทาแผล เนื่ องจากอบฆ่าเชื้อเรี ยบร้อยแล้ว
4.5 ลงบันทึกในสถิติพยาบาล ทุกครั้งที่ใช้บริ การ
5. จาเป็ นต้องไปโรงพยาบาล
5.1 สาหรับนักเรี ยนที่ป่วยมาก หรื อได้รับอุบตั ิเหตุรุนแรง
5.2 ในรายที่ได้รับอุบตั ิเหตุเบิกค่าประกันได้ไม่เกิน 10,000 บาท เนื่องจากมีประกันค่า
รักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุที่นกั เรี ยนทาไว้กบั ทางโรงเรี ยนโดยขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็ จมา
ทาเรื่ องเบิกที่ห้องบริ หารจัดการ
ระเบียบการใช้ ห้องพยาบาล
1. ห้องพยาบาลเปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 07.45 น. – 16.30 น.
2. ก่อนเข้าห้องพยาบาลต้องถอดรองเท้าเก็บวางบนชั้นวางรองเท้าที่จดั ไว้ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3. เมื่อมาใช้บริ การห้องพยาบาลต้องพบพยาบาล หรื อ เจ้าหน้าที่ประจาห้องพยาบาลก่อนเพื่อ
ซักถามอาการ
4. ห้ามหยิบยารับประทานเอง
5. ให้การรักษาอาการป่ วยเบื้องต้น และ บริ การยาเฉพาะโรคปั จจุบนั ที่สามารถบาบัดได้ดว้ ยยา
สามัญประจาบ้าน ซึ่ งไม่ใช่การรักษาที่เกินอานาจหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจาห้องพยาบาล
6. ผูท้ ี่มารับบริ การให้แจ้งอาการแพ้ยาและชื่อยาที่แพ้ให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจาห้องพยาบาล
ทราบทุกครั้ง
7. นักเรี ยนที่ป่วยมาก หรื อ ได้รับอุบตั ิเหตุรุนแรงจะแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบและนาส่ งโรงพยาบาล
ที่ใกล้และอยูใ่ นข้อตกลงของประกัน
8. ไม่ส่งเสี ยงดังหรื อก่อความราคาญแก่ผอู ้ ื่น และนักเรี ยนที่ป่วยนอนพักอยูข่ ณะมาใช้บริ การห้อง
พยาบาล
9. ห้ามเล่นกีฬาทุกชนิดบริ เวณหน้าห้องพยาบาล เพราะเป็ นการรบกวนผูป้ ่ วยที่นอนพัก
10. อาจารย์ นักเรี ยน เจ้าหน้าที่ หรื อบุคลากรในโรงเรี ยนที่ป่วยมารับบริ การกรุ ณาลงชื่อในบันทึก
การใช้บริ การทุกครั้ง

