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คำำานำา
Around the world, schools play
a vital role in the well-being of
students, families and their broader
communities.

The closure of many schools during the COVID-19
pandemic has severely disrupted education,
prevented an estimated 365 million primary
school students from having school meals and
significantly increased the rates of stress, anxiety
and other mental health issues. Experience tells
us that, in some parts of the world, when schools
close for more than a few weeks, early and forced
marriage, early pregnancy, child labour and
domestic violence increase.

The right to education and the right to health are
core human rights and are essential for social and
economic development. Now, more than ever, it is
important to make all schools places that promote,
protect and nurture health; that contribute to well-being,  
life skills, cognitive and socioemotional skills
and healthy lifestyles in a safe learning environment.
Such schools are more resilient and better able to
ensure continuity in education and services, beyond
the delivery of literacy and numeracy.

The idea of health-promoting schools was first
articulated by WHO, UNESCO and UNICEF in 1995.
Yet, few countries have implemented it at scale,
and even fewer have made the institutional
changes necessary to make health promotion
an integrated, sustainable part of the education
system. In 2015, experts in health-promoting
schools identified the lack of systematic support,
limited resources and a common understanding
and approach as major challenges.

No education system can be effective unless it
promotes the health and well-being of its students,
staff and community.

Every education system should have institutionalized
policies, mechanisms and resources to promote
health and well-being in all aspects of school life,
including the teaching curriculum and school
governance based on participatory processes that
are inclusive of the broader community. This requires
that education systems be re-oriented towards a
systematic approach to health-promoting schools
and allocation of resources, so that each level of
governance has the infrastructure and the means
to implement policies and programmes for better
education, health and well-being.

The Global Standards for Health Promoting Schools
provide a resource for education systems to foster
health and well-being through stronger governance.
Building on a large body of evidence, eight global
standards are proposed, while the accompanying
Implementation Guidance details 13 implementation
areas, associated strategies and a process that will
enable country-specific adaptation. In addition,
case studies illustrate how health promotion in
schools is being implemented in low- and middlein-
come countries.

Application of these global standards could improve
the health and well-being of 1.9 billion school-aged
children, adolescents and staff worldwide, delivering
a triple dividend for students today, the adults of
tomorrow and the generation of children to come.

Join our effort and let’s “Make Every
School a Health-promoting School”.

Dr Tedros Ghebreyesus
Director-General
World Health Organization

Audrey Azoulay
Director-General
UNESCO
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อภิธานศัพท์ำ
ชุุมชุน: หมั�ยถง่สำถ�นศิก่ษ�และชุ่มัช่นท�องถิ�น

องค์ป์ระกอบ (ของมาตรฐาน): เพ่�อให�สำำ�เร็จั 
ลุล่วงต์�มัเป้�ประสำงค์ข์ีองมั�ต์รฐ�นระดบัโลก  
ค์ำ�นี�หมั�ยถง่ ค์ำ�ชี่ �แจังที� เน�นถง่ก�รกระทำ�และ 
ส่ำวนที�เป็นประเด็นหลกั ซ่�งจัะมีัก�รนำ�ไปปฏิิบติั์ 
เพ่�อให�บรรลุผู้ลต์�มัมั�ต์รฐ�น ทั�งนี� องค์ป์ระกอบ 
บ�งประก�รจัะมีัร�ยละเอียดเพิ�มัเติ์มั เพ่�ออธิิบ�ย 
ถง่ก�รนำ�องค์ป์ระกอบไปใช่�อย่�งมีัคุ์ณัภั�พ

ค์วามค์รอบค์ลุุม(ของการบริการสุุขภาพ):  
ขีอบเขีต์ขีองค์ว�มัสำอดค์ล�องกนัระหว่�งวิธีิก�ร 
ด้แลและก�รบริก�รที� หล�กหล�ยกบัปัญ่ห� 
สุำขีภั�พทั�งหมัดที�เกิดขี่ �นภั�ยในชุ่มัช่นที�กำ�หนด  

ต์�มัหลกัก�รแล�ว บริก�รที� มีัค์ว�มัค์รอบค์ลุมั 
จัะช่่วยแก�ปัญ่ห�ด��นสุำขีภั�พทั�งหมัดที�เกี�ยวขี�อง 
กบัประช่�กรกลุ่มันกัเรียน อนัรวมัไปถง่สุำขีภั�พ 
และพฒัน�ก�รเชิ่งบวก ก�รบ�ดเจ็ับที� ไม่ัได�ต์ั�งใจั 
ค์ว�มัรุนแรง สุำขีอน�มัยัท�งเพศิและอน�มัยั 
เจัริญ่พนัธุิร์วมัถง่โรค์ติ์ดเช่่�อเอช่ไอวี โรค์ติ์ดต่์อ  
โรค์ไม่ัติ์ดต่์อก�รทำ�ง�นขีองระบบประสำ�ท 
สำมััผู้สัำ ค์ว�มัทุพพลภั�พท�งก�ย สุำขีภั�พช่่องป�ก  
โภัช่น�ก�ร ก�รออกกำ�ลังก�ย สุำขีภั�พจิัต์  
ก�รใช่�สำ�รเสำพติ์ด และก�รทำ�ร��ยต์นเอง ค์ำ�ว่�  
“ค์รอบค์ลุมั” จัะใช่�ในเอกสำ�รฉบบันี� โดยจัะมีั 
ค์ว�มัหมั�ยสำอดค์ล�องกบัแนวท�งปฏิิบติั์ขีอง 
องค์ก์�รอน�มัยัโลกว่�ด�วยก�รบริก�รอน�มัยั 
โรงเรียน (1)

หลุกัสูุตร: “ชุ่ดกิจักรรมัที� นำ�มั�ปฏิิบัติ์เพ่� อ 
ออกแบบ ประสำ�นง�น และว�งกำ�หนดก�ร 
ด��นก�รศิ่กษ�หร่อที� เกี� ยวขี�องกบัก�รอบรมั  
อนัรวมัถ่งเอกภั�พขีองวตั์ถุประสำงค์ ์ เน่�อห�  
วิธีิก�รเรียนร้� ก�รต์รวจัสำอบ ส่ำ�อก�รสำอน และ 
ก�รอบรมัสำำ�หรบัค์ร้ผู้้�สำอนและผู้้�ฝึึก” (2) ซ่�ง 
จัะทำ�ให�นกัเรียนสำ�มั�รถ “พฒัน�ทกัษะ ค์ว�มัร้�  
และค์ว�มัเขี��ใจัเกี�ยวกบัสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ 
ที�ดีขีองต์นเอง และชุ่มัช่น” (3) หลกัส้ำต์รดงักล่�ว 

นี�จัะรวมัถ่งก�รว�งแผู้นและก�รพฒัน� และ 
ประสำบก�รณัด์��นก�รศิก่ษ�ขีองนกัเรียนที�ได�รบั 
จั�กนอกห�องเรียน (เช่่น กิจักรรมัเสำริมัหลกัส้ำต์ร)

โมเดลุผูู้ �บริหารสุถานศึึกษาแบบกระจาย 
อำานาจ (Distributed Model of School  
Leadership) (หรือผูู้ �นำาแบบกระจายอำานาจ  
หรือภาวะผูู้ �นำาร่วม): ก�รมีัผู้้�บริห�รที� ส่ำงเสำริมั 
ก�รร่วมัม่ัอและมีัก�รพ่� งพ�อ�ศิยักนั อนัรวมั 
ไปถง่ก�รต์ดัสิำนใจั ที�บุค์ค์ลต่์�ง ๆ จั�กทุกระดบั 
ภั�ยในชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�นั�นกระทำ�ร่วมักนั (4)

ผู้ลุการศึึกษาการเรียน: ว ัต์ถุประสำงค์ห์ร่อ 
มั�ต์รฐ�นก�รเรียนร้�อันพ่งประสำงค์ที์� ท�ง 
โรงเรียน ผู้้�สำอน และเจั��หน��ที� โรงเรียนประสำงค์ ์
ให�นักเรียนบรรลุผู้ล โดยรวมัถ่งผู้ลสำัมัฤทธิิ � 
ท�งก�รศิ่กษ� และประสำบก�รณัก์�รเรียนร้�  
และผู้ลที�มีัต่์อก�รศิก่ษ� สำงัค์มั และชี่วิต์ อนัเน่�อง 
มั�จั�กก�รที�นกัเรียนได�รบัก�รศิ่กษ� ซ่�งรวมั 
ไปถง่ก�รสำำ�เร็จัก�รศิก่ษ�และก�รจั��งง�น (5)

การอภิบาลุ: กฎเกณัฑ์ ์ กลไก ค์ว�มัสำมััพนัธิ ์
และกระบวนก�ร ที� ใช่�เป็นแนวท�ง จััดก�ร  
กำ�กบัด้แล และจัดัทำ�กิจักรรมั รวมัถ่งแสำดง 
บทบ�ทหน��ที�ขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ เพ่�อ 
อธิิบ�ยถง่ก�รใช่�ทรพัย�กรที� ได�รบัก�รจัดัสำรรและ 
ก�รบรรลุวตั์ถุประสำงค์ที์�กำ�หนดไว� 

สุุขภาพ:  “สำภั�วะค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดีท�งด��น 
ร่�งก�ย จิัต์ใจั และสำงัค์มัโดยสำมับ้รณั ์และรวมัถง่ 
ก�รไม่ัมีัโรค์ภัยัไขี�เจ็ับ” (6)

สุุขศึกึษา: ก�รผู้สำมัผู้สำ�นระหว่�งประสำบก�รณั ์
ก�รเรียนร้�ที� ออกแบบมั�เพ่� อช่่วยให� บุค์ค์ล 
และชุ่มัช่นพฒัน�สุำขีภั�พ ด�วยก�รเพิ�มัค์ว�มัร้� 
สำร��งอิทธิิพลต่์อแรงจ้ังใจั และยกระดบัค์ว�มัร้� 
ด��นสุำขีภั�พ อ�จัรวมัถง่ก�รส่ำ�อสำ�รขี�อม้ัลเกี�ยวกบั 
ปัจัจัยักำ�หนดด��นสุำขีภั�พ ปัจัจัยัเสีำ�ยงส่ำวนบุค์ค์ล  
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และก�รใช่�ระบบด้แลสุำขีภั�พ อ�จัเกี�ยวขี�องกบั 
ก�รส่ำ�อสำ�รบนพ่�นฐ�นขีองง�นที�ได�รบัมัอบหมั�ย  
เพ่�อสำนบัสำนุนก�รดำ�เนินก�รที� มีัก�รกำ�หนดไว� 
ล่วงหน�� เช่่น ก�รมีัส่ำวนร่วมัในโค์รงก�รวคั์ซีนและ 
ก�รต์รวจัค์ดักรอง ก�รใช่�ย�ต์�มัที�แพทยก์ำ�หนด  
หร่อก�รเปลี�ยนแปลงพฤติ์กรรมัด��นสุำขีภั�พ  
นอกจั�กนี�ยงัอ�จัรวมัไปถง่ก�รส่ำ�อสำ�รต์�มัทกัษะ 
เพ่�อพฒัน�ทกัษะด��นสุำขีภั�พทั� วไปที�สำ�มั�รถ 
ถ่�ยทอดให�บุค์ค์ลอ่�นได� ซ่�งช่่วยให�ผู้้�ค์นสำ�มั�รถ 
ต์ดัสิำนใจัเกี�ยวกบัสุำขีภั�พขีองต์นเองอย่�งอิสำระ 
มั�กขี่ �น และเพ่�อปรบัให�เขี��กบัสำถ�นก�รณัที์�  
เปลี�ยนแปลงไป ก�รใช่�ค์ว�มัร้�และทกัษะในก�ร 
กำ�หนดปัจัจัยัด��นสุำขีภั�พ

ค์วามรอบรู �ด �านสุุขภาพ (Health Literacy):  
ค์ว�มัรอบร้�ด��นสุำขีภั�พ หมั�ยถ่ง ค์ว�มัร้� 
ส่ำวนบุค์ค์ลและค์ว�มัสำ�มั�รถที� สำะสำมัผู่้�น 
กิจักรรมัประจัำ�วนั ปฏิิสำมััพนัธิท์�งสำงัค์มั และ 
ที�ถ่�ยทอดจั�กรุ่นส่้ำรุ่น ค์ว�มัร้�และค์ว�มัสำ�มั�รถ 
ส่ำวนบุค์ค์ลเกิดขี่ �นจั�กโค์รงสำร��งองค์ก์รและ 
ทรพัย�กร ซ่�งช่่วยให�ผู้้�ค์นเขี��ถง่ เขี��ใจั ประเมิัน  
และใช่�ขี�อม้ัลและบริก�รเพ่�อส่ำงเสำริมัและรกัษ� 
สุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดีให�กบัต์นเองและ 
ค์นรอบขี��ง

กรอบทีี่� 1
ค์วามรอบรู �ด �านสุุขภาพในฐานะสิุนที่รพัย ์
สุ่วนบุค์ค์ลุ สิุนที่รพัยท์ี่างสุถาบนั แลุะ 
สิุนที่รพัยท์ี่างสุงัค์ม 

ค์ว�มัรอบร้�ด��นสุำขีภั�พจัะขี่ �นอ ย่้กับ 
ค์ว�มัสำ�มั�รถส่ำวนบุค์ค์ลและโค์รงสำร��ง 
องค์ก์ร ทรพัย�กร และค์ว�มัมุ่ังมัั�นที�ทำ�ให� 
ผู้้�ค์นสำ�มั�รถเขี��ถง่ ทำ�ค์ว�มัเขี��ใจั ประเมิัน  
และใช่�ขี�อม้ัลและก�รบริก�รเพ่�อส่ำงเสำริมั 
และรกัษ�สุำขีภั�พ ในฐ�นะที�เป็นสิำนทรพัย ์
ส่ำวนบุค์ค์ลแล�ว ค์ว�มัรอบร้�ด��นสุำขีภั�พ 
จัะช่่วยให�นกัเรียนสำ�มั�รถ

เขี��ถง่และเขี��ใจัถง่สำภั�พแวดล�อมัด��น 
ขี�อม้ัลเกี�ยวกบัสุำขีภั�พ
เขี��ใจัขี�อค์ว�มัด��นสุำขีภั�พ 
คิ์ดเชิ่งวิพ�กษ์เกี� ยวกับค์ำ�กล่�วอ��ง 
ด��นสุำขีภั�พและต์ดัสิำนใจับนพ่�นฐ�นขีอง 
ค์ว�มัร้�เกี�ยวกบัสุำขีภั�พ 
ใฝ่ึห�ค์ว�มัร้�ด��นสุำขีภั�พและนำ�ไปใช่� 
ในสำถ�นก�รณั์ใหม่ั ๆ 
ส่ำ� อสำ�รเกี� ยวกบัหัวขี�อและค์ว�มักงัวล 
ด��นสุำขีภั�พ 
ใ ช่�ขี�อ ม้ั ล ด�� น สุำ ขี ภั � พ เพ่� อ ส่ำ ง เ สำ ริ มั 
สุำขีภั�พขีองต์น สุำขีภั�พขีองผู้้�อ่�น และ 
ค์ว�มัสำมับ้รณัข์ีองสิำ�งแวดล�อมั 
พฒัน�พฤติ์กรรมัและทศัินค์ติ์ที� ดีต่์อ 
สุำขีภั�พ 
มีัส่ำวนร่วมัในกิจักรรมัที� ดีต่์อสุำขีภั�พ 
และหลีกเลี� ยงค์ว�มัเสีำ� ยงด��นสุำขีภั�พ 
ที� ไม่ัจัำ�เป็น 
ต์ระหนักถ่งค์ว�มัคิ์ดและพฤติ์กรรมั 
ขีองต์น 
ระบุและประเมิันถง่สำญั่ญ่�ณัขีองร่�งก�ย  
(เช่่น ค์ว�มัร้�สำก่ อ�ก�ร) 
ปฏิิบติั์ต์นอย่�งมีัจัริยธิรรมัและมีัค์ว�มั- 
รบัผิู้ดช่อบต่์อสำงัค์มั 
เป็นผู้้�เรียนร้�ด�วยต์นเอง และใฝ่ึร้�ต์ลอด- 
ชี่วิต์
บ่มัเพ�ะค์ว�มัร้�สำก่ถง่ค์ว�มัเป็นพลเม่ัอง 
และสำ�มั�รถแสำวงห�ค์ว�มัเท่�เทียมั 
ให�กบัต์นเอง และ
ชี่�ถ่งต์วักำ�หนดสุำขีภั�พท�งด��นสำงัค์มั  
พ�ณิัช่ย ์วฒันธิรรมั และก�รเม่ัอง 

ค์ว�มัรอบร้�ด��นสุำขีภั�พไม่ัเพียงแต่์จัะเป็น 
ประโยช่นต่์์อบุค์ค์ลเท่�นั�น แต่์ยงัรวมัถ่ง 
องค์ก์รและชุ่มัช่นด�วยเช่่นกนั แมั�ว่�ค์ว�มั 
รอบร้�ด��นสุำขีภั�พจัะเป็นไปต์�มัโค์รงสำร��ง 
ชุ่มัช่นและองค์ก์ร ทรพัย�กร และค์ว�มัมุ่ังมัั�น  
แ ต่์ ค์ว�มั สำัมั พัน ธิ ์นั�นจั ะ เ ป็ น แ บ บ สำ อง 
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อภิธานศััพท์ำ

การสุ่งเสุริมสุุขภาพ: “ก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�น 
เป็นกระบวนก�รที� ทำ�ให�ประช่�ช่นสำ�มั�รถ 
ค์วบคุ์มัสุำขีภั�พขีองต์นเองได� รวมัถ่งทำ�ให� 
ต์นเองมีัสุำขีภั�พดีขี่ �น ก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นมีั 
อะไรมั�กกว่�ก�รให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่แค่์กบัพฤติ์- 
กรรมัขีองแต่์ละบุค์ค์ล เพร�ะยงัเป็นก�รแก�ไขี 
ปัญ่ห�ท�งสำงัค์มัและสิำ�งแวดล�อมัที�มีัค์ว�มัหล�ก- 
หล�ย” (7) โดยหลักก�รแล�ว ขีอบเขีต์และ 
กิจักรรมัก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นค์รอบค์ลุมัและมีั 
หล�กหล�ยแง่มุัมั แมั�ว่�โดยทั� วไปแล�วจัะถ้ก 
ตี์กรอบว่�เป็นกลยุทธิก์�รป้องกนั แต่์ก�รส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พนั�นยงัรวมัเขี��ในวิถีท�งต่์�ง ๆ ร่วมักบั  
บุค์ค์ล

ระบบการศึึกษาทีี่� สุ่งเสุริมสุุขภาพ: ระบบ 
ก�รศิ่กษ�ที� มีัก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีัแบบแผู้น 
และเป้�ประสำงค์ ์ เพ่�อทำ�ให�ก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
นั�นเป็นระบบในทุกแง่มุัมั กล่�วค่์อ ก�รอภิับ�ล 
กระบวนก�รก�รศิ่กษ�และเน่�อห�ก�รเรียนร้�  
ก�รจััดสำรรทรัพย�กร ก�รพัฒน�วิช่�ชี่พ 
ขีองผู้้�สำอน ระบบสำ�รสำนเทศิและก�รจัดัก�ร 
ผู้ลก�รปฏิิบติั์ง�น

โรงเรียนสุ่งเสุริมสุุขภาพ (Health Promoting  
School: HPS): โรงเรียนที� มุ่ังเดินหน��สำร��ง 
ร�กฐ�นที�แข็ีงแกร่งเพ่�อเป็นสำถ�นที�ที�ปลอดภัยั 

และดีต่์อสุำขีภั�พในแง่ขีองก�รสำอน ก�รเรียนร้�  
และก�รทำ�ง�น (8) โปรดทร�บว่�มั�ต์รฐ�น 
ระดบัโลกและต์วัชี่�ว ัดนั�นได�ออกแบบมั�เพ่� อ 
ให�สำ�มั�รถใช่�ได�กบัแนวคิ์ดก�รพฒัน�โรงเรียน 
ทั�งระบบใด ๆ ที�มีัเป้�หมั�ยด��นสุำขีภั�พภั�ยใต์� 
ขีอบเขีต์ท�งก�รศิ่กษ� โดยไม่ัค์ำ�น่งว่�จัะ 
ใช่�ช่่�อว่�โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พหร่อไม่ั (เช่่น  
อน�มัยัในโรงเรียนแบบผู้สำมัผู้สำ�น สำภั�พแวด- 
ล�อมัก�รเรียนร้�ที� ดีต่์อสุำขีภั�พ โรงเรียนอน�มัยั  
โรงเรียนเพ่�อสุำขีภั�พ)

การดำาเนินงาน: หมั�ยถง่ ก�รทำ�ชุ่ดกิจักรรมั 
เฉพ�ะเพ่�อจัดัหร่อเต์รียมัค์ว�มัพร�อมัโค์รงก�ร  
(9) หร่อก�รริเริ� มั รวมัถ่งก�รระบุถ่งปัญ่ห�  
ก�รกำ�หนดผู้ลลพัธิที์�พง่ประสำงค์ ์ ก�รว�งแผู้น  
ก�รใช่�ก�รกำ�กบัด้แลและก�รให�ค์ว�มัคิ์ดเห็น  
ก�รรวบรวมัและก�รใช่�ขี�อม้ัล และก�รร่วมัม่ัอกนั 
ขีองผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยภั�ยในและภั�ยนอกต์ลอด 
กระบวนก�ร (10) โดยเฉพ�ะในโรงเรียนที�  
ก�รดำ�เนินง�นถ้กมัองว่�เป็นกระบวนก�รปฏิิ- 
สำมััพนัธิที์�มีัค์ว�มัซบัซ�อนในแง่ขีองลกัษณัะขีอง 
ระบบ ผู้้�ดำ�เนินก�ร และบริบทขีององค์ก์รที� มีั 
ก�รดำ�เนินก�รโค์รงก�รดงักล่�ว (11) 

ตัว ชีุ �ว ัด :  ต์ัว แ ป ร ที� ใช่�สำำ � หรับ กำ � กับ ด้ แ ล 
ค์ว�มัค่์บหน��ขีองก�รดำ�เนินง�นเพ่�อให�สำมััฤทธิิ �- 
ผู้ล บรรลุเป้�หมั�ย หร่อวตั์ถุประสำงค์เ์ฉพ�ะที�  
จับัต์�องได� สำ�มั�รถวดัผู้ลได� (12 ,13) มั�ต์รฐ�น 
ระดบัโลกนั�นได�กำ�หนดต์วัชี่�วดัไว�ภั�ยใต์�องค์-์ 
ประกอบขีองมั�ต์รฐ�นแต่์ละขี�อ เร�สำ�มั�รถ 
เพิ� มัขี�อม้ัลที� นำ �มั�จั�กแหล่งขี�อม้ัลต่์�ง ๆ  
ลงไปในต์วัชี่�วดัได� รวมัถ่งยงัสำ�มั�รถรวบรวมั 
และร�ยง�นผู้ลได�ในหล�กหล�ยระดบั (เช่่น  
ระดบัโลก ระดบัประเทศิ ระดบัภั�ยในประเทศิ  
ระดบัโรงเรียน) ประเภัทต่์�ง ๆ  ขีองต์วัชี่�วดั ได�แก่ 
(14)

ทิศิท�ง ชุ่มัช่นและองค์ก์รที� มีัค์ว�มัร้�ด��น 
สุำขีภั�พ (เช่่น โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ)  
จัะเติ์มัเต็์มัเป้�ประสำงค์แ์ละค์ว�มัรบัผิู้ดช่อบ 
ที�มีัต่์อสำมั�ชิ่กได�ดียิ�งขี่ �น

ดดัแปลุงจาก: ค์ว�มัรอบร้�ด��นสุำขีภั�พ 
ภั�ยในสำถ�นศิก่ษ� – วิทย�ก�รอนัก��วหน��.  
เอกสำ�รชี่�แจังขี�อเท็จัจัริง nr.6. สำถ�นศิก่ษ� 
สำำ�หรบัสุำขีภั�พในยุโรป; 2563 (https://
www.schoolsforhealth.org/ sites/de-
fault/files/editor/fact-sheets/factsheet- 
2020-english.pdf)



x

การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

ตวัชีุ �วดัปัจจยันำาเข �ากระบวนการ (Input 
indicator):  ต์ัวชี่ �ว ัดที� ใช่�เพ่� อกำ�กับด้แล 
ทรพัย�กรมันุษยแ์ละทรพัย�กรท�งก�รเงิน 
สิำ�งอำ�นวยค์ว�มัสำะดวกท�งก�ยภั�พ อุปกรณั ์
และนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นที�ทำ�ให�สำ�มั�รถ 
นำ�โค์รงก�รไปปฏิิบติั์ได� 
ตวัชีุ �วดักระบวนการ (Process indicator):  
ต์ัว ชี่�ว ัด ที� ใช่� เพ่� อ ค์ว บ คุ์มั กิจั กร ร มั ที� ทำ �  

เพ่� อให�บรรลุเป้�หมั�ยขีองโค์รงก�ร ซ่� ง 
รวมัถ่งเป็นก�รด้ว่�ได�มีัก�รลงม่ัอปฏิิบัติ์ 
กิจักรรมัใดไปแล�วบ��ง และกิจักรรมัดงักล่�ว 
นั�นเกิดค์ว�มัสำมััฤทธิิ �ผู้ลในระดบัใดสิำ�งใดบ��ง 
ที� ได�ทำ�ไปแล�ว และด้ว่�ทำ�ออกมั�ดีแค่์ไหน 
ตวัชีุ �วดัผู้ลุผู้ลิุต (Output indicator):  
ต์วัชี่ �วดัที�ใช่�เพ่�อค์วบคุ์มัผู้ลลพัธิก์ระบวนก�ร 
ที�หล�กหล�ยในแง่ขีองก�รเขี��ถง่ก�รบริก�ร  
ก�รมีัอย่้ขีองก�รบริก�ร คุ์ณัภั�พขีองก�ร 
บริก�รและค์ว�มัปลอดภัยัขีองก�รบริก�ร 
ตวัชีุ �วดัค์วามสุำาเร็จของโค์รงการ (Outcome  
indicator): ต์วัชี่�วดัที�ใช่�เพ่�อค์วบคุ์มัผู้ลสำำ�เร็จั 
ระหว่�งท�งขีองโค์รงก�รที�สำ�มั�รถวดัได�ที�  
ระดบัประช่�กร 
ตวัชีุ �วดัผู้ลุกระที่บ (Impact indicator): 
ต์ัวชี่�ว ัดที� ใช่�เพ่� อกำ�กับด้แลผู้ลระยะย�ว 
ซ่�งโค์รงก�รต่์�ง ๆ ได�ออกแบบมั�เพ่�อทำ�ให�
เกิดประโยช่นห์ร่อทำ�ให�เกิดผู้ลดงักล่�ว อนั
รวมัถง่ก�รมีัอตั์ร�ก�รเสีำยชี่วิต์และก�รเจ็ับ
ป่วยลดลง

การร่วมมือระหว่างภาค์สุ่วน: ค์ว�มัสำมััพนัธิ ์
ในก�รทำ�ง�นระหว่�งภั�ค์ส่ำวนสำองภั�ค์ส่ำวน 
ขี่ �นไป ซ่�งภั�ยใต์�บริบทโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ  
มีัเป้�หมั�ยที�จัะบรรลุผู้ลสำำ�เร็จัท�งด��นสุำขีภั�พ 
และก�รศิ่กษ�ในร้ปแบบที� มีัประสิำ ทธิิผู้ล  
ประสิำทธิิภั�พ และยั�งย่น (15)

ชุุมชุนที่ �องถิ� น: หมั�ยถ่งทั�งชุ่มัช่นท�องถิ� น 
(เชิ่งภ้ัมิัศิ�สำต์ร)์ ขีองประช่�ช่นที� อ�ศิัยอย่้  
หร่อทำ�ง�นอย่้ใกล�กบัโรงเรียน และองค์ก์รที�  
หล�กหล�ย ซ่�งอย่้ภั�ยนอกโรงเรียน แต่์มีัส่ำวนร่วมั 
กบันักเรียนหร่อเจั��หน��ที� โรงเรียน ค์ำ�นี�อ�จั 
รวมัถ่งเจั��หน��ที�ร�ช่ก�รส่ำวนท�องถิ�น องค์ก์ร 
พัฒน�เอกช่น (NGOs) องค์ก์รที� มีัศิรัทธิ� 
เ ป็นพ่�นฐ�น วิสำ�หกิจัเอกช่นก�รบริก�ร 
ด��นสุำขีภั�พสำำ�หรบัชุ่มัช่น และกลุ่มัชุ่มัช่น เช่่น  
กลุ่มัเย�วช่น หร่อผู้้�จัดักีฬ� ผู้้�จัดัง�นด��นศิิลปะ  
และผู้้�จัดัง�นด��นวฒันธิรรมัอ่�น ๆ 

พ่อแม่: ค์ำ�นี�รวมัถง่พ่อแม่ั ผู้้�ด้แล และผู้้�ปกค์รอง 
ต์�มักฎหมั�ยขีองนกัเรียน

ทรัพัยากรั: ทรพัย�กรท�งก�รเงิน ทรพัย�กร 
ขี�อม้ัล  ทรัพย�กรมันุษย์ หร่อทรัพย�กร 
ก�ยภั�พใด ๆ 

โรงเรียน: สำถ�บนัที�ออกแบบมั�เพ่�อให�บริก�ร 
ด� � น ก � ร ศิ่ ก ษ � ภั � ค์ บัง ค์ั บ แ ก่ นั ก เ รี ย น  
( ร ว มั ถ่ ง ป ร ะ ถ มั ศิ่ ก ษ � แ ล ะ มััธิ ย มั ศิ่ ก ษ �  
[ต์อนต์�นและต์อนปล�ย])

ชุุมชุนสุถานศึึกษา:  หมั�ยถ่งเจั��หน��ที� ใน 
โรงเรียนทั�งหมัดซ่�งรวมัถง่ค์ร้ ระบบก�รจัดัก�ร 
อภิับ�ลโรงเรียน (เช่่น สำมั�ชิ่กค์ณัะกรรมัก�ร 
โรงเรียน) และเจั��หน��ที� โรงเรียนอ่� น ๆ (เช่่น  
เจั��หน��ที� ธุิรก�ร ผู้้�ทำ�ค์ว�มัสำะอ�ด ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ 
ด��นสุำขีภั�พ) และอ�สำ�สำมัคั์รที�ทำ�ง�นภั�ยใน 
โรงเรียน นกัเรียน รวมัถง่พ่อแม่ั ผู้้�ด้แล ผู้้�ปกค์รอง  
และสำมั�ชิ่กค์นอ่�น ๆ ในค์รอบค์รวั
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การบริการด �านสุุขภาพภายในโรงเรียน:  
ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พที� ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ด��นก�ร 
ด้แลสุำขีภั�พและ/หร่อผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ในหน่วยง�นที�  
เป็นพนัธิมิัต์รกนันั�นจัดัไว�ให�สำำ�หรบันกัเรียนที�  
เขี��เรียนในระดบัช่ั�นประถมัศิ่กษ�หร่อมัธัิยมั 
ศิก่ษ� โดยให�บริก�รภั�ยในโรงเรียน (ก�รบริก�ร 
ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน) หร่อในชุ่มัช่น  
(ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พที�เช่่�อมัโยงกบัโรงเรียน)  
ก�รบริก�รค์วรจัะได�รบัก�รค์วบคุ์มัผู่้�นก�รจัดัก�ร 
อภิับ�ลที�เป็นแบบแผู้นระหว่�งสำถ�บนัก�รศิก่ษ�  
และองค์ก์รขีองผู้้�ให�ก�รด้แลด��นสุำขีภั�พ (16) 

การเรียนรู �ที่างอารมณ์แ์ลุะสุงัค์ม: หมั�ยถ่ง 
องค์ ์ประกอบเฉพ�ะขีองหลักส้ำต์รภั�ยใน 
โรงเรียน รวมัถง่ “...กระบวนก�รที�เด็กและผู้้�ใหญ่่ 
ได�เก็บเกี� ยวและประยุกต์์ใช่�ค์ว�มัร้� ทศัินค์ติ์  
และทกัษะที�จัำ�เป็นเพ่�อทำ�ค์ว�มัเขี��ใจั และจัดัก�ร 
กบัอ�รมัณั ์กำ�หนด และบรรลุเป้�หมั�ยเชิ่งบวก 
อย่�งมีัประสิำทธิิภั�พ ร้�สำก่ และแสำดงค์ว�มัเห็นอก 
เห็นใจัต่์อผู้้�อ่� น สำร��งและรกัษ�ค์ว�มัสำมััพนัธิ ์
เชิ่งบวก ต์ดัสิำนใจัอย่�งมีัค์ว�มัรบัผิู้ดช่อบ...”  
และก��วผู่้�นเหตุ์ก�รณัที์�มีัค์ว�มัท��ท�ยต่์�ง ๆ  
(17,18) สิำ� งเหล่�นี�เป็นแนวคิ์ดก�รใช่�ค์ว�มั- 
สำ�มั�รถที�มีัอย่้ให�เกิดประโยช่น ์โดยมีัค์ว�มัมุ่ังมัั�น 
ที�จัะให�นักเรียนมีัทรัพย�กรบุค์ค์ลที�จัะทำ�ให� 
พวกเขี�สำ�มั�รถฝ่ึ�ฟัินอุปสำรรค์อนัท��ท�ยไปได� 
อย่�งดียิ�งขี่ �น

ผูู้ �มีสุ่วนได �เสีุย: บุค์ค์ล กลุ่มั หร่อองค์ก์รที� มีั 
ส่ำวนได�เ สีำย หร่ออ�จัได�รับผู้ลกระทบจั�ก 
ก�รดำ�เนินโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ  
(หร่อโค์รงก�รอ่� นในทำ�นองเดียวกัน) ผู้้�มีั 
ส่ำวนได�เสีำยในที� นี�รวมัถ่งบุค์ค์ลภั�ยในชุ่มัช่น 
สำ ถ � น ศิ่ ก ษ �  เ ช่่ น  นัก เรี ย น  พ่ อ แ ม่ั  ค์ ร้  
เจั��หน��ที� ธุิรก�ร ผู้้�ประสำ�นง�นโค์รงก�ร 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ และค์ร้ใหญ่่ ในกรณีัที�  
เป็นนอกพ่�นที� สำถ�นศิ่กษ�นั�น ผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำย 
อ�จัรวมัถ่งผู้้� ให�บริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยใน 
ท�องถิ�น เจั��ขีองธุิรกิจั เจั��หน��ที�หน่วยง�นขีอง 
องค์ก์�รสำหประช่�ช่�ติ์ องค์ก์รพฒัน�เอกช่น  

แ ล ะ ต์ัว แท น  ร วมั ถ่ง เจั�� ห น�� ที� กร ะ ทร วง  
(ในระดบัอำ�เภัอ จังัหวดั และประเทศิ)

มาตรฐาน: ค์ำ�ชี่ �แจังที�กำ�หนดลกัษณัะ โค์รงสำร��ง  
กระบวนก�ร และ/หร่อค์ว�มัค์�ดหวังใน 
ก�รทำ�ง�น (19) 

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: เพ่�อให�เป็นไปต์�มัวตั์ถุประ- 
สำงค์ข์ีองมั�ต์รฐ�นระดบัโลกโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พแล�ว ค์ำ�ชี่ �แจังมั�ต์รฐ�นนี�จัะหมั�ยถ่ง 
ร�ยละเอียดที� บรรย�ยค์รอบค์ลุมัมั�ต์รฐ�น 
แต่์ละขี�อ

ภายในประเที่ศึ: หมั�ยถง่หน่วยง�นก�รบริห�ร 
จัดัก�รท�งก�รเม่ัองที�อ�จัดำ�เนินง�นในระดบั 
ประเทศิ ภ้ัมิัภั�ค์ จังัหวดั หร่อเทศิบ�ล อำ�เภัอ  
หร่อเขีต์ ก�รบริห�รจัดัก�รโรงเรียนนั�นจัะมีั 
หล�ยระดบั ทั�งภั�ยในประเทศิ และระหว่�ง 
ประเทศิ

ค์วามย ั�งยืน:  ขีอบเขีต์เวล�ที� ได�มีัก�รดำ�รง 
หร่อจัดัต์ั�งโค์รงก�รหน่�งไว�ในสำถ�นที�หน่�ง (20)

ค์วามเป็นอยู่ทีี่� ดี: สำภั�พท�งก�ย อ�รมัณั ์ 
จิัต์ใจัและสำงัค์มั “ที� ทุกค์นต์ระหนักทร�บถ่ง 
ศิกัยภั�พขีองต์นเอง สำ�มั�รถจัดัก�รเอ�ช่นะ 
ค์ว�มัเค์รียดเกี� ยวกบัในเร่� องทั� วไปในชี่วิต์ได�  
สำ�มั�รถทำ�ง�นอย่�งมีัประสิำทธิิภั�พและเกิด 
ประสิำทธิิผู้ลได� และสำ�มั�รถสำร��งประโยช่น์ให� 
แก่ชุ่มัช่นขีองพวกเขี�ได�” (21)
 ได�มีัก�รกำ�หนดค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีออกเป็น 
ห��ด��นซ่� งมีัค์ว�มัเช่่� อมัโยงกนั อันรวมัไปถ่ง 
ก�รมีัสุำขีภั�พที� ดีและโภัช่น�ก�รที� เหมั�ะสำมั  
ค์ว�มัสำ�มั�รถในก�รมีัปฏิิสำัมัพันธิก์ับผู้้�อ่� น  
ค่์�นิยมัเชิ่งบวก และก�รมีัส่ำวนร่วมัต่์อสำงัค์มั  
ค์ว�มัปลอดภัยัและสำภั�พแวดล�อมัที� ส่ำงเสำริมั  
ก�รเรียนร้� ค์ว�มัสำ�มั�รถ ก�รศิ่กษ� ทกัษะ  
และก�รจั��งง�น สิำทธิิเสำรีภั�พและค์ว�มัย่ดหยุ่น  
(ด้แหล่งขี�อม้ัลสำำ�หรบัค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองวยัรุ่น 
ในภั�ค์ผู้นวก I)

อภิธานศััพท์ำ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

แน ว ที่ า ง ก า ร พัฒ น า โร ง เรี ย น ที่ ั�ง ร ะ บ บ 
(Whole-School Approach): “แนวท�งที� เป็น 
มั�กกว่�ก�รเรียนร้�และก�รเรียนก�รสำอนภั�ยใน 
ห�องเรียน เพ่�อค์รอบค์ลุมัทุกแง่มุัมัขีองชี่วิต์ใน 
โรงเรียน” (3) ซ่�งรวมัถง่เน่�อห�และวิธีิก�รสำอน  
ก�รจัดัก�รอภิับ�ลโรงเรียน และก�รร่วมัม่ัอกนั 
ระหว่�งหุ�นส่ำวนและชุ่มัช่นในวงกว��ง รวมัถ่ง 
ก�รจัดัก�รพ่�นที�สำถ�นศิก่ษ�และสิำ�งอำ�นวยค์ว�มั 
สำะดวก แนวคิ์ดนี� เป็นแนวคิ์ดที�เป็นหน่�งเดียวกนั  
แนวคิ์ดที� มีัร่วมักนัและรวมักนัระหว่�งชุ่มัช่น 
สำถ�นศิก่ษ� เพ่�อยกระดบัก�รเรียนร้� พฤติ์กรรมั  
และค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองนกัเรียน (22) 

แนว ที่า ง การ พัฒ นา โรง เรี ย นที่ ั�ง ร ะ บ บ : 
“ แนว ท � ง ที� เ ป็ น มั � ก ก ว่ � ก � ร เรี ย นร้� แ ล ะ 
ก�รเรียนก�รสำอนภั�ยในห� องเรียน เพ่� อ 
ค์รอบค์ลุมัทุกแง่มุัมัขีองชี่วิต์ในโรงเรียน”  
(3) ซ่�งรวมัถง่เน่�อห�และวิธีิก�รสำอนก�รอภิับ�ล 
โรงเรียน และก�รร่วมัม่ัอกนัระหว่�งหุ�นส่ำวน 
และชุ่มัช่นในวงกว��ง รวมัถ่งก�รจัดัก�รพ่�นที�  
สำ ถ � น ศิ่ ก ษ � แ ล ะ สิำ� ง อำ � นว ย ค์ ว � มั สำ ะ ด ว ก  
แนว คิ์ ด นี� เ ป็ น แนว คิ์ ด ที� เ ป็ นห น่� ง เ ดี ย ว กัน  
แนวคิ์ดที� มีัร่วมักนัและรวมักนัระหว่�งชุ่มัช่น 
สำถ�นศิก่ษ� เพ่�อยกระดบัก�รเรียนร้� พฤติ์กรรมั  
และค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองนกัเรียน รวมัถง่สำภั�พ- 
แวดล�อมัที�เอ่ �ออำ�นวยต่์อก�รพฒัน� (22)

การบูรณ์าการภาค์รฐั (Whole-of-Govern- 
ment):  กิจักรรมัร่วมัที� ภั�ค์รัฐหล�ยส่ำวน 
ประสำ�นง�นและทำ�ง�นร่วมักนั เพ่�อดำ�เนินก�ร 
ให� สำำ � เร็จัลุ ล่วงต์�มัเป้�หมั�ยหร่อวิ ธีิก�ร 
แก�ปัญ่ห�ร่วมักนั



xiii

ส่รุป็ใจคำวามส่ำาคัำญ
ทุี่กโรงเรียนค์วรเป็นโรงเรียนสุ่งเสุริมสุุขภาพ

ระบบก�รศิก่ษ�จัะไม่ัมีัประสิำทธิิภั�พห�กปร�ศิจั�ก 
ก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองนกัเรียน  
เจั��หน��ที�  และชุ่มัช่น  ค์ว�มัเกี�ยวโยงอย่�งลำ ��ล่กนี� 
ไม่ัเค์ยได�รบัก�รต์ระหนกัถง่และให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่มั�ก 
เท่�ในบริบทขีองก�รแพร่ระบ�ดขีองโรค์ติ์ดเช่่�อไวรสัำ 
โค์โรน�สำ�ยพนัธุิ ์ใหม่ั 2019 (COVID-19)  

แนวท�งโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ (HPS) ถ้กนำ�มั�ใช่� 
เม่ั�อ 25 ปีก่อนและมีัก�รรณัรงค์์ให�รบันำ�ไปปฏิิบติั์ 
ทั� วโลกมั�นับแต่์นั�น อย่�งไรก็ต์�มั ยงัไม่ัมีัที� ใดที�  
สำ�มั�รถนำ�ระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พไปปฏิิบติั์ 
ได�อย่�งค์รบถ�วนสำมับ้รณั ์และมีัเพียงแค่์ไม่ักี�ประเทศิ 
เท่�นั�นที� ได�ดำ�เนินก�รและเดินหน��ค์งไว�ซ่�งแนวท�ง 
ดงักล่�วในวงกว��ง

เอกสำ�รเผู้ยแพร่ฉบบันี�พฒัน�ขี่ �นจั�กก�รทบทวน 
นโยบ�ย กลยุทธิ ์ และแนวท�งขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พที�มีัค์ว�มัค์รอบค์ลุมัจั�ก 91 ประเทศิในภ้ัมิัภั�ค์ 

ต่์�ง ๆ และจั�กก�รปร่กษ�ห�ร่อขีองผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ 
และสำ�ธิ�รณัช่น ร่วมักบัผู้้�กำ�หนดนโยบ�ยภั�ค์ส่ำวน 
ก�รศิก่ษ�และสุำขีภั�พ ผู้้�ปฏิิบติั์ง�น และนกัวิจัยัทั�วโลก

ผู้้�มีัส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยระดบัประเทศิและระดบัภ้ัมิัภั�ค์ 
ในทุกภั�ค์ส่ำวนที� มีัค์ว�มัเกี� ยวขี�องกบัก�รกำ�หนด  
ว�งแผู้นสำนับสำนุนเงินทุน ดำ�เนินก�ร ติ์ดต์�มั 
ต์รวจัสำอบและประเมิันแนวท�งขีองโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พจัะพบว่�เอกสำ�รฉบบันี�มีัประโยช่น ์ 
เม่ั�อต์�องก�รทำ�ค์ว�มัเขี��ใจัถง่
•  ทำ�ไมัทุกโรงเรียนจั่งค์วรเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ และ 
•  ปัจัจัยัใดบ��งที� ก่อให�เกิดเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ 

ในการที่ำาให�ทุี่กโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุ่งเสุริม 
สุุขภาพ:  มั�เริ� มัต์�นด�วยก�รมีัวิสำัยทัศินร่์วมักัน  
บนพ่�นฐ�นขีองมั�ต์รฐ�นและต์วัชี่�วดัที�นำ�เสำนออย่้ใน 
เอกสำ�รเผู้ยแพร่ฉบบันี�

ฉบบัทีี่� 1:
มั�ต์รฐ�นและต์วัชี่�วดัระดบัโลก 

ฉบบัทีี่� 2: 
แนวท�งก�รนำ�ไปปฏิิบติั์ 

ฉบบัทีี่� 3:
กรณีัศิก่ษ�ขีองประเทศิต่์�ง ๆ

โรงเร้ยนสุ�งเสุริมสุ่ขภาพเป็นเร่�องของท่กคน 
และต้องการความร�วมม่อจากผู้้้ม้สุ�วนได้สุ�วนเสุ้ย
ในห่ลายภาคสุ�วน

1 2 3

เอกส่ารฉบบันี �เป็็นเอกส่ารฉบบัแรกจากชุี้ดเอกส่าร 
“การทำำาให้ทุ้ำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ” 
ซึ่ึ�งมีอีกส่ามฉบบั ไดแ้ก่ 
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บทำนำา

โรงเรียนเป็็นส่ถานทีำ�ส่ำาคัำญส่ำาห้รับ
การศึกษา สุ่ขภาพ และคำวามเป็็นอย่่ทีำ�ดีี

รฐับ�ลและชุ่มัช่นโรงเรียนมีัค์ว�มัต์ระหนกัมั�กขี่ �นว่� สุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี  
และผู้ลลพัธิท์�งก�รศิก่ษ�นั�นมีัค์ว�มัเกี�ยวพนักนัอย่�งใกล�ชิ่ด และโรงเรียน 
เป็นแหล่งขี�อม้ัลสำำ�ค์ญั่ที� ส่ำงผู้ลต่์อสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดีขีองนกัเรียน  
ค์รอบค์รวั และชุ่มัช่นในวงกว��ง ก�รปิดโรงเรียนเน่�องจั�กก�รระบ�ดขีอง 
โรค์ติ์ดเช่่�อไวรสัำโค์โรน�สำ�ยพนัธุิ ์ใหม่ั 2019 (COVID-19) ทำ�ให�ค์ว�มัสำมััพนัธิ ์
เหล่�นี�มีัค์ว�มัช่ดัเจันมั�กขี่ �นเป็นพิเศิษ

โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พค่์อ “โรงเรียนที�เสำริมัสำร��งค์ว�มัสำ�มั�รถอย่�งต่์อเน่�อง  
ในฐ�นะที� เป็นสำภั�พแวดล�อมัที�ปลอดภัยัและดีต่์อสุำขีภั�พ เพ่�อก�รใช่�ชี่วิต์  
ก�รเรียนร้� และก�รทำ�ง�น” (8) แนวคิ์ดขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ (HPS)  
เป็นแนวท�งในก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พขีองโรงเรียนทั�งระบบและค์ว�มัสำำ�เร็จั 
ท�งก�รศิ่กษ�ในชุ่มัช่นโรงเรียน ด�วยก�รใช่�ประโยช่นจ์ั�กศิกัยภั�พขีอง 
องค์ก์รสำถ�นศิ่กษ�ต่์�ง ๆ ในก�รส่ำงเสำริมัสำภั�พร่�งก�ย สำงัค์มั อ�รมัณั ์ 
และจิัต์ใจัเพ่� อสุำขีภั�พ ต์ลอดจันผู้ลก�รศิ่กษ�ในเชิ่งบวก แนวท�งขีอง 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พและแนวท�งก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบในแง่ขีอง 
อน�มัยั มีัค์ว�มัสำมััพนัธิก์บัก�รยกระดบัสุำขีภั�พขีองนกัเรียน ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี  
โภัช่น�ก�รและก�รทำ�ง�นหล�ย ๆ ด��นที�ดีขี่ �นเป็นอย่�งมั�ก
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มาตรฐานและตัวชีี้�วัดีระดัีบโลกส่ำาห้รับโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ 
จะช่ี้วยให้้การนำาไป็ป็ฏิิบัติทัำ�วโลกมีคำวามรวดีเร็วยิ�งขึ�น

แมั�ว่�จัะมีัก�รพัฒน�แนวท�งโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ และแนวท�งก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบ 
ในส่ำวนขีองก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน 
มั�กว่� 25 ปีแล�ว แต่์ยงัไม่ัมีัที�ใดที�สำ�มั�รถนำ�ระบบ 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พไปปฏิิบติั์ได�อย่�งค์รบถ�วน 
สำมับ้รณั์ ก�รดำ�เนินก�รที� มีัก�รว�งแผู้นและ 
เป้�ประสำงค์ช์่ัดเจันมีัค์ว�มัจัำ�เป็นต่์อก�รทำ�ให� 
ก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พเป็นระบบในแง่มุัมัขีองระบบ 
ก�รศิก่ษ� เช่่น ก�รอภิับ�ลกระบวนก�รก�รศิก่ษ� 
และเน่�อห�ในก�รเรียนร้� ก�รจััดสำรรทรัพย�กร  
ก�รพัฒน�วิช่�ชี่พขีองผู้้�สำอน ระบบสำ�รสำนเทศิ  
และก�รจััดก�รผู้ลก�รปฏิิบติั์ง�น จัำ�เป็นต์�องมีั 
ก�รลงทุนในระดบัประเทศิ ระดบัภั�ยในประเทศิ  
ระดบัท�องถิ� น และระดบัโรงเรียนเพ่� อเร่งให�เกิด 
ค์ว�มัก��วหน��ในก�รทำ�ให�ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พทั�วโลก

เอกส่ารฉบบันี �แบ่งออกเป็็นสี่�ส่่วน:

ในปี 2561 องค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO) และองค์ก์�ร 
เพ่� อก�รศิ่กษ� วิทย�ศิ�สำต์รแ์ละวฒันธิรรมัแห่ง 
สำหประช่�ช่�ติ์ (UNESCO) ได�ประก�ศิเปิดต์วัโค์รงก�ร  
“ทำ�ให� โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ” ซ่� งรวมัไปถ่งค์ว�มัมุ่ังมัั� นในก�รพัฒน� 
มั�ต์รฐ�นและต์วัชี่�วดัระดบัโลกสำำ�หรับโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ และเพ่�อสำนบัสำนุนก�รนำ�ไปปฏิิบติั์  
มั�ต์รฐ�นและต์วัชี่�วดัระดบัโลกมีัจุัดมุ่ังหมั�ยเพ่�อให� 
แนวท�งแก่เจั��หน��ที�ขีองรฐัและผู้้�กำ�หนดนโยบ�ย 
ในทุกภั�ค์ส่ำวน ผู้้�นำ�โรงเรียน และพนัธิมิัต์รด��น 
ก�รพฒัน�ในก�รดำ�เนินก�รต์�มัแนวท�งก�รพฒัน� 
โรงเรียนทั�งระบบในเร่� องขีองสุำขีภั�พอย่�งยั�งย่น  
มั�ต์รฐ�นและต์วัชี่�วดัระดบัโลกได�รบัก�รออกแบบ 
มั�สำำ�หรับผู้้�มีั ส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยในทุกภั�ค์ส่ำวนที�  
เกี�ยวขี�องกบัก�รระบุ ก�รว�งแผู้น สำนบัสำนุนเงินทุน  
ก�รนำ�ไปปฏิิบติั์ ก�รเฝ้ึ�ติ์ดต์�มั และก�รประเมิัน 
แนวท�งโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พขีองโรงเรียนใน 
ระดบัท�องถิ�น ระดบัภั�ยในประเทศิ ระดบัประเทศิ  
และระดบัโลก

สุ่วนทีี่� 1:
ให� เห ตุ์ ผู้ ล สำำ � หรับ แนว ท�ง 
ก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบใน 
เร่�องขีองสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็น 
อย่้ที�ดี 

สุ่วนทีี่� 2: 
ทบทวนเกี� ยวกับมั�ต์รฐ�น 
ระดบัโลกทั�ง 8 ประก�รและ 
วิธีิก�รพฒัน�มั�ต์รฐ�นดงักล่�ว 
ในร้ปแบบที�กระช่บั

สุ่วนทีี่� 3:
อธิิบ�ยเหตุ์ผู้ลและจุัดมุ่ังหมั�ย 
ขี อ ง มั � ต์ ร ฐ � นร ะ ดับ โ ล ก 
แ ต่์ ล ะ ป ร ะ ก � ร พ ร�อ มั ด�ว ย 
ขี�อค์ว�มัมั�ต์รฐ�น องค์ป์ระกอบ 
และองค์ป์ระกอบย่อย

สุ่วนทีี่� 3:
เสำนอแนะเกี� ยวกับต์ัวชี่ �ว ัด 
สำำ�หรับองค์์ประกอบขีอง 
มั�ต์รฐ�นระดบัโลกทั�งแปด 
ประก�ร

1 2 3 4



3

ภาคำผนวกแส่ดงรายการทำรพัยากร และแห้ล่งขอ้มูล
รวมถงึทำรพัยากรส่ำาห้รบัตวับ่งชีี้ �

ผู้้�อ่�นค์วรอ่�นเอกสำ�รฉบบันี�ร่วมักบัแนวท�งก�รนำ�โรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พไปปฏิิบติั์ (ฉบบัที� 2 ขีองชุ่ดเอกสำ�ร) ซ่�งออกแบบมั�เพ่�อช่่วยเหล่อ 
หน่วยง�นร�ช่ก�รในระดับประเทศิ ระดับภั�ยในประเทศิ (เม่ั� อมีั 
ค์ว�มัเกี�ยวขี�อง) และในระดบัท�องถิ�น ในก�รพฒัน� ว�งแผู้น สำนบัสำนุน 
เงินทุน และติ์ดต์�มัแนวท�งก�รพัฒน�โรงเรียนทั�งระบบในด��น 
ก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที� มีัค์ว�มัอย่�งยั�งย่น เพ่�อส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พภั�ยใน 
โรงเรียนให�สำอดค์ล�องกบัลำ�ดบัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ ทั�งในระดบัประเทศิและระดบั 
ท�องถิ�น เพ่�อสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองนกัเรียน ผู้้�ปกค์รอง ผู้้�ด้แล  
เจั��หน��ที� โรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ�น ทั�งนี� ท่�นสำ�มั�รถอ่�นกรณีัศิก่ษ� 
ขีองประเทศิต่์�ง ๆ ได�ในเอกสำ�รฉบบัที�  3 ขีองชุ่ดเอกสำ�รนี�



ส่่วนทีำ� 1

ทำำาไมถึงต้องลงทุำน
ไป็กับโคำรงการโรงเรียน
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

4
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โรงเรียนคืำอส่ถานทีำ�เพื�อสุ่ขภาพ

โรงเรียนถ่อเป็นสำถ�นที�ที�มีัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ต่์อก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี และ 
ก�รพฒัน�ขีองเด็กและเย�วช่นมั�กขี่ �นเร่�อย ๆ  (23) เด็กและเย�วช่นทั�วโลกส่ำวนใหญ่่ 
ได�เขี��ศิ่กษ�ในโรงเรียน และนกัเรียนในสำดัส่ำวนที� ส้ำงขี่ �นได�เขี��รบัก�รศิ่กษ�อย่�ง 
ต่์อเน่� อง ต์ั�งแต่์ระดบัช่ั�นประถมัศิ่กษ�ไปจันถ่งระดบัช่ั�นมัธัิยมัศิ่กษ� (24, 25 )  
โรงเรียนต่์�ง ๆ ได�ทำ�หน��ที�ขีองต์นอย่�งดีที� สุำด เพ่�อที�จัะเป็นสำถ�นที�ปลอดภัยัและ 

ไม่ัก่อให�เกิดค์ว�มักงัวล อันเป็นสำถ�นที� ที� นักเรียนจัะสำ�มั�รถเก็บเกี� ยวค์ว�มัร้�  
บ่มัเพ�ะทศัินค์ติ์ พฤติ์กรรมั ทกัษะ และประสำบก�รณัที์�เป็นร�กฐ�นสำำ�ค์ญั่ เพ่�อให� 
กล�ยเป็นประช่�กรที�มีัสุำขีภั�พดี มีัก�รศิก่ษ� และมีัส่ำวนร่วมัในสำงัค์มั ต์วัอย่�งเช่่น  
โรงเรียนต่์�ง ๆ  นั�นรบัทร�บถง่ปัจัจัยัสำงัค์มักำ�หนดสุำขีภั�พ (เช่่น ค์ว�มัรุนแรงที�เกิดจั�ก 
ปัญ่ห�เพศิสำภั�พ) และสำ�มั�รถส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พผู่้�นก�รพฒัน�บรรทดัฐ�นขีองกลุ่มั 
เพ่�อน รวมัถ่งทกัษะท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั (เช่่น เพ่�อส่ำงเสำริมัให�นกัเรียนสำ�มั�รถ 
หลีกเลี�ยงสิำ�งที�เป็นอนัต์ร�ยอย่�งเค์ร่�องด่�มัแอลกอฮอลแ์ละบุหรี� ได� (26)) และโค์รงก�ร 
ที� มีัแบบแผู้นซ่�งต์ั�งอย่้บนพ่�นฐ�นขีองสิำทธิิ (เช่่น ก�รแก�ไขีปัญ่ห�ด��นอ�ห�รและ 
โภัช่น�ก�ร (26) เพศิศิก่ษ�แบบรอบด��น (27)) 

นอกจั�กนี� นักเรียน พ่อแม่ั และผู้้�ด้แลจัำ�นวนมั�กมัองว่� 
โรงเรียนนั�นเป็นสำถ�นที�ปลอดภัยัในก�รขีอรบัค์ำ�ปร่กษ�และ 
ก�รช่่วยเหล่อ ซ่�งรวมัถง่เร่�องที�เกี�ยวกบัค์ว�มักงัวลด��นสุำขีภั�พ  

(27) ยิ�งไปกว่�นั�น โรงเรียนต่์�ง ๆ ยงัทำ�หน��ที� เป็นสำถ�นที�ที� ให� 

บริก�รส่้ำภั�ยนอก เพ่�อให�บริก�รด��นสุำขีภั�พแก่นกัเรียนและ 
ชุ่มัช่นในวงกว��ง โดยเฉพ�ะในพ่�นที�ต์�มัช่นบท หร่อพ่�นที� ที� มีั 

ปริมั�ณัทรพัย�กรต์ำ�� (28) ค์ว�มัไม่ัเท่�เทียมักนัท�งเพศินั�นยงัค์ง 
เป็นปัญ่ห�ที� แก�ไม่ัต์กในแง่ขีองก�รศิ่กษ� (29) ในหล�ย ๆ  
ภ้ัมิัภั�ค์นั�น เด็กผู้้�หญิ่งยงัค์งมีัโอก�สำในก�รได�รบัก�รศิ่กษ� 
น�อยกว่�เด็กผู้้�ช่�ย (30) และมีัผู้ลก�รศิ่กษ�ที� ต์ำ� �กว่� เช่่น  
ค์ว�มัสำ�มั�รถในก�รอ่�นเขีียนขีั�นพ่ �นฐ�นด�อยกว่� (31)  
อย่�งไรก็ต์�มั ก�รลงทุนไปกบันกัเรียนที�มีัสุำขีภั�พที� ดีขี่ �น และ 

ได�รบัก�รศิ่กษ�ที�มั�กขี่ �นกว่�เดิมั โดยเฉพ�ะนักเรียนที� เป็น 

เพศิหญิ่งนั�น จัะทำ�ให�เด็ก ๆ  รุ่นต่์อไปมีัสุำขีภั�พที�ดีขี่ �น เม่ั�อประช่�กร 

ที� มีัอ�ยุน�อยเหล่�นี�กล�ยมั�เป็นพ่อแม่ั (32,33) ด�วยเหตุ์นี�  
เร�จั่งสำ�มั�รถมัองได�ว่� โรงเรียนนั�นเป็นทรพัย�กรที�สำำ�ค์ญั่  
ซ่�งมิัได�มีัอิทธิิพลต่์อแค่์สุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองนกัเรียน 
และค์รอบค์รวัเท่�นั�น แต่์ยงัรวมัถง่สุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี 
ขีองเจั��หน��ที�ในโรงเรียนและชุ่มัช่นในวงกว��งอีกด�วย

ส่่วนทีำ�  1 : ทำำาไมต้องลงทุำนไป็กับโครงการโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

คำวามเป็็นอย่่ทีำ�ดีี สุ่ขภาพ
และการศึกษามีคำวามเชืี้�อมโยงกัน

นอกจั�กนี�ยังได�มีัก�รต์ระหนักถ่งขีอบเขีต์ที� ผู้ลซ่� ง 
ได�รบัท�งด��นสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี และก�รศิก่ษ�นั�น 
มีั ค์ว�มั เกี� ย ว ขี�อง กัน  โ ด ย ท�ง ภั� ค์รัฐ แ ล ะ ชุ่มั ช่ น 
สำถ�นศิก่ษ�ให�ก�รยอมัรบัมั�กขี่ �นว่�สุำขีภั�พและค์ว�มัเป็น 
อ ย่้ ที� ดี นั�น  เ ป็ น แก่ น สำำ � ค์ัญ่ ในก�ร ถ่� ย ทอ ด  แ ล ะ 
ก�รบรรลุผู้ลลพัธิท์�งก�รศิ่กษ� และเป็นสิำ� งที� ซ่มัซับ 
อ ย่้ ใ น ทุ ก แ ง่ มุั มั ขี อ ง ก � ร ใ ช่� ชี่ วิ ต์ ภั � ย ใ น โรง เ รี ย น  
(34,35) สุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ขีองนักเรียนที� ดีขี่ �น  
อันรวมัถ่งพฤติ์กรรมัท�งด��นสุำขีภั�พ เช่่น กิจักรรมั 
ท�งก�ยและก�รรบัประท�นอ�ห�รที�มีัประโยช่น ์ รวมัถง่ 
ก�รพัฒน�ทักษะท�งด��นอ�รมัณั์และสำังค์มันั�นมีั 
ค์ว�มัสำมััพนัธิก์บัผู้ลก�รเรียนที� ดีขี่ �น อ�ทิ ก�รเขี��เรียน 
เพิ� มัขี่ �น ก�รมีัส่ำวนร่วมัในช่ั�นเรียนและผู้ลก�รเรียน 
ที� ดีขี่ �น (36-38) ได�มีัก�รระบุว่� ก�รพัฒน�ทักษะ 
ด��นอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มันั�นเป็นวตั์ถุประสำงค์ท์�งก�รศิก่ษ�  
ซ่�งค์วรที�จัะรวมัเขี��ในมั�ต์รฐ�นก�รเรียนร้�ขีองนกัเรียน  
(39) ในท�งกลบักนั ก�รเขี��ถง่ก�รศิก่ษ� นกัเรียนที� ได�รบั 
ก�รศิ่กษ�ที� ดีขี่ �น และสำภั�พแวดล�อมัขีองโรงเรียนที�  
ส่ำงเสำริมัและมีัค์ว�มัปลอดภัยันั�น ล�วนสำมััพนัธิก์บัผู้ลลพัธิ ์
ท�งด��นสุำขีภั�พที� ดีขี่ �นขีองนกัเรียน ซ่�งจัะยงัค์งอย่้เม่ั�อ 
พวกเขี�เติ์บโต์มั�เป็นผู้้�ใหญ่่ (40-45)

เม่ั� อต์ระหนักถ่งก�รมีัอิทธิิพลร่วมักันขีองสุำขีภั�พ  
สำภั�พแวดล�อมัที�เอ่ �ออำ�นวย และปัจัจัยักำ�หนดท�งสำงัค์มั  
ในปี 2562 องค์ก์�รอน�มัยัโลกได�ร่วมัม่ัอในเค์ร่อข่ี�ย 
สุำขีภั�พมั�รด� ท�รกแรกเกิดและเด็ก (Partnership for  
Maternal, New Baby & Child Health) และพนัธิมิัต์รร�ย 
อ่� น ๆ เพ่� อกำ�หนดว่� ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดีขีองวยัรุ่นนั�นมีั 
ค์ว�มัเช่่�อมัโยงถ่งกนัใน 5 ส่ำวน อนัรวมัถ่งสุำขีภั�พที� ดี 
และโภัช่น�ก�รที� เหมั�ะสำมั ทกัษะในก�รมีัปฏิิสำมััพนัธิ ์ 
ค่์�นิยมัเชิ่งบวก และก�รมีัส่ำวนร่วมัในสำงัค์มั ค์ว�มัปลอดภัยั 
และสำภั�พแวดล�อมัที� ส่ำงเสำริมั ก�รเรียนร้� ค์ว�มัสำ�มั�รถ  
ก�รศิ่กษ� ทกัษะ และก�รจั��งง�น สิำทธิิเสำรีภั�พ และ  
ค์ว�มัย่ดหยุ่น (ด้กรอบที�  2)

ในบริบทปัจัจุับนัมีัปัญ่ห�สุำขีภั�พใหม่ั ๆ เกิดขี่ �น ซ่� งส่ำง 
ผู้ลกระทบต่์อก�รเขี��เรียนและก�รมีัส่ำวนร่วมัในก�รศิก่ษ� 
อย่�งเห็นได�ช่ดั อ�ทิ ปัญ่ห�ด��นสุำขีภั�พจิัต์ ก�รประท�วง 
ขีองนักเรียนทั� วโลกเพ่� อเรียกร�องให�รัฐบ�ลเร่งแก�ไขี 
ปัญ่ห�ก�รเปลี�ยนแปลงท�งสำภั�พอ�ก�ศิและมัลพิษท�ง 
สิำ� งแวดล�อมั ซ่� งเป็นภััยที� ทร�บกันดีว่�จัะเป็นโทษต่์อ 
สุำขีภั�พในอน�ค์ต์ สิำ�งเหล่�นี�เป็นเค์ร่�องยำ ��เต่์อนนกัเรียนถง่ 

ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ขีองปัญ่ห�ท�งด��นสุำขีภั�พ เป็นที�แน่นอนว่� 
ก�รปิดโรงเรียนที�เป็นผู้ลมั�จั�กก�รระบ�ดขีองโรค์ติ์ดเช่่�อ 
ไวรสัำโค์โรน�สำ�ยพนัธุิ ์ใหม่ั 2019 (COVID-19) นั�นจัะมีั 
ผู้ลกระทบต่์อก�รมีัส่ำวนร่วมัขีองนกัเรียน ผู้ลก�รเรียน  
และก�รเปลี�ยนผู่้�นท�งก�รศิ่กษ�อย่�งต่์อเน่� อง และ 
จัะมีัผู้ลกระทบอย่�งมั�กในลกัษณัะที�ค์ล��ยค์ล่งกนัต่์อ 
ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี เกิดค์ว�มัรุนแรงขีองภั�วะอ�รมัณัท์�งลบ 
และปัญ่ห�ท�งสุำขีภั�พจิัต์

ค์ว�มัซับซ�อนขีองค์ว�มัเช่่� อมัโยงระหว่�งสุำขีภั�พ  
ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี และก�รเรียนร้� แสำดงออกมั�ให�เห็นได� 
อย่�งช่ดัเจันจั�กผู้ลกระทบขีองก�รปิดโรงเรียนเม่ั�อมีั 
ก�รระบ�ดใหญ่่ขีองโรค์ติ์ดเช่่�อไวรสัำโค์โรน�สำ�ยพนัธุิ ์ใหม่ั  
2019 (COVID-19) ก�รปิดโรงเรียนดงักล่�วไม่ัเพียงแต่์ 
ส่ำงผู้ลเสีำยต่์อก�รมีัส่ำวนร่วมัขีองนกัเรียน ผู้ลก�รเรียนร้� และ 
ก�รเปลี�ยนแปลงท�งก�รศิก่ษ�เท่�นั�น (46) แต่์ยงัส่ำงผู้ลให� 
เกิดค์ว�มัทุกขีท์�งอ�รมัณัแ์ละปัญ่ห�สุำขีภั�พจิัต์ (47)  
ในขีณัะที�ขีอบเขีต์และผู้ลกระทบระยะย�วขีองก�รระบ�ด 
ใหญ่่ยงัไม่ัได�รบัก�รต์ระหนักถ่งอย่�งเต็์มัที�  โรงเรียน 
ต่์�ง ๆ จัำ�เป็นต์�องมีัก�รปรบัต์วัในเชิ่งนวตั์กรรมั ต์�มั 
สำถ�นที�ต่์�ง ๆ ทั�วโลกนั�น โรงเรียนได�ปรบัต์วัอย่�งรวดเร็ว 
เพ่�อเปลี�ยนไปส่้ำก�รเรียนร้�แบบท�งไกล โดยมีัเทค์โนโลยี 
ใหม่ั ๆ และต์�ร�งเรียนที� ต์อบสำนองค์ว�มัต์�องก�รใน 
ท�งปฏิิบัติ์ขีองนักเรียนและค์รอบค์รัว (48) ก�รปิด 
โรงเรียนและก�รเปลี�ยนไปส่้ำก�รเรียนร้�ท�งไกลยงัทำ�ให� 
เกิดค์ว�มัต์ระหนกัถง่บทบ�ทที�สำำ�ค์ญั่ขีองโรงเรียนในแง่ 
ขีองสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดีขีองนกัเรียน ค์รอบค์รวั  
โรงเรียน และชุ่มัช่นท�องถิ�นในวงกว��ง

กรอบทีี่� 2 
ขอบเขตค์วามเป็นอยู่ทีี่�ดีของวยัรุ่น:

สุุขภาพทีี่�ดีแลุะโภชุนาการทีี่�เหมาะสุม

ค์วามสุามารถในการสุร �างปฏิิสุมัพนัธ์ ์
ค่์านิยมเชิุงบวก แลุะการมีสุ่วนร่วมต่อสุงัค์ม

ค์วามปลุอดภยัแลุะสุภาพแวดลุ �อมทีี่�พร �อมสุนบัสุนุน

การเรียนรู � ค์วามสุามารถ การศึกึษา ที่กัษะ
แลุะการจ �างงาน แลุะ

พลุกำาลุงัแลุะค์วามยืดหยุ่น

ทีำ�มา: ภั�ค์ผู้นวก I แหล่งขี�อม้ัลเกี�ยวกบัค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองวยัรุ่น
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โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพคืำออะไร
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ค่์อโรงเรียนที�มุ่ังให�เกิดค์ว�มัแข็ีง- 
แกร่ง ในฐ�นะที� เป็นสำถ�นที� ที� ดีต่์อสุำขีภั�พในก�รใช่�ชี่วิต์  
ก�รเรียนร้� และก�รทำ�ง�น (8) โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พมีั 
ส่ำวนสำนบัสำนุนค์ว�มัอย่้ดีมีัสุำขีในทุก ๆ ด��น (ด้กรอบที�  2)  
แนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นทำ�ให�แนวคิ์ดก�ร 
พฒัน�โรงเรียนทั�งระบบ (Whole-school Approach)  
เป็นร้ปธิรรมัขี่ �น เพ่�อส่ำงเสำริมัก�รมีัสุำขีภั�พที�ดีและบรรลุผู้ล 
ท�งก�รศิ่กษ�ภั�ยใต์�ชุ่มัช่นสำถ�นศิ่กษ� ด�วยก�รใช่� 
ศิกัยภั�พด��นก�รจัดัก�รขีองโรงเรียนในก�รเสำริมัสำร��ง 
สำภั�วะท�งร่�งก�ย ปล้กฝัึงสำภั�วะท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั 
รวมัถ่งสำภั�วะท�งจิัต์ใจัเพ่� อสุำขีภั�พที� ดี อันรวมัไปถ่ง 
ผู้ลก�รเรียนเชิ่งบวก (49) โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พมีัค์ว�มัพร�อมั ต์อบสำนองต่์อประเด็นปัญ่ห�  
และมีัค์ว�มัย่ดหยุ่น ซ่�งรวมัถ่งภัยัพิบติั์ด��นสิำ�งแวดล�อมั 
และวิกฤต์ก�รณั์ในชุ่มัช่นอ่�น ๆ แนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พนั�นแสำดงให�เห็นว่� แนวคิ์ดนี�ส่ำงผู้ลที�ดีต่์อสุำขีภั�พ  
อีกทั�งยงัเป็นก�รทำ�ให�ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย และ 
ก�รโภัช่น�ก�รดีขี่ �น รวมัถ่งเป็นก�รช่่วยลดก�รใช่�  
สำ�รเสำพติ์ด และก�รกลั�นแกล�งภั�ยในโรงเรียน (44, 45,  
50-52)

ในอดีต์นั�น  องค์ ์ก�รอน�มััยโลก (World Health  
Organization - WHO) ได�กำ�หนดลกัษณัะเฉพ�ะ (หร่อ  
“เสำ�หลัก”) ที� สำำ�ค์ัญ่ 6 ประก�รในก�รเป็นโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ได�แก่ นโยบ�ยโรงเรียนเพ่� อสุำขีภั�พ  
สำภั�พแวดล�อมัขีองโรงเรียนเพ่� อสุำขีภั�พท�งก�ยที� ดี  
สำภั�พแวดล�อมัท�งสำงัค์มัเพ่� อก�รเป็นโรงเรียนที� ดีต่์อ 
สุำขีภั�พ ทักษะและก�รศิ่กษ�เกี� ยวกับสุำขีภั�พ ค์ว�มั 
สำมััพนัธิร์ะหว่�งพ่อแม่ัและชุ่มัช่นสำถ�นศิ่กษ� รวมัถ่ง 
ก�รเขี��ถง่ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พขีองโรงเรียน (49, 53)  
อย่�งไรก็ต์�มั ค์ำ�จัำ�กดัค์ว�มัขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
นั�นมีัค์ว�มัหล�กหล�ย (51) ในหล�ย ๆ  พ่ �นที�นั�น ได�มีัก�รนำ� 
แนวคิ์ดก�รพฒัน�ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�งระบบ 
อ่�น ๆ ที�มีัค์ว�มัใกล�เคี์ยงกนัมั�ใช่� โดยจัะใช่�ช่่�อที�แต์กต่์�ง 
กนัออกไป หร่อได�มีัแนวคิ์ดต่์�ง ๆ เหล่�นี�เกิดขี่ �นมั�โดย 
ค่์อนขี��งที�จัะเป็นอิสำระจั�กกนั เช่่น อน�มัยัโรงเรียนแบบ 
รอบด��นชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�ที�ดีต่์อสุำขีภั�พ และก�รศิก่ษ� 
ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน

แมั�ว่�จัะมีัก�รใช่�ช่่� อที� หล�กหล�ย และมีัก�รพัฒน� 
แนวคิ์ดเหล่�นี�เกิดขี่ �น แนวคิ์ดเหล่�นี�จัะมีัลกัษณัะสำำ�ค์ญั่ 
ร่วมักนัในก�รเป็นแนวคิ์ดเพ่�อก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบ  
กล่�วค่์อ แนวคิ์ดที� พิจั�รณั�ถ่งสิำ�งที�มั�กกว่�ก�รจัดัทำ� 
หลกัส้ำต์รด��นสุำขีภั�พ หร่อก�รแก�ไขีปัญ่ห�ด��นสุำขีภั�พ 
แบบเต็์มัหน่วย เพ่�อให�ค์รอบค์ลุมัหลกัส้ำต์รขีองโรงเรียน 
ทั�งหมัด  ลกัษณัะพ่�นฐ�นท�งสำงัค์มั และสำภั�พแวดล�อมั 
ขีองโรงเรียนในวงกว��ง และแนวคิ์ดที� เอ่ �อให�พ่อแม่ั  
ค์รอบค์รวั และชุ่มัช่นท�องถิ�นมีัส่ำวนร่วมัในวงกว��ง (51)  
ทั�งนี� ผู้้�จัดัทำ�ต์ั�งใจัที�จัะให�ค์ำ�ว่� “โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ”  
ที� ใช่�ในเอกสำ�รฉบบันี�มีัค์ว�มัหมั�ยในเชิ่งทั�วไป ซ่�งจัะมีั 
ค์ว�มัหมั�ยเหม่ัอนกบัแนวคิ์ดที� เกี�ยวขี�องกบัก�รพฒัน� 
สุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�งระบบ

การส่นับส่นุนการนำาโคำรงการ
โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพไป็ป็ฏิิบัติ
โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พและแนวคิ์ดก�รพฒัน� 
สุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�งระบบในโลกขีองก�รศิก่ษ�นั�น 
กินระยะเวล�หล�ยสิำบปี อย่�งไรก็ต์�มั เป็นที�รบัทร�บกนั 
อย่�งกว��งขีว�งว่� ค์ว�มัเขี��ใจัและค์ว�มัยั� งย่นขีอง 
โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นยงัค์งเป็นที�ต์�องก�ร  
โดยมิัใช่่แค่์ภั�ยในประเทศิที� มีัร�ยได�ต์ำ� �หร่อป�นกล�ง 
เท่�นั�น (LMIC) (54-56) ก�รยกระดบัค์ว�มัสำ�มั�รถขีอง 
โรงเรียนและขีองประเทศิ ก�รรบัแนวคิ์ดที� เป็นไปต์�มั 
มั�ต์รฐ�นมั�ใช่�และก�รต์ดัสิำนใจัโดยมีัหลกัฐ�นที� เป็นที�  
ประจักัษ ์ ก�รเพิ�มัค์ว�มัร่วมัม่ัอระหว่�งภั�ค์ส่ำวนสุำขีภั�พ 
และก�รศิ่กษ� และก�รเปิดโอก�สำให�ผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำย 
จัำ�นวนมั�กขี่ �นเขี��มั�มีัส่ำวนร่วมั (เช่่น พ่อแม่ั หน่วยง�น 
ร�ช่ก�รส่ำวนท�องถิ�นและองค์ก์รภั�ค์ประช่�สำงัค์มั) นั�นมีั 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ต่์อก�รนำ�โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
มั�ปฏิิบติั์ในวงกว��ง (7, 54, 57) นอกจั�กนี�ยงัมีัค์ว�มั 
ต์�องก�รที�จัะพิจั�รณั�ว่� ก�รรวบรวมัและก�รใช่�ขี�อม้ัล 
ที� มีัคุ์ณัภั�พที� ดีขี่ �น (เช่่น ต์ัวชี่ �ว ัด) นั�นมีัค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่ 

เป็นลำ�ดบัต์�น ๆ เพ่�อให�เกิดก�รต์ดัสิำนใจัที�อย่้บนพ่�นฐ�น 
ขีองขี�อม้ัลที�มีัอย่้ (7)

ส่่วนทีำ�  1 : ทำำาไมต้องลงทุำนไป็กับโครงการโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

ในปี 2561 องค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO) และองค์ก์�รศิก่ษ� 
วิทย�ศิ�สำต์รแ์ละวฒันธิรรมัแห่งสำหประช่�ช่�ติ์ (UNESCO) 
ได�เปิดต์วัโค์รงก�รใหม่ัที� มีัเป้�หมั�ยในก�รพฒัน�และ 
ส่ำงเสำริมัมั�ต์รฐ�นระดบัโลกและโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ และส่ำงเสำริมัก�รนำ�โค์รงก�รเหล่�นี�ไปปฏิิบติั์  
แมั�ว่�จัะมีัค์ว�มัเป็นอุดมัค์ติ์ แต่์ก็มีัก�รค์�ดว่�โค์รงก�รนี� 
จัะช่่วยเหล่อเด็ก ๆ ในวยัเรียนและเย�วช่นได�มั�กกว่�  
1.9 ล��นค์น และจัะเป็นส่ำวนช่่วยส่ำงเสำริมัเป้�หมั�ยขีองง�น 
ทั� วไปฉบับที� 13 ขีององค์์ก�รอน�มััยโลก (WHO)  
ทำ�ให�เกิด General Programme of Work ค์รั�งที�  13  
โดยมีัเป้�หมั�ยที�จัะทำ�ให� “ประช่�กรจัำ�นวน 1 พนัล��น 
ชี่วิต์มีัสุำขีภั�พที�ดีขี่ �น” ภั�ยในปี 2566 ซ่�งเป็นโค์รงก�รขีอง 
องค์ก์�รอน�มัยัโลก (58) และกลยุทธิข์ีององค์ก์�รศิก่ษ�  
วิทย�ศิ�สำต์รแ์ละวฒันธิรรมัแห่งสำหประช่�ช่�ติ์ (UNESCO)  
ในด��นก�รศิ่กษ�เพ่� อสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี  
ซ่� งทำ�ให�สำ�มั�รถยบัยั�งโรค์ภ้ัมิัคุ์�มักนับกพร่อง (AIDS)  
ที� เป็นภัยัคุ์กค์�มัต่์อสำ�ธิ�รณัสุำขีได�ภั�ยในปี 2030 (59)   
โค์รงก�รนี�สำอดค์ล�องกบัค์ำ�แนะนำ�ใน “Global accelerated  
action for the health of adolescents (AA-HA!)” ซ่�งเป็น 
แนวท�งในก�รส่ำงเสำริมัก�รนำ�ไปปฏิิบติั์ในระดบัประเทศิ
ว่� “ทุกโรงเรียนค์วรเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ” (60)

นอกจั�กนี� โค์รงก�รยงัสำนับสำนุนเป้�หมั�ยก�รพฒัน� 
อย่�งยั�งย่นขีององค์ก์�รสำหประช่�ช่�ติ์ในว�ระที�เกี�ยวขี�อง 
กับทั�งก�รศิ่กษ�และสุำขีภั�พ ซ่� งรวมัถ่งเป้�หมั�ยที�   
“ผู้้�เรียนทั�งหมัดนั�นจัะได�รบัค์ว�มัร้�และทกัษะที�จัำ�เป็น 
ในก�รส่ำงเสำริมัก�รพัฒน�ที� ยั� งย่น.. . สิำทธิิมันุษยช่น  
ค์ว�มัเท่�เทียมักนัท�งเพศิ ก�รส่ำงเสำริมัวฒันธิรรมัใน 
ก�รอย่้ร่วมักนัอย่�งสำงบสุำขีและก�รไม่ัใช่�กำ�ลงัรุนแรง 
ต่์อกนั ก�รเป็นพลเม่ัองขีองโลก และก�รเห็นคุ์ณัค่์�ใน 
ค์ว�มัหล�กหล�ยท�งวฒันธิรรมั...” ภั�ยในปี 2030 (61)  
ค์ว�มัท��ท�ยและสิำ�งที� เกิดขี่ �นนี�ทำ�ให�ก�รศิก่ษ�หยุดช่ะงกั  
ซ่�งถ้กฉุดลงต์ำ��ยิ�งขี่ �นด�วยค์ว�มัท��ท�ยด��นสำ�ธิ�รสุำขี ทำ�ให� 
ค์ว�มัต์�องก�รที�จัะลงทุนในก�รศิก่ษ�ที�เปิดรบัค์ว�มัต่์�ง 
และค์ว�มัเท่�เทียมั ก�รลงทุนในก�รแก� ไขีปัญ่ห� 
ค์ว�มัขีดัสำนในก�รเรียนร้� และก�รลงทุนในก�รเสำริมัสำร��ง 
ทุนมันุษยน์ั�นเป็นสิำ�งที�ค์วรกระทำ�โดยเร่งด่วนที�สุำด (62)

อะไรทีำ�จะทำำาให้้ โรงเรียนส่่งเส่ริม
สุ่ขภาพป็ระส่บคำวามส่ำาเร็จได้ี
แนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พและแนวคิ์ดก�รพฒัน� 
ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�งระบบนั�นสำัมัพันธิก์ับ 
ก�รพฒัน�ด��นสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี ก�รโภัช่น�ก�ร 
และก�รทำ�ง�นในด��นต่์�ง ๆ ได�มีัก�รแสำดงแนวคิ์ด 
ก�รพฒัน�ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�งระบบซ่�งเป็นไป 
ต์�มันโยบ�ย หลกัปฏิิบติั์ และลกัษณัะพ่�นฐ�นท�งด��น 
สำงัค์มัที� มีัร่วมักนัขีองโรงเรียน เพ่�อนำ�ไปส่้ำก�รส่ำงเสำริมั 
ก�รมีัส่ำวนร่วมัในก�รศิ่กษ� ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดีท�งด��น 
อ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั และก�รลดพฤติ์กรรมัเสีำ�ยงต่์�ง ๆ  
ในหล�กหล�ยประเทศิ (43,44,52) ก�รทบทวนเชิ่งระบบ 
เม่ั�อไม่ัน�นมั�นี�แสำดงให�เห็นว่� แนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พนั�นมีัประสิำทธิิภั�พในก�รพฒัน�ดชั่นีมัวลก�ย 
ขีองนกัเรียน เพิ�มัอตั์ร�ก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยส่ำงเสำริมั 
ให�มีัร่�งก�ยที�แข็ีงแรง ลดก�รใช่�บุหรี�  และเพิ�มัก�รรบั- 
ประท�นผู้ักและผู้ลไมั�ในนักเรียน (54) ก�รทดลอง 
แบบสุ่ำมัและมีักลุ่มัค์วบคุ์มัได�แสำดงให�เห็นถ่งประโยช่น ์
ขีองแนวคิ์ดก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบในประเทศิที� มีั 
บริบทด��นสุำขีภั�พและก�รศิก่ษ�แต์กต่์�งไปจั�กประเทศิ 
อินเดียและองักฤษ (45,55) ก�รทดลองแบบสุ่ำมัและ 
มีักลุ่มัค์วบคุ์มัในช่่วงหลงัมั�นี�ยงัได�ชี่ �ให�เห็นถง่ประโยช่น ์
ที�ประเทศิต่์�ง ๆ ได�รบัจั�กแนวคิ์ดก�รพฒัน�โรงเรียน 
ทั�งระบบ โดยแนวคิ์ดเหล่�นี�จัะมีัค์ว�มัหล�กหล�ย 
ต์�มับริบทด��นสุำขีภั�พและก�รศิ่กษ�ขีองประเทศิ 
เหล่�นั�น ก�รศิก่ษ�องค์ป์ระกอบที�มีัค์ว�มัหล�กหล�ยได� 
วดัถ่งค์ว�มัหล�กหล�ยขีองผู้ลที� ได�รบัท�งด��นสุำขีภั�พ  
เช่่น ก�รกลั�นแกล�งและค์ว�มัก��วร��ว ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี  
ก�รใช่�สำ�รเสำพติ์ด และทศัินค์ติ์ท�งเพศิ นอกจั�กนี� ผู้้�วิจัยั 
ยงัได�ต์รวจัสำอบสำภั�พแวดล�อมัขีองโรงเรียนและก�รมีั 
ส่ำวนร่วมัในก�รศิก่ษ� พวกเขี�ได�แสำดงให�เห็นถง่ประสิำทธิิ- 
ภั�พขีองแนวคิ์ดก�รพัฒน�โรงเรียนทั�งระบบที� มีั 
องค์ป์ระกอบหล�กหล�ย ในก�รพฒัน�ทั�งผู้ลด��นสุำขีภั�พ 
และก�รมีัส่ำวนร่วมัท�งก�รศิก่ษ� (43,52) ก�รทบทวนที�  
เป็นระบบอ่�น ๆ แสำดงถง่ประสิำทธิิภั�พและประสิำทธิิผู้ล 
ขีองก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน (63,64)  
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ถง่แมั�จัะมีัก�รศิก่ษ�ประเด็นค่์�ใช่�จ่ั�ยร�ยหวัขีองนกัเรียน 
และโรงเรียนแล�ว เร�ยงัค์งต์�องก�รง�นวิจััยเพิ� มัเติ์มั  
ที� ศิ่กษ�ถ่งผู้ลกระทบขีองโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พต่์อผู้ลลัพธิท์�งก�รศิ่กษ�และผู้ลลัพธิที์� มีั 
ค์ว�มัเกี� ยวขี�องกับโรงเรียน รวมัถ่งก�รประเมิันผู้ล 
ด��นค์ว�มัคุ์�มัค่์�ขีองโค์รงก�ร (50)

ก�รทำ�ให� เขี��ใจัถ่งหลักฐ�นที� เ ป็นร้ปธิรรมัภั�ยใต์� 
มั�ต์รฐ�นแต่์ละขี�อ และผู้ลลพัธิที์�เป็นไปได�แต่์ละประก�ร 
ในทุก ๆ สำถ�นก�รณัที์�เป็นไปได�นั�นเป็นเร่�องที�ทำ�ได�ย�ก  
ในท�งกลบักนั มั�ต์รฐ�นเหล่�นี�ต์ั�งอย่้บนพ่�นฐ�นขีอง 
หลกัฐ�นที� ดีที� สุำดที� เร�มีัอย่้ในขีณัะนี� ซ่�งระบบโรงเรียน 

ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นมีัศิกัยภั�พที�จัะพฒัน�ชี่วิต์ขีองนกัเรียน 
ได�โดยต์รง โดยมีัศิกัยภั�พที�จัะสำร��งประโยช่นแ์บบทนัที 
และระยะย�วให�แก่ผู้้�ค์น ชุ่มัช่น และสำงัค์มัโดยรวมั แมั�ว่� 
จัะยงัค์งมีัค์ว�มัต์�องก�รง�นวิจััยที� มีัค์ว�มัค์รอบค์ลุมั 
มั�กยิ�งขี่ �น เม่ั�อเวล�ล่วงไป ค์ว�มัสำมััพนัธิที์�เป็นต์วัสำนบัสำนุน 
ระหว่�งผู้ลด��นสุำขีภั�พและก�รศิ่กษ�ได�ชี่ �ให�เห็นว่�  
แนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นมีัสำมัรรถภั�พที�จัะ 
ช่่วยลดค์ว�มัเหล่� อมัลำ ��ในผู้ลลัพธิด์��นสุำขีภั�พและ 

ก�รศิก่ษ� (36,37) ต์วัอย่�งเช่่น ขี�อพิส้ำจัน์ได�ชี่ �ให�เห็นว่�  
สุำขีภั�พที� ไม่ัดี (เช่่น ภั�วะโลหิต์จั�ง โรค์วิต์กกงัวล)  
และประสำบก�รณัที์� ไม่ัดี ซ่�งเป็นที�ร้�กนัว่�จัะส่ำงผู้ลกระทบ 
ต่์อสุำขีภั�พ เช่่น ค์ว�มัรุนแรงระหว่�งบุค์ค์ล นั�นถ่อเป็น 
ต์ัว ที� ทำ �ให� ก�ร เขี�� เรี ย น แ ล ะ ก�ร เรี ย นร้�ห ยุ ด ช่งัก  
(65,66) หล�ย ๆ กรณีันั�น เร�สำ�มั�รถป้องกันหร่อ 
แก� ไขีปัญ่ห�ด��นสุำขีภั�พที� มีัค์ว�มัเฉพ�ะเจั�ะจังได�  
(เช่่น ภั�วะทุพโภัช่น�ก�ร ค์ว�มับกพร่องท�งสำ�ยต์�  
โรค์ท�องร่วง) แนวคิ์ดอย่�งโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ ที�ทำ�ให�องค์ป์ระกอบต่์�ง ๆ  ในก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ  
ก�รป้องกนั และก�รแก�ไขีปัญ่ห�ในช่่วงแรก รวมัถ่ง 
ก�รส่ำงต่์อผู้้�ป่วยให�เป็นร้ปธิรรมันั�น มีัสำมัรรถภั�พที�จัะมั� 
ช่่วยแก�ปัญ่ห�ค์ว�มัเหล่�อมัลำ ��ที�จัะนำ�ไปส่้ำปัญ่ห�สุำขีภั�พที�  
ต์�มัมั�มั�กมั�ย

ร้ปที�  1 สำรุปให�เห็นว่� ก�รลงทุนในแนวคิ์ดก�รพฒัน�โรงเรียน 
แบบทั�งระบบอย่�งโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�น สำ�มั�รถ 
ทำ�ให�เกิดประโยช่นต่์์อสุำขีภั�พและก�รศิ่กษ�ได�แบบทนัทีและใน 
ระยะย�วได�อย่�งไร นอกเหน่อจั�กผู้ลที�มีัต่์อนกัเรียน สำถ�นศิ่กษ�  
และชุ่มัช่นแล�ว ผู้ลกระทบร่วมันั�นยงัเป็นประโยช่นต่์์อผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำย 
ที�เป็นหน่วยง�นร�ช่ก�รและชุ่มัช่นอีกด�วย

ส่่วนทีำ�  1 : ทำำาไมต้องลงทุำนไป็กับโครงการโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

รูป็ทีำ�  1 เห้ตุผลทีำ�ต้องลงทุำนใน
โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

สุ่ขภาพและ
ความเป็นอย้�ท้�ด้

การศึึกษา ช่ี้มชี้น รัฐบาล

ทำาไมถึึงต้องลงท่นตอนน้�

ผู้ลสัุมฤทธิิ�ท้�เป็นไปได้

เพ่ื่�อรับัรัองว่่านักัเรีัยนัจะเติิบโติ
ขึ้้�นัอย่างสุุขึ้ภาพื่ดีีและมีีการัพื่ฒันัา

เพ่ื่�อพื่ฒันัาคว่ามีฉลาดีทางสุุขึ้ภาพื่ 
คว่ามีเช่ื่�อและทศันัคติิ ทกัษะ และ
พื่ฤติิกรัรัมีสุ่งเสุริัมีสุุขึ้ภาพื่ขึ้อง
นักัเรีัยนัและ เจ้าหน้ัาที�แต่ิละคนั 
รัว่มีถึง้ชุื่มีชื่นัในัว่งกว่า้ง

เพ่ื่�อยกรัะดีบัคว่ามีสุามีารัถึขึ้อง
โรังเรีัยนัในัการัแก้ไขึ้ปััญหา
ดีา้นัสุุขึ้ภาพื่และคว่ามีเป็ันัอย่่ที� ดีี

ขึ้องนักัเรีัยนั

สุภาพื่แว่ดีลอ้มีที�เอ่ �อต่ิอการัสุ่งเสุริัมี
สุุขึ้ภาพื่ในัโรังเรีัยนันัั�นัดีีขึ้้�นั

ปััจจยัเสีุ�ยงดีา้นัสุุขึ้ภาพื่ทั�งภายในั
และภายนัอกพ่ื่�นัที� โรังเรีัยนัลดีลง

สุุขึ้ภาพื่และคว่ามีเป็ันัอย่่ขึ้อง
นักัเรีัยนั เจ้าหน้ัาที�  และชุื่มีชื่นันัั�นั
ดีีขึ้้�นัในัว่งกว่า้ง

เสุริัมีสุร้ัางคว่ามีร้่ั ทศันัคติิและ
พื่ฤติิกรัรัมีที�เป็ันัรัากฐานั เพ่ื่�อยก
รัะดีบัสุุขึ้ภาพื่และคว่ามีเป็ันัอย่่ที� ดีี
ติลอดีชื่ั�ว่อายุ

คว่ามีไม่ีเสุมีอภาคและคว่ามีไม่ี
เท่าเทียมีในัผลลพัื่ธ์ท์างสุุขึ้ภาพื่
ลดีลง

คว่ามีไม่ีเสุมีอภาคทางการัศ้กษา 
ลดีลง

คว่ามีไม่ีเสุมีอภาคในัการับรัรัลุผล 
ทางการัศก้ษาลดีลง

อตัิรัาการัจบการัศก้ษาเพิื่�มีขึ้้�นั

คว่ามีร่ัว่มีม่ีอรัะหว่่างภาคสุ่ว่นัต่ิาง ๆ  
มีีคว่ามียั�งย่นั ซึ่้�งเป็ันัการัสุนับัสุนุันั
สุุขึ้ภาพื่ คว่ามีเป็ันัอย่่ที� ดีี และ
การัศก้ษาอย่างมีีปัรัะสิุทธิ์ภาพื่

สุมีรัรัถึภาพื่ขึ้องแรังงานั ทุนัทาง
สุงัคมี และสุงัคมีสุมีานัฉนััท์
เพิื่�มีมีากขึ้้�นั

นัโยบาย แผนังานั และกิจกรัรัมี
สุ่งเสุริัมีสุุขึ้ภาพื่ที�มีีการัยกรัะดีบั

ภารัะขึ้องโรัคในัเด็ีกและว่ยัรุ่ันัลดีลง

เพ่ื่�อพื่ฒันัาคว่ามีฉลาดีทางสุุขึ้ภาพื่  
คว่ามีเช่ื่�อและทศันัคติิ ทกัษะ และ 
พื่ฤติิกรัรัมีสุ่งเสุริัมีสุุขึ้ภาพื่ขึ้อง 
นักัเรีัยนัและ เจ้าหน้ัาที�แต่ิละคนั  
รัว่มีถึง้ชุื่มีชื่นัในัว่งกว่า้ง

เพ่ื่�อยกรัะดีบัคว่ามีสุามีารัถึขึ้อง
โรังเรีัยนัในัการัแก้ไขึ้ปััญหาดีา้นั
สุุขึ้ภาพื่และคว่ามีเป็ันัอย่่ที� ดีี
ขึ้องนักัเรีัยนั

เพ่ื่�อเพิื่�มีรัะดีบัการัมีีสุ่ว่นัร่ัว่มี
รัะหว่่างโรังเรีัยนั ครัอบครัวั่ 
และสุงัคมี

เพ่ื่�อเพิื่�มีรัะดีบัการัมีีสุ่ว่นัร่ัว่มี
รัะหว่่างโรังเรีัยนั ครัอบครัวั่
และสุงัคมี

เพ่ื่�อทำาให้นักัเรีัยนัสุามีารัถึเขึ้า้ถึง้
การับริัการัดีา้นัสุุขึ้ภาพื่ไดีม้ีากขึ้้�นั

เพ่ื่�อเอ่�อให้ชุื่มีชื่นัมีีสุ่ว่นัร่ัว่มีในั
การัทำางานัขึ้องโรังเรีัยนัมีากขึ้้�นั

เพ่ื่�อสุ่งเสุริัมีชุื่มีชื่นัที�ดีีต่ิอสุุขึ้ภาพื่ 
และคว่ามีเป็ันัสุมีาชิื่กที�ดีีขึ้อง
ชุื่มีชื่นั

เพ่ื่�อให้เกิดีคว่ามีเสุมีอภาค
ดีา้นัสุุขึ้ภาพื่และผลลพัื่ธ์ท์าง
การัศก้ษา อนััรัว่มีถึง้คว่ามีเท่าเทียมี
กนััทางเพื่ศที�มีากยิ�งขึ้้�นักว่่าเดิีมี

เพ่ื่�อยกรัะดีบัสุุขึ้ภาพื่และ
คว่ามีเป็ันัอย่่ที� ดีีขึ้องนักัเรีัยนั
ครัอบครัวั่ และชุื่มีชื่นั

รัฐบาล

สุ่ขภาพและ
ความเป็นอย้�ท้�ด้

การศึึกษา

ช่ี้มชี้น

โรงเร้ยน
สุ�งเสุริม
สุ่ขภาพ

10
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ส่่วนทีำ� 2

ภาพรวมของมาตรฐาน
ระดัีบโลกส่ำาห้รับระบบ 
โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

11
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มั�ต์รฐ�นระดบัโลกสำำ�หรบัระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พมีัทั�งหมัด 8 ประก�ร ต์�มัที�  
ระบุไว�ในต์�ร�งที�  1 โดยร้ปที�  2 แสำดงให�เห็นว่�มั�ต์รฐ�นระดบัโลก 8 ประก�รนั�นมีั 
ค์ว�มัสำมััพนัธิก์นัเพ่�อประกอบขี่ �นเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พอย่�งไร  มั�ต์รฐ�นดงักล่�ว 
มีัจุัดมุ่ังหมั�ยในก�รมุ่ังส่้ำก�รบรรลุวิสำยัทศัินส์ำำ�หรบัโรงเรียนที�ดีต่์อสุำขีภั�พแบบก��วหน��

รูัปท่� 2 ความสัมัพันัธ์ร์ะหว่างมาตรฐานระดับัโลกโรงเรียนส่ังเสัริมสุัขภาพั

ตารัางท่� 1 ภาพัรวมของมาตรฐานระดับัโลกและแนวมาตรฐาน

โดยรายละเอียดของเห้ตุผล เป้็าห้มาย และองคำป์็ระกอบ
ของมาตรฐานแต่ละป็ระการนั�นจะแส่ดงไวใ้นส่่วนทีำ� 3 ของเอกส่ารฉบบันี �

1. นโยบายและ
ทรัพยากร

ภาครัฐ

2. นโยบายและ
ทรัพยากร

สุถึานศึึกษา

3. การอภิบาลและ
ภาวะความเป็นผู้้้นำา

ภายในโรงเร้ยน

4. ความร�วมม่อ
ระห่ว�างโรงเร้ยน

และช่ี้มชี้น

5. ห่ลักสุ้ตร
ของโรงเร้ยนท้�
สุ�งเสุริมสุ่ขภาพและ 
ความเป็นอย้�ท้�ด้

8. การบริการ
ด้านสุ่ขภาพ

ของโรงเร้ยน

6. สุภาพแวดล้อม
ทางอารมณ์์และสัุงคม

ภายในโรงเร้ยน

7. สุภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของโรงเร้ยน

นโยบายและ
ทำรัพยากรภาคำรัฐ
หน่วยง�นภั�ค์รฐัที�มีัฉนัท�มัติ์
ไปในทิศิท�งเดียวกนั และมีั
ก�รลงทุนเพ่�อทำ�ให�ทุก
โรงเรียนกล�ยเป็นโรงเรียน
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

ห้ลักส่่ตรของโรงเรียน
ทีำ�ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพและ
คำวามเป็็นอย่่ทีำ�ดีี
หลกัส้ำต์รขีองโรงเรียนนั�น
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็น
อย่้ที� ดีขีองนกัเรียนในด��น
ร่�งก�ย อ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั 
รวมัถง่สุำขีภั�พจิัต์

โรงเรียนมีัสำภั�พแวดล�อมั
ท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มัที�
ปลอดภัยัและส่ำงเสำริมั
ก�รพฒัน�

โรงเรียนมีัสำภั�พแวดล�อมั
ท�งก�ยภั�พที�ดีต่์อสุำขีภั�พ
ปลอดภัยั ไร�ภัยนัต์ร�ย และ
ส่ำงเสำริมัก�รมีัส่ำวนร่วมัขีอง
ฝ่ึ�ยต่์�ง ๆ

นกัเรียนทั�งหมัดสำ�มั�รถเขี��ถง่
ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พใน
โรงเรียนหร่อระหว่�งโรงเรียน
ได�แบบรอบด��น ซ่�งเป็นสิำ�งที�
ช่่วยเติ์มัเต็์มัค์ว�มัต์�องก�ร
ด��นก�รด้แลสุำขีภั�พท�งก�ย 
อ�รมัณั ์จิัต์ใจั และก�รศิก่ษ�

นโยบายและ
ทำรัพยากรส่ถานศึกษา
มีัฉนัท�มัติ์เกี�ยวกบัแนวคิ์ด
ก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบ
เพ่�อก�รเป็นโรงเรียน
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

ส่ภาพแวดีล้อมทำางอารมณ์์ 
และสั่งคำมภายในโรงเรียน

ส่ภาพแวดีล้อม
ทำางกายภาพของโรงเรียน

การบริการด้ีานสุ่ขภาพ
ของโรงเรียน

การอภิบาลและ
ภาวะคำวามเป็็นผู้่้นำา
ภายในโรงเรียน
มีัโมัเดลก�รส่ำงเสำริมัก�รจัดัก�ร
และก�รอภิับ�ลและภั�วะ
ค์ว�มัเป็นผู้้�นำ�ภั�ยในโรงเรียน
ทั�งระบบ เพ่�อสำนบัสำนุนก�รเป็น
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

คำวามร่วมมือระห้ว่าง
โรงเรียนและชุี้มชี้น
ชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ� รวมัถง่
นกัเรียน โรงเรียนต่์�ง ๆ 
และชุ่มัช่นท�องถิ�นมีัส่ำวนร่วมั
และทำ�ง�นร่วมักนัเพ่�อเป็น
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

1

5

2

6

3

7

4

8

12

การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก



13

ทำำาไมถึงต้องมีมาตรฐานระดัีบโลก
และตัวชีี้�วัดี
ค์ว�มัต์�องก�รที� จัะให�ก�รสำนับสำนุนโค์รงก�รพัฒน� 
ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�งระบบ เพ่�อเติ์มัเต็์มัช่่องว่�ง 
ที�เกิดขี่ �นระหว่�งก�รลงม่ัอปฏิิบติั์ กบัหลกัก�รขีองระบบ 
ที�นำ�มั�ใช่�อย่�งเต็์มัที�และมีัค์ว�มัยั�งย่น โดยก�รสำนบัสำนุนนี� 
เป็นสิำ�งที�มีัค์ว�มัจัำ�เป็นทั�งในระดบัประเทศิ/ภั�ยในประเทศิ  
ระดบัท�องถิ�น และระดบัโรงเรียน และมีัก�รค์�ดหวงัว่�  
ก�รสำนบัสำนุนนี�จัะเป็นต์วัเร่งรดัให�ทั�วโลกนำ�โค์รงก�รไป 
ปฏิิบติั์ รวมัถง่เป็นก�รผู้ลกัดนัค์ว�มัยั�งย่นขีองก�รส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน

มั�ต์รฐ�นระดบัโลกและต์วัชี่�วดัที�เกี�ยวขี�องสำำ�หรบัโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นมีัวตั์ถุประสำงค์เ์พ่�อสำนบัสำนุนเป้�หมั�ยนี� 
ด�วยก�ร

คำวามมุ่งมั�นทีำ�แข็งแกร่งขึ�นใน
ระดัีบป็ระเทำศ ระดัีบภายในป็ระเทำศ
ระดัีบท้ำองถิ�น และระดัีบโรงเรียน 
จะช่ี้วยเร่งให้้เกิดีคำวามก้าวห้น้า
ในการดีำาเนินการส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
อย่างยั�งยืนในโรงเรียนทัำ�วโลก 

มาตรฐานระดัีบโลกและตัวชีี้�วัดีนี�
มีไว้เพื�อใคำร
มั�ต์รฐ�นระดบัโลกและต์วัชี่�วดันั�นได�ว�งไว�สำำ�หรบั 
ผู้้�มีั ส่ำวนได�เสีำยทั�งหมัดในภั�ค์ส่ำวนต่์�ง ๆ ซ่� งมีั 
ส่ำ ว น เ กี� ย ว ขี�อง กับ ก�ร กำ � ห น ด  ว�ง แ ผู้ นง � น  
สำนบัสำนุนเงินทุน นำ�โค์รงก�รไปปฏิิบติั์ กำ�กบัด้แล   
และประเมิันผู้ลแนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พใน 
ระดบัโรงเรียน ระดบัท�องถิ�น ระดบัภั�ยในประเทศิ  
ระดบัประเทศิ และระดบัโลก

มั�ต์รฐ�นนี�จัะนำ�ไปใช่�กบัสำถ�บนัก�รศิก่ษ�ทุกแห่ง  
ไม่ัว่�ขีองรฐัหร่อเอกช่น ซ่�งให�ก�รศิ่กษ�ในระดบั 
ประถมัศิก่ษ�และมัธัิยมัศิก่ษ� ได�แก่ 

ต์วัอย่�งเช่่น

มั�ต์รฐ�นระดบัโลกและต์วัชี่�วดันั�นได�ออกแบบเพ่�อให�สำ�มั�รถ 
ใช่� ได�กับแนวคิ์ดก�รพัฒน�ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�ง 
ระบบต่์�ง ๆ ภั�ยใต์�ขีอบเขีต์ก�รศิ่กษ� ถ่งแมั�จัะเป็นกรณีัที�  
มิัได�ใช่�ค์ำ�ว่�โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พก็ต์�มั ต์วัอย่�งขีองแนวคิ์ด 
เหล่�นี�บ�งส่ำวน ได�แก่  อน�มััยโรงเรียนแบบรอบด��น  
ชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�ที�ดีต่์อสุำขีภั�พ สำภั�พแวดล�อมัก�รเรียนร้�ที� ดี 
ต่์อสุำขีภั�พ สุำขีภั�พและก�รศิก่ษ�ภั�ยในโรงเรียนแบบบ้รณั�ก�ร  
Éducation Pour la Santé (EPS)  École en Santé  Estrategia/
Entorno Escuela Saludable  Escuelas para la Salud

กำ�หนดวิสำยัทศัินแ์ละกรอบก�รทำ�ง�นเพ่�อให�เป็น 
แนวท�งสำำ�หรับโค์รงก�รภั�ค์รัฐ และสำนับสำนุน 
ก�รนำ�โค์รงก�รไปปฏิิบัติ์อย่�งมีัคุ์ณัภั�พต์�มั 
หลกัฐ�นเชิ่งประจักัษที์�มีัอย่้ 
ทำ�ให�สำ�มั�รถระบุถง่ขีอบเขีต์ที�จัำ�เป็นต์�องมีัขี�อต์กลง  
ก�รลงทุน ทรพัย�กร ก�รพฒัน�ศิกัยภั�พ และก�รมีั 
ส่ำวนร่วมัขีองผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยเพิ�มัเติ์มั หร่อที�แยกออกมั� 
สำนบัสำนุนแนวคิ์ดที�มีัค์ว�มัสำอดค์ล�องและขีบัเค์ล่�อน 
โดยขี�อม้ัลในก�รว�งแผู้นง�น ก�รกำ�กับด้แล 
ก�รทำ�ง�น และก�รยกระดบัคุ์ณัภั�พ
ทำ�ให�เกิดค์ว�มัสำอดค์ล�องในก�รสำนบัสำนุน ก�รส่ำ�อสำ�ร  
และก�รลงม่ัอทำ� ในขีณัะเดียวกันนั�นจัะต์�องมีั 
ค์ว�มัค์รอบค์ลุมัและย่ดหยุ่น เพ่�อให�สำ�มั�รถนำ�ไป 
ปรบัใช่�กบับริบทเฉพ�ะต่์�ง ๆ ได�

ภั�ค์ส่ำวนกระทรวง ขี��ร�ช่ก�ร เจั��หน��ที� จั�ก 
ภั�ค์ส่ำวนทั�งหมัด โดยเฉพ�ะภั�ค์ส่ำวนก�รศิ่กษ�  
สุำขีภั�พ และภั�ค์ส่ำวนที�เกี�ยวขี�อง
ผู้้�จัดัทำ�นโยบ�ยจั�กทุกภั�ค์ส่ำวน
อ�จั�รย ์ใหญ่่/ผู้้�บริห�รโรงเรียน และเจั��หน��ที�ธุิรก�ร
ค์ร้และเจั��หน��ที� โรงเรียน
สำภั�และค์ณัะกรรมัก�รโรงเรียน
ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ด��นก�รด้แลสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน
หุ� นส่ำวนเพ่� อก�รพัฒน� ( เช่่น หน่วยง�นขีอง 
องค์ก์�รสำหประช่�ช่�ติ์ ผู้้�บริจั�ค์ องค์ก์รพฒัน�เอกช่น  
องค์ก์รก�รกุศิล)
นกัวิจัยัและผู้้�ประเมิันผู้ล

ส่่วนทีำ�  2: ภาพรวมของมาตรฐานระดับโลกส่ำาห้รับระบบโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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ระบบโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
ร้ปที�  2 แสำดงให�เห็นว่�มั�ต์รฐ�นระดบัโลก 8 ประก�รนั�น 
มีัค์ว�มัสำมััพนัธิก์นัเพ่�อประกอบขี่ �นเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พอย่�งไร (67)

2.1 โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพจำาเป็็นตอ้งมีการจดัการ

มั�ต์รฐ�นระดบัโลก 8 ประก�รนั�นอย่้ในร้ปขีองระบบร่วมัที�  
เน�นยำ ��ถ่งค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พใน 
ฐ�นะระบบก�รจัดัก�รระบบก�รอภิับ�ล ขี�อพิส้ำจันชี์่�ให�เห็น 
ถ่งนโยบ�ยและก�รฝัึงต์ร่งขีองระบบ และระบบก�ร 
จัดัก�รอภิับ�ลที� มีัค์ว�มัแข็ีงแกร่งและเช่่�อมัโยงกนัทั�ง 
ภั�ค์ส่ำวนก�รศิ่กษ�และสุำขีภั�พนั�น เป็นองค์ป์ระกอบที�  
สำำ�ค์ญั่ต่์อก�รนำ�โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พไป 
ปฏิิบติั์ และต่์อค์ว�มัยั�งย่นขีองโค์รงก�ร (54) ทั�งนี� แมั�ว่� 
ก�รนำ�กิจักรรมัโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พไปปฏิิบัติ์ใน 
แต่์ละวันนั�นจัะเกิดขี่ �นภั�ยใต์�หน�� ที� ขีองโรงเรียน  
(โดยหลกัแล�ว มั�ต์รฐ�น 6–8) โดยได�รบัก�รช่่วยเหล่อจั�ก 
ผู้้�ปกค์รองภั�ยในสำถ�นศิก่ษ� ผู้้�นำ� และหุ�นส่ำวนในชุ่มัช่น  
(มั�ต์รฐ�น 3 และ 4) แนวท�งโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที�  
มีัค์ว�มัยั�งย่นนั�นจัำ�เป็นต์�องมีัค์ว�มัมุ่ังมัั�นอนัเป็นร�กฐ�น 
สำำ�ค์ัญ่และก�รลงทุนในกลุ่มัผู้้�บริห�รและทรัพย�กรใน 
ภั�ค์ส่ำวนต่์�ง ๆ  และหน่วยง�นร�ช่ก�รหล�กหล�ยระดบัได�  
(มั�ต์รฐ�น 1 และ 2)

ก�รจัดัเรียงลำ�ดบัมั�ต์รฐ�นต่์�ง ๆ ภั�ยใต์�มั�ต์รฐ�น 
ระดับโลกนั�น ถ่อเป็นก�รแสำดงให�เห็นถ่งระดับขีอง 
ก�รจัดัก�รมั�กกว่�ที�จัะเป็นก�รสำะท�อนถง่ก�รจัดัลำ�ดบั 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ หร่อก�รจัดัอนัดบัขีั�นต์อนก�รนำ�ไปปฏิิบติั์  
ก�รจัดัก�รนั�นรวมัถ่งระบบขีองก�รสำนับสำนุนที�ระดบั 
ประเทศิ ระดบัภั�ยในประเทศิ และระดบัร�ช่ก�รส่ำวน 
ท�องถิ�น ถ��มีั (มั�ต์รฐ�นที� 1) ที�ระดบัโรงเรียน (มั�ต์รฐ�นที�   
2 และ 3) และด�วยก�รร่วมัม่ัอกนัระหว่�งโรงเรียนและ 
ชุ่มัช่นท�องถิ�น (มั�ต์รฐ�นที�  4) แมั�ว่�มั�ต์รฐ�นต่์�ง ๆ จัะ 
อย่้ในร้ปขีองแผู้นภ้ัมิัที�แยกเป็นหมัวดหม่้ัออกจั�กกนั แต่์ 
ระบบก�รจัดัก�รระบบก�รอภิับ�ลนี�จัะทำ�ง�นร่วมักนั 
และมีัก�รทบัซ�อนระหว่�งกนั ต์วัอย่�งเช่่น พ่อแม่ัเป็น 
ส่ำวนหน่�งขีองสำภั�โรงเรียน หร่อค์ณัะกรรมัก�รโรงเรียน 
อ�จัมีับทบ�ทเป็นผู้้�บริห�รขีองโรงเรียน และมีัอิทธิิพลต่์อ 
ก�รต์ัดสิำนใจัที� เกี� ยวขี�องกับนโยบ�ยขีองโรงเรียน  
อีกทั�งยงัอ�ศิยัและทำ�ง�นอย่้ในชุ่มัช่นท�องถิ�นด�วยเช่่นกนั  
(มั�ต์รฐ�นที�  2-4) โดยค์ล��ยค์ลง่กนันี� หน่วยง�นร�ช่ก�ร 
ส่ำวนท�องถิ� นอ�จัทำ�ง�นร่วมักบัองค์ก์รพัฒน�เอกช่น  
(NGO) และทำ�ง�นเคี์ยงขี��งกบัผู้้�บริห�รโรงเรียนเพ่�อให� 
บริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน (มั�ต์รฐ�นที�  1, 3, 4  
และ 8)

2.2 โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพจำาเป็็นตอ้งใชี้แ้นวคิำด
การพฒันาโรงเรียนทำั�งระบบ

มั�ต์รฐ�นระดบัโลก 8 ประก�รสำำ�หรบัโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พนั�นมีัค์ว�มัเป็นระบบ (ดงัภั�พที�  1) เพ่�อจัำ�แนก 
มั�ต์รฐ�นดงักล่�วออกจั�กโค์รงก�รหร่อวิธีิก�รแก�ไขี 
ปัญ่ห�อ่�น ๆ  ซ่�งยอมัรบัว่�วตั์ถุประสำงค์ข์ีองโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พนั�น ค่์อเพ่�อเป็นก�รยกระดบัแนวคิ์ดก�รพฒัน� 
โรงเรียนทั�งระบบให�มีัค์ว�มัยั�งย่นและสำ�มั�รถปรบัเขี��กบั 
บริบท ในแง่ขีองสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี ซ่�งหยั�งร�ก 
อย่้ในโค์รงสำร��งก�รดำ�เนินง�นขีองโรงเรียน และที�จัะมีั 
ก�รพฒัน�เม่ั�อเวล�ผู่้�นไป แนวคิ์ดนี�มิัได�มีัก�รกำ�หนด 
จุัดเริ�มัต์�น ระหว่�งท�ง และจุัดสิำ �นสุำดเอ�ไว� (โดยไม่ัพิจั�รณั� 
ว่�ก�รกำ�กบัด้แลและก�รประเมิันผู้ลนั�นค์วรจัะมีัขี่ �นอย่�ง 
สำมัำ��เสำมัอต์�มัเวล�ที�กำ�หนด) ในท�งกลบักนั แนวคิ์ดนี�เป็น 
ระบบที� ต์อบสำนองต่์อค์ว�มัต์�องก�ร และเป็นก�รให� 
ค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่แก่โรงเรียน นักเรียน และชุ่มัช่น เช่่น  
ในชุ่มัช่นที� มีัอตั์ร�ย ค์ว�มัชุ่กขีองโรค์ติ์ดเช่่�อเอช่ไอวีส้ำง  
เพศิศิ่กษ�แบบรอบด��นและก�รป้องกันโรค์ติ์ดเช่่�อ 
เอช่ไอวี อ�จัถ่อเป็นจุัดเริ� มัต์�น ในสำถ�นที� ที� มีัค์ว�มัชุ่ก 
ขีองโรค์อ�วนและประช่�กรที� มีันำ ��หนักเกินส้ำง ก�รให� 
ค์ว�มัร้�เกี�ยวกบัโภัช่น�ก�ร กิจักรรมัท�งก�ย และต์วัเล่อก 
อ�ห�รที� ดี ต่์อสุำขีภั�พ อ�จัถ่อเป็นปัจัจััยที� ต์�องให� 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ในระดบัต์�น ๆ  อย่�งไรก็ต์�มั ก�รต์อบสำนองต่์อ 
ปัจัจัยัในแต่์ละต์วัอย่�งนี�ด�วยก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบ 
นั�น จัะต์�องพิจั�รณั�ถ่งกลุ่มัก�รทำ�ง�นในวงกว��ง  
(อนัรวมัถ่งก�รต์อบสำนองต่์อโค์รงก�รและหลกัส้ำต์ร)  
มั�กกว่�จัะเป็นก�รต์อบสำนองต่์อโค์รงก�รและหลกัส้ำต์ร 
แต่์ละส่ำวน

ในอีกแง่มุัมัหน่�ง แมั�ว่�มั�ต์รฐ�นระดบัโลกจัะอย่้ในร้ป 
ขีองแผู้นภ้ัมิัที�มีัก�รแบ่งหมัวดหม่้ัไว�อย่�งช่ดัเจัน แต่์วิธีิก�ร 
เชิ่งระบบจัะแสำดงนยัถง่ก�รทบัซ�อน และค์ว�มัสำมััพนัธิ ์
แบบต่์�งต์อบแทนระหว่�งมั�ต์รฐ�นต่์�ง ๆ ต์วัอย่�งเช่่น  
ก�รมีัพ่ �นที�ที� เงียบสำงบภั�ยในรั�วโรงเรียน (มั�ต์รฐ�นที�  7:  

สำภั�พแวดล�อมัท�งก�ยภั�พขีองโรงเรียน) ช่่วยให� 
ผู่้อนค์ล�ยและเอ่ �อให�เกิดก�รทบทวนต์วัเอง (มั�ต์รฐ�นที� 6: 
 สำภั�พแวดล�อมัท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มัภั�ยในโรงเรียน)  
ช่่วยส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พจิัต์และสุำขีภั�วะท�งอ�รมัณั์

การฝัังตัวอย่่ในนโยบายและ
ส่ถาบันต่าง ๆ  รวมถึงระบบ
การอภิบาลทีำ�มีคำวามแข็งแกร่ง
และเชืี้�อมโยงกันระห้ว่างภาคำส่่วน
การศึกษาและสุ่ขภาพนั�นเป็็น
องค์ำป็ระกอบส่ำาคัำญส่ำาห้รับการนำา
โคำรงการโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
ทีำ�ยั�งยืนไป็ป็ฏิิบัติได้ีอย่างส่ำาเร็จลุล่วง
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2.3 ระบบโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพนั�นมีคำวามย่ดห้ยุ่นและ 
เต็มเป่็� ยมไป็ดว้ยพลงั

ทุกโรงเรียนมีัค์ว�มัมุ่ังมัั�นที�จัะเพิ�มัพ้นค์ว�มัเขี��ใจัเกี�ยวกบั 
ระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พภั�ยใต์�มั�ต์รฐ�นระดบัโลก  
8 ประก�รอย่�งถ่องแท� เพ่�อให�สำ�มั�รถกระทำ�เช่่นนั�นได� 
นั�น มุัมัมัองเชิ่งระบบเป็นสิำ�งที� มีัประโยช่น์ในท�งปฏิิบติั์  
เพร�ะเป็นสิำ� งที� ทำ�ให�เกิดค์ว�มัย่ดหยุ่น เม่ั� อหน่วยง�น 
ร�ช่ก�รและชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�ได�ทำ�ง�นร่วมักนัในก�รนำ� 
แนวคิ์ดก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบนี�ไปปฏิิบติั์ ก�รนำ� 
แนวคิ์ดไปปฏิิบติั์นี�สำ�มั�รถเกิดขี่ �นได�จั�กจุัดเริ�มัต์�นที� มีั 
ค์ว�มัหล�กหล�ย และสำ�มั�รถนำ�มั�ต์รฐ�นประก�รใด 
ประก�รหน่�ง หร่อมั�ต์รฐ�นหล�ยประก�รไปปฏิิบติั์ได� 
ต์ลอดเวล�

ยิ� งไปกว่�นั�น ภั�ยใต์�ระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
ท�งเล่อกขีองโค์รงก�รพฒัน�ผู้้�เรียนและวิธีิก�รแก�ไขี 
ปัญ่ห�จัะแต์กต่์�งกนัออกไป หร่อสำ�มั�รถแต์กต่์�งกนั 
ออกไปได�ต์�มัค์ว�มัต์�องก�รด��นสุำขีภั�พและทรพัย�กรที�  
มีัอย่้ภั�ยในโรงเรียนและชุ่มัช่น วิธีิก�รเชิ่งระบบจัะทำ�ให� 
สำ�มั�รถดำ�เนินก�รโค์รงก�ร หร่อวิธีิก�รแก�ไขีปัญ่ห�ที�  
กำ�หนดได� (เช่่น หลกัส้ำต์รที� เกี�ยวขี�องกบัก�รโภัช่น�ก�ร  
โค์รงก�รลดก�รกลั�นแกล�งภั�ยในโรงเรียน เพศิศิ่กษ� 
แบบรอบด��น โค์รงก�รเพ่� อสุำขีอน�มััย ก�รป้องกัน 
ก�รบ�ดเจ็ับและก�รส่ำงเสำริมัค์ว�มัปลอดภัยั) และโดย 
พร�อมักนันั�นก็ได�ยอมัรบัว่�สิำ�งเหล่�นี�ได�กล�ยเป็นส่ำวนหน่�ง 
ขีองระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ เม่ั�อนำ�มั�เช่่�อมัโยงกนั 
อย่�งต์ั�งใจัเพ่� อกำ�หนดทิศิท�ง ค์ว�มัสำัมัพันธิ ์ และ 
ก�รเช่่�อมัโยง

โรงเรียนหล�ยแห่งมีัโค์รงก�รอน�มััยขีองโรงเรียน 
อย่้แล�ว โดยมีัก�รลงทุนในทรพัย�กร หร่อเป็นโค์รงก�รที�  
เกิดขี่ �นจั�กค์ว�มัสำมััพนัธิด์��นก�รพฒัน�กบัพนัธิมิัต์รที�  
มีัอย่้ หร่อมีัก�รกำ�หนดต์วับ่งชี่�เพ่�อติ์ดต์�มัค์ว�มัค่์บหน��  
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พไม่ัได�เขี��มั�แทนที�โค์รงก�รเหล่�นี�  
และโค์รงก�รต่์�ง ๆ  ยงัค์งสำ�มั�รถทำ�หน��ที�เป็นพ่�นฐ�นใน 
ก�รต่์อยอดที�สำำ�ค์ญั่ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง เม่ั�อมีัค์ว�มัมัั�นใจั 
ถ่งก�รปฏิิบัติ์ต์�มัหลักก�รและมั�ต์รฐ�นขีองระบบ 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ค์วรมีัก�รมัองว่�มั�ต์รฐ�นระดบั 
โลกทั�ง 8 ประก�รนั�นเป็นแนวท�งในก�รช่่วยเหล่อร�ช่ก�ร 
และโรงเรียนต่์�ง ๆ ในก�รก��วไปส่้ำแนวท�งก�รพฒัน� 
โรงเรียนทั�งระบบที� มีัค์ว�มัยั�งย่นอย่�งค่์อยเป็นค่์อยไป  
แนวท�งนี�ยงัสำ�มั�รถใช่�เพ่�อช่่วยในก�รจัดัโค์รงก�รหร่อ 
กำ�หนดมั�ต์รก�รช่่วยเหล่อภั�ยในโรงเรียน เพ่�อให�เพิ�มั 
ผู้ลประโยช่นที์�จัะได�รบันั�นมั�กขี่ �นได�

ต์วัอย่�งเช่่น หลกัส้ำต์รเกี� ยวกบัก�รโภัช่น�ก�รที� สำอน 
นักเรียนในเร่� องขีองต์ัวเล่อกอ�ห�รที� ดีต่์อสุำขีภั�พ  
และแนะวิธีิก�ร เพ่�อให�นกัเรียนเป็นผู้้�บริโภัค์ที� ได�รบัขี�อม้ัล 
ภั�ยใต์�หลกัส้ำต์รขีองโรงเรียน ได�กล�ยมั�เป็นส่ำวนหน่�ง 
ขีองแนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พเม่ั�อโรงเรียนดำ�เนิน 
ก�รเพ่� อจััดให�มีัต์ัวเล่อกอ�ห�รที� ดีต่์อสุำขีภั�พภั�ยใน 

โรงอ�ห�ร และร��นค์��รอบ ๆ  โรงเรียนภั�ยในชุ่มัช่นท�องถิ�น 
พฒัน�สำวนภั�ยในโรงเรียน ว�งนโยบ�ยโรงเรียนที� ให� 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบัก�รโภัช่น�ก�รอย่�งเหมั�ะสำมั และให� 
เจั��หน��ที�โรงเรียนและพ่อแม่ัมีัส่ำวนร่วมัในก�รเล่อกอ�ห�ร 
ที�ดีต่์อสุำขีภั�พ เป็นต์�น (68) โดยค์ล��ยค์ลง่กนันี� โค์รงก�ร 
ต่์อต์��นก�รกลั�นแกล�งภั�ยในโรงเรียนนั�นยงัถ่อได�ว่�เป็น 
โค์รงก�รที�สำะท�อนถง่แนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พในแง่ 
ขีองสุำขีภั�พจิัต์และค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี เม่ั�อนโยบ�ยโรงเรียน 
ได�ประก�ศิไม่ัยอมัรับก�รกลั� นแกล�งกนัภั�ยในชุ่มัช่น 
สำถ�นศิก่ษ� และส่ำงเสำริมัก�รโต์�ต์อบอย่�งเหมั�ะสำมัจั�ก 
นกัเรียน ค์ร้อ�จั�รย ์ และพ่อแม่ั ค์ร้ได�ผู่้�นก�รเขี��อบรมั 
เพ่�อให�สำ�มั�รถรบัร้�ได�ในกรณีัที�นกัเรียนอ�จัมีัค์ว�มัเค์รียด 
หร่อมีัค์ว�มักงัวล พร�อมัให�บริก�รด��นสุำขีภั�พแก่นกัเรียน 
ที�มีัปัญ่ห�ท�งด��นสุำขีภั�พจิัต์ และมีัหลกัส้ำต์รด��นสุำขีภั�พ 
ที� ส่ำงเสำริมัก�รเรียนร้�ท�งด��นอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั และ 
ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี รวมัถง่ค์ว�มัรอบร้�ด��นสุำขีภั�พจิัต์

ดงันั�น ก�รดำ�เนินก�รขีองโรงเรียนเช่่นนั�นจัง่เป็นก�รลงม่ัอ 
ปฏิิบติั์ที�เป็นก�รส่ำงเสำริมัร่วมักนั พร�อมักนั และทบัทวี และ 
เป็นระบบก�รจััดก�รระบบก�รอภิับ�ลหล�ยระดบัที�  
กำ�หนดแนวคิ์ดโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนี� มั�ต์รฐ�น 
ระดบัโลก 8 ประก�รได�กำ�หนดทิศิท�ง และให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ 
กบัสิำ�งที�จัำ�เป็นสำำ�หรบัก�รพฒัน�ระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พที�ยั�งย่น ในขีณัะที�ยงัค์งทำ�ให�โรงเรียนทั�งหมัด และ 
ผู้้�บงัค์ับใช่�นโยบ�ยด��นก�รศิ่กษ�ทร�บถ่งขีอบเขีต์ 
ก�รทำ�ง�นขีองพวกเขี�ที�จัะสำ�มั�รถสำร��งประโยช่น์ให�กบั 
โค์รงก�รดงักล่�วได�

ข้อม่ลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการใช้ี้มาตรฐาน
ระดัีบโลกและตัวชีี้�วัดีในบริบทำจำาเพาะ
จะส่ามารถห้าได้ีจากทีำ� ไห้น
แมั�มั�ต์รฐ�นระดบัโลกและต์วัชี่�วดันั�นจัะได�ออกแบบ 
มั�เพ่�อให�สำ�มั�รถนำ�ไปใช่�ได�ทั�วโลก แต่์โค์รงก�รโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พต่์�ง ๆ นั�นจัะอย่้ภั�ยใต์�บริบทท�ง 
ประวัติ์ศิ�สำต์ร์ เศิรษฐกิจั ก�รเม่ัอง ธิรรมัช่�ติ์ 
และวฒันธิรรมัที� ต่์�งกนัออกไป ต์วัอย่�งเช่่น ประเทศิ 
แต่์ละประเทศินั�นจัะอย่้ในขีั�นต์อนก�รนำ�โค์รงก�รโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พไปปฏิิบติั์ที� ต่์�งกนั และมีัโค์รงสำร��งก�ร 
สำนับสำนุนที� ไม่ัเหม่ัอนกัน (เช่่น มีักระทรวงเป็นผู้้�นำ� 
โค์รงก�ร) ในช่่วงเวล�หน่�ง ปัจัจัยัสำำ�ค์ญั่ที�จัะทำ�ให�ก�รนำ� 
โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พไปปฏิิบติั์โดยสำำ�เร็จั 
ลุล่วงนั�น ค่์อค์ว�มัสำ�มั�รถในก�รปรบัวิธีิเชิ่งระบบให� 
เหมั�ะสำมักบับริบทเฉพ�ะต่์�ง ๆ และปรบัใช่�กบับริบท 
เหล่�นั�นเม่ั�อเวล�ผู่้�นไป แนวคิ์ดที�แต์กต่์�งกนัออกไป 
ต์�มับริบทนั�นมีัค์ว�มัจัำ�เป็น เพ่�อเป็นก�รสำร��งแรงจ้ังใจัให� 
กบัชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ� สำร��งค์ว�มัมุ่ังมัั�น และก�รมีัใจัร่วมั 
เป็นเจั��ขีองโค์รงก�ร ซ่�งมีัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ต่์อค์ว�มัยั�งย่นและ 
ค์ว�มัย่นย�วขีองโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
มั�กกว่�ก�รลงทุนจั�กท�งภั�ค์รฐั

ส่่วนทีำ�  2: ภาพรวมของมาตรฐานระดับโลกส่ำาห้รับระบบโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

ส่ำ ว น ใ ห ญ่่ แ ล�ว  มั � ต์ ร ฐ � นร ะ ดับ โ ล ก จั ะ ห มั � ย ถ่ ง  
“ค์ว�มัต์�องก�รและลำ�ดับค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่” ขีองชุ่มัช่น 
สำถ�นศิก่ษ� มั�กกว่�จัะเป็นหวัขี�อใดหวัขี�อหน่�ง หร่อเร่�อง  
ก�รริเริ�มั หร่อโค์รงก�รด��นสุำขีภั�พที�เฉพ�ะท�งเป็นอย่�ง 
มั�ก เป็นที� ทร�บกันดีว่� ค์ว�มัต์�องก�รและลำ�ดับ 
ค์ว�มัสำำ �ค์ัญ่ขีอง ชุ่มั ช่น สำถ�น ศิ่กษ�ต่์ �ง  ๆ  นั�น มีั 
ค์ว�มัแต์กต่์�งกนั และจัะค่์อย ๆ  พฒัน�ขี่ �นเม่ั�อเวล�ผู่้�นไป  
นอกจั�กนี� ยงัเป็นก�รสำะท�อนให�เห็นถง่มั�ต์รฐ�นระดบั 
โลกทั�ง 8 ประก�ร ซ่� งมีัองค์ป์ระกอบที� สำัมัพันธิก์ับ 
ก�รติ์ดต์�มัก�รว�งแผู้นง�น ค์ว�มัค่์บหน�� และประสิำทธิิ- 
ภั�พก�รทำ�ง�นเป็นก�รเฉพ�ะ

ผู้้�อ่�นค์วรอ่�นมั�ต์รฐ�นระดบัโลกและต์วัชี่�วดั (ส่ำวนที�  2   
ในชุ่ดเอกสำ�รเดียวกนันี�) ค์วบค่้์ไปกบัแนวท�งก�รดำ�เนิน 
ง�นโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ในปัจัจุับันนี�  
มีัแนวท�งก�รดำ�เนินโค์รงก�รที�มีัค์ว�มัหล�กหล�ย เพ่�อ 
ก�รดำ�เนินโค์รงก�รในระดบัโรงเรียน (เช่่น ค่้์ม่ัอที�เกิดขี่ �น 
มั�จั�กโค์รงก�รโรงเรียนเพ่�อสุำขีภั�พในยุโรป (Schools  
for Health in Europe - SHE) (1) และโค์รงก�รก�รมุ่ังเน�น 
ทรพัย�กรด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนที� มีัประสิำทธิิภั�พ  
(Focusing Resources of Effective School Health -  
FRESH) (69) อย่�งไรก็ต์�มั แนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพ่�อ 
ก�รนำ�โค์รงก�รไปปฏิิบติั์ในระดบัหน่วยง�นร�ช่ก�รนั�น 
ยงัค์งขี�ดแค์ลน ดงันั�น แนวท�งก�รดำ�เนินง�นที�แนบ 
มั�พร�อมันี�จัะเป็นก�รกำ�หนดกรอบก�รทำ�ง�นแบบ 
กว��ง ๆ เพ่� อเป็นก�รช่่วยเหล่อท�งร�ช่ก�รในก�รใช่� 
มั�ต์รฐ�นระดบัโลกเหล่�นี�เพ่�อดำ�เนินโค์รงก�รโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ เอกสำ�รดงักล่�วจัะระบุแนวท�งเฉพ�ะ  
ที� มั�พร�อมักับกรณีัศิ่กษ�จั�กหล�กหล�ยประเทศิ  
(ส่ำวนที�  3 ขีองเอกสำ�รฉบับนี�)เพ่� อทำ�ให�เห็นภั�พว่�  
องค์ป์ระกอบขีองมั�ต์รฐ�นต่์�ง ๆ นั�น จัะสำ�มั�รถนำ�ไป 
ปรบัใช่�กบัแต่์ละสำถ�นที� ได�อย่�งไร แนวท�งนี�ได�กำ�หนดมั� 
เพ่�อทำ�ให�ทรพัย�กรต่์�ง ๆ ที� ผู้้�ทำ�ง�นในระดบัโรงเรียนมีั 
อย่้นั�นมีัค์ว�มัสำมับ้รณั ์

เราพัฒนามาตรฐานระดัีบโลกขึ�นมา
ได้ีอย่างไร

มั�ต์รฐ�นระดบัโลก 8 ประก�รและต์วัชี่�ว ัดนั�นได�รับ 
ก�รพฒัน�โดยผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่จั�กภั�ค์ส่ำวนก�รศิ่กษ�และ 
สุำขีภั�พ อนัรวมัไปถง่แพทย ์ ผู้้�ร่�งนโยบ�ย และนกัวิจัยั 
ที� มีัค์ว�มัเชี่� ยวช่�ญ่ในก�รพฒัน�นโยบ�ยและต์วัชี่�วดั  
ขีั�นต์อนขีองก�รพฒัน�นั�น ได�แก่ ก�รปร่กษ�ห�ร่อกนั 
อย่�งกว��งขีว�งกบัเจั��หน��ที�จั�กหน่วยง�นขีององค์ก์�ร  
สำหประช่�ช่�ติ์หล�ยหน่วยง�น ร่วมักบักลุ่มัที� ปร่กษ� 
ภั�ยนอก (External Advisory Group - EAG) ซ่�งเป็นกลุ่มั 
ผู้้� เ ชี่� ย ว ช่� ญ่ ขีอง ป ร ะ เท ศิ  แ ล ะ ก�ร ป ร่ ก ษ � ห �ร่ อ 
ในระดบัช่�ติ์ ระดบัภ้ัมิัภั�ค์ และร่วมักนักบัสำ�ธิ�รณัช่น

ในปี 2561 นั�น องค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO) และองค์ก์�ร 
เพ่� อก�รศิ่กษ� วิทย�ศิ�สำต์ร์ และวัฒนธิรรมัแห่ง 
สำหประช่�ช่�ติ์ (UNESCO) ร่วมักบัหน่วยง�นขีององค์ก์�ร 
สำหประช่�ช่�ติ์อ่�น ๆ อนัประกอบไปด�วย กองทุนเพ่�อเด็ก 
แห่งสำหประช่�ช่�ติ์(UNICEF) กองทุนสำหประช่�ช่�ติ์ 
เพ่�อประช่�กร (UNFPA) โค์รงก�รเอดสำแ์ห่งสำหประช่�ช่�ติ์  
(UNAIDS) และสำำ�นักง�นบรรเท�ทุกขี ์และจััดห� 
ง�นขีองสำหประช่�ช่�ติ์สำำ�หรับผู้้�ลี �ภััยป�เลสำ ไต์น์ ใน  
ต์ะวนัออกใกล� (UNRWA) ได�จัดัทำ�โค์รงก�รใหม่ัที�มีัช่่�อว่�  
“ ร่วมัทำ�ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ  
(Making Every School a Health Promoting School)”  
(59) ในฐ�นะที� เป็นส่ำวนหน่� งขีองก�รจััดทำ�โค์รงก�ร 
ดงักล่�ว องค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO) จัง่ได�มัอบหมั�ยให�มีั 
ก�รทบทวนหลกัฐ�นเชิ่งประจักัษส์ำองชุ่ดจั�กศ้ินยเ์พ่�อ 
สุำขีภั�พวัยรุ่น (CAH)สำถ�บันวิจััยเมัอรด์อช่ ชิ่ลเดรน  
( M u r d o c h  C h i l d r e n ’s  Re s e a r c h  I n s t i t u t e )  
เมัลเบิรน์ ออสำเต์รเลีย เพ่�อชี่ �แจังมั�ต์รฐ�น และแนวท�ง 
ก�รดำ�เนินง�น ก�รทบทวนหลกัฐ�นเชิ่งประจักัษน์ั�น 
มุ่ังเน�นถง่ก�รวินิจัฉยัขี�อเสำนอแนะที� ให� ไว�โดยหน่วยง�น 
ร�ช่ก�รภั�ยในประเทศิ องค์ก์�รสำหประช่�ช่�ติ์ และ 
หน่วยง�นขีององค์ก์�รสำหประช่�ช่�ติ์อ่� น ๆ เกี� ยวกบั 



17

โค์รงก�รสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนแบบรอบด��น (55) 
ก�รทบทวนหลกัฐ�นเชิ่งประจักัษ ์2 มุ่ังเน�นถง่ก�รวินิจัฉยั 
อุปสำรรค์สำำ�ค์ญั่ และต์วัขีบัเค์ล่�อนที�จัะทำ�ให�สำ�มั�รถนำ� 
มั�ต์รฐ�นดงักล่�วไปปฏิิบัติ์ได� (54) มีัก�รชี่�แจังถ่ง 
ค์ว�มัเขี��ใจัเกี�ยวกบัผู้ลลพัธิข์ีองก�รทบทวนหลกัฐ�นทั�ง 
สำองค์รั�งนี� (เช่่น กรอบประเด็น) ระหว่�งก�รปรก่ษ�ห�ร่อ 
กันกับองค์ก์�รอน�มััยโลก (WHO) องค์ก์�รศิ่กษ�  
วิทย�ศิ�สำต์รแ์ละวฒันธิรรมัแห่งสำหประช่�ช่�ติ์ (WHO)  
และหน่วยง�นขีององค์ก์�รสำหประช่�ช่�ติ์อ่�น ๆ  เป็นจัำ�นวน 
หล�ยค์รั�ง ก่อนที�ก�รทบทวนหลกัฐ�นทั�งสำองนี�จัะสิำ �นสุำด 
ลงนั�น ได�มีัก�รปร่กษ�ห�ร่อระหว่�งประเทศิกบัสำมั�ชิ่ก 
ขีองกลุ่มัที�ปร่กษ�ภั�ยนอก (EAG) เม่ั�อวนัที�  18 และ 19  
มีัน�ค์มั 2563 อีกทั�งยงัมีัก�รยกกรณีัศิก่ษ�จั�กประเทศิ 
ต่์�ง ๆ เพ่�อวิเค์ร�ะหอุ์ปสำรรค์และต์วัขีบัเค์ล่�อน ที�จัะทำ�ให� 
สำ�มั�รถดำ�เนินโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พใน 
ประเทศิที� มีัร�ยได�ต์ำ� �ถ่งป�นกล�งได� (ส่ำวนที�  3 ขีอง 
เอกสำ�รฉบบันี�)

นอกเหน่อจั�กเอกสำ�รชุ่ดนี� ก�รพฒัน�มั�ต์รฐ�นระดบั 
โลกและต์วัชี่�วดัโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พยงัได�พิจั�รณั� 
ถง่ชุ่ดทรพัย�กรเพิ�มัเติ์มั อนัรวมัถง่โรงเรียนเพ่�อสุำขีภั�พ 
ในยุโรป (SHE) (1) มั�ต์รฐ�นและต์วัชี่�วดัยุโรป โค์รงก�ร 
ก�รมุ่ังเน�นทรัพย�กรด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนที� มีั 
ประสิำทธิิภั�พ (FRESH) (69) ก�รร่วมัม่ัอกนัระหว่�ง 
องค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO) องค์ก์�รศิก่ษ� วิทย�ศิ�สำต์ร ์
และวฒันธิรรมัแห่งสำหประช่�ช่�ติ์ (UNESCO) องค์ก์�รทุน 
เพ่�อเด็กแห่งสำหประช่�ช่�ติ์ (UNICEF) และธิน�ค์�รโลก  
(World Bank) เพ่�อยกระดบัคุ์ณัภั�พและค์ว�มัเท่�เทียมักนั 
ในก�รศิ่กษ� รวมัถ่งมั�ต์รฐ�นระดบัโลกในด��นก�รให� 
บริก�รด��นสุำขีภั�พแก่วยัรุ่นที� ได�คุ์ณัภั�พขีององค์ก์�ร 
อน�มัยัโลก (WHO) และโค์รงก�รเอดสำแ์ห่งสำหประช่�ช่�ติ์  
(UNAIDS) (19) มั�ต์รฐ�นยงัมีัค์ว�มัสำอดค์ล�องกบัร�ยง�น 
จั�ก Global Education Evidence Advisory Panel เกี�ยวกบั  
“แนวท�งส่ำงเสำริมัก�รเรียนร้�อย่�งมีัประสิำทธิิภั�พ (Smart  
Buys)” เพ่�อทำ�ให�ก�รเรียนร้�ในประเทศิที�มีัร�ยได�ต์ำ��และ 
ร�ยได�ป�นกล�งดีขี่ �น (70)

ตัวชีี้�วัดีเห้ล่านี�กำาห้นดีขึ�นมาได้ีอย่างไร

มีัก�รนำ�ต์วัชี่ �วดัมั�ใช่�เพ่�อด้แลค์ว�มัค่์บหน��ที�จับัต์�องได� 
และมีัค์ว�มัจัำ�เพ�ะ เพ่�อให�สำมััฤทธิิ �ผู้ล บรรลุเป้�หมั�ย  
หร่อวตั์ถุประสำงค์ ์ (13) โดยแนะนำ�ให�ใช่�ต์วัชี่ �วดัสำำ�หรบั 
มั�ต์รฐ�นระดับโลก (ส่ำวนที�  4 ขีองเอกสำ�รฉบับนี�)  
เป็นจุัดเริ� มัต์�นในก�รกำ�กบัด้แล และก�รประเมิันผู้ล 
ก�รดำ�เนินก�รโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พในระดบั 
โรงเรียน ระดบัประเทศิ/ภั�ยในประเทศิ และระดบัโลก

ก�รพฒัน�ต์วัชี่�วดัเป็นกระบวนก�รเชิ่งปฏิิสำมััพนัธิ ์ ที� เป็น 
ไปต์�มัก�รต์รวจัสำอบต์วัชี่�วดัที� ได�มั�จั�กก�รทบทวน 
หลกัฐ�นเชิ่งประจักัษ ์ และกระบวนก�รกำ�หนดขีอบเขีต์ 
ที� ได�รบัก�รช่่วยเหล่อจั�กผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่จั�กค์ณัะทำ�ง�น 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO)/ องค์ก์�รเพ่�อก�รศิก่ษ�  
วิทย�ศิ�สำต์ร์ และวัฒนธิรรมัแห่งสำหประช่�ช่�ติ์  
(UNESCO) และค์ณัะทำ�ง�นซีเอเอช่ (CAH) ต์วัชี่ �วดัที�  
ได�กำ�หนดขี่ �นนั�นเป็นไปในทิศิท�งเดียวกนัองค์ป์ระกอบ 
ขีองมั�ต์รฐ�นระดบัโลก ซ่�งสำ�มั�รนำ�มั�ใช่�เพ่�อให�เป็น 
ก�รระบุทั� วไป หร่อค์ว�มัค่์บหน�� “แบบภั�พรวมั” 
เพ่� อบรรลุมั�ต์รฐ�นแต่์ละขี�อ นอกจั�กนี� ต์ัวชี่ �ว ัดยงั 
สำ�มั�รถนำ �ไป ใช่� เพ่� อกำ�หนดขีอบเขีต์ก�รทำ�ง�น  
ภั�ยในระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ที�จัำ�เป็นต์�องมีั 
ก�รลงทุนและก�รพฒัน�เพิ�มัเติ์มั

มีัต์ัวชี่ �ว ัดระดับโลก ต์ัวชี่ �ว ัดระดับประเทศิ ต์ัวชี่ �ว ัด 
ระดบัท�องถิ�น และต์วัชี่�วดัระดบัโรงเรียน ต์วัชี่ �วดัระดบั 
ประเทศินั�นยงัสำ�มั�รถนำ�ไปใช่�กบัระดบัภั�ยในประเทศิได�  
ในกรณีัที�มีัค์ว�มัเกี�ยวขี�องกนั ต์วัชี่ �วดัระดบัโรงเรียนนั�นได� 
ออกแบบมั�เพ่�อให� โรงเรียนต่์�ง ๆ สำ�มั�รถต์รวจัสำอบ 
ค์ว�มัค่์บหน��ในก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
ด�วยต์นเองได� ต์วัชี่ �วดัระดบัประเทศินั�นออกแบบมั�เพ่�อให� 
หน่วยง�นร�ช่ก�รสำ�มั�รถต์รวจัสำอบค์ว�มัค่์บหน��ใน 
ก�รสำนับสำนุนให� โรงเรียนกล�ยเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ ต์วัชี่ �วดัระดบัโลกนั�นออกแบบมั�เพ่�อให�องค์ก์ร 
ระหว่�งประเทศิสำ�มั�รถต์รวจัสำอบค์ว�มัค่์บหน��ระดบั 
โลกในก�รดำ�เนินโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ อีกทั�ง 
ยงัสำ�มั�รถนำ�ไปใช่�เพ่�อระบุขีอบเขีต์ค์ว�มัต์�องก�ร และ 
ก�รลงทุนที� เพิ� มัขี่ �นได�มีัก�รชี่�แนะถ่งกรอบเวล�ใน 
ก�รร�ยง�นต์วัชี่�วดัเอ�ไว� โดยเป็นแหล่งขี�อม้ัลที�สำ�มั�รถ 
นำ�มั�ใช่�เพ่� อเพิ� มัขี�อม้ัลให�กับต์ัวชี่ �ว ัดเหล่�นี� แนวท�ง 
ก�รวดัผู้ลและร�ยง�นต์วัชี่�วดันั�นจัะได�รบัก�รสำนบัสำนุน 
จั�กองค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO) และโปรแกรมัปรบัใช่� 
บนเว็บไซต์ที์�จัะเปิดใช่�ง�นในอน�ค์ต์ขีองท�งองค์ก์�ร 
ศิ่กษ�วิทย�ศิ�สำต์รแ์ละวฒันธิรรมัแห่งสำหประช่�ช่�ติ์  
(UNESCO) รวมัถง่เค์ร่�องม่ัอวดัผู้ลและประเมิันผู้ล

ส่่วนทีำ�  2: ภาพรวมของมาตรฐานระดับโลกส่ำาห้รับระบบโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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ตวัชีี้ �วดัส่ำาห้รบัมาตรฐานระดบัโลกนั�นไดเ้ล่อกมา
โดยคำำานึงถงึห้ลกัเกณฑ์ด์งัต่อไป็นี� (71)

ต์วัชี่�วดัสำำ�หรบัมั�ต์รฐ�นระดบัโลกนั�นได�ออกแบบมั�เพ่�อให�ขี�อม้ัลที�  
เพียงพอ อนัจัะเป็นประโยช่นต่์์อโรงเรียนและหน่วยง�นร�ช่ก�รโดย 
ไม่ัทำ�ให�หน่วยง�นต่์�ง ๆ ร้�สำก่ว่�เป็นภั�ระมั�กเกินไป ขี�อม้ัลเกี�ยวกบั 
ก�รดำ�เนินก�รโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ซ่�งนอกเหน่อจั�ก 
ต์ัวชี่ �ว ัดนั�นยงัอ�จัเป็นประโยช่น ์ ต์ัวอย่�งเช่่น มีัก�รจััดเต์รียมั 
โค์รงสำร��ง ทรพัย�กร และก�รลงทุนเพ่�อโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พไว�หร่อไม่ั (ต์วัชี่ �วดันำ�เขี��กระบวนก�ร) กิจักรรมัต่์�ง ๆ  
จัำ�เป็นสำำ�หรับก�รดำ�เนินก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พหร่อไม่ั  
(ต์ัวชี่ �ว ัดกระบวนก�ร) กิจักรรมัโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�น 
สำมััฤทธิิ �ผู้ลทนัทีต์�มัที�ต์ั�งใจัไว�หร่อไม่ั (ต์วัชี่ �วดัผู้ลผู้ลิต์) กิจักรรมั 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที�เพิ�มัขี่ �นนั�นมีัผู้ลต่์อสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี  
และก�รศิ่กษ�ขีองโรงเรียน และชุ่มัช่นท�องถิ�น (ต์วัชี่ �วดัผู้ลผู้ลิต์)  
และสำังค์มัในวงกว��งในระยะย�ว (ต์ัวชี่ �ว ัดผู้ลกระทบ) หร่อไม่ั  
แมั�ว่�ประเทศิต่์�ง ๆ จัะมีัค์ว�มัก��วหน��ในก�รทำ�ให�ทุกโรงเรียนเป็น 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ แต่์ก�รปรบัแก�ร�ยก�รที�นำ�เสำนอเพิ�มัเติ์มั 
ก็อ�จัมีัค์ว�มัจัำ�เป็นด�วยเช่่นกนั

คำวามเกี�ยวขอ้ง: ต์วัชี่�วดัได�วดัผู้ลในส่ำวนที�สำำ�ค์ญั่หร่อไม่ั ต์วัชี่ �วดันั�น 
เกี�ยวขี�องกบับริบททั�งหมัดหร่อไม่ั
คำวามเป็็นไป็ได:้ เร�ได�รบัขี�อม้ัลที� ใช่�ในก�รเพิ�มัต์วัชี่ �วดันั�นมั� 
ด�วยก�รใช่�ค์ว�มัพย�ย�มัต์�มัสำมัค์วรและในขีอบเขีต์ที�สำ�มั�รถ 
ลงทุนได�หร่อไม่ั ต์วัชี่ �วดัดงักล่�วจัะได�นำ�มั�ใช่�หร่อไม่ั
คำวามเทีำ�ยงตรง: ต์วัชี่ �วดันั�นถ่อเป็นก�รทบทวนขีอบเขีต์ขีองเน่�อห� 
ที�ต์รงไปต์รงมั�หร่อไม่ั ต์วัชี่ �วดัจัะยงัค์งสำ�มั�รถนำ�มั�ใช่�ได�เม่ั�อ 
เวล�ผู่้�นไปหร่อไม่ั ต์วัชี่ �วดันั�นได�ผู่้�นก�รทดสำอบภั�ค์สำน�มั 
แล�วหร่อยงั
คำวามเป็็นป็ระโยชี้น:์ ต์วัชี่ �วดัให�ขี�อม้ัลที�เขี��ใจัได�ง่�ยและเหมั�ะสำมั 
กบัเวล�หร่อไม่ั ต์วัชี่ �วดันั�นสำ�มั�รถนำ�มั�ใช่�เพ่�อส่ำ�อสำ�รให�ผู้้�มีัส่ำวน 
ได�เสีำยได�ทร�บถง่ขี�อม้ัลเพ่�อใช่�เป็นแนวท�งในก�รต์ดัสิำนใจัหร่อไม่ั

1.

2.

3.

4.
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ส่่วนทีำ� 3

สุ�วนน้�จะอธิิบายถึึงเห่ต่ผู้ลและ 
จ่ดม่� งห่มายของมาตรฐาน 
ระดับโลกทั� งแปดประการ 
พร้อมด้วยข้อความมาตรฐาน  
องค์ประกอบ และองค์ประกอบ 
ย�อยของมาตรฐานแต�ละข้อ

มาตรฐานระดัีบโลกและ
องค์ำป็ระกอบโรงเรียน
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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มาตรฐานท้� 1: 
นโยบายและแห่ล�งทรัพยากรภาครัฐ

คำาช้ี้�แจงมาตรฐาน: 
ม้ฉัันทามติจากทางภาครัฐท้�เป็นไป 
ในทิศึทางเด้ยวกันและม้การลงท่น 
เพ่�อทำาให้่ท่กโรงเร้ยนกลายเป็น 
โรงเร้ยนสุ�งเสุริมสุ่ขภาพ

ห้ลกัการและเห้ตุผล: ก�รทำ�ให�โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นจัำ�เป็นต์�องมีัฉนัท�มัติ์จั�กท�งภั�ค์รฐัในระยะย�ว  
(ด้อภิัธิ�นศิพัท)์ มีัก�รลงทุน และก�รดำ�เนินง�นแบบเฉพ�ะในระดบั 
ประเทศิ/ระดบัภั�ยในประเทศิ และระดบัท�องถิ�น เพ่�อค์ว�มัยั�งย่นขีอง 
โค์รงก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พแล�ว จัำ�เป็นต์�องมีัแนวนโยบ�ยที�มีัค์ว�มัช่ดัเจัน  
มีัก�รดำ�เนินง�นที�สำ�มั�รถต์รวจัสำอบได� และมีัก�รจัดัสำรรทรพัย�กร 
อย่�งเหมั�ะสำมั ก�รร่วมัม่ัอกนัระหว่�งภั�ค์ส่ำวนนั�นถ่อมีัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ 
อย่�งยิ�ง กระทรวงศิ่กษ�ธิิก�ร หร่อกระทรวงที�มีัหน��ที�รบัผิู้ดช่อบ 
ด��นก�รศิ่กษ�นั�นจัะผู้ลกัดนัโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
ภั�ยใต์�ค์ว�มัช่่วยเหล่อจั�กกระทรวงสำ�ธิ�รณัสุำขี ถ��เป็นไปได� 
และกระทรวงอ่� น ๆ (เช่่น ก�รคุ์�มัค์รองท�งสำังค์มั อ�ห�รและ 
เกษต์รกรรมั ก�รค์ลงั โค์รงสำร��งพ่�นฐ�น ก�รค์มัน�ค์มั ค์ว�มัยุติ์ธิรรมั  
ชุ่มัช่น สิำ�งแวดล�อมั)

เป้็าห้มาย: มั�ต์รฐ�นที�  1 มีัเป้�หมั�ยในก�รที�จัะรบัรองว่� ฉนัท�มัติ์ 
ขีองภั�ค์รฐันั�นเป็นไปในทิศิท�งเดียวกนั และก�รลงทุนในโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นได�สำะท�อนออกมั�ให�เห็นผู่้�นท�งกฎหมั�ย  
กฎระเบียบ นโยบ�ย กลยุทธิ ์ ก�รจัดัสำรรทรพัย�กร ก�รร่วมัม่ัอกนั 
ระหว่�งภั�ค์ส่ำวน ก�รร่วมัม่ัอ และก�รมีัส่ำวนร่วมักบัโรงเรียนและชุ่มัช่น 
ส่ำวนท�องถิ�น และระบบที�มีัค์ว�มัยั�งย่นในก�รกำ�กบัด้แลและประเมิันผู้ล

1. มีนโยบายการศึึกษาหรือกลยุทธ์ ์
แห่งชาติที� ให้ โรงเรียนส่ังเสัริม 
สุัขภาพัเป็็นตวัขบัเคลื�อนที�สัำาคญั 
ในการบรรลุเป้็าหมายการพัฒันา 
แห่งชาติผ่่านการศึกึษา และจัดััใหมี้ 
กรอบการทำางานเพืั�อส่ังเสัริมโรงเรียน 
สุัขภาพัทั�วป็ระเทศึ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

นโยบ�ยเช่่�อมัโยงมั�ต์รฐ�นโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พขีองประเทศิ 
ในทุก ๆ  ด��น (นโยบ�ยขีองโรงเรียนไปจันถง่ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พ)
นโยบ�ยเช่่� อมัโยงเป้�หมั�ยและวัต์ถุประสำงค์ ์ รวมัถ่งบทบ�ท 
หน��ที� และค์ว�มัรับผิู้ดช่อบขีองผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยแต่์ละร�ย (เช่่น  
ที�ระดบัประเทศิ/ภั�ยในประเทศิ และระดบัท�องถิ�น ระหว่�งภั�ค์ส่ำวน  
ระหว่�งหน่วยง�น และระหว่�งประเทศิ ถ��มีัค์ว�มัเกี�ยวขี�องกนั)
นโยบ�ยรวมัถ่งฉนัท�มัติ์และแผู้นง�นในก�รจัดัสำรรทรพัย�กร 
ที� กำ � ลัง ดำ � เนิ น อ ย่้  ( ท รัพ ย � ก ร มั นุ ษ ย์ ขี�อ ม้ั ล  ก � ร เ งิ น )  
ก�รเสำริมัสำร��งสำมัรรถภั�พ ก�รดำ�เนินก�ร ก�รกำ�กบัด้แล และ 
ก�รประเมิันผู้ลในระดบัประเทศิ/ภั�ยในประเทศิ และระดบัท�องถิ�น
นโยบ�ยส่ำงเสำริมัก�รยอมัรบัค์ว�มัแต์กต่์�ง ค์ว�มัเท่�เทียมั และ 
แนวคิ์ดก�รพิจั�รณั�หลกัฐ�นเชิ่งประจักัษ์
นโยบ�ยในทุกระดบันั�นเป็นไปในทิศิท�งเดียวกนั (เช่่น ระดบัประเทศิ/ 
ภั�ยในประเทศิ และระดบัท�องถิ�น ระดบัภั�ค์ส่ำวน) มีัก�รบ้รณั�ก�ร 
กับนโยบ�ยที� มีัอย่้แล�ว ซ่� งเกี� ยวขี�องกับปัญ่ห�เฉพ�ะ (เช่่น  
ก�รต์ั�งค์รรภั์ในวยัรุ่น ค์ว�มัรุนแรงในโรงเรียน) และส่ำงเสำริมัให� 
นโยบ�ยทั�งหมัดเป็นไปในทิศิท�งเดียวกนัและมีัก�รบ้รณั�ก�ร
มีัแผู้นง�นระดบัประเทศิเพ่� อทำ�ให�มัั� นใจัว่�จัะมีัก�รเรียนร้�และ 
ก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที�ต่์อเน่�อง และมีักระบวนวิธีิที�จัะทำ�ให�รบัร้�ถง่ 
นกัเรียนที�อย่้ในจุัดเสีำ�ยง รวมัถ่งกำ�กบัด้แล เม่ั�อมีัก�รดำ�เนินก�ร 
จัดัก�รเรียนก�รสำอนท�งไกล/ก�รเรียนก�รสำอนแบบเสำม่ัอนจัริง  
( เ ช่่น  ในก�รต์อบสำนองต่์อภั�วะฉุกเฉินด��นสำ�ธิ�รณัสุำขี  
ก�รต์อบสำนองต่์อค์ว�มัต์�องก�รขีองผู้้�เรียนที�มีัค์ว�มัหล�กหล�ย)

องคำป์็ระกอบของมาตรฐาน
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2. เสัริมสัร้างภาวะผ้่้นำาในภาคส่ัวน 
การศึึกษาของโรงเรียนส่ังเสัริม 
สุั ข ภ า พั  แ ล ะ เ ชื� อ ม โ ย ง เ ข้า กับ 
การสันบัสันุนและการมีส่ัวนร่วมใน 
การสัรา้งป็ระโยชนข์องภาคส่ัวน 
สุัขภาพัและภาคส่ัวนอื� น  ๆ  ใน 
ทุกระดับัอย่างชดััเจัน

2.1

2.2

2.3

2.4

ภั�ค์ส่ำวนก�รศิก่ษ�และสุำขีภั�พนั�นได�ร่วมัม่ัอกนัอย่�งเป็นท�งก�รใน 
ทุกระดบัเพ่�อโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ (กล่�วค่์อ มีัฉนัท�มัติ์ 
ที�มีัก�รย่นยนัด�วยเอกสำ�ร เพ่�อสำนบัสำนุนและส่ำงเสำริมัโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ โดยมีับทบ�ทและหน��ที�ค์ว�มัรบัผิู้ดช่อบที�ระบุไว�ช่ดัเจัน)
มีัก�รกำ�หนดก�รประสำ�นง�นและก�รร่วมัม่ัอกนัระหว่�งภั�ค์ส่ำวน 
ไว�อย่�งช่ดัเจัน โดยมีัฉนัท�มัติ์ในก�รทำ�ง�นและมีัเป้�หมั�ยที�ต์กลง 
ร่วมักนั
ภั�ค์ส่ำวนก�รศิก่ษ�และสุำขีภั�พส่ำงเสำริมัและสำนบัสำนุนก�รมีัส่ำวนร่วมั 
กบัภั�ค์ส่ำวนอ่�น ๆ  ในก�รต์ดัสิำนใจั ก�รนำ�โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พไปปฏิิบติั์ และก�รกำ�กบัด้แล (เช่่น มีัค์ณัะกรรมัก�รขีบัเค์ล่�อน 
ที�มั�จั�กหล�ยภั�ค์ส่ำวน)
มีัก�รประสำ�นง�น ก�รร่วมัม่ัอกนั และก�รมีัส่ำวนร่วมัระหว่�ง 
หน่วยง�นร�ช่ก�รระดบัประเทศิ/ภั�ยในประเทศิ และระดบัท�องถิ�น  
และผู้้�มีัส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยอ่� น ๆ ซ่� งรวมัถ่งโค์รงก�รที� มีัอย่้แล�ว 
ที�เกี�ยวขี�อง

3. มีการร่วมมือและฉันัทามติร่วมกนั 
ระหว่างราชการส่ัวนทอ้งถิิ่�น ชุมชน  
และโรงเรียน เพืั�อโครงการโรงเรียน 
ส่ังเสัริมสุัขภาพั

3.1 มีัก�รกำ�หนดร้ปแบบก�รร่วมัม่ัอกนัระหว่�งร�ช่ก�รส่ำวนท�องถิ�น  
ชุ่มัช่น และโรงเรียน และได�มีัก�รพิจั�รณั�ถง่ช่่องท�งที�มีัอย่้

4. มีทรัพัยากรมนุษย ์ ข้อม้ล และ 
ทรพััยากรทางการเงินที� เพีัยงพัอ  
เพืั�อที�จัะทำาใหทุ้กโรงเรียนกลายเป็็น 
โรงเรียนส่ังเสัริมสุัขภาพั2

4.1

4.2

4.3

มีัทรพัย�กรเพียงพอเพ่�อก�รดำ�เนินก�ร และกำ�กบัด้แลนโยบ�ย และ 
ทรพัย�กรนั�นเป็นไปต์�มัจุัดมุ่ังหมั�ยและเป้�หมั�ยขีองนโยบ�ย
ก�รจัดัสำรรทรพัย�กรนั�นได�รวมัอย่้ในกระบวนก�รจัดัสำรรงบประมั�ณั 
ขีองประเทศิ/ภั�ยในประเทศิ รวมัถง่ท�องถิ�น และภั�ค์ส่ำวนต่์�ง ๆ
มีัก�รลงทุนในก�รจัดัก�รอบรมัให�แก่ค์ร้ฝึึกสำอนและเจั��หน��ที�  
โรงเรียนอ่�น ๆ อนัรวมัถง่เจั��หน��ที� ผู้้�ให�บริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยใน 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

5. มีระบบในการวางแผ่นงานและ 
การติดัตามความกา้วหนา้ รวมถิ่ึง 
การทำางานของโรงเรียนส่ังเสัริม 
สุัขภาพัที�ระดับัป็ระเทศึ/ระหว่าง 
ป็ระเทศึ และระดับัหน่วยงานราชการ 
ส่ัวนทอ้งถิิ่�น

5.1

5.2

ระบบที� ใช่�ในก�รว�งแผู้นง�นและก�รติ์ดต์�มัค์ว�มัค่์บหน��และ 
ก�รทำ�ง�นนั�นมีัค์ว�มัเช่่�อมัโยงภั�ยใต์�แผู้นก�รดำ�เนินง�นและ 
แนวท�งปฏิิบติั์อย่�งช่ดัเจัน
ก�รติ์ดต์�มัจัะรวมัถง่ผู้ลลพัธิท์�งด��นสุำขีภั�พและก�รศิ่กษ�ขีอง
นกัเรียน 

2  ในมั�ต์รฐ�นระดบัโลก จัะมีัก�รใช่�ค์ำ�ว่� “เพียงพอ” ต์�มัค์ว�มัหมั�ยทั�วไป เพ่�ออธิิบ�ยถง่ค์ว�มัหล�กหล�ยขีองประเทศิและบริบทที�จัะมีั 
ก�รนำ�มั�ต์รฐ�นมั�ใช่� ดงันั�น สิำ�งที�ถ่อว่� “เพียงพอ” ในบริบทหน่�งอ�จัไม่ัเพียงพอในอีกบริบทหน่�งได� ต์วัอย่�งเช่่น “ทรพัย�กรที�เพียงพอ”  

รวมัถง่ทรพัย�กรที�มีัก�รว�งแผู้น มุ่ังมัั�น จัดัสำรร และสำ�มั�รถประเมิันได� เพ่�อให�บรรลุเป้�หมั�ยที�กำ�หนดไว�ในบริบทเฉพ�ะ

ส่่วนทีำ�  3: มาตรฐานระดับโลกและองค์ป็ระกอบของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรฐานท้� 2:
นโยบายและทรัพยากรภายในโรงเร้ยน

คำาช้ี้�แจงมาตรฐาน: 
ม้ข้อตกลงร�วมกันในเร่�องของ 
แนวคิดการพัฒนาโรงเร้ยนทั�ง 
ระบบ เพ่�อก้าวขึ�นเป็นโรงเร้ยน 
สุ�งเสุริมสุ่ขภาพ

ห้ลกัการและเห้ตุผล: โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พกำ�หนดให�มีัฉนัท�มัติ์ 
ขีองโรงเรียนและก�รลงทุนที�สำะท�อนให�เห็นในนโยบ�ยขีองโรงเรียน  
และ/หร่อแผู้นง�นต่์�ง ๆ และก�รจััดสำรรทรัพย�กรโรงเรียน 
เ ป็นเร่� องสำำ �ค์ัญ่ที� ทุกค์นรับทร�บว่� สุำขี ภั�พเพ่� อก�รศิ่กษ�  
และก�รศิ่กษ�เพ่� อสุำขีภั�พนั�นเป็นค่์�นิยมั ค์ว�มัประสำงค์ ์ และ 
ค์ว�มัต์�องก�รขีองชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ� ซ่�งจัะช่่วยแสำดงลำ�ดบัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ 
กลยุทธิ ์ ค์ว�มัสำมััพนัธินี์�ขีองสุำขีภั�พและก�รศิ่กษ�นั�นจัะช่่วยทำ�ให� 
มัั�นใจัว่�เร่�องขีองสุำขีภั�พได�สำอดแทรกอย่้ในง�นที�สำำ�ค์ญั่ขีองโรงเรียน 
และมีัค์ว�มัสำมััพนัธิก์บัแนวคิ์ดขีองโรงเรียนที�มีัคุ์ณัภั�พส้ำง มั�กกว่� 
จัะมัองว่�เป็นสิำ�งที�เพิ�มัเขี��มั� หร่อเป็นค์ว�มัคิ์ดที�เกิดขี่ �นในภั�ยหลงั

เป้็าห้มาย: มั�ต์รฐ�นที�  2 นั�นมีัเป้�หมั�ยที�จัะทำ�ให�มัั�นใจัว่�ฉนัท�มัติ์ 
ขีองโรงเรียนและก�รลงทุนในโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นสำะท�อน 
อ อ ก มั � ใ น น โ ย บ � ย แ ล ะ แ ผู้ น ง � น ขี อ ง โร ง เ รี ย น  เ พ่� อ ใ ห� มีั 
ก�รส่ำ�อสำ�รและทิศิท�ง และโค์รงสำร��งที�จัดัเจันสำำ�หรบัเจั��หน��ที�โรงเรียน  
นกัเรียน และชุ่มัช่นสำถ�นศิ่กษ�และชุ่มัช่นท�องถิ�นที�กว��งขีว�งขี่ �น  
นอกจั�กนี� ยงัมีัเป้�หมั�ยที�จัะทำ�ให�มัั�นใจัว่�มีัทรพัย�กรเพียงพอ และ 
มีัระบบในก�รกำ�กบัด้แลและประเมิันผู้ลเพ่�อทำ�ให�มัั�นใจัว่�นโยบ�ยนั�น 
มีัประสิำทธิิภั�พ และสำ�มั�รถนำ�ไปปฏิิบติั์ได�อย่�งยั�งย่น
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1. นโยบายโรงเรียนและ/ห้ร่อแผนงาน 
ส่ำาห้รบัโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

นโยบ�ยโรงเรียนและ/หร่อแผู้นง�นนั�นเป็นไปในทิศิท�งเดียวกบั 
นโยบ�ยแห่งช่�ติ์ (ถ��มีั)
นโยบ�ยโรงเรียนและ/หร่อแผู้นง�นนั�นมีัค์ว�มัเช่่�อมัโยงกบับทบ�ท 
และค์ว�มัรับผิู้ดช่อบขีองค์ณัะกรรมัก�รโรงเรียน ก�รจัดัก�ร  
เจั��หน��ที� นกัเรียน พ่อแม่ั/ผู้้�ด้แล และจัดัว�งแผู้นง�นเพ่�อก�รจัดัสำรร 
ทรพัย�กรที�กำ�ลงัดำ�เนินอย่้
นโยบ�ยโรงเรียนนั�นมีัค์ว�มัค์รอบค์ลุมั เท่�เทียมั ได�รบัก�รพิส้ำจัน ์
แล�วว่�ทรงประสิำทธิิภั�พ และให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบัค์ว�มัหล�กหล�ย 
ขีองค์ร้และผู้้�เรียน
มีัก�รพิส้ำจันม์ั�แล�วว่�นโยบ�ยขีองโรงเรียนนั�นมีัประสิำทธิิภั�พ  
อย่้บนพ่�นฐ�นขีองสิำทธิิ และต์อบสำนองต่์อค่์�นิยมัและค์ว�มัต์�องก�ร 
ขีองนกัเรียน และโรงเรียน รวมัถง่ชุ่มัช่นท�องถิ�น และระบุถง่ผู้ลสำำ�ค์ญั่  
(เช่่น ก�รศิก่ษ� สุำขีภั�พ ค์ว�มัปลอดภัยั ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี โภัช่น�ก�ร)  
ต์�มัที�ระบุได�จั�กก�รต์รวจัสำอบค์ว�มัต์�องก�รขีองท�องถิ�นและ 
ก�รจัดัลำ�ดบัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ขีองปัญ่ห�
มีัแผู้นง�นก�รพฒัน�โรงเรียนทั�งระบบเพ่�อทำ�ให�มัั�นใจัถง่ค์ว�มัต่์อเน่�อง 
ในก�รเรียนร้� และส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ เม่ั�อก�รศิก่ษ�นั�นหยุดช่ะงกัลง  
(เช่่น แผู้นง�นขีองโรงเรียนนั�นเป็นไปในทิศิท�งเดียวกบัแผู้นง�นใน 
ระดบัประเทศิ/ภั�ยในประเทศิ เม่ั�อมีัก�รเรียนก�รสำอนแบบท�งไกล/ 
ก�รเรียนก�รสำอนแบบเสำม่ัอนจัริง ที�มีัค์ว�มัจัำ�เป็นเพ่�อต์อบสำนองต่์อ 
ภั�วะฉุกเฉินด��นสำ�ธิ�รณัสุำขี)

2. มีนโยบายและ/ห้ร่อแผนงานเพ่�อ 
การมีส่่วนร่วมและการร่วมม่อทำั�วไป็ 
ระห้ว่างโรงเรียนและผูมี้ส่่วนไดเ้สี่ย 
เพ่� อโคำรงการโรงเรียนส่่งเส่ริม 
สุ่ขภาพ

2.1

2.2
2.3
2.4

มีัแผู้นง�นเพ่� อสำ�นสำมััพนัธิก์บัองค์ก์รในระดบัประเทศิ/ภั�ยใน 
ประเทศิ และองค์ก์รท�องถิ�น
มีัแผู้นง�นเพ่�อสำ�นสำมััพนัธิก์บัพ่อแม่ั/ผู้้�ด้แล
มีัแผู้นง�นเพ่�อสำ�นสำมััพนัธิก์บัชุ่มัช่นท�องถิ�น
มีัก�รว�งหลกันโยบ�ยโรงเรียนไว�อย่�งช่ดัเจัน และสำ�มั�รถส่ำ�อสำ�ร 
กบัผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยได�เป็นอย่�งดี

3. โรงเรียนมีทำรพัยากรมนุษย ์ ขอ้มูล 
แ ล ะ ทำ ร ัพ ย า ก ร ทำ า ง ก า ร เ งิ น ทีำ� 
เพียงพอเพ่�อกา้วขึ �นเป็็นโรงเรียน 
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพอย่างค่ำอยเป็็น 
ค่ำอยไป็

3.1

3.2

3.3

มีัทรพัย�กรที� เพียงพอในก�รดำ�เนินก�รและกำ�กบัด้แลนโยบ�ย  
ทรพัย�กรนั�นเป็นไปต์�มัเป้�ประสำงค์แ์ละเป้�หมั�ยขีองนโยบ�ย
มีัก�รกำ�หนดก�รจััดสำรรทรัพย�กรและรวมัเขี��ไว�ในขีั�นต์อน 
ก�รจัดัทำ�งบประมั�ณั
ลงทุนในก�รเรียนร้�ด��นวิช่�ชี่พค์ร้ และเจั��หน��ที� โรงเรียนอ่�น ๆ  
ซ่�งรวมัถง่เจั��หน��ที�ที�ให�บริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ

4. โรงเรียนใชี้ร้ะบบการวางแผนทำั�วไป็  
การ ติ ด ต าม คำวาม ค่ำ บ ห้ น้า แ ล ะ 
การทำำางานทีำ� เกี�ยวขอ้งกบัการนำา 
นโยบายโรงเรียนและทำรพัยากร 
ไป็ใชี้เ้พ่�อโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

4.1 ระบบในก�รว�งแผู้น ติ์ดต์�มัค์ว�มัค่์บหน��และก�รทำ�ง�นนั�น 
มีัค์ว�มัเช่่� อมัโยงภั�ยใต์�แผู้นง�นและแนวท�งก�รปฏิิบัติ์ง�น 
อย่�งช่ดัเจัน

องค์ป์ระกอบของมาตรฐาน

ส่่วนทีำ�  3: มาตรฐานระดับโลกและองค์ป็ระกอบของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรฐานท้� 3:
การอภิบาลและภาวะความเป็นผู้้้นำา
ภายในโรงเร้ยน

คำาช้ี้�แจงมาตรฐาน: 
ม้โมเดลการพัฒนาโรงเร้ยนทั�ง 
ระบบในเร่�องของธิรรมาภิบาล 
ในโรงเร้ยนและภาวะผู้้้นำ าใน 
สุถึานศึึกษา เพ่�อรองรับการเป็น 
โรงเร้ยนสุ�งเสุริมสุ่ขภาพ

ห้ลกัการและเห้ตุผล: โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นจัำ�เป็นต์�องมีั 
โมัเดลภั�วะผู้้�นำ�ในสำถ�นศิ่กษ�ร่วมักนั ซ่� งมีัค์ว�มัเช่่�อมัโยงและมีั 
ก�รกำ�หนดไว�อย่�งช่ัดเจัน อนัจัะทำ�ให�ค์ณัะกรรมัก�รโรงเรียน  
เจั��หน��ที�โรงเรียนทั�งหมัด นกัเรียน และพ่อแม่ั/ผู้้�ด้แล สำ�มั�รถมีัส่ำวนร่วมั 

เป้็าห้มาย: มั�ต์รฐ�นที� 3 มีัเป้�หมั�ยที�จัะทำ�ให�แน่ใจัได�ว่� ได�มีัก�รนำ�ร้ปแบบภั�วะผู้้�นำ�แบบกระจั�ยและร่วมักนั 
มั�ใช่�ภั�ยในชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ� เพ่�อที�ว่�ลกัษณัะพ่�นฐ�นท�งด��นสำงัค์มัร่วมักนัขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พจัะ 
หยั�งร�กอย่้ภั�ยใต์�ก�รต์ดัสิำนใทั�จังหมัด และเพ่�อที� ว่�ภั�วะผู้้�นำ�สำำ�หรบัโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นจัะมีั 
ค์ว�มัยั�งย่นเม่ั�อเวล�ผู่้�นไป ผู้้�บริห�รโรงเรียนได�รบัค์ว�มัร้�และผู่้�นก�รฝึึกฝึนอบรมัมั�อย่�งเหมั�ะสำมั เพ่�อที�จัะ 
สำ�มั�รถให�ก�รสำนบัสำนุนโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พได�อย่�งมีัประสิำทธิิภั�พ

1. คำณะผูน้ำา (ส่มาชิี้กคำณะกรรมการ 
โรงเรียน การจดัการ ผูอ้ำานวยการ  
และผูน้ำาส่ถานศกึษา) ส่นบัส่นุนและ 
ส่่งเส่ริมคุำณค่ำาและลกัษณะดา้น 
พ่ �นฐานของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ 
ให้แ้ก่ชุี้มชี้นส่ถานศกึษา

1.1 ค์ณัะผู้้�นำ�สำถ�นศิ่กษ�อำ�นวยค์ว�มัสำะดวกให�แก่ก�รบ้รณั�ก�ร 
ก�รจัดัลำ�ดบัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ ค์ว�มัต์�องก�ร และผู้ลประโยช่น์ในบริบท 
ขีองสำถ�นศิก่ษ�ที�ระบุโดยผู้้�มีัส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยต่์�ง ๆ

2. มี โมเดลภาวะผู ้นำ าส่ถานศึกษา 
แบบกระจายเพ่�อโรงเรียนส่่งเส่ริม 
สุ่ขภาพ ซึ่ึ�งป็ระกอบดว้ยผูอ้ำานวย 
การโรงเรียน คำรูทีำ�เป็็นระดบัห้วัห้นา้  
เจ ้า ห้ น้า ทีำ� ธุิ์ ร ก าร  ส่ ม า ชิี้ก ขอ ง 
คำณะกรรมการและผูบ้ริห้ารโรงเรียน 
บุคำลากรดา้น สุ่ขภาพของโรงเรียน  
นกัเรียน และพ่อแม่/ผูดู้แล

2.1

2.2

2.3

2.4

มีัก�รจัดัต์ั�งบทบ�ทที�ช่ดัเจันสำำ�หรบัผู้้�นำ�โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
ภั�ยในสำถ�นศิก่ษ�
นกัเรียนได�มีัส่ำวนร่วมัในก�รต์ดัสิำนใจั และโอก�สำสำร��งภั�วะผู้้�นำ� 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ และมีัก�รจัดัก�รอบรมัให�แก่นกัเรียน
พ่อแม่ั/ผู้้�ด้แลได�รบัก�รส่ำงเสำริมัให�มีัส่ำวนร่วมัในค์ว�มัเค์ล่�อนไหวและ 
ก�รจัดัก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ
มีัก�รนำ�ช่่องท�งที� มีัอย่้หร่อช่่องท�งใหม่ัมั�ใช่�เพ่�อเติ์มัเต็์มัวตั์ถุ- 
ประสำงค์ข์ีองก�รห�ร่อ ที�เปิดโอก�สำให�มีัทศัินะเกี�ยวกบัค์ว�มัต์�องก�ร 
และกลยุทธิข์ีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พร่วมักนั

3. ผูบ้ริห้ารโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ 
ไดร้ ับโอกาส่ในการเรียนรู ้ขณะ 
ป็ฏิิบติังานเพ่�อส่่งเส่ริมภาวะการเป็็น 
ผู ้นำ า แ ล ะ วิ ชี้ า ชีี้ พ เพ่� อ โรง เรี ย น 
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

3.1

3.2

ก�รอบรมัรวมัถ่งก�รนำ�ระบบกำ�กบัด้แลและก�รประเมิันผู้ลไป 
ปฏิิบติั์
ก�รอบรมัรวมัถง่ค์ว�มัเสีำ�ยงและปัญ่ห�ด��นสุำขีภั�พที�หล�กหล�ย  
(ซ่�งรวมัถ่งสุำขีภั�พก�ยและสุำขีภั�พจิัต์) ที� ส่ำงผู้ลต่์อนกัเรียน และ 
แก� ไขีปัญ่ห�ให�แก่นักเรียนในเร่� องขีองค์ว�มัหล�กหล�ยและ 
ก�รยอมัรบัค์ว�มัแต์กต่์�ง

4. มีระบบการวางแผนทำั� วไป็ และ 
การ ติ ด ต าม คำวาม ค่ำ บ ห้ น้า แ ล ะ 
ป็ระสิ่ทำธิิ์ภาพการทำำางานของการจดัการ 
และการอภิบาลและภาวะผูน้ำาส่ถาน 
ศกึษาของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

ในก�รดำ�เนินง�นขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ โดยให�เป็นส่ำวนหน่�งขีองบทบ�ทและกิจักรรมัร�ยวนั นอกจั�กนี�  
โค์รงก�รยงัจัำ�เป็นต์�องมีัผู้้�บริห�รสำถ�นศิก่ษ�ที�มีัแรงจ้ังใจั (รวมัถง่ค์ณัะกรรมัก�รโรงเรียน ผู้้�บริห�ร ค์ร้ใหญ่่  
เจั��หน��ที�บริห�ร และนกัเรียน) เพ่�อเป็นลกัษณัะพ่�นฐ�นท�งด��นสำงัค์มัร่วมักนัขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ3  

โดยให�หยั�งร�กอย่้ภั�ยใต์�ก�รทำ�ง�นขีองชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�อย่�งแท�จัริง และโดยร่วมักบัชุ่มัช่นท�องถิ�น อนัรวมั 
ไปถง่หน่วยง�นร�ช่ก�รระดบัท�องถิ�น

องค์ป์ระกอบของมาตรฐาน

3 ลกัษณัะ ค์ว�มัร้�สำก่ และค์ว�มัเช่่�อชี่ �นำ�เกี�ยวกบัโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที�เป็นต์วัจัำ�แนก
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มาตรฐานท้� 4:
ความร�วมม่อระห่ว�างโรงเร้ยนและช่ี้มชี้น

คำาช้ี้�แจงมาตรฐาน: 
ม้สุ� วนร�วมและความร�วมม่อภายใช่ี้มชี้น 
สุถึานศึึกษา ซึึ่�งรวมถึึงการม้สุ�วนร�วมกับ 
นักเร้ยน และระห่ว�างโรงเร้ยนและช่ี้มชี้น 
ท้องถิึ�นเพ่�อโรงเร้ยนสุ�งเสุริมสุ่ขภาพ

ห้ลกัการและเห้ตุผล: ก�รมีัส่ำวนร่วมัอย่�งต่์อเน่�องและ 
ก�รปร่กษ�ห�ร่อกันภั�ยในชุ่มัช่นสำถ�นศิ่กษ� (เช่่น  
ระหว่�งเจั��หน��ที� โรงเรียนกบัพ่อแม่ั/ผู้้�ด้แล) และระหว่�ง 
ชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�กบัชุ่มัช่นท�องถิ�น (เช่่น ระหว่�งเจั��หน��ที�  
โรงเรียนกบันกัเรียน และองค์ก์รพฒัน�เอกช่นท�องถิ�นกบั 
หน่วยง�นร�ช่ก�ร) นั�นมีัค์ว�มัจัำ�เป็นต่์อก�รนำ�โรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พไปปฏิิบติั์ โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พได� 
กำ�หนดให�ชุ่มัช่นสำถ�นศิ่กษ�ทั�งหมัดนั�นมีัส่ำวนร่วมั และ 
กำ�หนดให�ผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยทุกค์นจัะต์�องต์กลงร่วมักนัใน 
ก�รผู้น่กกำ�ลงั โดยมีัวิสำยัทศัินที์�จัะบรรลุค์ว�มัสำำ�เร็จั 
เดียวกัน ก�รมีัส่ำวนร่วมัและก�รร่วมัม่ัอกันนั�นทำ�ให� 
ทั�งโรงเรียนและชุ่มัช่นมีัค์ว�มัแข็ีงแกร่งในแง่ขีองสุำขีภั�พ  
และค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี รวมัถง่ผู้ลที�จัะได�รบัในระยะย�ว

เป้็าห้มาย: มั�ต์รฐ�นที�  4 มีัเป้�หมั�ยที�จัะทำ�ให�มัั�นใจัได�ว่�  
สำมั�ชิ่กขีองชุ่มัช่นสำถ�นศิ่กษ� ซ่�งรวมัถ่งนกัเรียน และ 
ผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยในท�องถิ� นนั�นมีัขี�อต์กลงร่วมักนัในด��น 
ค์ว�มัร่วมัม่ัอ ที� เก่ �อก้ลกนักบัโรงเรียนในแง่ขีองโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ และต์ระหนกัถ่งค์ว�มัต์ั�งใจัที� มีัร่วมักนั  
และค์ว�มัต์ั�งใจัอนัเป็นประโยช่นที์�จัะได�รบัจั�กโรงเรียน 
ส่ำ ง เ สำ ริ มั สุำ ขี ภั� พ  ซ่� ง ร วมั ถ่ง ก� รให� พ่ อ แ ม่ั / ผู้้� ด้ แ ล  
และชุ่มัช่นในวงกว��งมีัส่ำวนร่วมั ในฐ�นะหุ�นส่ำวนก�รเรียนร้� 
ขีองบุต์รหล�น และส่ำงเสำริมับทบ�ทขีองโรงเรียนในฐ�นะ 
องค์ก์รสำำ�ค์ญั่ในชุ่มัช่นท�องถิ�นขีองพวกเขี�

1. โรงเรียนมีส่่วนร่วมและร่วมม่อกบั 
พ่อแม่/ผูดู้แล ผูป้็กคำรอง และคำรอบคำรวั 
ในทุำกแง่มุมในการดำาเนินการของ 
โรงเรียนซึ่ึ� งมีคำวามเกี� ยวขอ้งกบั 
โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

1.1

1.2

1.3

1.4

มีัก�รจััดกลไกต่์�ง ๆ ไว�เพ่� อทำ�อำ�นวยค์ว�มัสำะดวกให�สำำ�หรับ 
ก�รร่วมัม่ัอกบัโรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ�น (เช่่น ค์ณัะกรรมัก�ร)
พ่อแม่ั/ผู้้�ด้แลนั�นมีัส่ำวนร่วมัในก�รต์ดัสิำนใจัสำำ�หรบัโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พและกิจักรรมัขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ
มีัค์ณัะกรรมัก�รนกัเรียน ที�ทำ�ง�นร่วมักบัค์ณัะผู้้�นำ�โรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ ซ่�งมีัก�รห�ร่อกนัเป็นประจัำ�โดยให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่
นกัเรียนได�รบัก�รส่ำงเสำริมั และรบัผิู้ดช่อบหน��ที�เพิ�มัมั�กขี่ �นภั�ยใต์� 
โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ด�วยก�รลงทุนเพ่� อพัฒน� 
สำมัรรถภั�พ เพ่�อให�เป็นผู้้�สำนบัสำนุน และผู้้�นำ�ก�รเปลี�ยนแปลงใน 
โรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ�น

2. โรงเรียนมีส่่วนร่วมผ่านคำวามร่วมม่อ 
ทีำ� เป็็นทำางการและไม่เป็็นทำางการ 
ก ับผู ้มี ส่่วนได ้ส่่วนเสี่ยในชุี้มชี้น 
ทำอ้งถิ�น ซึ่ึ�งรวมถงึห้น่วยงานราชี้การ 
ทำอ้งถิ�นเพ่�อโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

2.1

2.2

2.3

2.4

มีัก�รส่ำ�อสำ�รที�ช่ดัเจันและไม่ัขีดัแย�งกนัระหว่�งโรงเรียนและชุ่มัช่น 
ท�องถิ�นในเร่�องขีองเป้�หมั�ยและก�รทำ�ง�นขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ
ชุ่มัช่นท�องถิ�นนั�นมีัส่ำวนร่วมัในก�รต์ดัสิำนใจัเกี�ยวกบัโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ และกิจักรรมัโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที�เกี�ยวขี�อง
ร�ช่ก�รส่ำวนท�องถิ�นจัดัสำรรทรพัย�กรและสำนับสำนุนโรงเรียนใน 
ก�รนำ�มั�ต์รฐ�นระดบัประเทศิโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พมั�ปฏิิบติั์
องค์ก์รชุ่มัช่น (ซ่� งรวมัถ่งธุิรกิจัต่์�ง ๆ) สำนับสำนุนโรงเรียนใน 
ก�รเป็นโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ซ่�งรวมัถง่ในเร่�องขีองวิกฤต์ต่์�ง ๆ   
เพ่�อช่่วยให�มีัค์ว�มัต่์อเน่�อง

3. ผูน้ำาโรงเรียนมีส่่วนร่วมและร่วมม่อ 
กบัโรงเรียนและชุี้มชี้นทำอ้งถิ�น ซึ่ึ�ง 
รวมถงึพ่อแม่/ผูดู้แล ในการวางแผน 
ติดตามคำวามค่ำบห้นา้ และมีป็ระสิ่ทำธิิ์-
ภาพการทำำางานผ่านการร่วมม่อกนั 
เพ่�อโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

3.1 จัดัให�มีักลไกก�รเฝ้ึ�ด้แลและก�รให�ขี�อคิ์ดเห็น

องค์ป์ระกอบของมาตรฐาน

ส่่วนทีำ�  3: มาตรฐานระดับโลกและองค์ป็ระกอบของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรฐานท้� 5:
ห่ลักสุ้ตรของโรงเร้ยนท้�สุนับสุน่น
สุ่ขภาพและความเป็นอย้�ท้�ด้

คำาช้ี้�แจงมาตรฐาน: 
ห่ลักสุ้ตรสุถึานศึึกษาสุนับสุน่น 
สุ่ขภาพและความเป็นอย้� ท้� ด้ของ 
นักเร้ยนในด้านกายภาพ อารมณ์์ 
และสัุงคม รวมถึึงด้านจิตใจห้ลกัการและเห้ตุผล: หลกัส้ำต์รขีองโรงเรียนมีัส่ำวนช่่วย 

เกี�ยวกบัค์ว�มัรอบร้�ด��นสุำขีภั�พ (ด้อภิัธิ�นศิพัท)์ ด�วยก�ร 
ทำ�ให�เกิดค์ว�มัก��วหน��ด��นค์ว�มัร้� ทกัษะ ทศัินค์ติ์ และ 
พฤติ์กรรมัขีองนกัเรียนและชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ� (ด้กรอบที�  1  
ในส่ำวนขีองอภิัธิ�นศิพัท)์  มั�ต์รฐ�นนี�จัะประยุกต์์ใช่�กบั 
ก�รศิ่กษ�เกี�ยวกบัสุำขีภั�พและค์ว�มัสำมััพนัธิเ์ป็นก�รเฉพ�ะ  
รวมัถ่งหลกัส้ำต์รขีองโรงเรียนในวงกว��งขี่ �น ซ่� งก�รเรียน 
ก�รสำอนแบบยอมัรบัค์ว�มัแต์กต่์�งและให�ทุกค์นได�มีัส่ำวนร่วมั 
นั�นจัะสำ�มั�รถส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี สำมัรรถภั�พ 
ด��นอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มัค์ว�มัเท่�เทียมั และค์ว�มัหล�กหล�ย  
รวมัถง่ก�รเรียนร้�เชิ่งลก่ได� (วิธีิในก�รเรียนร้� โดยที� ไม่ัได�เป็น 
เพียงแค่์ก�รจัดจัำ�และทำ�ค์ว�มัเขี��ใจัเท่�นั�น แต่์เป็น 
ก�รสำงัเค์ร�ะหแ์ละสำ�มั�รถนำ�ไปประยุกต์์ใช่�ได�) (72)

1. เจา้ห้นา้ทีำ�ของโรงเรียนแส่ดงคำวามรู ้
และคำวามเขา้ใจในเร่� องของการ
พฒันาทำางกายภาพ ส่งัคำม และ 
จิตใจ และคุำณลกัษณะของนกัเรียน  
และทำราบว่าสิ่�งเห้ล่านี �อาจส่่งผลต่อ 
การเรียนรูแ้ละพฤติกรรมอย่างไร

1.1

1.2

ค์ร้สำ�มั�รถออกแบบกลยุทธิก์�รเรียนร้�และกิจักรรมัให�สำอดค์ล�อง 
กบัค์ว�มัต์�องก�รในก�รพฒัน�ทั�วไปขีองนกัเรียน
เจั��หน��ที� โรงเรียนพร�อมัที�จัะแก�ปัญ่ห�ค์ว�มัต์�องก�รด��นร่�งก�ย  
จิัต์ใจั และอ�รมัณัข์ีองนกัเรียนเพิ�มัเติ์มั ซ่�งรวมัถ่งค์ว�มัสำมััพนัธิ ์
ระหว่�งนักเรียนและเจั��หน��ที�  มีัค์ว�มัเขี��ใจัถ่งก�รเรียนร้� 
หลกัส้ำต์รแฝึง และมีัค์ว�มัร้�เกี�ยวกบัต์วัเล่อกในก�รส่ำงต่์อผู้้�ป่วย

2. โรงเรียนนำาห้ลกัสู่ตรซึ่ึ�งคำรอบคำลุม 
สุ่ขภาพ คำวามป็ลอดภยั โภชี้นาการ  
และคำวามเป็็นอยู่ของนกัเรียนทำาง 
ดา้นของกายภาพ อารมณแ์ละส่งัคำม  
และจิตใจมาใชี้ ้ ซึ่ึ�งเป็็นการจดัการ 
ปั็ญห้าห้ลักด้านการศึกษาและ 
สุ่ขภาพ (ดูภาคำผนวก 1) และเป็็น  
ไ ป็ ในทิำ ศ ทำา ง เ ดี ย ว ก ับ น โ ย บ า ย 
โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

2.1

2.2

2.3

หัวขี�อด��นสุำขีภั�พ4 สำะท�อนถ่งค์ว�มัต์�องก�ร สิำทธิิ และลำ�ดบั 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ด��นสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองผู้้�เรียน ค์รอบค์รวั 
และชุ่มัช่นท�องถิ� น และมีัเป้�หมั�ยที� จัะสำร��งค์ว�มัร้� ทัศินค์ติ์ 
และทกัษะที�เกี�ยวขี�อง
ก�รสำร��งค์ว�มัร้�และทกัษะนั�นชี่ �ให�เห็นถ่งก�รพฒัน�ส่ำวนบุค์ค์ล 
และสำังค์มัขีองนักเรียนในแง่มุัมัต่์�ง ๆ ในแบบที� ค่์อยเป็น 
ค่์อยไปต์ลอดเวล�ที� พวกเขี�ได�รับก�รศิ่กษ�ที� สำถ�นศิ่กษ�  
และผู่้�นวิธีิก�รแบบมีัส่ำวนร่วมั (เช่่น ก�รเรียนร้�ทกัษะชี่วิต์ และทกัษะ 
ค์ว�มัเขี��ใจัและใช่�เทค์โนโลยีดิจิัทลัเป็นองค์ป์ระกอบสำำ�ค์ญั่ใน 
ค์ว�มัฉล�ดท�งสุำขีภั�พและก�รเรียนร้�ทกัษะอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั)
หลกัส้ำต์รโรงเรียนนั�นเป็นไปต์�มัมั�ต์รฐ�นหลกัส้ำต์รและแนวท�ง 
ปฏิิบติั์ต์�มัหลกัฐ�นเชิ่งประจักัษ์

องคำป์็ระกอบของมาตรฐาน

เป้็าห้มาย: เป้�หมั�ยขีองมั�ต์รฐ�นนี�ค่์อเพ่�อทำ�ให�มัั�นใจัได�ว่�หลกัส้ำต์รขีองโรงเรียนนั�นได�ถ่�ยทอดค์ว�มัร้� 
อย่�งช่ดัเจัน และส่ำงเสำริมัองค์ป์ระกอบท�งด��นสุำขีภั�พร่�งก�ย อ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั รวมัถ่งสุำขีภั�พจิัต์  
ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี  และก�รพัฒน�โดยปริย�ย โดยได�มีัก�รต์ั�งเป้�เอ�ไว�เพ่� อที� จัะทำ�ให�มัั� นใจัได�ว่�  
หลกัส้ำต์รดงักล่�วได�ออกแบบ และถ่�ยทอดออกมั�ในร้ปแบบที�ยอมัรบัค์ว�มัแต์กต่์�ง และอย่้บนพ่�นฐ�นขีอง 
หลกัฐ�นเชิ่งประจักัษ ์ อนัต์อบสำนองต่์อค์ว�มัต์�องก�รด��นสุำขีภั�พ ก�รพฒัน� และก�รเรียนร้� และลำ�ดบั 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ขีองโรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ�น ทั�งนี� เป็นเร่�องที�สำำ�ค์ญั่อย่�งยิ�งที�เจั��หน��ที�จัะต์�องได�รบัก�รฝึึกฝึน 

อบรมั และก�รสำนบัสำนุนอย่�งเหมั�ะสำมั โดยเฉพ�ะเม่ั�อต์�องถ่�ยทอดค์ว�มัร้�ด��นสุำขีศิก่ษ�
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3. ห้ ลัก สู่ ต ร ส่ ถา น ศึก ษ า บ่ม เพ า ะ 
คำวามเขา้ใจ คุำณค่ำา และทำศันคำติทีำ� 
ส่่ง เส่ริมทำางเล่อกต่าง  ๆ  เพ่� อ 
การพฒันาทีำ�ย ั�งย่น รวมถงึการบริโภคำ 
แ ล ะ ป็ ร ะ สิ่ ทำ ธิิ์ ภ า พ ทีำ� ย ั� ง ย่ น ใ น 
วิทำยาศาส่ตรสิ์่�งแวดลอ้ม

3.1 หลกัส้ำต์รบ้รณั�ก�รสิำ�งที�อย่้รอบ ๆ  ต์วัเพ่�อเป็นยุทธิวิธีิท�งระเบียบวิธีิ 
ในก�รส่ำงเสำริมัสิำ�งแวดล�อมัที�ดีต่์อสุำขีภั�พ มีัค์ว�มัปลอดภัยั และยั�งย่น  
(เช่่น ก�รรีไซเคิ์ล ก�รย่อยสำล�ย)

4. เ น่ � อ ห้ า  ก า ร เ รี ย น ก า ร ส่ อ น 
คำวามส่มัพนัธิ์ร์ะห้ว่างนกัเรียน-คำรู  
คำวามส่มัพนัธิ์ร์ะห้ว่างคำรูดว้ยกนั 
ในห้ลกัสู่ตรของโรงเรียนนั�นเป็็น 
การส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ คำวามส่มัพนัธิ์ ์
และรูป็แบบการใชี้ชี้ี้วิตเชิี้งบวกและ 
ดีต่อสุ่ขภาพ กิจกรรมทีำ�ป็ลอดภยั  
กิจกรรมทำางกาย โภชี้นาการ และ 
คำวามเป็็นอยู่ทีำ� ดีผ่านการพฒันา 
คำวามรู ้ทำกัษะ ทำศันคำติ และพฤติกรรม 
ในชุี้มชี้นส่ถานศกึษา

4.1

4.2

4.3

4.4

หลักส้ำต์รรองรับระเบียบวิธีิก�รศิ่กษ�แบบมีัส่ำวนร่วมั ด�วย 
ก�รสำนบัสำนุนให�นกัเรียนมีัส่ำวนร่วมัในบริบทและชี่วิต์ในแต่์ละวนั
หลักส้ำต์รสำนับสำนุนก�รมีัปฏิิสำัมัพันธิร่์วมักันระหว่�งนักเรียน  
และส่ำงเสำริมัก�รศิ่กษ�ที�ยอมัรบัค์ว�มัแต์กต่์�งเพ่�อบรรลุผู้ลลพัธิ ์
ท�งก�รศิก่ษ�
หลกัส้ำต์รมีัค์ว�มัย่ดหยุ่นและสำ�มั�รถปรบัให�เขี��กบัสุำขีสำภั�วะหร่อ 
สำภั�พแวดล�อมัใหม่ั ๆ ได�
มีัก�รดำ�เนินก�รหลกัส้ำต์รร่วมักบัเจั��หน��ที� โรงเรียนและชุ่มัช่น 
สำถ�นศิ่กษ� ซ่� งรวมัถ่งผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ด��นก�รด้แลสุำขีภั�พและ 
ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ประจัำ�องค์ก์รพฒัน�เอกช่น

5. มีการอบรมและช่ี้วยเห้ล่อเจา้ห้นา้ทีำ� 
ในการใชี้ก้ลยุทำธิ์ก์ารเรียนการส่อน  
เพ่� อส่นับส่นุนแนวคิำดโรงเรียน 
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

5.1

5.2

ถ่�ยทอดหัวขี�อด��นสุำขีภั�พและค์ว�มัสำัมัพันธิจ์ัำ�เพ�ะซ่� งผู่้�น 
ก�รพิจั�รณั�แล�วว่�มีัค์ว�มัจัำ�เป็นสำำ�หรับก�รพัฒน�สุำขีภั�พ  
ในร้ ป แ บ บ ที� เ ปิ ด รับ ค์ ว � มั แ ต์ ก ต่์ � ง  เห มั � ะ สำ มั กับ ช่่ว ง วัย  
ค์ำ�น่งถ่งค์ว�มัเสำมัอภั�ค์ระหว่�งเพศิ อย่้บนพ่�นฐ�นขีองสิำทธิิ  
และเป็นไปต์�มัหลกัฐ�นเชิ่งประจักัษ์
มีัก�รจัดัทำ�กลยุทธิก์�รเรียนร้�ผู่้�นช่่องท�งดิจิัทลัและก�รเรียน 
ก�รสำอนท�งไกลอย่�งเท่�เทียมั และนำ�มั�ใช่�เพ่�อเติ์มัเต็์มัก�รเรียนร้� 
ในห�องเรียน และก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ และเพ่� อทำ�ให�มัั� นใจัถ่ง 
ค์ว�มัต่์อเน่�องในก�รเรียนร้�และก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ เม่ั�อก�รมั�เขี�� 
ห�องเรียนด�วยต์นเองในโรงเรียนต์�องหยุดช่ะงกัลง (เช่่น ระหว่�ง 
สำถ�นก�รณัฉุ์กเฉินด��นก�รสำ�ธิ�รณัสุำขี หร่อภัยัพิบติั์ต์�มัธิรรมัช่�ติ์  
โดยต์อบสำนองต่์อค์ว�มัต์�องก�รขีองนกัเรียนที�มีัค์ว�มัหล�กหล�ย)

6. มีระบบในการวางแผนทำั�วไป็ และ 
ติดตามคำวามค่ำบห้นา้และป็ระสิ่ทำธิิ์ภาพ 
การทำำางานของเน่ �อห้า มีการแก้ไข  
(เม่�อจำาเป็็น) รวมถึงการถ่ายทำอด 
ห้ลกัสู่ตรของโรงเรียน ซึ่ึ�งนำาไป็สู่่ 
การส่่งเส่ริมสุ่ขภาพและคำวามเป็็น 
อยู่ทีำ�ดี

4 ต์วัอย่�งหวัขี�อด��นสุำขีภั�พ ได�แก่ สุำขีภั�พและทกัษะชี่วิต์ ทกัษะท�งสำงัค์มัและอ�รมัณั ์พลศิก่ษ� นำ �� สุำขี�ภิับ�ล และสุำขีอน�มัยั ก�รป้องกนัโรค์ติ์ดเช่่�อ  
ก�รศิ่กษ�ด��นอ�ห�รและโภัช่น�ก�ร ก�รศิ่กษ�เกี� ยวกบัก�รนอนที� ดีต่์อสุำขีภั�พ เพศิศิ่กษ�ที� มีัค์ว�มัค์รอบค์ลุมั ทกัษะค์ว�มัสำมััพนัธิที์� ดี  

ก�รศิ่กษ�ค์ว�มัเท่�เทียมัท�งเพศิ ทกัษะด��นสุำขีภั�พจิัต์ ก�รใช่�สำ�รเสำพติ์ด และทกัษะก�รแสำวงห�ค์ว�มัช่่วยเหล่อ ก�รป้องกนัค์ว�มัรุนแรง 
 ค์ว�มัปลอดภัยัท�งถนน ก�รป้องกนัก�รจัมันำ �� มั�ต์รก�รป้องกนัภัยัธิรรมัช่�ติ์ ก�รป้องกนัก�รบ�ดเจ็ับ ก�รปฐมัพย�บ�ล ก�รให�วคั์ซีน ก�รใช่�ชี่วิต์ 
กบัภั�วะสุำขีภั�พเร่�อรงัและค์ว�มัทุพพลภั�พ

ส่่วนทีำ�  3: มาตรฐานระดับโลกและองค์ป็ระกอบของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรฐานท้� 6:
สุภาพแวดล้อมทางอารมณ์์และสัุงคมภายในโรงเร้ยน

คำาช้ี้�แจงมาตรฐาน: 
โรงเร้ยนม้สุภาพแวดล้อม 
ทางด้านอารมณ์์และสัุงคม 
ท้�ปลอดภัยและสุ�งเสุริมกัน

ห้ลักการและเห้ตุผล:  บรรย�ก�ศิภั�ยในโรงเรียนและ 
สำภั�พแวดล�อมัก�รเรียนร้�ที� ดีต่์อสุำขีภั�พและยอมัรับค์ว�มั 
แต์กต่์�งนั�นเป็นองค์ป์ระกอบที� มีัค์ว�มัจัำ�เป็นสำำ�หรบัแนวคิ์ด 
ก�รพฒัน�ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�งระบบ สำภั�พแวดล�อมั 
ด��นอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มัในสำถ�นศิ่กษ�นั�นค์รอบค์ลุมับรรทดั- 
ฐ�น ค่์�นิยมั พฤติ์รรมั และทศัินค์ติ์ขีองบุค์ค์ลแต่์ละค์นภั�ยใน 
โรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ� น  รวมัถ่งคุ์ณัภั�พขีองก�รมีั 
ปฏิิสำัมัพันธิร์ะหว่�งบุค์ค์ล สำภั�พแวดล�อมัในสำถ�นศิ่กษ�ที�  
ปลอดภััยและเก่ �อก้ล ที� นักเรียนร้�สำ่กว่�ได�รับก�รเอ�ใจัใส่ำ  
มีัส่ำวนร่วมั และมีัค์ว�มัเช่่� อมัโยงกับโรงเรียน และภั�ยใน 
ค์ว�มัสำัมัพันธิท์�งสำังค์มัขีองพวกเขี� จัะส่ำงเสำริมัผู้ลลัพธิ ์
ด��นสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี และก�รศิก่ษ� ซ่�งยงัสำ�มั�รถว�ง 
ร�กฐ�นเชิ่งบวกสำำ�หรบัค์ว�มัสำมััพนัธิร์ะหว่�งบุค์ค์ลในอน�ค์ต์ 
ภั�ยในค์รอบค์รวั ชุ่มัช่น และที�ทำ�ง�น

เป้็าห้มาย: มั�ต์รฐ�น 6 มีัเป้�หมั�ยที�จัะทำ�ให�มัั� นใจัได�ว่�มีั 
ก�รลงทุนเฉพ�ะง�นไปกบัสำภั�พแวดล�อมัด��นอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั 
ขีองโรงเรียนเพ่�อส่ำงเสำริมัค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี ค์ว�มัมัั�นใจั และก�รเค์�รพ 
ซ่� งกนัและกนัขีองสำมั�ชิ่กภั�ยในโรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ� น 
ทั�งหมัด โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พจัำ�เป็นต์�องให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบั 
สำภั�พแวดล�อมัที� ยอมัรับค์ว�มัแต์กต่์�ง ส่ำงเสำริมั และมีั 
ค์ว�มัปลอดภัยั ผู่้�นก�รมีัส่ำวนร่วมัในนโยบ�ยโรงเรียน และ 
นักเรียน เจั��หน��ที�  รวมัถ่งสำมั�ชิ่กในชุ่มัช่นได�ทำ�ให�ลกัษณัะ 
พ่ �นฐ�นท�งสำงัค์มัที�มีัร่วมักนันั�นเป็นร้ปธิรรมัในก�รมีัปฏิิสำมััพนัธิ ์
ขีองพวกเขี�ทั�งหมัด 
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1. นโยบายโรงเรียนมีทิำศทำางทีำ�ชี้ดัเจน 
ในเร่�องของส่ภาพแวดลอ้มทำางดา้น 
อารมณแ์ละส่งัคำมทีำ�พงึป็ระส่งคำ ์ใน 
โรงเรียน ซึ่ึ� งรวมถึงว่าจะระบุถึง 
การป็รบัป็รุงแก้ไขทีำ�จำาเป็็น และ 
วิธีิ์ในการให้ข้อ้คิำดเห็้นอย่างไร

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยได�ต์กลงร่วมักนัภั�ยในโรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ�น 
ถ่งองค์ป์ระกอบขีองสำภั�พแวดล�อมัท�งด��นอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั 
ที�พง่ประสำงค์์ในโรงเรียน
สำภั�พแวดล�อมัท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มัภั�ยในโรงเรียนบ่มัเพ�ะ 
ค์ว�มัเท่�เทียมัด�วยก�รส่ำงเสำริมัให�มีัก�รยอมัรบัค์ว�มัคิ์ดเห็นและ 
ยอมัรบัค์ว�มัหล�กหล�ยภั�ยในโรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ�น
บุค์ค์ลแต่์ละค์นในชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�นั�นเค์�รพซ่�งกนัและกนัและมีั 
ค์ว�มัปร�นีต่์อกนัเม่ั�อมีัปฏิิสำมััพนัธิก์นั (เช่่น ไม่ัมีัก�รเล่อกปฏิิบติั์   
ไม่ัมีัก�รกลั�นแกล�งกนั รวมัถ่งไม่ัมีัก�รลงโทษท�งร่�งก�ยและ 
ก�รข่ีมัข่้ี)
โรงเรียนมีัค์ว�มัค์�ดหวงัในต์วันกัเรียน เจั��หน��ที�ขีอง โรงเรียน  
และสำมั�ชิ่กในชุ่มัช่นท�องถิ� นส้ำง โดยจัะสำัมัพันธิก์ับปฏิิสำัมัพันธิ ์
ท�งสำงัค์มั สุำขีภั�พ และผู้ลลพัธิท์�งก�รศิก่ษ� (เม่ั�อมีัค์ว�มัเกี�ยวขี�อง)
สำภั�พแวดล�อมัท�งด��นอ�รมัณัแ์ละสำังค์มัภั�ยในสำถ�นศิ่กษ� 
บ่มัเพ�ะค์ว�มัสำัมัพันธิที์� ดี  และสำร��งค์ว�มัเค์�รพในต์นเอง  
และค์ว�มัมัั�นใจัให�กบัทุกค์น
โรงเรียนเดินหน��ที�จัะบ่มัเพ�ะสำภั�พแวดล�อมัด��นอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั 
ในทุกแง่มุัมัเม่ั� อมีัก�รเรียนก�รสำอนท�งไกล/เสำม่ัอนจัริง (เช่่น  
ส่ำงเสำริมัก�รมีัส่ำวนร่วมัขีองนกัเรียน ให�ก�รช่่วยเหล่อนกัเรียนที� มีั 
ค์ว�มัเสีำ�ยง ก�รส่ำงเสำริมัวฒันธิรรมัภั�ยในโรงเรียน)

2. โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ล ง ทุำ น แ ล ะ มี 
ทำรพัยากรทีำ�เพียงพอในการส่่งเส่ริม 
ส่ภาพแวดลอ้มทำางดา้นอารมณแ์ละ 
ส่งัคำมทีำ�ป็ลอดภยัและส่นบัส่นุนกนั

2.1 ก�รเรียนร้�ด��นวิช่�ชี่พขีองค์ร้ช่่วยพฒัน�ทกัษะ เพ่�อทำ�ให�บรรย�ก�ศิ 
ในโรงเรียนนั�นดีต่์อสุำขีภั�พและมีัค์ว�มัปลอดภัยัมั�กยิ�งขี่ �น ซ่�งทำ�ให� 
ค์ว�มัสำมััพนัธิร์ะหว่�งนกัเรียนและค์รอบค์รวันั�นดีขี่ �น

3 ส่ภาพแวดลอ้มทำางดา้นอารมณแ์ละ 
ส่ ังคำมภายในโรงเรียนนั�นได ้ร ับ 
การกำาก ับดูแลเป็็นป็กติ โดยมี 
การป็รบัป็รุงและการให้ข้อ้คิำดเห็้น  
เพ่� อนำามาพฒันาส่ภาพแวดลอ้ม 
เชิี้งบวก

3.1 โรงเรียนมีักลไกในก�รต์รวจัจับัและต์อบสำนองต่์อก�รหยุดช่ะงกั 
ขีองสำภั�พแวดล�อมัท�งสำงัค์มัและอ�รมัณัที์� เกิดขี่ �นจั�กนกัเรียน 
และผู้้�สำอน

 

องคำป์็ระกอบของมาตรฐาน
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มาตรฐานท้� 7:
สุภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเร้ยน

คำาช้ี้�แจงมาตรฐาน: 
โรงเร้ยนม้สุภาพแวดล้อม
ทางกายภาพท้�ด้ต�อสุ่ขภาพ
ปลอดภัย มั�นคง และยอมรับความแตกต�าง

ห้ลกัการและเห้ตุผล: สำภั�พแวดล�อมัที� ดีต่์อสุำขีภั�พ  
มีัค์ว�มัปลอดภัยั มัั�นค์ง และเขี��ถง่ได� ภั�ยในและรอบ ๆ  
โ ร ง เ รี ย น ไ ด� จัั ด ไ ว� ซ่� ง สิำ� ง ที� จัำ � เ ป็ น เ พ่� อ สุำ ขี ภั � พ 
และก�รเรียนร้�ที� ดีที� สุำดไว�ก่อนแล�ว (เช่่น ไฟิ รั�ว นำ ��  
และสุำขีอน�มัยั ก�รเต์รียมัก�รเพ่� อจััดก�รสุำขีอน�มัยั 
ประจัำ�เด่อน อ�ห�รที�จัดัไว�ให�แก่นกัเรียน) สำภั�พแวดล�อมั 
ท�งก�ยภั�พภั�ยในโรงเรียนจัะรวมัถง่พ่ �นที�ขีองโรงเรียน  
สิำ�งอำ�นวยค์ว�มัสำะดวก และอุปกรณัต่์์�ง ๆ เช่่น ห�องเรียน  
ห�องกิจักรรมั ห�องพย�บ�ล โรงอ�ห�ร ศ้ินยกี์ฬ� ห�องนำ ��  
และห�องอ�บนำ �� อีกทั�งยงัรวมัถง่ก�รค์มัน�ค์มัขีนส่ำงที�ใช่� 
โดยนกัเรียน เจั��หน��ที� โรงเรียน และสำมั�ชิ่กขีองโรงเรียน  
รวมัถ่งชุ่มัช่นท�องถิ� น เช่่น ที� จัอดรถ รถโรงเรียน  
และท�งเดินเท�� สิำ�งอำ�นวยค์ว�มัสำะดวกต่์�ง ๆ ในชุ่มัช่น 
ที� ใช่�โดยโรงเรียน เช่่น สำระว่�ยนำ �� สำวน และสำน�มักีฬ�  
และร��นค์��ท�องถิ� น รวมัถ่งธุิรกิจัอ่� น ๆ ที� ให�บริก�ร 
ในชุ่มัช่นสำถ�นศิ่กษ� เช่่น ร��นค์��และซ้เปอรม์ั�รเ์ก็ต์  
ก�รมีัปฏิิสำมััพนัธิท์ั� วไปกบัสำภั�พแวดล�อมัท�งก�ยภั�พ 
ขีองนักเรียน และชุ่มัช่นสำถ�นศิ่กษ�นั�นมีัอิทธิิพล 
ต่์อสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี และก�รเรียนร้�โดยต์รง (เช่่น  
ค์ว�มัสำะอ�ด สุำขีอน�มัยั สำภั�พแวดล�อมัท�งก�ยภั�พที�  
เขี��ถ่งได� ซ่� งเป็นไปต์�มักฎระเบียบด��นสุำขีภั�พและ 
ค์ว�มัปลอดภััย) อีกทั�งยงัมีัอิทธิิพลโดยอ�อมัอีกด�วย  
(เช่่น ก�รโฆษณั�ที� ส่ำงเสำริมัพฤติ์กรรมัก�รใช่�ชี่วิต์ 
แบบเสีำ�ยง ร��นค์��ที�จัำ�หน่�ยสำ�รเสำพติ์ดและแอลกอฮอล ์ 
พฤติ์กรรมัขีองค์นภั�ยใน ค์รอบค์รวั)

เป้็าห้มาย: มั�ต์รฐ�นที�  7 มีัเป้�หมั�ยที�จัะทำ�ให�มัั�นใจั 
ได�ว่� มีัก�รลงทุนเฉพ�ะง�นไปกับสำภั�พแวดล�อมั 
ท�งก�ยภั�พขีองโรงเรียน เพ่�อรบัรองถง่ค์ว�มัปลอดภัยั  
มัั� นค์ง ดีต่์อสุำขีภั�พ และเอ่ �อต่์อก�รมีัส่ำวนร่วมัขีอง 
นัก เรี ย น ล ะ ชุ่มั ช่ น สำ ถ� น ศิ่ก ษ � ก่อ นก�ร เขี�� เรี ย น  
ระหว่�งช่ั�วโมังเรียน และหลงัเลิกเรียน โดยมุ่ังมัั�นที�จัะ 
รบัรองว่�สำภั�พแวดล�อมัท�งก�ยภั�พขีองโรงเรียนนั�น 
อำ�นวยค์ว�มัสำะดวกในก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พในร้ปแบบที�  
สำ�มั�รถเขี��ถง่ได� เป็นไปต์�มัค์ว�มัต์�องก�ร และเป็นไปใน 
ทิศิท�งเดียวกนักบันโยบ�ยและกฎระเบียบขีองประเทศิ

1. โรงเรียนมีนโยบายทีำ�ทำำาให้ม้ ั�นใจถงึ 
ส่ภาพแวดลอ้มทีำ�ป็ลอดภยัส่ำาห้รบั 
ชุี้มชี้นส่ถานศกึษาทีำ�เป็็นไป็ในทิำศทำาง 
เดียวกบันโยบายของชี้าติ

1.1

1.2

ทุกค์นสำ�มั�รถเขี��ถง่สำภั�พแวดล�อมัท�งก�ยภั�พและท�งก�รเรียนร้� 
ขีองโรงเรียน และสำภั�พแวดล�อมัดงักล่�วสำ�มั�รถปรบัให�เขี��กบั 
ค์ว�มัต์�องก�รขีองทุกค์นในชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�ได�
สำภั�พแวดล�อมัท�งก�ยภั�พขีองโรงเรียนนั�นเป็นไปต์�มัสุำขีอน�มัยั 
และมั�ต์รฐ�นค์ว�มัปลอดภัยัขีองท�งภั�ค์รฐัที�ระดบัองค์ก์รภั�ค์รฐั 
ที�เกี�ยวขี�อง (เม่ั�อมีั เช่่น ค์ว�มัปลอดภัยัด��นอคั์คี์ภัยั อุปกรณัด์บัเพลิง  
ก�รจัดัก�รด��นสำตั์ว)์
- โรงเรียนมีันำ ��สำะอ�ด ก�รระบ�ยนำ ��ที� เหมั�ะสำมั แสำงไฟิเพียงพอ  
อ�ก�ศิสำะอ�ด ก�รค์วบคุ์มัอุณัหภ้ัมิั ก�รจัดัก�รก�รกำ�จัดัขีองเสีำย 
และขียะที� เหมั�ะสำมั รวมัถ่งมีัค์ว�มัปลอดภััย และสุำขีอน�มััย 
ที� เหมั�ะสำมั (เช่่น สิำ�งอำ�นวยค์ว�มัสำะดวกเพ่�อก�รจัดัก�รสุำขีอน�มัยั
ประจัำ�เด่อน)
- สิำ� งอำ�นวยค์ว�มัสำะดวกกล�งแจั�ง และก�รกีฬ� (เม่ั� อมีัอย่้)  
นั�นมีัค์ว�มัปลอดภัยั มัั�นค์ง และได�รบัก�รบำ�รุงรกัษ�อย่�งเหมั�ะสำมั  
(เช่่น มีัแสำงไฟิเพียงพอ ห�องนำ ��ที� ล็อกได�)

องคำป์็ระกอบของมาตรฐาน
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- มีัสำภั�พแวดล�อมัด��นอ�ห�รภั�ยในโรงเรียนที� ดีต่์อสุำขีภั�พและ 
เขี��ถง่ได� (เช่่น ก�รยด่ถ่อมั�ต์รฐ�นและกฎระเบียบด��นอ�ห�รและ 
โภัช่น�ก�รขีองภั�ค์รฐั เช่่น ระบุไว�ช่ดัเจันว่�เป็น “อ�ห�รที� ดีต่์อ 
สุำขีภั�พ” สิำ�งอำ�นวยค์ว�มัสำะดวกที� มีัก�รต์กแต่์งและบำ�รุงรกัษ� 
อย่�งเพียงพอ)
- สิำ�งแวดล�อมับริเวณัรอบ ๆ  โรงเรียนนั�นปลอดภัยัและเป็นหนท�งไปส่้ำ 
สุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี เช่่น พิจั�รณั�ถง่ก�รป้องกนัก�รบ�ดเจ็ับ  
เหมั�ะสำมักบักิจักรรมัท�งก�ยในร้ปแบบที� หล�กหล�ย ย่ดถ่อ 
กฎระเบียบเกี�ยวกบัก�รจัำ�หน่�ยแอลกอฮอล ์บุหรี�  และเค์ร่�องด่�มัที�ให� 

ค์ว�มัหว�นโดยนำ ��ต์�ล และกฎระเบียบในก�รทำ�ก�รต์ล�ดให�โทษ
- โรงเรียนมีัขี�อกำ�หนดเกี�ยวกบัก�รจัดัก�รภัยัพิบติั์และก�รอพยพ  
(เช่่น ก�รปฐมัพย�บ�ลขีั�นพ่ �นฐ�น)
- โรงเรียนรับรองถ่งสำภั�พแวดล�อมัท�งก�ยภั�พที� ปลอดภััย  
มัั� นค์ง ดีต่์อสุำขีภั�พ และยอมัรับค์ว�มัแต์กต่์�ง เพ่� อส่ำงเสำริมั 
ก�รเรียนร้�ในห�องเรียนที�ดี (เช่่น ก�รพกัระหว่�งช่ั�วโมังเรียนอย่�งมีั 
แบบแผู้น) และเม่ั�อมีัก�รเรียนก�รสำอนท�งไกล/เสำม่ัอนจัริงเกิดขี่ �น  
(ต์วัอย่�งเช่่น จัดัให�มีัอุปกรณั ์ อ�ทิ ค์อมัพิวเต์อรพ์กพ� จัดัก�ร 
ต์รวจัสำอบเพ่�อทำ�ให�มัั�นใจัว่�เจั��หน��ที� โรงเรียนมีัมุัมัทำ�ง�นที�บ��นที�  

สำะดวกสำบ�ยต่์อก�รใช่�ง�น) สิำ�งนี�รวมัถง่ก�รเรียนก�รสำอนแบบมีั 
ปฏิิสำมััพนัธิแ์ละก�รใช่�เทค์โนโลยีดิจิัทลัอย่�งปลอดภัยั (เช่่น ก�รด้แล 
ค์ว�มัปลอดภัยับนช่่องท�งออนไลน)์
-สำภั�พแวดล�อมัท�งก�ยภั�พขีองโรงเรียน ทั�งภั�ยในและภั�ยนอก 
ห�องเรียนนั�นสำนบัสำนุนก�รพฒัน� และก�รบำ�รุงรกัษ�สำภั�พแวดล�อมั 
ท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั ซ่�งเป็นก�รส่ำงเสำริมัก�รเรียนร้�และค์ว�มัเป็น 
อย่้ที�ดี (เช่่น พ่ �นที�ที�เงียบสำงบ มั��นั�งย�ว พ่ �นที�สำำ�หรบัวิ�งเล่น ก�รจัดัก�ร 

ค์ว�มัต์ระหนักร้�และค์ว�มัเค์รียด พ่ �นที� ส่ำวนต์วัเพ่� อก�รสำงบจิัต์ 
สำงบใจั พ่ �นที�สีำเขีียว)

2. มี ก า ร ล ง ทุำ น ทีำ� เ พี ย ง พ อ  ( เ ช่ี้ น  
การลงทุำนในทำรพัยากร การอบรม  
การส่นับส่นุนเงินทุำน) เพ่� อรกัษา 
ส่ภาพแวดลอ้มทำางกายภาพของ 
โรงเรียนทีำ�ป็ลอดภยั

3. มีการกำากบัดูแลและดำาเนินการ 
แก้ ไขสิ่� งทีำ� ชีี้ �ให้้เ ป็็นว่าได ้ป็ฏิิบ ัติ 
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบทีำ� 
กำาห้นดไวเ้กี�ยวกบัส่ภาพแวดลอ้ม 
ทำ า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ทีำ� 
ป็ลอดภยั ม ั�นคำง ดีต่อสุ่ขภาพ และ 
ย อ ม ร ับ คำ ว า ม แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง 
ส่มำ� าเส่มอ (เช่ี้น การตรวจส่อบ 
อุป็กรณเ์ป็็นป็ระจำา)

ส่่วนทีำ�  3: มาตรฐานระดับโลกและองค์ป็ระกอบของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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มาตรฐานท้� 8:
การบริการด้านสุ่ขภาพของโรงเร้ยน

คำาช้ี้�แจงมาตรฐาน: 
นักเร้ยนทั�งห่มดสุามารถึเข้าถึึง
การบริการด้านสุ่ขภาพแบบรอบด้าน
ภายในโรงเร้ยนและระห่ว�างโรงเร้ยน 
ซึึ่�งเป็นไปตามความต้องการ
ด้านการด้แลสุ่ขภาพทางกาย 
อารมณ์์ จิตใจ และการศึึกษา

ห้ลกัการและเห้ตุผล: โรงเรียนให�โอก�สำสำำ�ค์ญั่ในก�รให� 
บริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนหร่อระหว่�งโรงเรียน  
ที� อย่้ภั�ยในชุ่มัช่นที� นักเรียนและค์รอบค์รัวอ�ศิัยอย่้  
ก�รเขี��ถ่งก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน 
แบบรอบด��นที�มีัหลกัฐ�นเชิ่งประจักัษแ์ละมีัคุ์ณัภั�พนั�น 
มีัค์ว�มัจัำ�เป็นสำำ�หรบัสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ และก�รศิก่ษ� 
ขีองเด็กและเย�วช่น ต์�มัที� ได�มีัก�รอธิิบ�ยไว�ในแนวท�ง 
ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนขีององค์ก์�ร 
อน�มัยัโลกนั�น (2)  ก�รทำ�ง�นเพ่�อให�บริก�รด��นสุำขีภั�พ 
ขีองโรงเรียนค่์อก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ก�รศิ่กษ� 
ด�� น สุำ ขี ภั � พ  ก � ร ค์ัด ก ร อ ง  ก � ร แท ร ก แซ ง เพ่� อ 
ก�รป้องกนั ก�รต์รวจัสำอบท�งค์ลินิก และก�รจัดัก�ร 
บริก�รด��นสุำขีภั�พ (73) มีัก�รพิจั�รณั�ว่�ก�รบริก�ร 
ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนที� มีัค์ว�มัค์รอบค์ลุมันั�นมีั 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ต่์อโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ (2)

เป้็าห้มาย: เป้�หมั�ยขีองมั�ต์รฐ�นนี�ค่์อเพ่�อทำ�ให�มัั�นใจั 
ได�ว่�ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนหร่อระหว่�ง 
โรงเรียนนั�นจัะมีัทรพัย�กรที�เพียงพอ มีัก�รให�ก�รบริก�ร 
อย่�งเหมั�ะสำมัและมีัค์ว�มัเท่�เทียมั รวมัถง่ต์อบสำนองต่์อ 
ค์ว�มัต์�องก�รด��นสุำขีภั�พขีองชุ่มัช่นที�ให�บริก�รอย่้เป็น 
ก�รเฉพ�ะ ทั�งนี� แนะนำ�ให�ผู้้�อ่�นอ��งอิงถ่งแนวท�ง 
ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนขีององค์ก์�ร 
อน�มัยัโลก (16) เพ่�อศิก่ษ�ขี�อม้ัลเพิ�มัเติ์มั
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1. การให้้บริการดา้นสุ่ขภาพภายใน 
โรงเรียนแบบรอบดา้นนั�นไดร้วมอยู่ 
ในนโยบายของโรงเรียน และเป็็นไป็ 
ในทิำศทำางเดียวกบันโยบายและ 
กฎห้มายของป็ระเทำศ

1.1 มีัขี�อต์กลงอย่�งช่ดัแจั�งระหว่�งภั�ค์ส่ำวนสุำขีภั�พและก�รศิ่กษ�
ในทุกระดบั ซ่� งค์วบคุ์มัก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน 
และซ่�งกำ�หนดบทบ�ท ค์ว�มัรบัผิู้ดช่อบ และแหล่งที�มั�ขีองเงินทุน 
ไว�อย่�งช่ดัเจัน

2. การบริการดา้นสุ่ขภาพในโรงเรียน 
ส่ะทำอ้นคำวามตอ้งการและลำาดบั 
คำวามส่ำาคำญัของโรงเรียนและชุี้มชี้น 
ทำอ้งถิ�น

2.1

2.2

2.3

มีัชุ่ดก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พที�ค์รอบค์ลุมัต์�มัหลกัฐ�นโดยประจักัษ ์
ให�กบันกัเรียน (ด้แนวท�งก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกสำำ�หรบัร�ยก�รฉบบัเต็์มั)
โรงเรียนทำ�ให�มัั�นใจัถง่ค์ว�มัต่์อเน่�องขีองก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พ 
เม่ั�อมีัก�รเรียนก�รสำอนแบบท�งไกล/เสำม่ัอนจัริง
บริก�รอน�มัยัโรงเรียนสำ�มั�รถมีัส่ำวนช่่วยในก�รสำ�ธิ�รณัสุำขีและ 
สำงัค์มัได�เม่ั�อมีัภั�วะฉุกเฉินด��นสำ�ธิ�รณัสุำขี

3. การให้้บริการดา้นสุ่ขภาพภายใน 
โรงเรียนนั�นเป็็นไป็ตามมาตรฐาน 
เพ่�อการบริการดา้นการดูแลสุ่ขภาพ 
อย่างมีคุำณภาพส่ำาห้รบัเด็กและ 
เยาวชี้น (เช่ี้น ถูกเวลา ป็ลอดภยั 
ทำางว ัฒนธิ์รรม โต ้ตอบได้ง่าย  
เห้มาะส่มกบัช่ี้วงวยั คำำานึงถึงมิติ 
ห้ญิงชี้าย อยู่บนพ่ �นฐานของสิ่ทำธิิ์  
เป็็นไป็ตามห้ลกัฐานโดยป็ระจกัษ)์

3.1 มีัมั�ต์รฐ�นและแนวปฏิิบัติ์ระดับประเทศิเพ่� อเป็นแนวท�งใน 
ก�รดำ�เนินก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พขีองโรงเรียนคุ์ณัภั�พส้ำง

4. มีการลงทุำนเฉพาะงาน (ทำรพัยากร 
การอบรม การส่นบัส่นุนเงินทุำน)  
ในการบริการดา้นสุ่ขภาพภายใน 
โรงเรียน ซึ่ึ�งรวมถงึโภชี้นาการภายใน 
โรงเรียนและการจดัอาห้ารสุ่ขภาพ

4.1

4.2

4.3

มีัก�รจััดโค์รงก�รก�รศิ่กษ�และก�รอบรมัเฉพ�ะท�งสำำ�หรับ 
บุค์ล�กรด��นสุำขีภั�พขีองโรงเรียน (เช่่น พย�บ�ล นกัจิัต์วิทย�  
ผู้้�ทำ�ง�นด��นสำงัค์มั)
ในระหว่�งที� มีัเหตุ์ฉุกเฉินด��นสำ�ธิ�รณัสุำขี บุค์ล�กรสุำขีภั�พ 
ภั�ยในโรงเรียนจัะได�รบัก�รช่่วยเหล่อ เพ่�อให�เกิดก�รมีัส่ำวนร่วมั 
ในก�รต์อบสำนองในระดบัช่�ติ์และระดบัท�องถิ�นต์�มัค์ว�มัจัำ�เป็น
มีัก�รกำ�หนดขี�อกำ�หนดในก�รแลกเปลี�ยนขี�อม้ัลและก�รร่วมัม่ัอกนั 
ระหว่�งผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนและผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ 
ด��นก�รด้แลขีั�นพ่ �นฐ�นอ่� น ๆ (เขี��ร่วมักับหน่วยง�นร�ช่ก�ร  
องค์ก์�รไม่ัแสำวงห�ผู้ลกำ�ไร หร่อภั�ค์ส่ำวนเอกช่น) นั�นไว�อย่�งช่ดัเจัน  
ซ่�งรวมัถง่เสำ�นท�งก�รส่ำงเร่�องต่์อ (เช่่น สำำ�หรบันกัเรียนที�ต์�องก�ร 
ก�รด้แลที�มีัค์ว�มัเฉพ�ะท�งมั�กขี่ �น อ�ทิ ก�รบ�ดเจ็ับ อ�ก�รเร่�อรงั  
ค์ว�มัพิก�ร ก�รต์ั�งค์รรภั)์ และก�รส่ำ�อสำ�รและก�รส่ำงมัอบบริก�ร 
ระหว่�งที�มีัสำถ�นก�รณัฉุ์กเฉิน

5. มีระบบในการวางแผน และติดตาม 
คำวามค่ำบห้น้าและป็ระสิ่ทำธิิ์ภาพ 
ก า ร ทำำ า ง า น ข อ ง ก า ร บ ริ ก า ร 
ดา้นสุ่ขภาพภายในโรงเรียนซึ่ึ� ง 
รวมถึงการร ับป็ระกันคุำณภาพ  
และการป็ฏิิบติัตามมาตรฐาน

องคำป์็ระกอบของมาตรฐาน

ส่่วนทีำ�  3: มาตรฐานระดับโลกและองค์ป็ระกอบของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ



ส่่วนทีำ� 4

ตัวชีี้�วัดีมาตรฐานระดัีบโลก
โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

34



35

ต์�ร�งต่์อไปนี� (2-9) จัะแสำดงต์วัชี่�วดัแนะนำ�สำำ�หรบัองค์ป์ระกอบขีองมั�ต์รฐ�นระดบัโลกทั�ง 8 ประก�ร  

ต์วัชี่ �วดัเหล่�นี�แบ่งออกเป็นก�รร�ยง�น 4 ระดบั ได�แก่ ระดบัโลก ระดบัประเทศิ ระดบัท�องถิ�น และระดบัโรงเรียน  

โดยสำ�มั�รถนำ�ต์วัชี่ �วดัระดบัประเทศิไปประยุกต์์ใช่�กบัระดบัภั�ยในประเทศิได� ถ��ห�กว่�สำ�มั�รถกระทำ�ได� ใน 
กรณีัส่ำวนใหญ่่นั�นจัะมีัต์วัชี่ �วดัที�มีัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่อย่้หน่�งต์วั (ต่์อก�รร�ยง�นในแต่์ละระดบั) ภั�ยใต์�องค์ป์ระกอบ 

ขีองมั�ต์รฐ�นแต่์ละขี�อ ในบ�งกรณีันั�น ได�มีัก�รเสำนอแนะต์วัชี่�วดัเพิ�มัเติ์มั (ท�งเล่อก) เอ�ไว� มีัต์วัชี่ �วดัหล�ยต์วั 

ที�เกิดขี่ �นมั�จั�กต์วัชี่�วดัในระดบัที�ต์ำ��กว่� (เช่่น มีัต์วัชี่ �วดัระดบัโลกที� ได�มั�จั�กชุ่ดขีองต์วัชี่�วดัระดบัประเทศิ)

ต์วัชี่ �วดัเหล่�นี�เป็นต์วัชี่ �วดัแนะนำ�สำำ�หรบัมั�ต์รฐ�น 
ระดบัโลกโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ โดยมีัก�รค์�ดหวงั 
ว่�จัะมีัก�รปรบัปรุงต์วัชี่�วดัเหล่�นี� เหตุ์ผู้ลก็เพร�ะ  
ต์ัว ชี่ �ว ัด เหล่�นี�จัะต์�องกำ�หนดขี่ �นต์�มัเน่�อห�  

และค์ำ�ชี่ �แจังมั�ต์รฐ�น และเม่ั� อมีัก�รสำรุปองค์-์ 
ประกอบขีองมั�ต์รฐ�นในระหว่�งขีั�นต์อนก�รปรก่ษ� 
ห�ร่อระดบัโลกแล�วเท่�นั�น แต่์ถ่งแมั�ว่�จัะกำ�หนด 
ต์วัชี่ �วดัหลงัจั�กขีั�นต์อนก�รปร่กษ�ห�ร่อก็ต์�มั  
ก�รพฒัน�ต์วัชี่�วดัสำำ�หรบัมั�ต์รฐ�นระดบัโลกนั�น 
ก็ยงัค์งเป็นง�นที�มีัค์ว�มัซบัซ�อน

การจำากดัขอบเขตการสุอบที่านตวัชีุ �วดัทีี่�มีใชุ �อยู่ 
ได �เผู้ยถงึข �อค์วรพิจารณ์าเหลุ่านี �

ต์ัว ชี่�ว ัด ที� มีั อ ย่้ ซ่� ง อ�จัมีั ค์ว�มั เกี� ย ว ขี�อง กับ 

โ ค์ ร ง ก � ร โ ร ง เ รี ย น ส่ำ ง เ สำ ริ มั สุำ ขี ภั � พ นั� น  
ไม่ัจัำ�เป็นต์�องมีัค์ว�มัเป็นไปได� เพร�ะต์วัชี่�วดั 
เหล่�นี�มิั ได�เป็นไปต์�มัแหล่งที� มั�ขีองขี�อม้ัล  
ที� มีัก�รรวบรวมั หร่อทำ�ก�รรวบรวมัเป็นประจัำ�  
หร่อเป็นไปต์�มัขี�อม้ัลที�จัำ�เป็นต์�องมีัทรพัย�กร 
ท�งก�รเงินและทรพัย�กรมันุษยที์� เป็นร้ปธิรรมั 
เพ่�อมั�รวบรวมั ปัจัจัยัเหล่�นี�ลดค์ว�มัเป็นไปได� 
และค์ว�มัเป็นประโยช่นข์ีองต์ัวชี่ �ว ัดดงักล่�ว 
อย่�งเห็นได�ช่ดั

ต์วัชี่ �วดัที� มีัอย่้หล�ยต์วั หร่อแหล่งขี�อม้ัลที� ได�ทำ� 
ก�รรวบรวมัขี�อม้ัลอย่้เป็นประจัำ�นั�นมิัได�มีัค์ว�มั 
เกี� ยวขี�องกันเป็นก�รเฉพ�ะ และดงันั�นจั่งไม่ั 
สำ�มั�รถนำ�มั�ใช่�ในก�รเพิ�มัขี�อม้ัลลงในต์วัชี่�วดั 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พได� เร�มีัแหล่งขี�อม้ัล 
แนะนำ�ที� เกิดขี่ �นใหม่ับ�งแหล่ง ซ่� งอ�จัที� จัะ 

สำ�มั�รถเพิ�มัขี�อม้ัลลงในต์วัชี่�วดัสำำ�หรบัมั�ต์รฐ�น 
ระดบัโลกได� (เช่่น นโยบ�ยด��นสุำขีภั�พภั�ยใน 
โรงเรียนระดับโลกและก�รสำำ�รวจัแนวท�ง 
ก�รปฏิิบติั์ (G-SHPPS))(74) ผู่้�นก�รแก�ไขีใน 
อน�ค์ต์ที�ค์�ดก�รณั์ไว� โดยเพิ�มัต์วัอย่�งต์วัชี่�วดั 
ลงไปในแหล่งขี�อม้ัล (ด้ภั�ค์ผู้นวก 2)

ป ร ะ เ ภั ท ขี อ ง ต์ัว ชี่ �ว ัด ที� มีั อ ย่้ แ ล� ว  ( ขี� อ ม้ั ล  
กระบวนก�ร ผู้ล ผู้ลลัพธิ ์ ผู้ลกระทบ) นั�นมีั 
ค์ว�มัเฉพ�ะเจั�ะจังต่์อบริบทเป็นอย่�งยิ�ง ต์วัอย่�ง 
เช่่น สำดัส่ำวนขีองเด็กที� ได�รบัวคั์ซีน TB ช่่วงแรก 
ขีองชี่วิต์ หร่อสำดัส่ำวนขีองโรงเรียนที� สำ�มั�รถ 
เขี��ถ่งห�องนำ ��ที� ใช่�ง�นได�ต์�มัที� ได�เน�นเอ�ไว�ใน 
มั�ต์รฐ�น มีัก�รส่ำงเสำริมัให�สำถ�นศิ่กษ�และ 
หน่วยง�นร�ช่ก�รต่์�ง ๆ ใช่�แบบสำำ�รวจัที� ได�รบั 
ก�รต์รวจัสำอบแล�วเป็นปกติ์ เพ่� อต์รวจัสำอบ 
ผู้ลลัพธิท์�งด��นสุำขีภั�พ ค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี 
ก�รโภัช่น�ก�ร และก�รเรียนร้� (เพิ� มัเติ์มัจั�ก 
ผู้ลลพัธิอ่์�น ๆ) ขีองประช่�กรนกัเรียน ซ่�งจัะช่่วย 
ในก�รให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบัก�รลงทุนที�มีัค์ว�มัเฉพ�ะ
เจั�ะจังมั�กยิ�งขี่ �น อย่�งไรก็ต์�มั ไม่ัสำ�มั�รถ 
พิจั�รณั�ต์ัวชี่ �ว ัดเหล่�นี�ว่�เป็นต์ัวชี่ �ว ัดสำำ�ค์ัญ่ 
ลำ�ดบัต์�น ๆ ในมั�ต์รฐ�นระดบัโลกได�

•  

•  

•  

ในท�งปฏิิบัติ์ ขี�อม้ัลที� นำ�มั�ใช่�เพ่� อเพิ� มัลงไปใน 
ต์ัว ชี่ �ว ัด สำำ � ห รับ มั � ต์ ร ฐ � นร ะ ดับ ป ร ะ เท ศิ นั�น 
ค์วรจัะได�มั�ในลักษณัะที� มีัก�รประสำ�นง�นกัน  
มีัก�รรวบรวมัเป็นประจัำ� และมีัก�รขีบัเค์ล่�อนโดย 
ภั�ค์ส่ำวนก�รศิก่ษ� ในปัจัจุับนันี� ยงัไม่ัมีัวิธีิใด ๆ ที�จัะ 
สำ�มั�รถเพิ�มัต์วัชี่ �วดัลงในมั�ต์รฐ�นระดบัโลกนี�ได� 
ด�วยวิธีินั�นวิธีิเดียว โดยไม่ัพ่�งพ�วิธีิอ่�น ๆ ร่วมัด�วย

โรงเรียนจัะสำ�มั�รถนำ�วิธีิก�รและแบบแผู้นก�ร 
รบัรองมั�กมั�ยไปใช่�ได� เพ่�อกำ�กบัด้แลค์ว�มัค่์บ- 
หน��โดยใช่�ต์วัชี่ �วดั แต่์สิำ� งเหล่�นี�มิัได�จัำ�เป็นต์�อง 
มีัค์ว�มัเช่่� อมัโยงกับก�รจััดก�รอภิับ�ลในระดับ 
อ่� น ๆ (ระดบัท�องถิ� น ระดบัประเทศิ) ซ่� งจัำ�เป็น 
สำำ�หรบัก�รกำ�กบัด้แลค์ว�มัค่์บหน��ระดบัประเทศิ  
และระดบัโลก ก�รใช่�โปรแกรมัปรบัใช่�บนเว็บไซต์ ์
ที�นำ�เสำนอให�กบัโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ซ่�งอย่้ใน 
ขีั�นต์อนขีองก�รพฒัน�โดยองค์ก์�รอน�มัยัโลก  
อนัจัะนำ�มั�ใช่�เพ่�อช่่วยในเร่� องขีองก�รกำ�กบัด้แล  
และก�รประเมิันผู้ลง�นชิ่�นนี�นั�น มีัศิกัยภั�พที�จัะ 
บรรลุผู้ลต์�มันี� นอกจั�กนี� แนวท�งก�รดำ�เนินง�น 

ส่่วนทีำ�  4: ตัวชีี้� วัดมาตรฐานระดับโลกโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรัฐานท่� 1: นโยบายและทรัพัยากรัภาครัฐั

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: มีฉนัที่ามติจากที่างภาค์รฐัทีี่�เป็นไปในทิี่ศึที่างเดียวกนัแลุะ
มีการลุงทุี่นเพื�อที่ำาให�ทุี่กโรงเรียนกลุายเป็นโรงเรียนสุ่งเสุริมสุุขภาพ

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

1.1 มีนโยบายการศกึษาห้ร่อกลยุทำธิ์แ์ห่้งชี้าติทีำ�ให้้โรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพเป็็นตวัขบัเคำล่�อนทีำ�ส่ำาคำญัในการบรรลุเป้็าห้มาย
การพฒันาแห่้งชี้าติผ่านการศกึษา และจดัให้มี้กรอบการทำำางานเพ่�อส่่งเส่ริมโรงเรียนสุ่ขภาพทำั�วป็ระเทำศ

ก�รมีันโยบ�ยหร่อกลยุทธิก์�รศิ่กษ� 
แห่งช่�ติ์เพ่�อโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ

ระดบัประเทศิ แบบสำำ�รวจันโยบ�ย 
RMNCAH

ค์�ดว่�จัะสำ�มั�รถเพิ� มั
ค์ำ�ถ�มัที� มีัค์ว�มัเฉพ�ะ 
เจั�ะจังลงในแบบสำำ�รวจั  
RMCAH ได� เพ่� อเพิ� มั 
ขี� อ ม้ั ล ล ง ใ น ต์ั ว ชี่ � ว ั ด 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

3 ปีค์รั�ง

อน�มััยโรงเรียนใน 
ภ้ัมิัภั�ค์ละติ์น อเมัริก� 
แ ล ะ  แ ค์ ริ บ เ บี ย น 
(แบบสำำ�รวจั ระดับ 
ประเทศิ)

แ บ บ สำำ � ร ว จั เ น� น ถ่ ง 
นโยบ�ยสุำขีภั�พภั�ยใน 
โ ร ง เ รี ย น ใ น ว ง ก ว� � ง  
แบบสำำ�รวจัสำ�มั�รถนำ� 
มั�ใช่�เพ่�อเพิ�มัขี�อม้ัลลงใน 
ต์วัชี่ �วดันี�ได�

3 ปีค์รั�ง

สำดัส่ำวนขีองประเทศิที�ร�ยง�นถง่ก�รมีั 
นโยบ�ยหร่อกลยุทธิด์��นก�รศิ่กษ� 
หร่อสุำขีภั�พแห่งช่�ติ์เพ่� อโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

ระดบัโลก แบบสำำ�รวจันโยบ�ย 
RMNCAH 2561

ค์�ดว่�จัะสำ�มั�รถเพิ� มั
ค์ำ�ถ�มัที� มีัค์ว�มัเฉพ�ะ 
เจั�ะจังลงในแบบสำำ�รวจั 
RMCAH ได� เพ่�อเพิ�มัขี�อ
ม้ัลลงในต์วัชี่�วดัโรงเรียน
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

ร�ยปี

ตารางทีี่� 2 มาตรฐานทีี่� 1: นโยบายแลุะที่รพัยากรภาค์รฐั

ยงัได�ให�ทรพัย�กรที�จัะมั�เป็นต์วัช่่วยเหล่อก�รกำ�กบั
ด้แลในระดบัโรงเรียนไว�อีกด�วย

โรงเรียนสำ�มั�รถใช่�เค์ร่�องม่ัอและแผู้นก�รประเมิัน 
ที�มีัค์ว�มัหล�กหล�ย เพ่�อค์วบคุ์มัค์ว�มัค่์บหน��ผู่้�น 
ต์วัชี่ �วดั อย่�งไรก็ต์�มั ประเด็นนี�ไม่ัได�จัำ�เป็นต์�อง 
เช่่�อมัโยงกบัก�รอภิับ�ลในระดบัอ่�น ๆ  (ระดบัท�องถิ�น  
ระดบัช่�ติ์) ซ่�งจัำ�เป็นในก�รกำ�กบัด้แลค์ว�มัค่์บหน�� 
ระดบัประเทศิและระดบัโลก แอปพลิเค์ช่นับนเว็บไซต์ ์
ที�กำ�ลงัพฒัน�ขี่ �นโดยองค์ก์�รอน�มัยัโลกสำำ�หรบั 
โค์รงก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พเพ่� อกำ�กับด้แลและ 
ประเมิันนั�นค์วรจัะมีัประโยช่น ์ แนวท�งก�รนำ�ไป 
ปฏิิบติั์ (ฉบบัที�  2 ขีองชุ่ดเอกสำ�ร) ยงัให�ทรพัย�กร 
เพ่�อก�รกำ�กบัด้แลขีองโรงเรียนอีกด�วย

สุำดท��ยนี� ค์วรจัะเป็นที�จัดจัำ�ได�ว่�ต์วัชี่ �วดัเหล่�นี�มีั 

ค์ว�มัเกี� ยวขี�องกับองค์์ประกอบแต่์ละต์ัวขีอง 
มั�ต์รฐ�นระดบัโลก เม่ั� อโรงเรียน ประเทศิ และ 
ภ้ัมิัภั�ค์ในได�เดินหน��ในก�รนำ�ระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พไปปฏิิบติั์ “ต์วัชี่ �วดัระบบ” ที�วดัผู้ลว่�ระบบนั�น 
ทำ�ง�นอย่�งไร และก�รที�มั�ต์รฐ�นระดบัโลก 8  
ประก�รมีัปฏิิสำัมัพันธิต่์์อกันนั�นมีัประโยช่น์เป็น 
ก�รเฉพ�ะในบริบทที�ก�รดำ�เนินก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พมีัค์ว�มัก��วหน��มั�กขี่ �นกว่�เดิมั
 
แบบแผู้นชุ่ดสีำที� ใช่�ในส่ำวนที�  2 และ 3 ในก�รแสำดง 
ระดบัต่์�ง ๆ  ขีองก�รกำ�กบัด้แลในส่ำวนขีองมั�ต์รฐ�น 
นั�นยงัได�นำ�มั�ใช่�ในต์�ร�งที�  2-9 ขีองต์ัวบ่งชี่�ที�  
เสำนอแนะสำำ�หรับองค์์ประกอบขีองมั�ต์รฐ�น 
ระดบัโลกทั�งแปดประก�ร
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องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

1.2 เส่ริมส่รา้งภาวะผูน้ำาในภาคำส่่วนการศกึษาของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ และเช่ี้�อมโยงเขา้กบัการส่นบัส่นุนและการมีส่่วนร่วม
ในการส่รา้งป็ระโยชี้นข์องภาคำส่่วนสุ่ขภาพและภาคำส่่วนอ่�น ๆ ในทุำกระดบัอย่างชี้ดัเจน

กระทรวงก�รศิ่กษ�ขีองประเทศิมีั 
ค์ ว � มั เ ป็ น ผู้้�นำ � / ร้� สำ่ ก เ ป็ น เจั�� ขี อ ง 
โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ  
มีั ก � ร ร่ ว มั ม่ั อ กั น  ( ก ล่ � ว ค่์ อ  
จัดัทำ�เป็นเอกสำ�ร) ระหว่�งกระทรวง 
ก�รศิ่กษ�และกระทรวงสำ�ธิ�รณัสุำขี 
ขีองประเทศิ เพ่� อโค์รงก�รโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

ระดบัประเทศิ แบบสำำ�รวจันโยบ�ย 
RMNCAH 2561

ค์�ดว่�จัะสำ�มั�รถเพิ� มั 
ค์ำ�ถ�มัที� มีัค์ว�มัเฉพ�ะ 
เจั�ะจังลงในแบบสำำ�รวจั  
RMCAH ได� เพ่� อเพิ� มั 
ขี� อ ม้ั ล ล ง ใ น ต์ั ว ชี่ � ว ั ด 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

3 ปีค์รั�ง

อน�มััยโรงเรียนใน 
ภ้ัมิัภั�ค์ละติ์น อเมัริก� 
แ ล ะ แ ค์ ริ บ เ บี ย น 
( แ บ บ สำำ � ร วจั ร ะ ดับ 
ประเทศิ)

แ บ บ สำำ � ร ว จั เ น� น ถ่ ง 
นโยบ�ยสุำขีภั�พภั�ยใน 
โ ร ง เ รี ย น ใ น ว ง ก ว� � ง  
แบบสำำ�รวจัสำ�มั�รถนำ� 
มั�ใช่�เพ่�อเพิ�มัขี�อม้ัลลงใน 
ต์วัชี่ �วดันี�ได�

3 ปีค์รั�ง

โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พอย่้ 
ภั�ยใต์�และนำ�โดยภั�ค์ส่ำวนก�รศิ่กษ�  
ในระดบัผู้้�มีัอำ�น�จัภั�ค์รฐัในท�องถิ�น  
โดยมีัก�รร่วมัม่ัอกนัอย่�งเป็นล�ยลกัษณั์
อกัษรระหว่�งภั�ค์ส่ำวนก�รศิ่กษ�และ 
สุำขีภั�พ เพ่�อก�รดำ�เนินก�รโค์รงก�ร 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พในระดบัท�องถิ�น

ระดบัท�องถิ�น อน�มััยโรงเรียนใน 
ภ้ัมิัภั�ค์ละติ์น อเมัริก� 
แ ล ะ แ ค์ ริ บ เ บี ย น 
( แ บ บ สำำ � ร วจั ร ะ ดับ 
ประเทศิ)

แ บ บ สำำ � ร ว จั เ น� น ถ่ ง 
นโยบ�ยสุำขีภั�พภั�ยใน 
โ ร ง เ รี ย น ใ น ว ง ก ว� � ง  
แบบสำำ�รวจัสำ�มั�รถนำ� 
มั�ใช่�เพ่�อเพิ�มัขี�อม้ัลลงใน 
ต์วัชี่ �วดันี�ได�

ร�ยปี

1.3 มีการร่วมม่อและฉนัทำามติร่วมกนัระห้ว่างราชี้การส่่วนทำอ้งถิ�น ชุี้มชี้น และโรงเรียน เพ่�อโคำรงการโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

มีัขี�อต์กลงเพ่� อก�รทำ�ง�นร่วมักัน 
ระหว่�งโรงเรียนและหน่วยง�นร�ช่ก�ร 
ระดบัท�องถิ�น

มีัขี�อต์กลงเพ่� อก�รทำ�ง�นร่วมักัน 
ระหว่�งโรงเรียนและชุ่มัช่นท�องถิ�น

ระดบัท�องถิ�น อน�มััยโรงเรียนใน 
ภ้ัมิัภั�ค์ละติ์น อเมัริก� 
แ ล ะ แ ค์ ริ บ เ บี ย น 
( แ บ บ สำำ � ร วจั ร ะ ดับ 
ประเทศิ)

แ บ บ สำำ � ร ว จั เ น� น ถ่ ง 
นโยบ�ยสุำขีภั�พภั�ยใน 
โ ร ง เ รี ย น ใ น ว ง ก ว� � ง  
แบบสำำ�รวจัสำ�มั�รถนำ� 
มั�ใช่�เพ่�อเพิ�มัขี�อม้ัลลงใน 
ต์วัชี่ �วดันี�ได�

3 ปีค์รั�ง

สำดัส่ำวนขีองโรงเรียนที� มีัขี�อต์กลงเพ่�อ 
ก�รทำ�ง�นร่วมักนักบัหน่วยง�นร�ช่ก�ร 
ระดบัท�องถิ�น

สำดัส่ำวนขีองโรงเรียนที� มีัขี�อต์กลงเพ่�อ 
ก�รทำ�ง�นร่วมักนักบัชุ่มัช่นท�องถิ�น

ระดบัประเทศิ ร�ยปี

1.4 มีทำรพัยากรมนุษย ์ขอ้มูล และทำรพัยากรทำางการเงินทีำ�เพียงพอ เพ่�อทีำ�จะทำำาให้ทุ้ำกโรงเรียนกลายเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

นโยบ�ยโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
แห่งช่�ติ์ได�รวมัก�รจัดัสำรรทรพัย�กร 
ก�รเงินที� เพียงพอเขี��ไว�อย่�งช่ดัเจัน  
เพ่�อสำนบัสำนุนโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พทั�วประเทศิ

มีัทรพัย�กรก�รเงินที�เพียงพอ ซ่�งไว�ใช่� 
สำำ�หรับโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พโดย 
เฉพ�ะในส่ำวนงบประมั�ณัขีองประเทศิ

ระดบัประเทศิ แบบสำำ�รวจันโยบ�ย 
RMNCAH 2561

ค์�ดว่�จัะสำ�มั�รถเพิ� มั 
ค์ำ�ถ�มัที� มีัค์ว�มัเฉพ�ะ 
เจั�ะจังลงในแบบสำำ�รวจั  
RMCAH ได� เพ่� อเพิ� มั 
ขี� อ ม้ั ล ล ง ใ น ต์ั ว ชี่ � ว ั ด 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

3 ปีค์รั�ง

ส่่วนทีำ�  4: ตัวชีี้� วัดมาตรฐานระดับโลกโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

อน�มััยโรงเรียนใน 
ภ้ัมิัภั�ค์ละติ์น อเมัริก� 
แ ล ะ แ ค์ ริ บ เ บี ย น 
( แ บ บ สำำ � ร วจั ร ะ ดับ 
ประเทศิ)

แ บ บ สำำ � ร ว จั เ น� น ถ่ ง 
นโยบ�ยสุำขีภั�พภั�ยใน 
โ ร ง เ รี ย น ใ น ว ง ก ว� � ง  
แบบสำำ�รวจัสำ�มั�รถนำ� 
มั�ใช่�เพ่�อเพิ�มัขี�อม้ัลลงใน 
ต์วัชี่ �วดันี�ได�

3 ปีค์รั�ง

1.5 มีระบบในการวางแผนงาน และการติดตามคำวามกา้วห้นา้ รวมถงึการทำำางานของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพทีำ�ระดบัป็ระเทำศ/
ระห้ว่างป็ระเทำศ และระดบัห้น่วยงานราชี้การส่่วนทำอ้งถิ�น

ได�ว�งกรอบก�รทำ�ง�น M&E เพ่� อ 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที�ระดบัประเทศิ

ระดบัประเทศิ แบบสำำ�รวจันโยบ�ย 
RMNCAH 2561

ค์�ดว่�จัะสำ�มั�รถเพิ� มั 
ค์ำ�ถ�มัที� มีัค์ว�มัเฉพ�ะ 
เจั�ะจังลงในแบบสำำ�รวจั  
RMCAH ได�  เพ่� อเพิ� มั 
ขี� อ ม้ั ล ล ง ใ น ต์ั ว ชี่ � ว ั ด 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

3 ปีค์รั�ง

ได�ว�งกรอบก�รทำ�ง�น M&E เพ่� อ 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที�ระดบัท�องถิ�น

ระดบัท�องถิ�น 3 ปีค์รั�ง

สำดัส่ำวนขีองประเทศิที�ร�ยง�นว่�ต์นได� 
เต์รียมัระบบ M&E ไว�เพ่� อโค์รงก�ร 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

ระดบัโลก 3 ปีค์รั�ง

มาตรัฐานท่� 2: นโยบายและทรัพัยากรัภายในโรังเร่ัยน

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: มีฉนัที่ามติร่วมกนัในเรื�องของแนวคิ์ดการพฒันาโรงเรียนที่ ั�งระบบ เพื�อก �าวขึ �นเป็นโรงเรียนสุ่งเสุริมสุุขภาพ

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

2.1 นโยบายโรงเรียนและ/ห้ร่อแผนงานส่ำาห้รบัโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

มีันโยบ�ยและ/หร่อแผู้นง�นโรงเรียน 
เพ่�อโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

ร�ยปี

สำดัส่ำวนขีองโรงเรียนที� มีันโยบ�ยและ/ 
หร่อแผู้นง�นโรงเรียนเพ่� อโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

ระดบัประเทศิ G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

3 ปีค์รั�ง

ตารางทีี่� 3 มาตรฐานทีี่� 2: : นโยบายแลุะที่รพัยากรภายในโรงเรียน
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องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

2.2 มีนโยบายและ/ห้ร่อแผนงานเพ่�อการมีส่่วนร่วมและการร่วมม่อทำั�วไป็ระห้ว่างโรงเรียนและผูมี้ส่่วนไดเ้สี่ย เพ่�อโคำรงการโรงเรียน
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

มีันโยบ�ยและ/หร่อแผู้นที� เช่่� อมัโยง 
กลไกเพ่�อก�รมีัส่ำวนร่วมัและก�รทำ�ง�น 
ร่วมักนัเป็นประจัำ�ระหว่�งโรงเรียนและ 
ผู้้�มีัส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยท�องถิ�นเพ่�อโค์รงก�ร 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

ร�ยปี

2.3 โรงเรียนมีทำรพัยากรมนุษย ์ขอ้มูล และทำรพัยากรทำางการเงินทีำ�เพียงพอ เพ่�อกา้วขึ �นเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพอย่างค่ำอยเป็็น
ค่ำอยไป็

นโยบ�ยโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พขีอง 
โรงเรียนนั�นรวมัถง่ก�รจัดัสำรรทรพัย�กร 
ท�งด��นก�รเงินที�เพียงพออย่�งช่ดัเจัน 
เพ่�อสำนบัสำนุนโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน

มีัทรพัย�กรก�รเงินที� เพียงพอไว�โดย 
เฉพ�ะสำำ�หรบัโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พภั�ยใต์�งบประมั�ณัขีองโรงเรียน

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

ร�ยปี

2.4 โรงเรียนใชี้ร้ะบบการวางแผนทำั�วไป็ การติดตามคำวามค่ำบห้นา้และการทำำางานทีำ�เกี�ยวขอ้งกบัการนำานโยบายโรงเรียน และ
ทำรพัยากรไป็ใชี้เ้พ่�อโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

ตี์กรอบก�รทำ�ง�น M&E ไว�ภั�ยใน 
โรงเรียน ซ่�งจัะช่่วยติ์ดต์�มัก�รดำ�เนินก�ร 
โค์รงก�ร และก�รจัดัสำรรทรพัย�กร 
ภั�ยใต์�โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

ร�ยปี

FRESH ค์ว�มัเป็นไปได�จัะขี่ �นอย่้กบั 
ทรพัย�กรขีองโรงเรียนใน 
ก�รรวบรวมัขี�อม้ัล

สำดัส่ำวนขีองโรงเรียนที� ได�เต์รียมักรอบ 
ก�รทำ�ง�นขีอง M&E เพ่� อโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พเอ�ไว�

ระดบัประเทศิ G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

3 ปีค์รั�ง

ส่่วนทีำ�  4: ตัวชีี้� วัดมาตรฐานระดับโลกโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรัฐานท่� 3: การัอภิบาลและภาวะความเป็นผูู้ �นำาภายในโรังเร่ัยน

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: มีโมเดลุการสุ่งเสุริมการอภิบาลุแลุะภาวะค์วามเป็นผูู้ �นำาภายในโรงเรียนที่ ั�งระบบ 
เพื�อสุนบัสุนุนการเป็นโรงเรียนสุ่งเสุริมสุุขภาพ

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

3.1 คำณะผูน้ำา (ส่มาชิี้กคำณะกรรมการโรงเรียน การจดัการการอภิบาล ผูอ้ำานวยการ และผูน้ำาส่ถานศกึษา) ส่นบัส่นุน
และส่่งเส่ริมคุำณค่ำาและลกัษณะดา้นพ่ �นฐานของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพให้แ้ก่ชุี้มชี้นส่ถานศกึษา

โรงเรียนมีัค์ณัะผู้้�บริห�รที� สำนับสำนุน 
และส่ำงเสำริมัโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

ร�ยปี

3.2 มีโมเดลภาวะผูน้ำาส่ถานศกึษาแบบกระจายเพ่�อโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ ซึ่ึ�งป็ระกอบดว้ยผูอ้ำานวยการโรงเรียน คำรูทีำ�เป็็นระดบัห้วัห้นา้ 
เจา้ห้นา้ทีำ�ธุิ์รการ ส่มาชิี้กของคำณะกรรมการและผูบ้ริห้ารโรงเรียน บุคำลากรดา้นสุ่ขภาพของโรงเรียน นกัเรียน และพ่อแม่/ผูดู้แล

นโยบ�ยโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พภั�ยใน 
โรงเรียนนั�น เช่่� อมัโยงโมัเดลผู้้�นำ � 
แบบกระจั�ยอำ�น�จั

ผู้้�นำ�โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พรบัทร�บ 
ถง่และปฏิิบติั์ต์�มันโยบ�ย

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

ร�ยปี

3.3 ผูน้ำาโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพไดร้บัโอกาส่การเรียนรูข้ณะป็ฏิิบติังานเพ่�อส่่งเส่ริมภาวะการเป็็นผูน้ำาและวิชี้าชีี้พเพ่�อโรงเรียน
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

โรงเรียนได�จัดัก�รอบรมัด��นโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พและภั�วะก�รผู้้�นำ� 
สำำ�หรบัผู้้�บริห�ร (เม่ั�อสำ�มั�รถกระทำ�ได�)
โรงเรียนจัดัสำรรเงินทุนและทรพัย�กร 
เพ่�อก�รอบรมัเกี�ยวกบัโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

ร�ยปี

สำดัส่ำวนร�อยละขีองโรงเรียนที�ผู้้�บริห�ร 
ได�รบัก�รฝึึกอบรมัเกี�ยวกบัโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ (ในระดบัที�เกี�ยวขี�องกบั 
บริบทท�องถิ�น)

ระดบัประเทศิ G-SHPPS 2560 ค์�ดว่�เม่ั�อมีัก�รแก�ไขีแบบ
สำำ�รวจัแล�ว จัะมีัค์ว�มัเป็น 
ไปได�ที� จัะใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับ 
จั�กแบบสำำ�รวจัมั�เพิ� มัลง 
ในต์วัชี่�วดั

3 ปีค์รั�ง

3.4 มีระบบการวางแผนทำั�วไป็ และการติดตามคำวามค่ำบห้นา้และป็ระสิ่ทำธิิ์ภาพการทำำางานของการอภิบาลและภาวะผูน้ำาส่ถานศกึษา 
ของโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

มีักรอบก�รทำ�ง�น M&E ในโรงเรียน 
ซ่� งติ์ดต์�มัก�รจััดก�รอภิับ�ลและ 
ผู้้�บริห�รขีองโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

โรงเรียน อ น � มัั ย โ ร ง เ รี ย น 
ใ น ภ้ั มิั ภั � ค์ ล ะ ติ์ น 
อเมัริก� และ แค์ริบเบียน 
(แบบสำำ �รวจัระดับ 
โรงเรียน)

มีัภั�ค์ส่ำวนที� ด้แลนโยบ�ย 
สุำ ขี ภั� พ ภั� ย ใน โรง เรี ย น 
และขีั�นต์อนก�รนำ�นโยบ�ย 
ไปปฏิิบติั์

ร�ยปี

ตารางทีี่� 4 มาตรฐานทีี่� 3: การจดัการแลุะการอภิบาลุแลุะภาวะค์วามเป็นผูู้ �นำาภายในโรงเรียน
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มาตรัฐานท่� 4: ความร่ัวมมือรัะหว่างโรังเร่ัยนและชุุมชุน

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: มีสุ่วนร่วมแลุะค์วามร่วมมือภายในชุุมชุนสุถานศึกึษา ซึ่ึ�งรวมถงึกบันกัเรียน 
แลุะระหว่างโรงเรียนแลุะชุุมชุนที่ �องถิ�นเพื�อโรงเรียนสุ่งเสุริมสุุขภาพ

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

4.1 โรงเรียนมีส่่วนร่วมและร่วมม่อกบัพ่อแม่/ผูดู้แล ผูป้็กคำรอง และคำรอบคำรวัในทุำกแง่มุมในการดำาเนินการของโรงเรียน
ซึ่ึ�งมีคำวามเกี�ยวขอ้งกบัโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

โรงเรียนมีัแผู้นง�นที�จัดัทำ�เป็นเอกสำ�ร  
เพ่� อก�รมีัส่ำวนร่วมักับพ่อแม่ั/ผู้้�ด้แล  
ผู้้�ปกค์รอง และค์รอบค์รวัในด��นขีอง 
ก�รใช่�ชี่วิต์ภั�ยในโรงเรียนในทุกแง่มุัมั

โรงเรียน อ น � มัั ย โ ร ง เ รี ย น 
ใ น ภ้ั มิั ภั � ค์ ล ะ ติ์ น 
อเมัริก� และ แค์ริบเบียน 
(แบบสำำ �รวจัระดับ 
โรงเรียน)

มีัภั�ค์ส่ำวนที� ด้แลนโยบ�ย 
สุำ ขี ภั� พ ภั� ย ใน โรง เรี ย น 
และขีั�นต์อนก�รนำ�นโยบ�ย 
ไปปฏิิบติั์

3 ปีค์รั�ง

4.2 โรงเรียนมีส่่วนร่วมให้ร่้วมม่อกนัผ่านคำวามร่วมม่อทีำ�เป็็นทำางการและไม่เป็็นทำางการกบัผูมี้ส่่วนไดส่้่วนเสี่ย ในชุี้มชี้นทำอ้งถิ�น 
ซึ่ึ�งรวมถงึห้น่วยงานราชี้การทำอ้งถิ�นเพ่�อโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

โรงเรียนมีัแผู้นง�นที�จัดัทำ�เป็นเอกสำ�ร  
เพ่�อมีัส่ำวนร่วมักบัผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยในชุ่มัช่น 
ท�องถิ�น อนัรวมัถง่ร�ช่ก�รส่ำวนท�องถิ�น 
เพ่�อโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

โรงเรียน อ น � มัั ย โ ร ง เ รี ย น 
ใ น ภ้ั มิั ภั � ค์ ล ะ ติ์ น 
อเมัริก� และ แค์ริบเบียน 
(แบบสำำ �รวจัระดับ 
โรงเรียน)

มีัภั�ค์ส่ำวนที� ด้แลนโยบ�ย 
สุำ ขี ภั� พ ภั� ย ใน โรง เรี ย น 
และขีั�นต์อนก�รนำ�นโยบ�ย 
ไปปฏิิบติั์

3 ปีค์รั�ง

4.3 ผูน้ำาโรงเรียนมีส่่วนร่วมและร่วมม่อกบัโรงเรียนและชุี้มชี้นทำอ้งถิ�น ซึ่ึ�งรวมถงึพ่อแม่/ผูดู้แล ในการวางแผน ติดตามคำวามค่ำบห้นา้ 
และป็ระสิ่ทำธิิ์ภาพการทำำางานของการร่วมม่อกนัเพ่�อโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

โรงเรียนได�เต์รียมัวิธีิก�รในก�รรวมั 
ผู้้� มีั ส่ำ ว นไ ด� ส่ำ ว น เ สีำ ย ในก� ร พัฒ น�  
และก�รนำ�กรอบก�รทำ�ง�นขีอง M&E  
ทั�ง ห มั ด ไ ป ป ฏิิ บัติ์  เพ่� อ โรง เ รี ย น 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ

โรงเรียน อ น � มัั ย โ ร ง เ รี ย น 
ใ น ภ้ั มิั ภั � ค์ ล ะ ติ์ น 
อเมัริก� และ แค์ริบเบียน 
(แบบสำำ �รวจัระดับ 
โรงเรียน)

มีัภั�ค์ส่ำวนที� ด้แลนโยบ�ย 
สุำ ขี ภั� พ ภั� ย ใน โรง เรี ย น 
และขีั�นต์อนก�รนำ�นโยบ�ย 
ไปปฏิิบติั์

3 ปีค์รั�ง

ตารางทีี่� 5 มาตรฐานทีี่� 4: ค์วามร่วมมือระหว่างโรงเรียนแลุะชุุมชุน

ส่่วนทีำ�  4: ตัวชีี้� วัดมาตรฐานระดับโลกโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรัฐานท่� 5: หลกัสููตรัของโรังเร่ัยนท่�สูนบัสูนุนสุูขภาพและความเป็นอยู่ท่�ด่ี

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: หลุกัสูุตรสุถานศึกึษาสุนบัสุนุนสุุขภาพแลุะค์วามเป็นอยู่ทีี่�ดีของนกัเรียนในด �านกายภาพ
อารมณ์แ์ลุะสุงัค์ม รวมถงึด �านจิตใจ

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

5.1 เจา้ห้นา้ทีำ�ของโรงเรียนแส่ดงคำวามรูแ้ละคำวามเขา้ใจในเร่�องของการพฒันาทำางกายภาพ ส่งัคำม และจิตใจ และคุำณลกัษณะของนกัเรียน 
และทำราบว่าสิ่�งเห้ล่านี �อาจส่่งผลต่อการเรียนรูแ้ละพฤติกรรมอย่างไร

สำดัส่ำวนขีองเจั��หน��ที�โรงเรียนที�มีัค์ว�มัร้�
ในก�รแก�ไขีปัญ่ห�เกี�ยวกบัสุำขีภั�พและ 
ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองนกัเรียนขีองต์น

โรงเรียน ก�รประเมิันผู้ลและ 
ก�รสำำ�รวจัก�รจัดัก�ร 
เรียนร้�ขีองค์ร้ระดบั 
น�น�ช่�ติ์  (TALIS)

มีัภั�ค์ส่ำวนที� รับผิู้ดช่อบใน 
ด��นขีองสำภั�วะแวดล�อมัใน 
โรง เรี ย น  แ ล ะ โรง เรี ย น 
ใ น สำ ภั � พ แ ว ด ล� อ มั ที� มีั 
ค์ว�มัหล�กหล�ย แต่์ไม่ัมีั 
ก�รร�ยง�นเป็นร�ยปี

ร�ยปี

สำดัส่ำวนขีองเจั��หน��ที� โรงเรียนที� ได�รบั 
ก�รอบรมัในเร่�องขีองค์ว�มัเช่่�อมัโยง 
ร ะ ห ว่ � ง สุำ ขี ภั � พ แ ล ะ ก � ร เ รี ย น ร้�  
ทั�งก่อนเริ�มัง�นและระหว่�งทำ�ง�น

โรงเรียน ร�ยปี

5.2 โรงเรียนนำาห้ลกัสู่ตรซึ่ึ�งคำรอบคำลุมสุ่ขภาพ คำวามป็ลอดภยั โภชี้นาการ และคำวามเป็็นอยู่ของนกัเรียนทำางดา้นของกายภาพ 
อารมณแ์ละส่งัคำม และจิตใจมาใชี้ ้ ซึ่ึ�งเป็็นการจดัการปั็ญห้าห้ลกัดา้นการศกึษาและสุ่ขภาพ (ดูภาคำผนวก 1) และเป็็นไป็ในทิำศทำาง 
เดียวกบันโยบายโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

หลกัส้ำต์รขีองโรงเรียนค์รอบค์ลุมัใน 
เร่� องขีองสุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ 
ที� ดีท�งก�ยภั�พ อ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั  
และจิัต์ใจั (ในทุกระดบั)

โรงเรียน อ น � มัั ย โ ร ง เ รี ย น 
ใ น ภ้ั มิั ภั � ค์ ล ะ ติ์ น 
อเมัริก� และ แค์ริบเบียน 
(แบบสำำ �รวจัระดับ 
โรงเรียน)

มีัภั�ค์ส่ำวนที� ด้แลนโยบ�ย 
สุำ ขี ภั� พ ภั� ย ใน โรง เรี ย น 
และขีั�นต์อนก�รนำ�นโยบ�ย 
ไปปฏิิบติั์

ร�ยปี

สำัดส่ำวนขีองโรงเรียนที� ร�ยง�นถ่ง 
หลกัส้ำต์รขีองต์นนั�นค์รอบค์ลุมัสุำขีภั�พ 
และค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดีท�งด��นก�ยภั�พ  
อ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั และจิัต์ใจั

ระดบัประเทศิ SHPPS (แบบสำำ�รวจั 
ด��นก�รศิ่กษ�เกี�ยว- 
กบัสุำขีภั�พ)

ต์วัชี่�วดันี�ใช่�ในก�รต์รวจัสำอบ 
นโยบ�ยสุำขีภั�พในระดับ  
ท�องที�

3 ปีค์รั�ง

มีันโยบ�ยขีองประเทศิเพ่�อเป็นแนวท�ง 
ให�กบัโรงเรียนในก�รนำ�หลกัส้ำต์รเฉพ�ะ
สำำ�หรับโค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พไปปฏิิบติั์

ระดบัประเทศิ อ น � มัั ย โ ร ง เ รี ย น 
ใ น ภ้ั มิั ภั � ค์ ล ะ ติ์ น 
อเมัริก� และ แค์ริบเบียน 
(แบบสำำ �รวจัระดับ 
ประเทศิ)

แบบสำำ�รวจัเน�นที� นโยบ�ย 
สุำ ขี ภั� พ ขีอง โรง เรี ย นใน 
วงกว��ง และสำ�มั�รถนำ�มัใช่� 
เพ่�อเพิ�มัขี�อม้ัลให�กบัต์วัชี่ �วดั 
นี�ได�

3 ปีค์รั�ง

5.3 ห้ลกัสู่ตรส่ถานศกึษาบ่มเพาะคำวามเขา้ใจ คุำณค่ำา และทำศัคำติทีำ�ส่่งเส่ริมทำางเล่อกต่าง ๆ เพ่�อการพฒันาทีำ�ย ั�งย่น รวมถงึการบริโภคำ
และป็ระสิ่ทำธิิ์ภาพทีำ�ย ั�งย่นในวิทำยาศาส่ตรสิ์่�งแวดลอ้ม

ก�รมีัหัวขี�อก�รพัฒน�ที� ยั� ง ย่นใน 
ด��นวิทย�ศิ�สำต์รสิ์ำ� งแวดล�อมัอย่้ใน 
หลกัส้ำต์รเพ่�อนกัเรียนทุกค์น

โรงเรียน ร�ยปี

ตารางทีี่� 6 มาตรฐานทีี่� 5: หลุกัสูุตรของโรงเรียนทีี่�สุนบัสุนุนสุุขภาพแลุะค์วามเป็นอยู่ทีี่�ดี
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มาตรัฐานท่� 5: หลกัสููตรัของโรังเร่ัยนท่�สูนบัสูนุนสุูขภาพและความเป็นอยู่ท่�ด่ี

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: หลุกัสูุตรสุถานศึกึษาสุนบัสุนุนสุุขภาพแลุะค์วามเป็นอยู่ทีี่�ดีของนกัเรียนในด �านกายภาพ
อารมณ์แ์ลุะสุงัค์ม รวมถงึด �านจิตใจ

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

5.4 เน่ �อห้า การเรียนการส่อน คำวามส่มัพนัธิ์ร์ะห้ว่างนกัเรียน-คำรู คำวามส่มัพนัธิ์ร์ะห้ว่างคำรูดว้ยกนัในห้ลกัสู่ตรของโรงเรียนนั�นเป็็นการ
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ คำวามส่มัพนัธิ์แ์ละรูป็แบบการใชี้ชี้ี้วิตเชิี้งบวกและดีต่อสุ่ขภาพ กิจกรรมทีำ�ป็ลอดภยั กิจกรรมทำางกาย โภชี้นาการ และ
คำวามเป็็นอยู่ทีำ�ดีผ่านการพฒันาคำวามรู ้ทำกัษะ ทำศันคำติ และพฤติกรรมในชุี้มชี้นส่ถานศกึษา

ก�รมีัก�รเรียนก�รสำอนแบบมีัส่ำวนร่วมั  
ซ่� งสำนับสำนุนโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
ผู่้�นก�รพฒัน�ค์ว�มัร้� ทกัษะ ทศัินค์ติ์  
และพฤติ์กรรมัในชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�

ก�รมีักรอบค์ว�มัสำมััพนัธิร์ะหว่�งค์ร้-
นกัเรียน และระหว่�งค์ร้ด�วยกนั เพ่�อ 
สำนับสำนุนโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
ภั�ยในชุ่มัช่นสำถ�นศิก่ษ�

โรงเรียน ก�รประเมิันผู้ลและ 
ก�รสำำ�รวจัก�รจัดัก�ร 
เรียนร้�ขีองค์ร้ระดบั 
น�น�ช่�ติ์  (TALIS)

มีัภั�ค์ส่ำวนที� รับผิู้ดช่อบใน 
ด��นขีองสำภั�วะแวดล�อมัใน 
โรง เรี ย น  แ ล ะ โรง เรี ย น 
ใ น สำ ภั � พ แ ว ด ล� อ มั ที� มีั 
ค์ว�มัหล�กหล�ย แต่์ไม่ัมีั 
ก�รร�ยง�นเป็นร�ยปี

ร�ยปี

5.5 มีการอบรมและช่ี้วยเห้ล่อเจา้ห้นา้ทีำ�ในการใชี้ก้ลยุทำธิ์ก์ารเรียนการส่อน เพ่�อส่นบัส่นุนแนวคิำดโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ

ก�รมีัหลกัส้ำต์รอบรมัค์ร้ เพ่�อสำนบัสำนุน 
ก�รศิ่กษ�ด��นสุำขีภั�พแบบมีัส่ำวนร่วมั 
และอย่้บนพ่�นฐ�นขีองทักษะค์ว�มั 
สำ�มั�รถภั�ยในโรงเรียนต่์�ง ๆ  (ณั ระดบั 
ที�เกี�ยวขี�องกบับริบทท�องถิ�น)

ระดบัประเทศิ อ น � มัั ย โ ร ง เ รี ย น 
ใ น ภ้ั มิั ภั � ค์ ล ะ ติ์ น 
อเมัริก� และ แค์ริบเบียน 
(แบบสำำ �รวจัระดับ 
โรงเรียน)

มีัภั�ค์ส่ำวนที�รบัผิู้ดช่อบด��น
ก�รศิก่ษ�ด��นสุำขีภั�พ

ร�ยปี

5.6 มีระบบในการวางแผนทำั�วไป็ และติดตามคำวามค่ำบห้นา้และป็ระสิ่ทำธิิ์ภาพการทำำางานของเน่ �อห้า รวมถงึการถ่ายทำอดห้ลกัสู่ตรของ
โรงเรียน ซึ่ึ�งนำาไป็สู่่การส่่งเส่ริมสุ่ขภาพและคำวามเป็็นอยู่ทีำ�ดี

มีักรอบก�รทำ�ง�น M&E ไว�ต์�มั 
โรงเรียนต่์�ง ๆ  ซ่�งช่่วยติ์ดต์�มัหลกัส้ำต์ร 
ขีองโรงเรียนต์�มัที�มีัค์ว�มัเกี�ยวขี�องกบั 
โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ รวมัถง่สุำขีภั�พ 
และค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี

โรงเรียน ร�ยปี

ตารางทีี่� 6 มาตรฐานทีี่� 5: หลุกัสูุตรของโรงเรียนทีี่�สุนบัสุนุนสุุขภาพแลุะค์วามเป็นอยู่ทีี่�ดี (ต่อ)

ส่่วนทีำ�  4: ตัวชีี้� วัดมาตรฐานระดับโลกโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรัฐานท่� 6 : สูภาพแวดีล �อมทางอารัมณ์แ์ละสูงัคมภายในโรังเร่ัยน

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: โรงเรียนมีสุภาพแวดลุ �อมที่างด �านอารมณ์แ์ลุะสุงัค์มทีี่�ปลุอดภยัแลุะสุ่งเสุริมกนั

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

6.1 นโยบายโรงเรียนมีทิำศทำางทีำ�ชี้ดัเจนในเร่�องของส่ภาพแวดลอ้มทำางดา้นอารมณแ์ละส่งัคำมทีำ�พงึป็ระส่งคำใ์นโรงเรียน 
ซึ่ึ�งรวมถงึว่าจะระบุถงึการป็รบัป็รุงแก้ไขทีำ�จำาเป็็น และวิธีิ์ในการให้ข้อ้คิำดเห็้นอย่างไร

ก�รมีันโยบ�ยโรงเรียนแบบรอบด��น 
ที� ร ว มั อ ง ค์์ป ร ะ ก อ บ ทั�ง ห มั ด ขี อ ง 
สำภั�พแวดล�อมัท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั  
ซ่�งรวมัถ่งค์ว�มัเท่�เทียมั ก�รยอมัรบั 
ค์ว�มัแต์กต่์�ง ค์ว�มัหล�กหล�ย 
และก�รเค์�รพซ่�งกนัและกนั

ก�รมีันโยบ�ยต่์อต์��นก�รกลั�นแกล�ง 
ภั�ยในโรงเรียน

โรงเรียน ก�รประเมิันผู้ลและ 
ก�รสำำ�รวจัก�รจัดัก�ร 
เรียนร้�ขีองค์ร้ระดบั 
น�น�ช่�ติ์  (TALIS)

ภั�ค์ส่ำวนก�รศิก่ษ�เป็นผู้้�ใช่� 
และผู้้�นำ�ในก�รใช่�ต์วัชี่ �วดันี�  
แต่์ ไม่ัมีัก�รร�ยง�นเป็น  
ร�ยปี

ร�ยปี

6.2 โรงเรียนมีการลงทุำนและทำรพัยากรทีำ�เพียงพอในการส่่งเส่ริมส่ภาพแวดลอ้มทำางดา้นอารมณแ์ละส่งัคำมทีำ�ป็ลอดภยัและส่นบัส่นุนกนั

งบประมั�ณัขีองโรงเรียนนั�นรวมัถ่ง 
ก�รจััด สำ ร ร ทรัพ ย � กร ที� เพี ยง พ อ  
ซ่� งมีัไว�เพ่� อก�รส่ำงเสำริมั และเอ่ �อต่์อ 
สำภั�พแวดล�อมัท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มัที�  
ปลอดภัยั และเพ่�อสำนบัสำนุนก�รดำ�เนิน 
โค์รงก�ร ต์�มัที�สำมััพนัธิก์บันโยบ�ย 
ขีองโรงเรียน

โรงเรียน G-SHPPS 2560 ค์�ดก�รณั์ไว�ว่�เม่ั�อแบบสำำ�รวจั 
นั�นได�รบัก�รแก�ไขีแล�ว จัะมีั 
ค์ว�มัเป็นไป ได�ที� จัะเพิ� มั 
ต์วัชี่ �วดัจั�กก�รสำำ�รวจันี�

ร�ยปี

6.3 ส่ภาพแวดลอ้มทำางดา้นอารมณแ์ละส่งัคำมภายในโรงเรียนนั�นไดร้บัการกำากบัดูแลเป็็นป็กติ 
โดยมีการป็รบัป็รุงและการให้ข้อ้คิำดเห็้น เพ่�อนำามาพฒันาส่ภาพแวดลอ้มเชิี้งบวก

มีักรอบก�รทำ�ง�น M&E อย่้ภั�ยใน 
โรงเรียน ซ่� งติ์ดต์�มัสำภั�พแวดล�อมั 
ท�งอ�รมัณัแ์ละสำงัค์มัภั�ยในโรงเรียน 
ต์�มัที� สำัมัพันธิก์ับโรงเรียนส่ำงเสำริมั 
สุำขีภั�พ

โรงเรียน ร�ยปี

สำัดส่ำวนร�อยละขีองโรงเรียนเป็นไป 
ต์�มัมั�ต์รฐ�นด��นค์ว�มัปลอดภััย 
ขี อ ง โ ร ง เ รี ย น ภั � ย ใ น ป ร ะ เ ท ศิ  
(อ�รมัณัแ์ละสำงัค์มั)

ระดบัประเทศิ FRESH ค์ว�มัเป็นไปได�จัะขี่ �นอย่้กบั 
ทรพัย�กรขีองโรงเรียนใน 
ก�รรวบรวมัขี�อม้ัล

ร�ย 3 ปี

ตารางทีี่� 7 มาตรฐานทีี่� 6: สุภาพแวดลุ �อมที่างอารมณ์แ์ลุะสุงัค์มภายในโรงเรียน
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มาตรัฐานท่� 7: สูภาพแวดีล �อมทางกายภาพของโรังเร่ัยน

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: โรงเรียนมีสุภาพแวดลุ �อมที่างกายภาพทีี่�ดีต่อสุุขภาพ ปลุอดภยั ม ั�นค์ง แลุะยอมรบัค์วามแตกต่าง

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

7.1 โรงเรียนมีนโยบายทีำ�ทำำาให้ม้ ั�นใจถงึส่ภาพแวดลอ้มทีำ�ป็ลอดภยัส่ำาห้รบัชุี้มชี้นส่ถานศกึษาทีำ�เป็็นไป็ในทิำศทำางเดียวกบันโยบายของชี้าติ

ก�รมีันโยบ�ยโรงเรียนที�เช่่�อมัโยงหวัขี�อ 
เขี��กบัก�รทำ�ง�นเพ่� อทำ�ให�มัั� นใจัถ่ง 
สำภั�พแวดล�อมัก�รเรียนร้�เชิ่งก�ยภั�พ 
ที�ปลอดภัยั

โรงเรียน อ น � มัั ย โ ร ง เ รี ย น 
ใ น ภ้ั มิั ภั � ค์ ล ะ ติ์ น 
อเมัริก� และ แค์ริบเบียน 
(แบบสำำ �รวจัระดับ 
ประเทศิ)

ก�รสำำ�รวจัให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบั 
นโยบ�ยด��นสุำขีภั�พขีอง 
โรงเรียนในวงกว��ง สำ�มั�รถ 
ใช่�ขี�อม้ัลที� ได�รับจั�กก�ร 
สำำ � ร ว จั นี� มั � เ พิ� มั ล ง ใ น 
ต์วัชี่ �วดัได�

ร�ยปี

7.2 มีการลงทุำนทีำ�เพียงพอ (เช่ี้นการลงทุำนในทำรพัยากร การอบรม การส่นบัส่นุนเงินทุำน) เพ่�อรกัษาส่ภาพแวดลอ้มทำางกายภาพ
ของโรงเรียนทีำ�ป็ลอดภยั

ก�รจัดัสำรรทรพัย�กรที� เพียงพอ และ 
ก�รลงทุนเพ่�อก�รส่ำงเสำริมัและบำ�รุง 
รกัษ�สำภั�พแวดล�อมัที�ปลอดภัยันั�นมีั 
ค์ว�มัสำมััพนัธิก์นัภั�ยใต์�นโยบ�ยขีอง 
โรงเรียน

โรงเรียน G-SHPPS 2560 ค์�ดก�รณั์ไว�ว่�เม่ั�อแบบสำำ�รวจั 
นั�นได�รบัก�รแก�ไขีแล�ว จัะมีั 
ค์ว�มัเป็นไป ได�ที� จัะเพิ� มั 
ต์วัชี่ �วดัจั�กก�รสำำ�รวจันี�

ร�ยปี

7.3 การกำากบัดูแลและดำาเนินการแก้ไขสิ่�งทีำ�ชีี้ �ให้เ้ป็็นว่าไดป้็ฏิิบติัตามมาตรฐานและกฎระเบียบทีำ�กำาห้นดไวเ้กี�ยวกบัส่ภาพแวดลอ้ม
ทำางกายภาพของโรงเรียนทีำ�ป็ลอดภยั ม ั�นคำง ดีต่อสุ่ขภาพ และยอมรบัคำวามแตกต่างอย่างส่มำ�าเส่มอ (เช่ี้น การตรวจส่อบอุป็กรณ์
เป็็นป็ระจำา)

มีักรอบก�รทำ�ง�น M&E ในโรงเรียนซ่�ง 
ติ์ดต์�มัค์ว�มัปลอดภััยขีองสำภั�พ- 
แวดล�อมัท�งก�ยภั�พขีองโรงเรียน

โรงเรียน ร�ยปี

สำัดส่ำวนขีองโรงเรียนที� เป็นไปต์�มั 
มั�ต์รฐ�นค์ว�มัปลอดภัยัขีองประเทศิ

ระดบัประเทศิ ร�ย 3 ปี

ตารางทีี่� 8 มาตรฐานทีี่� 7: สุภาพแวดลุ �อมที่างกายภาพของโรงเรียน

ส่่วนทีำ�  4: ตัวชีี้� วัดมาตรฐานระดับโลกโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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การทำำาให้้ทุำกโรงเรียนเป็็นโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ: มาตรฐานและตัวชีี้� วัดระดับโลก

มาตรัฐานท่� 8: การับริัการัดี �านสุูขภาพของโรังเร่ัยน

ค์ำาชีุ �แจงมาตรฐาน: นกัเรียนที่ ั�งหมดสุามารถเข �าถงึการบริการด �านสุุขภาพแบบรอบด �านภายในโรงเรียน
แลุะระหว่างโรงเรียน ซึ่ึ�งเป็นไปตามค์วามต �องการด �านการดูแลุสุุขภาพที่างกาย อารมณ์ ์จิตใจ แลุะการศึกึษา

องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

8.1 การให้บ้ริการดา้นสุ่ขภาพภายในโรงเรียนแบบรอบดา้นนั�นไดร้วมอยู่ในนโยบายของโรงเรียน และเป็็นไป็ในทิำศทำางเดียวกบั
นโยบายและกฎห้มายของป็ระเทำศ

ก�รมีันโยบ�ยโรงเรียนที� อธิิบ�ยถ่ง 
ก�รให�บริก�ร หร่อค์ว�มัเช่่�อมัโยงกบั 
ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน 
แบบรอบด��นไว�อย่�งช่ดัเจัน

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดก�รณั์ไว�ว่�เม่ั�อแบบสำำ�รวจั 
นั�น ไ ด�รับ ก � ร แ ก� ไ ขี แ ล�ว 
จัะมีัค์ว�มัเป็นไปได�ที�จัะเพิ�มั 
ต์วัชี่ �วดัจั�กก�รสำำ�รวจันี�

ร�ยปี

หน่วยง�นร�ช่ก�รขีองประเทศินั�น 
กำ�หนดให�โรงเรียนว�งนโยบ�ยในระดบั 
โรงเรียน ซ่�งอธิิบ�ยถ่งก�รให�บริก�ร 
หร่อค์ว�มัเช่่� อมัโยงกับบริก�รด��น 
สุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนแบบรอบด��น 
ไว�อย่�งช่ดัเจัน

ระดบัประเทศิ ก�รสำำ�รวจันโยบ�ย 
RMNCAH 2561

มีัโมัด้ลเกี�ยวกบัก�รส่ำงมัอบ
บริก�รให�แก่วยัรุ่น

ร�ย 3 ปี

สำัด ส่ำ ว นขีอง โรง เรี ย นที� ให� บริ ก�ร 
แพกเกจัสุำขีภั�พขีั�นต์ำ��ภั�ยในโรงเรียน

ระดบัประเทศิ FRESH ค์ว�มัเป็นไปได�จัะขี่ �นอย่้กบั
ทรพัย�กรขีองโรงเรียนใน 
ก�รรวบรวมัขี�อม้ัล

ร�ย 3 ปี

8.2 การบริการดา้นสุ่ขภาพในโรงเรียนส่ะทำอ้นคำวามตอ้งการและลำาดบัคำวามส่ำาคำญัของโรงเรียนและชุี้มชี้นทำอ้งถิ�น

ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน 
นั�นให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบัค์ว�มัต์�องก�ร 
และลำ�ดบัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ขีองโรงเรียนและ 
ชุ่มัช่นท�องถิ�นเป็นอนัดบัแรก

ระดบัประเทศิ ก�รสำำ�รวจันโยบ�ย 
RMNCAH 2561

มีัโมัด้ลก�รส่ำงมัอบบริก�ร
สำำ�หรบัวยัรุ่น

ร�ย 3 ปี

8.3 การให้บ้ริการดา้นสุ่ขภาพภายในโรงเรียนนั�นเป็็นไป็ตามมาตรฐานเพ่�อการบริการดา้นการดูแลสุ่ขภาพอย่างมีคุำณภาพส่ำาห้รบัเด็ก
และเยาวชี้น (เช่ี้น ถูกเวลา ป็ลอดภยัทำางวฒันธิ์รรม โตต้อบไดง่้าย เห้มาะส่มกบัช่ี้วงวยั คำำานึงถงึมิติห้ญิงชี้าย อยู่บนพ่ �นฐานของสิ่ทำธิิ์ 
เป็็นไป็ตามห้ลกัฐานโดยป็ระจกัษ)์

มีัก�รให�ก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พภั�ยใน 
โรงเรียนโดยเป็นไปต์�มัมั�ต์รฐ�นเพ่�อ 
ก�รบริก�รด��นก�รด้แลสุำขีภั�พที� มีั 
คุ์ณัภั�พสำำ�หรบัเด็กและเย�วช่น

โรงเรียน มั�ต์รฐ�น Schol
health services

สำ�มั�รถเช่่�อมัโยงกบั
ก�รรวบรวมัขี�อม้ัลที�มีัอย่้ได�

ร�ย 3 ปี

ตารางทีี่� 9 มาตรฐานทีี่� 8: การบริการด �านสุุขภาพของโรงเรียน
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องคำป์็ระกอบ ตวัชีี้ �วดั ระดบัการ
รายงาน

แห้ล่งทีำ�มาแนะนำา คำวามคิำดเห็้น คำวามถี�การ
รายงานทีำ�
แนะนำา

8.4 มีการลงทุำนเฉพาะงาน (ทำรพัยากร การอบรม การส่นบัส่นุนเงินทุำน) ในการบริการดา้นสุ่ขภาพภายในโรงเรียน

ก�รจัดัสำรรทรพัย�กรที� เพียงพอ และ 
ก�รลงทุนแบบจัำ�เพ�ะเพ่�อก�รให�บริก�ร  
หร่อค์ว�มัเช่่�อมัโยงกบัก�รบริก�รด��น 
สุำ ขี ภั � พ ขี อ ง โ ร ง เ รี ย น นั� น ล� ว น มีั 
ค์ว�มัสำมััพนัธิก์นัภั�ยใต์�นโยบ�ยขีอง 
โรงเรียน

มีั ก � ร จััด สำ ร ร ง บ ป ร ะ มั � ณั อ ย่ � ง 
เพียงพอเพ่�อให�เกิดก�รให�บริก�ร หร่อ 
ค์ว�มัเช่่� อมัโยงกับก�รบริก�รด��น 
สุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน

โรงเรียน G-SHPPS ค์�ดก�รณั์ไว�ว่�เม่ั�อแบบสำำ�รวจั 
นั�นได�รบัก�รแก�ไขีแล�ว จัะมีั 
ค์ว�มัเป็นไป ได�ที� จัะเพิ� มั 
ต์วัชี่ �วดัจั�กก�รสำำ�รวจันี�

ร�ย 3 ปี

8.5 มีระบบในการวางแผน และการติดตามคำวามค่ำบห้นา้และการทำำางานในการให้บ้ริการดา้นสุ่ขภาพภายในโรงเรียน ซึ่ึ�งรวมถงึ
การรบัป็ระกนัคุำณภาพ และการป็ฏิิบติัตามมาตรฐาน

มีั ก � ร เ ต์ รี ย มั ก ร อ บ ก � ร ทำ � ง � น 
M & E  ไ ว� ต์ � มั โ ร ง เ รี ย น ต่์ � ง  ๆ 
ซ่�งช่่วยติ์ดต์�มัก�รให�บริก�ร หร่อค์ว�มั 
เช่่�อมัโยงกบัก�รบริก�รด��นสุำขีภั�พ 
ภั�ยในโรงเรียน

ระดบัประเทศิ ก�รสำำ�รวจันโยบ�ย 
RMNCAH 2561

โมัด้ล 5: สุำขีภั�พขีองวยัรุ่น 
ค่์อกิจักรรมัที�จัดัขี่ �นเพ่�อเป็น 
ก � ร กำ � กับ ด้ แ ล ก � ร นำ � 
มั�ต์รฐ�นเหล่�นี�ไปใช่�เพ่�อ 
ถ่�ยทอดค์ว�มัร้�

ร�ย 3 ปี

ส่่วนทีำ�  4: ตัวชีี้� วัดมาตรฐานระดับโลกโรงเรียนส่่งเส่ริมสุ่ขภาพ
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ส่รุป็
“สุ่ขภาพและการศึึกษานั�น 
ถ่ึอเป็นสุองสิุ�งสุำาคัญ
ในระดับพ่�นฐานเพ่�อ
การพัฒนาของมน่ษย์”
เทดรอสุ อดานอม เกเบรเยซ่ึ่สุ 
ผู้อำานวยการให้ญ่่
 องค์การอนามัยโลก 
ตุลาคม 2561 Official Launch 
Event UNESCO Chairs Global 
Health & Education

“เราต้องรับรองได้ว�า 
ท่กคนจะม้สิุทธิิเข้าถึึง
การศึึกษาอย�างเท�าเท้ยม
เน่�องจากเป้าห่มาย
สุองประการน้�  กล�าวค่อ 
สุ่ขภาพและการศึึกษา
ม้ความเก้�ยวข้องกัน”
ออเดรย์ อะซ้ึ่เล 
ผู้อำ านวยการให้ญ่่ องค์การศึักษา 
วิทำยาศัาส่ตร์และวัฒนธรรมแห่้ง
ส่ห้ป็ระชี้าชี้าติ ธันวาคม 2560
วันเอดส์่ โลก

โรงเรียนนั�นเป็นทรพัย�กรที�มีัค่์�สำำ�หรบัก�รว�งแนวท�งด��น 
สุำขีภั�พและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองนกัเรียนและค์รอบค์รวัรวมัถง่ 
ชุ่มัช่นในวงกว��ง นบัถง่ต์อนนี� โค์รงก�รโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ 
และแนวคิ์ดก�รพฒัน�ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียนทั�งระบบอ่�น ๆ   
ในแง่ขีองก�รศิก่ษ�นั�นมีัมั�หล�ยสิำบปีแล�ว โดยผู้้�ค์นทั�วโลกมีั 
ค์ว�มัเขี��ใจัเพิ�มัขี่ �นว่�สุำขีภั�พและก�รศิก่ษ�นั�นเป็นทรพัย�กร 
ขีั�นพ่ �นฐ�นสำำ�หรบัเด็กและเย�วช่น และโรงเรียนนั�นถ่อเป็น 
สำถ�นที�สำำ�ค์ญั่สำำ�หรบัสุำขีภั�พและก�รศิ่กษ� ในฐ�นะที� เป็น 
ส่ำวนหน่� งขีองโค์รงก�รภั�ยใต์�องค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO)  
และองค์ก์�รศิก่ษ� วิทย�ศิ�สำต์รแ์ละวฒันธิรรมัแห่งสำหประช่�- 
ช่�ติ์ (UNESCO) มั�ต์รฐ�นระดบัโลกและต์วัชี่�วดัเหล่�นี�ได� 
กำ�หนดทิศิท�งให�กบัโรงเรียนและหน่วยง�นภั�ค์รฐัต่์�ง ๆ  
เกี�ยวกบัก�รนำ�แนวคิ์ดก�รพฒัน�ด��นสุำขีภั�พภั�ยในโรงเรียน 
ทั�งระบบไปปฏิิบติั์ และเกี�ยวกบัค์ว�มัยั�งย่นขีองแนวคิ์ดดงักล่�ว

มั�ต์รฐ�นระดบัโลกโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พทั�ง 8 ประก�ร 
นั�นเน�นให�เห็นว่� ก�รดำ�เนินก�รที�ประสำบค์ว�มัสำำ�เร็จัจัะต์�องมีั 
ก�รจัดัก�รบริห�รจัดัก�รแบบหล�ยช่ั�น และมีัแนวคิ์ดก�ร 
พฒัน�โรงเรียนทั�งระบบในแง่ขีองก�รลงม่ัอปฏิิบติั์ที� เป็น 
ก�รส่ำงเสำริมัก�รดำ�เนินง�นทุก ๆ ด��นขีองโรงเรียนร่วมักนั  
ต์�มัที� ต์ั�งใจัไว�นั�น ระบบโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พจัะต์�องมีั 
ค์ว�มัย่ดหยุ่นและทรงพลงั และมีัเจัต์น�ที�จัะทำ�หน��ที� เป็น 
โค์รงค์ำ �� อันจัะทำ�ให�สำ�มั�รถนำ�โค์รงก�รพฒัน�โรงเรียน 
ทั�งระบบที� มีัค์ว�มัหล�กหล�ย รวมัถ่งโค์รงก�รต่์�ง ๆ  
แต่์ละโค์รงก�รไปปฏิิบติั์ ผู่้�นขีั�นต์อนก�รยอมัรบัที�เป็นลำ�ดบั  
แนวท�งก�รดำ�เนินก�รแบบละเอียดนั�นเป็นสิำ�งที�ช่่วยสำนบัสำนุน 
มั�ต์รฐ�นระดับโลกและต์ัวชี่ �ว ัดในด��นขีองก�รกำ�หนด 
ขีอบเขีต์ ก�รออกแบบ ก�รดำ�เนินก�รโค์รงก�รโรงเรียน 
ส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ ก�รกำ�กบัด้แล และก�รประเมิันผู้ล

มั�ต์รฐ�นระดบัโลกโรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พนั�นมัองเห็น 
อน�ค์ต์เป็นนิมิัต์หมั�ยที� ดีสำำ�หรับโรงเรียนที� ดีต่์อสุำขีภั�พ  
อีกทั�งยงัมีัก�รค์�ดหวงัว่� มั�ต์รฐ�นระดบัโลก 8 ประก�รนั�น 
จัะทำ�หน��ที�เป็นแผู้นกลยุทธิ ์(Roadmap) ที�มีัประโยช่นต่์์อผู้้�มีั 
ส่ำวนได�เสีำยในก�รบริห�รจัดัก�รทุกระดบั โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�ง  
ภั�ยในภั�ค์ส่ำวนก�รศิ่กษ� ด�วยก�รเน�นถ่งค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่ 
ขีองลักษณัะพ่�นฐ�นท�งด��นสำังค์มัที� มีัร่วมักัน กิจักรรมั  
และสำภั�พแวดล�อมั ซ่�งมีัค์ว�มัจัำ�เป็น เพ่�อที�จัะขีบัเค์ล่�อนระบบ 

โรงเรียนส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พที� ฝัึงร�กอย่้นั�นให�บรรลุผู้ลอย่�ง 
แท�จัริงและยั�งย่น 
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ภาคำผู้นวก I รายการทำรัพยากร
This list includes globally relevant resources that provide further details on 
topics and issues in theglobal standards (e.g., guidelines, policies). A list of 
resources for implementation is included in theimplementation guidance 
(volume 2 of the series).

Educational and health topics and outcomes
The following resources may be useful for determining the topics and outcomes in education and health to be
addressed locally.

Adolescent well-being
Ross DA, Hinton R, Melles-Brewer M, Engel D, Zeck W, Fagan L et al. Adolescent well-being: a definition and
conceptual framework. J Adolesc Health. 2020; 67(4):472–6.

Comprehensive sexuality education
International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach. New York City (NY):
UNFPA; 2018 (https://www.unfpa.org/publications/international-technical-guidance-sexuality-education).

Practical guidelines for supporting EDUCAIDS implementation. Paris: United Nations Educational, Social and
Cultural Organization; 2012 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215295?posInSet=12&queryId=c2ea1e
8e-48a6-4609-b8d8-6d0cc084c35f1).

Education on food and nutrition
School-based food and nutrition education – a white paper on the current state, principles, challenges and
recommendations for low- and middle-income countries. Rome: FAO; 2020 (http://www.fao.org/documents/card/
en/c/cb2064en).

Home-grown school feeding resource framework. Rome: World Food Programme; 2018 (https://www.wfp.org/
publications/home-grown-school-feeding-resource-framework).

Flexible learning strategies
Flexible learning strategies for out-of-school children and youth. Paris: United Nations Educational, Social and
Cultural Organization; 2017 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252750).

Handbook on facilitating flexible learning during educational disruption. The Chinese experience in maintaining
undisrupted learning in COVID-19 outbreak. Paris: United Nations Educational, Social and Cultural Organization;
2020 (https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-on-Facilitating-Flexible-Learning-in-
COVID-19-Outbreak-SLIBNU-V1.2-20200315.pdf).

Health outcomes for adolescents
Global accelerated action for the health of adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation.
Geneva: WHO; 2017 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255415/9789241512343-eng.pdf?sequence=1).
A list of key health outcomes for adolescents, such as positive health and development interventions, prevention
of unintentional injury, violence prevention, sexual and reproductive health including HIV, communicable disease,
noncommunicable disease, nutrition and physical activity, mental health, prevention of substance use and self-harm.

Information and communication technology
ICT competency standards for teachers: competency standards modules. Paris: United Nations Educational,
Social and Cultural Organization; 2008 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156207?posInSet=9&queryI
d=fefab325-fcd3-4353-8e95-1fd0bcde192a)

ICT competency standards for teachers: policy framework. Paris: United Nations Educational, Social and Cultural
Organization; 2008 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156210?posInSet=19&queryId=fefab325-fcd3-
4353-8e95-1fd0bcde192a).
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Life skills education
Life skills education school handbook: Noncommunicable diseases. Geneva: WHO; 2020 (https://www.who.int/
publications/i/item/97-8924-000484-9).

School health services
Guideline on school health services. Geneva: WHO; 2021

Evaluation within education and health systems
Better evaluation (https://www.betterevaluation.org/).

Rogers P. Overview of impact evaluation. New York City (NY): UNICEF; 2014 (https://www.unicef-irc.org/KM/IE/
impact_1.php).

United Nations Evaluation Group (http://www.uneval.org/).

Global standards for quality health care services for adolescents
Vol. 1. Standards and criteria (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183935/1/9789241549332_vol1_eng.
pdf?ua=1).

Vol. 2. Implementation guidance (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183935/4/9789241549332_vol2_
eng.pdf?ua=1).

Vol. 3. Data collection tools (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183935/5/9789241549332_vol3_eng.
pdf?ua=1).

Standards for improving the quality of care for children and young adolescents in health facilities. Geneva:
WHO; 2018 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272346/9789241565554-eng.pdf?ua=1).

Responding to public health crises
Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19 resurgences or similar public health
crises. Geneva: WHO; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467).

Policy brief: Education during COVID-19 and beyond. New York City (NY): United Nations; 2020 (https://www.
un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf).

Whole-school approaches to health in education
Focusing resources on effective school health (FRESH). Paris: United Nations Educational, Social and Cultural
Organization; 2014 (https://www.fresh-partners.org/fresh-framework.html).

Health promoting schools. Washington DC: Pan American Health Organization (https://www.paho.org/hq/
index.php?option=com_docman&view=list&slug=health-promoting-schools-7584&Itemid=270&lang=en).

Schools for Health in Europe (https://www.schoolsforhealth.org/).

Thompson D, Leis M, Davies N, Viner R. Building healthy societies: A framework for integrating health and
health promotion into education. Doha: World Innovation Summit for Health; 2020 (https://2020.wish.org.qa/
app/uploads/2020/09/IMPJ7849-02-Schools-WISH2020-201102-WEB.pdf).
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The following sources may be useful for populating
the proposed indicators for the global standards.

ภาคำผู้นวก II แห้ล่งทีำ�มาและ
ทำรัพยากรของข้อม่ลส่ำาห้รับตัวชีี้�วัดี

Potential sources Comments (e.g. suggested modules, sample items)

European Standards and 
Indicators for Health 
Promoting Schools
SHE (2019)

Contains school-level indicators.
Example: “The school curriculum includes health and well-being topics and activities,
which aim to develop age-appropriate health literacy and health-promoting action
competences.”
https://www.schoolsforhealth.org/resources/materials-and-tools/standards-indicators

Global School-based
Student Health Survey
WHO and Centers
for Disease Control
and Prevention (CDC)
(2017)

May be helpful for assessing student outcomes.
Core questionnaire modules
Example: “During the past 12 months, how often have you been so worried about something
that you could not sleep at night?”
https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/methodology/en/
https://www.cdc.gov/gshs/index.htm

Core-expanded questions for the alcohol use module
Example: “During the past 30 days, how many
times did you get into trouble with your family or friends, miss school, or get into fights as 
a result to drinking alcohol?”

Global School Health
Policies and Practices
Survey (G-SHPPS)
WHO and CDC (2017,
2021)

Contains items on school health coordination, school health services and student health
topics. Currently being revised.
Examples: “Are those who teach about health-related topics provided with curricula, lesson
plans, or learning activities to guide instruction?”
“Does oue school have or follow a written policy/guideline/rule prohibiting fighting and other 
forms of violence among students at school?”
“On average, how many days per month are doctors or other health care professionals
(such as dentists or mental health counsellors) at your school?”
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/shpps/index.htm

Health Promoting
School: An Update
Lee A, Lo A, Li Q, Keung
V, Kwong A (2020)

Summarizes key components, indicators and plausible outcome measures for HPS.
https://link.springer.com/article/10.1007/s40258-020-00575-8
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Potential sources Comments (e.g. suggested modules, sample items)

INSPIRE Indicator
Guidance and Results
Framework
UNICEF (2018)

May be useful for assessing violence and bullying outcomes (social–emotional environment).
Core indicator examples:
Physical punishment in school “Percentage of female and male children and/or adolescents
currently attending school who report being physically punished by a teacher in the past
12 months, by sex and grade level (or age)”
Peer violence “Percentage of female and male adolescents who experienced bullying
during the past 12 months, by type, sex and grade level (or age)”
https://www.unicef.org/documents/inspire-indicator-guidance-and-results-framework

Middle Years
Development
Instrument (MDI)
Human Early Learning
Partnerships,
University of British
Columbia (2019)

their own contributions to the school community. May be suitable for assessing outcomes
related to the social–emotional environment.
Examples: “At your school, [is] there a teacher or other adult who believes that I will be a
success?”
“[How much do you agree that] teachers and students treat each other with respect in
the school?”
http://earlylearning.ubc.ca/mdi/

Monitoring and
Evaluation Guidance
for School Health
Programmes
FRESH (2014)

Population of indicators requires multiple data sources and informant interviews in many
cases.
Eight core indicators to support FRESH
Examples:
“Percentage of schools where the minimum package of school-based health and nutrition
“Are the health topics included in the curriculum for primary and secondary schools
selected on the basis of national health priorities?”
“Do the pre-service teacher education curricula include the pedagogy of teaching skillsbased
health education?”
https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/monitoring-and-evalua-
tionguidance-school-health-programs-eight-core-indicators

Thematic Indicators Supporting FRESH

Reproductive,
Maternal, Newborn,
Child, and Adolescent
Health (RMNCAH)
policy survey
WHO (2018)

Led by ministries of health. Items could be adapted to populate indicators if data are
collected routinely.
Module 4: Child health (Provision of integrated child health services)
Examples:
“Are there national policies/guidelines on child health and development of children?”
“Is there a national policy/guideline on the integrated management of childhood illness?”
Module 5: Adolescent Health
Examples:
“Does the country have national standards for health-promoting schools?”
health issues?”
“Does the country have national standards for delivery of health services to adolescents?”
national policy/guideline for the following health issues?”
“Are activities being carried out to monitor the implementation of these standards for
delivery?”
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/policy-indicators/en/
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Potential sources Comments (e.g. suggested modules, sample items)

School health index
CDC (2017)

Data collected at schools (in the USA and potentially elsewhere). Data not stored centrally.
Elementary school
Examples for self-assessment (on a 0–3 scale):
“Representative school health committee or team”
“Written school health and safety policies”
“Communicate health and safety policies to students”
https://www.cdc.gov/HealthySchools/SHI/

Middle school or high school

School Health in Latin
America and the
Caribbean. National
survey
Pan American Health
Organization, WHO,
UNICEF, United Nations
Office on Drugs an
Crime, World Bank,
UNESCO

Could be adapted to populate indicators, depending on data collection methods.
National survey; school health policies and strategies section
Examples:
“Does your country have a national school health policy, strategy and/or plan?”
“Who is responsible for the implementation of the school health policy, strategy and/or
plan?”
“Do you think that most regional, local and school-level stakeholders have copies of the
national school health policy, strategy and/or plan?”
“What are the funding sources for school health?”

School questionnaire
Example: “Does your school have a health policy, strategy and/or plan?”

School Health Policies
and Practices Study
(SHPPS)
CDC (2016)

Healthy and safe school environment district questionnaire
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/shpps/index.htm

Health education district questionnaire

Health services district questionnaire
“Currently, does someone in your district oversee or coordinate school health services?”

Nutrition services district questionnaire
“Has your district adopted a policy stating that school food service managers are required
to earn continuing education credits on nutrition topics?”

Physical education and physical activity district questionnaire

SDG4 Data Digest –
How to produce and
use the global and
thematic education
indicators
UNESCO (2019)

Global Indicators
Examples:
“Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable
development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels
in: (a) national education policies (b) curricula (c) teacher education and (d) student
assessments”
“Proportion of schools with access to: (a) electricity; (b) the Internet for pedagogical
purposes; (c) computers for pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure and
materials for students with disabilities; (e) basic drinking water; (f) single-sex basic
sanitation facilities; and (g) basic handwashing facilities (as per the WASH indicator 
definitians)”
http://uis.unesco.org/site/default/files/documents/sdg4-data-digest-2019-en.pdf

ภาคผนวก 2 แห้ล่งทีำ�มาและทำรัพยากรของข้อมูลส่ำาห้รับตัวชีี้� วัด
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Potential sources Comments (e.g. suggested modules, sample items)

Survey on student
attitudes to school
Department of
Education and
Training, Melbourne,
Australia (2019)

Questions on bullying, school atmosphere, school safety and school connectedness.
May be suitable for assessing outcomes related to the social–emotional environment and
student well-being outcomes.
Items include:
“I am happy to be at this school”
“feel like I belong at this school”
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/management/improvement/Pages/
performsurveyat.aspx

Teaching and Learning
International Survey
OECD (2018)

Data routinely collected and led by education sector. May be suitable for assessing
outcomes related to the social–emotional environment.
Principal questionnaire
Examples:
“In this school, are the following policies and practices implemented?
Teaching students to be inclusive of different socio-economic backgrounds
Explicit policies against gender discrimination
Explicit policies against socio-economic discrimination
Additional support for students from disadvantaged backgrounds”
http://www.oecd.org/education/school/talis2018questionnaires.htm

Teacher questionnaire
“Thinking of all of your professional development activities during the last 12 months, did any
of these have a positive impact on your teaching practice?”

Well-being
questionnaire for PISA
(international option)

OECD (2018)

Data routinely collected and led by education sector. May be suitable for assessing
outcomes related to the social–emotional environment and student well-being outcomes.
Well-being module
Example:
“How easy is it for you to talk to the following people (family, friends, teachers etc.) about
things that really bother you?”
https://www.oecd-ilibrary.org/education/data/oecd-education-statistics/pisaprogramme-
for-international-student-assessment_data-00365-en

What matters most
for school health and
school feeding: A
framework paper

SABER, The World Bank
(2012)

Policy indicator examples:
“A situation analysis assesses the need for inclusion of various thematic areas, informs
policy, design, and implementation of the national school health program such that it is
targeted and evidence-based.”
“Percentage of schools where the school environment is kept clean and safe through
regular cleaning and waste disposal”
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reportsdocumentdetail/
197681468331747243/what-matters-most-for-school-health-and-school-feeding-
aframework-paper
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