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บทคัดย่อ
งานอนามัยโรงเรียน ถือว่าเป็นงานที่สาคัญประการหนึ่งของพยาบาลอนามัยชุมชนที่ต้องเข้าไปมี
บทบาทในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชากรกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน สอดคล้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมีเป้าหมายที่สาคัญในการดาเนินงาน คือ การพัฒนา
ความรู้และสุขภาพของเด็กวัยเรียน เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่สาคัญที่ต้องได้รับการดูแลใส่ใจให้เติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนากลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีศักยภาพและคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาประเทศต่อไป
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานโรงเรียนในการดาเนินงาน
เพื่อป้องกันและส่งเสริมภาวะสุขภาพของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยการจัดบริการด้านสุขภาพ ด้านวิชาการ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริม ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับเด็กวัยเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งบทบาทเชิงรุกและบทบาทเชิงรับด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้
เด็กวัยเรียนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีแบบแผนพฤติกรรมที่ ดี สิ่งที่สาคัญ
ของงานอนามัยโรงเรียนคือการจูงใจให้ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมเชิงรุกในการ
ดูแลนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่าของชาติในปัจจุบันและอนาคตให้มากที่สุด
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Community Health Nurse’s Roles in School Health Service
Praleena Thongsri*
Araya Chiangkhong*
ABSTRACT
School health service is the important role for community health nurse to provide
health services according to government serve to youth and school age children. This
concept is consistent with the goals of the 12th National Economic and Social
Development Plan. The main of operations are developed their education and get healthy.
Wherewith, they have to receive a performance of care and will be adults who are
healthy, get ability, and will have a quality for developing our country. The aim of this
article is explaining about the roles of school health service in community health nurse
The community health nurse in the school health, is one of the key health team with
crucial role in preventing illness and enhancing good health among students by providing
health services, including school heath education health promoting, health risky behavior
prevention, and providing healthy environment for the youth and school age
children.These proactive and passive roles are the vital roles which enhancing the youth
and school age children to care themselves and support them to be healthy lifestyle.
Furthermore, the community health nurse in the school health should be encouraging the
family, community and school personnel to participate in health care active services or the
youth and school age children. It is the most valuable resource in the nation today and in
the future.
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