


Systems and Infrastructure Thematic Areas

1. นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ 
(Healthy university polices)
2. ความปลอดภัยของส่ิงก่อสร้าง สภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นมิตร 
(Safe buildings and safe, clean environment, green environments)
3. การบริการที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีระบบให้ค าปรึกษา
(Health promotion services, counseling and advisory support)
4. การให้โอกาสที่เสมอภาค การมีระบบดูแลผู้พิการ 
(Equal opportunities including disability friendly)
5. การมีหลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ หรือ หลักสูตรร่วม 
(Health promotion curriculum and co-curriculum)
6. การสร้างเสริมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
(Capacity building on health promotion)
7. การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
(Health promotion research)
8. การมีจิตอาสาของมหาวิทยาลัย 
(University volunteerism)
9. การสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงการสุขภาพ 
(Budgetary support for healthy university program)

A) ด้านการด าเนินการให้หมดไป (Zero tolerance areas)
1. การสูบบุหร่ี (Smoking)
2. การดื่มของมึนเมา (Alcohol consumption)
3. การใช้ยาเสพติด (Illicit drug use)
4. การพนัน (Gambling)
5. ความรุนแรง การกดข่ีข่มเหง การใช้ก าลัง

(Violence, bullying and sexual harassment)
6. อุบัติภัยทางท้องถนน 

(Road safety violations including helmet use)

B) ด้านการส่งเสริมทางสุขภาพ (Health promotion areas)
1. การรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
2. การมีสุขภาพจิตที่ดี (Mental well-being)
3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(Social interaction (e.g. social activities such as student clubs)

4. การเคลื่อนไหวด้านร่างกายอย่างกระฉับกระเฉง 
(Physical activity and active mobility)

5. การควบคุมน  าหนักและความสมดุลทางโภชนาการ 
(Healthy diet and balanced Nutrition)

6. พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภยั (Safe sexual behavior)
7. ความสมดุลการท างานและการด าเนินชีวิต และการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ (Work life balance (integration) and healthy ageing)
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1. การวางกลยุทธ์ในนโยบายของมหาวิทยาลัยในแต่ละระดับ ทีต่้องมีกลไก
ในการขับเคล่ือน ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี

- การก าหนดนโยบายให้การส่งเสริมสุขภาพเป็นค่านิยมหลัก
(Health promotion as a core value)
- ความร่วมมือของคู่ความร่วมมือในทุกภาคส่วน
(Collaboration as a health promotion strategic partnership)
- การตั้งเกณฑ์เพื่อประเมินความส าเร็จ 
(Quantitative criteria as a minimal requirement for success)
- นักศึกษาและบุคลากร เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชน และ
ครอบครัว 
(Faculty staff and students as change agent in their 
communities / family)
- การมีกลไกลงสู่การปฏิบัติส าหรับชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของแผน
ระยะยาว
(Mechanism for community implementation as a part of 
the long term plan)
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2.การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีต่อสุขภาพ สภาพแวดล้อมที่
สะอาดและเป็นมิตร

สภาพแวดล้อมในการท างานทีด่ีต่อสุขภาพ (Healthy working enviro
nment) ที่ท างานที่ดีต่อสุขภาพ จะค านึงถึง ปัจจัยทางกายภาพ อนามัย
และความปลอดภัยจากอาชีพ การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ให้มี
ความเหมาะสม ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางสุขภาพ หรือการด าเนินชีวิต 

(life styles) ปัจจัยด้านจิตวิทยา เช่น การจัดการความเครียด หรือ
วัฒนธรรมองค์กร และการเชื่อมโยงเกี่ยวกับชุมชนของบุคลากร

สภาพแวดล้อมทีส่ะอาดและเป็นมิตร (clean and green environment)
การจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรในสถานที่ท างาน ได้แก่ การใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะ การอนุรักษ์น  า และ ระบบ
ขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3.การให้บริการในการส่งเสริมสุขภาพ ระบบสนับสนุนใน
การให้ค าปรึกษา
นอกจากการให้บริการตรวจสุขภาพทางการแพทย์แล้ว 

มหาวิทยาลัย ควรมีกลุ่มคนที่ช่วยดูแล ตรวจตรา และให้
ค าปรึกษาในด้านนี อยู่ด้วย เช่น การมีค าแนะน าเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่ท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ส าหรับบุคลากร หรือการให้ค าแนะน ากับผู้ที่ต้องน่ังอยู่
หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเป็นโรคท่ี
เกิดขึ นจาการท างาน (office syndromes) ต่าง ๆ 
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4. การให้โอกาสที่เสมอภาค การมีระบบดูแลผู้พิการ
โอกาสในการได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เท่าเทียมกันในแต่ละวิทยา

เขตนโยบายระดับมหาวิทยาลัย การส่งเสริมสุขภาพจะต้องถูกก าหนดให้
ใชใ้นทุกวิทยาเขต ระดับวิทยาเขต โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ อาจขึ น
อยู่กับ การด าเนินชีวิต และสภาพแวดล้อมของบุคลากร 
นักศึกษาในวิทยาเขตนั น

*ผูพ้ิการทุกคนจะต้องมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วย  โดยมหาวิทยาลัย จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ 
หรือการบริการอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อรองรับ และสื่อสารให้ผู้พิการได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ  หรืออาจต้องมีการจัดกิจกรรมเฉพาะ

กลุ่มด้วย
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5.การมีหลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ หรือ หลักสูตรร่วม
ในส่วนของหลักสูตร อาจเป็นวิชาที่อยู่ในวิชาการศึกษาทั่วไป หรือบางวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะของวิชาชีพ ส าหรับใน

หลักสูตรร่วม กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ควรถูกเน้นย  าว่าเป็นประเภทหนึ่งของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 
ซ่ึงมหาวิทยาลัย ต้องให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวดว้ย
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6.การสร้างเสริมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
ในการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ จะรวมถึงการให้

ความรู้ การมีทักษะ การมีส่วนร่วม การจัดโครงสร้าง ระบบ 
และภาวะผู้น า ของผู้ท่ีจะรับผิดชอบในการดูแลการเป็น
มหาวิทยาลัยสุขภาพ เพื่อจะกระตุ้น สนับสนุนให้มีโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
โดย AUN มีหลายหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น
1.) Policy service and advocacy level
2.) Health service and surveillance level
3.) Support staff and volunteer level
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7.การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ นจากการ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
- การเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิทยา : ความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติ
- การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
- การเปลี่ยนแปลงด้านชีวการแพทย์
- การเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยา
- การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิต และทางเศรษฐกิจ
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8.การมีจิตอาสาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยควรมีจิตอาสาส าหรับการท างานส่งเสริม

สุขภาพ ซึ่งอาจมาจากภายในหรือนอกมหาวิทยาลัย อาจจะ
เกี่ยวข้องกับชุมชน โดยผู้ร่วมอาจเป็นนักศึกษา บุคลากร หรือ
ศิษย์เก่า ด้วย
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9.การสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ

เพื่อสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสนับสนุนเต็มจ านวนหรือ
บางส่วน โดยมีคณะท างานที่รับผิดชอบช่วยกันพิจารณา
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1

Thematic Areas

Smoking

a) Zero tolerance areas

1. การสูบบุหรี่ (Smoking)
มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการป้องกันและ

ควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และ ควรเป็นต้นแบบ
ในการเป็นสถาบันปลอดบุหรี่ การมีกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อรณรงค์ เช่น การก าหนดนโยบาย การห้ามสูบบุหรี่
ในวิทยาเขต การมีกิจกรรมให้ความรู้ และการบริการให้
ค าปรึกษาในการเลิกสูบบุหรี่ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร



2

Thematic Areas

Alcohol 
Consumption

a) Zero tolerance areas

2. การด่ืมของมึนเมา 
การดื่มของมึนเมาในมหาวิทยาลัย ควรถูกพิจารณา

ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและไม่ได้รับการยอมรับ 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายในการห้ามขาย

แอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัยและพื นท่ีใกล้เคียง ทุกภาค
ส่วนทั งในและนอกมหาวิทยาลัย ควรมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์



3

Thematic Areas

Illicit drug 
use

a) Zero tolerance areas

3. การใช้ยาเสพติด
มหาวิทยาลัยควรมีการควบคุมการใช้ยา

เสพติด และควรมีการให้บริการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา



4

Thematic Areas

Gambling

a) Zero tolerance areas

4.การพนัน
มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายและสื่อสาร

อย่างแข็งขันในการควบคุมการพนันใน
สถานศึกษาและมีระบบการจัดการเกี่ยวกับการ
พนันด้วย



5

Thematic Areas

Violence,
Bullying and 

sexual 
harassment

a) Zero tolerance areas

5.ความรุนแรง การกดขี่ข่มเหง การใช้ก าลัง 
มหาวิทยาลัยควรมีการประกาศนโยบาย

อย่างชัดเจนในการต่อต้านพฤติกรรม
เกี่ยวกับความรุนแรง การกดขี่ข่มเหง และการ
ใช้ก าลัง และควรมีระบบตรวจสอบและติดตาม
การใช้ความรุนแรงเหล่านี ด้วย



6

Thematic Areas
Road safety 
violations 
including 

helmet use

a) Zero tolerance areas

6. อุบัติภัยทางท้องถนน
มหาวิทยาลัยควรมีกฎในการขับขี่อย่าง

ปลอดภัยในมหาวิทยาลัย การก าหนดให้ใส่
เข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัย
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b) Health promotion areas
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7Health Literacy

Mental well-being

Social interaction

Physical activity and 
active mobility

Healthy diet and
Balanced nutrition

Safe sexual behavior

Work life balance and
Healthy ageing

การรู้ด้านสุขภาพ

การมีสุขภาพจิตทีด่ี

การมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม

การเคลื่อนไหวด้าน
ร่างกายอย่าง
กระฉับกระเฉง

การควบคุมน้ าหนักและ
ความสมดุลทาง
โภชนาการ

พฤติกรรมทางเพศท่ี
ปลอดภัย

ความสมดุลการท างานและ
การด าเนินชีวิต และการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ
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การรู้ด้านสุขภาพ

การมีสุขภาพจิตทีด่ี

การมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม

การเคลื่อนไหวด้าน
ร่างกายอย่าง
กระฉับกระเฉง

การควบคุมน้ าหนักและ
ความสมดุลทาง
โภชนาการ

พฤติกรรมทางเพศท่ี
ปลอดภัย

ความสมดุลการท างานและ
การด าเนินชีวิต และการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ

ทั ง 7 ประเด็นนี  ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น
- การรูด้้านสุขภาพ (Health literacy) นักศึกษาทุกคนควรมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่

ส าคัญ เพื่อต่อไปจะได้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพในอนาคต 

- การรู้เกี่ยวกับการควบคุมน  าหนักและความสมดุลทางโภชนาการ (Healthy diet and balanced nutriti
on) ช่วยท าให้บริโภคได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเป็น NCDs ในอนาคต 

- การมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย (Safe sexual behavior) ช่วยป้องกันโรคเอดส์ การติดเชื อจาก
โรคติดต่อทางเพศ (STI) และการตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้ 

ส าหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เหมาะส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนในชุมชน


