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การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
1. ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับทอง  
การด าเนินกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนแกนน า  
2. มีการจัดตั้งชมรมสุขภาพที่มีแกนน านักเรียน 
รวมตัวกันด าเนินกิจกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

ณ ปัจจุบันเป็นโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
 
นักเรียนด าเนินกิจกรรม  อย่าง
น้อย 6 เดือนขึ้นไป 

ครั้งที่1........ครั้งที2่..........  
ครั้งที่3........ครั้งที4่..........  
 
 
รายการชมรมด้านสุขภาพ 
.........................................  
ชื่อชมรมท่ีมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. .มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ประสบ 
ความส าเร็จชัดเจนในการลดปัญหาสุขภาพหรือ 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

มีโครงการที่ประสบ 
ความส าเร็จอย่างน้อย 1 เรื่อง 

รายการโครงงานของนักเรียนด้าน
สุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม 
.........................................  
ชื่อโครงงานที่ประสบความส าเร็จ         
1 โครงงาน 
 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน  
4. ภาวการณ์เจริญเติบโต  
   4.1 นักเรียนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง             
เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วน และ อ้วน ) 
 
   4.2 นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุต่ ากว่า
เกณฑ์ (ค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย) 

 
 
ไม่เกินร้อยละ 7  
 
 
ไม่เกินร้อยละ 5 

-จ านวนนักเรียนที่ชั่ง น้ าหนัก /         
วัดส่วนสูงทั้งหมด  =………คน  
-จ านวนนักเรียนที่เริ่มอ้วน  และอ้วน
ทั้งหมด=. ......คน  
คิดเปน็ร้อยละ.................  
-จ านวนนักเรียนที่ค่อนข้างเตี้ย         
และเตีย้  ทั้งหมด=..........คน                
คิดเปน็ร้อยละ................ 
 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
5. นักเรียนไม่มีฟันแท้ผุ อุดและถอน 

 
ร้อยละ 45 ขึน้ไปส าหรับ 
นักเรียนชั้น ป.1-6 ไม่มีฟันแท้ผุ 
อุดและถอน 
 
ร้อยละ 35 ขึน้ไปส าหรับ 
นักเรียนชั้น ม.1-3 ไม่มีฟันแท้ผุ 
อุดและถอน 

-นักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ได้รับการตรวจ
ฟันทั้งหมด=.......คน  
-นักเรียนที่ไม่มีฟันแท้ผุ อุด ถอน
ทั้งหมด=...........คน  
คิดเป็นร้อยละ.................  
-นักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้รับการตรวจ
ฟันทั้งหมด=.......คน  
-นักเรียนที่ไม่มีฟันแท้ผุ อุด ถอน
ทั้งหมด=...........คน  
คิดเป็นร้อยละ................. 
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6.นักเรียนอายุ 7-18 ปี มีสมรรถภาพทางกาย        
ที่สัมพันธ์กับสุขภาพ ผ่านเกณฑ์  

นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง       
3  ด้านร้อยละ 80 ขึ้นไป 

-นักเรียนชั้นป.1 ขึ้นไป ได้รับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ทั้งหมด=.......คน 
-นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ                 
ปานกลางขึ้นไป ทั้งหมด=...........คน 
คิดเป็นร้อยละ............. 
 

7.นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  

นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
ทุกคนได้รับการ ดูแลช่วยเหลือ 

-นักเรียนที่ได้รับการประเมินด้าน 
สุขภาพจิตทั้งหมด=..............คน                   
-นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
ทั้งหมด=..............คน  
คิดเป็นร้อยละ..............  
-นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ทั้งหมด=..............คน 
คิดเป็นร้อยละ............. 
 

8.นักเรียนมีความรู้และทักษะ ด้านสุขอนามัย
ทางเพศ 
 
 
 
 
 9.การไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน  

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านสุขอนามัยทางเพศ อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 เรื่อง  
 
 
 
ไม่มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

ชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หรือ 
โครงการ/ชมรม)........................... 
...................................................... 
ด าเนินการภาคการศึกษาที่.........    ปี
............... ชื่อกิจกรรมหรือโครงการ
รณรงค์/ ป้องกัน............................ 
................................................... 
 

10.นักเรียนที่มีสายตาและการได้ยินผิดปกติ
ได้รับการแก้ไข  

นักเรียนชั้น ป.1 และ/หรือ           
ชั้น ม.1 ทุกคนที่มีปัญหาได้รับ
การแก้ไข 

-นักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับการตรวจ
สายตาและการได้ยินทั้งหมด=.....คน -
มีปัญหาด้านสายตา..............คน                             
ได้รับการแก้ไข.......................คน           
-มีปัญหาการได้ยิน.................คน                
ได้รับการแก้ไข.......................คน                     
-นักเรียนชั้น ม.1 ที่ได้รับการตรวจ
สายตาและการได้ยินทั้งหมด=......คน -
มีปัญหาด้านสายตา...............คน               
ได้รับการแก้ไข........................คน                
-มีปัญหาการได้ยิน..................คน                 
ได้รับการแก้ไข........................คน 
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11. มีโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความชุกสูงหรือเป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพนักเรียนได้เป็นผลส าเร็จ  

มีโครงการที่ประสบความส าเร็จ
อย่างน้อย 1 โครงการ 

รายการโครงงานด้าน สุขภาพ  
........................................    
 
ชื่อโครงงานที่ประสบความส าเร็จ       
1 โครงการ  
 

12. น้ าบริโภคปลอดภัย และเพียงพอ  -มีผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย 
พ.ศ. 2553 ไม่เกิน 1 ปี และมี
ผลการตรวจด้านแบคทีเรีย             
(โคลิฟอร์มแบคทีเรียและ                  
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย)            
ผ่านเกณฑ์ทุก 6 เดือน                  
-มีจุดบริการน้ าด่ืม 1 ที่ต่อ
นักเรียนและบุคลากร  75 คน 

-จ านวนจุดที่ส่งตัวอย่างตรวจ 
วิเคราะห์น้ าบริโภค (20รายการ) 
...........จุด วันที่รายงานผล...............   
–จ านวนจุดที่ส่งตัวอย่างตรวจ               
โคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย ทุก 6 เดือน........จุด 
–จ านวนจุดบริการน้ าดื่ม.........จุด  ต่อ
ผู้ใช้.........คน                                     
-ระบุแหล่งน้ าบริโภคในโรงเรียน 
........................................................ 
 

13. ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานHAS  
 
 
 
 
 
14. มีการจัดหรือจ าหน่าย อาหารว่างที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัดและไม่มี
ไขมันสูง  

ส้วมทุกจุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
16 ข้อ 
 
 
 
 
ทุกวันเปิดเรียน 

จ านวนนักเรียนหญิงทั้งหมด.........คน 
นักเรียนชายทั้งหมด.......คน  
จ านวนห้องส้วม/ที่ปัสสาวะในโรงเรียน  
นักเรียนหญิง.......ที่ นักเรียนชาย.......ที่ 
ส้วมนั่งราบ.......ที่ โถปัสสาวะชาย.....ที่ 
 
ตัวอย่างรายการอาหารว่าง/เครื่องดื่มที่
จ าหน่ายในโรงเรียนขนม/อาหารว่าง 
............................................................ 
เครื่องดื่ม 
............................................................ 
 

15. มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผัก
มือ้กลางวันตามปริมาณท่ีแนะน า  

นักเรียนได้รับประทานผัก 
เพียงพอตามปริมาณท่ีแนะน า 
ทุกวันปิดเรียน 
-นักเรียนชั้นอนุบาล             
3 ช้อนกินข้าวต่อ/มื้อ/คน  
-นักเรียนชั้นประถมศึกษา             
4 ช้อนกินข้าวต่อ/มื้อ/คน 
 
 

ปริมาณผักที่ซื้อต่อมื้อต่อวัน  
1.กรณีโรงเรียนจัดหรือจ าหน่ายอาหาร
กลางวัน จ านวนนักเรียนทั้งหมด.....คน 
ชั้นอนุบาล.......คน/ชั้นประถมฯ......คน 
ชั้นมัธยมฯ........คน  
รวมปริมาณผักที่ซื้อทั้งหมด.... กิโลกรัม  
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 -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
4 ช้อนกินข้าวต่อ/มื้อ/คน 

1. กรณีให้ร้านค้าจ าหน่าย (เฉพาะ 
ร้านขายยา อาหารมื้อหลัก เช่น ขาย
ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยวฯลฯ) 
ร้านที่ 1 ขาย.........รวมปริมาณผักที่ซื้อ 
ทั้งหมด...................ก.ก.ต่อม้ือ 
 ร้านที่2 ขาย........รวมปริมาณผักที่ซื้อ
ทั้งหมด...................ก.ก.ต่อม้ือ  
ร้านที่3 ขาย..........รวมปริมาณผักที่ซื้อ 
ทั้งหมด...................ก.ก.ต่อม้ือ  
ร้านที่4 ขาย..........รวมปริมาณผักที่ซื้อ 
ทั้งหมด..................ก.ก.ต่อม้ือ 
 (จ านวนที่ขายอาหารรวมทุกเมนู             
......จาน/ชามต่อวัน/เฉลี่ย นร. 1 คน 
รับประทานอาหาร 1 จาน/ชาม) 

16.โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 
 
17.การบาดเจ็บในโรงเรียนที่ท าให้นักเรียนต้อง
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล  

โรงอาหารผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 
30 ข้อ 
 
 ไม่มีนักเรียนบาดเจ็บที่ท าให้
ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 
...................................... 
 
 ผลการด าเนินงาน 
..................................... 

18.มีการจัดการปัญหาที่เกิดจากมลภาวะ
ภายนอกโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
 
 
19.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  

มีการจัดการทุกปัญหา (ถ้ามี) 
 
 
 
 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 30 ข้อ 

ระบุปัญหามลภาวะ(ถ้ามี)................... 
............................................................ 
การแก้ไข............................................. 
............................................................ 
ผลการด าเนินงาน 
..................................... 

 

                       ขอรับรองว่าข้อมูลการประเมินดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 

 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้บริหารโรงเรียน 

ต าแหน่ง.............................................................................. 

วันที่....................................................................................  


