คู่มอื ปฏิบัติงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
แนวทางการจัดทาแฟ้มโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพระดับเพชรรายตัวชี้วดั
..............................................
ตัวชี้วดั ที่ 1 ผ่านการประเมินรับรองเป็ นโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับทอง
เกณฑ์ การประเมิน
ณ ปัจจุบนั เป็ นระดับทอง (อายุไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ประเมิน)
ผลการดาเนินงาน
โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพเมื่อ.....................
และผ่านการประเมินเป็ นโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับทอง
ครั้งที่ 1 เมื่อ ............................ ( ว. ด. ปี ตามเกียรติบตั ร)
ครั้งที่ 2 เมื่อ ........................... ( ว. ด. ปี ตามเกียรติบตั ร)
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- สาเนาคาสั่งคณะกรรมการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- สาเนาเกียรติบตั รโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับทอง
- แบบสรุ ปผลการประเมินโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับทอง
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 2 มีการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทาได้/ชมรมสุ ขภาพอื่นๆ/ชุมนุม/หรื อแกนนานักเรี ยนที่รวมตัวกัน
ดาเนินกิจกรรมสุ ขภาพอย่างสม่าเสมอ
เกณฑ์ การประเมิน อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน ชื่อชมรม .......................................................................
 คาสั่งแต่งตั้งแกนนาชมรม/รายชื่อสมาชิกชมรมระบุช้ นั
 รายงานการประชุมชมรมต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 แผนปฏิบตั ิงาน/กิจกรรมที่ระบุผรู ้ ับผิดชอบ
 ระบุวนั เดือนปี /กิจกรรม
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- แนบเอกสารแสดงการจัดตั้งและการดาเนินงานของชมรม เช่น คาสัง่ แต่งตั้ง ระยะเวลาที่เริ่ ม
ดาเนินการ บันทึกการประชุม ฯลฯ
- รู ปภาพกิจกรรม
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 3 มีโครงงานสุ ขภาพของนักเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จชัดเจนในการลดปั ญหาสุ ขภาพหรื อ
สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน และหรื อชุมชน
เกณฑ์ การประเมิน อย่างน้อย 1โครงงาน
ผลการดาเนินงาน ชื่อโครงงาน..........................................................
ประกอบด้วย.
 ชื่อผูร้ ับผิดชอบ
 วันเดือนปี ที่เริ่ มต้น-สิ้ นสุ ดโครงงาน
 หลักการ/เหตุผลมีสถานการณ์ปัญหาแสดงถึงความจาเป็ นต้องทาโครงงาน เป็ นจานวนตัวเลข/อัตรา
 วัตถุประสงค์และ/หรื อเป้ าหมาย
 แผนกิจกรรม
เครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลและหลักฐาน เช่นแบบสารวจ/แบประเมินที่มีการเก็บข้อมูลจริ ง
 ผลเปรี ยบเทียบก่อน/หลังดาเนินโครงการที่มีความชัดเจน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- แนบรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขแล้ว
- รู ปภาพประกอบ
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 4. ภาวะโภชนาการ
ตัวชี้วดั ที่ 4.1 นักเรี ยนมีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสู งเกินเกณฑ์ (เริ่ มอ้วน และอ้วน)
เกณฑ์ การประเมิน ไม่เกินร้อยละ 7
ผลการดาเนินงาน
จานวนนักเรี ยนทั้งหมดที่ชงั่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง = .............คน
จานวนนักเรี ยนที่เริ่ มอ้วนและอ้วน
= .............คน คิดเป็ นร้อยละ..............
(เริ่ มอ้วน...........คน อ้วน..............คน)
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- โรงเรี ยนมีการเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการของนักเรี ยนทุกคน ทุก......เดือน โดยการชัง่ น้ าหนัก
วัดส่ วนสู งและแปลผลโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตของเด็กไทยอายุ 5-18 ปี กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2542
- ระบุ วันเดือนปี ที่ประเมิน
- ตัวอย่างข้อมูลการแปลผลรายคน 1 ห้องเรี ยน (แนบรายงานการประเมินฯ)
- ข้อมูลสรุ ปรายชั้น/ภาพรวมทั้งโรงเรี ยน (แนบรายงานการประเมินฯ)
- แนวทางการแก้ไขนักเรี ยนที่มีปัญหา และรายชื่อนักเรี ยนที่มีปัญหา
- ภายหลังการดาเนินการแก้ไขปั ญหา มีการประเมินซ้ านักเรี ยนทุกราย
- มีการใช้แบบบันทึกการตรวจสุ ขภาพด้วยตนเองของนักเรี ยน
- รู ปภาพประกอบ
- มีการตรวจสอบมาตรฐานเครื่ องชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งอย่างสม่าเสมอ
- มีการวัดชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งอย่างถูกวิธี
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 4.2 นักเรี ยนมีส่วนสู งตามเกณฑ์อายุ ต่ากว่าเกณฑ์ (ค่อนข้างเตี้ย และเตี้ย)
เกณฑ์ การประเมิน ไม่เกินร้อยละ 5
ผลการดาเนินงาน
จานวนนักเรี ยนที่ชงั่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู ง = .............คน
จานวนนักเรี ยนที่ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย
= .............คน คิดเป็ นร้อยละ .........................
(ค่อนข้างเตี้ย ......... คน เตี้ย .............. คน)
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- โรงเรี ยนมีการเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการของนักเรี ยนทุกคน ทุก......เดือน โดยการชัง่ น้ าหนัก
วัดส่ วนสู งและแปลผลโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตของเด็กไทยอายุ 5-18 ปี กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2542
- ระบุ วันเดือนปี ที่ประเมิน
- ตัวอย่างข้อมูลการแปลผลรายคน 1 ห้องเรี ยน (แนบรายงานการประเมินฯ)
- ข้อมูลสรุ ปรายชั้น/ภาพรวมทั้งโรงเรี ยน (แนบรายงานการประเมินฯ)
- แนวทางการแก้ไขนักเรี ยนที่มีปัญหา และรายชื่อนักเรี ยนที่มีปัญหา
- ภายหลังการดาเนินการแก้ไขปั ญหา มีการประเมินซ้ านักเรี ยนทุกราย
- มีการใช้แบบบันทึกการตรวจสุ ขภาพด้วยตนเองของนักเรี ยน
- รู ปภาพประกอบ
- มีการตรวจสอบมาตรฐานเครื่ องชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งอย่างสม่าเสมอ
- มีการวัดชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งอย่างถูกวิธี
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 5 นักเรี ยนไม่มีฟันแท้ผแุ ละไม่มีฟันแท้ถูกถอน
เกณฑ์ การประเมิน
- ร้อยละ 45 ขึ้นไปสาหรับนักเรี ยนประถมศึกษา(โดยประเมินนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6)
- ร้อยละ 35 ขึ้นไปสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา (โดยประเมินนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)
ผลการดาเนินงาน
- รายงานมีระบุวนั เดือนปี ที่ตรวจ/ชื่ อผูต้ รวจ/หน่วยงาน
- นักเรี ยนชั้น ป.6 ทั้งหมด..........คน
ไม่มีฟันแท้ผแุ ละไม่มีฟันแท้ถูกถอนจานวน............คน
คิดเป็ นร้อยละ…………
- นักเรี ยนชั้น ม.3 ทั้งหมด..........คน
ไม่มีฟันแท้ผแุ ละไม่มีฟันแท้ถูกถอนจานวน............คน
คิดเป็ นร้อยละ…………
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- มีผลการตรวจสุ ขภาพช่องปากนักเรี ยนทั้งโรงเรี ยน (ทส.001,002,003)
- แนบรายงานการประเมินพร้อมแนวทางแก้ไขนักเรี ยนที่มีปัญหา
- มีการตรวจสุ ขภาพฟันปี ละ 2 ครั้ง
- มีการสอนวิธีเลือกยาสี ฟัน/แปรงสี ฟัน/วิธีการแปรงฟัน
- มีจุดบริ การแปรงฟัน
- มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องสุ ขภาพฟัน/ป้ านนิ เทศ/การเดินรณรงค์ให้ความรู ้ /เสี ยงตามสาย
- ใบขออนุญาตผูป้ กครองไปทาฟัน ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 6 นักเรี ยนมีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กบั สุ ขภาพผ่านเกณฑ์
เกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
จานวนนักเรี ยนที่ทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ป.1 ขึ้นไป = ...........คน
จานวนนักเรี ยนผ่านเกณฑ์ระดับปานกลางขึ้นไป
= ...........คน คิดเป็ นร้อยละ.............
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
ระบุวนั เดือนปี ที่ทดสอบ/เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน
 มีขอ้ มูลการแปลผลรายคน (แนบรายงานการประเมินฯ)
 มีขอ้ มูลสรุ ปรายชั้นและภาพรวมทั้งโรงเรี ยน (แนบรายงานการประเมินฯ)
 มีแนวทางการแก้ไขนักเรี ยนที่ทดสอบสมรรถภาพไม่ผา่ นเกณฑ์
 ภายหลังการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหา มีการทดสอบสมรรถภาพซ้ าทุกราย (แนบรายงานการ
ประเมินฯ)
 รู ปภาพการทดสอบสมรรถภาพในแต่ละด้าน
- ฯลฯ
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
- มีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลายวิธี ให้เลือกเพียงวิธีเดียวที่สอดคล้องกับการ
ประเมินในแต่ละด้าน
1. ด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิ ตและหายใจ กิจกรรมที่ใช้ทดสอบ เช่น วิง่ 600 ,800
หรื อ 1,000 เมตร การทดสอบโดยใช้จกั รยานวัดงาน การทดสอบด้วยการก้าวขึ้น-ลง (Step test) เป็ นต้น
2. ด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้ อ กิจกรรมที่ใช้ทดสอบ เช่น การวิดพื้น
การวัดแรงบีบมือ การลุกนัง่ 30 วินาที การงอแขนห้อยตัว เป็ นต้น
3. ด้านความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ กิจกรรมที่ใช้ทดสอบ เช่น นัง่ งอตัวไปข้างหน้า การเอามือไขว้
หลังแล้วแตะกัน (Zipper test) การนัง่ แยกขาเป็ นตัววี การหมุนของลาตัว เป็ นต้น
การแปลผล ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละด้านอยูใ่ นเกณฑ์ต้ งั แต่ระดับปานกลางขึ้นไป
ครบทั้ง 3 ด้าน จึงถือว่านักเรี ยนผูน้ ้ นั ผ่านเกณฑ์

ตัวชี้วดั ที่ 7 นักเรี ยนมีสุขภาพจิตดี
เกณฑ์ การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
จานวนนักเรี ยนทั้งหมดที่ประเมิน SDQ =……….คน
จานวนนักเรี ยนที่มีสุขภาพจิตดี
=……….คน คิดเป็ นร้อยละ……………
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
ระบุวนั เดือนปี ที่ประเมิน(ปี การศึกษาที่ผา่ นมา)
 มีขอ้ มูลการแปลผลรายคน (แนบรายงานการประเมินฯ)
 มีสรุ ปรายชั้นและภาพรวมทั้งโรงเรี ยน (แนบรายงานการประเมินฯ)
 มีแนวทางการแก้ไขนักเรี ยนที่มีปัญหา เช่น โครงการเยีย่ มบ้าน กรณี ศึกษารายคน โครงการเข้า
วัดฟังธรรม เพื่อนช่วยเพื่อน กีฬาสี สันทนาการ ฯลฯ
 กรณี นกั เรี ยนที่มีปัญหา ภายหลังการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหา มีการประเมิน SDQ ซ้ าทุกราย
(แนบรายงานการประเมินฯ)
 กรณี นกั เรี ยนที่มีปัญหา และไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ มีระบบส่ งต่อ เพื่อพบผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ฯลฯ
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
- แบบประเมินมี 3 ชุด คือ 1) แบบประเมินที่นกั เรี ยนประเมินตนเอง 2) แบบประเมินที่ครู
ประเมินนักเรี ยน 3) แบบประเมินที่ผปู ้ กครองประเมินนักเรี ยน แบบประเมินแต่ละชุดมีจานวน 25 ข้อ
- ครู ที่ประเมิ นนักเรี ยน ตลอดจนผูป้ กครองที่ จะประเมิ น ควรรู ้ จกั นักเรี ยนและมี ความใกล้ชิดกับ
นักเรี ยนมาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และควรประเมินทั้ง 25 ข้อในครั้งเดียว

ตัวชี้วดั ที่ 8 โครงการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพที่มีความชุกสู งหรื อเป็ นอันตรายในเด็ก วัยเรี ยนได้เป็ นผลสาเร็ จ
และต่อเนื่ อง
เกณฑ์ การประเมิน อย่างน้อย 1โครงการ
ผลการดาเนินงาน
ชื่อโครงการ.......................................................................................................
รายละเอียดประกอบด้วย
 ชื่อผูร้ ับผิดชอบ
 วันเดือนปี ที่เริ่ มต้น-สิ้ นสุ ดโครงการ
 หลักการ/เหตุผลมีสถานการณ์ปัญหาแสดงถึงความจาเป็ นต้องทาโครงการ เป็ นจานวนตัวเลข/อัตรา
 วัตถุประสงค์และ/หรื อเป้ าหมาย
 กิจกรรม/แผนปฏิบตั ิงาน
 เครื่ องมือประเมินผลและหลักฐานเช่นแบบสารวจ/แบบประเมินที่มีการเก็บข้อมูลจริ ง
 ผลเปรี ยบเทียบก่อน/หลังดาเนินโครงการที่มีความชัดเจน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- แนบรายละเอียดโครงการฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขแล้ว
- รู ปภาพประกอบ
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 9 น้ าดื่มสะอาดปลอดภัย
เกณฑ์ การประเมิน
- โรงเรี ยนขนาดเล็ก (นักเรี ยนไม่เกิน 500 คน)
อย่างน้อย 1 จุด
- โรงเรี ยนขนาดกลาง (นักเรี ยน 500-1,500 คน)
อย่างน้อย 2 จุด
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (นักเรี ยน 1,500 คนขึ้นไป)
อย่างน้อย 3 จุด
ผลการดาเนินงาน
- โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนจานวน.........................คน จานวนจุดที่เก็บน้ าส่ งตรวจ...........จุด
- แหล่งน้ าบริ โภค............................................... (น้ าฝน น้ าประปา ฯลฯ)
- จุดที่เก็บตัวอย่างน้ าส่ งตรวจ................................................................ (โรงอาหาร ห้องเรี ยน ฯลฯ)
- วันที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริ โภค............................ ส่ งตรวจที่................................... (LAB)
ผลตรวจวิเคราะห์ คุณภาพนา้ บริโภค (แนบสาเนาผลการตรวจวิเคราะห์น้ าบริ โภคตามเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริ โภคกรมอนามัย พ.ศ. 2553 จานวน 1 ฉบับ )
 ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าบริ โภคกรมอนามัยทั้ง 20 รายการ
 ระบุตวั ที่ไม่ผา่ น……………………………..
 กรณี โรงเรี ยนอยูใ่ นพื้นที่ประกาศเป็ นเขตน้ าประปาดื่มได้ มีเอกสารหลักฐานรับรองฯทุก 2 ปี
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- ตรวจแบคทีเรี ยประเภทโคลีฟอร์มและแบคทีเรี ยประเภทฟี คัลโคลิฟอร์ม ทุก 6 เดือน
- ตรวจคุณภาพน้ าบริ โภค 20 รายการ ทุก 1 ปี
- มีการเฝ้ าระวังคุณภาพน้ าดื่ม
- รู ปภาพประกอบ
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 10 น้ าดื่มพอเพียง
เกณฑ์ การประเมิน จุดบริ การ 1 ที่ต่อผูใ้ ช้ 75 คน
ผลการดาเนินงาน
- โรงเรี ยนมีผใู ้ ช้น้ าดื่ม.......... คน
- มีจานวนจุดบริ การน้ าดื่ม…………จุด คิดเป็ น 1 ที่ ต่อผูใ้ ช้ .................คน
- จุดบริ การน้ าดื่มมีที่ใดบ้าง..............................................................................
- นักเรี ยนมีแก้วน้ าดื่มส่ วนตัวทุกคน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- มีแผนการดูแลการทาความสะอาดและการบารุ งรักษาเครื่ องกรองน้ าหรื อภาชนะใส่ น้ า
- มีรูปภาพประกอบ
- การดูแลทาความสะอาดแก้วน้ าดื่มอย่างสม่าเสมอ
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 11 ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
เกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (16 ข้อ)
ผลการดาเนินงาน ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 16 ข้อ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- แนบผลการประเมินการผ่านเกณฑ์ตามแบบเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ 16 ข้อ
(ประเมินตนเองและประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ให้ลงชื่อ หน่วยงาน วันที่ทาการประเมิน ทุกครั้ง)
- มีแผนการดูแลการทาความสะอาดห้องน้ าห้องส้วมของแกนนานักเรี ยนและสมาชิกชมรมนั้นๆ
- รู ปภาพก่อน/หลัง การปรับปรุ ง
- มีโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ เรื่ องส้วมภายในโรงเรี ยน
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 12 ไม่จดั และจาหน่ายอาหารว่างหรื อขนมที่มีไขมันสู งและรสเค็มจัด
เกณฑ์ การประเมิน ทุกวันเปิ ดเรี ยน
ผลการดาเนินงาน โรงเรี ยนไม่จดั และจาหน่ายอาหารว่างหรื อขนมที่มีไขมันสู งและรสเค็มจัดทุกวันเปิ ดเรี ยน
โรงเรี ยนขายหรื อไม่ขายอะไรบ้าง.....................
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- มาตรการไม่จดั และจาหน่ายอาหารว่างหรื อขนมที่มีไขมันสู งและรสเค็มจัดในโรงเรี ยน (ถ้ามี)
- แนบรายการอาหารว่างและขนมที่จาหน่ายในโรงเรี ยนและรู ปภาพประกอบ
- ควรใช้ ตุ๋น ต้ม นึ่งหรื อย่างแทนการทอดด้วยน้ ามัน
- ถ้าปรุ งด้วยน้ ามันต่อมื้อ ไม่เกิน 1 ช้อนชา (5กรัม)
- รสเค็ม – มีโซเดียมไม่เกิน 100mgต่อครั้ง หรื อมีเกลือ ไม่เกิน0.25g (Naไม่เกิน2400mg/วัน)
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 13 ไม่จดั และจาหน่ายอาหารว่างและเครื่ องดื่มที่มีรสหวานจัด
เกณฑ์ การประเมิน ทุกวันเปิ ดเรี ยน
ผลการดาเนินงาน โรงเรี ยนไม่จดั และจาหน่ายอาหารว่างและเครื่ องดื่มที่มีรสหวานจัดทุกวันเปิ ดเรี ยน
โรงเรี ยนขายหรื อไม่ขายอะไรบ้าง.....................
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- มาตรการไม่จดั และจาหน่ายอาหารว่างและเครื่ องดื่มที่มีรสหวานจัดในโรงเรี ยน (ถ้ามี)
- แนบรายการอาหารว่างและเครื่ องดื่มที่จาหน่ายในโรงเรี ยนและรู ปภาพประกอบ
- ขนมน้ าตาลไม่เกิน3ชช./มื้อ ( 1ชช.=4g)
- เครื่ องดื่มน้ าตาลไม่เกิน 5%(ใส่ น้ าแข็ง 10% /ไม่ใส่ น้ าแข็ง 5%)
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 14 มีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนได้บริ โภคผักมื้อกลางวันทุกวันเปิ ดเรี ยนตามปริ มาณที่แนะนา
เกณฑ์ การประเมิน
- 3 ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน สาหรับนักเรี ยนอายุ 4-5 ปี
- 4 ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน สาหรับนักเรี ยนอายุ 6-13 ปี
- 5 ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน สาหรับนักเรี ยนอายุ 14-18 ปี
ผลการดาเนินงาน
1. กรณี ที่โรงเรี ยนจัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน มีการกาหนดเมนูอาหารประจาสัปดาห์ และต้อง
จัดหาผักมาประกอบอาหารอย่างน้อยวันละ ............ กิโลกรัม โดยคานวณจาก
- นักเรี ยนอายุ 4-5 ปี ............คน ต้องซื้ อผักคนละ 50 กรัม = …………….. กิโลกรัม
- นักเรี ยนอายุ 6-13 ปี ............คน ต้องซื้ อผักคนละ 70 กรัม = …………….. กิโลกรัม
- นักเรี ยนอายุ 14-18 ปี ............คน ต้องซื้ อผักคนละ 90 กรัม = …………….. กิโลกรัม
- บุคลากรในโรงเรี ยน ............คน ต้องซื้ อผักคนละ 120 กรัม = …………….. กิโลกรัม
2. กรณี ที่แม่คา้ จัดจาหน่าย (คานวณปริ มาณผักที่ขาย(จาน/ชาม) ต่อวันของแต่ละร้านรวมกัน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- มีเมนู อาหารย้อนหลัง 1 เดือน
- ตัวอย่างใบรายการจัดซื้ ออาหาร
- รู ปภาพประกอบ
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 15 โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหารในโรงเรี ยน
เกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (30 ข้อ)
ผลการดาเนินงาน โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหารในโรงเรี ยน 30 ข้อ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- แนบผลการประเมินการผ่านเกณฑ์ตามแบบสารวจสุ ขาภิบาลอาหารในโรงเรี ยน 30 ข้อ (ประเมิน
ตนเองและประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ให้ลงชื่อ หน่วยงาน วันที่ทาการประเมิน ทุกครั้ง)
- สาเนาผลตรวจสุ ขภาพของผูป้ รุ ง /ผูเ้ สิ ร์ฟ ในปี การศึกษาที่ผา่ นมาหรื อปี ปั จจุบนั (x-ray ปอด /
อุจจาระ ผลการตรวจปกติ) ควรตรวจไวรัสตับอักเสบในรายที่สงสัยหรื อมีอาการ
- กิจกรรมการดาเนินงานแกนนานักเรี ยนของชมรม อย.น้อย หรื ออาหารปลอดภัย
- รู ปภาพก่อน/หลัง การปรับปรุ ง
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 16 การบาดเจ็บในโรงเรี ยนจนทาให้นกั เรี ยนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในรอบปี ที่ผา่ นมา
(นับจากวันประเมิน)
เกณฑ์ การประเมิน ไม่มี
ผลการดาเนินงาน ไม่มีการบาดเจ็บในโรงเรี ยนจนทาให้นกั เรี ยนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในรอบปี ที่
ผ่านมา
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- มีรายงานการเกิดอุบตั ิเหตุของนักเรี ยนในรอบปี ที่ผา่ นมา
- มีบนั ทึกการเจ็บป่ วยในปี ที่ผา่ นมา (ระบบบันทึกรายงานการเจ็บป่ วยและอุบตั ิเหตุ ควรเพิ่มช่อง
บันทึกในรายงานระบุสาเหตุการเจ็บป่ วย/อุบตั ิเหตุ /ส่ งต่อ)
- มีระบบส่ งต่อ
- มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบตั ิเหตุในโรงเรี ยน
- Flow chart ระบบส่ งต่อ พร้อมเบอร์ โทรศัพท์เพื่อติดต่อบุคคล / สถานบริ การ
- รู ปภาพประกอบ
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 17 มีการจัดการแก้ไขเมื่อมีปัญหาที่เกิดจากภาวะมลพิษ ภายนอกที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ
เกณฑ์ การประเมิน ทุกปัญหา (ถ้ามี)
ผลการดาเนินงาน ไม่มีปัญหาหรื อมีปัญหา
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
กรณีมีปัญหา
- แนบข้อมูลปั ญหาและการแก้ไข
- ผลของการแก้ไขปั ญหา
- แนบเอกสารขอความร่ วมมือกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหา
- ฯลฯ
กรณีทไี่ ม่ มีปัญหา
- แนบโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปั ญหาที่เกิดจากภาวะมลพิษ ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
สุ ขภาพ เช่น การเดินรณรงค์ในชุมชน ,การจัดนิทรรศการ ,เสี ยงตามสาย ,หอกระจายข่าวในชุมชน ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 18 โรงเรี ยนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน
เกณฑ์ การประเมิน ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (30 ข้อ)
ผลการดาเนินงาน โรงเรี ยนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน 30 ข้อ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- แนบผลการประเมินการผ่านเกณฑ์ตามแบบสารวจสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน 30 ข้อ
(ประเมินตนเองและประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ให้ลงชื่อ หน่วยงาน วันที่ทาการประเมิน ทุกครั้ง)
- รู ปภาพก่อน/หลัง การปรับปรุ ง
- การจัดทาแผนป้ องกันอัคคีภยั /อุบตั ิภยั /การซ้อมแผนฯ
- ฯลฯ

ตัวชี้วดั ที่ 19 การสู บบุหรี่ ในโรงเรี ยน
เกณฑ์ การประเมิน ไม่มี
ผลการดาเนินงาน นักเรี ยนและบุคลากรทุกคนไม่มีการสู บบุหรี่ ในโรงเรี ยน
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
- โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
- มาตรการห้ามสู บบุหรี่
- ป้ ายห้ามสู บบุหรี่
- รู ปภาพประกอบ
- ฯลฯ

แนวทางการจัดเรียงแฟ้ม
การประเมินโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพระดับเพชร
19 ตัวชี้วดั 19 แฟ้ม

กริณทร์ สิ มลิลาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

