การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเกิดจากแนวคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดําเนินงานด้าน
อนามัยโรงเรียน (School Health Program) ซึ่งเดิมอาศัยหลักการสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ สุขศึกษาใน
โรงเรียน (School Health Education) อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (School
Health
Environment) และบริการอนามัยโรงเรียน (School Health Service) ลักษณะการปฏิบัตงานเป็น
แบบสั่งการจากบนลงล่าง โดยนําแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่ลักษณะการปฏิบัติงานเกิดจาก
ความคิดริเริ่มร่วมกันของคนในชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและทุกคนในชุมชนให้มีสุขภาพดีขึ้น
โดยในช่ ว งแรกได้ กํ า หนดเกณฑ์ ป ระเมิ น โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 3 องค์ ป ระกอบ ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์
ด้านกระบวนการ 5 ด้ าน ได้ แ ก่ 1) นโยบายด้ านส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ 2) คณะกรรมการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
3) การค้นหาและกําหนดปัญหาสุขภาพ 4) แผนงาน/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ และ 5) การดําเนินงาน
ตามแผนและการติดตามผล ในปี 2545 ได้พัฒนาเกณฑ์เป็น 10 องค์ประกอบ จัดระดับการประเมิน เป็น
3 ระดับ คือ ทองแดง เงิน และทอง และในปี 2551 กรมอนามัยจึงยกระดับเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพให้สูงขึ้นเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่งขั้นตอนการดําเนินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเกิดจากครูและนักเรียนเห็นความสําคัญของการ
มีสุขภาพดีและความจําเป็นในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กทั้งยังมุ่งสร้างโรงเรียนให้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพของทุกคนในชุมชน จึงมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1.สร้างความร่วมมือและการสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โดยผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ความสําคัญและความจําเป็นในการดําเนินงานสร้างสุขภาพเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน จากนั้นผู้บริหารแจ้งความจํานงเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือเขต
พื้นที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
2. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจงานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน ชุมชน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการของโรงเรียน จํานวน 10-15 คน ได้แก่ ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนองค์กรในชุมชน ทําหน้าที่ค้นหาแนวทางเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

3. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้นําชุมชน และผู้สนใจในพื้นที่ ดําเนินงานร่วมกับ
โรงเรียนในการเผยแพร่ข่าวสารด้านส่งเสริมสุขภาพ ระดมทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและสร้าง
ความแข็งแกร่งในการดําเนินงาน
4. วิเคราะห์สถานการณ์ คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน สํารวจสถานการณ์ด้าน
สุขภาพของโรงเรียน ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เช่น ปัญหา
สุขภาพ สภาพแวดล้อม สภาพสังคม รวมถึงทรัพยากรในชุมชนที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
5. กํ าหนดจุ ดเริ่ มต้ นการทํางาน คณะกรรมการส่งเสริมสุ ขภาพของโรงเรี ยนนําผลการวิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพมาร่วมกันระดมความคิดกําหนดประเด็นดําเนินการส่งเสริมสุขภาพตามความต้องการของ
นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
6.จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร คณะกรรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของโรงเรี ย นกํ า หนดนโยบายและ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน รูปแบบกิจกรรม บทบาท
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล การประสานงาน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและระบบรายงาน
7. ติ ด ตามและประเมิ น ผล คณะกรรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของโรงเรี ย นมี ก ารติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ าในการดํ าเนิ นงาน โดยจั ดประชุ มแลกเปลี่ยนข้ อมู ล ข่าวสารระหว่ างผู้ เ กี่ยวข้อ ง มี การ
ประเมินผลการดําเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จ และมีการปรับแผนงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
ในการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ
8.พัฒนาเครือข่ายระดับท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมีการผลักดันและ
สนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกันด้วยการสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลประสบการณ์และแหล่งทรัพยากร
องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค มี 2 องค์ประกอบหลัก 10 ประการ คือ
1. องค์ประกอบด้านกระบวนการ เพื่อเป็นฐานในการสนับสนุนการดําเนินงานต่างๆ ได้แก่
1) นโยบายโรงเรียน หมายถึง ข้อความที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรี ยน ซึ่ง จะส่ง ผลต่ อกิ จกรรมและทรั พยากรในการส่ งเสริ ม สุ ขภาพนั กเรี ยน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน
2) การบริหารจัดการ หมายถึง การจัดองค์กรและระบบบริหารงานของโรงเรียนเพื่อให้
การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

2. องค์ประกอบด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
ต่างๆ ในโรงเรียน ได้แก่
3) โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมต้อง
ดําเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแล สนับสนุน
สุขภาพของเด็กในชุมชน
4) การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ หมายถึง การควบคุม ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพกาย จิต และสังคม
รวมถึงการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น
5) บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนจัดให้มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จําเป็น
สําหรับนักเรียนทุกคน ได้แก่ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพและการบริการรักษาพยาบาล
6) สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในหลักสูตรการศึกษา
และผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีการฝึกปฏิบัติที่นําไปสู่การมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย หมายถึง การดําเนินงานให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ปลอดภัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวการณ์
เจริญเติบโตสมวัยและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างถูกวิธี
8) ออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ หมายถึง สนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนออกกําลังกาย เล่นกีฬาและทํากิจกรรมนันทนาการโดยการจัดสถานที่ จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เหมาะสม และปลอดภัย
9) การให้คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนว
และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักเรียน ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง /พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
10) การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองแดง
: ผ่านเกณฑ์ประเมินขัน้ ดีมากไม่น้อยกว่า 4 องค์ประกอบ
: ไม่มีผลการประเมินต่ํากว่าขั้นพื้นฐานใน 6 องค์ประกอบที่เหลือ

ระดับเงิน
: ผ่านเกณฑ์ประเมินขัน้ ดีมาก ไม่น้อยกว่า 6
: ไม่มีผลการประเมินต่ํากว่าขั้นพื้นฐาน ใน 4
ระดับทอง
: ผ่านเกณฑ์ประเมินขัน้ ดีมาก ไม่น้อยกว่า 8
: ไม่มีผลการประเมินต่ํากว่าขั้นพื้นฐาน ใน 2
เกณฑ์ตดั สิน
ผ่านเกณฑ์ประเมินดีมาก
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ดี
ผ่านเกณฑ์ขนั้ พื้นฐาน
ควรพัฒนาต่อไป

องค์ประกอบ
องค์ประกอบทีเ่ หลือ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบทีเ่ หลือ

ได้คะแนน 75% ขึ้นไป
ได้คะแนน 65-74 %
ได้คะแนน 55-64 %
ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 55 %

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร การดําเนินงานตามองค์ประกอบของการเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 10 ประการ เป็นกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคในโรงเรียน การประเมินเพื่อผ่านเกณฑ์แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับทองแดง ระดับเงิน และระดับ
ทอง อย่างไรก็ตามกรมอนามัยได้พัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นเป็น
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ เพชร ที่ ป ระกอบด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ที่ มุ่ ง ผลลั พ ธ์ ท างสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินครบทุกตัวชี้วัด ดังนี้
มาตรฐานด้าน
ตัวชีว้ ัด
เกณฑ์ประเมิน
1. การดําเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

1. ผ่านการประเมินรับรอง เป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง

ณ ปัจจุบัน (เป็นระดับทอง)

2. การดําเนินงานสุขภาพ
ของนักเรียน แกนนํา

2. มีการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทําได้ ชมรมสุขภาพอื่นๆ
ชุมนุมหรือแกนนํานักเรียนที่รวมตัวกันดําเนิน
กิจกรรมสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ

อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

3. มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จ
ชัดเจนในการลดปัญหาสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและ/หรือชุมชน

อย่างน้อย 1 เรื่อง

มาตรฐานด้าน
3. ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ดังนี้
3.1 ภาวะสุขภาพของ
นักเรียน (Health
Status)

3.2 โครงการแก้ไข
ปัญหาในโรงเรียน
3.3 งานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาการ
3.3.1 น้ําดื่ม
สะอาด และเพียงพอ

ตัวชีว้ ัด
4. ภาวะโภชนาการ
4.1 นักเรียนมีน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H)
เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วนและอ้วน)
4.2 นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A)
ต่ํากว่าเกณฑ์ (ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย)

เกณฑ์ประเมิน

ไม่เกินร้อยละ 7
ไม่เกินร้อยละ 5

5. นักเรียนไม่มีฟันแท้ผแุ ละไม่มีฟันแท้ไม่ถกู ถอน

-ร้อยละ 45 ขึ้นไปในนักเรียน
ประถมศึกษา
-ร้อยละ 35 ขึ้นไปในนักเรียน
มัธยมศึกษา

6. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับ
สุขภาพผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

7. นักเรียนมีสขุ ภาพจิตดี

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

8. มีโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีความชุกสูงหรือ
อย่างน้อย 1 โครงการ
เป็นอันตรายในเด็กวัยเรียนได้เป็นผลสําเร็จและต่อเนื่อง
9. น้ําดื่มสะอาดปลอดภัย

ร.ร.ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่
เกิน 500 คน) 1 จุด
ร.ร.ขนาดกลาง (นักเรียน
500-1,500 คน) 2 จุด
ร.ร.ขนาดใหญ่ (นักเรียน
1,500 คนขึ้นไป) 3 จุด
(ทั้งนี้ ร.ร.ขนาดกลาง และ
ใหญ่ ตรวจคุณภาพน้ําตาม
เกณฑ์กรมอนามัย 1 จุด
ส่วนจุดที่ 2 และ 3 ตรวจ
เฉพาะด้านแบคทีเรีย)

มาตรฐานด้าน

3.3.2 สุขาน่าใช้
3.3.3 โภชนาการ และ
สุขาภิบาลอาหาร

3.3.3 โภชนาการ และ
สุขาภิบาลอาหาร

3.3.4 การป้องกันอุบตั ิภัย

3.3.5 การป้องกัน
สภาพแวดล้อม ที่เป็น
มลพิษ

ตัวชีว้ ัด

เกณฑ์ประเมิน

10. น้ําดื่มเพียงพอ

มีจุดบริการน้ําดื่ม 1 ที่ /
ผู้ใช้ 75 คน

11. ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS

ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (16 ข้อ)

12. ไม่จัดและจําหน่ายอาหารว่างหรือขนมที่มีไขมัน
สูงและรสเค็ม
13. ไม่จัดและจําหน่ายอาหารว่างและเครือ่ งดื่มที่มี
รสหวานจัด

ทุกวันเปิดเรียน
ทุกวันเปิดเรียน

14. มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักมือ้
กลางวันทุกวันเปิดเรียนตามปริมาณที่แนะนํา

3 ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน
(สําหรับนักเรียนอายุ 4-5 ปี)
4 ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน
(สําหรับนักเรียนอายุ 6-13 ปี)
5 ช้อนกินข้าว/มื้อ/คน
(สําหรับนักเรียนอายุ 14-18 ปี

15. โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (30 ข้อ)

16. การบาดเจ็บในโรงเรียนจนทําให้นักเรียนต้องพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมานับจาก
วันประเมิน

ไม่มี

17. มีการจัดการแก้ไขเมือ่ มีปัญหาที่เกิดจากภาวะ
มลพิษภายนอกที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทุกปัญหา (ถ้ามี)

18. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (30 ข้อ)

19. การสูบบุหรี่ในโรงเรียน

ไม่มี

กระบวนการในการเข้าสูก่ ารรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สสจ. รวมกับ สพท.
ชี้แจง

โรงเรียนเขารวมโครงการ

โรงเรียนประเมินตนเอง
ภายใต 10 องคประกอบ
โดยคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน

ไมผาน

ผาน

โรงเรียนพัฒนา
เขาสูเกณฑ

ประเมินรับรองเปน
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเงิน และ
ทองแดง

โรงเรียนแจงความจํานงสมัครเขารวม
โครงการไปยังหนวยงานตนสังกัดในพืน้ ที่

แจงความจํานงขอรับการประเมิน
ไปยังเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่ดูแลโรงเรียน

พัฒนา

ประเมินรับรองการเปนโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับทอง

ทีมประเมิน
ระดับอําเภอ

โรงเรียนพัฒนาสูเกณฑระดับเพชร

ไมผาน

โรงเรียนพัฒนา
เขาสูเกณฑ

โรงเรียนประเมินตนเอง
โดยคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียน

ทีมประเมิน
ระดับอําเภอ

ผาน
แจงความจํานงขอรับการประเมิน
พรอมเอกสาร/หลักฐาน ไปยัง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประเมินรับรองการเปนโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพระดับเพชรในเบื้องตน
ตรวจสอบและรับรองการเปน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร

รับเกียรติบัตร
• การรับรองมีอายุ 3 ป นับจากวันทีร่ ะบุไวในเกียรติบัตร
• การเลื่อนระดับของการประเมิน สามารถทําไดตามความพรอมของโรงเรียน

ทีมประเมิน
ระดับจังหวัด
ทีมประเมินจากศูนยอนามัย
รวมกับสวนกลางและ
ทีมประเมินระดับจังหวัด

