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กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

คํานํา
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและสื่อให้เห็น
กระบวนการของการทํางานตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ไม่
ผิดพลาดและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่างานที่ปฏิบัตินั้น ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด มี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างใด
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งเป็นงานในกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา และเป็นที่สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดให้เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และก้าวเข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ ทอง ระดับเพชร ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็น
การส่งเสริมนักเรียนในสังกัด ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ เป็นการฝึกทักษะและพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม
โดยจะทําให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของนักเรียน นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้การ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
อรุณพร กัลย์จารึก

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ความหมายของ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”
แนวคิด การดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอน การเข้าสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอน การรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอน ระดับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ก
ข
ค
๑
๑
๒–๓
๔
๕
๖

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แนวคิด
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิต
อาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญ ประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุนกอง
ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติเด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลง
นามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยน
และการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้
ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริม
ให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัยโดยเน้นกีฬา
นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้วยการระดมทรัพยากรจาก
ทุกฝ่าย
4. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับ
ไปสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการจัดการศึกษาทั้ง
แลกเปลี่ยน และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

คู่มือการปฏิบตั ิงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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ความหมายของ “ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ”
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและ
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ําเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน
แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการพัฒนาที่มีความครอบคลุมทุกมิติ ด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนทั้งในโรงเรียนและชุมชน ให้สามารถ นําความรู้ และ
ทักษะด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถ
ตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ์ที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะนักเรียน ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึก
ทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
สะอาดและปลอดภัย ทําให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตดีที่และอยู่ใน สังคมอย่างมีความสุข
การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน
การดําเนินงานอนามัยโรงเรียน (School Health Program) ในอดีตเน้นการให้บริการ 3 เรื่อง
หลัก คือ สุขศึกษาในโรงเรียน (School Health Education) อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (School Health
Environment) และ บริการอนามัยโรงเรียน (School Health Service)
ต่อมามีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนจากข้อเสนอแนวคิด “ โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ” ของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาขององค์การอนามัยโลก ซึ่ง ประเทศ
ไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสํานักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้
(SEARO) ขององค์การอนามัยโลก จัดประชุม Intercountry Consultation on Health Promoting School
เมื่อวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2540 ณ กรุงเทพมหานคร ผูเ้ ข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และผู้แทนจาก 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ สืบเนื่อง
จากการประชุมดังกล่าว กรมอนามัยจึงนําแนวคิดและกลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนี้ มาดําเนินการในช่วงเวลา
ที่ตรงกับแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) โดยลักษณะ การทํางานอยู่บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานองค์กร และประชาชนในชุมชน มีการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง
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การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยแสดง
ความจํานงกับสํานักงานสาธารณสุขประจําอําเภอ หรือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 และรับคู่มือการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนา
สู่การประเมินรับรองในระดับต่าง ๆ ต่อไป
ขั้นตอนการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกิดจากผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสุขภาพดี และความจําเป็นในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก
รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดีของทุกคนในชุมชนโดย
โรงเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างความสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น
ผู้บริหารโรงเรียนควรชี้แจงแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชนและประชาชนท้องถิ่น
เกี่ยวกับความสําคัญและความจําเป็นในการดําเนินงานสร้างสุขภาพเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
2. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน สรรหากลุ่มบุคคลที่สนใจงานส่งเสริมสุขภาพ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
ประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุขและผูแ้ ทนองค์กรในชุมชน โดยคณะกรรมการชุดนี้
ทําหน้าที่ในการร่วมกันค้นหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3. จัดตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาจากผู้นําชุมชน
และ ผู้ทสี่ นใจ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทํางานร่วมกับโรงเรียนในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ตลอดจนระดมทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

- 3–
4. วิเคราะห์สถานการณ์
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนสํารวจสถานการณ์ด้านสุขภาพของโรงเรียนและ
ชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เช่น สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ สภาพ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมทั้งทรัพยากรในชุมชนที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
5. กําหนดจุดเริ่มต้นในการทํางาน
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน นําผลการวิเคราะห์สภาพการณ์สุขภาพของ
โรงเรียนและชุมชน มาร่วมกันระดมความคิดในการกําหนดประเด็นเพื่อดําเนินการส่งเสริมสุขภาพตามสภาพ
ปัญหา/ความต้องการของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
6. จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน รูปแบบกิจกรรม บทบาทที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดใน
การติดตามประเมินผล การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและระบบรายงานให้ชัดเจน
7. ติดตามประเมินผล
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน โดยการ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลการดําเนินงาน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จ และการปรับแผนงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการดําเนินงานเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
8. การพัฒนาเครือข่ายระดับท้องถิ่น
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน มีการผลักดันและสนับสนุนการ
ดําเนินงานซึ่งกันและกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
ประสบการณ์ และแหล่งทรัพยากร ตลอดจนมีการจูงใจให้โรงเรียนอื่น ๆ ที่ยังไม่ร่วมโครงการเกิดความตื่นตัว
และร่วมดําเนินการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

- 4 ขั้นตอนการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ พ รรณบุ รี เขต 1 ชี้แจงหน่วยงานฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายการศึกษา ตลอดจนโรงเรียนที่แสดงเจตจํานง
เข้าร่วมพัฒนา
2. โรงเรียนประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
10 องค์ประกอบ เพื่อค้นหาสิ่งที่ยังไม่ได้ดําเนินการ หรือดําเนินการไม่ครบถ้วน
3. โรงเรียนพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์ โดยใช้วงจร PDCA คือ วางแผน ดําเนินการ ทบทวน
ตรวจสอบ แก้ไขเพื่อปรับแผนใหม่ ทั้งในส่วนที่สามารถดําเนินการได้เองและส่วนที่จําเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนจากบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งสามารถขอรับคําแนะนําได้จากทีมประเมินระดับอําเภอ
4. เมื่อโรงเรียนดําเนินการได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และเห็นว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินได้จากหน่วยงาน
สาธารณสุขอําเภอ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน
5. โรงเรียนนําผลจากการผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมาเป็นข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อก้าวสู่ระดับเพชร
6. โรงเรียนประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อ
ค้นหาสิ่งที่ยังไม่ถึงเกณฑ์และพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์
7. เมื่อโรงเรียนเห็นว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จะต้องจัดทํา
เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงผลการบรรลุตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม ส่งผ่านทีมประเมินระดับอําเภอไปยังทีม
ประเมินระดับจังหวัดเพื่อประเมินในเบื้องต้น
8. เมื่อโรงเรียนได้รับการประเมินว่าผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในเบื้องต้น
จากทีมประเมินระดับจังหวัดแล้ว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งศูนย์อนามัยเพื่อขอรับการประเมินรับรอง
โรงเรียน
9. หลังจากทีมประเมินจากศูนย์อนามัยได้ประเมินโรงเรียนและพิจารณาให้ผ่านการ
ประเมิน ในระดับเพชรแล้ว ส่งเอกสารรายงานของโรงเรียน (รายงานที่แก้ไขแล้ว) และสรุปผลการประเมินของ
ศูนย์ อนามัย เพื่อให้กรมอนามัยพิจารณาการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป

- 5 การดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10

นโยบายของโรงเรียน
การบริหารจัดการในโรงเรียน
โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
บริการอนามัยโรงเรียน
สุขศึกษาในโรงเรียน
โภชนาการการและอาหารที่ปลอดภัย
การออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ
การให้คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

ระดับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองแดง
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมาก 4 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านตัวชี้วัดทุกตัว ผ่าน
เกณฑ์การประเมินขั้นดีใน 6 องค์ประกอบที่เหลือ
ระดับเงิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมาก 6 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านตัวชี้วัดทุกตัว ผ่าน
เกณฑ์การประเมินขั้นดีใน 4 องค์ประกอบที่เหลือ
ระดับทอง
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมาก 8 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านตัวชี้วัดทุกตัว
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีใน 2 องค์ประกอบที่เหลือ

- 6 เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8
ตัวชี้วัดที่ 9
ตัวชี้วัดที่ 10
ตัวชี้วัดที่ 11
ตัวชี้วัดที่ 12
ตัวชี้วัดที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 14
ตัวชี้วัดที่ 15
ตัวชี้วัดที่ 16
ตัวชี้วัดที่ 17
ตัวชี้วัดที่ 18
ตัวชี้วัดที่ 19

โรงเรียนผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
มีการจัดตั้งชมรมสุขภาพที่มนี ักเรียนแกนนํารวมตัวกัน
ดําเนินกิจกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่ประสบผลสําเร็จชัดเจนในการลดปัญหา
สุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนหรือชุมชน
ภาวการณ์เจริญเติบโต
นักเรียนไม่มีฟนั แท้ผุ อุด และถอน
นักเรียนอายุ 7-18 ปี มีสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพผ่านเกณฑ์
นักเรียนที่มีปญ
ั หาสุขภาพจิตได้รับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสุขภาพอนามัยทางเพศ
การสูบบุหรี่ในโรงเรียน
นักเรียนที่มีสายตาและการได้ยินผิดปกติได้รับการแก้ไข
มีโครงการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่มีความชุกสูง หรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนได้เป็นผลสําเร็จ
น้ําบริโภคปลอดภัยและเพียงพอ
ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
มีการจัดหรือจําหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง
มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักมื้อกลางวันตามปริมาณที่แนะนํา
โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
การบาดเจ็บในโรงเรียนที่ทําให้นักเรียนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
มีการจัดการปัญหาที่เกิดจากมลภาวะภายนอกโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

