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แบบประเมินการพัฒนาสู่โรงเรียน อย.น้อย [Plus]   

 
 

ส่วนที่ 1 ด้านมาตรฐานและคุณภาพในการด าเนินงานเพื่อการสร้างความรอบรู้สุขภาพในสถานศึกษา       
ค าอธิบาย: แบบประเมนิส่วนที ่1 ด้านมาตรฐานและคุณภาพในการด าเนนิงานเพื่อการสร้างความรอบรู้สุขภาพในสถานศึกษา  เป็นการประเมินประสทิธิผลของสถานศึกษาในการด าเนนิเพื่อการ
สร้างความรอบรู้สุขภาพ อย่างมคีุณภาพและมีมาตรฐาน โดยการประเมินตนเอง พร้อมแสดงหลกัฐานให้ครบถ้วน  
การค านวณผลการประเมิน: ประเมินตนเองตามสิง่ที่ด าเนินงานจริงและแลว้เสร็จแล้ว โดยพิจารณาจากค าอธิบาย ก่อนระบุระดับคะแนนทีไ่ด้ (A) เพื่อน าผลที่ได้ไปคิดคะแนนประเมิน ด้วยการ
น าคะแนน (A) x น  าหนักของแต่ละองค์ประกอบ (B)  เพื่อน าไปรวมเป็นคะแนนของส่วนนั น ๆ 

องค์ประกอบท่ี 1 : ทิศทางการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

คะแนน 
(A) 

หล
ักฐ

าน
ใน

กา
รป

ระ
เม

ิน 

น  าหนัก (6) 
 (B) 

คะแนนประเมนิ  
(AxB =...............) 

คะแนนเต็ม  
(30 คะแนน) 

มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายเพื่อสร้างความรอบรูด้้านผลิตภณัฑ์สุขภาพในสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 

1 - หนังสือสั่งการ เพื่อน านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดา้นสขุภาพ และ/หรือการ
สร้างความรอบรู้จากหน่วยงานส่วนกลาง สู่การปฏิบัต ิ

การก าหนดนโยบายและเป้าหมาย เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพในสถานศึกษา 
จากการมสี่วนร่วมกับบคุลากรที่เกีย่วข้องในสถานศึกษา 
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- การประชุมและวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง  
- รูปภาพและหลักฐานประกอบ ท่ีแสดงในเห็นถึงการมสี่วนร่วม 

มีการประกาศ สื่อสารนโยบายและเป้าหมาย การสร้างความรอบรูด้า้นผลติภณัฑ์สุขภาพ ให้
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับและนักเรยีน รบัรู้โดยทั่วกัน  

3 - หลักฐานการประกาศการสร้างความรอบรูด้้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ เช่น ผ่านการประชุม
ของสถานศึกษา การติดประกาศ หรือ อื่น ๆ  

มีการวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุงนโยบายและเป้าหมาย จากปัญหาและอปุสรรคจากการ
ด าเนินงาน เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

4 - เอกสารสรุปผล/รายงานผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
- การปรับปรุงนโยบายและเป้าหมาย ท่ีผู้บริหารเห็นชอบ  

มีการวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุงนโยบายและเป้าหมาย โดยน าผลลัพธ์จากการด าเนินงานด้าน
อนามัยโรงเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคมาใช้ในการปรับปรุง 

5 - เอกสารสรุปผล/รายงานผลการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานอนามัยโรงเรียนและการ
คุ้มครองที่ผ่านมา  
- เอกสารแสดงการปรบัปรุงนโยบายและเป้าหมาย ท่ีผู้บรหิารเห็นชอบ 
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องค์ประกอบท่ี 2 : บุคลากรร่วมขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพของ
สถานศึกษา 

คะแนน 
(A) 

หล
ักฐ

าน
ใน

กา
รป

ระ
เม

ิน 

น  าหนัก (5) 
 (B) 

คะแนนประเมนิ  
(AxB =...............) 

คะแนนเต็ม  
(25 คะแนน) 

มีครู/เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายใหด้ าเนินงานการสร้างความรอบรู ้ร่วมกับงานด้านสุขภาพ
อื่นในสถานศึกษา เช่น งานโภชนาการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด เป็นต้น  

1 - เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน โดยปรากฏชื่อผู้ที่ไดร้ับมอบหมายของสถานศึกษา 

มีครู/เจ้าหน้าท่ี ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนงานด าเนินงานการสร้างความรอบรู้ 
ร่วมกับคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง  

2 - ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานและองค์ประกอบหน้าท่ีที่ชัดเจน  
- การประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและกิจกรรม  

มีครู/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก น านวัตกรรมและสื่อการสอนแบบผสมผสาน มาใช้
เพื่อสร้างความรอบรู้ดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

3 - แผนและรายละเอียดการด าเนินงาน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ (โดย
ละเอียดและชัดเจน) 

มีครู/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
ตามรูปแบบ V- shape มาใช้เพื่อสร้างความรอบรู้ดา้นผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

4 - แผนและรายละเอียดการด าเนินงาน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ (โดย
ละเอียดและชัดเจน) 

มีการตดิตามผลการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ และน าผลมาปรับปรุงแผนการ
สอน แผนกิจกรรม แผนการให้ความรู้ อย่างชัดเจน โดยครู/เจ้าหน้าที่ ทีเ่ป็นผู้รับผดิชอบหลัก 

5 - ผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน  
- หลักฐานการประชุม/การชี แจง ร่วมกับคณะท างาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบท่ี 3 : ความร่วมมือจากเครือข่ายร่วมด าเนินงานการสร้างความรอบรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุภาพของสถานศกึษา 

คะแนน 
(A) 

หล
ักฐ

าน
ใน

กา
รป

ระ
เม

ิน 

น  าหนัก (5) 
 (B) 

คะแนนประเมนิ  
(AxB =...............) 

คะแนนเต็ม  
(25 คะแนน) 

ไม่มีข้อตกลงเฉพาะส าหรบัความรว่มมือจากภาคเีครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง แต่มีการให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานเพื่อการสรา้งความรอบรูด้้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ ตามที่ร้องขอ 

1 - เอกสารหลักฐาน/รูปถ่ายกิจกรรมด้านการสร้างความรอบรูด้้านผลติภัณฑ์สุขภาพของ
สถานศึกษา ทีแ่สดงใหเ้ห็นความรว่มมือจากคร/ูเจ้าหน้าท่ี 

มีข้อตกลงความร่วมมือที่ก าหนดบทบาทหน้าทีชั่ดเจนของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานเพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2 - ค าสั่งคณะท างาน/ข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
- เอกสารหลักฐาน/รูปถ่ายกิจกรรม  

มีแผนกิจกรรมเพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านผลติภณัฑส์ุขภาพ หรือการสร้างทักษะในการ
รู้เท่าทันสื่อ หรือการเฝ้าระวังผลติภัณฑส์ุขภาพ ร่วมกับภาคเีครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

3 - แผนกิจกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการสร้างทักษะในการรู้เท่า
ทันสื่อ หรือการเฝ้าระวังผลติภณัฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมหลักฐานในการด าเนินงาน  

มีแผนกิจกรรมเพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านผลติภณัฑส์ุขภาพ และการสร้างทักษะในการ
รู้เท่าทันสื่อ และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑส์ุขภาพ ร่วมกับภาคเีครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

4 - แผนกิจกรรมทั งการสรา้งความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการสร้างทักษะในการ
รู้เท่าทันสื่อ และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ ท่ีพร้อมหลักฐาน 

มีการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข แจ้งให้เครือข่ายทราบ
ผ่านเวที และ/หรือ ช่องทางที่เหมาะสม 

5 - การจัดประชุมชี แจง/การจดักิจกรรมแลกเปลี่ยน/เวทีสาธารณะ 
- เอกสารหลักฐาน/รูปถ่ายกิจกรรม 
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องค์ประกอบท่ี 4 : การด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสง่เสริมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑส์ุขภาพในสถานศกึษา 

คะแนน 
(A) 

หล
ักฐ

าน
ใน

กา
รป

ระ
เม

ิน 

น  าหนัก (10) 
 (B) 

คะแนนประเมนิ  
(AxB =...............) 

คะแนนเต็ม  
(50 คะแนน) 

มีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ท่ีผ่านการรับรองในระดับต่ ากว่าดีเยีย่ม ที่ผล
การรับรองยังไม่หมดอายุในปัจจุบนั 

1 - หลักฐานผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย  
- ประกาศนียบัตรรับรองผลที่ออกโดย อย.  

มีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ท่ีผ่านการรับรองในระดับต่ ากว่าดีเยีย่ม ที่ผล
การรับรองยังไม่หมดอายุในปัจจุบนั และเคยผ่านการรับรองในระดบัดีเยี่ยม อย่างน้อย 1 ครั ง 
นับตั งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน  

2 - หลักฐานผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย   
- หลักฐานผลการรบัรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ในระดับดีเยี่ยม 
- ประกาศนียบัตรรับรองผลที่ออกโดย อย. 

มีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ท่ีผ่านการรับรองในระดับดีเยี่ยม ท่ีผลการ
รับรองยังไม่หมดอายุในปัจจุบัน  

3 - หลักฐานผลการรบัรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ในระดับดีเยี่ยม 
- ประกาศนียบัตรรับรองผลที่ออกโดย อย. 

โรงเรียน อย. น้อย ท่ีผ่านการรับรองในระดับดีเยีย่ม และผลการรับรองยังไม่หมดอายุใน
ปัจจุบัน  และมีการน าความรู้ขยายสู่โรงเรียนเครือข่าย  

4 - หลักฐานผลการรบัรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ในระดับดีเยี่ยม 
- หลักฐานกิจกรรมขยายผล/รูปถา่ยกิจกรรม 

โรงเรียน อย. น้อย ท่ีผ่านการรับรองในระดับดีเยีย่ม และผลการรับรองยังไม่หมดอายุใน
ปัจจุบัน  และมีความร่วมมือในการด าเนินงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ/หรือ อย. 

5 - หลักฐานผลการรบัรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ในระดับดีเยี่ยม 
- เอกสารหลักฐานความร่วมมือ/กิจกรรม/หนังสือรับรอง/ค าสั่งแต่งตั ง 

           เอกสารหลักฐานประกอบ               ครบ                   ไมค่รบ   ผลรวมคะแนนทุกองค์ประกอบ    ...................................... คะแนน  
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ส่วนที่ 2 ด้านการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม        

ค าอธิบาย: แบบประเมนิส่วนที ่2 ด้านการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เป็นการประเมินการด าเนนิกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จากครูและนักเรียน ร่วมกับภาคเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง พร้อมแสดงหลักฐานให้ครบถ้วน 
การค านวณผลการประเมิน: ประเมินตนเองตามสิง่ที่ด าเนินงานจริงและแลว้เสร็จแล้ว โดยพิจารณาจากค าอธิบาย ก่อนระบุคะแนนทีไ่ด้ (A) เพื่อน าผลที่ได้ไปคิดคะแนนประเมิน ด้วยการน า
คะแนน (A) x น  าหนักของแต่ละองค์ประกอบ (B)  เพื่อน าไปรวมเป็นคะแนนของส่วนนั น ๆ  
 

องค์ประกอบท่ี 1 : การสื่อสารเตือนภัยเพ่ือการใช้ผลิตภัณฑส์ุขภาพอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

คะแนน 
(A) 

หล
ักฐ

าน
ใน

กา
รป

ระ
เม

ิน 

น  าหนัก  (B) คะแนนประเมนิ คะแนนเต็ม 

1.1 การด าเนินงานเพ่ือสื่อสารเตือนภัย ภายนอกสถานศึกษา ( B=15) (AxB =...............)  (75 คะแนน) 

มีกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและเตือนภัยในประเด็นส าคัญร่วมกับภาคเีครือข่ายที่ก าหนดไว้ ** 
ได้แก่ (1) กิจกรรม อย.น้อย บอกต่อ, (2) กิจกรรม อย.น้อย รูไ้ว้เลือกเป็น (3) กิจกรรม อย.
น้อย เตือนภัย อย่างใดอย่างหนึ่ง   

1 - รายงานสรุปผลการจดักิจกรรมตามที่ก าหนด (รายละเอยีดดังค านยิาม)พร้อมแสดง
หลักฐานการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นรายละเอียด ความร่วมมือ วัน เวลาและสถานท่ี
ในการจัดที่ชัดเจน 

- หนังสือเพื่อเสนอให้ผูบ้ริหารทราบถึงผลการจดังาน หรือ ผลการวเิคราะห์และถอด
บทเรียนการด าเนินงาน  

 
** รายละเอียดค าอธิบายกิจกรรม อยู่ในค านิยามด้านล่าง 

มีกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและเตือนภัยในประเด็นส าคัญร่วมกับภาคเีครือข่ายที่ก าหนดไว้ ** 
ได้แก่ (1) กิจกรรม อย.น้อย บอกต่อ, (2) กิจกรรม อย.น้อย รูไ้ว้เลือกเป็น (3) กิจกรรม อย.
น้อย เตือนภัย ครบถ้วนทุกกิจกรรม แต่น้อยกว่า 2 ครั งต่อปีต่อกิจกรรม 

2 
 

มีกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและเตือนภัยในประเด็นส าคัญร่วมกับภาคเีครือข่ายที่ก าหนดไว้ ** 
ได้แก่ (1) กิจกรรม อย.น้อย บอกต่อ, (2) กิจกรรม อย.น้อย รูไ้ว้เลือกเป็น (3) กิจกรรม อย.
น้อย เตือนภัย ครบถ้วนทุกกิจกรรม จ านวน 2 ครั งต่อปีต่อกิจกรรม 

3 

มีกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและเตือนภัยในประเด็นส าคัญร่วมกับภาคเีครือข่ายที่ก าหนดไว้ ** 
ได้แก่ (1) กิจกรรม อย.น้อย บอกต่อ, (2) กิจกรรม อย.น้อย รูไ้ว้เลือกเป็น (3) กิจกรรม อย.
น้อย เตือนภัย ครบถ้วนทุกกิจกรรม มากกว่า 2 ครั งต่อปีต่อกิจกรรม 

4 

มีกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและเตือนภัยในประเด็นส าคัญร่วมกับภาคเีครือข่ายตามที่ก าหนด**

อย่างน้อย 2 ครั งต่อปีต่อกิจกรรม และได้วิเคราะห/์ถอดบทเรียน เพือ่เสนอให้ผู้บริหารทราบ  
5 
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1.2 การด าเนินงานเพ่ือสื่อสารเตือนภัยจากโรงเรียนสู่สมาชิกในครอบครัว 

หล
ักฐ

าน
ใน

กา
รป

ระ
เม

ิน 

( B=4) (AxB =...............)  (20 คะแนน) 

มีกิจกรรมให้ความรู้และสื่อที่จ าเปน็ส าหรับนักเรียน เพื่อเป็น อย.น้อย นักสื่อสาร ที่มีทักษะใน
การถ่ายทอดความรู้สูส่มาชิกในครอบครัว  

1 - แผนการพัฒนาทักษะดา้นการสื่อสารให้กับนักเรียน  
- สรุปผลการน าไปใช้กับสมาชิกในครอบครัว พร้อมหลักฐาน 

มีกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการบริโภคผลติภณัฑผ์ลติภณัฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยและไมต่ก
เป็นเหยื่อของการโฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพเกินจริง ให้กับนักเรียนและครอบครัว  

2 
- สรุปผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้กบันักเรียนและครอบครัว พร้อมหลักฐาน 

มีกลุ่มนักเรียนแกนน าที่เป็น “อย.น้อย แกนน าครอบครัวปลอดภัย”** ร่วมกันสื่อสารเตือนภัย 
ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สขุภาพในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 15 ครอบครัวในชุมชน ที่มีผล 

3 - สรุปผลการติดตามและตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพในครอบครัว ของ อย.น้อย แกนน า
ครอบครัวปลอดภัยพร้อมหลักฐาน 

- สรุปผลการติดตามและตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพในครอบครัว ของ อย.น้อย แกนน า
ครอบครัวปลอดภัยพร้อมหลักฐาน 

มีกลุ่มนักเรียนแกนน าท่ีเป็น “อย.น้อย แกนน าครอบครัวปลอดภัย”** ร่วมกันสื่อสารเตือนภัย 
ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สขุภาพในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 30 ครอบครัวในชุมชน ที่มีผล 

4 

ขยายการสื่อสาร ติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑส์ุขภาพจากแกนน า “อย.น้อย แกนน า
ครอบครัวปลอดภัย” เพิม่เตมิ อยา่งน้อย 3 ครอบครัวต่อ 1 แกนน า 

5 - สรุปผลการติดตามและตรวจสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพในครอบครัวที่ขยายผล ของ อย.
น้อย แกนน าครอบครัวปลอดภัยพร้อมหลักฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 : การบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในชุมชนเพ่ือการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

คะแนน 
(A) น  าหนัก  (B) คะแนนประเมนิ คะแนนเต็ม 

2.1 การด าเนินงานในรูปแบบชมรมจากสมาชิก เพ่ือการเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์สขุภาพ  ( B=5) (AxB =...............)  (25 คะแนน) 

มีการรวมกลุ่มในรูปแบบชมรม จากสมาชิกที่ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพอย่างถูกต้องและปลอดภัยในชุมชน  

1 - รายช่ือสมาชิกร่วมด าเนินงานที่ชัดเจน ทั งจากโรงเรียนและชุมชน 

มีแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อการเฝ้าระวังผลติภณัฑส์ุขภาพในชุมชน ที่มาจากข้อเสนอแนะ
และความเห็นชอบของสมาชิกภายในชมรม  

2 - แผนการจัดกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมเพื่อการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อการเฝา้ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ตามแผนที่ก าหนดไว้ และมี
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ชมรม 

3 - ภาพกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมที่สนับสนุนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

มีการตดิตามประเมินผลการด าเนนิกิจกรรม และน าผลพัฒนาแผนการด าเนินงาน เพื่อการ
เฝ้าระวังผลติภณัฑส์ุขภาพของชมรมต่อไป 

4 - ผลการประเมินการจัดกิจกรรมและแสดงผลลัพธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง จากผลกระทบ
ที่มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมในชุมชน 

- แนวทางการพัฒนา ท่ีมีหลักฐานจากการด าเนินงานที่ 
มีการขยายผลการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อการเฝ้าระวังผลติภณัฑ์สุขภาพในชุมชน  5 - จ านวนและรายละเอียดของชมรมที่มีการขยายผลเพิ่มเติม 
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2.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเครือข่ายชุมชมร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สขุภาพ 

หล
ักฐ

าน
ใน

กา
รป

ระ
เม

ิน 

( B=8) (AxB =...............)  (40 คะแนน) 

มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายชุมชมรว่มใจ ป้องกันภัยผลติภณัฑส์ุขภาพ เพื่อเฝ้าระวังและลด
ปัญหาจากการใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพในชุมชน ตามที่เหมาะสม 

1 - หลักฐานการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นรายละเอียด ความร่วมมือ ในการจัดที่ชัดเจน  

มีความร่วมมือและแผนกิจกรรมที่จะด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือขา่ยชุมชมร่วมใจ ป้องกันภัย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กับ อย.น้อย เพือ่เฝ้าระวังและลดปัญหาจากการใชผ้ลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 

2 - แผนกิจกรรม/แนวทาง/กจิกรรมส าคัญที่ด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายชุมชม
ร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑส์ุขภาพ กับ อย.น้อย 

มีกิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกัน ในรูปแบบ “อย.น้อย-ชุมชนร่วมใจ เฝ้าระวังผลติภณัฑ์”เพื่อ
การเฝา้ระวังความเสีย่งจากการบรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของบุคคลในชุมชน ร่วมกับแกนน า
ชุมชน  อย่างต่อเนื่อง  จ านวน 1 เครือข่าย 

3 - แผนกิจกรรม/แนวทาง/กจิกรรมส าคัญที่ด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายชุมชม
ร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑส์ุขภาพ กับ อย.น้อย 

- หลักฐานการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นรายละเอียด ความร่วมมือ ในการจัดที่ชัดเจน 
- รายละเอียดของเครือข่ายชุมชมร่วมใจ ป้องกันภัยผลติภณัฑส์ุขภาพ กับ อย.น้อยที่

ร่วมด าเนินกิจกรรม (ช่ือท่ีตั ง/ชื่อผู้รับผิดชอบ) 
มีกิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกัน ในรูปแบบ “อย.น้อย-ชุมชนร่วมใจ เฝ้าระวังผลติภณัฑ์”เพื่อ
การเฝา้ระวังความเสีย่งจากการบรโิภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของบุคคลในชุมชน ร่วมกับแกนน า
ชุมชน  อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย  

4 

มีขยายผลการด าเนินร่วมกัน ในรปูแบบ “อย.น้อย-ชุมชนร่วมใจ เฝา้ระวังผลิตภณัฑ์ ไป
ถ่ายทอดสู่โรงเรียนอื่นในเครือข่ายบริการภาคการศึกษา  

5 - หลักฐานการจัดกิจกรรมขยายผลที่แสดงให้เห็นรายละเอียดที่ถ่ายทอด สู่โรงเรียนที่
ชัดเจนและนา่เชื่อถือ  

องค์ประกอบท่ี 3 : การพัฒนาองค์ความรู้ สื่อสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนนุการ
สร้างความรอบรู้ 

คะแนน 
(A) 

หล
ักฐ

าน
ใน

กา
รป

ระ
เม

ิน 

น  าหนัก (6) 
 (B) 

ระดับการประเมิน  
(AxB =...............) 

คะแนนเต็ม  
(30 คะแนน) 

มีการสรุปผลการด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับการสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ ประจ าปี ใน
รูปแบบเอกสารที่จัดเก็บไว ้

1 - หลักฐานเอกสารการวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 

มีการน าผลการด าเนินงานมาถ่ายทอดสู่ผู้เกีย่วข้องทั งภายในและภายนอกสถานศึกษา 2 - หลักฐานการน าเสนอ/การเป็นวิทยากร   

มีการพัฒนางานถอดบทเรยีน/ R2R จากผลการด าเนินงานโรงเรยีน อย.น้อย เพื่อเป็นคลัง
ความรู้ในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3 - รายละเอียดงานถอดบทเรียน /R2R ทีพ่ัฒนาและหลักฐานการเผยแพร่ 

มีการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม อย่างน้อย 1 เรื่อง 4 - รายละเอียดสื่อสร้างสรรค์ทีพ่ัฒนาและหลักฐานการเผยแพร ่
มีการพัฒนานวัตกรรม ส าหรับการด าเนินงานโรงเรยีน อย.น้อย เพือ่เป็นคลังความรู้ในการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

5 - รายละเอียดนวตักรรมที่พัฒนาและหลักฐานการเผยแพร่  

           เอกสารหลักฐานประกอบ               ครบ                   ไมค่รบ   ผลรวมคะแนนทุกองค์ประกอบ    ...................................... คะแนน        



เกณฑ์ อย.น้อย [Plus] _ 300322 

 

แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย [Plus] 

รายละเอียดสถานศึกษา  ผลการประเมินส่วนที่ 1 

คะแนน......................................           

         < 75 คะแนน 

         > 75 คะแนน 

ผลการประเมินส่วนที่ 2 

คะแนน...................................... 

         < 120 คะแนน 

         > 120 คะแนน 

ชื่อโรงเรียน ......................................................................... สังกัด........................................... 

ที่ตั ง ..................................................................................................................... .................... 

ผู้รับผิดชอบ .............................................................................................................................  

ผู้ให้การรับรอง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด .................................................. เขตบริการสุขภาพที่................... 

ชื่อ.........................................................................  ต าแหน่ง...................... ................................. 
 

 ลงช่ือ ....................................................... 

        (                                         ) 

การรับรองผลการเป็นโรงเรียน อย.น้อย [Plus]            

             ไดร้ับรองเป็นโรงเรียน อย.น้อย [Plus]      

             ไม่ได้รับรองเป็นโรงเรียน อย.น้อย [Plus] 

 

หมายเหตุ:  ส่วนท่ี 1 ต้องได้คะแนนมากกว่า 75 คะแนนขึ นไป และผลการประเมินส่วนท่ี 2 
ได้คะแนนมากกว่า 120  คะแนนขึ นไป 
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ค านิยามและค าอธิบาย 
 

1. โรงเรียน อย.น้อย หมายถึง โรงเรียนที่มีการน าองค์ประกอบของกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
สถานศึกษาทั ง 7 องค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย(1) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในงานอนามัย
โรงเรียน(2) ของโรงเรียน 

▪ มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย คือ เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียน อย.น้อย 
ที่ให้โรงเรียนใช้ประเมินตนเองด้วยความสมัครใจ ประกอบด้วย 7 เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวกับงานคุ้มครอง ส่งเสริม ป้องกัน อันตรายจากการบริโภคและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

▪ งานอนามัยโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่มีการด าเนินงานต่างๆ ได้แก่ งานสุขศึกษาใน
โรงเรียน, อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน, บริการอนามัยโรงเรียน และความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและโรงเรียน  
 

2. โรงเรียน อย.น้อย [Plus] หมายถึง โรงเรียนที่มีการด าเนินตามมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อยที่ผ่านการรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย  เพ่ือการก้าวสู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีการ
ด าเนินงานเพ่ิมเติมในประเด็นส าคัญด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
 

3. การด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย 
V-shape 

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็นทักษะใหม่ที่ส าคัญและจ าเป็น ใน
การสร้างพฤติกรรมสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคล  เพ่ือการรักษา
สุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน กระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วย วีเชฟ (V-shape)   

แ บ บ จ า ล อ ง  V-shape มี  6 
องค์ประกอบ คือ การเข้าถึง การเข้าใจ การ
ตอบโต้  ซักถาม และแลกเปลี่ยน การ
ตัดสินใจ การเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
บอกต่อ ( นพ.วชิระ เพ็งจันทร์, และ รศ.ดร.
ชนวนทอง ธนสุกาญจน์ , 2560) มากกว่า
การสอนให้รู้  แต่เป็นการสร้างทักษะให้
แสวงหา “เนื อหา” หรือข้อมูลจากช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ได้ จนสามารถแยกแยะข้อมูลที่เป็นจริง 
ข้อมูลที่เป็นจริงบางส่วนหรือข้อมูลที่ลวงได้ และสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นจริงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ตนเองไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จนส าเร็จผล และสามารถบอกเล่า
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้  
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4. กิจกรรมเพื่อการสื่อสารและเตือนภัยในประเด็นส าคัญร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีก าหนดไว้  
- กิจกรรม อย.น้อย บอกต่อ หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในให้กับสมาชิกในชุมชน 
โดยเป็นประเด็นที่ชุมชนให้ความสนใจ หรือประเด็นที่เป็นจุดเน้นของการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  เช่น  

- ฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ   
- การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือการลดโรค NCDs  
- การใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
- อ่ืน ๆ ประเด็นที่ชุมชนให้ความสนใจ 

- กิจกรรม อย.น้อย รู้ไว้ เลือกเป็น หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ ในรูปแบบสอน
สาธิต/ฐานกิจกรรม/ ให้กับสมาชิกในชุมชนร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการ เพ่ือสนับสนุนการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยเป็นประเด็นที่ชุมชนให้ความสนใจ หรือประเด็นที่
เป็นจุดเน้นของการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะ และการเลือก
เครื่องส าอางอย่างปลอดภัย 
- กิจกรรม อย.เตือนภัย หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างรู้เท่าทันสื่อ สร้างคิดวิเคราะห์แยกแยะ ให้กับผู้ปกครองหรือสมาชิกในชุมชน 

 


