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ความรวมมือจากเครือขายรวมดําเนินงานสรางความรอบรู
ดานผลิตภัณฑสุขภาพของสถานศึกษา

การดำเนินงานดานการคุ มครองผู บริโภคและสงเสริม

ปองกันโรคและภัยสุขภาพจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ

ในสถานศึกษา

ด้านการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการสร้าง
ความรอบรู้สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

การสื่อสารเตือนภัยเพื่อการใชผลิตภัณฑสุขภาพ

อยางเหมาะสมและปลอดภัย

การบ ูรณาการร วมก ับเคร ือข ายในช ุมชน

เพื ่อการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
การดำเนินงานในรูปแบบชมรมจากสมาชิก

เพื่อการเฝาระวังการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 

การมีสวนรวมในการดำเนินงานเครือขายชุมชมรวมใจ

ปองกันภัยผลิตภัณฑสุขภาพ (บวร.ร.)

การดำเนินงานเพื่อสื่อสารเตือนภัยจากโรงเรียนสูสมาชิก

ในครอบครัว

การดำเนินงานเพื่อสื่อสารเตือนภัยภายนอกสถานศึกษา
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มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

แนวคิดในการดําเนินงาน
โรงเรียน อย.น้อย
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      ซ่ึงเปนเกณฑท่ีสามารถใชในการประเมินโรงเรียน ท้ังระดับโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาส    และโรงเรียนมัธยมศึกษา    โดยพิจารณาจากการศึกษาเอกสาร 
และการสังเกต อาจมีการสัมภาษณเพ่ิมเติมในบางกรณี

บุคลากรรวมขับเคล่ือนการสรางความรอบรู 

ด านผลิตภัณฑสุขภาพของสถานศึกษา

ทิศทางการดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมความรอบรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน

1 ด้านมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน
เพ่ือการสร้างความรอบรู้สุขภาพในสถานศึกษา

เกณฑ์ประเมินการพัฒนาสู่การเป็น
โรงเรียน อย.น้อย    ปี พ.ศ. 2564(Plus)

       ทิศทางและแผนกิจกรรมสําคัญ  จะดําเนินการใหครอบคลุม
ทุกมิติ และทุกระดับท่ีเก่ียวของกับนักเรียนตามกรอบแนวคิด
Socio-Ecological Model เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน อย.นอย 
เปนนักเรียนท่ีมีสมรรถนะท่ีสําคัญ คือ 

ความสามารถในการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีไมปลอดภัย
ในสถานศึกษาและชุมชน อานฉลากทุกคร้ังท่ีซ้ือสินคา 

ความสามารถในการส่ือสาร เตือนภัย ในสถานศึกษาและชุมชน

หมายถึง เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียน อย.นอย ท่ีใหโรงเรียน 
ใชประเมินตนเองดวยความสมัครใจ   ประกอบดวย เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ  
และสามารถแบงผลจากการประเมินได  4  ระดับ ไดแก ระดับพอใช ระดับดี 
ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม ดังน้ี 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ สุขภาพ ท่ี เหมาะสม ปลอดภัย 
ลดความเส่ียงตอการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ด วยการขับเค ลิ่ือน
“โรงเรียน อย.นอย” ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การมีสมรรถนะ  โดยมีครูเปนกลไกสําคัญในระดับสถานศึกษา ควบคู
ไปกับการสรางและพัฒนาภาคีเครือขายในชุมชน และการมีนโยบายท่ี
สนับสนุนการคุมครองผูบริโภค

    โรงเรียน อย.น้อย    หมายถึง โรงเรียนที่ มีการดําเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ที่มีการนําเอาองค์ประกอบของ
กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาที่ อย. กําหนดไว้ทั้งสิ้น 
7   องค์ประกอบ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียน 
เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีการดําเนินงานเพ่ิมเติม
ในประเด็นสําคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

องคประกอบท่ี 1 

องคประกอบท่ี 2 

โครงสรางชมรม/ชุมนุม และองคประกอบ

เกณฑ์มาตรฐานที ่1

โครงสรางชมรม/ชุมนุม และองคประกอบกิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ และรณรงค

เกณฑ์มาตรฐานที ่2
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          งานอนามัยโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนทีมี่การดําเนินงานสุขศึกษา
ในโรงเรียน (School Health Education) อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน (School Health Environment) บริการอนามัยโรงเรียน 
(School Health Service) และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
(School and Home Relationship) และมีผลการดําเนินงานแสดง
บนฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
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