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บทคัดย่อ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันด�ำเนินโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการศึกษา โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน และจัดท�ำเกณฑ์การประเมินเพือ่ รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพใน 4 ระดับ
(จากต�่ำไปสูง) คือ ทองแดง เงิน ทอง และเพชร โดยหนึ่งในมาตรฐานการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ บริการอนามัยโรงเรียน และ
มาตรฐานการด�ำเนินงานดังกล่าวก�ำหนดให้บนั ทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน เพือ่ ใช้ในการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ไม่มกี ารประเมินคุณภาพและการใช้งานข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการให้บริการอนามัยโรงเรียน การศึกษา
นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินสถานการณ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายใต้บริการอนามัยโรงเรียน ในขอบเขตของการตรวจ
สุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินภาวะการเจริญเติบโต การทดสอบสายตา การทดสอบการได้ยิน และการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและฟัน รวมถึงการให้วคั ซีนแก่นกั เรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยั เชิงพรรณนา ใช้กระบวนการ
วิจัยแบบผสม (mixed-methods) และใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ ประกอบด้วย ชั้นภูมิที่ 1 คือหน่วยจังหวัด จ�ำนวน 2 จังหวัด
ชัน้ ภูมทิ ี่ 2 คือหน่วยโรงเรียน จ�ำนวน 9 โรงเรียน และชัน้ ภูมทิ ี่ 3 คือหน่วยผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วยบุคลากรจากภาคการศึกษา
และภาคสาธารณสุข รวมถึงผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวม 118 คน วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม การทบทวนข้อมูลสุขภาพนักเรียน และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนือ้ หา ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลสุขภาพนักเรียนทีเ่ ก็บไว้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรและทองแดงนั้น ต่างก็ขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการใช้เครื่องมือบันทึกและรายงานสุขภาพ
นักเรียนที่หลากหลาย โดยเครื่องมือเหล่านี้มีความซ�้ำซ้อนของสิ่งที่ต้องบันทึก ซึ่งเป็นการสร้างภาระงานให้แก่ผู้รับผิดชอบ
อีกทั้งหลังจากได้รับการรับรองแล้ว โรงเรียนไม่ได้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ การให้ความส�ำคัญ
กับข้อมูลสุขภาพนักเรียนในแต่ละเรื่องของบุคลากรของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความแตกต่างกัน โดยบุคลากร
ของโรงเรียนบันทึกเฉพาะข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงเพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมุ่งเน้น
การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด ซึ่งไม่สัมพันธ์กับข้อก�ำหนดของมาตรฐานการด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การ
สือ่ สารและแลกเปลีย่ นข้อมูลสุขภาพนักเรียนระหว่างภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขทีไ่ ม่เป็นแนวทางเดียวกัน สิง่ เหล่านี้
แสดงให้เห็นว่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยังขาดระบบบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขาดการติดตามเก็บ
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ
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Abstract

The Ministry of Education (MoE) and Ministry of Public Health (MoPH) have been jointly implementing the health-promoting school (HPS) program since 1998. This program aimed to improve students’
health and education simultaneously. The Department of Health established operating standards and
evaluation processes for accrediting schools in four categories (from lowest to highest): bronze, silver,
gold and diamond. One of the operating standards, School Health Services (SHS), required schools to
maintain student health records and reports used to evaluate the performance of the schools. However,
the quality and use of the health data collected as a result of implementing the SHS had not been assessed since the inception of the program. The purpose of this study was to evaluate the situation of
students’ health data management system in the SHS. The study focused on data collected from four
physical exams namely, growth assessment, vision testing, hearing testing and dental examination, and
vaccinations for primary school students. The study design was a descriptive in nature and applied
mixed-methods. A stratified sampling approach was used with three strata: the first strata comprised two
provinces; the second, nine schools; and the third, 118 informants from the education and health sectors,
parents, and students. The data collection approach included in-depth interviews, a questionnaire, reviews
of students’ health data and related documents. Descriptive statistics and content analysis were employed for data analysis. The results indicated that the students’ health data collected in both, diamond
and bronze level HPSs, was incomplete. This may be because multiple tools were used for recording
and reporting students’ health data in sample schools. Furthermore, many of these tools had overlapping
content thus increasing the burden of the staff. In addition, it was found that schools did not maintain
students’ health data systematically and continuously after receiving the accreditation. Finally, a difference in the priorities of the data collected by the school staff and health workers was observed. While
school staff only recorded weight and height data by the MoE, health workers focused on recording
health data related their key performance indicators and not those specified by the operating standards
of the program. Therefore, students’ health data was not clearly communicated and exchanged between
the education and health sectors. This shows that there was no system for managing the data under this
program, especially the system for monitoring and collecting data.
Keywords: data system, report system, health, students, tools, record forms, health-promoting
school

นั

ภูมิหลังและเหตุผล

ด้านสุขภาพควบคูไ่ ปกับการศึกษา ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์กลางการพัฒนา
สุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว โครงการดัง

บแต่ปี พ.ศ. 2541 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุขได้ร่วมกันด�ำเนินโครงการ “โรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพ” ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน
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กล่าวมีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเพือ่ รับรอง
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับทองแดง เงิน ทอง และ
เพชรซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด โดยแนวทางการด�ำเนินงาน
ครอบคลุม 10 มาตรฐานส�ำคัญ ได้แก่ 1) นโยบายของ
โรงเรียน 2) การบริหารจัดการในโรงเรียน 3) โครงการร่วม
ระหว่ า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน 4) การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มใน
โรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 5) บริการอนามัยโรงเรียน 6)
สุขศึกษาในโรงเรียน 7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
8) การออกก�ำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 9) การให้ค�ำ
ปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ 10) การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ทัง้ นีโ้ รงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมอีก 3 มาตรฐาน
(19 ตัวชี้วัด) ได้แก่ 1) การด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2) การด�ำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนน�ำ  และ
3) ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานในภาพรวม(1-3)
ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ด�ำเนินการศึกษาเพือ่ ประเมิน
บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในด้านการ
เข้ า ถึ ง บริ ก าร ความเหมาะสมของตั ว ชี้ วั ด และปั ญ หา
อุปสรรคในการเข้าถึง เนือ่ งจากบริการอนามัยโรงเรียนภาย
ใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยแนวทาง
การด�ำเนินงาน 3 ส่วนหลัก คือ 1) การตรวจสุขภาพนักเรียน
2) การเฝ้ า ระวั ง สุขภาพ และ 3) การจัดบริก ารรั ก ษา
พยาบาลเบื้ อ งต้ น (1-3) ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ด สิ ท ธิ
ประโยชน์ตามกลุ่มวัยของ สปสช. ต่อมาคณะผู้ศึกษาได้
จัดการประชุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (stakeholder meeting)(4)
เพื่อก�ำหนดขอบเขตการศึกษา และที่ประชุมมีมติให้ศึกษา
ในขอบเขตของการตรวจสุขภาพ (การประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต การทดสอบสายตา การทดสอบการได้ยนิ และ
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน) และการให้วัคซีนเป็น
ล�ำดับต้น ซึ่งขอบเขตดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้แนวทางการ
ด�ำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียนในส่วนที่ 1) การตรวจ

สุขภาพนักเรียน และส่วนที่ 2) การเฝ้าระวังสุขภาพ เท่านัน้
โดยเบื้องต้นให้พิจารณาเฉพาะโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากท�ำ
หน้าที่ดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของ
ประเทศ (ร้อยละ 68)(5)
จากการทบทวนเอกสารคูม่ อื การด�ำเนินงานและคูม่ อื การ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในองค์ประกอบที่ 5 บริการ
อนามัยโรงเรียน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 พบว่า แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน
(อร.14) บัตรบันทึกสุขภาพประจ�ำตัวนักเรียน (สามัญศึกษา 3;
สศ.3) และระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็นตัวชีว้ ดั และแหล่งข้อมูล/
วิธีพิสูจน์การด�ำเนินงานของโรงเรียน(1-3) แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมไม่พบรายงานการประเมินผลการใช้เครือ่ งมือเหล่า
นี้ในการด�ำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียน รวมถึงไม่พบข้อมูล
เกีย่ วกับแนวทางหรือระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียนในงาน
บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาภายใต้โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ 1) สถานการณ์
การใช้งานเครื่องมือบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเครื่องมือชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตัวอย่าง และ
2) สถานการณ์การบันทึก การแลกเปลีย่ น และการส่งต่อข้อมูล
สุ ข ภาพนั ก เรี ย น รวมถึ ง การน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ต าม
ประสบการณ์และมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการ
ศึ ก ษานี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการประเมิ น บริ ก ารอนามั ย
โรงเรียนระดับประถมศึกษา(6)

ระเบียบวิธีศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษานี้มีขอบเขตเพื่อศึกษาแนวทางหรือระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัย
โรงเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 5 ภายใต้การด�ำเนินงาน
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โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยศึกษาเฉพาะข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการตรวจสุขภาพ (การประเมินภาวะการเจริญ
เติบโต การทดสอบสายตา การทดสอบการได้ยิน และการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน) และการให้วัคซีน โดย
ก�ำหนดขอบเขตเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ในสังกัด สพฐ. เนือ่ งจากมีจำ� นวนโรงเรียนในสังกัดมากทีส่ ดุ
จั ด กลุ ่ ม โรงเรี ย นตามระดั บ การรั บ รองเป็ น โรงเรี ย นส่ ง
เสริมสุขภาพระดับเพชร (diamond: D) ซึ่งเป็นระดับการ
ประเมินที่สูงที่สุด (จ�ำนวนโรงเรียนฯ ระดับเพชร จังหวัดที่
1 รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง จังหวัดที่ 2 รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง) และ
ระดับทองแดง (bronze: B) ซึ่งเป็นระดับการประเมินที่ต�่ำ
ที่สุด (จ�ำนวนโรงเรียนฯ ระดับทองแดง จังหวัดที่ 1 รวมทั้ง
สิ้น 24 แห่ง จังหวัดที่ 2 รวมทั้งสิ้น 33 แห่ง) โดยแต่ละ
โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรับรองฯ มาแล้วไม่เกิน 3 ปี
ในแต่ละระดับการรับรองจัดกลุ่มตามขนาดของโรงเรียน
โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (S) คือ จ�ำนวนนักเรียน
< 95 คน ขนาดกลาง (M) มีจ�ำนวนนักเรียน 95-354 คน
และขนาดใหญ่ (L) มีจ�ำนวนนักเรียน ≥ 355 คน จากนั้น
จึงท�ำการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เพื่อ
เลือกโรงเรียนตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างละแห่ง และ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแดงขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
อย่างละแห่ง แต่เนื่องจากในจังหวัดที่ 2 ไม่มีโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพระดับเพชรขนาดกลาง เพชรขนาดใหญ่ และ
ทองแดงขนาดใหญ่ ท�ำให้มีโรงเรียนตัวอย่างในจังหวัดที่ 2
เพียง 3 แห่ง เมื่อรวมกับโรงเรียนตัวอย่างในจังหวัดที่ 1 จึง
มีโรงเรียนตัวอย่างทั้งหมด 9 แห่ง ชั้นภูมิที่ 3 คือหน่วยผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลจากภาคการศึกษา ได้แก่ ผู้
บริหารโรงเรียน และครูอนามัย/ครูประจ�ำชั้นที่รับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียน จากโรงเรียนตัวอย่างทั้ง 9 แห่ง รวม
ทั้งสิ้น 19 คน (ผู้บริหารโรงเรียน 9 คน และครูอนามัย/ครู
ประจ�ำชั้นฯ 10 คน) ผู้ให้ข้อมูลจากภาคสาธารณสุข ได้แก่
เจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สนง.สสจ.) 2
แห่ง ซึง่ ดูแลจังหวัดตัวอย่างแต่ละจังหวัด ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
จากส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สนง.สสอ.) และโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายได้ สนง.สสอ. จ�ำนวน 2 แห่ง และ รพ.สต. จ�ำนวน 3
แห่ง รวมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งสิ้น 11 คน นอกจากนี้ยัง
มีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเด็กนักเรียนชัน้ ป.6 ด้วยการสุม่

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้มีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย แบบผสม
(mixed-methods) โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive
statistics) และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลหลายแหล่งร่วมกัน ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการสั ม ภาษณ์ โ ดยใช้
แบบสอบถามในกลุ ่ ม ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ก ารอนามั ย
โรงเรียนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากร
ทางการศึกษา และการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามใน
กลุ ่ ม เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 (ป.6) และผู ้
ปกครอง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากระบบข้ อ มู ล มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งข้อมูลจากการทบทวน
รายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาได้ถูก
น�ำเสนอในกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อทบทวนความถูก
ต้องโดยผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของภาคการ
ศึกษาและภาคสาธารณสุข (ภาพที่ 1)
การสุ่มตัวอย่าง

การคัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างและการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลนั้น ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) ซึ่งชั้นภูมิที่ 1 คือหน่วยจังหวัด ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จ�ำนวน 2 จังหวัด เลือก
เฉพาะจั ง หวั ด ที่ ใ ห้ความร่วมมือและอยู่คนละภาคของ
ประเทศไทย ชั้นภูมิที่ 2 คือหน่วยโรงเรียน คัดเลือกเฉพาะ
โรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และอยู่
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ภาพที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล

อย่างง่ายเช่นกัน และก�ำหนดจ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คน
ต่อโรงเรียน ได้นักเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น 46 คน และได้ติดต่อ
ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเชิญเข้าร่วมการ
ศึกษา ซึง่ มีผปู้ กครองตอบรับเข้าร่วมการศึกษาโดยสมัครใจ
จ�ำนวน 42 คน
การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากสถาบันพัฒนาการ
คุม้ ครองการวิจยั ในมนุษย์ (สคม.) ตามหนังสืออนุมตั ดิ ำ� เนิน
โครงการวิจัย เลขที่ สคม. 803/ 2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน

พ.ศ. 2558 และผูศ้ กึ ษาได้พทิ กั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง โดย
ชีแ้ จงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการศึกษา ชีแ้ จง
สิทธิทกี่ ลุม่ ตัวอย่างสามารถยินยอมหรือปฏิเสธการเข้าร่วม
ได้ โดยไม่มผี ลใดๆ ต่อการเข้ารับบริการสาธารณสุข ในกรณี
ที่กลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการศึกษาจะมีการลงนามไว้
เป็นหลักฐาน ทั้งนี้การรายงานข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
อยูใ่ นรูปแบบการรายงานเป็นภาพรวม โดยไม่มกี ารระบุตวั
ตนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างได้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

การทดสอบเครื่องมือ

การศึกษานีเ้ ก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 วิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 1)
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูร้ บั ผิดชอบงานบริการอนามัยโรงเรียน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย/ครูประจ�ำชั้นฯ
เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. สนง.สสอ. และ รพ.สต. ซึ่งมี
ประเด็นค�ำถามส�ำคัญเกี่ยวกับแนวทางหรือระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียน เช่น รูปแบบและวิธกี ารบันทึก
จั ด เก็ บ รายงานและส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล , การน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้
ประโยชน์, ความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล,
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการข้อมูล
สุขภาพนักเรียน 2) การสัมภาษณ์ครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ฯ
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ด้วยแบบสอบถาม โดยประเด็น
ค� ำ ถามครอบคลุ ม เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
นักเรียนที่หน่วยงานเลือกใช้ การบริหารจัดการข้อมูลการ
ตรวจสุขภาพและการให้วัคซีนนักเรียน รวมถึงการส่งต่อ
และการน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
สั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นชั้ น ป.6 พร้ อ มทั้ ง ผู ้ ป กครองโดยใช้
แบบสอบถามที่ครอบคลุมเรื่องการได้รับแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเองส�ำหรับนักเรียนและการรับรูข้ อ้ มูล
สุขภาพนักเรียนของผู้ปกครอง 3) การทบทวนข้อมูลทุติยภู มิ จ ากระบบข้ อ มู ล มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ดู แ ลโดย
กระทรวงศึกษาธิการและที่ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลในด้านความครบถ้วน
ของข้อมูลที่บันทึกและความต่อเนื่องในการบันทึกข้อมูล
รวมทั้งทบทวนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการ
ด� ำ เนิ น งานโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ คู ่ มื อ การประเมิ น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เอกสารยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข เอกสาร
มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก และระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน

เครือ่ งมือทัง้ หมดทีใ่ ช้สำ� หรับเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผา่ น
การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญของส�ำนักพัฒนากิจกรรม
นักเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, และส�ำนักส่ง
เสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้
ศึกษาได้แก้ไขเครื่องมือเก็บข้อมูลตามข้อคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งได้ทดสอบเครื่องมือกับโรงเรียนแห่ง
หนึง่ ในจังหวัดทีไ่ ม่ได้เป็นพืน้ ทีต่ วั อย่าง และแก้ไขให้เหมาะ
สมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงน�ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้ง
ปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้งก่อนเก็บข้อมูลในพื้นที่ตัวอย่าง
การตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูลในด้านความถูกต้อง ด้านความ
สอดคล้องของเนือ้ หาและด้านการสะท้อนความเป็นจริงนัน้
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 3 ครั้ง โดยรายงานผลการ
ศึกษาเบือ้ งต้นเพือ่ ขอความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับกลาง
และระดับสูงทั้งภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุข ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศก.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมทั้งผู้
เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกีย่ วกับข้อมูลสุขภาพ
เด็กจากศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (NECTEC) (ภาพที่ 1)
ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ ก ารใช้ ง านเครื่ อ งมื อ บั น ทึ ก และ
รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเครื่อง
มือชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตัวอย่าง
จากการทบทวนคู ่ มื อ การด� ำ เนิ น งานโรงเรี ย นส่ ง
เสริมสุขภาพ(1,2) ในองค์ประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียน
พบว่า มีข้อก�ำหนดให้ในแต่ละปีการศึกษานั้น นักเรียนจะ
ต้องได้รับการประเมินภาวะการเจริญเติบโตอย่างน้อย 1
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้ง การทดสอบสายตา 1 ครั้ง และการตรวจสุขภาพช่อง
ปากอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเด็กนักเรียน ชั้น ป.1–ป.4 จะได้
รับบริการจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขร่วมกับครูอนามัย และ/
หรือครูประจ�ำชัน้ ในขณะทีเ่ ด็กนักเรียนชัน้ ป.5–ป.6 จะได้
รับแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองส�ำหรับนักเรียน
ชั้น ป.5–ป.6 (แบบบันทึกฯ ป.5–ป.6) เพื่อตรวจร่างกาย
ของตนเองในรายการเดียวกันนี้ ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ครูอนามัย ครูประจ�ำชัน้ และ/หรือนักเรียนแกนน�ำ ส�ำหรับ
การทดสอบการได้ยิน ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ด�ำเนินการในนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน ส่วนการให้วัคซีน ครู
อนามัยจะนัดหมายเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมาเป็นผูใ้ ห้บริการ
โดยนักเรียนจะได้รับวัคซีนชนิดต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของ
แต่ละช่วงชั้น เช่น นักเรียนชั้น ป.6 ต้องได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักกระตุ้น เครื่องมือที่ใช้
ประกอบการประเมินโรงเรียน ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดและแหล่ง
ข้อมูล/วิธพี สิ จู น์การด�ำเนินงานด้านบริการอนามัยโรงเรียน
ได้แก่ 1) สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร.14) 2)
บัตรบันทึกสุขภาพประจ�ำตัวนักเรียน หรือสามัญศึกษา 3
(สศ.3) 3) แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองส�ำหรับ
นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 (แบบบันทึกฯ ป.5-ป.6) และ 4)
ระเบียนสะสม (ปพ.8) โดยไม่ได้ก�ำหนดชัดเจนว่า โรงเรียน
จะต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ทุกชนิดหรือไม่ และการประเมิน
รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีเกณฑ์การพิจารณา
เครือ่ งมือเหล่านีอ้ ย่างไร ไม่วา่ จะเป็นในด้านความครบถ้วน
ความถูกต้อง และความต่อเนื่องของข้อมูล หรือการน�ำ
ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ นอกจากนี้ จ ากการสอบถามครู
อนามัยและครูประจ�ำชั้นฯ พบว่า แต่ละโรงเรียนเลือกใช้
เครื่องมือเหล่านี้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสะดวกและ
นโยบายของโรงเรียน ซึ่งมีเพียง 2 ใน 9 โรงเรียนที่มีเครื่อง
มือครบทัง้ 4 ชนิด (ตารางที่ 1) ทัง้ นีพ้ บเครือ่ งมืออีก 2 ชนิด
ทีส่ ามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนได้บางประเด็น และ
โรงเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ 1) แบบรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และ 2)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ Data Man-

agement Center (DMC) ซึ่งจัดท�ำโดย สพฐ. กระทรวง
ศึกษาธิการ
1.1 ผลการศึกษาเครื่องมือทั้ง 6 ชนิดที่พบใน
พื้นที่ตัวอย่าง
จากการทบทวนเครื่องมือทั้ง 6 ชนิด พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์ครูอนามัยหรือครูประจ�ำชั้นฯ และเจ้าหน้าที่
รพ.สต. พบว่า เครือ่ งมือแต่ละชนิดมีวตั ถุประสงค์และ/หรือ
กลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ อร.14 เป็นเครือ่ งมือ
ส�ำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนเป็นภาพรวม ที่บันทึก
โดยโรงเรียนและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ ใช้เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการพิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ(6) ส�ำหรับ สศ.3 เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับบันทึก
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนรายบุคคล ทีบ่ นั ทึกโดยโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเช่นกัน แต่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน ส่วนแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพ
ของตนเอง เพือ่ หาความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ รวม
ถึงเป็นเอกสารให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย(7) ขณะที่ ปพ.
6 ปพ.8 และ DMC เป็นเครื่องมือของภาคการศึกษา ใช้
ส�ำหรับบันทึกและรายงานประวัตินักเรียน ผลการเรียนรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และการติดตาม
พัฒนาการและพฤติกรรม เป็นต้น ในส่วนของรายละเอียด
สิ่งที่ต้องบันทึกในเครื่องมือแต่ละชนิดมีความเหมือนและ
แตกต่างกันดังตารางที่ 1
เมือ่ พิจารณาตามขอบเขตการศึกษาพบว่า อร.14
สศ.3 และแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 มีรายละเอียดของสิง่ ทีต่ อ้ ง
บันทึกคือการตรวจสุขภาพทัง้ 4 ด้านและการให้วคั ซีนครบ
ถ้วน แต่มีรูปแบบการรายงานผลต่างกันคือ อร.14 ใช้
ส�ำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนในภาพรวม ส่วน สศ.
3 และแบบบั น ทึ ก ฯ ป.5-ป.6 ใช้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
นักเรียนรายบุคคล โดย สศ.3 มีกลุม่ เป้าหมายในการใช้งาน
คือ ครูอนามัยหรือครูประจ�ำชั้น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ขณะทีแ่ บบบันทึกฯ ป.5-ป.6 เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับนักเรียน
ส�ำหรับ ปพ.6 ปพ.8 และ DMC สามารถบันทึกผลการตรวจ
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ตารางที่ 1  การใช้งานเครื่องมือบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน
จังหวัดที่ 1
เครื่องมือ
อร.14
สศ.3
แบบบันทึกฯ ป.5-ป.6
ปพ.6
ปพ.8
DMC

เล็ก

เพชร
กลาง

ใหญ่

O
O
O
P
O

O
O
O
P
O

P

P

จังหวัดที่ 2
เพชร
ทองแดง
เล็ก
เล็ก
กลาง

เล็ก

ทองแดง
กลาง

ใหญ่

O
O
P
P
O

O
P
O
P
O

P
P
O
P
O

P
O
P
P
P

P
P
O
P
O

P
P
P
O
P

O
P
O
P
O

P

P

P

P

P

P

P

รวม
(แห่ง)

ข้อมูลสมบูรณ์*
(แห่ง)

4
5
3
8
2
9

0
0
0
0
0
9

*จำ�นวนโรงเรียนที่มีการบันทึกข้อมูลในเครื่องมือชนิดนั้น ๆ อย่างสมบูรณ์ คือ บันทึกข้อมูลครบถ้วนและต่อเนื่อง
สัญลักษณ์:  O ไม่มีการใช้งานเครื่องมือชนิดนั้น  P มีการใช้งานเครื่องมือชนิดนั้น

เสริมสุขภาพเฉพาะช่วงที่มีการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นช่วงปี
แรกที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น หลังจากได้รับการ
รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแล้ว ในปีที่ 2 และ 3
โรงเรียนก็ไม่ได้ใช้งานเครื่องมือเหล่านี้อีก (การรับรองฯ
มีอายุ 3 ปี) แม้จะมีการสุ่มตรวจจากทีมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้มีแนวทางการสุ่มตรวจที่ชัดเจน
และไม่ได้เจาะจงการสุ่มตรวจที่เรื่องข้อมูลสุขภาพนักเรียน
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุบางประการที่ส่งผลให้ไม่มีการใช้
เครื่องมือบางชนิด อย่างเช่นในกรณีของ สศ.3 พบว่า บาง
โรงเรียนไม่มี สศ.3 เนื่องจากปัจจุบันผู้รับผิดชอบการจัด
พิมพ์ สศ.3 คือกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนต้องใช้งบ
ประมาณของตนเองในการจัดซือ้ แตกต่างจากในอดีตทีก่ อง
อนามัยโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดพิมพ์และ
แจกจ่ายให้กับโรงเรียน อย่างไรก็ตามผู้บริหารโรงเรียน ครู
อนามัย/ครูประจ�ำชั้นฯ ได้ชี้แจงว่า โรงเรียนยกเลิกการจัด
ซื้อ สศ.3 แล้ว เนื่องจากมีประสบการณ์ว่า ซื้อมาแล้ว เจ้า
หน้าที่สาธารณสุขก็ไม่ใช้บันทึกข้อมูล แม้ว่า สศ.3 เป็น
เครื่องมือที่มีรายการในการบันทึกข้อมูลสุขภาพค่อนข้าง
ครบถ้วนเมือ่ เปรียบเทียบกับเครือ่ งมือชนิดอืน่ (ตารางที่ 2)
และเป็นเครื่องมือที่ต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยบันทึก
ข้อมูล เพราะบางเรื่องเกินความสามารถของครู

สุขภาพได้เฉพาะเรื่องการเจริญเติบโตเท่านั้น โดย ปพ.6
และ ปพ.8 มีรูปแบบการรายงานผลเป็นรายบุคคล ส่วน
DMC เป็นเครื่องมือชนิดเดียวที่สามารถรายงานผลได้ทั้ง
รายบุคคลและภาพรวม เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดของสิง่
ที่ต้องบันทึกของเครื่องมือทั้ง 6 ชนิด (ตารางที่ 2)
พบว่ามีความซ�้ำซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของข้อมูลด้านการเจริญเติบโต แต่เครื่องมือเหล่านี้ไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ เนื่องจาก 5 ใน 6
ชนิด เป็นรูปแบบกระดาษ นอกจากนี้ยังพบว่าในโรงเรียน
มีการใช้เครื่องมือชนิดอื่นเพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียน
อย่างหลากหลาย เช่น แบบฟอร์มที่โรงเรียนออกแบบเอง
หรือแบบบันทึกที่โรงเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ด้านสุขภาพอื่นๆ
1.2 ประเด็นปัญหาและปัจจัยในการเลือกใช้หรือ
ไม่ใช้เครื่องมือหลักทั้ง 6 ชนิด
การศึกษานี้พบว่า แต่ละโรงเรียนเลือกใช้งาน
เครือ่ งมือบันทึกหรือรายงานข้อมูลสุขภาพอย่างแตกต่างกัน
ซึง่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียน ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขท�ำให้ทราบว่า โรงเรียนกลุม่ ตัวอย่างมีการใช้งาน
เครือ่ งมือทัง้ 4 ชนิดตามข้อก�ำหนดของโครงการโรงเรียนส่ง
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ตารางที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพของนักเรียน
				
เครื่องมือ
อร.14
สศ.3
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือ
1. ผู้จัดทำ�†
2. รูปแบบ
3. รูปแบบการรายงานผล
4. ผู้บันทึก

แบบบันทึกฯ
ป.5–ป.6

ปพ.6*

ปพ.8*

DMC*
สำ�นักนโยบาย
และแผนฯ
อินเทอร์เน็ต
ภาพรวม
และรายบุคคล
ครูผู้รับผิดชอบ

สำ�นักส่งเสริม
สุขภาพฯ
กระดาษ
ภาพรวม

กองอนามัย
โรงเรียนฯ
กระดาษ
รายบุคคล

สำ�นักส่งเสริม
สุขภาพฯ
กระดาษ
รายบุคคล

สำ�นักทดสอบ
ทางการศึกษาฯ
กระดาษ
รายบุคคล

สำ�นักทดสอบ
ทางการศึกษาฯ
กระดาษ
รายบุคคล

ครูผู้รับผิดชอบ
และ จนท.สธ

ครูผู้รับผิดชอบ
และ จนท.สธ

นักเรียน
ชั้น ป.5-ป.6

ครูผู้รับผิดชอบ

ครูผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่บันทึก
1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
O
P
P
P
P
P
1.1 วัน/เดือน/ปีเกิด
O
P
P
P
P
P
1.2 กลุ่มเลือด
O
P
P
O
P
O
1.3 โรคประจำ�ตัว
O
P
P
O
P
O
1.4 ประวัติแพ้ยา
O
P
P
O
P
O
1.5 ประวัติการเจ็บป่วย
O
P
P
O
P
O
2. การติดตามภาวะการเจริญเติบโต
P
P
P
P
P
P
้
ค่านำ�หนักและส่วนสูง
O
P
P
P
P
P
การแปลผล
P
P
P
O
P
P
(ก) น้ำ�หนักตามเกณฑ์อายุ
P
P
P
O
P*
P
(ข) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
P
P
P
O
P*
P
(ค) น้ำ�หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
P
O
P
O
O
O
3. การทดสอบสายตา
P
P
P
O
O
O
3.1 ค่าที่วัดได้
O
P
O
O
O
O
3.2 การแปลผล/สรุปผล เช่น ปกติ ผิดปกติ
P
P
P
O
O
O
4. การทดสอบการได้ยิน
P
P
P
O
O
O
4.1 ค่าที่วัดได้
O
P
O
O
O
O
4.2 การแปลผล/สรุปผล เช่น ปกติ ผิดปกติ
P
P
P
O
O
O
5. การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
P
P
P+
O
O
O
6. การให้วัคซีน
P
P
O
O
O
O
6.1 ชนิดของวัคซีน
P
P
O
O
O
O
6.2 วันที่ฉีดวัคซีน
O
P
O
O
O
O
7. การตรวจสุขภาพนักเรียน
P
P
P
O
O
O
7.1 การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
P
O
P
O
O
O
7.2 การตรวจสุขภาพโดยครูและ จนท.สธ
(ความสะอาดและความสมบูรณ์ของร่างกาย)
P**
P
O
P
O
O
7.3 การตรวจสุขภาพโดยแพทย์
(เช่น การตรวจปอด หัวใจ กระเพาะอาหาร ฯลฯ) P**
P
O
O
O
O
คำ�ย่อ: จนท.สธ หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
* พิจารณาเฉพาะการรายงานข้อมูลสุขภาพ
†
ผู้จัดทำ�: สำ�นักส่งเสริมสุขภาพฯ, สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; สำ�นักทดสอบทางการศึกษาฯ, สำ�นักทดสอบทางการศึกษา สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ; สำ�นักนโยบายและแผนฯ, สำ�นักนโยบายและแผน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สัญลักษณ์: P, มี; O, ไม่มี; P*, เกณฑ์เปรียบเทียบน้ำ�หนักและส่วนสูงขึ้นกับปีที่จัดพิมพ์ ปพ.8; P**, รวมเป็นการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์; P+, การ
ตรวจความสะอาดของช่องปากและฟัน
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“สศ.3 ที่ไม่ได้ใช้ เพราะทาง รพ.สต. เขาไม่เคยเรียก
หาสักทีค่ะ ครูประจ�ำชั้นเอามาให้ เขาก็ไม่เขียนใส่ให้เรา...
ตรวจ ฉีดวัคซีน หรืออะไร เขาก็ไม่กรอกข้อมูลมาให้เรา ก็
เลยเลิ ก ท� ำ เพิ่ ง จะเลิ ก ท� ำ ปี ที่ แ ล้ ว นะคะ” ครู อ นามั ย
(โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ขนาดใหญ่ในจังหวัดที่ 1)
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สต.
ทั้ง 3 แห่ง พบว่า การบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพและ
การให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียนใช้โปรแกรมระบบงานโรง
พยาบาลเป็นหลัก โดยโปรแกรมที่ รพ.สต. ในพืน้ ทีต่ วั อย่าง
มักจะเลือกใช้คือ โปรแกรม JHCIS และ HOSxP–PCU
เนือ่ งจากมีความคล่องตัวมากกว่า เพราะเป็นโปรแกรมทีใ่ ช้
ในการส่งรายงานให้กบั หน่วยงานต้นสังกัดอยูแ่ ล้ว และเป็น
ตัวประเมินศักยภาพในการท�ำงานของหน่วยงาน จึงไม่มี
การบันทึกข้อมูลลงใน สศ.3 เพราะเป็นการท�ำงานซ�้ำซ้อน
หากทางโรงเรี ย นต้ อ งการข้ อ มู ล สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น
สามารถขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้โดยตรง
หรือติดต่อผ่านทางครูอนามัย ดังนัน้ เมือ่ ท�ำการศึกษาจึงพบ
ว่า โรงเรียนเพียงร้อยละ 56 เท่านั้นที่ใช้งาน สศ.3 อย่างไร
ก็ ต ามหากพิ จ ารณาถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ โรงเรี ย นได้ รั บ จาก
กระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ได้แก่ อร.14 และ
แบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 กลับพบปัญหาเรื่องการใช้งานและ
การเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ กล่าวคือ โรงเรียน และ รพ.สต
บางแห่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ แจก อร.14 และส่ ว นมากเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขทีเ่ พิง่ เข้ามาท�ำงานใหม่จะไม่รจู้ กั อร.14 จึงไม่มี
การร้องขอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้จัดส่ง อร.14
นอกจากนี้ อร.14 มีรูปแบบการรายงานผลเป็นภาพรวม
เหมาะกับการเก็บข้อมูลเชิงสถิติไว้ที่โรงเรียนหรือ รพ.สต.
แต่ ไ ม่ เ หมาะสมส� ำหรั บ การติ ด ตามนั ก เรี ย นรายบุ ค คล
เนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนได้และไม่มีรายละเอียดที่
เพียงพอ ส่วนแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 นั้น โรงเรียนบางแห่ง
ให้ข้อมูลว่าในอดีตเคยได้รับแจก แต่ปัจจุบันไม่ได้รับแล้ว
จึงไม่มีการใช้งานแบบบันทึกดังกล่าว
“ตอนนี้ไม่มี เมื่อก่อน เขาเอามาแจก แต่ว่าตอนหลัง
ไม่เห็นเอามาให้เลย ก็เลยไม่ได้ท�ำ แบบบันทึกฯ ป.5–ป.6

ตัวนี้” ครูอนามัย (โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ขนาดเล็กในจังหวัดที่ 2)
จากการสั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ป.6 และผู ้
ปกครองโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า นักเรียนเพียงร้อยละ
43 เท่านั้นที่ตอบว่าตนเองเคยได้รับแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6
และผู้ปกครองเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ตอบว่าตนเองเคย
เห็นหรือเคยอ่านแบบบันทึกดังกล่าวของบุตรหลาน ทั้งที่
แบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 เป็นตัวชี้วัดในการให้บริการอนามัย
โรงเรียนของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจาก สนง.สสจ. สนง.สสอ. และ รพ.สต. ต่างก็
เห็นว่า เนื้อหาของแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 ค่อนข้างดีและมี
ประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน แต่ในด้านการใช้งานจริงยังพบ
ปัญหาหลายประการ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องจัด
อบรมให้เด็กนักเรียน ท�ำให้ภาระงานเพิ่มขึ้น เด็กบางคน
อ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่สามารถใช้งานแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6
ได้ดว้ ยตนเอง การขาดระบบติดตามการใช้งานแบบบันทึกฯ
ท�ำให้ไม่ทราบว่ามีการใช้งานมากน้อยเพียงไร
เมื่อพิจารณาเครื่องมืออีก 3 ชนิด คือ ปพ.6 ปพ.8
และ DMC ซึ่งเป็นเครื่องมือของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้
ส�ำหรับบันทึกและรายงานประวัตินักเรียน ผลการเรียนรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และการติดตาม
พัฒนาการและพฤติกรรมเป็นหลัก ในเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด
นี้มีรายการสิ่งที่ต้องบันทึกในด้านการเจริญเติบโตคือ น�้ำ
หนักและส่วนสูง แต่เนื่องจากตัวเลขน�้ำหนักและส่วนสูงไม่
สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภาวะการเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก
นักเรียนได้ ใน ปพ.6 และ ปพ.8 บางรุ่น (version) จึงมี
ตารางหรือกราฟประเมินภาวะการเจริญเติบโตอยู่ในเล่ม
ซึ่งจากการทบทวนเครื่องมือส�ำหรับบันทึกและรายงาน
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนตัวอย่าง พบว่า ยังมี
โรงเรียนตัวอย่างที่ใช้ ปพ.8 ฉบับเก่า ซึ่งอ้างอิงเกณฑ์
ประเมินภาวะโภชนาการของกองอนามัยโรงเรียน กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2530 ขณะทีป่ จั จุบนั
ใช้ เ กณฑ์ ป ระเมิ น ภาวะโภชนาการของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2542 เมื่อสัมภาษณ์ครู
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2. สถานการณ์การบันทึก การแลกเปลีย่ น และการ
ส่งต่อข้อมูลสุขภาพนักเรียน รวมถึงการน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ตามประสบการณ์และมุมมองของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ตัวอย่าง
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ตัวอย่างพบว่า เครื่องมือบันทึกและรายงานข้อมูล
สุขภาพนักเรียนมีความสัมพันธ์กันดังนี้ (ภาพที่ 2)
		
2.1 ระดับชุมชน
ระดับชุมชน ได้แก่ รพ.สต. โรงเรียน และบ้าน มี
ความเกีย่ วข้องกับเครือ่ งมือ 5 ชนิด ได้แก่ อร.14 สศ.3 แบบ
บันทึกฯ ป.5-ป.6 ปพ.6 และ ปพ.8 ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มี
ความซ�ำ้ ซ้อนของรายการข้อมูลทีต่ อ้ งบันทึกและไม่สามารถ
เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างเครือ่ งมือแต่ละชนิดได้ อย่างไรก็ตาม
หากมีการใช้งานเครือ่ งมือเหล่านีอ้ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คือ
มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
เครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนและการ
ส่งต่อข้อมูล รวมถึงการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยแบบ

อนามัยถึงเหตุผลในการเลือกใช้เครือ่ งมือดังกล่าว พบว่า ครู
อนามัยได้รับ ปพ.8 ฉบับดังกล่าวมาจากครูอนามัยคนเก่า
จึงน�ำไปถ่ายเอกสารและแจกให้นักเรียนในแต่ละรุ่นใช้งาน
โดยไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และไม่ทราบว่าเกณฑ์
ประเมินภาวะโภชนาการในปัจจุบันแตกต่างจาก ปพ.8 ที่
ใช้งานอยู่อย่างไร ส�ำหรับเครื่องมือชนิดสุดท้ายคือ DMC
เป็นเครือ่ งมือเพียงชนิดเดียวทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และมีการใช้งานในทุกโรงเรียน อีกทั้งมีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด
ในทุกโรงเรียนเมื่อพิจารณาในแง่ของการบันทึกข้อมูลครบ
ถ้ว นและต่ อเนื่ อง (ตารางที่ 1) แต่มีข้อจ�ำกัดเกี่ ย วกั บ
รายการข้อมูลสุขภาพทีต่ อ้ งบันทึก กล่าวคือ สามารถบันทึก
ได้เฉพาะตัวเลขน�ำ้ หนักและส่วนสูง เพือ่ ส่งต่อให้ระบบของ
ส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการประมวลผลการเจริญ
เติบโตแล้วส่งคืนให้กบั โรงเรียน ซึง่ จากการทบทวนข้อมูลที่
ได้จาก DMC ท�ำให้ทราบว่า DMC สามารถประเมินได้
เฉพาะน�ำ้ หนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ แต่
ไม่มีการประเมินผลน�้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

ภาพที่ 2 ระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพเด็กนักเรียน
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บันทึกฯ ป.5-ป.6 เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สื่อสารข้อมูล
สุขภาพนักเรียนรายบุคคลระหว่าง รพ.สต. โรงเรียน และ
บ้าน ส่วน อร.14 และ สศ.3 ใช้สอื่ สารข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ระหว่าง รพ.สต. และโรงเรียน โดย อร.14 สศ.3 และแบบ
บั น ทึ ก ฯ ป.5-ป.6 มี ร ายการสิ่ ง ที่ ต ้ อ งบั น ทึ ก ครบตาม
ขอบเขตการศึกษานี้ ส�ำหรับ ปพ.6 และ ปพ.8 ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนและบ้าน แต่มีข้อจ�ำกัด
เกีย่ วกับข้อมูลทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นกันได้ เนือ่ งจากเครือ่ ง
มือทั้ง 2 ชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบันทึกและรายงานข้อมูล
ด้านการศึกษา เช่น ผลการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพืน้ ทีต่ วั อย่าง
พบว่า รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง บันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพทั้ง
4 ด้านและข้อมูลการให้วคั ซีนแก่เด็กนักเรียนลงในโปรแกรม
ระบบงานโรงพยาบาล และมีการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ
นักเรียนเพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงานในพื้นที่
แต่ไม่ได้ใช้ อร.14 สศ.3 และแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 เพื่อคืน
ข้อมูลให้กับโรงเรียนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ปกครอง ทั้งนี้
การด�ำเนินการขึ้นอยู่กับการตรวจสุขภาพในแต่ละเรื่อง
กล่าวคือ ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต เจ้าหน้าที่
รพ.สต. มีการสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมและส่งคืนให้แก่
โรงเรี ย น แต่ ไ ม่ มี แ นวทางในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ไปยั ง ผู ้
ปกครอง บางครัง้ เป็นการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ กครองโดยบังเอิญ
“ถ้าเจอเด็กอ้วน... ก็จะส่งข้อมูลให้กับทางโรงเรียน
เป็นผู้ดูแล เราก็จะให้แค่สุขศึกษา หรือว่าสอนเป็นบางครั้ง
ที่เจอหรือไปเยี่ยมบ้านแล้วเจอ เราก็จะสอนผู้ปกครองนะ
คะ เพราะว่าเราก็จะเน้นเรื่องการเยี่ยมบ้านเนอะ อนามัย
จะเยี่ยมบ้านอยู่แล้ว” เจ้าหน้าที่ รพ.สต. (จังหวัดที่ 1 แห่ง
ที่ 1)
ในส่วนของผลการทดสอบสายตาและการได้ยิน เจ้า
หน้าที่ รพ.สต. ให้ข้อมูลว่า เมื่อด�ำเนินการแล้วก็บันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลเช่นกัน แต่ไม่
ได้ส่งคืนข้อมูลผลการตรวจทั้งหมดให้แก่โรงเรียน มีการส่ง
ข้ อ มู ล เฉพาะนั ก เรี ย นที่ ต รวจพบความผิ ด ปกติ เ ท่ า นั้ น
เนื่ อ งจากการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในโปรแกรมมี ก ารบั น ทึ ก

เฉพาะกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ ส�ำหรับการตรวจ
สุขภาพช่องปากและฟันมีเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขเป็นผู้
ด�ำเนินการ โดยมีหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ข้าไปให้บริการในโรงเรียน
กรณีที่พบความผิดปกติที่ไม่รุนแรง ก็สามารถด�ำเนินการ
แก้ไขให้แก่นักเรียนได้เลย แต่กรณีที่มีความผิดปกติรุนแรง
เจ้าหน้าที่จะส่งต่อข้อมูลให้แก่ครูอนามัย/ครูประจ�ำชั้นฯ
เพื่อแจ้งแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนต่อไป ซึ่งผู้ปกครอง
มีหน้าทีพ่ านักเรียนไปรักษาทีส่ ถานพยาบาล แต่ไม่ได้สง่ ต่อ
ข้อมูลสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนทุกคนให้แก่
โรงเรียน นอกจากนีเ้ จ้าหน้าทีเ่ อง ก็มกี ารบันทึกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่ส่วนกลางก�ำหนดและน�ำกลับไปบันทึกลงใน
โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
“...บันทึก (บันทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากและฟัน – ผู้
ศึกษา) ก็ถ้าเป็นตอนออกไปตรวจเนอะ เราจะมีแบบฟอร์ม
ของจั ง หวั ด ที่ ก� ำ หนด ...ก็ พ อบั น ทึ ก เสร็ จ ก็ มี บั น ทึ ก ใน
โปรแกรมครับ ...เก็บไว้ทโี่ รงเรียนไม่ได้เก็บครับ” เจ้าหน้าที่
รพ.สต. (จังหวัดที่ 1 แห่งที่ 2)
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีหน้าทีใ่ ห้วคั ซีนแก่เด็ก
นักเรียน ซึง่ จากการทบทวนข้อมูลการให้วคั ซีนทีเ่ จ้าหน้าที่
จัดท�ำรายงานไว้ในเอกสารนัน้ มีสดั ส่วนความครอบคลุมใน
การได้รับวัคซีนแต่ละชนิดในช่วงร้อยละ 98-100 แต่เจ้า
หน้าที่ก็ไม่ได้ส่งต่อข้อมูลการให้วัคซีนแก่นักเรียนไปยัง
โรงเรียนหรือผู้ปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แห่งหนึ่งให้
ข้อมูลว่า โดยปกติกอ่ นฉีดวัคซีนจะมีการส่งเอกสารขอความ
ยินยอมจากผูป้ กครอง ซึง่ มีการระบุชอื่ วัคซีนทีเ่ ด็กจะได้รบั
แต่บางครั้งทางโรงเรียนไม่สามารถส่งเอกสารขอความ
ยินยอมจากผูป้ กครองได้ เนือ่ งจากเด็กนักเรียนจะทราบล่วง
หน้าและไม่ยอมมาโรงเรียน เพราะหวาดกลัวการฉีดวัคซีน
อย่างมาก ผู้ปกครองจึงไม่ทราบว่าบุตรหลานของตนจะได้
รับวัคซีนชนิดใด
จากการสัมภาษณ์ครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ฯ พบว่า มี
การน�ำข้อมูลสุขภาพเด็กนักเรียนเฉพาะเรื่องการประเมิน
ภาวะการเจริญเติบโตไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีหน้าที่ชั่ง
น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนพร้อมทัง้ บันทึกข้อมูลลง
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ในเครือ่ งมือทีโ่ รงเรียนเลือกใช้ แต่สว่ นใหญ่ไม่มกี ารประเมิน
เพือ่ อ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต โดยพบเพียง
3 ใน 9 โรงเรียนที่มีการประเมินภาวะการเจริญเติบโตโดย
ใช้โปรแกรมค�ำนวณภาวะโภชนาการ (อายุ 1 วัน-19 ปี)
หรือ INMU-ThaiGrowth ของสถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล(8) และมีการสรุปข้อมูลไว้ในรูปแบบ
เอกสารกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามหรือแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการ แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาก็ยงั ไม่
เป็นระบบ เช่น กรณีเด็กผอมให้ดมื่ นมเพิม่ ขึน้ จากเดิมวันละ
1 กล่อง กรณีเด็กอ้วนให้ออกก�ำลังกายหน้าเสาธงในตอน
เช้า ส�ำหรับการทดสอบสายตาและการได้ยนิ นัน้ ข้อมูลจาก
แบบสอบถามส�ำหรับครูอนามัย/ครูประจ�ำชั้นฯ แสดงให้
เห็นว่า โรงเรียนที่ทดสอบสายตาและการได้ยินและมีการ
บันทึกผลการทดสอบโดยครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ฯ มีเพียง
4 ใน 9 โรงเรียน และ 1 ใน 9 โรงเรียน ตามล�ำดับ ซึ่งจาก
การทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเครื่องมือหรือแบบฟอร์มที่เป็น
กิจจะลักษณะ แต่เป็นการสรุปรายชื่อนักเรียนที่ตรวจพบ
ความผิ ด ปกติ ไว้ ใ นกระดาษเท่ า นั้ น และวิ ธี ก ารตรวจ
หาความผิดปกติทางสายตาหรือการได้ยนิ มักจะมาจากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลัก ไม่ได้ทดสอบตามวิธี
การทางคลินกิ เนือ่ งจากครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ฯ เพียง 2
ใน 5 โรงเรียนเท่านัน้ ทีเ่ คยได้รบั การอบรมเรือ่ งการทดสอบ
สายตาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 และ 2556) ใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันรวมถึงการให้
วัคซีน จะมีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเป็นผูด้ ำ� เนินการ โรงเรียน
จึงไม่ได้บนั ทึกข้อมูลในส่วนนีไ้ ว้ โดยโรงเรียนทีม่ กี ารเก็บผล
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันและข้อมูลการให้วัคซีน
ไว้ในโรงเรียนมีจ�ำนวน 6 ใน 9 โรงเรียน และ 4 ใน 9
โรงเรียน ตามล�ำดับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบรายงาน
ผลภาพรวม
นอกจากนี้ จากการสอบถามผู ้ ป กครองของเด็ ก
นักเรียนระดับชั้น ป.6 จ�ำนวนทั้งสิ้น 42 คน เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การได้รับข้อมูลการตรวจสุขภาพของเด็ก

นักเรียน พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 57 เคยได้รับข้อมูลการ
ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ผู้ปกครองร้อยละ 7 เคยได้
รับข้อมูลการตรวจสายตาและการได้ยิน ขณะที่ผู้ปกครอง
ร้อยละ 81 เคยได้รับผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
ส�ำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนนัน้ ผูป้ กครองร้อยละ 69 เคยได้
รับข้อมูลผ่านสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพู
ซึง่ เป็นสมุดส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กแรกเกิดจนกระทัง่
อายุ 5 ปี แต่หลังจากทีบ่ ตุ รหลานเข้าเรียนในโรงเรียนก็ไม่มี
การบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารได้ รั บ วั ค ซี น ในสมุ ด สี ช มพู อี ก ผู ้
ปกครองจะทราบว่าบุตรหลานได้รับวัคซีนชนิดใดบ้างหลัง
จากนั้นก็โดยการสอบถามจาก รพ.สต. เท่านั้น
		 2.2 ระดับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานต้น
สังกัด
ระดับนีจ้ ำ� แนกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคการศึกษาและ
ภาคสาธารณสุข ซึ่งในภาคการศึกษานั้น โรงเรียนมีการส่ง
ต่อข้อมูลในด้านต่างๆ ของนักเรียนทุกคนไปยังกระทรวง
ศึกษาธิการผ่านทาง DMC ตามระยะเวลาที่ สพฐ. ก�ำหนด
โดยข้อมูลด้านสุขภาพทีส่ ามารถส่งต่อได้คอื ค่าน�ำ้ หนักและ
ส่วนสูง จากนัน้ ทางส่วนกลางจะวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นผลการ
ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ได้แก่ น�ำ้ หนักตามเกณฑ์และ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ และคืนข้อมูลให้กบั โรงเรียน โดยบุคลากร
ของโรงเรี ย นสามารถดึ ง ข้ อ มู ล ได้ ด ้ ว ย DMC ผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม จากการสุ่มตรวจสอบข้อมูลใน
DMC ของโรงเรียนตัวอย่าง พบว่า มีการบันทึกข้อมูลน�้ำ
หนักและส่วนสูงของนักเรียนโดยใช้ตัวเลขเดียวกันทั้ง 3
ภาคเรียน แต่ระบบยังคงประมวลผลและส่งคืนข้อมูลให้
โรงเรียนตามปกติ แสดงให้เห็นว่า DMC ไม่สามารถตรวจ
สอบความผิดปกติของข้อมูลสุขภาพนักเรียนได้ ส�ำหรับ
การน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น ผู้บริหารโรงเรียนให้ข้อมูล
ว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการข้อมูลสุขภาพของเด็ก
นักเรียนเฉพาะด้านการเจริญเติบโต โดยโรงเรียนมีหน้าทีส่ ง่
ข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงพร้อมข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่าน DMC
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะจัดเก็บไว้เป็นทะเบียนประวัติ
นักเรียนในแต่ละโรงเรียน และข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงที่
318

Vol. 12 No. 2 April-June 2018

Journal of Health Systems Research

ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตแล้วจะ
ถูกน�ำไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับเด็ก
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ เช่น ผอม เตี้ย นอกจากนี้
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น โรงเรี ย นโดยส� ำ นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. มี ก ารใช้ข้อมูลน�้ำหนัก และส่วนสูงของเด็ ก
นักเรียนเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งในกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานที่
1 คือ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีน�้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ดังนั้น
ข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนจึงเป็นข้อมูลที่ทุก
โรงเรียนจัดเก็บไว้
ทางด้านภาคสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. สนง.
สสอ. และ สนง.สสจ. ให้ข้อมูลว่า การบันทึกข้อมูลด้าน
สุขภาพของนักเรียนในความรับผิดชอบใช้การบันทึกข้อมูล
ลงในเอกสารกระดาษหรื อ แบบฟอร์ ม ที่ โรงพยาบาล
ออกแบบเอง จากนั้นจึงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบ
งานโรงพยาบาล ซึ่งโปรแกรมที่พบในพื้นที่ตัวอย่าง ได้แก่
JHCIS (Java Health Center Information System)(9)
และ HosXP-PCU(10) จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พบว่า รพ.สต. ในฐานะหน่วยบริการมีหน้าที่น�ำข้อมูลเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูลระดับจังหวัด (Health Data Center;
HDC) ตามโครงสร้างมาตรฐานด้านข้อมูลสุขภาพ และตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของการน�ำเข้าข้อมูลพร้อมทั้งปรับปรุง
ข้อมูลในกรณีทพ่ี บความผิดพลาด (error)(11) โดย สนง.สสจ.
และ สนง.สสอ. มีหน้าทีก่ ำ� กับติดตาม ตรวจสอบความครบ
ถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงน�ำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพใน
พื้นที่ นอกจากนี้ในส่วนของ สนง.สสจ. มีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลเพือ่ ส่งไปยังส่วนกลางและจัดท�ำระบบติดตามรวมถึง
ระบบคืนข้อมูลให้แก่สถานบริการ ซึ่งข้อมูลจากคลังข้อมูล
ระดับจังหวัดจะถูกส่งต่อไปยังคลังข้อมูลระดับกระทรวง
สาธารณสุขและมีการจัดท�ำมาตรฐานรายงาน (standard
reports) ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ นอกจาก
การส่งข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ข้อมูลบางส่วน

ยั ง ได้ ถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง สปสช. อี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในภาค
สาธารณสุข ซึ่ง สปสช. สามารถก�ำหนดเขตข้อมูล (field)
และดึงข้อมูลมาวิเคราะห์เฉพาะตัวชีว้ ดั ทีส่ นใจได้เช่นกัน(12)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าทีใ่ น สนง.สสอ. และ
สนง.สสจ. พบว่า แม้จะมีการใช้งานโปรแกรมระบบงานโรง
พยาบาลและมีระบบคลังข้อมูล แต่ยังพบปัญหาในการใช้
งาน ไม่ ว ่ า จะเป็ น การบั น ทึ ก ส่ ง ต่ อ หรื อ น� ำ เข้ า ข้ อ มู ล
เนื่ อ งจากในบางพื้ น ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร อีกทั้งการ
พัฒนางานระบบข้อมูลสารสนเทศจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่
เชี่ ย วชาญเฉพาะทางคอยให้ ก ารสนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขในพืน้ ที่ ซึง่ ในพืน้ ทีต่ วั อย่างไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญ เมือ่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ จึง
เลือกใช้เอกสารกระดาษในการส่งข้อมูลไปยัง สนง.สสอ.
หรือบางครัง้ ทาง สนง.สสจ. ขอให้ สนง.สสอ. รวบรวมข้อมูล
ในรูปแบบเอกสารกระดาษจาก รพ.สต. แล้วส่งมายัง สนง.
สสจ. นอกจากนีย้ งั พบปัญหาภาระงานจากการบันทึกข้อมูล
ตามที่ สปสช. ก�ำหนด ซึง่ มีผลต่อเงินงบประมาณทีจ่ ะได้รบั
ท�ำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีเวลาลงมือปฏิบัติงานลดลง
เช่น การลงพื้นที่ในชุมชนหรือโรงเรียน
“...คือเดิมผูบ้ ริหาร เท้าความเดิมนะ เดิมผูบ้ ริหารคน
ก่อนเนีย้ ท่านคุณหมอทีย่ า้ ยไป นายแพทย์กระทรวงจังหวัด
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด – ผู้ศึกษา) ท่านเล่นเรื่องนี้
แล้วก็เอาไอทีมาเป็นหมายเลขหนึ่ง ...แล้วทีนี้ท่านย้ายไป
แล้วท่านใหม่มา ท่านก็ไม่ได้ให้นโยบาย แล้วทีนบี้ ทบาทของ
ไอทีจังหวัดก็เลยค่อนข้างที่จะไม่เท่าไหร่ มันก็เลยต้องใช้
เปเปอร์อยู่ส่วนหนึ่งนี่ล่ะ” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสอ. (จังหวัด
ที่ 1)
“แล้วคนทีจ่ ะคียไ์ ด้ดที สี่ ดุ ก็คอื คนเป็นพยาบาลหรือนัก
วิชาการด้วย แต่ทุกวันนี้เนี่ย เอ่อ รพ.สต.จะมีนัก เค้าเรียก
น้องที่คีย์ข้อมูลน่ะ ลูกจ้างน่ะ ทีนี้เค้าก็ไม่ค่อยได้เข้าใจ...
แล้วเค้าก็มาท�ำหน้าทีค่ ยี ใ์ ห้พๆี่ แล้วคียเ์ นีย่ บางครัง้ เค้าก็ไม่
เข้าใจหรอกว่าไอ้เวิรด์ ดิง้ นี้ อันนีม้ นั มีความหมายอะไรเค้าก็
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คีย์ไปเรื่อย เอ้า อะไรที่ไม่รู้เรื่องไม่ติ๊ก อย่างเงี้ยมันก็เป็นไม่
นับ” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. (จังหวัดที่ 2)
“งานรูทนี ที่ สปสช. เขาบังคับให้ทำ� และก็ได้เงิน ทีต่ อ้ ง
รายงานเข้าไป 43 แฟ้มรายงานต่างๆ ท�ำให้เป็นภาระในการ
คีย์ สมัยก่อนผมไม่ได้คีย์ผมแค่เขียนจดๆ และก็นับเอาก็
เสร็จ มีเวลาไปออกชุมชน ไปเยี่ยม ไปเชื่อมสัมพันธ์กับ
โรงเรียนบ้างกับ อบต.บ้างอย่างนี้ก็จะมีเวลา สมัยนี้ตรวจ
คนไข้เสร็จก็ต้องก้มหน้าก้มตาคีย์เพื่อที่จะได้เงินเข้าสถาน
บริการของเขาเพือ่ ให้เขาอยูร่ อดได้” เจ้าหน้าทีใ่ น สนง.สสจ.
(จังหวัดที่ 1)
เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ต้อง
รวบรวมคือจ�ำนวนเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง สอดคล้องกับผลการทบทวน
เอกสารยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(13) และ
2559(14) ซึ่งพบว่า 1 ใน 2 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงส�ำหรับ
เด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) คือร้อยละของเด็กนักเรียนมี
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน นอกจากนี้การบันทึกข้อมูลมุ่งหวัง
ในเรื่องของเงินงบประมาณที่จะได้รับมากกว่าความครบ
ถ้ ว นของงานทั้ ง หมด จึ ง ไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
นักเรียนตามเกณฑ์การให้บริการอนามัยโรงเรียน
“...อ่อคือง่ายสุดเลยคือตอนนี้ที่เราสอนกันคือเรื่อง
ของน�้ำหนักกับส่วนสูงที่ลง เพื่อให้ออกมาคอมพลีทมาก
ที่สุด...” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสอ. (จังหวัดที่ 2)
“ไม่มีตัวชี้วัดอื่น เรื่องบริการในวัยเรียนไม่มีคีย์เข้าไป
(นอกจากจ�ำนวนเด็กทีม่ ภี าวะโภชนาการเกินไม่มกี ารบันทึก
ข้อมูลสุขภาพด้านอื่น – ผู้ศึกษา) และจะท�ำให้เขามุ่งที่จะ
เอาเงินมากกว่า คือเขาจะคียง์ านต่างๆ ทีไ่ ด้เงินก่อน เขาจะ
ท�ำงานที่มันได้เงินก่อน งานที่ไม่ได้เงินเขาก็ยังไม่ท�ำ ส่วน
มากงานรูทีนมันจะตกเยอะ ถ้าออกไปดูโรงเรียน ถ้าไปหา
สศ.3 จะไม่เจอ...” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. (จังหวัดที่ 1)
ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะการเจริญเติบโตเป็นตัวชี้วัดที่
ส� ำ คั ญ ระดั บ กระทรวง หน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวง
สาธารณสุขจึงพยายามพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน

ดังกล่าว ซึง่ ปัญหาเกีย่ วกับระบบข้อมูลทีพ่ บในพืน้ ทีเ่ กิดจาก
การท�ำงานแยกส่วนกันของหน่วยงานภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข กล่าวคือระบบข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
มีการด�ำเนินงานผ่านโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล ขณะ
ที่กรมอนามัยได้พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง อายุ 18 ปี (Bureau of Nutrition-Growth Surveillance Program; BNutri-GSP)(15)
และไม่ มี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า งโปรแกรม ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขเห็นว่า เป็นการท�ำงานซ�้ำซ้อนและเพิ่มภาระ
งานโดยไม่จ�ำเป็น แม้ว่าโปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อดีในเรื่อง
การให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ นั ก เรี ย นรายบุ ค คล แต่ จ าก
ประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. ทดลองใช้ พบว่า
โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ window XP ซึ่ง
เป็นระบบเก่าและล้าสมัย ไม่มีหน่วยงานใดยินยอมกลับไป
ใช้ระบบปฏิบัติการเก่า เพียงเพราะต้องการให้สามารถใช้
งานโปรแกรม BNutri-GSP ได้
“...เป็นโปรแกรม (โปรแกรม BNutri-GSP – ผูศ้ กึ ษา)
ทีด่ มี าก ดูเป็นรายบุคคล เป็นโปรแกรมเฝ้าระวังโภชนาการ...
เอาชือ่ นักเรียน น�ำ้ หนักส่วนสูง แล้วค�ำนวณออกมา และมีคำ�
แนะน�ำเฉพาะรายบุคคลให้ดว้ ย….แต่ รพ.สต. เขาบอกว่ามัน
ซ�ำ้ ซ้อน ต้องคียข์ อ้ มูลเยอะ ซ�ำ้ ซ้อนกับ JHCIS และ HOSxP”
เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. (จังหวัดที่ 1)
ในด้านของการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่
สนง.สสอ. ให้ข้อมูลว่า นอกจากการส่งข้อมูลไปยังหน่วย
งานต้นสังกัดแล้ว ในพื้นที่ยังมีการน�ำข้อมูลที่บันทึกใน
โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลมาใช้ในการวางแผนการ
ด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในพืน้ ทีแ่ ละแก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการเกินของเด็กในพื้นที่อีกด้วย
“...เอามาวางแผนในการท�ำงาน อย่างโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพที่ยังไม่ผ่านทองน่ะ (ไม่ผ่านการประเมินเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง – ผูศ้ กึ ษา) เราก็ทำ� แผน
ว่าปีหน้าเราต้องท�ำให้ผา่ นทองให้ได้นะคะ แล้วกับเด็กอ้วน
ก็เหมือนกัน เราก็มาท�ำแผนว่า เด็กอ้วนเราต้องพัฒนาเด็ก
อ้วน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้...” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสอ.
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คำ�ย่อ: จ หมายถึง จังหวัด; ปีงบ หมายถึง ปีงบประมาณ; ภร. หมายถึง ภาพรวมทั้งประเทศ
* บริการอนามัยโรงเรียนฯ 1 วิเคราะห์สัดส่วนจาก 1) จำ�นวนเด็กที่ได้รับการประเมินเปรียบเทียบกับจำ�นวนเด็กเป้าหมาย 2) จำ�นวนเด็กที่สูงดีสมส่วนเปรียบเทียบกับจำ�นวนเด็กที่ได้รับบริการ
บริการอนามัยโรงเรียนฯ 4-5 วิเคราะห์สัดส่วนจากจำ�นวนเด็กที่ได้รับบริการเปรียบเทียบกับจำ�นวนประชากรแยกรายอายุจากระบบสถิติทางการทะเบียนโดยแบ่งเขตพื้นที่ตามจังหวัดที่ 1 จังหวัดที่ 2 และภาพรวมประเทศ
†
มีการรายงานอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี (ครั้ง)

ระบบคลังข้อมูลระดับกระทรวงสาธารณสุข
ระบบบริการข้อมูล สปสช.
ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน
(ร้อยละ)*
(ร้อยละ)
ข้อมูล
บริการอนามัยโรงเรียน
ข้อมูล
		
รายงานที่พบ			 ปีงบ			 ปีงบ		
รายงานที่พบ		
ปีงบ
ปีงบ
ที่รายงาน
ตามขอบเขตการศึกษา
ที่รายงาน
					 2558			 2559				
2558
2559
				
จ 1 จ 2 ภร. จ 1 จ 2 ภร.			
ภร.
ภร.
1. การประเมินภาวะ 1) ข้อมูลด้านโภชนาการ
จำ�นวนเด็กเป้าหมายและ
81 31 28 73 38 31 1) การชั่งน้ำ�หนักและ
สัดส่วนเด็กที่ ไม่รายงาน
57
การเจริญเติบโต
เด็กวัยเรียน อายุ 6-18 ปี เด็กที่ได้รับการประเมิน
วัดส่วนสูงในเด็กวัยเรียน ได้รับบริการ
(6-12 ปี)
2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน จำ�นวนเด็กที่ได้รับบริการ
0
64 64
0
62 64 2) เด็กนักเรียนมีภาวะ สัดส่วนเด็กเริ่ม ไม่รายงาน
13
สูงดีสมส่วน
และผลการประเมิน
เริ่มอ้วนและอ้วน
อ้วนและอ้วน
ภาวะโภชนาการ
(เป้าหมายร้อยละ 10)
2. การทดสอบสายตา ไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้อง
3. การทดสอบการได้ยิน ไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. การตรวจสุขภาพ
1) ตรวจสุขภาพช่องปาก
จำ�นวนเด็กที่
2
4
3
2
5
6 เด็กนักเรียนชั้น ป.1
สัดส่วนเด็กที่
78
ไม่รายงาน
ช่องปากและฟัน
ในเด็กอายุ 6-12 ปี
ได้รับบริการ
ที่ได้รับการตรวจ
ได้รับบริการ
โดยทันตบุคลากร (คน)
สุขภาพช่องปาก
2) การเคลือบหลุมร่องฟัน จำ�นวนเด็กที่
3
3
3
2
4
4
ในเด็กอายุ 6 -12 ปี (คน)† ได้รับบริการ
5. การให้วัคซีน
1) จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.1 จำ�นวนเด็กที่
48 58 48 24 12 17 1) วัคซีน MMR
สัดส่วนเด็กที่
94
94
ที่ได้รับวัคซีน MMR
ได้รับวัคซีน
(4-6 ปี, ป.1)
ได้รับวัคซีน
2) จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.6 จำ�นวนเด็กที่
ที่ได้รับวัคซีน dT
ได้รับวัคซีน
7
45 39 45 47 47 2) วัคซีน dT
สัดส่วนเด็กที่
96
96
(11-12 ปี, ป.6)
ได้รับวัคซีน

ตารางที่ 3  การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการอนามัยโรงเรียนจากคลังข้อมูลระดับกระทรวงสาธารณสุขและระบบบริการข้อมูล สปสช.
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

(จังหวัดที่ 1)
ขณะที่เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. ให้ข้อมูลว่า ผู้ตรวจ
ราชการเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล และรายงานที่ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขในพื้นที่ส่งไปยังส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
(สนย.) กระทรวงสาธารณสุข แต่ในด้านการใช้ประโยชน์นนั้
ผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบว่า หน่วยงานต้นสังกัดน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร แต่เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควร
วางแผนการด�ำเนินงานและก�ำหนดตัวชีว้ ดั ร่วมกันกับหน่วย
งานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น รพ.สต. สนง.สสอ. และ สนง.
สสจ.
“ไม่รู้ (ไม่ทราบว่าน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไร – ผู้
ศึกษา) เขาก็แค่เก็บไป ผมคิดว่าที่จริงยุทธศาสตร์เจอ
ปัญหาก็น่าจะมาหาเราและมาช่วยกันวางแผนแก้ปัญหา
ร่วมกับเรา ส่วนมากงานยุทธศาสตร์ เราก็แค่รวบรวมข้อมูล
ท�ำหน้าที่ไปรษณีย์และส่ง ไม่ได้ควบคุมตัวชี้วัดโดยตรง ไม่
ได้มีหน้าที่ควบคุมนโยบายโดยตรง แค่รับส่งข้อมูล ผมว่า
น่าจะเพิ่มการที่เขาลงมาดูเรื่องตัวชี้วัดเพิ่มกับฝ่ายด้วย คือ
คล้ายๆ ว่าผมท�ำคนเดียว ส�ำเร็จหรือไม่ ไม่มีคนมาถามผม
ไม่ มี ค นช่ ว ยตรวจสอบดู แ ล” เจ้ า หน้ า ที่ ใ น สนง.สสจ.
(จังหวัดที่ 1)
จากการสืบค้นรายงานผลข้อมูลด้านสุขภาพของพืน้ ที่
ตัวอย่างทั้ง 2 จังหวัด ในระบบ Health Data Center
(HDC) ของกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางเว็บไซต์(16) ไม่พบ
รายงานข้ อ มู ล บริ ก ารอนามั ย โรงเรี ย นโดยเฉพาะ จึ ง
พิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับบริการอนามัยโรงเรียน
(ตามขอบเขตการศึกษา) ส�ำหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา เด็กวัยเรียน หรือเด็กอายุ 6–12 ปี ในช่วงที่ท�ำการ
ศึกษา คือ ปีงบประมาณ 2558-2559 (ตารางที่ 3) พบ
รายงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การประเมินภาวะการเจริญเติบโต
(2) การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และ (3) การให้วคั ซีน
แต่ไม่พบรายงานด้านการทดสอบสายตาและการได้ยิน
ลักษณะการรายงานข้อมูลในระบบ ส่วนใหญ่เน้นการ
รายงานจ�ำนวนผูไ้ ด้รบั บริการ แต่ไม่รายงานจ�ำนวนเด็กหรือ
นักเรียนทั้งหมด ผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับ

จ�ำนวนเด็กตามระบบสถิตทิ างการทะเบียนในปีงบประมาณ
2558 และ 2559 แบ่งตามพื้นที่การศึกษา คือ จังหวัดที่ 1
และ 2 รวมถึงการรายงานในภาพรวมทัง้ ประเทศ พบว่า ผล
การด�ำเนินงานด้านการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของ
จังหวัดที่ 1 มากกว่าจังหวัดที่ 2 แต่พบความผิดปกติในการ
รายงานร้อยละของเด็กวัยเรียนมีความสูงดีสมส่วนของ
ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งแสดงค่าเป็น 0 ทั้งหมด ด้านการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ผลการด�ำเนินงานทีร่ ายงาน
ในระบบมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนเด็กอายุ
ระหว่าง 6–12 ปีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แยก
จังหวัดหรือภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนการฉีดวัคซีนส�ำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา คือ MMR (วัคซีนป้องกันหัด
คางทูมและหัดเยอรมัน) และ dT (วัคซีนป้องกันคอตีบและ
บาดทะยัก) ผลการด�ำเนินงานมีสดั ส่วนน้อยกว่าร้อยละ 60
ไม่ว่าจะวิเคราะห์แยกหรือไม่แยกจังหวัด นอกจากนี้ยังมี
การสืบค้นข้อมูลในลักษณะเดียวกันจากระบบบริการข้อมูล
ของ สปสช. ผ่านทางเว็บไซต์(17) พบรายงานเฉพาะระดับ
ภาพรวมของประเทศ ซึง่ ทัง้ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559
ไม่ มี ร ายงานการทดสอบสายตาและการได้ ยิ น และใน
ปีงบประมาณ 2558(18) ไม่มกี ารรายงานข้อมูลการประเมิน
ภาวะการเจริญเติบโต ส่วนในปีงบประมาณ 2559(19) ไม่มี
การรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลผลการด�ำเนินงานจากระบบบริการ
ข้ อ มู ล สปสช. กั บ ระบบคลั ง ข้ อ มู ล ระดั บ กระทรวง
สาธารณสุขในส่วนของข้อมูลระดับประเทศ พบว่า มีคา่ ร้อย
ละของการด�ำเนินงานสูงกว่า เช่น รายงานการให้วัคซีนแก่
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม การรายงาน
ข้อมูลของ สปสช. ไม่ได้แยกเป็นงานบริการอนามัยโรงเรียน
โดยเฉพาะ และไม่สามารถแยกข้อมูลของจังหวัดตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ได้เนือ่ งจากสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายจังหวัดได้
วิจารณ์
ระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพเด็กนักเรียนเป็นสิง่ ที่
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มีความส�ำคัญต่อด�ำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียนภายใต้
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการ
ตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ หรือการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของนักเรียน จากการศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง 2
จังหวัด พบว่า ในโรงเรียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 9 แห่ง การได้รบั
การรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรหรือ
ทองแดง ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล เนือ่ งจากเมือ่ ได้รบั การรับรองฯ แล้ว โรงเรียนก็ไม่ได้
ด�ำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง กล่าว
คือ บุคลากรของโรงเรียนและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขยังไม่ได้
ใช้เครื่องมือบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียนตาม
ข้อก�ำหนดของโครงการฯ ได้แก่ อร.14 สศ.3 แบบบันทึก
ป.5-ป.6 และ ปพ.8 อย่างเต็มที่ ส่วนมากโรงเรียนเลือกใช้
งานเครื่องมือตามความสะดวก และเครื่องมือเหล่านี้ก็มี
ความซ�้ำซ้อนของสิ่งที่ต้องบันทึกซึ่งเป็นการสร้างภาระให้
แก่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งบางพื้นที่พบปัญหาด้านการบริหาร
จัดการเครื่องมือ เช่น นักเรียนไม่ได้รับแจกแบบบันทึกฯ
ป.5-ป.6 จึงไม่ได้ใช้งานและไม่ได้สง่ ต่อไปยังผูป้ กครอง และ
พบปัญหาเรื่องเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ เช่น
โรงเรียนต้องจัดซื้อ สศ.3 เอง เมื่อจัดซื้อแล้วเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขไม่ใช้งาน โรงเรียนจึงเลิกจัดซื้อ ทั้งนี้นอกจาก
เครือ่ งมือทีโ่ ครงการฯ ก�ำหนดแล้ว ยังมีการใช้งานเครือ่ งมือ
อื่นที่มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพในบางเรื่อง เช่น ปพ.6 และ
DMC สามารถใช้บันทึกข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงได้ และ
จากการพิจารณาความครบถ้วนและความต่อเนือ่ งของการ
บันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนในเครื่องมือชนิดต่างๆ พบว่า
DMC มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจาก สพฐ. ก�ำหนดให้ทุก
โรงเรียนบันทึกและส่งข้อมูลให้ครบถ้วน โดยมีผลต่อการ
พิจารณาเงินงบประมาณของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม DMC
มีข้อมูลสุขภาพไม่ครบถ้วนทุกด้านและระบบไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีโ่ รงเรียนบันทึกได้ ขณะ
ที่ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพนั ก เรี ย นของเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขมุ่งเน้นการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบงาน
โรงพยาบาลหรือเครื่องมือที่หน่วยงานต้นสังกัดก�ำหนด

มากกว่าการบันทึกข้อมูลตามทีโ่ ครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก�ำหนด ท�ำให้เครือ่ งมือหลายชนิดไม่ถกู ใช้งาน อย่างไร
ก็ตาม การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล
และการส่งต่อข้อมูลไปยังต้นสังกัดยังคงประสบปัญหาทาง
ด้ า นเทคนิ ค ซึ่ ง บางกรณี จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
นอกจากนั้น ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการท�ำงานแยกส่วน
ภายในกระทรวงสาธารณสุข เช่น การพัฒนาโปรแกรม
BNutri-GSP ซึ่งอยู่คนละส่วนกับโปรแกรมระบบงานโรง
พยาบาลและไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องด�ำเนินการซ�ำ้ ซ้อน เมือ่ พิจารณาข้อมูลจากระบบ HDC
ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถสรุปได้ว่าผลการ
ด�ำเนินงานอยู่ในระดับที่รายงานจริงหรือไม่ เนื่องจากใน
พื้นที่ตัวอย่างที่ศึกษา บางจังหวัดหรือบางอ�ำเภออาจจะไม่
ได้บันทึกข้อมูลหรือเกิดความผิดพลาดของระบบ ท�ำให้
ตัวเลขทีแ่ สดงมีคา่ เป็นศูนย์ทงั้ หมด ขณะทีก่ ารสรุปรายงาน
ข้ อ มู ล ของ สปสช. ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสาธารณะ
เป็นการรายงานข้อมูลเฉพาะภาพรวมระดับประเทศ จึงไม่
สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลระดับจังหวัดที่ได้จากระบบ
HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่า
สนใจอีกคือ การแสดงผลหรือรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ที่ได้จากบริการอนามัยโรงเรียนไม่ได้ถูกจัดไว้เป็นหมวดหมู่
เฉพาะหรือแยกประเภทชัดเจน ท�ำให้สืบค้นข้อมูลได้ยาก
และไม่เป็นระบบ อีกทั้งไม่พบการรายงานข้อมูลบริการ
อนามัยทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การทดสอบสายตา และการทดสอบ
การได้ยนิ ไม่วา่ ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
รายงานของ สปสช. อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัด
คือ ไม่สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนประถมศึกษาทุก
แห่งในประเทศไทยได้ และขอบเขตการศึกษามุง่ เน้นบริการ
อนามัยโรงเรียนทีร่ ะบุในรายการสิทธิประโยชน์ดา้ นการส่ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กอายุ 6-12 ปี ตาม
ประกาศของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วม
กับกิจกรรมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในองค์
ประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียนเท่านั้น ผลการศึกษา
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จึงไม่ครอบคลุมมิติด้านการดูแลสุขภาพในองค์ประกอบ
อื่นๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แม้ผลการศึกษาจะไม่
สามารถสะท้ อ นภาพรวมของโรงเรี ย นทั้ ง หมดใน
ประเทศไทยได้ แต่จากการสนทนากลุม่ ผูบ้ ริหารซึง่ ประกอบ
ด้วยตัวแทนจากภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข และผู้
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มเห็นว่า ข้อค้นพบเกี่ยวกับการขาดความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษานัน้ ไม่ขดั แย้งกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(20)
จากการทบทวนวรรณกรรม ไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลส�ำหรับบริการอนามัยโรงเรียน
หรือโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่พบข้อมูลเกีย่ วกับ
แนวทางการด�ำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ
ต่างประเทศ คือ องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ระดับภูมิภาคของยุโรป (the European Region) ซึง่ ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน (framework) เพื่อคุณภาพมาตรฐาน (quality standard) การให้
บริการอนามัยโรงเรียน (school health services) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ 53 ประเทศสมาชิกพัฒนา
และรักษางานบริการอนามัยโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสุขภาพแห่งชาติ (national health systems) ของ
แต่ละประเทศ และ 1 ใน 7 มาตรฐาน คือ งานบริการ
อนามัยโรงเรียนมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์ บุคลากร
และระบบจัดการข้อมูล (data management systems)
ที่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน ซึ่ง
ในส่วนของระบบจัดการข้อมูลนัน้ หมายถึง การมีเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่ายเหมาะสมกับการจัดการบันทึก
ทางสุขภาพและสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย
ด้วย(21) ขณะทีใ่ นประเทศไทย ยังไม่มแี นวทางในการด�ำเนิน
งานด้านระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพส�ำหรับงานบริการ
อนามัยโรงเรียนโดยเฉพาะ แม้จะมีคู่มือการด�ำเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้ระบุข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียนไว้อย่างชัดเจน(3)

ในระดับนโยบายของประเทศไทย ข้อมูลจากแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ระบุว่า สถานการณ์
และปัญหาด้านระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ส�ำคัญ
ของประเทศไทยคื อ กลไกนโยบายและทรั พ ยากรเพื่ อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานยังไม่เพียงพอและขาดความต่อ
เนื่ อ ง ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพยั ง ขาดคุ ณ ภาพ ไม่
ครอบคลุม มีความซ�ำ้ ซ้อน และขาดกระบวนการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพข้ อ มู ล รวมถึ ง ขาดระบบการจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนยังคงมีปัญหาการเข้าถึงข้อมูลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เนือ่ งจากไม่เข้าใจประโยชน์ของ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ ะช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ (22) ดั ง นั้ น ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบ
บริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้
มีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดให้การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพให้เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานเป็นหนึ่ง
ในกลวิธีและมาตรการของยุทธศาสตร์ดังกล่าว(22) แต่ไม่ได้
ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกับการ
พัฒนาระบบข้อมูลและข่าวสารด้านสุขภาพ นอกจากนี้ใน
ปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มด�ำเนินการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559–
2563(23) ซึ่งเป็นการด�ำเนินการทางด้านนโยบายระดับ
ประเทศ แต่ ไ ม่ ไ ด้ เจาะจงรายละเอี ย ดในระดั บ บริ ก าร
สุขภาพต่างๆ จึงไม่มกี ารกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและรายงานภายใต้บริการอนามัยโรงเรียน นอกจาก
นี้การพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงกับ
ระบบข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่เดิม เช่น ข้อมูล 43 แฟ้ม และ
ขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่มีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินงานด้านสุขภาพ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูแล
นักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6–12 ปี) กว่า 4 ล้านคน
(2559)
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ลั ด ดา เหมาะสุ ว รรณ ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นพ.กิตติ
ลาภสมบัตศิ ริ ิ ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พร้อมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนด้านข้อมูลและข้อ
เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์จากคุณศศิวมิ ล ปุจฉาการ ส�ำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และขอ
ขอบคุณคุณแก้วกุล ตันติพสิ ฐิ กุล และคุณอุดมศักดิ์ นาคกุล
ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ การศึกษาดัง
กล่าวจะส�ำเร็จมิได้หากขาดความร่วมมือจาก นักเรียน ผู้
ปกครอง ครู ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ที่
ได้ ใ ห้ ก ารอนุ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ และขอ
ขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้น สุดท้าย
นีข้ อขอบคุณส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ เป็น
ผู้สนับสนุนเงินทุนในการด�ำเนินการศึกษานี้ ทั้งนี้ ผลการ
ศึกษา การตีความ และข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้ไม่ได้
แสดงทัศนะของหน่วยงานผู้ให้ทุนแต่อย่างใด
การศึ ก ษานี้ ด� ำ เนิ น งานภายใต้ โ ครงการประเมิ น
เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ซึง่ เป็นองค์กร
วิจัยกึ่งอิสระภายใต้ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการเมธีวิจัย
อาวุโส (RTA5980011)

จากการสนทนากลุ่มที่มีการน�ำเสนอรายงานผลการ
ศึกษาเบือ้ งต้นของโครงการประเมินบริการอนามัยโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาเพือ่ ขอความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับ
กลางและระดั บ สู ง (20) ได้ มี ข ้ อ เสนอแนะให้ จั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการแห่งชาติเพือ่ ส่งเสริมนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยให้
มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานและมี รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
สาธารณสุขเป็นรองประธาน ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติ
นี้ เสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับประเทศ 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคในเด็ ก
นักเรียน ด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กนักเรียน ด้าน
วิชาการสุขภาพเด็กนักเรียน ด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของจังหวัดและท้องถิ่น และด้านระบบข้อมูลและรายงาน
สุขภาพเด็กนักเรียน(20) ซึ่งคณะอนุกรรมการระดับประเทศ
ด้านระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพเด็กนักเรียนควรจะ
ปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลการดูแลและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยยกเลิกเครือ่ งมือที่
มีความซ�้ำซ้อนเพื่อลดภาระงาน และพัฒนาให้เหลือเพียง
ระบบเดียวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเชื่อม
โยงระหว่ า งหน่ ว ยงานได้ พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ที่
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และจัดตั้งหน่วยงาน
กลางให้เป็นผูป้ ระเมินและตรวจสอบข้อมูล เพือ่ ให้สามารถ
น�ำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงานและติดตาม
ดูแลนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นสาธารณสุ ข หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครองและตัวเด็กนักเรียน
กิตติกรรมประกาศ
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