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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและเหตุผล 

 แนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยใช้
การศึกษาเป็นหลักในการท างานพัฒนา โดยเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกัน ทั้ง 
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิศึกษาคือ  ความรอบรู้วิชาการที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการศึกษา
เรียนรู้ต่อไป         ด้านจริยศึกษาคือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีส านึกที่ดีต่อส่วนรวม ด้านหัตถศึกษาคือ ความรู้และทักษะในการท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการท างาน และด้านพลศึกษา คือ การมี
สุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้องและการออกก าลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและ
สุขาภิบาล เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามเปูาหมายสูงสุด อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังมีวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับ
ที ่4 พ.ศ. 2550 – 2559  (กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน, 2553) ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ 
                     ในครรภ์มารดา 
วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ 
วัตถุประสงค์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 
วัตถุประสงค์ที่ 5 ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์                   
                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด 

                วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สถานการณ์สุขภาวะเด็กวัยเรียนไทยอายุ 6-12  ปี  โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทยพบว่า  นักเรียนไทยมีโรคอ้วนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เด็กยังเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางจากการขาด
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ธาตุเหล็ก (ส านักโภชนาการ กรมอนามัย ,  2557) ส าหรับรายงานการส ารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5   พ.ศ. 2546-2547  พบอัตราภาวะโลหิตจางที่ตรวจโดยใช้ค่าฮีมา
โตคริต สูงร้อยละ 13.1 และ 26.7   และผลการส ารวจภาวะโลหิตจากในเด็กชั้ นประถมปีที่ 1 ทั่ว
ประเทศ 4,202 คน พบภาวะซีดร้อยละ 30.3 เมื่อวิเคราะห์จ าแนกรายเขตในจังหวัดสุรินทร์พบว่า มี
ภาวะซีดถึงร้อยละ  39.5 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ   การค้นพบปัญหาดังกล่าวนี้น าไปสู่การดูแลสุขภาพ
เด็กวัยเรียนอย่างรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาภาวะโลหิตจาง  ซึ่งพบว่าภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในทารกและปฐมวัยอาจท าให้ไอคิวลดได้  5 -10 จุด ในเด็กโตจะอ่อนเพลียซึมไม่มีสมาธิและ
ความจ าไม่ดี (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2557)  หากเด็กได้รับการรักษาพร้อมค าแนะน าเบื้องต้นและ
ติดตามผลอย่างมีระบบตั้งแต่ระยะแรก จะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านการศึกษา เช่น สมาธิ 
และการค านวณ ดังนั้นการตรวจคัดกรองทางสุขภาพและตรวจภาวะซีดในเด็กวัยเรียนจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการเฝูาระวังเพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพได้รับการรักษาได้
ทันท่วงที  

การบริการอนามัยโรงเรียน   เป็นองค์ประกอบที่ 5 ตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา ให้นักเรียนที่เจ็บปุวยเกินขอบเขตการบริการของห้องพยาบาล  (เช่น 
ภาวะโลหิตจาง คอพอก ฟันผุ โรคในช่องปาก ฯลฯ) ทุกคนได้รับการส่งต่อเพ่ือการรักษา (ส านักส่งเสริม
สุขภาพ, 2558)   อยู่ในความรับผิดชอบของ รพ.สต./ ศสม./ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัด  ซึ่งได้
ด าเนินการจัดให้มีบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน เพ่ือเฝูาระวังและค้นหา
อาการที่ผิดปกติหรือความบกพร่องด้านสุขภาพเบื้องต้น โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 3 ส่วนคือ การ
ตรวจสุขภาพนักเรียน การเฝูาระวังสุขภาพนักเรียน และการจัดบริการรักษาเบื้องต้น  

จากการด าเนินงานการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนของเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย
พ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่ผ่านมาพบว่ามีความครอบคลุม
ของกิจกรรมการให้บริการค่อนข้างต่ า เช่น ผลการส ารวจปี 2556 ในเด็กนักเรียนโรงเรียนชั้น
ประถมศึกษา 24 แห่งจ านวน 1,605 คน ในเขตสุขภาพที่ 9 (ศูนย์อนามัยที่ 9, 2556) พบว่า เด็ก
นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟันโดยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ร้อยละ 87.4, 58.8, 89.3 และ 71.2 เท่านั้น 
การศึกษาการบริการอนามัยโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า นักเรียนเฉพาะ
ระดับชั้นอนุบาล และ ป. 1- ป.4 ขาดความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพเนื่องจากมีภาระงานมาก 
โดยเฉพาะการตรวจสายตา นอกจากนี้พบว่า ขาดแคลนครูพยาบาลที่มีองค์ความรู้ในการท างานใน
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โรงเรียน  ขาดมาตรฐานของระบบการดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียน  ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการ
เพ่ิมพูนความรู้และอุปกรณ์  และขาดความตระหนักและความร่วมมือของผู้ปกครอง (สุธาทิพย์ เอม
เปรมศิลป์, 2555)   ดังนั้นการค้นพบเด็กที่มีปัญหาการเรียนแต่เนิ่นๆ และให้การ ช่วยเหลือแก่เด็กและ
ครอบครัว โดยการประสานงานกับคุณครู  เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน จะน าไปสู่การดูแลสุขภาพและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เด็กอย่างรอบด้านของนักเรียน 

ส าหรับการด าเนินงานตรวจคัดกรองของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใน
ถิ่นทุรกันดารและห่างไกลคมนาคมเป็นส่วนใหญ่ มีปัญหาทางด้านความมั่นคง ประชาชนมักจะมีปัญหา
ด้านคุณภาพชีวิตในเกือบทุกเรื่อง จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าว มักมี
ปัญหาด้านความปลอดภัยและการคมนาคม ท าให้หน่วยงานปกติของรัฐไม่สามารถเข้าไปพัฒนาได้ ครู
ต ารวจตระเวนชายแดนนอกจากต้องท าหน้าที่ครูเช่นเดียวกับครูในสังกัดอ่ืน ยังต้องดูแลความปลอดภัย
ตามแนวชายแดน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศชาติในอนาคตเป็นผู้ที่มี
โภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง รู้จักใฝุเรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้และทักษะ
ทางวิชาการและการอาชีพที่เป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิตพบว่า ในปีการศึกษา 2553 ครูผู้รับผิดชอบมีการ
เฝูาระวังและติดตามภาวะโภชนาการโดยชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กปฐมวัยในโรงเรียน รวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียน (ว1_103 ป) ปีละ 2 ครั้ง 
คือ ต้นปีการศึกษาและปลายปีการศึกษาเด็กประถมศึกษาส่วนใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 มีภาวะเตี้ยสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดร้อยละ 6.12  สอดคล้องกับการวิจัย
ของสมจิต แดนสีแก้ว  และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
นักเรียนใน 7 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารตามตะเข็บชายแดนไทย -ลาว โดย
สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกับการสังเกตสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของนักเรียนโดยครอบครัว หลังจากนั้นได้น าเสนอปัญหาและ ความต้องการในการพัฒนาสุขภาพเด็กต่อ
ที่ประชุมผู้น าชุมชน และผู้ปกครองเพ่ือร่วมวิเคราะห์สาเหตุและก าหนด แนวทางการดูแลสุขภาพ
นักเรียน และได้น าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับนักเรียน  หลังการด าเนินงาน 1 ปี พบว่านักเรียนที่มีน ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ์ลดลงเล็กน้อย แต่
ปัญหาที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนคือการเป็นพยาธิและเหา (สกาวรัตน์ เทพรักษ์ และคณะ,2557) ได้
ศึกษาปัจจัยด้านการเลี้ยงดูบุตรของผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยตามดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ได้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก และดัชนีน้ าหนักตาม
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เกณฑ์ส่วนสูง ได้แก่  สถานภาพสมรสและลักษณะครอบครัว ( P-value<.05) ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-5 ปี ตามดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุและ
ดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน (P-value<.05) ดังนั้นผู้ปกครอง 
บุคลากรสาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็กต้องร่วมกันส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยและเฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก รวมถึงพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพและ
ระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยจึงมีความสนใจท าวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจคัด
กรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 21 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and Mc Taggart (1988)  
ในการพัฒนากระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอน 
การศึกษาบริบท กระบวนการพัฒนา (การวางแผน การด าเนินกิจกรรม การสังเกต และการสะท้อนการ
ปฏิบัติ)  และการศึกษาผลจากการพัฒนา โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง คณะครู อาสาสมัครสาธารณสุข แกนน าผู้ปกครองเด็กประถมศึกษา ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารใน
พ้ืนที่เปูาหมายตามพระราชด าริ 2 จังหวัด 8 แห่ง ได้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านช าปะโต  โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านรุน  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯบ้านโรงเลื่อย และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่าน
ผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
ให้สามารถพ่ึงตนเองได้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้บริการอนามัยเด็กวัยเรียนขั้นพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน อีกทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่สามารถให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้กับครูอนามัยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอย่าง
ต่อเนื่อง  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
1. เพ่ือพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกอง

ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 
2. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะนักเรียน ในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21   ดังนี้   

2.1 ระบบการคัดกรองสุขภาวะนักเรียน 
 2.2 ความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน 

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเฝูาระวังติดตามภาวะโภชนาการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้รับผิดชอบงานอนามัยเด็กวัยเรียน มีความรู้ ความเข้าใจทักษะด าเนินงานคัดกรองสุขภาพ
เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

2. ได้นวัตกรรมรูปแบบการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบระบบการคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนและ
เยาวชนในงานบริการอนามัยเด็กวัยเรียน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานบริการสุขภาพ เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
   ด าเนินการวิจัยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ทั้งหมด  8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านช าปะโต  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านรุน  โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯบ้าน
โรงเลื่อย และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 
 2. ขอบเขตด้านผู้เข้าร่วมการวิจัย 
  ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรการศึกษา นักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 และเครือข่ายประชาชน  
ดังนี้ 
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 2.1 บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขจากสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน  จ านวน 8 คน และบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนจากกลุ่มงาน
เวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 10 คน 

 2.2 บุคลากรการศึกษา ได้แก่ ครูใหญ่ และครูอนามัยจากโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ านวน 16 คน 

 2.3 นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 21 ได้แก่ 

  2.3.1 นักเรียนที่ได้รับการส ารวจการตรวจคักกรองสุขภาพนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 8 แห่ง จ านวน 982 คน 

  2.3.2 นักเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วม ได้แก่  นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกแสลง จ านวน  61 คน  

 2.4 เครือข่ายประชาชนด้แก่ ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านจ านวน 4 คน อาสาสมัคร
สาธารณสุขจ านวน 10 คน และแกนน าผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 35 คน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ตัวแปรด้านบริบท  
 - ความเป็นมาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 - ระบบการเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 - ความครอบคลุมและข้อมูลคัดกรองสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน 
  3.2 ตัวแปรด้านกระบวนการพัฒนา  
 - การวางแผน ประกอบด้วย กิจกรรมการสังเคราะห์ปัญหา การก าหนดแนว
ทางการคัดกรองสุขภาพนักเรียน และการก าหนดทีม/ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
 - การด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การตรวจคัดกรองสุขภาพ การบันทึกข้อมูล การส่งต่อเพ่ือรับการรักษา และการติดตามเยี่ยมงาน
อนามัยโรงเรียน 
 - การสังเกต ประกอบด้วยกิจกรรม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินผล
รายงานการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
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 - การสะท้อนการปฏิบัติ ประกอบด้วยกิจกรรม การระดมความคิดหาแนว
ทางการตรวจคัดกรองกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 ตัวแปรด้านผลจากการพัฒนา ได้แก่ ระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ความ
ครอบคลุมในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการเฝูา
ระวังและติดตามภาวะโภชนาการ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ได้ประยุกต์แนวคิดกระบวนการวิจัยปฏิบัติการของ Kemmis and Mc 
Taggart (1988)  ในการพัฒนากระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยขั้นตอน การศึกษาบริบท กระบวนการพัฒนา (การวางแผน การด าเนินกิจกรรม การ
สังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ)  และการศึกษาผลจากการพัฒนา  ดังภาพที่ 1  
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บทที่  3 

 

 

 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรยีน 

ต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน หมายถึงการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หรือครูอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กิจกรรมการประเมิน
เจริญเติบโต ได้แก่ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดสายตา และทดสอบการได้ยิน การตรวจร่างกาย การบันทึก
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การให้สุขศึกษา และติดตามผลการรักษา  

กระบวนการพัฒนา(Development process) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
               
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ (Output) 
- ระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน 
- ความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน 
- การเฝูาระวังและติดตามภาวะโภชนาการโดยการมีส่วนรว่มของผู้ปกครองและชุมชน 

การศึกษาบริบท (Context study) 
- ความเป็นมาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
- ระบบการเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
- ความครอบคลุมและข้อมูลคัดกรองสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 

การสะท้อนการปฏิบัต ิ (Reflection) 
- การสะท้อนกลับของกระบวนการ
สนับสนุน 
- การสะท้อนกลับของกระบวนการตรวจ
คัดกรอง 

การสังเกต (Observation) 
- ติดตามการด าเนนิงาน 
 -ประเมนิผลรายงานการบันทกึขอ้มูล
โปรแกรม 

การด าเนินกิจกรรม (Action) 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
- ตรวจคัดกรองสุขภาพ 
- บันทึกข้อมูล 

การวางแผน (Plan) 
- สังเคราะห์ปัญหา 
- ก าหนดแนวทางการคัดกรองสขุภาพ
นักเรียน 
- ก าหนดทีม/ผู้รับผิดชอบในพืน้ที ่
-ก าหนดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมฯ 
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การพัฒนาระบบตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน หมายถึง กระบวนการพัฒนาตรวจ
คัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วย การศึกษาบริบท กระบวนพัฒนา และผลจากการ
พัฒนา ดังนี้ 
  การศึกษาบริบท (Context study) หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ระบบ
การเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และความครอบคลุมและข้อมูลคัดกรอง
สุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 
 กระบวนการพัฒนา (Development process) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย 

 ขั้นที่1 การวางแผน (Plan) เป็นการสังเคราะห์บริบทการส่งเสริมสุขภาพ 
ระบบการเฝูาระวังสุขภาวะและคัดกรองสุขภาพ และความครอบคลุมของการคัดกรองสุขภาพของเด็ก
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน แล้วน ามาจัดท าแผนเพ่ือปรับปรุงระบบการเฝูาระวังสุขภาวะและคัด
กรองสุขภาพ ประกอบด้วย การสังเคราะห์ปัญหา การก าหนดแนวทางการคัดกรองสุขภาพนักเรียน 
การก าหนดทีม/ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ข้ันปฏิบัติการ (Action) และการก าหนดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วม
ฯ 

 ขั้นที่ 2 การด าเนินกิจกรรม (Action) เป็นการปฏิบัติตามแผนเพ่ือ
ปรับปรุงระบบการเฝูาระวังสุขภาวะและคัดกรองสุขภาพของนักเรียน  
  ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observation)  เป็นการติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินผลรายงานการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม  

        ขั้นที่ 4 การสะท้อนการปฏิบัติ (Reflection) เป็นการน าบทเรียนที่ได้
จากการสังเกตมาระดมความคิดเพ่ือประเมินผลของกระบวนการ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย ผู้ปกครอง และภาคีผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงการตรวจคัดกรองสุขภาพของนักเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ผู้วิจัยได้ทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1. ความเป็นมาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
2. การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6 – 12 ปี)  
3. การตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน 
4. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ความเป็นมาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 ประเทศไทยตามแนวชายแดน ถือเป็นพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลคมนาคมเป็นส่วนใหญ่ 
มักมีปัญหาทางด้านความมั่นคง ประชาชนมีปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในเกือบทุกเรื่อง จ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้ดีขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่ดังกล่าว มักมีปัญหาด้านความปลอดภัยและการคมนาคม ท าให้
หน่วยงานปกติของรัฐไม่สามารถเข้าไปพัฒนาได้ ต ารวจตระเวนชายแดนมีคุณลักษณะเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่(กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน, 2539) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จึง
เป็นสถานศึกษาในสังกัด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีครูใหญ่ที่เป็นข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดน รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาและรับประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีผู้ก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโดยแท้จริง จากสถานะของต ารวจตระเวน
ชายแดนซึ่งมีภารกิจที่หลากหลายและแตกต่างเป็นอย่างมาก ครูต ารวจตระเวนชายแดนนอกจากต้องท า
หน้าที่ครูเช่นเดียวกับครูในสังกัดอ่ืน ยังต้องดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดน การปูองกันการ
กระท าความผิดกฎหมาย ตลอดจนการท างานมวลชนเพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธากับชุมชน ดังนั้นครู
ต ารวจตระเวนชายแดนจึงค่อนข้างขาดแคลน เพราะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง สามารถ
เผชิญกับความยากล าบาก เป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์แน่วแน่เป็นอย่างมาก จึงจะสามารถท างานใน
สถานการณ์ดังกล่าวได้ดี  
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โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2545 มีครูใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการเรียนการสอน เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา(โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) ที่แท้จริง เนื่องจากมีอ านาจในการบริหารงานบุคคล 
บริหารงบประมาณ ตลอดจนวางแผนและประสานงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยมีกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน เป็นฝุายอ านวยการของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชานแดนมีหน้าที่
รับผิดชอบ การบริหารบุคคลของต ารวจตระเวนชายแดน มีบทบาทส าคัญในการคัดสรรบุคลากร 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้นและงานโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน มีบทบาทส าคัญในการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับครูต ารวจตระเวนชายแดน นักเรียน 
การก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง
ปวง(กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน,2556) 

ในปีการศึกษา 2556 มีโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายเเดนด าเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนตามพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ทั้งหมด 178  เเห่ง  เป็นโรงเรียนประถม 170 เเห่ง  โรงเรียนมัธยม 2 เเห่งเเละศูนย์การเรียนรู้ 
ตระเวนชายแดน 16 เเห่ง(กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน(3),2556)  ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จ านวนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายเเดน ที่เป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการพัฒนาเด็กเเละ    
              เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในปีการศึกษา 2554 

ประเภท  บก.ตระเวน
ชายแดน 

ภาค 1(แห่ง)  

 บก.ตระเวน
ชายแดน 

ภาค 2(แห่ง)  

บก.ตระเวน
ชายแดน 

ภาค 3(แห่ง)  

บก.ตระเวน
ชายแดน 

ภาค 4(แห่ง)   

รวม  

 1. โรงเรียนประถม 40   38 45  37 170 
 2. โรงเรียนมัธยม  1 0  1 -  2 
 3. ศูนย์การเรียนรู้ -  1  15 -  16 

 รวม 41 39 61 37  178 
  
 ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ รับผิดชอบโรงเรียน 8 แห่ง  

1. รายชื่อโรงเรียนในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21  มีจ านวน
ทั้งสิ้น 8 แห่งดังนี้ 
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1.1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว บ้านตาแตรว หมู่ 9 
ต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

1.2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม บ้านตาตุม หมู่ 14 ต าบล
ตาตุม อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

1.3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง บ้านโคกแสลง หมู่ 7 
ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

1.4. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้านโคกปุาจิก หมู่ 18 
ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

1.5. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านช าปะโต บ้านช าปะโต หมู่ 3 
ต าบลอาโพน อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

1.6. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านรุน บ้านรุน หมู่ 7 ต าบลอาโพน 
อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

1.7. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ5 ธันวาคม 2542  
บ้านโรงเลื่อย ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.8. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 
ต าบลตะเคียน  อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

 
2. การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6 – 12 ป)ี 

กลุ่มวัยเรียน คือ กลุ่มเด็กช่วงตอนปลาย ซึ่งมีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี  เด็กวัยนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่แตกต่างกันไปจากวัยอนุบาล เช่น เด็กวัยนี้มีการ เจริญเติบโตที่ช้าลง มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสัดส่วนมากขึ้น มีการเข้ากลุ่มเพ่ือนมากขึ้น มีความจ าดีขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น ฯลฯ 
นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจกับเด็กในวัยนี้เป็นวัยหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เฉพาะตัว  
Erikson เรียกวัยนี้ว่า เป็นวัยพัฒนาความขยันขันแข็งกับความรู้สึกด้อย (Industry V.S. Feeling of 
Inferiority)       ซ่ึง Erikson เชื่อว่าวัยนี้เป็นวัยของการวางรากฐานบุคลิกภาพอย่างหนึ่ง คือ ความรู้สึก
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ภาคภูมิใจในตัวเองหรือความรู้สึกด้อย โดยเด็กวัยนี้จะมีการแข่งขันด้านต่างๆ สูง และถ้าเด็กประสบ
ความล้มเหลวทางด้านการแข่งขัน เด็กจะพัฒนาความรู้สึกมีปมด้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะติดเป็นบุคลิกภาพ
เด็กต่อไป ส่วนSigmund Freud เรียกเด็กระยะนี้ว่า อยู่ในระยะขั้นแฝง (Latency Stage) โดย Freud 
เชื่อว่าเด็กวัยนี้จะหันความสนใจจากความสนใจทางเพศ ไปสู่ความสนใจทางด้านการแข่งขัน อิทธิพล
ของบุคคลใกล้ชิดและสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อบุคลิกภาพของเด็กในวัยนี้ (ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร
,2533:188-191) 

2.1. พัฒนาการเด็กวัยเรียน  
2.1.1. พัฒนาการทางด้านร่างกาย (Physical Development)  

               เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการทางร่างกายช้าๆ ทั้งทางด้านส่วนสูงและน้ าหนัก การ
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสัดส่วน ในวัยนี้ชั้นไขมันตามแก้ม อก ท้อง ก้น 
และต้นขาจะน้อยลง ท าให้เด็กดูผอมและสูงขึ้น พัฒนาการของกล้ามเนื้อ กระดูก และประสาทดีข้ึน ซึ่ง
จะท าให้เด็กในวัยนี้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีความแม่นตรง
ทางการเคลื่อนไหว มีความคล่องตัวและว่องไวและสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหว
ได้ดี อย่างไรก็ตามความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการ
ฝึกฝนและโอกาสที่เด็กจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเอง  นอกจากรูปร่าง
เปลี่ยนแล้วใบหน้าเด็กก็จะเริ่มเปลี่ยนจากการมีหน้าที่อ้วนท้วนแบบเด็กเล็กๆเป็นหน้าที่ผอมและแคบลง 
ฟันน้ านมก็จะเริ่มหลุดเมื่ออายุประมาณ 6 ปี ฟันแท้และฟันกรามก็จะเริ่มขึ้นท าให้หน้าเด็กดูแปลกไป 
การเปลี่ยนฟันจะครบบริบูรณ์เมื่อเด็กอายุ 11-12 ปี (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์,2550) 

2.1.2.บุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคม (Personality and social development)  

  เด็กในวัยเรียนจะเป็นวัยที่เด็กใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ มีปฏิสัมพันธ์กับครูและ
กลุ่มเพ่ือน เพราะฉะนั้นเด็กจะได้รับอิทธิพลจากครูและกลุ่มเพ่ือน ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
วัยนี้ คือ การจับกลุ่มเด็กเพศเดียวกันและตั้งเป็นกลุ่มสังคมเฉพาะของตน มีแนวคิด กิจกรรม กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเฉพาะกลุ่มนักจิตวิทยาเรียกลักษณะทางสังคมของเด็กวัยนี้ว่า สังคมความลับ (Secret 
Society) โดยเด็กจะหันหลังให้ผู้ใหญ่ และรวมกลุ่มกับเด็กด้วยกัน ความลับภายในกลุ่มจะถูกรักษาไว้
อย่างเคร่งครัด ไม่มีการบอกผู้ใหญ่เป็นอันขาด เด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดเงียบๆ มีการตั้งความเชื่อในเรื่อง
ลึกลับต่างๆ ซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  
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อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนจะมีต่อเด็กในวัยนี้มาก โดยเฉพาะในวัยนี้เป็นวัยที่เด็กจะชอบ
เปรียบเทียบกันทางสังคม (Social comparison) ซึ่งการชอบเปรียบเทียบกันกับเพ่ือนจะส่งผลต่อ
ความรู้สึกต่อความมีคุณค่าในตัวของเด็กเอง Coopersmith (1967) ได้ศึกษาพบว่า ความรู้สึกว่าตนมี
ความสามารถหรือความมีคุณค่าของเด็กจะเกิดจากการที่ เด็กได้เปรียบเทียบกับเพ่ือนในขณะที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนจะมีผลต่อพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของเด็ก เช่น การเกิดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ความรู้สึกมีคุณค่าของตนเอง หรือการท าให้เกิดปม
ด้อยในจิตใจ เป็นต้น  

นอกจากนั้นการยอมรับและการไม่ยอมรับจะมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กมาก โดยเด็ก
ที่ได้รับการยอมรับจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อม่ันในตัวเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมด้วยดี ส่วน
เด็กท่ีไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพ่ือนมักจะไม่มั่นใจในตัวเอง ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก รวมทั้งการสร้าง
ปมดอ้ยต่างๆ ในจิตใจ  

 เพ่ือนจะมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กมาก ทั้งทางด้านความคิดและการกระท า 
เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมให้กลุ่มอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่งกับเด็กในวัยนี้ พ่อแม่
หรือครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม เช่น เปิดโอกาสให้มีการจัดกลุ่มผู้ดูแลความ
เรียบร้อยในโรงเรียน กลุ่มผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมให้เด็กรู้จักการแบ่ง
บันสังคม และท าประโยชน์แก่สังคม นอกจากนั้นยังช่วยสร้างทัศนคติ ค่านิยมในทางที่ดีต่อสังคมอีกด้วย  

2.1.3.พัฒนาการดานสติปญญา  

วัยเรียน จะมีพัฒนาการดานสติปญญาถึงระดับสามารถเขาใจในสิ่งที่ตนไดรับทางประสาท
สัมผัส และน าสิ่งที่ไดยิน ไดเห็น ไดสัมผัส ไดรู มารวบรวมอยางมีระบบแบบแผน รูจักสัญลักษณและ
ความหมายของสิ่งตางๆ ไดรูจักวางแผนและดัดแปลงแกไขการกระท าตางๆ อยางมีเหตุผลทฤษฎีเกี่ยว
เกีย่วข้องกับสติปัญญาหลายทฤษฎี ดังนี้  

สเปียร์แมน(Charles Spearman)นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ผู้ตั้งทฤษฎีสององค์ประกอบ 
เชื่อว่าเชาว์ปัญญาของคนนั้นมี 2 องค์ประกอบ(เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2550) 

1. องค์ประกอบทั่วไป(General Factor) หมายถึง ความสามารถพ้ืนฐานทั่วไปที่มี
อยู่ในมนุษย์ทุกคนเป็นองค์ประกอบร่วมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกประเภท เช่น ปฏิภาณ ไหวพริบ การ
สังเกต ฯลฯ 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        15 

   
 
 
 

2. องค์ประกอบเฉพาะอย่าง(Specific Factor) หมายถึง ความสามารถเฉพาะ
อย่างซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง เป็นผลมาจาก การเรียนรู้ หรือประสบการณ์ เป็นองค์ประกอบที่ใช้เฉพาะใน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ เป็นต้น 

โดยทั่วไปวัยเด็กตอนปลายจะมีพัฒนาการดานสติปญญา(ศรีเรือน แก้งกังวาน, 
2549:53-55) ดังนี้ 

1) ความเขาใจในเชิงอนุรักษ คือ เขาใจวาวัตถุแมเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ
ภายนอก แทจริงแลวก็ยังคงสภาพเดิมในบางลักษณะได ซึ่งลักษณะของวัตถุจะสามารถ รับรูไดใน 3 
ลักษณะคือ ปริมาณ น้ าหนักและปริมาตร พบวาวัยเด็กตอนปลายสามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงเชิง
ปริมาตรไดดีกวาวัยเด็กตอนตน ทั้งนี้เนื่องจากความเขาใจเชิงปริมาตรตองอาศัย ความเขาใจเชิง
นามธรรมมากกวาจึงค่อนข้างยาก 

2) ความเขาใจเชิงรูปธรรม เปนพัฒนาการทางความคิดท่ัวไป เด็กสามารถ
แยกแยะ   มองเห็นความแตกตางและรายละเอียดของ สิ่งตางๆ ไดดีขึ้น มีความสามารถทางสัญลักษณ์
คือ  สามารถใชภาษาและคิดดวยสัญลัษณเชิงจ านวนหรือสัญลักษณเชิงคณิตศาสตรได นับเลขยอนหลัง
ได ทองสูตรคูณไดแ้ละรูจักดูนาฬิกา  

3) ความเขาใจเชิงเหตุผล รูจักคิดวาอะไรเปนเหตุอะไรเปนผล เด็กฉลาดรูจักการ 
วิพากษ์วิจารณ์   เขาใจกฎระเบียบและค าสั่งดีขึ้น    จึงเหมาะที่จะสอนและฝกระเบียบวินัย เด็กที่มีผล
การเรียนดีจะท าใหเปนเด็กวัยเรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง  มั่นใจที่จะคิดหรือ
กระท าในสิ่งที่ตนเองเห็นวามีเหตุผลถูกตอง  

4) ความเขาใจภาษา เมื่ออายุ 7 ขวบพูดไดคลองเขาใจความหมาย แสดงความ
คิดเห็นได อยางมีเหตุผล ชอบอานหนังสือ และรูความหมายของค าตางๆ ไดดีแตไม่ทุกค า สามารถอาน 
หนังสือไปพรอมๆ กับฟงวิทยุ ฟงเพลง ดูโทรทัศนไดดวย เมื่ออายุ 8 ขวบ สามารถเขาใจภาษา เขียนได
ดี คิดเลขในใจได เมื่ออายุ 9 ขวบ สามารถเขียนบรรยายเลาเรื่องไดดีบรรยายภาพได เมื่ออายุ 10 
ขวบ สามารถใชส านวนภาษาในการเขียนและการพูดไดดี   สามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
ไดทั้งด้านบวกและด้านลบ  
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2.2. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยกลุ่มเด็กวัยเรียน   

 ปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มวัยเรียน จากการส ารวจ(ภาสุรี แสงศุภวานิช,2553)พบว่า เด็ก
วัยเรียนสุขภาพไม่ดีร้อยละ 15.9 และโรคส าคัญที่เป็นสาเหตุของการปุวยจนต้องมีคนดูแลติดต่อกัน
อย่างน้อย 2 วัน คือไข้หวัด โดยทั่วไปจะมีปัญหาหลักคือ 

2.2.1. โรคของระบบทางเดินหายใจ ปัญหาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ 
เป็นหวัด หอบหืด หลอดลม อักเสบเรื้อรังเป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน หรือขาดเรียน
ค่อนข้างบ่อย 

2.2.2. ปัญหาด้านโภชนาการ ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กมักพบในพ้ืนที่
ชนบท ในขณะที่เด็กในเมืองก าลังเผชิญกับภาวะอ้วนหรือการบริโภคเกินไป อาหารไม่สมดุล 

 
2.3. การประเมินภาวะสุขภาพ  

                    การประเมินภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียนจะต้องค านึงถึงปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน
เด็กแต่ละวัย ซึ่งการประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเด็ก และทักษะชีวิตของเด็กมี
ความส าคัญเพราะจะท าให้ทราบภาวะเสี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพของเด็ก พฤติกรรมที่เป็นการส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค การประเมินทักษะในด้านต่าง ๆ การปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชักชวนไปในทางที่ผิด การ
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ความมั่นใจในตนเอง 
                  การประเมินภาวะสุขภาพจะต้องครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
รวมทั้งการปูองกัน แก้ไขปัญหาในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ 
สภาพบ้านเรือนตลอดจน ความเป็นอยู่ที่บ้านอาชีพของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือสมาชิกในครอบครัว 
ลักษณะของชุมชน ข้อมูลเหล่านี้จะท าให้ทราบปัญหาและแนวโน้มปัญหาที่เด็กอาจต้องเผชญิ 
นอกจากนั้น ลักษณะทางกายภาพความเป็นอยู่ที่โรงเรียน สภาพแวดล้อม การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก การจัดการสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน การจดั
ห้องพยาบาล นโยบายด้านสุขภาพของโรงเรียน ความรู้และทักษะของครูอนามัย รวมถึงความสัมพันธ์
ของเด็กกับครอบครัว ความเชื่อของครอบครัว ลักษณะโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมของชุมชน
ตลอดจน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานสุขภาพ (ส านักส่งเสริมสุขภาพ,2558) 
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2.4. การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน  

 ปกติเด็กวัยนี้จะได้รับการดูแลและตรวจสุขภาพโดยครู หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
โรงเรียน เมื่อพบอาการผิดปกติหรือเจ็บปุวยก็จะได้รับการรักษาพยาบาล ดังนั้นควรติดตามเยี่ยมบ้าน
เพ่ือให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองทราบ และร่วมมือในการค้นหาสาเหตุและความเป็นมาของปัญหา 
ค าแนะน าและการช่วยเหลือ ได้แก่ การให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งการ
ให้การพยาบาลตามความเหมาะสม การให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่เด็กและผู้ปกครอง การกระตุ้นให้
ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง รู้จักสังเกตอาการผิดปกติ การให้ความรักและความ
อบอุ่น การแนะน าช่วยเหลือเรื่องการเรียนซึ่งก่อให้เกิดผลดีด้านจิตใจด้วย การปูองกันโรค และการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในวัยเรียน การเยี่ยมเด็กวัยเรียน (ส านักส่งเสริมสุขภาพ,2558) 

 

3. การตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน 
 

4.1. แนวปฏิบัติการบริการอนามัยโรงเรียน 
การตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งในบริการอนามัยโรงเรียน ยึดตาม

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ(ส านักส่งเสริมสุขภาพ,2558:16) 
ซึ่งประกอบด้วย    

1) นโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน    
2) การบริหารจัดการในโรงเรียน    
3) โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน    
4) การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ    
5) บริการอนามัยโรงเรียน    
6) สุขศึกษาในโรงเรียน   
7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย    
8) การออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ    
9) การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 
10) การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน    
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          ส าหรับงานบริการอนามัยโรงเรียน (ประถมศึกษา)ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ 5 
ได้แก่ การตรวจสุขภาพนักเรียน การเฝูาระวังภาวะสุขภาพ  และการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1) นักเรียนชั้น ป.1 – ป.4 ได้รับการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขอย่าง
น้อยปีละ 1  ครั้ง 

2) นักเรียนชั้น ป.5 ขึ้นไป ตรวจสุขภาพด้วยตนเองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3) นักเรียนชั้น ป.1 ขึ้นไปได้รับการทดสอบสายตา ปีละ 1 ครั้ง 
4) นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการทดสอบการได้ยินอย่างง่าย 
5) นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยบุคลากร

สาธารณสุข หรือครูอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6) นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ไม่มีฟันแท้ผุ(ฟันที่ได้รับการอุดหรือแก้ไขแล้วถือว่าไม่

ผุ) 
7) นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ไม่มีภาวะเหงือกอักเสบ 
8) นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีนปูองกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)  
9) นักเรียนชั้น ป.1 ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนปูองกันวัณโรค (BCG) มาก่อนหรือไม่มี

ประวัติแน่ชัดและไม่มีรอยแผลเป็นต้องได้รับการ  ฉีดวัคซีน BCG 1 ครั้ง 
10) นักเรียนชั้น ป.1 ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนปูองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

(DTP) และวัคซีนปูองกันโรคโปลิโอ (OPV) หรือเคยได้รับน้อยกว่า  5 ครั้ง
ต้องได้รับวัคซีน DTP และ OPV ตามเงื่อนไข 

11) นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (DT)กระตุ้น 
12) นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ  (เช่น เหา พยาธิ ฯลฯ) ได้รับการรักษา 
13) นักเรียนที่เจ็บปุวยเกินขอบเขตการ ทุกคนบริการของห้องพยาบาล (เช่น

ภาวะโลหิตจาง คอพอก ฟันผุ โรคในช่องปาก ฯลฯ) ได้รับการส่งต่อเพ่ือการ
รักษา 

4.1.1. แนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพนักเรียน(ส านักส่งเสริมสุขภาพ,2558: 47-48) 
1) ครูอนามัย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบโรงเรียนเพ่ือวางแผนและนักหมายวันเวลาเข้าบริการ 
2) ครูอนามัย ประสานงานกับครูประจ าชั้นนักเรียนชั้น ป.1 -ป.4 เพ่ือชั่งน้ าหนัก/

ส่วนสูง ประเมินภาวะการเจริญเติบโต  ทดสอบสายตาโดยใช้ E-Chart หรือแผนภูมิสเนลเลน  และ
บันทึกผลในบัตรบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน (ส.ศ.3) ไว้ให้เรียบร้อยก่อนวันนัดหมาย 
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ส าหรับนักเรียนชั้น ป.5 ขึ้นไปให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ครูประสานงานกับบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือขอรับแบบบันทึกการตรวจ

สุขภาพด้วยตนเองทุกต้นปีการศึกษา (หรือโรงเรียนจัดซื้อเอง) 
2. ครูสอน/สาธิตวิธีการประเมินสุขภาพตนเองเบื้องต้นแก่นักเรียน  พร้อม

ทั้งดูแลก ากับให้นักเรียนทุกคนตรวจสุขภาพตนเอง  หรือจับคู่กับเพ่ือนสลับกันทดสอบ  และบันทึกผล
ตามรายการที่ระบุในแบบบันทึก  โดยด าเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3. มีการส่งต่อแบบบันทึกนี้ตามตัวนักเรียนถึงชั้น ป.6 ควบคู่ไปกับบัตร
บันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน (สศ.3) ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา  แนะน านักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ
ให้ไปรับบริการที่สถานบริการสุขภาพ  โดยใช้สิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพ หรือรวบรวมรายชื่อ
นักเรียนและส่งต่อให้บุคลากรสาธารณสุข  ในช่วงเวลาที่เข้ามาให้บริการในโรงเรียน 

 

4.1.2.แนวปฏิบัติการเฝูาระวังสุขภาพ 

เป็นการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลด้านสุขภาพเป็นระยะ 
เพ่ือประเมินปัญหาสุขภาพและให้การช่วยเหลือ  มีกิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ทดสอบสายตา ปีละ 1 ครั้ง ช่วงต้นปีการศึกษาโดย 
1. นักเรียนชั้น ป.1, ป.3 ครูอนามัยหรือครูประจ าชั้นหรือนักเรียนแกนน า

ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ท าการทดสอบเบื้องต้น 
2. นักเรียนชั้น ป.5  ครูอนามัยหรือครูประจ าชั้น หรือนักเรียนแกนน าที่

ผ่านการอบรม ดูแลก ากับให้นักเรียนสอบสายตาด้วยตนเอง  หรือจับคู่กับเพื่อนสลับกันตรวจและบันทึก
ผลในบัตรบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน (ส.ศ.3) และสมุดสุขภาพประจ าตัวนักเรียน 

2) ทดสอบการได้ยิน  ปีละ 1 ครั้งแก่นักเรียนชั้น ป.1,ป.3,ป.5 โดยบุคลากร
สาธารณสุข และโรงเรียนจัดเตรียมห้องตรวจ    ที่ไม่มีเสียงรบกวน 

3) ตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน  ปีละ 1 ครั้ง โดยบุคลากรสาธารณสุขตรวจ
นักเรียน ชั้น ป.1,ป.3,ป.5 และโรงเรียนจัดเตรียมห้องตรวจที่มีแสงสว่างเพียงพอ   

4) ตรวจสุขภาพช่องปาก  โดย 
1. บุคลากรสาธารณสุขหรือครูตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 
2. บุคลากรทันตสาธารณสุขให้บริการทันตกรรมปูองกัน เช่น การเคลือบ

หลุมร่องฟัน ฯลฯ แก่นักเรียน 
3. บุคลากรสาธารณสุขหรือครูประเมินความสะอาดของการแปรงฟันของ

นักเรียน  โดยการย้อมสีฟันก่อนและหลังการแปรงฟัน 
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5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยบุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ และครู
อนามัย/โรงเรียนประสานเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งผู้ปกครองรับทราบ   
2. นัดหมายวันกับบุคลากรสาธารณสุข 
3. จัดเตรียมนักเรียนที่ต้องฉีดวัคซีน 
4. ประสานครูประจ าชั้นให้ดูแลนักเรียนขณะฉีดวัคซีนและหลังฉีดวัคซีน      

4.1.3. แนวปฏิบัติการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
  ห้องพยาบาลในโรงเรียนและการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยครูอนามัย  

เป็นบริการสุขภาพพ้ืนฐานที่โรงเรียนทุกแห่งจัดให้นักเรียน  มีแนวทางการด าเนินการ (ส านักส่งเสริม
สุขภาพ,2558) ดังนี้ 

1) จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับห้องพยาบาลให้เพียงพอ   
2) ครูอนามัย/ครูพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นและบันทึกหลักฐานการ

ให้บริการ  ไม่ควรให้นักเรียนหยิบยา/จ่ายยาหรือให้การรักษาพยาบาลกันเอง(การบันทึกการให้บริการ
ในห้องพยาบาล  ควรเพ่ิมบันทึกสาเหตุการเจ็บปุวยและลงชื่อผู้จ่ายยาให้ชัดเจน  โดยเฉพาะรายที่เกิด
จากอุบัติเหตุในโรงเรียนต้องระบุสถานที่เกิดอุบัติเหตุ) 

3) มีการน าข้อมูลการเจ็บปุวยของนักเรียนมาวิ เคราะห์และจัดบริการ
รักษาพยาบาลได้ถูกต้องตามสาเหตุที่แท้จริง เช่น นักเรียน ปวดท้อง  สาเหตุอาจเกิดจากไม่ได้
รับประทานอาหารเช้า  ไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ  หรืออาการปวดศีรษะสาเหตุอาจเกิดจาก
พักผ่อนไม่เพียงพอ  หรืออาการซึมเศร้าไม่สบายบ่อย  เพราะถูกเพ่ือนรังแก ฯลฯ 

4) ครูอนามัย/ครูพยาบาลส่งต่อนักเรียน  ที่เจ็บปุวยเกินขอบเขตการบริการของ
ห้องพยาบาลไปรับบริการที่หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่     
 

4.2. เทคนิคการตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างง่าย  

วิธีการตรวจสุขภาพนักเรียน  โดยทั่วไปมักใช้ท่าการตรวจมาตรฐาน โดยให้นักเรียนทุกคน 
พับแขนเสื้อขึ้น ปลดกระดุมเสื้อบริเวณอกออก 1 เม็ด   ถอดรองเท้า ถุงเท้าด้วย ท าท่าต่าง ๆ ให้
นักเรียนดูและอธิบายถึงเหตุผลของการกระท านั้นๆด้วย ให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อนแล้วให้นักเรียนลองหัด
ท า จนเห็นว่าเข้าใจดีแล้ว เพื่อสะดวกประหยัดเวลา ส าหรับการตรวจมี 10 ท่า ดังนี้ 
                    ท่าท่ี 1  ยื่นมือไปข้างหน้าให้สุดแขนทั้งสองข้าง คว่ ามือกางนิ้วทุกนิ้ว 
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                    ท่าท่ี 2  เป็นท่าต่อเนื่องจากท่ีที่ 1 คือ   พลิกมือ  หงายมือ สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต
เกี่ยวกับ เล็บ ผิวหนัง แผล ผืน่ ตุ่มคันหรือความพิการอ่ืน ๆ เช่นนิ้วเกิน เป็นต้น 
                    ท่าท่ี 3  งอแขนพับข้อศอก ใช้นิ้วแตะเปลือกตาด้านล่างเบา ๆ ดึงเปลือกตาด้านล่าง
พร้อมกับเหลือกตาขึ้นและลง แล้วจึงกรอกตาไปด้านขวาและซ้าย สิ่งที่ผิดปกติท่ีควรสังเกตได้แก่ ตา
แดง ขี้ตา คันตา ขอบตาล่างแดงมากอักเสบ  
                    ท่าท่ี 4  ใช้มือทั้งสองข้าง ดึงคอเสื้อออกให้กว้าง ภายหลังที่ปลดกระดุมหน้าอกเสื้อ 
แล้วหมุนตัวซ้ายและขวาเล็กน้อยเพื่อจะได้เห็นรอบ ๆ บริเวณคอ   ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง สิ่งผิดปกติ
ที่ควรสังเกตในเรื่องของโรคผิวหนัง การบวมโตของคอ ซึ่งอาจมลักษณะของไทรอยด์โต เป็นต้น  
                    ท่าท่ี 5  ส าหรับนักเรียนหญิง     ใช้มือขวาเปิดผมไปทัดไว้ที่ด้านหลังหูขวา   หันหน้า
ไปทางซ้ายส่วนนักเรียนชายหันหน้าไปทางซ้ายเท่านั้น 
                    ท่าท่ี 6  ในท่าเดียวกันนักเรียนหญิง ใช้มือซ้ายเปิดผมไปทัดไว้ด้านหลังหูซ้าย หันหน้า
ไปทางขวา ส่วนนักเรียนชายให้หันหน้าไปทางขวาเท่านั้น สิ่งที่ผิดปกติท่ีควรสังเกตเช่น เห่า หูน้ าหนวก 
แผล ต่อมน้ าเหลืองโตบริเวณหลังหู เป็นต้น 
                    ท่าท่ี 7  ให้กัดฟันและยิ้มกว้าง ให้เห็นเหงือกเหนือฟันบนและเห็นฟันล่างให้เต็มท่ี   สิ่ง
ที่ผิดปกติที่ควรสังเกต ได้แก่  ริมฝีปากซีดมาก เป็นแผลที่มุมปาก มุมปากเปื่อย  เงือกบวมเป็นหนอง  
ฟันผุ ผิวหนังบริเวณใบหน้า  
                    ท่าท่ี 8  ให้อ้าปากกว้างแลบลิ้นยาว พร้อมทั้งร้อง “อา”   ให้ศีรษะเอนไปข้างหลัง
เล็กน้อย สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต ได้แก่ คอแดง เจ็บ หรือเป็นฝูาขาวๆ ฟันผุ แผลแดงอักเสบบริเวณเยื่อ
บุจมูก มีน้ ามูก ไอ ต่อมทอลซิลโต 
                    ท่าท่ี 9 ส าหรับนักเรียนหญิง     ให้แยกเท้าทั้งสองข้างห่างกัน  1 ฟุต  ใช้มือทั้งสอง
ข้างจับกระโปรงดึงขึ้นเหนือเข่าทั้งสองข้าง  ส่วนนักเรียนชายเพียงแยกเท้าทั้งสองข้างให้ห่างกัน 1 ฟุต
เช่นกัน 
                    ท่าท่ี 10 นักเรียนหญิง  ชาย อยู่ในท่าท่ี 9 ให้กลับหลังหัน   สังเกตด้านหลังบ้างแล้วให้
เดินไปข้างหน้าประมาณ 4-5 ก้าว   แล้วเดินกลับหันเข้าหาผู้ตรวจ สิ่งผิดปกติท่ีควรสังเกตคือ ความ
ผิดปกติของรูปร่าง การโก่งงอของขา น่อง ความผิดปกติของฝุาเท้า 
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3.3 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ หรือการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต  

สามารถด าเนินการได้โดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือดูว่านักเรียนมีการเจริญเติบโต
สมวัยหรือไม่ เด็กท่ีได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัยตามความต้องการจะมีการแสดงออกท่ีการเพ่ิม
ของน้ าหนักและส่วนสูง จากการน าผลการชั่งน้ าหนักมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

3.3.1. วิธีการประเมินภาวะการเจริญเติบโต  คือ การน าค่าน้ าหนักและส่วนสูงไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง การประเมินการเจริญเติบโตมี 3 วิธี ได้แก่ น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ และส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ซึ่งการประเมินมีข้อเด่นด้อยค่างกัน ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องใช้วิธีการประเมินทั้ง 3 วิธีร่วมกัน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท ากราฟแสดง
เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตส าหรับเด็กวัยเรียนและเยาวชน จ าแนกเพศชาย-หญิง ซึ่งวิธีการใช้กราฟ
เพ่ือแปรผลการเจริญเติบโตมีดังนี้ 

  1. น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  
  2. ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
  3. น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (ภาวะอ้วน-ผอม) 

 

3.3.2. มาตรฐานเครื่องชั่งน้ าหนัก 

เครื่องชั่งน้ าหนักเด็ก เป็นปัจจัยแรกที่ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของน้ าหนักตัว
เด็กได ้จึงต้องม ีการเตรียมเครื่องชั่งน้ าหนักให้เหมาะสมกับตัวเด็ก มีมาตรฐาน รวมทั้งการวางเครื่องชั่ง
น้ าหนัก มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ใช้เครื่องน้ าหนัก ที่จัดซื้อใหม่ และเป็นเครื่องชั่งที่มีตัวเลขที่ละเอียดแบ่งย่อย
เป็น 10 ขีดใน 1 กิโลกรัม 

2) อ่านค่าละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม เช่น 10.3 กิโลกรัม(ใช้ทศนิยม 1 ต าแหน่ง ) 
3) วางเครื่องชั่งลงบนพื้นราบ ไม่เอียง ตั้งค่าเครื่องชั่งน้ าหนักให้อยู่ที่เลขศูนย์และ

ทดสอบมาตรฐานเครื่องชั่ง ก่อนชั่งน้ าหนักเด็กทุกครั้ง โดยการใช้ดัมเบลยก
น้ าหนัก ขนาด 5 กิโลกรัม วางบนเครื่องชั่ง เพ่ือดูว่าชั่งน้ าหนักได้ตามดัมเบล
นั้นหรือไม่ และมีการทดสอบมาตรฐานน้ าหนัก เมื่อท าการชั่งน้ าหนักเด็กไป
แล้ว ทุก 10 คน 

4) ใช้เครื่องชั่งเดิมทุกครั้ง ในการชั่งน้ าหนักเพ่ือติดตามการเจริญเติบโต  
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5) ก่อนชั่งน้ าหนักเด็ก ควรตั้งค่าเครื่องชั่งให้อยู่ที่เลขศูนย์ 
3.3.3. วิธีการชั่งน้ าหนักมีดังนี้  

1) ควรชั่งน้ าหนักเมื่อเด็กยังไม่ได้รับประทานอาหารจนอิ่ม  
2) ควรถอดเสื้อผ้าที่หนาๆออกให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น รวมทั้งรองเท้า ถุงเท้า ของ

เล่น  
3) ถ้าเป็นเครื่องชั่งแบบยืนที่มีเข็ม เวลาอ่านน้ าหนักผู้ที่ท าการชั่งน้ าหนักจะต้อง

อยู่ในต าแหน่งตรงกันข้ามกับเด็ก ไม่ควรอยู่ด้านข้างทั้งซ้ายหรือขวาเพราะจะ
ท าให้อ่านค่าน้ าหนักมากไปหรือน้อยไปได้  

4) ในกรณีที่ใช้เครื่องชั่งน้ าหนักแบบยืนที่มีเข็ม และเข็มชี้ไม่ตรงกับตัวเลขหรือ
ขีดแบ่งน้ าหนัก ต้องอ่านค่าน้ าหนักอย่างระมัดระวัง เช่น 10.1 หรือ 10.2 
หรือ 10.8 กิโลกรัม  

5) อ่านค่าให้ละเอียดถึง 0.1 กิโลกรัม เช่น 10.6 กิโลกรัม  
3.3.4. วิธีวัดความสูงหรือส่วนสูง มีวิธีการดังนี้  

1) ถอดรองเท้า ยืนบนพ้ืนราบ เท้าชิด  
2) ยืดตัวขึ้นไปข้างบนให้เต็มที่ ไม่งอเข่า  
3) ส้นเทา้ หลัง ก้น ไหล่ ศีรษะ สัมผัสกับไม้วัด  
4) ตามองตรงไปข้างหน้า  
5) ผู้วัดประคองหน้าให้ตรง ไม่ให้แหงนหน้าขึ้น หรือก้มหน้าลง หน้าไม่เอียง  
6) เลื่อนไม้ที่ใช้วัดให้สัมผัสกับศีรษะพอดี  
7) อ่านตัวเลขให้อยู่ในระดับสายตาผู้วัด  
8) อ่านค่าส่วนสูงให้ละเอียดถึง 0.1 เซนติเมตร เช่น 118.4 เซนติเมตร  

3.3.5. การเทียบค่ามาตรฐานของเด็ก 
จากตัวเลขท่ีได้นั้น  จะน ามาเทียบกับค่ามาตรฐานของเด็กในอายุเท่ากันหรือค่า

มาตรฐานของผู้ใหญ่และเพศเดียวกัน วิธีการประเมินภาวะทางโภชนาการท าได้ดังนี้ 
1) Weight for age (W/A) 

เป็นการวัดน้ าหนักเทียบกับน้ าหนักมาตรฐานในเด็กอายุเท่ากันและเพศเดียวกัน เป็นวิธทีี่
ง่ายที่สุดและสะดวก มีความผิดพลาดน้อย มักจะใช้วิธีนี้ โดยค านวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ วิธีค านวณ
นั้นให้ชั่งน้ าหนักของผู้ที่เราต้องการประเมินภาวะโภชนาการว่าหนักกี่กิโลกรัมเช่นเท่ากับ 
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X กิโลกรัม สมมุติว่าคนนี้เป็นเพศชายอายุ 2 ปีบริบูรณ์ เปิดตารางมาตรฐานของเพศชาย
ที่อายุ 2 ปีบริบูรณ์โดยใช้ percentile ที ่50 ส าหรับตา 

รางมาตรฐานซึ่งอาจใช้ local reference ของกระทรวงสาธารณสุข2 หรือ 
international references เช่น CDC 2000 (Center for Disease Control) reference3 และ 
WHO (World Health Organization) reference4 หรือของ Cole TJ และคณะ5 สมมุติว่าน้ าหนัก
มาตรฐานเท่ากับ Y กิโลกรัม ถ้าไม่มีตารางมาตรฐานก็สามารถหาค่า Y นี้ได้จากตารางมาตรฐาน
เช่นเดียวกัน ดังนั้น percent weight for age = (X/Y) x 100 %W/A = A% 

น าค่า A% ที่ได้นั้นมาเปรียบเทียบกับ Gomez’s classification6 ว่าผู้นั้นมีสภาวะทาง
โภชนาการปกติหรือผิดปกติ ถ้าผิดปกติจะอยู่ในระดับมากน้อยเท่าไรดังตารางที่ 1 แต่ถ้าค านวณ 
%W/A ได้มากกว่า 60% แต่คนนั้นมีบวมที่แขนหรือขา ถือว่าผู้นั้นเป็นโรคขาดอาหารชนิด third 
degree ค่า %W/A ใช้บอกภาวะโภชนาการในปัจจุบัน (present nutritional status) 

2) Height for age (H/A) 
เป็นการประเมินภาวะโภชนาการโดยอาศัยความยาว (ถ้าเด็กอายุ < 2 ปี) หรือความสูง 

น าค่าตัวเลขท่ีได้มาค านวณ เช่นเดียวกับ %W/A (ในผู้ใหญ่จะมีตารางมาตรฐานของความสูง)  ส าหรับ
ค่า percent height for age (%H/A) นี้ใช้บอกภาวะโภชนาการในอดีต (past nutritional status) 
ส าหรับค่ามาตรฐานของ %H/A (Water low’s classification) 7, 8 

 
3.4 การวัดสายตา  

 

3.3.6. การเตรียมการตรวจสายตา(สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์,2555:25-26) 
บุคลากรสาธารณสุข ที่มีความรู้เกี่ยวกับการวัดสายตานักเรียน เพ่ือจะได้ทราบว่า

นักเรียนมีสายตาผิดปกติหรือไม่ อย่างไร จึงควรวัดสายตาปีละครั้ง เพ่ือค้นหาความผิดปกติ เพ่ือที่จะ
แก้ไข ส าหรับวิธีการตรวจสายตามีรายละเอียด  

อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ Snellen Chart/Box เทปวัดระยะทาง ที่ปิดตา ส าลีชบุ
แอลกอฮอล์ ถังขยะ  ภาชนะใส่ที่ปิดตา  

การเตรียมสถานที่ 
1) สถานทีม่ีความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
2) ต้องเป็นสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ 
3) มีแผ่นฝาเรียบทึบส าหรับติดแผ่นวัดสายตา 
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3.4.2.  วิธีการสายตา  
1) ติดแผ่นวัดสายตาโดยให้แถวสุดท้ายของแผ่นวัดสายตาอยู่ ในระดับสายตา

ของ นักเรียน  
2) ก าหนดระยะห่างจากแผ่นวัดสายตาที่ระยะ 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 เมตร  
3) ให้นักเรียนยืนที่ระยะห่างจากแผ่นวัดสายตา 6 เมตร ใช ้ Occluder ปิดตา

ซ้ายโดย ไม่ให้ กดลูกตา อ่านตัวเลขบนแผ่นปูายวัด สายตาด้วยตาข้างขวา ตั้งแต่แถวบนสุดลงมาจนถึง
แถวล่างสุด การตัดสินว่า “อ่านผ่าน” คือ ต้องอ่านตัวเลขถูกต้องเกินครึ่งของจ านวนตัวเลขในบรรทัด
นั้น เช่น แถวที่มีตัวเลข 7 ตัว ต้องอ่านได้ถูกต้อง อย่างน้อย 4 ตัว ถือว่า “อ่านผ่าน”  

4) การบันทึกผลความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity = V.A.) เป็น
เศษส่วน โดย  เศษ หมายถึง ระยะทางที่ผ่านทดสอบยืน (6, 5, 4, 3, 2, 1 เมตร) และส่วน หมายถึง 
ระยะ ตัวอักษรที่อ่านได้บนแผ่นวัดสายตา (6, 9, 12, 18, 24, 36, 60 เมตร)  

5) ถ้าอ่านได้แถวล่างสุด (แถวที่มีตัวเลข 6 ก ากับ) ถูกต้อง ถือว่ามีสายตาปกติ ให้ 
บันทึกค่าสายตาที่วัดได้คือ 6/6 เมตร ถ้าอ่านไม่ได้ถึง 6/6 ให้บันทึกเลขส่วนของค่าสายตาที่นักเรียน 
อ่านได้ตามตัวเลขท่ีก ากับไว้ในแถวนั้น เช่น 6/9, 6/12, 6/18, 6/24, 6/36 หรือ 6/60 ในกรณีท่ีอ่านผิด 
ให้บันทึกด้วย เช่น อ่านตัวเลขแถว 6/12 ผิดไป 2 ตัวก็บันทึกค่าสายตาเป็น 6/12-2  

6) ในกรณีที่นักเรียนทีค่าสายตาต่ ากว่า 6/6  ให้นักเรียนโดยมองผ่านรู P.H. (Pin 
hole)    แล้วอ่านแถวเดิมที่อ่านไม่ได ถ้าอ่านได้ถูกต้อง แสดงว่า สายตาที่ต่ ากว่าปรกติ เกิดจากแสงหัก
เห คลาดเคลื่อน (Refractive error) จากสาเหตุสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง แต่ ถ้ายัง อ่าน
ไม่ ได้ เหมือนเดิม แสดงว่าสายตาต่ ากว่าปรกติจากสาเหตุโรคทางตา  

7) ถ้าในระยะ 6 เมตร ไม่สามารถมองเห็นตัวเลขที่บรรทัดบนสุดได้(แถวระยะ 
60 เมตร)ให้เลื่อนระยะที่ยืนให้ก้าวมาทีละ 1 เมตร แล้วอ่านตัวเลขเฉพาะแถวบนสุด จนกว่าจะ อ่านได้ 
ถ้าอ่านได้เมื่อยืนที่ระยะ 3 เมตร แสดงว่ามีค่าสายตา 3/60  

8) ถ้ายืนที่ระยะ 1 เมตร แล้วไม่สามารถอ่านตัวเลขแถวบนสุดได้ (แถวระยะ 60 
เมตร) ให้หยุดการทดสอบด้วย Snellen Chart แล้วทดสอบโดยการใช้นิ้วมือ และไฟฉายต่อไป  

9) กรณีท่ีนักเรียนสวมแว่นตาอยู่แล้วให้วัด 2 ครั้ง คือ วัดก่อนสวมแว่นตา แล้ว
บันทึกผล ในช่อง “วัดสายตา ไม่สวมแว่น” ต่อมาให้นักเรียนสวมแว่นแล้ววัดอีก 1 ครั้ง เพ่ือจะได้ทราบ
ว่า แว่นสายตาของนักเรียนเหมาะสมกับสายตาหรือไม่ แล้วบันทึกผลในช่อง “วัดสายตา สวมแว่น”  
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10) ให้ทดสอบตาข้างซ้ายด้วยวิธีเดียวกัน และบันทึกผลการตรวจ  ตวัอย่างการ
บันทึกผล  ค่า V.A   ตาขวา 6/18 ตาซ้าย 6/36  ค่า V.A with Pin Hole ตาขวา 6/18 ตาซ้าย 6/12  
ค่า V.A ไม่สวมแว่น ตาขวา 6/18 ตาซ้าย 6/36-1  ค่า V.A สวมแว่น ตาขวา 6/6 ตาซ้าย 6/12  

3.4.3.การวินิจฉัยภาวะสายตาผิดปกติและการแก้ไข  
1) ความสามารถในการมองเห็น 6/9 - 6/12 ต้องท าการเฝูาระวังโดยการวัด

สายตาปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าหากมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา สายตามัว
ลง ฯลฯ  

2) ความสามารถในการมองเห็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6/12  ต้องส่งพบจักษุแพทย์  
3) ความสามารถในการมองเห็นของตาทั้ง 2 ข้าง ถ้าหากต่างกันเกิน 2 แถว เช่น 

ขวา 6/6 ซ้าย 6/18 ต้องรีบส่งพบจักษุแพทย์ เพื่อวัดสายตาประกอบแว่น    
3.4.4.เทคนิคที่ต้องให้ความส าคัญในการวัดสายตา  

1) เช็ดที่ปิดตาด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังใช้งาน  
2) ในการชี้ ตัวเลขบนแผ่นวัดสายตาให้ใช้วัตถุสีทึบชี้  เพื่อให้เห็นง่าย  
3) ส้นเท้าอยู่ชิดต าแหน่ง 6 เมตร  
4) ไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่เสียงดัง 
5) ผู้วัดสายตา ควรเป็นผู้มีสายตาปกติ    

 
3.5 การทดสอบการได้ยิน  

3.5.1 วิธีการตรวจสุขภาพหู 
ความสามารถทางการได้ยินนั้นเรียกว่า สมรรถภาพหู ความบกพร่องทาง

สมรรถภาพหูของเด็กๆนั้นหาผิดปกติมาก คนรอบข้างจะสังเกตเห็นได้ง่าย แต่ถ้าเป็นความผิดปกติ
เล็กน้อย อาจสังเกตพบยาก และหากปล่อยทิ้งไว้อาจลุกลามมาก ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาและ
ร่างกาย จิตใจได้ การตรวจสอบที่จะใช้ในที่นี้ ใช้วิธีการฟังเสียงถูนิ้วมือ 

3.5.2.อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและการเตรียมตัว 
1) ปิดประตูและหน้าต่างของห้องที่จะท าการตรวจสอบเพ่ือตัดเสียงรบกวน 
2) เตรียมเก้าอ้ีให้เด็กนั่ง 
3) ให้ผู้ด าเนินการตรวจสอบท านิ้วมือให้แห้งไว้เพ่ือจะได้เกิดเสียงตอนถูนิ้วมือ 

3.5.3.วิธีการตรวจสอบสมรรถภาพหู 
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1) ให้เด็กท่ีจะท าการทดสอบนั่งเก้าอ้ีและปิดตา 
2) ให้ผู้ท าการทดสอบอยู่ทางด้านหลังของเด็กและถูนิ้วหัวแม่มือเข้ากับนิ้วชี้ 5-6 

ครั้ง ที่ข้างๆ หูข้างใดข้างหนึ่งของเด็กห่างออกมาประมาณ 5 เซนติเมตร 
3) ให้เด็กยกมือข้างที่หูตนเองได้ยินเสียง (ให้เด็กยกมือค้างตลอดเวลาที่ได้ยิน

เสียง)  
4) ให้ท าข้อ (2)และ (3) ซ้ าไปมาเพ่ือทดสอบว่าการได้ยินปกติหรือไม่ 

3.4.5.การวินิจฉัยภาวะผิดปกติของหูและการแก้ไข  
1) ให้ย้ายที่นั่งในห้องเรียนให้มานั่งด้านหน้า 
2) ให้ครูผู้สอนใส่ใจเด็กท่ีผิดปกติให้มากขึ้น 
3) ให้ไปพบแพทย์หู คอ จมูก 
4) ให้ใช้เครื่องช่วยฟัง 

 
3.6 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย(Physical Fitness Test)ในนักเรียน นอกจากจะประเมิน
จากการเจริญเติบโต ด้านน้ าหนัก และส่วนสูงแล้ว ยังสามารถประเมินได้จากสมรรถภาพทางกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว ซึ่งสมรรถภาพทางกายหมายถึง 
สภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจด้วยความกระฉับกระเฉง ไม่เหนื่อยล้า 

3.6.1 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ได้แก่  
1) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(Muscular Strength)  หมายถึง ความสามารถ

สูงสุดที่เกิดจากหดตัวครั้งหนึ่งของกล้ามเนื้อ เพ่ือเคลื่อนน้ าหนักเพียงครั้งเดียวโดยไม่จ ากัดเวลา เช่น 
การดึงข้อ แรงบีบมือ 

2) ความอดทนของกล้ามเนื้อ(Muscular Endurance)  หมายถึง ความสามารถ
ของกล้ามเนื้อที่สามารถท างานซึ่งมีความหนักพอประมาณได้อย่างติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่เสื่อม
ประสิทธิภาพ เช่น การลุกนั่ง 30 วินาที 

3) ความอ่อนตัว(Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวให้ได้มุม
ของการเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ของข้อต่อแต่ละข้อต่อ วัดเป็นองศา ซึ่งเป็นความสามารถในการยึดของ
กล้ามเนื้อ(Tissue) เอ็น(Ligament)  และกล้ามเนื้อ(Muscle) โดยโครงสร้างทางสรีรวิทยาของข้อต่อ 
ช่วยให้เราสามารถก าหนดองศาความยืดหยุ่นได้ 
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4) ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ(Cardio-Respiratory 
Endurance) หมายถึง ประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานของระบบหายใจที่สามารถท าให้ร่างกาย
ปฏิบัติงานขนาดกลางติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น การวิ่ง 12 นาทใีนระยะทาง 100 เมตร 

5) ปริมาณไขมันในร่างกายคนที่จะมีสมรรถภาพทางร่างกายดี องค์ประกอบ
อย่างหนึ่งคือ การมีไขมันที่พอเหมาะสม ปริมาณไขมันในร่างกายจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนักตัว 
ปริมาณที่พอเหมาะของร่างกาย หญิงไม่ควรเกิน 23 เปอร์เซ็นต์ ชายไม่ควรเกิน 16เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ
นักกีฬาหญิงไม่ควรเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ชายไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.6.2 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ(กองออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ,2550)  ดังนี้ 
1) องค์ประกอบของร่างกาย 

มุ่งเน้นถึงการวัดขนาดของร่างกาย การมีน้ าหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง มี
รายการทดสอบคือ ดัชนีมวลกาย(Body mass index) 

ดัชนีมวลกาย(Body mass index)  
จุดประสงค์ เพ่ือชี้วัดถึงความเหมาะสมกับขนาดรูปร่างแต่ละคน 
อุปกรณ์  เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง 
วิธีการ ถอดรองเท้าก่อนขึ้นชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

สูตรค านวณ BMI =
น้ าหนักตัว(กิโลกรัม)

ส่วนสูง (เมตร)
 

การบันทึก บันทึกน้ าหนักเป็นกิโลกรัม บันทึกส่วนสูงเป็นเมตร 
2) ความอ่อนตัว 

มุ่งเน้นถึงการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็นยึดข้อ เอ็นกล้ามเนื้อตลอดจนมุม
การเคลื่อนไหวของข้อต่อในร่างกาย มีการทดสอบคือ นั่งงอตัว(sit and reach test) 

นั่งงอตัว(sit and reach test) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือชี้วัดถึงความอ่อนตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณต้นขา

ด้านหลังและหลังส่วนล่าง 
อุปกรณ์ กล่องวัดความอ่อนตัว(sit and reach box)ขนาด 12x12x21  นิ้ว 

ความหนาของไม้ ¾ นิ้ว ด้านบนมีสเกลบอกระยะทางโดยที่ระยะทาง 0 เซนติเมตร จะเป็นระยะระดับ
เดียวกันกับเท้า 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        29 

   
 
 
 

วิธีการ ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า นั่งราบกับพ้ืน ขาเหยียดตรงโดยที่ให้
ส้นเท้าห่างกันประมาณ 1 ชว่งไหล่เท้าท้ังสองยันกับส่วนของเครื่องมือ มือข้างหนึ่งวางอยู่บนมืออีกข้า
หนึ่ง โดยให้นิ้วกลางวางซ้อนกันยืดตัวไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด โดยที่ให้ปลายนิ้วมือแตะท่ีสเกลบอก
ระยะทางยืดตัวเป็นจังหวะ 4 จังหวะ ในจังหวะที่ 4 ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที ขณะท าการทดสอบ เข่า
จะต้องเหยียดตึงตลอดเวลา 

การบันทึก บันทึกจุดที่ไกลที่สุดเป็นเซนติเมตร ถ้าปลายนิ้วกลางเลื่อนเลย
ปลายเท้า บันทึกค่าเป็นบวก ( + ) ถ้าปลายนิ้วกลางเลื่อนไม่ถึงปลายเท้า บันทึกค่าเป็นลบ ( - ) 

3) ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ 
มุ่งถึงการออกแรงท างานของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและรวดเร็วใน

ระยะเวลาจ ากัด มีรายการทดสอบคือ 
1. นอนยกตัว (Abdominal Curls)  
วัตถุประสงค์ เพ่ือชี้วัดถึงความแข็งแรงและความอดทนของกลุ่มกล้ามเนื้อ

บริเวณท้องและหลังส่วนล่าง 
อุปกรณ์ นาฬิกา เบาะรอง 
วิธีการ นอนหงายกับพ้ืน  ชันเข่าตั้งขึ้นส้นเท้าทั้งสองห่างจากกันประมาณ 

12 นิ้ว เหยียดแขนราบกับพ้ืนให้ปลายนิ้วมือทั้งสองวางชิดพ้ืน(อยู่เลยกันเล็กน้อย) ยกศีรษะและไหล่ขึ้น
พร้อมกับเลื่อนปลายนิ้วมือไประยะทาง 3 นิ้ว ซึ่งจะมีแถบแสดงระยะก ากับจากนั้นผ่อนแรงให้ศีรษะไหล่
ลงพื้น แล้วยกข้ึนให้ท าต่อเนื่องอย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากที่สุดภายในเวลา 1 นาท ี

2. ดันพื้น (Push-Ups) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือชี้วัดถึงความแข็งแรงและความอดทนของกลุ่มกล้ามเนื้อ

แขน ไหล่ 
อุปกรณ์ นาฬิกา เบาะรอง 
วิธีการ  
ชาย นอนคว่ าเหยียดขา ปลายเท้าชิดกันแตะพ้ืนเหยียดแขนตรง ฝุามือคว่ า

แตะพ้ืนปลายนิ้วชี้ไปข้างหน้า 
หญิง  นอนคว่ าเหยียดขา เข่าแตะพ้ืน เหยียดแขนตรงฝุามือคว่ าแตะพ้ืน

ปลายนิ้วชี้ไปข้างหน้า 
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ผ่อนแรงแขนลดล าตัวให้ต่ าลงหน้าอกเกือบชิดพ้ืนหรือให้ศอกเป็นมุมฉาก 
แล้วยกตัวขึ้นใหม่เหมือนท่าเริ่ม ท าต่อเนื่องอย่างถูกต้องภายในเวลา 1 นาท ี

3.6.3.ความอดทนระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ 
มุ่งเน้นถึงความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ จากผลการท างานที่

มากกว่าปกติจากทุกส่วนของร่างกายอย่างต่อเนื่องนาน ๆ มีรายการทดสอบ คือ   เดิน / วิ่ง 1.6 
กิโลเมตร  (Walk / Run One mile) 

เดิน / วิ่ง 1.6 กิโลเมตร( 1 ไมล์ )( One mile Walk / Run) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือชี้วัดถึงความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ 
อุปกรณ์  นาฬิกาจับเวลา 
วิธีการ  ให้เดินหรือวิ่งระยะทาง 1.6 กิโลเมตร(1 ไมล์) บนลู่วิ่งหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่

ราบเรียบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 

3.7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  

กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการเฝูาระวังและสร้างเสริมทันตสุขภาพ และมีการส่งต่อ
นักเรียนที่มีปัญหาไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งดูแลโรงเรียนนั้นๆ อยู่ รวมทั้งมีการให้เด็กชั้น
ประถมศึกษาบ้วนน้ ายาฟลูออไรด์ แต่การดูแลรักษาคงไม่สามารถครอบคลุมเด็กได้ทั้งหมด นอกจากนี้
พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องย้ าเตือนให้เอาใจใส่การดูแลรักษาอนามัยในช่องปาก
ของตนเองทุกวัน 

นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถแปรงฟันได้เองแต่ประสิทธิภาพยังไม่ดี โดยเฉพาะในเด็ก
อายุต่ ากว่า 8 ปี และบิดามารดามักให้แปรงฟันด้วยตนเอง ซึ่งควรให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และ
บิดามารดาช่วยตรวจสอบเป็นครั้งคราว รวมทั้งช่วยแก้ไขในจุดที่ไม่สามารถแปรงได้ดี การใช้สีย้อมคราบ
ฟัน ซึ่งท าให้เห็นว่าคราบฟันอยู่ที่ใดบ้าง จะช่วยกระตุ้นให้เด็กแปรงฟันได้ดียิ่งขึ้น และบิดามารดาต้องใช้
ไหมขัดฟันให้ ถ้าเด็กไม่สามารถท าได้ด้วยตนเองทุกวัน  

ตรวจสุขภาพช่องปาก  ท าได้โดย 
1. บุคลากรสาธารณสุขหรือครูตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1-ป.6           
2. บุคลากรทันตสาธารณสุขให้บริการทันตกรรมปูองกัน เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน 

ฯลฯ แก่นักเรียน 
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3. บุคลากรสาธารณสุขหรือครูประเมินความสะอาดของการแปรงฟันของนักเรียน  โดย
การย้อมสีฟันก่อนและหลังการแปรงฟัน 
 

3.8  ขั้นตอนการให้บริการสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 

การให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน  บริการที่ให้ต้องเชื่อมโยงบริการ
ด้านอ่ืนๆที่เด็กได้รับจากการโรงเรียน เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอน การให้ความรู้กับครู 
ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันจัดสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพภายใต้กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ยึดหลักส าคัญ
ของกระบวนการใหม่ที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยปฐมภูมิอาจไม่คุ้นเคย จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติบริหารสุขภาพ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวยกลุ่มวัยเรียนและเยาวชนขึ้น(กมลรัตน์ เกตุบรรลุ,2553) ดัง
ภาพที่ 2  และตารางท่ี 2 
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ภาพที ่2   ผังแสดงขั้นตอนการให้บริการสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนตามมาตรฐาน 

 

 

 

ลงทะเบียน ซักประวัต ิ

ตรวจร่างกายทั่วไป ทุกคน ทุกช้ัน ปีละ 2 ครั้ง 
(เพิ่มตรวจคอพอก  จากคู่มือ) 

ประเมินภาวะสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยง  

ไม่พบปัญหา พบปัญหา 

โปรแกรมการช่วยเหลือ 

ติดตามผล 

ดีขึน้ ไม่ดีขึ้น 

พบแพทย์ 

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 
-ส่งเสริมโภชนาการ 
-ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
-ทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันปัญหา
เรื่องเพศ เอดส์   
-สารเสพติด 
-ออกก าลังกาย 
-โรคเลือดจาง  Thalassemia 
-โรคโลหิตจาง อ่ืนๆ 
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ตารางที่ 2  รายละเอียดการปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันและเฝูาระวังการเจ็บปุวยเด็กวัย 6-17 ปีตาม     
              มาตรฐาน 
หัวข้อ กิจกรรม รายละเอียด เอกสารประกอบ 

1. ลงทะเบียน/ซัก
ประวัติ 

- ท าบัตรให้นักเรียนปีแรกทุกคน (โดยครู) 
- บันทึกประวัติทั่วไป-ประวัติเจ็บปุวยลงใน

บัตร สศ.3 (โดยครู) 

บัตรบันทึกสุขภาพ
ประจ าตัวนักเรียน (บัตร 
สศ.3) 

2. ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจร่างกายและบันทึกผลการตรวจ ต่อไปนี้
ลงในบัตร สศ.3 

- ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง (ปีละ 2 ครั้ง) 
- วัดสายตา ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) 
- ตรวจการได้ยิน ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) 
- ตรวจสุขภาพช่องปาก ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) 
- ตรวจคอพอก(ปีละ 2 ครั้ง) 
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพ่ือค้นหาโรค ความ

เจ็บปุวยหรือความผิดปกติ ตามรายการใน
บัตร สศ.3 หน้า 3 

- ใช้หูฟัง (Stethoscope) ตรวจปอด/หัวใจ 
หมายเหตุ 

1. เจ้าหน้าที่ฯตรวจนักเรียนชั้น ป.1-ป.4 
2. นักเรียนชั้น ป.5 ขึ้นไปตรวจสุขภาพตนเอง

ก่อนเมื่อพบความผิดปกติให้แจ้งครูอนามัย
เพ่ือช่วยเหลือหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขแล้วจึงบันทึกผลลงบัตร (สศ.3) 

- บัตร สศ.3 
- แผ่นวัดสายตา 
- คู่มือเทคนิคการวัด

สายตาในเด็กวันเรียน 
- คู่มือด าเนินงานโสด

พิทักษ์ในนักเรียน
ประถมศึกษา 

- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพด้วยตนเอง 

- เครื่องตรวจการได้ยิน
ชุมชน 

- คู่มือการตรวจคอพอก 

3. ประเมินภาวะ
สุขภาพ/พฤติกรรม

ก. ประเมินภาวะสุขภาพ (บันทึกในบัตร สศ.) 
1. ประเมินภาวะโภชนาการ 
2. ภาวะขาดสารอาหาร 

- เกณฑ์อ้างอิงการ
เจริญเติบโต 

- คู่มือแนวทางการใช้เกณฑ์
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หัวข้อ กิจกรรม รายละเอียด เอกสารประกอบ 

เสี่ยง 3. ภาวะโภชนาการเกิน 
4. การขาดสารไอโอดีน 
5. ภาวะสายตา 
6. การได้ยิน 
7. สุขภาพช่องปาก 
8. ประเมินสุขภาพทั่วไป (โรคหรือ

ความเจ็บปุวยต่างๆ) 
ข. ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการบริโภค
อาหาร ตามแบบประเมินเรื่อง “ข้อ
ปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
ของคนไทย” 

2. ประเมินสุขภาพจิตตามแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

3. พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ 
4. พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องสารเสพติด 

อ้างอิง น้ าหนัก ส่วนสูง 
เพ่ือประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต 

- คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็ก
วัยเรียนส าหรับเจ้าหน้าที่
อนามัย 

- คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็ก
วัยเรียนส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข 

- หนังสือ “ข้อปฏิบัติการ
กินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี
ของคนไทย” 

- คู่มือการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายส าหรับเด็กวัย
เรียนและเยาวชน 
“เด็กไทยแข็งแรง” 

- แบบประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงเรื่องเพศ 

- แบบประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงสารเสพติด 

4. โปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพ 

ประกอบด้วยแนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้าน
ต่างๆดังนี้ 

1. โภชนาการ 
2. สุขภาพช่องปาก 
3. ทักษะชีวิตเพ่ือปูองกันปัญหาเรื่องเพศ
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หัวข้อ กิจกรรม รายละเอียด เอกสารประกอบ 

เอดส์, สารเสพติด 
4. ออกก าลังกาย 
5. โรคเลือดจาง ธาลัสซีเมีย 
6. ภาวะโลหิตจาง 
7. เรื่องอ่ืนๆที่เป็นปัญหา 

5. พบปัญหาช่วยเหลือ
ตามโปรแกรม 

- ขาดสารอาหาร 
- โภชนาการเกิน 
- การขาดสาร

ไอโอดีน 
     ฯลฯ 

- ดูจาก “รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ” 

- ปัญหาสุขภาพช่องปากดูจาก “รายละเอียด
ขั้นตอนการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก” 

 

- ปัญหา สายตา การได้ยิน ดูจาก 
“รายละเอียดแนวทางปฏิบัติเรื่องการ
ส่งเสริมและปูองกันปัญหาสายตา” 
“รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ เรื่องการ
ส่งเสริมและปูองกันปัญหาการได้ยิน” 

- แผ่นวัดสายตา 
- คู่มือเทคนิคการวัดสายตา

ในเด็กวัยเรียน 
- คู่มือการด าเนินงานโสต

พิทักษ์ในนักเรียน
ประถมศึกษา 

- ปัญหาอื่นๆดูรายละเอียดแนวทางการ
แก้ปัญหาโรคและความผิดปกติอ่ืนๆ 

- ปัญหาสุขภาพจิต ดูจาก “ขั้นตอนการ
ส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต” 

- คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็ก
วัยเรียนส าหรับเจ้าหน้าที่
สถานีอนามัย 

- คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็ก
วัยเรียนส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข 

- ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดูจาก 
“รายละเอียดการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยงในเรื่องเพศ” 

 

- ปัญหายาเสพติด ดูจาก “รายละเอียดการ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องสิ่งเสพ
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หัวข้อ กิจกรรม รายละเอียด เอกสารประกอบ 

ติด” 

- ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคอาหารดู
จาก”รายละเอียดเรื่องการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยง เรื่องการบริโภคอาหาร” 

 

6. ติดตามผล/ควบคุม
ก ากับ/ประเมินผล 

- ดีขึ้น เข้าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 
- ไม่ดีข้ึนพบแพทย์ 

 

 
3.9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจคัดกรอง 

กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพในศตวรรษที่ 21 มีการน าแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพไป
ประยุกต์ใช้ทั่วโลกโดยมมุมใหม่ของระบบสุขภาพคือ ระบบสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชน เป็น
แรงผลักดันให้เกิดการลงทุน   โดยสนธิสัญญา Ottawa  ก าหนดนโยบายการส่งเสริมสุขภาพโลก(กรม
อนามัย,2548)ประกอบด้วย 

1)   การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Healthy Public Policies)   
2)   การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment)   
3)   การเสริมสร้างกิจกรรมของชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen Community Activities)   
4)   การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Development Personal Skills)   
5)   การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reoriented Health Service)  
การส่งเสริมสุขภาพ จึงมุ่งหวังให้เกิดการมีสุขภาพดีในระดับสูงสุด  โดยจ าเป็นต้องอาศัย

กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคล  หรือสิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่    
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีภาวะสุขภาพคงที่  มีการปูองกันโรคและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี
น ามาก่อน   การส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตรมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา  เพ่ือให้
เกิดความก้าวหน้าทางสุขภาพและมีความผาสุกเพ่ิมมากขึ้น  

การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานสาธารณสุขยังเป็นเจ้าภาพหลักในการ  โครงการส่วน
ใหญ่เป็นไปตามกรอบกิจกรรมที่ถูกก าหนดในการท างานของกองทุนต าบล เช่น การคัดกรองความเสี่ยง 
ฯ และกิจกรรมเน้นการท างานที่โรงเรียนเป็นหลัก  การวางแผนด าเนินงาน ส่วนใหญ่มีการวางแผน
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แก้ไขปัญหาระยะสั้น มากกว่าการพยายามแก้ไขปัญหาเชิงระบบ  ขาดการตระหนักที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างจริงจังจากทางท้องถิ่น   

ดังนั้น ทุกภาคส่วนในสังคม ชุมชนและ ครอบครัว ควรมีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางกาย ทางจิตใจ จริยธรรมและ สติปัญญา ของเด็กไทยให้มีสุขภาพที่ดี และ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป การวิจัยครั้งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมการ
วิจัย โดยสร้างการมีส่วนร่วม  ต้องการความร่วมมือแบบจตุรภาคีคือ  นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนและ
ชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่รวมการปฏิบัติเข้า
กับการวิจัย  R.J Fisher (2004) ให้ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า หมายถึง กระบวนการที่มี
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ปฏิบัติการ และ
ประเมินผลกิจกรรม เป็นกระบวนการค้นหาค าตอบด้วยการปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้เรียนรู้จากกระบวนการ
สะท้อนกลับเชิงวิพากษ์ (Critical reflection) ของปฏิบัติการนั้น 

แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เริ่มมาจาก Kurt lewin นักจิตวิทยาสังคม ซึ่งได้ท าวิจัย
เกีย่วกับโปรแกรมปฏิบัติการของชุมชน ในสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1940 และได้มีการพัฒนาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในต่อมา Kemmis & McTaggart (1988) ได้เสนอรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม(Participation action research) โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์
เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรหรือเกลียวของการสะท้อนกลับด้วย
ตนเอง(Self reflective cycle) มีการปฏิบัติการซ้ าในวงจรต่อไป ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) เป็นการวางแผนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการ (Act) เป็นการด าเนินกิจกรรมตามการวางแผนเพ่ือให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observe) เป็นการสังเกตผลของการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนกลับ (Reflect) เป็นการสะท้อนกลับด้วยตนเอง (Self 

reflective cycle) กระบวนการและผลของการเปลี่ยนแปลง เพื่อน ามาวางแผนใหม่ (Re-planning) ใน
เกลียวต่อไป ดังภาพที่ 3 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        38 

   
 
 
 

 

ภาพที่ 3 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 

ที่มา : Kemmis & McTaggart (1988) 

 ในทางปฏิบัติ อาจมีการทับซ้อนของขั้นตอนในวงจร เช่นการวางแผนที่ใช้ระยะเวลาที่
รวดเร็วขึ้นอยู่กับการประสบการณ์ การเรียนรู้และการตอบสนองของชุมชน ความส าเร็จของ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่ได้ขึ้นอยู่กับการด าเนินการตามขั้นตอน แต่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและ
พัฒนาการของของการปฏิบัติ ในแต่ละข้ันตอนจะต้องเป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมวิจัย
(Participant) และการสะท้อนกลับด้วยตนเองเป็นระบบ (Systematic self reflect)ของผู้ร่วมวิจัย
อย่างเข้มแข็ง จึงกล่าวได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างประชาชน
(People) กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในกระบวนการทางสังคม (Social process) 

สรุป  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการเรียนรู้ (Learning process) ในสภาวะที่
เป็นจริงของสังคม(Social reality) โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม ปฏิสมัพันธ์ ความ
เข้าใจ การให้ความหมายและคุณค่า ในกระบวนการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น(Change) 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2553) ไดส้ ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4 
(พ.ศ. 2551-2552) พบว่าเด็กไทยมีการเติบโตทางกายและภาวะโภชนาการดีขึ้น ทั้งเด็กชายและ
เด็กหญิงมีส่วนสูงเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 ซม. ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเผชิญทั้ง
ภาวะโภชนาการพร่องและภาวะโภชนาการเกิน แม้ว่าภาวะเตี้ยและภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์จะ
ลดลงตามล าดับ โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-14 ปี แต่ภาคใต้ความชุกก็ยังสูงกว่าร้อยละ 5 และในเด็กอายุ 
1-5 ปี ความชุกของภาวะเตี้ยยังลดลงช้ากว่าความชุกของภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ความชุกของ
ภาวะเตี้ยบางภาคสูงร้อยละ 7.5 เมื่อรวมกันแล้วใน พ.ศ. 2551-2552 เด็กไทย อายุ 1-14 ปี จ านวน 
520,000 คนมีภาวะเตี้ย และ 480,000 คน มีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อสุขภาพไม่แข็งแรง และมี
เด็กไทยอายุต่ ากว่า 2 ปี จ านวน 18,000 คน ที่เตี้ยแคระแกร็นรุนแรงเสี่ยงต่อระดับเชาวน์ปัญญาต่ าใน
วัยผู้ใหญ่ บั่นทอนคุณภาพประชากรในอนาคต ความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และเด็กในเขตชนบทเริ่มพบปัญหานี้เพ่ิมขึ้น เด็กไทยอายุ 1-14 ปี จ านวน 540,000 คน มี 
น้ าหนักเกิน และอีก 540,000 คน มีภาวะอ้วน ในจ านวนนี้ 135,000 คน เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ซ่ึงปัญหาภาวะอ้วนในเด็กนี้จะส่งผลให้พบปัญหาโรคเรื้อรังเพ่ิมข้ึนในผู้ใหญ่ 

วิชัย เอกพลากร (2553) ไดส้ ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 นี้
ได้ท าการตรวจวัดความดันโลหิต ของตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปี จ านวน 5,728 คน คิดเป็นร้อยละ 95.4 
ของ ตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปี ซึ่งมีจ านวน 6004 คนพบว่า กลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีพบความชุกของ
ความดันโลหิตเกินค่าปกติ (≥120/80 มม. ปรอท) ร้อยละ 5.2 ในเด็กชาย และร้อยละ 3.9 ในเด็กหญิง 
ส าหรับที่ระดับความดันโลหิตสูง ≥140/90 มม. ปรอท พบใน เด็กชายร้อยละ 0.2 และในเด็กหญิงร้อย
ละ 0.1  

ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2555) ได้วิเคราะห์ข้อมูลเด็กในโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย ที่ 
อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งติดตามตรวจเลือดเด็กที่อายุ 8½ ปี จ านวน 886 คน จากเด็กที่เกิดทั้งหมด 1,076 
คน ในปี พ.ศ. 2543-2544 พบว่าร้อยละ 18.2 มีภาวะโลหิตจางจากค่าฮีโมโกลบิน < 11.5 กรัม/ลิตร 
ร้อยละ 15.5 ภาวะโลหิตจางจากจากค่าฮีมาโตคริต < 34% เมื่อใช้ค่าประมาณการว่าร้อยละ 15 ของ
ภาวะโลหิตจางที่มีสาเหตุจากการขาดธาตุเหล็ก  จะได้ว่าเด็กในโครงการวิจัยระยะยาวนี้ร้อยละ 2.3 - 
2.7 โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งท าให้เด็กเติบโตช้า ภูมิต้านทานพร่อง เฉื่อยชา มีสมาธิสั้น 
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ความสามารถในการเรียนรู้และสติปัญญาต ่า ซึ่งมีการศึกษาว่าทารกและเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กอาจมีระดับเชาวน์ปัญญาพร่องได้ถึง 5-10 จุด 

สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ (2555)  ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการดูและส่งต่อเด็กที่มี
ปัญหาการเรียน รวมถึงการพัฒนาระบบคัดกรองโดยพยาบาลอนามัยโรงเรียนในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2555 จ านวน 450 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน ร้อยละ 36.2 
โรงเรียนพญาไท ร้อยละ47.3 และโรงเรียนกิ่งเพชร ร้อยละ 16.5 ผลการวิจัยพบว่าปัญหาสุขภาพที่ท า
ให้เด็กมาห้องพยาบาล ได้แก่  โรคระบบทางเดินหายใจ  เป็นไข้  ปวดหัว ปวดท้อง อาเจียน ฟันผุ ปวด
ฟัน และอุบัติเหตุ นอกจากนี้  มีนักเรียน ร้อยละ 55 ที่พ่อแม่ยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
เจาะเลือดเพ่ือคัดกรองภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สาเหตุเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน พบว่ามีภาวะโลหิตจาง (Hb < 11.5 mg %) ร้อยละ 11.6 

สมจิต แดนสีแก้ว  และคณะ (2555) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับนักเรียนใน 7 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ตามตะเข็บชายแดนไทย-ลาว 
โดยสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกับการสังเกตสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียนโดยครอบครัว หลังจากนั้นได้น าเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
สุขภาพเด็กต่อที่ประชุมผู้น าชุมชน และผู้ปกครอง เพ่ือร่วมวิเคราะห์สาเหตุและก าหนดแนวทางการดูแล
สุขภาพนักเรียน และได้น าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบการส่งเสริม
สุขภาพส าหรับนักเรียน  หลังการด าเนินงาน 1 ปี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีน ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ์
ลดลงเล็กน้อย แต่ปัญหาที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด คือ การเป็นพยาธิและเหา 

สกาวรัตน์ เทพรักษ์ และคณะ (2557) ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการเลี้ยงดูบุตรของ
ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขต
สาธารณสุขที่ 4 และ 5 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยตามดัชนีส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ ได้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก และดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ได้แก่ สถานภาพสมรส และ
ลักษณะครอบครัว (P-value<.05) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยช่วง
อายุ 3-5 ปี ตามดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุและดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน (P-value<.05) ดังนั้นผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็กต้องร่วมกันส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก พัฒนา
ระบบคัดกรองสุขภาพและระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 

วัชรพงษ์  เรือนค า (2558) ได้ท าวิจัยเรื่องการปูองกันและควบคุมโรคเหาในนักเรียน
โรงเรียนนางแลใน ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
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ร่วมนักเรียนชั้นประถมศึกษา จ านวน 89 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคเหาในนักเรียน 
ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนและผู้ปกครองมีการรับรู้เรื่องเหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากคุณครู   ท าให้มีการสระผม
บ่อยขึ้น ร้อยละ 62.9  มีการอาบน้ าบ่อยขึ้น ร้อยละ 52.8  มีการตัดเล็บบ่อยขึ้น ร้อยละ 27.0 การใช้
ของใช้ร่วมกันลดลง ร้อยละ 4.5 มีการพาลูกไปตัดผมหรือท าความสะอาดผม เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.5 มี
การตรวจดูความสะอาดของลูกเพ่ิมขึ้น  การท าความสะอาดปลอกหมอน ที่นอน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  48.3 
มีการซักเสื้อผ้าดูแลความสะอาดของใช้ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 22.8 มีการตรวจเหาทุกๆปี  มีการรักษาผู้ติด
โรคเหาทุกคน มีการตรวจติดตามผลการรักษา 

Paul J. Veugelers and Angela L. Fitzgerald (2005) ได้ท าวิจัยเรื่องประสิทธิผลของ
โปรแกรมเพ่ือปูองกันภาวะอ้วนของเด็กในโรงเรียน : การเปรียบเทียบแบบพหุระดับ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียน จ านวน 5,300 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดส่วนสูงและน้ าหนัก ประเมินการรับประทาน
อาหาร การออกก าลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกาย วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะน้ าหนักเกิน อาหาร 
และกิจกรรมทางกายของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมโภชนาการและกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม
โภชนาการ โดยการควบคุมตัวแปรด้าน เพศ และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมโภชนาการ(รับประทานอาหารตามโปรแกรมเพ่ือ
สุขภาพ) มีภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วนน้อยกว่านักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมโภชนาการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P-value<.05) 

Shahab Rezaein et al (2013) ได้ท าวิจัยเรื่องการประเมินสภาวะสุขภาพและ
โภชนาการของเด็กวัยเรียนตามโปรแกรมการตรวจคัดกรอง ประเทศอิหร่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2,596 คน ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีอัตราชุกของฟันผุ ร้อยละ 62.8 (95% CI : 60.9 - 64.6) พบโรคเหงือกอักเสบ ร้อยละ 
16.41 น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและแคระแกร็น ร้อยละ 9.48 และ 2.85 และพบโรคความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 5.55 (95% CI : 4.7 - 6.4) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เด็กวัยเรียนส่วนใหญ่มีปัญหา
สุขภาพ เช่น ภาวะซีด ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน ฟันผุและเหงือกอักเสบ 
และการเป็นพยาธิและเหา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และสภาวะสุขภาพในระยะยาวได้ แนว
ทางการแก้ปัญหาที่ส าคัญคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น โรงเรียน และสาธารณสุข ในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาระบบการ
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ตรวจคัดกรองสุขภาพเพ่ือให้สามารถเฝูาระวัง ค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝุาย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงได้ประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบตรวจคัดกรอง
สุขภาพเด็กในวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        43 

   
 
 
 

บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง เดือนมิถุนายน 2556 – กันยายน 2557  มี
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. จริยธรรมในการวิจัย 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
1.1.1.  บุคลากรสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกอง

ก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน  ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนจากกลุ่มงานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาล
ชุมชน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

1.1.2.  บุคลากรการศึกษา ได้แก่ ครูใหญ่ ครูอนามัยจากโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21  

1.1.3.  นักเรียนจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ทั้ง 8 แห่ง 

1.1.4.  เครือข่ายประชาชน  ได้แก่ ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข 
แกนน าผู้ปกครองนักเรียน  
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1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ 

1.2.1.  บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน  จ านวน 8 คน บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนจากกลุ่ม
งานเวชปฏิบัติชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 10 คน 

1.2.2.  บุคลากรการศึกษา ได้แก่ ครูใหญ่ ครูอนามัยจากโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ านวน 16 คน 

1.2.3.  นักเรียนจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21 ได้แก่ 

1.2.4.  ส ารวจการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จาก
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้ง 8 แห่ง จ านวน 982 คน  ด าเนินกระบวนการการมีส่วนร่วมได้แก่  
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแสลง จ านวน  61 คน  

1.2.5.  เครือข่ายประชาชน  ได้แก่ ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านจ านวน 4 คน 
อาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน 10 คน แกนน าผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 35 คน 
 
2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

1. แบบบันทึกกิจกรรม กรอกข้อมูล และรายงาน ดังนี้  
1.1. แบบบันทึกกิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน(แบบ อร.14) 
1.2. แบบกรอกข้อมูล การให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนส าหรับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 
1.3. รายงานการท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ต าบล 
1.4. รายงานการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมทางเวปไซด์ของกรมอนามัย

(http://schoolhealthservice.anamai.moph.go.th/)แนวปฏิบัติในการให้บริการในโรงเรียน  
2. แนวทางการสนทนา (Focus Group Discussion) เรื่อง ความคิดเห็นต่อการด าเนิน

ของพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน 
3. แบบสอบถามเรื่อง ประเมินผลการด าเนินของพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพเด็ก

นักเรียน และแนวทางการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน 
4. แบบสังเกตกระบวนการระดมสมอง กระบวนการเรียนรู้ 
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 2.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านอนามัย
โรงเรียนและการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน จ านวน 3 ท่าน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้
จริง 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.1. เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาบริบทโดยการส ารวจ สอบถาม ศึกษาข้อมูลรายงาน 
1.2. เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการพัฒนา การสรุปประชุม กระบวนการกลุ่มโดยแบ่งฐานการ

เรียนรู้ และการสังเกต 
1.3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลจากกระบวนการพัฒนา โดยการสอบถาม และการสนทนากลุ่ม 

 
4. จริยธรรมในการวิจัย 

ผู้วิจัยเคารพสิทธิของผู้ร่วมวิจัย โดยด าเนินการสอบถาม  และสนทนากลุ่ม ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบค าถามด้วยความสมัครใจ  ขออนุญาตท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูล อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยจนเป็นที่เข้าใจ  รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ไม่
น าไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถาม หรือออกจากการวิจัย ในระยะ
ใดก็ได ้
 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากศึกษาข้อมูลรายงาน การสนทนากลุ่ม และ
การสังเกต โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) 

5.2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ รายงานการบันทึกข้อมูลความ
ครอบคลุมของบริการและผลการตรวจร่างกาย ด้วยสถิติการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) เพ่ือพัฒนาระบบคัดกรอง
สุขภาพนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนระบบเฝูาระวังภาวะโภชนาการในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 เสนอผลการวิจัยดังนี้ 
  

 ตอนที่ 1 การศึกษาบริบท 
  ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนา  

   ตอนที่ 3 ผลจากการพัฒนา 
 
ตอนที่ 1 บริบทชุมชน 

        1.1 ความเป็นมาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 1.1.1 ความเป็นมา 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นสถานศึกษาที่ท าการสอน ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจ านวน 8 -10 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนนักเรียนที่มีมากน้อยต่างกัน นอกจากนั้น กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนหมายเลข(กก.
ตระเวนชายแดนหมายเลข)ที่เป็นหน่วยบังคับบัญชา มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งงาน
เฝูาตรวจชายแดน งานปูองกันปราบปรามอาชญากรรม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งเป็นภารกิจ
หลัก ดังนั้นการสรรหาบุคลากรที่ไปเป็นครูจึงมีกระบวนการเพ่ิมเติมจากการคัดสรรข้าราชการต ารวจที่
ท าหน้าที่ปูองกันปราบปรามโดยปกติ เนื่องด้วยลักษณะงานที่แตกต่างจากงานทั่วๆ ไป และต้องอยู่
ประจ าเพ่ือปฏิบัติงาน ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จึงท าให้บุคลากรในสายงานนี้ ขอรับการ
แต่งตั้งโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือรักษาบุคลากรในสายงาน โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีวิธีการให้บุคลากรดังกล่าว มีความการ
เจริญก้าวหน้าในสายงาน จึงมีแนวทางการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ต าแหน่งและยศที่สูงขึ้น แยกต่างหาก
จากข้าราชการต ารวจในสายงานอื่น 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนภาคบังคับ 
ให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้เป็นส าคัญ การจัดการ
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัดได้แก่ กองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนหมายเลข ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาคและผู้บังคับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ซึ่งหน่วยทั้ง 3 ระดับนี้ มีฝุายอ านวยการที่รับผิดชอบงาน โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเป็นผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.1.2 การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริ ได้ก าหนด

เปูาหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ไว้ดังนี้ 
   “เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝุเรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด 
และอดทน มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต รักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติได้” โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสใน
การพัฒนา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเปูาหมายสูงสุด อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

1) วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2550 – 2559 ดังนี้ 
                               วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา 

  วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เด็กและเยาวชน 

  วัตถุประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทาง
วิชาการ 

  วัตถุประสงค์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 
  วัตถุประสงค์ที่ 5 ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2) การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึง

ความส าคัญของการดูแลภาวะโภชนาการของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเด็กแรกเกิดซ่ึงเป็นช่วงวิกฤต
ที่สุดในวงจรชีวิต การขาดสารอาหารของแม่ที่ตั้งครรภ์ จะส่งผลท าให้เด็กในครรภ์และเด็กแรกเกิดมี
ภาวะโภชนาการบกพร่อง ดังจะเห็นได้จาก น้ าหนักแรกคลอดของเด็กจะต่ ากว่า 2,500 กรัม เด็ก
เจริญเติบโตและมีพัฒนาการชะงักงัน รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและ
เสียชีวิตสูง เป็นเด็กแคระแกร็น น้ าหนักตัวน้อย เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ก็จะเป็นหนุ่มสาวที่ขาด
อาหาร เป็นแม่ตั้งครรภ์ที่น้ าหนักตัวน้อยส่งผลให้เด็กในครรภ์ขาดอาหารต่อไป และในปัจจุบันจาก
รายงานเชิงระบาดวิทยาพบว่า การมีน้ าหนักแรกคลอดต่ า (Low birth weight) ยังเป็นปัจจัยเสี่ยง
ส าคัญต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังที่กลายเป็นปัญหาส าคัญของประเทศท่ีเพ่ิมจ านวน
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการดูแลเด็กท่ีขาดสารอาหารโดยมุ่งเน้นเฉพาะการเพ่ิมน้ าหนักเพ่ือให้
ได้เกณฑ์น้ าหนักตัว โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมส่วนสูง อาจท าให้พบเด็กท่ีมีการขาดสารอาหาร
อย่างเรื้อรังที่เตี้ยแล้วอาจกลายเป็นโรคอ้วนด้วย กรณีดังกล่าวยังเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการแก้ไขปัญหาด้านหนึ่งแต่ก่อให้เกิดปัญหาอีกด้าน
หนึ่ง การมองปัญหาโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในอนาคตจึงควรมองทั้งสองด้าน 
คือทั้งด้านขาดและเกิน อันจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3) การใหบ้ริการผู้ปุวยเบื้องต้น 
นอกจากปัญหาโภชนาการแล้ว ในบางพ้ืนที่ตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่

เสี่ยง เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชน ต้องประสบกับการเจ็บปุวยจนถึงข้ันเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อที่
ส าคัญ เช่น โรคมาลาเรีย เป็นต้น พ้ืนที่เหล่านี้หลายแห่งบริการของรัฐยังเข้าไม่ถึง ดังนั้นแนว
พระราชด าริในการแก้ไขปัญหาจึงพยายามให้บุคลากรครูที่อยู่ประจ าในพ้ืนที่ ท าหน้าที่ให้บริการแก่
ผู้ปุวยเบื้องต้น เป็นการเสริมการท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือช่วยบรรเทาความรุนแรงและ
ปูองกนัการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมีเปูาหมายของการให้บริการ ดังนี้ 

1. เด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาทุกคนได้รับบริการเบื้องต้นจนเกิดรอดปลอดภัย 
2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการและมีพัฒนาการตาม

วัย 
3. เด็กทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูก

สุขลักษณะ และได้ดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว ทุกวันเรียน 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        49 

   
 
 
 

4. เด็กทุกคนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

5. ลดอัตราคอพอกในนักเรียนประถมศึกษาลงจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
6. ลดอัตราปุวยด้วยโรคมาลาเรียและโรคหนอนพยาธิในนักเรียนลงจนไม่

เป็นปัญหาสาธารณสุข 
7. เด็กและเยาวชนทุกคนมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม 
8. เด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์ 
9. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไปได้รับการเตรียม

ความพร้อมในการเป็นพ่อและแม่ที่ดี 
4)  กรอบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร 

1. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการเบื้องต้นในการดูแลเด็ก
ตั้งแต่ในครรภ์มารดา และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะควบคู่กับการบริการการศึกษา
ในโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเองในการดูแลเด็ก
ตั้งแต่ในครรภ์มารดา และการพัฒนาสภาวะแวดล้อมภายในชุมชนที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

3. พัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ
และชั้นอนุบาล เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถเจริญเติบโตและมีพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ 

4. จัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดถูก
สุขลักษณะ และอาหารเสริมนม เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาแบบแผนการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ตามหลัก
โภชนาการและสุขนิสัยที่พึงปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

5. ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
7. ส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 
8. พัฒนาระบบเฝูาระวังทางโภชนาการให้มีประสิทธิภาพ 
9. จัดบริการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียและโรคหนอนพยาธิและให้การรักษา

เบื้องต้น และจัดกระบวนการเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปูองกันตนเองจากการติดเชื้อโดย
การร่วมมือของชุมชน 
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10. จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัจจัยเอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดี ในเรื่องสุขบัญญัติ โภชนบัญญัติ สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม การออกก าลังกาย
และการกีฬาที่เหมาะสม สุขภาวะทางจิต โรคโภชนาการ เช่น โรคขาดโปรตีนและพลังงาน โรคขาดสาร
ไอโอดีน โรคขาดวิตามินเอ โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคอ้วน และโรคติดต่อที่ส าคัญใน
ท้องถิ่น เช่น โรคมาลาเรีย โรคหนอนพยาธิ เป็นต้น 

11. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และเหมาะสมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักในเรื่องการมีครอบครัวที่เป็นสุข
และการสร้างสังคมที่ดี 

5)  แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง   
แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพที่ส าคัญ ได้แก่   
1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  เป็นโครงการแรกที่เริ่มด าเนินการใน

ปี พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันท าการเกษตรในโรงเรียน แล้วน าผลผลิต
ที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์การประกอบอาหาร
ให้แก่โรงเรียนในโครงการ การด าเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร
กลางวันแล้ว ยังท าให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการ คุณค่าอาหารและด้านการเกษตรแผน
ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป  กิจกรรมส าคัญ 

2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
3. ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน ทั้ง เนื้อสัตว์ ปลา ถั่ว

เมล็ดแห้ง พืชผักและผลไม้ที่หลากหลายเหมาะสมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะกล้วยและมะละกอ โดยใช้
รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานและชีววิธี ให้มีผลผลิตที่หลากหลายหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับแผนการประกอบอาหารของโรงเรียน 

4. ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้ เพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน 
5. ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่า และถูกสุขลักษณะ 
6. เฝูาระวังและติดตามทางโภชนาการ รวมทั้งการตรวจสุขภาพและ

ปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนและชุมชน 
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7. จัดการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนให้
สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ 

8. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการพระราชด าริที่
ด าเนินการเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคคอพอกเนื่องมาจากการขาดสารไอโอดีน  โดยเสริม
การท างานของกระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 โดย
คาดหวังว่า หากมีการด าเนินงานควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องแล้ว ก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยส่วนรวมได้  มีกิจกรรมในโรงเรียน 
นักเรียนดื่มน้ าเสริมไอโอดีนเป็นประจ าทุกวัน ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันเป็น
ประจ าทุกวัน เฝูาระวังโรคขาดสารไอโอดีน โดยตรวจคอพอกในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 
อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน นอกจากนี้กิจกรรมในหมู่บ้าน คือ อบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน  รณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนและ/หรือน้ าหยด
ไอโอดีนในน้ าปลาส าหรับปรุงอาหารใน 
ครัวเรือนเป็นประจ าทุกวัน 
 
 1.2 ระบบการเฝ้าระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

จากสภาพและปัญหาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยทั่วไปที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
เคยประสบ ส่วนใหญ่จะขาดครูที่มีความรู้เฉพาะทางทั้งด้านอนามัย และวิชาสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ครูมจี านวนน้อย และมีงานสอนและงานอื่นมาก ท าให้ไม่มีเวลาด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจน้อย ขาดการประสานงาน
กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ส่งผลให้ผู้บริหารและครูขาดขวัญ ก าลังใจในการด าเนินงาน 
และขาดงบประมาณการด าเนินงานและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นน้อย ระบบการเฝูาระวัง
และติดตามส่วนใหญ่จะมีเฉพาะด้านภาวะโภชนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการตรวจ
คอพอก ดังนี้ 

1.2.1. ครูผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการโดยชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูง
เด็กนักเรียนในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน ท้าการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด้าเนินงาน
ตามแบบรายงานภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103ป ส้าหรับเด็กประถม และ ว1_103ม 
ส้าหรับเด็กมัธยม) ระดับสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน (ว1_104) 
ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา(ว1_106) 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        52 

   
 
 
 

1.2.2. ส่งข้อมูลมายังส้านักงานโครงการฯ ปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นปีการศึกษาและปลายปี
การศึกษา การศึกษาความก้าวหน้าของภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตามแผน และครูสามารถเป็นผู้ก้าหนดเป้าหมายตามบริบทของโรงเรียนหรือใช้เป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขด้านภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย 

นอกจากนี้ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการตรวจคอพอกในโรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนก็จะด้าเนินการตรวจและรายงานไปพร้อมกัน 
 

 1.3  ความครอบคลุมและข้อมูลคัดกรองสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 

  1.3.1 ภาวะโภชนาการ  
จากระบบรายงานด้านสุขภาพ แบบรายงานภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน 

(ว1_103 ป)แบบรายงานสมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน(ว1_104) และแบบรายงานภาวะคอพอก
ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา(ว1_106) สามารถรายงานผลการด้าเนินงานตามแบบรายงานภาวะ
โภชนาการของเด็กนักเรียนส้าหรับในปีการศึกษา 2555-2556  นั้น  มีรายงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
จ้านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.0   

ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน ตามรายงานผล การ
ด้าเนินงานตามแบบรายงานภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103 ป)ของโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21/ในเขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 8 แห่ง ในปี
การศึกษา 2555-2556 พบว่า   

ในปีการศึกษา 2555-2556 ทุกโรงเรียนมีเด็กเตี้ยเกินเกณฑ์  แต่ลดลงจากปี
การศึกษา 2555 ยกเว้นโรงเรียน ตระเวนชายแดนบ้านรุนแต่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดเล็กน้อยคือร้อยละ 
5.56 จากเปูาหมายร้อยละ 5 ซึ่งจะพบว่า ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนที่มีเด็กเตี้ยสูงที่สุดคือ โรงเรียน 
ตระเวนชายแดน บ้านตาตุมสูงถึงร้อยละ 27.30 ลดลงมากเหลือร้อยละ 10.31   อย่างไรก็ตามภาวะ
เด็กเตี้ยยังสูงในปีการศึกษา 2556 พบว่า โรงเรียนที่มีเด็กเตี้ยสูงสุดคือ โรงเรียน ตระเวนชายแดนเฉลิม
พระเกียรติฯร้อยละ 20.15 รองลงมาโรงเรียน ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงร้อยละ 17.95   

ภาวะอ้วนในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน ตาม
รายงานผล  การด้าเนินงานตามแบบรายงานภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103 ป)โรงเรียน
ต ารวจตะเวนชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21/ในเขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 8 
แห่ง ในปีการศึกษา 2555-2556 พบว่า ทุกโรงเรียนมีเด็กอ้วนไม่เกินเกณฑ์คือร้อยละ 10  มีโรงเรียน
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ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงสูงสุดร้อยละ 8.97รองลงมาคือ โรงเรียนตระเวนชายแดนพิริยานุเคราะห์ 
ร้อยละ 7.14 

เมื่อวิเคราะห์ภาวะผอมในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 ตามรายงานผลการ
ด้าเนินงานตามแบบรายงานภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน (ว1_103 ป)โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21/ในเขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 8 แห่ง ในปี
การศึกษา 2555-2556 พบว่า ส่วนใหญ่ในปี2556 มีเด็กผอมลดลงจากปี 2555 แต่ยังพบว่า โรงเรียน
ตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ โรงเรียนตระเวนชายแดนพิริยานุเคราะห์ และโรงเรียน
ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ มีเด็กผอมเพ่ิมมากขึ้นคือร้อยละ 13.79,9.18 และ 5.95 ตามล าดับ 
ดังแผนภูม ิ1-3  
 

 
แผนภูมิที่ 1  ภาวะเตี้ยในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนสังกัดกองก ากับ       
                การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21  
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แผนภูมิที่ 2  ภาวะอ้วนในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนสังกัด 
      กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 
 

 

แผนภูมิที่ 3  ภาวะผอมในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 
      สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 

  
1.3.2 สมรรถภาพทางกาย 

การสมรรถภาพทางกายภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2556 ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ตามรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบรายงานระดับสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน (ว1_104) 
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จ านวน 8 แห่ง พบว่า โรงเรียน ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯมีจ านวนเด็กนักเรียนมากที่สุด และ
ส่วนใหญ่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายร้อยละ 100 ยกเว้นโรงเรียน ตระเวนชายแดนพิริยานุ
เคราะห์ได้รับการตรวจร้อยละ 98.57  ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับสมรรถภาพทางกายดีและดีมากร้อยละ 
96.62 ปานกลางร้อยละ 21.37 แต่กพ็บว่ามีระดับสมรรถภาพทางกายต่ าถึงร้อยละ 1.25  ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3  ระดับสมรรถภาพทางกายภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2556 ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวน  
              ชายแดนสังกัดกองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 

ระดับชั้น จ านวน 
นร. 

ทั้งหมด 
คน 

จ านวน 
 นร. 
ที่วัด 

คน(ร้อยละ) 

ระดับสมรรถภาพทางกายภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2556 
ดีมาก 
คน 

(ร้อยละ) 

ดี 
คน 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
คน 

(ร้อยละ) 

ต่ า 
คน 

(ร้อยละ) 

ต่ ามาก 
คน 

(ร้อยละ) 
บ้านตาแตรว 98 98(100) 62(63.27) 29(29.59) 7(7.14) 0 0 

บ้านตาตุม 97 97(100) 71(73.2) 18(18.56) 8(8.24) 0 0 
บ้านโคกแสลง 78 78(100) 24(30.77) 45(57.69) 5(6.41) 4(5.13) 0 
พิริยานุเคราะห์ 140 138(98.57) 68(49.28) 46(33.33) 24(17.39) 0 0 
บ้านซ าปะโต 91 91(100) 80(87.91) 10(10.99) 1(1.1) 0 0 
บ้านรุน 126 126(100) 20(15.87) 32(25.4) 74(58.73) 0 0 
เฉลิมพระเกียรติฯ 268 268(100) 26(9.7) 184(68.66) 52(19.4) 6(2.24) 0 
ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ 58 58(100) 53(91.38) 5(8.62) 0 0 0 
รวม 956 954(99.8) 404(50.5) 369(46.12) 171(21.37) 10(1.25) 0 

 
 1.3.3 ผลการตรวจคอพอก 

ผลการตรวจคอพอกภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2556 ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ตามรายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบรายงานแบบรายงานภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา(ว1_106) ของเด็กนักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตะเวนชายแดน จ านวน 8 แห่ง พบว่า ได้รับการตรวจคอพอกไม่ครบร้อยละ 99.29  และพบ
ระดับคอพอกปกติทุกคน ดังตารางที ่4 
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ตารางที่ 4  ผลการตรวจคอพอก ภาคการศึกษาท่ี 1 ปี 2556 ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวน  
              ชายแดนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 

ระดับชั้น 
 

จ านวน นร.
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
 นร.ที่ตรวจ 
คน(ร้อยละ) 

ระดับคอพอก 
ปกติ ระดับ 1 ระดับ 2 รวม

ระดับ 
1+2 

บ้านตาแตรว 98 98(100) 98(100) 0 0 0 

บ้านตาตุม 97 97(100) 97(100) 0 0 0 

บ้านโคกแสลง 78 78(100) 78(100) 0 0 0 

พิริยานุเคราะห์ 140 139(99.29) 139(100) 0 0 0 

บ้านซ าปะโต 91 91(100) 91(100) 0 0 0 

บ้านรุน 126 126(100) 126(100) 0 0 0 

เฉลิมพระเกียรติฯ 268 268(100) 268(100) 0 0 0 

ท่านผู้หญิงสุประภาดาฯ 58 58(100) 58(100) 0 0 0 

รวม 956 955(99.91) 955(100) 0 0 0 

 
1.4  ศึกษาเฉพาะบริบทโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงพื้นที่ต้นแบบ   
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง    ต าบลตาเมียง    อ าเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร์  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21    เป็นโรงเรียนตั้งอยู่ในต าบลตาเมียง    
อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชาประมาณ 9 กิโลเมตร แต่
เดิมหมู่บ้านโคกแสลงไม่มีโรงเรียน นักเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่หมู่บ้านอ่ืนที่ห่างออกไป 4 กิโลเมตร 
ซึ่งมีความยากล าบาก ชาวบ้านจึงขอจัดตั้งโรงเรียน และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจ านวน 17 ไร่ เปิด
ท าการสอนเมื่อมานานตั้งแต่ปี 2532 ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีที่ท ากิน เด็กอาศัยอยู่กับตายาย ผู้ปกครอง
มีฐานะยากจน ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา จึงได้เลือกเป็น
พ้ืนที่ด าเนินการ 

1.4.1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง    มีเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย
เกินคือร้อยละ 17.95 โดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สูงร้อยละ 30.25   รองลงมาเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 15.38  ภาวะอ้วนในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 ร้อยละ 8.97 
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โดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุดร้อยละ 25.0  และนักเรียนทุกชั้นไม่มีภาวะผอม ดัง
ตารางที ่ 5-6 

ตารางที่ 5  ภาวะเตี้ยในนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 
            สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน 
นร. 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน นร. 
ที่วัดส่วนสูง 

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
เตี้ย ค่อนข้างเตี้ย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ คน ร้อย
ละ 

ปฐมวัย 16 16 100 2 12.50 2 12.50 11 68.75 0 0.00 1 6.25 
ป.1 16 16 100 4 25.00 1 6.25 10 62.50 1 6.25 0 0.00 
ป.2 15 15 100 2 13.33 1 6.67 10 66.66 1 6.67 1 6.67 
ป.3 12 12 100 2 16.67 1 8.33 8 66.67 1 8.33 0 0.00 
ป.4 12 12 100 1 8.33 0 0.00 10 83.34 0 0.00 1 8.33 
ป.5 10 10 100 0 0.00 0 0.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 
ป.6 13 13 100 1 7.69 1 7.69 7 53.85 3 23.08 1 7.69 
รวม 78 78 100 10 12.82 4 5.13 54 69.23 7 8.97 3 3.85 
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ตารางที่ 6 ภาวะอ้วนและผอมในนักเรียนชั้นประถมศึกษา1-6 โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านโคก- 
              แสลง  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 

 
1.4.2. เมื่อวิเคราะห์แบบรายงานสมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียนประถมศึกษา

ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน  ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง    ต าบลตาเมียง    อ าเภอพนมดง
รัก    จังหวัดสุรินทร์  สังกัด  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21    ปีการศึกษา  2556 จ าแนก
รายชั้นปีพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 ส่วนใหญ่ผ่านการทดสอบ  โดยมีระดับสมรรถภาพทาง
กายดีและดีมาก โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ดังตารางที ่7 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน 
นร. 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
นร. 

ที่ชั่งนน.
วัดส่วนสูง 

น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
ผอม ค่อนข้าง

ผอม 
สมส่วน ท้วม ค่อนข้างอ้วน อ้วน 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

ปฐมวัย 16 16 100 0 0.00 0 0.00 14 87.50 2 12.50 0 0.00 0 0.00 

ป.1 16 16 100 0 0.00 0 0.00 15 93.75 1 6.25 0 0.00 0 0.00 
ป.2 15 15 100 0 0.00 0 0.00 12 80.00 2 13.33 0 0.00 1 6.67 
ป.3 12 12 100 0 0.00 0 0.00 10 83.33 2 16.67 0 0.00 0 0.00 
ป.4 12 12 100 0 0.00 0 0.00 7 58.33 2 16.67 2 16.67 1 8.33 
ป.5 10 10 100 0 0.00 0 0.00 9 90.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 
ป.6 13 13 100 0 0.00 0 0.00 11 84.62 0 0.00 1 7.69 1 7.69 
รวม 78 78 100 0 0.00 0 0.00 64 82.05 7 8.98 3 3.84 4 5.13 
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ตารางที่ 7  สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคก- 
              แสลงแนกรายชั้นปี  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 
ระดับชั้น จ านวน 

นร. 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน 
นร. 
ที่วัด 

ระดับสมรรถภาพทางกาย 
ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

ปฐมวัย 16 16 100 0 0.00 13 81.25 3 18.75 0 0.00 0 0.00 

ป.1 16 16 100 6 37.50 7 43.75 3 18.75 0 0.00 0 0.00 

ป.2 15 15 100 6 40.00 7 46.66 1 6.67 1 6.67 0 0.00 

ป.3 12 12 100 5 41.67 7 58.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ป.4 12 12 100 3 25.00 7 58.33 0 0.00 2 16.67 0 0.00 

ป.5 10 10 100 2 20.00 7 70.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 

ป.6 13 13 100 2 15.39 10 76.92 1 7.69 0 0.00 0 0.00 

รวม 78 78 100 24 30.77 45 57.69 5 6.41 4 5.13 0 0.00 

 
1.4.3. ตามแบบรายงานภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษาตามโครงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ปีการศึกษา  2556 จ าแนกรายชั้นปีพบว่า  
ได้รับการตรวจคอพอกครบทุกคน และพบระดับคอพอกปกติทุกคน ดังตารางที่  8 
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ตารางที่ 8  ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 
      สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 
ระดับชั้น จ านวน 

นร. 
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน นร.
ที ่

ตรวจ 

ระดับคอพอก 
ปกติ ระดับ 1 ระดับ 2 รวมระดับ 

1+2 
คน ร้อยละ คน ร้อย

ละ 
คน ร้อย

ละ 
คน ร้อย

ละ 
คน ร้อยละ 

ป.1 16 16 100 16 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ป.2 15 15 100 15 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ป.3 12 12 100 12 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ป.4 12 12 100 12 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ป.5 10 10 100 10 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ป.6 13 13 100 13 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 78 78 100 78 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

1.4.4. ตามแบบรายงานข้อมูลเด็กพิการในชุมชนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน ต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง    อ าเภอพนมดงรัก    จังหวัดสุรินทร์  ในปีการศึกษา  2556   พบว่ามี
นักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญา  1 ราย พิการซ้อน 1 ราย ดังตารางที ่9 
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ตารางที่ 9  ข้อมูลจ านวนเด็กพิการในชุมชนบ้านโคกแสลง จ าแนกตามประเภท 

ข้อมูลเด็กพิการในชุมชน 
จ านวนเด็กพิการจ าแนกตาม
เขตบริการของโรงเรียน (คน) 

ประเภทความพิการ  
   1. บกพร่องทางการเห็น - 
   2. บกพร่องทางการได้ยิน - 
   3. บกพร่องทางสติปัญญา 1 
   4. บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ - 
   5. มีปัญหาทางการเรียนรู้ - 
   6. บกพร่องทางการพูดและภาษา - 
   7. มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ - 
   8. ออทิสติก - 
   9. พิการซ้อน 1 
เด็กพิการที่ได้รับการเตรียมความพร้อมจากโรงเรียนในโครงการ - 
เด็กพิการที่ได้รับการเตรียมความพร้อมจากแหล่งอ่ืนๆ  2 
เด็กพิการที่ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมจากแหล่งใดๆ - 

 
1.4.5. ด้านสุขอนามัยตามแบบรายงานแบบรายงานพฤติกรรมด้านโภชนาการและ

สุขภาพโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง    ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก  
จังหวัด สุรินทร์ สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21  ปีการศึกษา    2555ได้ประเมินสุข
นิสัยที่พึงประสงค์และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์(ว1_109 ป)ในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 3,6  ส่วนใหญ่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ดี
ทั้งชั้นประถมศึกษาที่ 3 และ 6  ใกล้เคียงกัน ดังตารางที่  10 
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ตารางที ่10  พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ ด้านสุขนิสัยที่พึงประสงค์และการบริโภคอาหารที่    
              พึงประสงคข์องโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง สังกัดกองก ากับการต ารวจ         
              ตระเวนชายแดนที่ 21 

กรอบการประเมิน 
ป.3 (n=17คน) ป.6 (n=18 คน) 

ความถี่ในการปฏิบัต ิ ความถี่ในการปฏิบัต ิ
ประจ า คร้ังคราว นานๆครั้ง ประจ า คร้ังคราว นานๆครั้ง 

สุขนิสัยที่พงึประสงค ์       
1. อาบน้ าอย่างน้อยวันละ 1 ครัง้ 100 0 0 100 0 0 
2. สระผมอย่างน้อยสปัดาห์ละ 2 คร้ัง 100 0 0 100 0 0 
3. แปรงฟันอย่างน้อยวนัละ 1 ครั้ง 100 0 0 100 0 0 
4. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 100 0 0 100 0 0 
5. ล้างมือหลังขับถ่าย 100 0 0 100 0 0 
6. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ 88.23 11.76 0 88.89 11.11 0 
7. สวมรองเท้า 100 0 0 94.44 1.86 0 
8. ราดน้ าเมื่อใช้ส้วม 100 0 0 100 0 0 
9. ใช้ช้อนรับประทานอาหาร 100 0 0 100 0 0 
10. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 88.23 11.76 0 100 0 0 
11. ใส่เสื้อผ้าสะอาด 100 0 0 94.44 5.56 0 
12. ใช้แก้วน้ าตนเองเมื่อดื่มน้ า 100 0 0 100 0 0 

รวม 98.03 1.97 0 98.14 1.86 0 
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค ์       
1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก 17 0 0 18 0 0 
2. รับประทานผัก 17 0 0 18 0 0 
3. รับประทานผลไม ้ 17 0 0 18 0 0 
4. ไม่รับประทานอาหารรสจัด 14 3 0 12 6 0 
5. ไม่รับประทานของหมักดอง 14 3 0 15 3 0 
6. ไม่รับประทานขนมขบเค้ียว หรือขนมที่มีสีฉูดฉาด 13 4 0 15 3 0 
7. รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ 17 0 0 18 0 0 
8. ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 15 2 0 18 0 0 

รวม 15 2 0 16 2 0 
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1.4.6. ตามแบบรายงานแบบรายงานพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 
มีการผลิตการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ได้แก่ สัตว์ปีก ไข่ไก่ ไข่เป็ด  และปลาจ านวนมากเพียงพอ 
นอกจากนั้น เป็นประเภทผัก ผลไม้ โดยมีผลผลิตต่อเนื่องทุกเดือน ดังตารางที่ 11   

 
ตารางที ่11  ผลผลิตทางการเกษตรน ามาบริโภค ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 

สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556- เดือน
กุมภาพันธ์ 2557 

ประเภทผลผลิตการเกษตร 
ปริมาณเดือน 

พ.ย. ธ.ค.   ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เนื้อสัตว์      
   สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด)                (ก.ก.) 40 45 30 25  
   ไข่ไก่ ไข่เป็ด                      (ฟอง) 3,473 3,852 3,935 3,258  
   ไข่อ่ืนๆ ระบุ  .………………     (ฟอง) - - - -  
   ปลา                               (ก.ก.) 50 40 35 30  
   เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู       (ก.ก.)  - 160 -  
   อ่ืนๆ                               (ก.ก.) - - - -  
ถั่วเมล็ดแห้ง                         (ก.ก.) 120 - - -  
ผัก                                    (ก.ก.) 180 150 140 180  
ผลไม้                                 (ก.ก.) 120 155 125 85  
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ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and 
McTaggart (1998) มาใช้ในกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ระยะ ดังนี้ 

2.1 การวางแผน (Plan)  

กิจกรรมการวางแผนประกอบด้วย การสังเคราะห์ปัญหา การก าหนดแนวทางการคัด
กรองสุขภาพนักเรียน และการก าหนดทีม/ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ ดังนี้  

 2.1.1 การสังเคราะห์ปัญหา  
ผลการสังเคราะห์บริบทในพ้ืนที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พบว่า โรงเรียนมี

ระบบการดูแลช่วยเหลือเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลัก มีกฎหมายรองรับพ้ืนที่การท างาน มีข้าราชการ
ต ารวจที่ท าหน้าที่ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีโครงสร้างการ
บริหารงานชัดเจน มีระบบการเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียน ซึ่งจะเห็นจากแบบรายงานแบบรายงาน
ภาวะโภชนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การตรวจคอพอก พฤติกรรมด้านโภชนาการและ
สุขภาพโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  ได้แก่ สุขนิสัยที่พึงประสงค์ 
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์   

การบริการการตรวจคัดกรองไม่ครอบคลุมทุกด้านได้แก่ การตรวจภาวะโลหิตจาง 
การ ตรวจตาพิเศษด้วยการตรวจตาบอดสี การตรวจหัวใจและปอดเป็นต้น  นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ยังมีผลด้านปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะพบว่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการ
ต าตรวจตระเวนชายแดนที่ 21 มีภาวะโภชนาการที่มีแนวโน้มที่เป็นปัญหามากข้ึนดังนี้  

ทุกโรงเรียนมีภาวะเด็กเตี้ยสูงเกินเกณฑ์ จากข้อมูลปีการศึกษา 2556 โรงเรียนที่มี
เด็กเตี้ยมากที่สุดคือโรงเรียน ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยละ 20.15 รองลงมาโรงเรียน 
ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงร้อยละ 17.95  นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 มีภาวะอ้วนค่อนข้างสูง  
และสูงขึ้นในโรงเรียน ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงสูงสุดร้อยละ 8.97 รองลงมาคือ โรงเรียน ตระเวน
ชายแดนพิริยานุเคราะห์ร้อยละ 7.14 นอกจากนี้ภาวะเด็กผอมก็ยังเป็นปัญหาร่วมด้วย  

ส่วนใหญ่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายร้อยละ 100 ยกเว้นโรงเรียน 
ตระเวนชายแดนพิริยานุเคราะห์ได้รับการตรวจร้อยละ 98.57 ในจ านวนนี้  สว่นใหญ่มีระดับ
สมรรถภาพทางกายดีและดีมากร้อยละ 96.62 ปานกลางร้อยละ 21.37 แต่ก็พบว่ามีระดับสมรรถภาพ
ทางกายต่ าถึงร้อยละ 1.25  
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เมื่อศึกษาบริบทโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง สังกัดกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21    ปีการศึกษา  2556  ยังพบว่า โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
โคกแสลง    มีเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยเกินเกณฑ์คือร้อยละ 17.95 โดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1  สูงร้อยละ 30.25   รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 15.38  ภาวะอ้วนใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 ร้อยละ 8.97 โดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุกร้อยละ 
25.0  และนักเรียนทุกชั้นไม่มีภาวะผอม   
 จึงสรุปได้ว่าปัญหาส าคัญด้านการบริการสุขภาพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ทั้ง 8 แห่งคือความครอบคลุมในการคัดกรอง ทั้งด้านความครอบคลุมนักเรียนและชนิดการคัดกรอง ซึ่ง
เมื่อคัดกรองแล้วยังมีปัญหาด้านสุขภาพท่ีต้องได้รับการแก้ไข 

 2.1.2 การก าหนดแนวทางการคัดกรองสุขภาพนักเรียน  
                             จากงานบริการอนามัยโรงเรียนของหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ น า
กระบวนงานการให้บริการสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมาทบทวนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียนของกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนโรงพยาบาลพนมดงรัก และครูอนามัยในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง โดยการตรวจสอบเปรียบเทียบกับงานบริการที่ด าเนินการอยู่ตาม
ขั้นตอนการให้บริการสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน  ซึ่งขั้นตอนประกอบด้วย การให้บริการสุขภาพ
เด็กวัยเรียนและเยาวชนและปฏิบัติการส่งเสริมและปูองกันปัญหาทุพโภชนาการ กลุ่มอายุ 6-19 ปีตาม
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพที่เคยได้รับ ดังภาพที่ 4-5 
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ภาพที่ 4  ผังขั้นตอนการให้บริการสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนของโรงเรียนต ารวจ 
         ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงถือปฏิบัติตามแนวทางที่มีอยู่เดิม 

 

บันทึกประวัต ิ

ตรวจร่างกายทั่วไป ทุกคน ทุกช้ัน ปีละ 2 ครั้ง 

ประเมินภาวะสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยง  

ไม่พบปัญหา พบปัญหา 

โปรแกรมการช่วยเหลือ 

ติดตามผล 

ดีขึน้ ไม่ดีขึ้น 

พบแพทย์ 

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 
-ส่งเสรมิโภชนาการ 
-ส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก 
-ทักษะชีวิตเพื่อปูองกันปัญหาเรื่อง
เพศ เอดส์   
-ออกก าลังกาย 

 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        67 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5  ผังขั้นตอนปฏิบัติการส่งเสริมและปูองกันปัญหาทุพโภชนาการของโรงเรียน                    
           ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงถือปฏิบัติตามแนวทางที่มีอยู่เดิม 

  
 จากการเปรียบเทียบและวิเคราะห์พบว่า การจัดบริการอย่างครบถ้วนให้กับนักเรียนใน
ด้านภาวะโภชนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การตรวจคอพอก พฤติกรรมด้านโภชนาการและ
สุขภาพโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ  ได้แก่ สุขนิสัยที่พึงประสงค์
และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์แล้วนั้น  

ชัง่ น า้หนกั วดัสว่นสงู  

ประเมินภาวะโภชนาการ 

ไมป่กต ิปกต ิ

ประเมินพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร แจ้งทางโรงเรียนจดักิจกรรม

แก้ไขปัญหาโภชนาการ 
เสี่ยง ปกติ 

โปรแกรม 
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมโภชนาการ 10 
เรื่อง 

ติดตาม ประเมินผล 
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1) ก าหนดชนิดการตรวจให้ครอบคลุม 
                ชนิดการตรวจคัดกรองจากแนวทางปฏิบัติได้แก่ 

- ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง (ปีละ 2 ครั้ง) 
- วัดสายตา ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) 
- ตรวจการได้ยิน ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) 
- ตรวจสุขภาพช่องปาก ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) 
- ตรวจคอพอก(ปีละ 2 ครั้ง) 
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพ่ือค้นหาโรค ความเจ็บปุวยหรือความ

ผิดปกติ  
- ให้หูฟัง (Stethoscope) ตรวจปอด/หัวใจ 

นักเรียนจะได้รับการตรวจร่างกายท่ัวไป ทุกคน ทุกชั้น ปีละ 2 ครัง้(ซ่ึงตามรายการบันทึก
ไว้ในบัตรสุขภาพ (สศ.3 หน้า 3)และแบบบันทึก อร.14  ยังขาดรายงานในเรื่อง วัดสายตา ตรวจการได้
ยิน ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือค้นหาโรค) 

2) มีการวิเคราะห์ประเมินภาวะสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยง  
3) มีระบบรายงานการต่อที่ชัดเจน ส่งผลต่อระบบการติดตามประเมินผลและการส่งต่อมา

รับบริการในสถานบริการหรือโรงพยาบาล รวมถึงความร่วมมือในการออกปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่เด็กท่ีโรงเรียน  จึงได้ก าหนดแนวทางการคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น ดังภาพที่ 6 
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ภาพที ่6 ผังแนวทางการคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต้นโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                                            
บ้านโคกแสลง  

 

 

 

 

โรงเรียน และสาธารณสุขก าหนดวนั 

เตรียมทีม แบ่งงาน  
เตรียมอุปกรณ์  

บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกสุขภาพนักเรียน
และ อร.14 ส่งต่อหน่วยบริการ 

ครูอนามัยแจ้ง
ผู้ปกครอง 

ครูอนามัย 
ช่ังน้ าหนักวัด ส่วนสูง ตรวจฟัน  

ทีมสาธารณสุขตรวจคดักรองอื่นๆ
และแปลผล 
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2.1.3 ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง สังกัดกองก ากับการตระเวน
ชายแดน21  ปีการศึกษา  2557 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านโคกแสลง ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ มีอัตราก าลัง ดังนี้ 
                       2.1.3.1 ครูต ารวจตระเวนชายแดน 7 คน 
                      2.1.3.2 ผู้ดูแลเด็ก 1 คน 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลพนมดงรัก โดยมีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพนมดงรักเป็นเครือข่ายดูแล 
อัตราก าลังมีบุคลากร 13 คน  ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 4 
คน นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 1 คนและพนักงาน/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 คน  โดยมี
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 1 คน มีโรงเรียนที่รับผิดชอบจ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 

1.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ต าบลตาเมียง อ าเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร์  

-ระดับอนุบาล     จ านวน 14 คน 
     -ระดับประถมศึกษา  จ านวน 64 คน 
2.  โรงเรียนบ้านละเอาะ ต าบลจีกแดก อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

     - ระดับอนุบาล     จ านวน 46 คน 
     - ระดับประถมศึกษา  จ านวน 132 คน 
3.  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

 -ระดับมัธยมศึกษา   จ านวน 1,295 คน 
ข้อมูลการส ารวจสุขภาพเด็กที่มี  พร้อมทั้งปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน ซึ่งได้

จากแบบ อร. 14 แล้วมาสรุปประเด็นร่วมกัน พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพค่อนข้างสูง เช่น เด็ก
เตี้ยสูงร้อยละ 12.48 เด็กชั้นประถามปลายจะมีภาวะอ้วนเพ่ิมข้ึน และสุขนิสัยที่พึงประสงค์ในเรื่องยังไม่
ถูกต้องด้านสุขาภิบาลอาหาร การรับประทานขนมขบเค้ียว หรือขนมที่มีสีฉูดฉาด โดยมีกิจกรรมตาม
แผนงานอนามัยโรงเรียนนั้น งานบริการทางสุขภาพนักเรียนจะมีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
โรงพยาบาลพนมดงรัก รับผิดชอบจัดบริการให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบได้แก่  
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1. ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป  
2. ตรวจพิเศษบางชนิดได้แก่ วัดส่วนสูงและน้ าหนัก  ตรวจตา(วัดสายตา) 

ตรวจหู(ประเมินการได้ยินอย่างง่าย) ตรวจฟัน ตรวจสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

- ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง (ปีละ 2 ครั้ง) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง แกนน าอสม. 
- ตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง แกนน าอสม. 
- วัดสายตา ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง แกนน าอสม. 
- ตรวจการได้ยิน ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- ตรวจสุขภาพช่องปาก ทุกชั้นปี(ปีละ 2 ครั้ง) ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- ตรวจคอพอก(ปีละ 2 ครั้ง) ครู แกนน าอสม. 
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพ่ือค้นหาโรค ความ

เจ็บปุวยหรือความผิดปกติ  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (แพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติ) 

- ให้หูฟัง (Stethoscope) ตรวจปอด/หัวใจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(แพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติ) 

2.1.4 ก าหนดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ทีมวิจัย
ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1)  ประชุมทีมผู้วิจัยน าข้อมูลสถานการณ์มาวิเคราะห์และเตรียมน าเสนอ 
2)  จัดประชุมผู้ร่วมด าเนินการได้แก่ ครูใหญ่ ครูอนามัย เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่รับผิดชอบโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่งโดยมีครูใหญ่ ครูอนามัยและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงเรียนบ้านโคกแสลงร่วมด้วย ในวันที่ 10  กรกฎาคม 2556  ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านตาแตรว อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์  ด้วยการวิเคราะห์และน าเป็นข้อมูลน าเข้าในการวางแผน
พัฒนาความสามารถของโรงเรียน ผู้ปกครองและแกนน าชุมชน  

3) ก าหนดแผนการฝึกอบรมเสริมสร้างพลังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสู่การเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการคัดกรองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็ก ตามหลักเสริมสร้างพลังชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมสู่การเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กในถิ่ นทุรกันดารขึ้น โดยตั้ง
วัตถุประสงค์เพ่ือให้แกนน าชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านสุขภาพนักเรียนด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านโภชนาการ ด้านพัฒนาการ ด้านการเจริญเติบโต และการปูองกันโรคและการเจ็บปุวย รวมถึงมี
ความสามารถในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เฝูาระวังด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กที่อยู่ใน
วัยเรียนควบคู่กัน 
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ผลการจัดกระบวนการระดมความคิดภาคีเครือข่ายโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านโคกแสลงสรุปได้ดังตารางที่ 12 
ตารางที ่12  ผลการวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายและสถานการณ์ปัญหาจากการระดมความคิดภาคีเครือข่าย  
                โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 

 

กลุ่มเปูาหมาย สถานการณ์ 
หญิงตั้งครรภ์ 
 

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร /ตั้งครรภ์ก่อนอายุ20ปี  
หย่าร้าง 

เด็กแรกเกิด-3ปี 
 

ขาดความอบอุ่น 
กินหวาน 
กินแม่ไม่ถึง 6 เดือน 
หนอนพยาธิ ( ตรวจสอบคุณภาพการตรวจจากเขต/ส่วนกลาง ) 
รับประทานอาหารไม่ครบ5หมู่ 
เตี้ย 

เด็ก 4-5 ปี 
 

ขาดความอบอุ่น 
กินหวาน 
กินนมแม่ไม่ถึง 6 เดือน 
หนอนพยาธิ ( ตรวจสอบคุณภาพการตรวจจากเขต/ส่วนกลาง ) 
รับประทานอาหารไม่ครบ5หมู่ 
สุขภาพฟัน 
กลากเกลื้อน เหา 

เด็ก 6-12 ปี 
 

การเรียนรู้ สมาธิสั้น 
ขาดอาหาร  เตี้ย 
กินขนมกรุบกรอบ 
น้ าดื่มคุณภาพ 
สุขภาพฟัน 
พ่อแม่หย่าร้าง 
ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน 
กลากเกลื้อน เหา 
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ตารางที ่12  ผลการวิเคราะห์กลุ่มเปูาหมายและสถานการณ์ปัญหาจากการระดมความคิดภาคีเครือข่าย      
                โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง(ต่อ) 

กลุ่มเปูาหมาย สถานการณ์ 
เด็ก 13-18 ปี 
 

พฤติกรรม(ทะเลาะ ก้าวร้าว ) 
ไม่เรียนต่อ 
ติดยาเสพติด(ยาบ้า)  ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 
ติดเกมส์ 
ไม่ได้รับการเฝูาระวังการเจริญเติบโตในเด็ก 14-15 ปี 
เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ (อยู่กับญาติพ่ีน้อง ) 
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

ชุมชน     
- ครอบครัว 
- หมู่บ้าน 
- ต าบล 

 

ใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปัญหาหย่าร้าง 
พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม 
น้ าสะอาดดื่มไม่เพียงพอ ไม่สะอาด(ฝน บ่อ) 
มลพิษ ฝุุนละออง  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก  การขนส่งนมและการจัดเก็บนม 

- โรงเรียน 
(ผ่านมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดีบทอง) 
 
 

- น้ าดื่มไม่สะอาด ไม่ผ่านมาตรฐาน 
- ส้วม(ไม่ผ่านมาตรฐาน(HAS) 
- โรงอาหาร(ไม่ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล) 
- ที่ประกอบอาหาร ที่จัดเก็บภาชนะ 
- การก าจัดขยะ  รั้ว สระน้ าในโรงเรียน 
- อาคารสถานที่ช ารุด  
- อุบัติเหตุในโรงเรียน  ระบบจราจรในโรงเรียน 
- อุปกรณ์กีฬา  เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  
- เตาเผาขยะในโรงเรียน 
- ร่องระบายน้ าทิ้งในโรงอาหาร ที่แปรงฟัน 
- สูบบุหรี่ในโรงเรียน 
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4)  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพนมดงรัก เครือข่ายท้องถิ่น 
โรงเรียนบ้านโคกแสลงด าเนินการแผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการภาคีหรือกลุ่มเปูาหมายโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการสร้างพลังตามแนวทาง 3 ช. ความเชื่อมั่น เชื่อถือ ช่วยเหลือ ตามยุทธศาสตร์
นั้นๆ เพ่ือเพ่ิมแรงเสริมและลดแรงต้านที่มีต่อภาคีและกลุ่มเปูาหมาย 

  -  มีการประชาคม  สร้างการยอมรับ 
  -  จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ปัญหา  

5) สรุปแผนพัฒนาฉบับร่าง ผ่านความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้
ความเข้าใจในการท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กระตุ้น ทวนค าถาม สรุปข้อคิดเห็นลงในผังตาราง 
แผนพัฒนาด้านสุขอนามัยในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติ
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพนมดงรัก 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนตระเวนชายแดนโคกแสลง งานสาธารณสุข
เทศบาลพนมดงรัก สาธารณสุขพนมดงรัก/สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดน21   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต เกิดแผนงาน/โครงการ(คัดเฉพาะแผนงาน
เกีย่วข้องด้านสุขภาพนักเรียน)ดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13  แผนงาน/โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคีเครือข่ายโรงเรียนต ารวจตระเวน 
               ชายแดนบ้านโคกแสลง 

แผนงาน/
โครงการ

แผนพัฒนา
เด็กและ
เยาวชน 

ภาคีหน่วยงาน องค์กร ผลผลิต ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

1.โครงการ
ขับเคลื่อน
เครือข่าย
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน
บ้านโคกแสลง 

- โรงเรียนตระเวน
ชายแดนบ้านโคก
แสลง 

- กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัว รพ.พนมดง
รัก 

- คณะกรรมการหมู่บ้าน  
- คณะกรรมการ

สถานศึกษา โรงเรียน
ตระเวนชายแดนบ้าน
โคกแสลง 

- งานสาธารณสุข
เทศบาลพนมดงรัก 

- สสอ.พนมดงรัก 
- สสจ.สุรินทร ์
- กองก ากับการต ารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 21 
- สพป.เขต 

- มีเครือข่าย
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนบ้าน
โคกแสลง 
- ได้รูปแบบ/
ข้อตกลงการ
ด าเนินงาน 
- มีศูนย์
ประสานงาน
เครือข่ายพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
- มีระบบข้อมูล
สารสนเทศเด็ก
และเยาวชน 

-  เครือข่าย
มีความรู้
ความเข้าใจ
ในการ
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
- เครือข่าย
สามารถ
ด าเนินการ
วางแผนการ
พัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
 

- ข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 
ด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 
- มีนโยบาย
สาธารณะด้าน
การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
-  มีแผนที่
ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
ระดับต าบล 
 

- เดก็และ
เยาวชน
สามารถ
สร้างสุขภาพ
ตนเองและ
อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อ
สุขอนามัย 

หมายเหตุ  ปัญหาการพัฒนาทีมงานไม่ประสบความส าเร็จ 
- ทัศนคติเครือข่ายภาคประชาชนมองว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐ 
- การประชุมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทาง เสียรายได้ 
- ขาดความเข้มแข็งของผู้ประสานงาน  กระบวนการคัดสรรทีมงาน 
- จิตอาสาไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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ตารางที่ 13  แผนงาน/โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคีเครือข่ายโรงเรียนต ารวจตระเวน  
                ชายแดนบ้านโคกแสลง(ต่อ) 

แผนงาน/
โครงการ

แผนพัฒนา
เด็กและ
เยาวชน 

ภาคีหน่วยงาน องค์กร ผลผลิต ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

2.โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
ตระเวน
ชายแดนโคก
แสลงเป็น
โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
อย่างยั่งยืน 

- โรงเรียนตระเวน
ชายแดนบ้านโคก
แสลง 

- กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัว รพ.พนมดง
รัก 

- คณะกรรมการหมู่บ้าน  
- คณะกรรมการ

สถานศึกษา โรงเรียน
ตระเวนชายแดนบ้าน
โคกแสลง 

- งานสาธารณสุข
เทศบาลพนมดงรัก 

- สสอ.พนมดงรัก 
- สสจ.สุรินทร ์
- กองก ากับการต ารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 21 
- สพป.เขต 

-โรงเรียนผ่าน
การประเมิน
ตามมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 - มีชมรม
เด็กไทยท าได้ 
- มีนวัตกรรม
ของนักเรียน
เรื่องการสร้าง
และดูแลสุข
ภาวะ 
 
 
 

- โรงเรียน
ผ่าน
มาตรฐาน
โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ
ระดับทอง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

- ต้นแบบด้าน
สุขภาพเด็กและ
เยาวชนใน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
สุขภาพเด็กและ
เยาวชน 
- แกนน า
เด็กไทยท าได้ 

- เด็กและ
เยาวชนมีสุข
ภาวะ 
ตามเกณฑ์
อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อ
สุขอนามัย 
- เด็กและ
เยาวชน
สามารถ
สร้างสุขภาพ
ตนเอง 

ปัญหาการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โรงเรียนมีภารกิจมาก                      
- ความต่อเนื่องในการพัฒนา 
- ความร่วมมือของชุมชน  ความเข้าใจของผู้ปกครอง 
- ความเข้มแข็งของทีมงาน ความตระหนักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 การด าเนินกิจกรรม(Action)  
 การด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตรวจคัดกรองสุขภาพ 
การบันทึกข้อมูล  

2.2.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
หลังจากการวางแผนด าเนินการโดยก าหนดบทบาท และเสริมสร้างพลังชุมชนใน

การร่วมส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนโดยการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง  การคัดกรองสุขภาพ 
โดยเฉพาะการภาวะโภชนาการเด็กในโรงเรียน หลังการอบรมครั้งในครั้งนี้ คาดหวังว่าแกนน าชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายบ้านโคกแสลง มีองค์ความรู้ ทักษะการดูแลสุขภาพเด็ก มีความสามารถเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและวางแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กได้ โดยได้รับ
การสนับสนุนจากพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานต่างๆและทีมผู้วิจัย จัดขึ้นในวันที่ 29  กันยายน 2556 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนบ้านโคกแสลง  

การด าเนินงานระดับต าบล หน่วยงานสาธารณสุขและภาคเครือข่ายที่ผ่านมา ได้
ร่วมกับท้องถิ่นในการเฝูาระวังสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยจะมีการประชาคมหมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง และมีการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบลอย่างต่อเนื่องก็ตาม แผนที่เขียนไว้จะเป็นแผนกว้างๆ เพ่ือ
น าไปสู่โรงเรียนผ่านการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  มีชมรมเด็กไทยท าได้ ตลอดจน
การสร้างนวัตกรรมของนักเรียนเรื่องการสร้างและดูแลสุขภาวะ   ด้วยหลักการพัฒนาและเสริมสร้าง
พลังชุมชน  การวิจัยจึงเน้นการดึงเอาสติปัญญา พลัง และความสามารถของแกนน าอสม.กลุ่มแกนน า
ชุมชน ผู้ปกครอง มาเป็นฐานในการสร้างสิ่งที่ดีแก่ชุมชน กลุ่มแกนน าชุมชนได้รับทราบถึงพลังและ
ความสามารถของตนเองในระดับบุคคลและชุมชนที่มีอยู่ ส าหรับหน่วยงาน ได้ปรับแนวคิด บทบาทและ
วิถีการปฏิบัติงาน จากฐานะของผู้หยิบยื่นให้ มาเป็นผู้เอากระบวนการ ที่ปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงและเป็นผู้
กระตุ้นให้ ด าเนินการเองเป็นหลัก เพ่ือไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการฝึกทักษะเฝูา
ระวัง การดูแลสุขภาพเด็ก เป็นการเรียนรู้ความสามารถในการปูองกันการเจ็บปุวยในเด็ก ซึ่งส าคัญกว่า
ให้เกิดโรคแล้วค่อยรักษา “เรามาคิด มาเรียนรู้ร่วมกัน” เป็นสิ่งส าคัญ 

คณะผู้วิจัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลพนมดงรัก และครูอนามัย
ของโรงเรียนโคกแสลง จัดกิจกรรมผ่านการจัดการเรียนรู้แบบฐาน จ านวน 4 ฐาน รูปแบบการฝึกทักษะ
แกนน าชุมชน(อสม.)  ผู้ปกครอง แกนน านักเรียน ในการดูแลสุขภาพ 4 เรื่อง และจัดกระบวนการกลุ่ม 
(Edutainment) เพ่ิมแนวคิดการท างานเป็นทีมและการวางแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน จ านวน 48 คน มีรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        78 

   
 
 
 

1) กิจกรรมแนะน าตัว ได้มีการแนะน าชื่อ สกุล ผู้เข้ารับอบรมโดยเริ่มจากแกน
น าชุมชนก่อนตามด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอนามัย และทีมผู้วิจัยตามล าดับ  วัตถุประสงค์ของการ
แนะน าตัว เพ่ือท าความรู้จัก และละลายพฤติกรรม เกิดความไว้วางใจ เป็นกันเอง และเกิดความรู้สึก
เป็นทีมเดียวกัน พบว่าส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมสามารถแนะน าชื่อสกุลได้ครบถ้วน ไม่มีความเขินอาย มี
ความคุ้นเคยในการใช้ไมโครโฟนในที่ชุมชนได้ บรรยากาศทั่วไปของการแนะน าตัวเป็นกันเอง เป็นไป
ด้วยความสนุกสนาน มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นระยะๆ  

2) กิจกรรมพัฒนาตามฐานทักษะสุขภาพ ภายหลังแนะน าตัว บรรยากาศเป็น
การเองผู้ร่วมอบรมผ่อนคลาย วิทยากรชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน โดยมี
ครูอนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นวิทยากรอ านวยการ หากมีข้อสงสัยในกลุ่มก็มีการให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์  

การแบ่งฐาน แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ   9- 10  คน โดยแจก
ดินสอและกระดาษเพ่ือใช้ในการจดบันทึก และให้ก าหนดหัวหน้ากลุ่ม พร้อมแขวนปูายชื่อตามสีกลุ่ม 
เพ่ือปูองกันการสับสนระหว่างการเปลี่ยนฐาน และให้ผู้เข้ารับการอบรมฟังเสียงนกหวีดตามระยะเวลา
ของการเวียนฐาน โดยใช้เวลาฐานละ 20 นาที ฐานที่จัดอบรมได้แก่  

1. ฐานประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง และฝึกการลงกราฟ 
2. ฐานสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและการย้อมสีฟัน 
3. ฐานส ารวจสุขาภิบาลอาหาร 
4. ฐานวิเคราะห์/แปลผล 

              
ฐานที่ 1  ประเมินการเจริญเติบโต  

 โดยการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง และลงกราฟ  วิทยากร ครูอนามัย และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจากโรงพยาบาลพนมดงรัก ชี้แจงประโยชน์ของการประเมินการเจริญเติบโต พร้อมสาธิต 

- ชั่งน้ าหนัก การ calibrate(ท าให้เป็นมาตรฐาน)เครื่องชั่ง ท่าท่ียืนชั่ง การอ่านค่า 
-วัดส่วนสูง เครื่องวัดส่วนสูง ท่ายืน 
- ใช้กราฟ ตามส่วนสูง อายุ เพศ 

จากนั้น  ให้จับคู่ อสม.กับแกนน านักเรียน  วิทยากรอ านวยการแจกแบบทดสอบการ
ประเมินภาวะโภชนาการตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ในสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน
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แล้ว   จึงให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการ/สาธิตย้อนกลับ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การใช้กราฟภาวะ
โภชนาการ พร้อมทั้งพูดคุยซักถามเพ่ิมเติม  

บรรยากาศการเรียนรู้โดยทั่วไป : เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้อง
ใช้ความเข้าใจที่มาก อาศัยตัวเลขการลงจุดน้ าหนัก ลงจุดส่วนสูง ในกราฟโภชนาการการแยกเพศ มีการ
ลงสลับชายหญิง วิทยากรใช้แผ่นกราฟการประเมินการเจริญเติบโตที่มีขนาดใหญ่มาอธิบายประกอบ ไป
พร้อมๆกับการลงสมุดประจ าตัวนักเรียน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจและตั้งใจที่จะท าให้
ถูกต้อง  ดังแบบทดสอบการประเมินภาวะโภชนาการตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ดัง
ภาพที ่7     
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ภาพที่ 7 ใบงานแบบทดสอบการประเมินภาวะโภชนาการตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง        
 

 

 

แบบทดสอบการประเมินภาวะโภชนาการตามแบบบันทึกการตรวจสขุภาพด้วยตนเอง        

ล าดับที่....... 
ช่ือโรงเรียน...............................................ชื่อนักเรยีน..............................................................ชั้น/ห้อง..............   
วัน เดือนปีเกิด............................ วันท่ีประเมิน.........................  น้ าหนัก..........  ก.ก.  ส่วนสูง.............ซม. 
** ใหผู้้เข้ารอบรมเตรยีมอุปกรณ์ : สมุดบันทึกสุขภาพ    ดินสอ   ยางลบ   
ข้อทดสอบ   
1. คิดอายุนักเรียนในกลุ่มตัวเอง  นับจากวันเกิด ถึงวันท่ีประเมิน 

 

2. จุดกราฟในสมดุแบบบันทึกฯ 

 

3.แปลผล ประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน (ฐานท่ี 4) 

- น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง( W/H )  
                   อ้วน            เริ่มอ้วน              ท้วม              สมส่วน             ค่อนข้างผอม        ผอม 

- ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ( H/A ) 
             สูง              ค่อนข้างสูง              สูงตามเกณฑ์               ค่อนข้างเตี้ย                เตี้ย 

กระดาษทด 
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ฐานที่ 2  ฐานสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีและการย้อมสีฟัน 

คณะวิทยากรแจกเม็ดย้อมสีฟัน แปรงสีฟันและยาสีฟันคนละ 1 ชุด  หลังจากนั้นวิทยากร
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพนมดงรักได้สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยใช้แบบจ าลองฟัน และใช้แผ่นภาพ
การแปรงฟัน เป็นสื่อในการสอนจากนั้นจึงแจกเม็ดย้อมสีฟันให้ผู้เข้าร่วมอบรมเคี้ยว ใช้กระจกส่องดูช่อง
ปากของตนเอง สังเกตเม็ดสีที่ติดอยู่บนฟัน แล้วจึงแปรงฟัน เมื่อผู้เข้ารับการอบรมแปรงฟันเสร็จแล้ว 
วิทยากรตรวจช่องปากของผู้เข้ารับการอบรม หากผู้เข้ารับการอบรมคนใด แปรงฟันไม่สะอาด ยังมีสี
ของเม็ดย้อมสีฟันติดอยู่ วิทยากรก็ให้ไปแปรงฟันใหม่อีกครั้ง  

บรรยากาศการเรียนรู้โดยทั่วไป : ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนุกสนาน มีความรู้สึกอยากรู้
อยากเห็น  มีความเป็นกันเอง มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการเรียนรู้ กรณีที่ผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ปกครองและนักเรียนก็ให้ฝึกไปพร้อมกัน หลังการแปรงฟันแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมบางคนยังอ้า
ปากให้เพื่อนช่วยดูด้วย 
 
ฐานที่ 3  ฐานส ารวจสุขาภิบาลอาหาร  

วิทยากรบรรยายถึงสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 30 ข้อ พร้อมกับแจกคู่มือเรื่องสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเดินส ารวจโรงครัวของโรงเรียนนั้น แล้วตอบแบบ
ประเมินห้องครัวจ านวน 5 ข้อที่สร้างขึ้น หลังการประเมิน วิทยากรสรุปและคืนข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง
ต่อไป 

บรรยากาศการเรียนรู้โดยทั่วไป : ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจ และปฏิบัติตามในขณะที่
วิทยากรให้เดินส ารวจโรงครัว อีกทั้งยังมีความตั้งใจในการตอบข้อค าถามที่แจกให้ 
 
ฐานที่ 4  ฐานวิเคราะห์แปลผล  

วิทยากรให้น าข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียนมากรอกลงในใบแปลผลภาวะ
เจริญเติบโตรายห้อง แล้วสรุปแยกจ านวนเด็กที่มีภาวะเจริญเติบโต เด็กอ้วน เด็กผอม และเด็กเตี้ย แล้ว
วิทยากรสรุปให้เห็นเด็กที่มีภาวะเสี่ยงในการเจริญเติบโต พร้อมกับบรรยายประโยชน์ของการน าข้อมูล
การวิเคราะห์ภาวะโภชนาการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานอาหารที่เด็กควรจะได้รับในหนึ่งมื้อ สอบถามถึง
วิธีการตักอาหารของแกนน าผู้ปกครอง พร้อมแจกคู่มือการค านวณพลังงานอาหาร  1 มื้อ และเปิด
โอกาสให้ซักถาม 
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บรรยากาศการเรียนรู้โดยทั่วไป :  มีการพูดคุยซักถามอย่างเป็นกันเอง ผู้เข้ารับการอบรม
มีการซักถามถึงการดูแลเด็กอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการเพ่ิมเติม เพ่ือจะได้น าไปปฏิบัติควบคู่
กับการประกอบอาหารและตักอาหารในช่วงเวลาอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ผลการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการสร้างการมีส่วนร่วมพบว่า ภาพรวมและบรรยากาศ
การเรียนรู้แต่ละฐานของผู้เข้ารับการอบรม มีความสนุกสนาน มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น  มีความ
กระตือรือร้น มีความพร้อมในการเรียนรู้ มีความเป็นกันเอง ทั้งครูอนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมหากมีข้อสงสัย พร้อมทั้งได้รับคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี และวิธีการที่ถูกต้อง จึงมีความพึง
พอใจในการเข้ากลุ่มเป็นอย่างมาก 

หลังจากผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ฐานแล้ว ได้เข้ามาร่วมที่ห้องประชุม
เพ่ือทบทวนบทเรียนและพูดคุยเพิ่มเติมเก่ียวกับความเข้าใจในแต่ละฐาน ท าให้มีความเข้าใจมากข้ึน 
โดยมีมุมมองและข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่  

1. ประเด็นการเจริญเติบโตที่มีเด็กอ้วนเตี้ยผอม ผู้เข้ารับการอบรมต้องทราบ
สาเหตุก่อนจึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด แล้วจึงน าไปปฏิบัติกับบุตรหลานได้ เช่นการรับประทาน
อาหารในปริมาณท่ีพอเหมาะ และครบ 5 หมู่ 

2. การลงกราฟในสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก อาจต้อง
รวมกลุ่มกันหรือกลับไปฝึกปฏิบัติในการลงจุดให้ถูกต้อง 
สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้จากการกิจกรรมแต่ละฐาน พบว่า 

1. ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่รู้สึกดี สนุกสนาน เขาร่วมการฝึกทักษะได้ครบ 4 
ฐาน  

2. สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่
วิทยากรได้สาธิตและฝึกปฏิบัติ ผู้แทนกลุ่มซึ่งเป็น อสม.คนหนึ่งได้กล่าวว่า “แต่เดิมไม่เคยสนใจเรื่องการ
จัดอาหารให้กับลูก การเข้าอบรมท าให้สนใจมากข้ึน” 

3. ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่บอกว่า จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และแนะน าคน
อ่ืนๆ เช่น พ่อแม่อีกท้ังจะน ามาใช้ในวันที่เป็นเวรอาสาสมัครประกอบอาหารในโรงเรียน 
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2.2.2 การตรวจคัดกรองสุขภาพ 
จากการแผนยุทธศาสตร์จากประชุมร่วมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่รับผิดชอบที่ผ่านมา ทีมผู้วิจัยลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง จากการจัดท าแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ  
หน่วยบริการสาธารณสุขวางแผนจัดให้มีการบริการอนามัยโรงเรียนเป็นประจ า มี

การฝึกอบรมและเรียนรู้วิธีท างานเป็นทีม ประกอบกับบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้
(Learning How to Learn) สามารถมีวิธีการส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ให้กับตนเอง ตลอดจนมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้ระดับองค์การ เกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ แรงบันดาลใจ 
และแบบแผนความคดิซึ่งพอสรุปการด าเนินการจึงเกิดกระบวนการดังนี้ 

1) ส่งบุคลากรรับการพัฒนาเสริมทักษะการตรวจสุขภาพ  โดยประสาน
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (training)  ทั้งนี้ทีมผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยหลัก   สรุปร่วมกัน โดยใช้
หลักสูตรกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโรงพยาบาลรามาธิบดีระยะ 2 วัน ซึ่ง
ประกอบด้วย  การตรวจสุขภาพทั่วไปชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงวัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตา ตรวจการ
ได้ยินอย่างง่าย คัดกรองภาวะโลหิตจาง ตรวจกรุ๊ปเลือด เอ็กซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี   

2) หลังจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานบริการอนามัยโรงเรียน
ในหน่วยบริการที่ผ่านการอบรมร่วมกับทีมสหสาขา  

3) ก าหนดเข้าพ้ืนที่นัดหมายร่วม  คณะครู  ครูอนามัยๆ อาสาสมัคร
สาธารณสุข แกนน าผู้ปกครองมาพร้อมกัน  ตลอดจนนักเรียน ซึ่งผลจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข  แกนน าผู้ปกครองและนักเรียน จะเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ท าให้ครูอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขแกนน าผู้ปกครอง หรือชุมชุนเห็นความส าคัญ  

4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ให้กับตนเอง และมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ ปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อนร่วมกับทีมงาน ได้อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ  จึงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากทีม  

5) ทีมครูอนามัยวางแผนการตรวจสุขภาพล่วงหน้า เช่น แบบบันทึกข้อมูล
นักเรียน เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง บูรณาการการตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่
ให้ครบถว้น ครูอนามัยการรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย  โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา  สถานศึกษา  ชุมชน สังคม ตลอดจนแลกเปลี่ยนจนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมากขึ้น  

6) ส่งต่อนักเรียนที่พบปัญหา 
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โดยสรุป พบว่า รูปแบบดังกล่าว มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ หน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมระดับต าบล การส่งผู้แทนที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรโรงพยาบาลรามาธิบดีระยะ 2 วัน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา  การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป  ท า ให้สมาชิกมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จากผลการวิจัยที่พบว่ามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการมีส่วนร่วมกันมากขึ้น ดังภาพที ่8 
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เจ้าที่สาธารณสุขเข้าพ้ืนที่ ร่วมก าหนดวิธีการ
ตรวจ ระบุวัน 

เตรียมทีม แบ่งงาน  
เตรียมอุปกรณ์  

ครูอนามัยชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง  
วัดสายตา เตรียมสมุดบันทึก

ประจ าตัว และแบบรายงานอ่ืน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จนท.สส. 
ครู อสม. ผู้ปกครอง น้ าหนักวัด
ส่วนสูง วัดสายตา ฯลฯ  โดย

ผู้ปกครองและนักเรียนบันทึกกราฟ
ภาวะโภชนาการ ครูอนามัย บันทึกในแบบ อร. 14 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขบันทึกในโปรแกรม 
HosXP และโปรแกรมการเกบ็ข้อมูล
สุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล  

ครูอนามัยรายงานแบบ ว1_103ป, 
1_103 ม และอ่ืนๆ 

ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ส่งต่อหน่วย
บริการ 

ครู แกนน าผู้ปกครอง
วางแผนแก้โขอย่างง่าย 
โดยเฉพาะภาวะโภชนาการ 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        86 

   
 
 
 

ภาพที ่8  ขั้นตอนการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนหลังการพัฒนาระบบตรวจคัดกรอง
สุขภาพนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 

2.2.3  การบันทึกข้อมูล 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง มีการบริหารตามแนวทางการ

บริหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบและเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข และมีการบันทึกสถานะสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยจากข้อมูลการบันทึกการตรวจคัด
กรอง ในระบบข้อมูล 43 แฟูม  ตามระบบโปรแกรมฯทางเวปไซด์กรมอนามัยด้วยโปรแกรมการเก็บ
ข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคลเวปไซด์ http://schoolhealthservice.anamai.moph.go.th/

ดังภาพที่  9    
  

 

         

http://schoolhealthservice.anamai.moph.go.th/
http://schoolhealthservice.anamai.moph.go.th/
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ภาพที ่ 9  ตัวอย่างหน้าเวปไซด์โปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล 
ที่มา:จติุภัค จันทรโชติและคณะ,2556.หน้าเวปไซด์http://schoolhealthservice.anamai.moph.go.th/   

ในส่วนของโรงเรียนมีการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรียน (ว1_103ป ส้าหรับเด็กประถม และ ว1_103 ม ส้าหรับเด็กมัธยม) ระดับสมรรถภาพทางกาย
ของเด็กนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน (ว1_104) ภาวะคอพอกในเด็กนักเรียนประถมศึกษา  (ว
1_106)   ทั้งนี้ โดยได้จากฐานข้อมูลที่ได้จากการตรวจคัดกรองร่วมกัน 

 
2.3 การสังเกต  

2.3.1 การติดตามการด าเนินงาน  
จากการติดตามการด าเนินงาน พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความกระตือรือร้น ใน

การไปพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการตรวจสุขภาพ  บุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (training) : โดยใช้
หลักสูตรกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโรงพยาบาลรามาธิบดีระยะ 2 วัน ซึ่ง
ประกอบด้วยเนื้อหา  การตรวจสุขภาพทั่วไปชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงวัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตา 
ตรวจการไดย้ินอยา่งง่าย คัดกรองภาวะโลหิตจาง ตรวจกรุ๊ปเลือด เอ็กซเรย์ปอด ตรวจตาบอดสี 

ผู้รับผิดชอบงานบริการอนามัยโรงเรียนในหน่วยบริการที่ผ่านการอบรม  ไม่ได้
ปฏิบัติงานเพียงล าพัง มีการด าเนินงานร่วมกับทีมสหสาขา ออกเยี่ยมงานอนามัยโรงเรียนและวางแผน
บูรณาการการตรวจสุขภาพกับครูอนามัยให้ครบถ้วน 

2.3.2 การประเมินผลรายงานการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
จากการด าเนินงานภาพรวมโรงเรียน ตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง สังเกตการบันทึก

ข้อมูลด้วยโปรแกรมไม่ครบถ้วน จากโปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคลที่ถูก
บันทึกขึ้น  โดยสังเกตการณ์บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เพียง 4 แห่งได้แก่ โรงเรียน
ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง บ้านตาตุม บ้านรุน และท่านผู้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์ นอกจากนี้ยัง
ได้สังเกตจากการการติดตามนั้นพบว่า โรงเรียนบ้านโคกแสลงมีการบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองใน
การตรวจพิเศษอ่ืนๆ   

เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินจากสามารถดูความครอบคลุมการตรวจ คัดกรอง
สุขภาพนักเรียน โดยการตรวจสอบผลการด าเนินงานที่มีลงข้อมูลในโปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็ก
และประเมินผลรายบุคคลความครอบคลุมการให้บริการด้านการคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนภาพรวม 
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง จ านวน 982 คน  หลัง



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        88 

   
 
 
 

ผ่านกระบวนการการพัฒนาบุคลากรในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนหลักสูตรโรงพยาบาล
รามาธิบดีระยะ 2 วันทุกแห่ง  พบว่า ชนิดการตรวจสุขภาพ นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปากการประเมินการเจริญเติบโต และการวัดสายตาการได้ยินอย่างง่ายร้อยละ 100 การตรวจปอด 
หัวใจ ช่องท้องร้อยละ 78.0และพบว่า มีการตรวจเพิ่มในเรื่องตาบอดสีและภาวะโลหิตจางคิดเป็นร้อยละ 
76.8 และ 71.9  ตามล าดับ  มีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับการคัดกรองเรื่องความดันโลหิต จะเห็นได้ว่า พบว่า 
เด็กนักเรียนไม่ได้คัดกรองยังไม่ครอบถ้วน การตรวจปอด หัวใจ ช่องท้อง การคัดกรองตามบอดสี การ
ตรวจภาวะโลหิตจางในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้งหมด  มีเฉพาะโรงเรียน ตระเวนชายแดนบ้าน
โคกแสลง ได้รับการตรวจครบถ้วน ดังแผนภูมิที ่4-5   

 

 
แผนภูมิที ่ 4   ร้อยละของการได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนทั้ง 8 แห่ง จากโปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล  
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โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 8 แห่ง 



การพัฒนาระบบตรวจคดักรองสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 21                                                        89 

   
 
 
 

       
 แผนภูมิที ่5   ร้อยละของการได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านโคกแสลง จากโปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล  
 
2.4 การสะท้อนการปฏิบัติ(reflecting) 

 การสะท้อนการปฏิบัติ ประกอบด้วยกิจกรรม การระดมความคิดหาแนวทางการตรวจ
คัดกรองกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการสะท้อนกลับของ
กระบวนการสนับสนุน การสะท้อนกลับของกระบวนการตรวจคัดกรอง ดังนี้  

2.4.1 การสะท้อนกลับของกระบวนการสนับสนุน 
จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมวิจัย  โดยใช้แบบสอบถาม การ

สนทนากลุ่มที่หลากหลายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนางาน  โดยด าเนินการสอบถามผู้บริหาร
โรงเรียน/ครูใหญ่ทั้งหมดพบว่า    ส่วนใหญ่เห็นว่าเครือข่ายสาธารณสุขระดับมีนโยบายการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง      ในครึ่งหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า  งบประมาณสนับสนุน/ไม่
เพียงพอแต่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุข ในเรื่องบุคลากร ส่วนใหญ่เห็นว่ามีครูอนามัย
คนเดียว  ซ่ึงมีภาระงานมาก  จึงมีบุคลากรสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือ   ทุกคนมีความคิดเห็นว่า อยาก
ให้เด็กและชุมชนมีสุขภาพดี และปัจจัยแห่งความส าเร็จคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและต้องมีการ
บริหารจัดการร่วมกัน 
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2.4.2 การสะท้อนกลับของกระบวนการตรวจคัดกรอง 

ผลการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประกอบด้วยผู้อ านวยการ รพ.สต. และ
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนถอดบทเรียนเข้าร่วมโครงการ พบว่า  

1) ระบบการท างานของเจ้าหน้าที่ระดับต าบล  ส่วนใหญ่จะท างานเป็นทีม ส่วน
หนึ่งก็มองว่า นโยบายในขณะนี้ มีตัวชี้วัดมาก เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ต้องรับทุกงาน จึงต้องบริหารทั้งคน เงิน 
ให้ครอบคลุม แต่การพัฒนาในครั้งนี้ช่วยให้การท างานเป็นระบบมากขึ้น ครูอนามัย และอสม.แกนน า
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ  ให้ความร่วมมือดี เกิดการท างานเป็นทีม 

“คร ูชาวบ้านให้ความร่วมมือดี การท างานต้องเป็น Team Work” 
“ท าได้ เพราะเป็นระบบบริการที่เด็กควรจะได้รับปีละครั้ง” 

2) งานอนามัยโรงเรียนค่อนข้างท าได้ยาก   โดยผู้เข้าร่วมสนทนาพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า  ในเรื่องฟันผุ ผู้บริหารบางโรงเรียนไม่เข้าใจ การจ าหน่ายสินค้าในสหกรณ์ในโรงเรียนก็ยัง
เสี่ยงต่อสุขภาพ ชุมชนก็ควบคุมไม่ได้ ซึ่งในระดับพ้ืนที่ไม่สามารถท าให้เชื่อมโยงของแต่ละกระทรวงได้
ง่าย  ส่วนหนึ่งแรงต้านต่อสุขภาพเด็กวัยเรียนเกิดจากปัญหาสื่อโฆษณา ควรที่แก้ปัญหาที่สื่อ เช่น การ
คืนข้อมูล การติดต่อประสานงานโดยตรงส่วนตัวก็เป็นการสื่อสารที่ดี 

ผอ.รพ.สต. “งานสาธารณสุขท างานนโยบายที่ค้านต่อสังคม ที่ท าไม่ได้เพราะภาวะ
เศรษฐกิจของสังคมและครอบครัวเกี่ยวข้อง” 

ผอ.รพ.สต. “  แต่เดิมเป็นเรื่องที่ชุมชนไม่ได้เห็นผลทันทีต่อสุขภาพ จึงท าให้
ชาวบ้านไม่ตระหนัก เพราะต้องท ามาหากิน ครอบครัวตระหนักถึงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่า” 

3) การพัฒนาการตรวจคัดกรองที่ไดร้่วมพูดคุย และน ามาปฏิบัตินั้น  ได้มีการน ามา
ชี้แจงและลงมือปฏิบัติงานด้วยกัน  แต่ก็พบว่ามีความไม่สะดวกบ้าง   โดยที่บางครั้งเจ้าหน้าที่สายอื่นที่
ไม่ใช่พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เช่น แพทย์แผนไทย   

ผอ.รพ.สต. “จากการอบรมจะน ามาชี้แจง และลงปฏิบัติงานด้วยกัน จะท างานเป็น
ทีม” 

จากการสนทนากลุ่ม ผู้ร่วมสนทนาเห็นว่าการพัฒนาให้มีการตรวจพิเศษหลายด้าน
นั้น  หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมนั้น ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครบ เนื่องจากยังมีงบประมาณใน
หน่วยบริการต้องจ่ายมากขึ้น หน่วยงานสาธารณสุขบางแห่งยังไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้  เช่น 
ในกรณีการเจาะเลือดตรวจหาภาวะซีดสามารถท าได้ในเด็กบางชั้นปีเท่านั้น  เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง 
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน“การเจาะ Hb ต้องเจาะ CBC ซึ่งค่าใช้จ่าย 90 บาท” 

4) การขาดอุปกรณ์คัดกรอง เข้าร่วมสนทนาเห็นว่าหน่วยบริการยังขาดอุปกรณ์ใน
การด าเนินการตรวจคัดกรองตามรายการ/ชนิดที่จะด าเนินการตรวจ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต และ
อุปกรณ์บางอย่างเก่าและช ารุด 

“ควรให้เจาะ Hct อย่างเดียว ไม่มีเครื่องวัดความดันโลหิตเด็ก” 
“เริ่มบุกเบิกจะไม่ค่อยเอ้ือในส่วนอุปกรณ์” 

“อยากให้ Support อุปกรณ์การตรวจ BP เด็ก เพราบางแห่งไม่มีอุปกรณ์ หรือช ารุดไม่ทราบที่ส่งซ่อม” 

5) การพัฒนาทักษะการตรวจและ  พบว่า แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียนหลายคนไม่ได้เข้ารับการอบรม ด าเนินการได้โดยการศึกษาจากคู่มือ ซึ่งเคยได้เรียนรู้และถือ
ปฏิบัติในหน่วยบริการมาแล้ว ส่วนใหญ่เห็นว่าท าได้ เนื่องจากเป็นงานปกติที่ด าเนินการอยู่แล้ว เป็น
โครงการที่ดี   ดังข้อความจากการสนทนากลุ่ม 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน“เรียนรู้เอง จากการท างานเพ่ือให้ครบในบัญชี 5 ซึ่งง่ายมาก

ในบัญชี 5 เพราะครบทุกอย่าง ตรวจ CBC  g ค่า EO ของเลือดเพ่ือ , Stool Exam” 

 
ตอนที่ 3 ผลจากการพัฒนา 

 ผลจากการพัฒนา ประกอบด้วยการประเมินความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองสุขภาพ
นักเรียน ระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน และผลการติดตามภาวะโภชนาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน ดังนี้  

3.1 ระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน 
ผลการพัฒนาการจากวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการตรวจคัดกรอง  ได้วิเคราะห์ก าหนด

ผัง/รูปแบบของระบบตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยพบว่ามี
ความแตกต่าง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเฝูาระวังสุขภาพเด็กนักเรียนโดยเฉพาะด้านภาวะ
โภชนาการที่เป็นเรื่องเข้าใจง่าย  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขง่ายขึ้น เนื่องจากต้องการการมีส่วนร่วมใน
การประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โดยให้ความส าคัญในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องและการจัดบริการด้านสุขภาพ ส าหรับทั้งนักเรียนและครู และจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
หลากหลายเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง   ท าให้เกิดระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน   ดังภาพที ่10 
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ภาพที่  10 เปรียบเทียบรูปแบบของระบบคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนก่อนและหลัง 
              กระบวนการ 

 
3.2 ความครอบคลุมและการตรวจในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน 

หลังการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏใน
โปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทางเวป
ไซด์ http://schoolhealthservice.anamai.moph.go.th/ ดังนี้ 

ข้อมูลนักเรียน 982 คนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ทั้ง 8 แห่ง จ าแนกเป็นเพศชายร้อยละ 55.49 เพศหญิงร้อยละ 44.50 ดัง
ตารางที่ 14 

 
 
 
 
 

http://schoolhealthservice.anamai.moph.go.th/
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ตารางที่ 14  คุณลักษณะทางประชากรของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับ           
                การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21  หลังการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ภาค 
                เรียนที ่1 ปีการศึกษา 2557 

คุณลักษณะ 
ทางประชา 

กร 

เฉลิม
พระ

เกียรติฯ 

ท่าน
ผู้หญิง
สุประ
ภาดาฯ 

โคก
แสลง 

บ้านซ า
ปะโต 

บ้านตา
ตุม 

บ้านตา
แตรว 

บ้านรุน พิริยานุ
เคราะห์ 

รวม 

เพศ (n=283) (n=116) (n=61) (n=90) (n=82) (n=105) (n=114) (n=131) (n=982) 

  ชาย 155 
(54.77) 

62 
(53.45) 

52 
(52.24) 

49 
(54.44) 

38 
(46.34) 

60 
(57.14) 

62 
(54.38) 

67 
(57.14) 

545 
(55.49) 

   หญิง 128 
(45.23) 

54 
(46.55) 

9 
(14.75) 

41 
(45.55) 

44 
(53.65) 

45 
(42.86) 

45 
(45.62) 

64 
(42.86) 

437 
(44.50) 

 
เมื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่า เด็กนักเรียนใน

โรงเรียนทั้งหมด มีปัญหาภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยน้อยเฉลี่ยร้อยละ 24.0  โรงเรียนที่พบภาวะเตี้ยและ
ค่อนข้างเตี้ยมากที่สุดคือ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯร้อยละ 34.0  ดังตารางที่ 15  
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ตารางที่  15  ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                 
                 สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 หลังการพัฒนาระบบการคัดกรอง     
                 สุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 
ภาวะโภชนาการ 

ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ

เฉลิม 
พระ

เกียรตฯิ 

ท่านผู้หญิง
สุประภาดา

ฯ 

โคก
แสลง 

บ้าน
ซ าปะ
โต 

บ้านตา
ตุม 

บ้านตา
แตรว 

บ้าน
รุน 

พิริยานุ
เคราะห ์

รวม 

- เตี้ย(<-2 SD.) 46(16.3) 7(6.0) 5(8.2) 7(7.8) 12(14.6) 11(10.5) 1(0.9) 11(8.4) 100(10.2) 

- ค่อนข้างเตี้ย  
(<-1.5 SD. ถึง -2 SD.) 

50(17.7) 4(3.4) 8(13.1) 13(14.4) 7(8.5) 14(13.3) 19(16.7) 21(16.0) 136(13.8) 

- ส่วนสูงตามเกณฑ ์
(-1.5 SD. ถึง +1.5 SD.) 

176(62.2
) 

81(69.8) 46(75.4) 62(68.9) 63(76.8) 70(66.7) 82(71.9) 91(69.5) 671(68.3) 

- ค่อนข้างสูง 
(>+1.5 SD. ถึง +2 SD.) 

2(0.7) 0(0.0) 1(1.6) 3(3.3) 0(0.0) 3(2.9) 1(0.9) 3(2.3) 13(1.3) 

- สูงกว่าเกณฑ ์ 
 (>+2 SD.) 

0(0.0) 4(3.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(3.8) 1(0.9) 3(2.3) 12 (1.2) 

 

และเมื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า เด็กนักเรียน
ในโรงเรียนทั้งหมด มีปัญหาภาวะอ้วนและค่อนข้างอ้วนไม่เกินเปูาหมายกระทรวงฯก าหนดคือ ร้อยละ 
5.4  เท่านั้น  โรงเรียนที่พบภาวะอ้วนและค่อนข้างอ้วนมากที่สุดคือโรงเรียน บ้านตาแตรว ร้อยละ 14.2  
พบว่ามีเด็กผอมค่อนข้างผอมใกล้เคียงกันคือร้อยละ 6.7 ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16  ภาวะโภชนาการ น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน      
                สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 หลังการพัฒนาระบบการคัดกรอง     
                สุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

ภาวะโภชนาการ 
น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง 

เฉลิม
พระ

เกียรติ
ฯ 

ท่าน
ผู้หญิงสุ

ประ
ภาดาฯ 

โคก
แสลง 

บ้านซ า
ปะโต 

บ้าน
ตาตุม 

บ้านตา
แตรว 

บ้านรุน พิริยานุ
เคราะ

ห์ 

รวม 

- ผอม(<-2 SD.)                          3(1.1) 5(4.3) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.2) 3(2.9) 4(3.5) 4(3.1) 21(2.1) 

- ค่อนข้างผอม   
 (<-1.5 SD. ถึง -2 SD.) 

4(1.4) 8(6.9) 4(6.6) 2(2.2) 4(4.9) 87(82.9) 13(11.4) 8(6.1) 46(4.7) 

- สมส่วน  
(-1.5 SD. ถึง +1.5 SD.) 

156(55.1)  91(78.4) 20(32.8) 76(84.4) 70(85.4) 5(4.8) 86(75.4) 108(82.4) 694(70.7) 

- ท้วม  
(>+1.5 SD. ถึง+2 SD.) 

11(3.9) 6(5.2) 0(0.0) 1(1.1) 4(4.9) 3(2.9) 5(4.4) 2(1.5) 34(3.5) 

- เริ่มอ้วน  
(>+2 SD. ถึง +3 SD.)         

7(2.5) 3(2.6) 3(4.9) 3(3.3) 1(1.2) 4(3.8) 4(3.5) 3(2.3) 27(2.7) 

- อ้วน   
(>+3 SD.)                             

8(2.8) 3(2.6) 1(1.6) 1(1.1) 2(2.4) 11(10.5) 2(1.8) 6(4.6) 27(2.7) 

ภาวะโภชนาการรูปร่างสูงดีสมส่วนในโรงเรียนทั้ง 8 แห่งพบว่า เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนทั้งหมดมีรูปร่างสูงดีสมส่วนเกินเปูาหมายที่ก าหนดของประเทศคือ เฉลี่ยร้อยละ 72.4  ผลจาก
รายงานพบว่าโรงเรียนที่พบภาวะโภชนาการรูปร่างสูงดีสมส่วนมากที่สุดคือ โรงเรียนโคกแสลงร้อยละ 
95.0  ดังตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17  ภาวะโภชนาการ รูปร่างสูงดีสมส่วนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัด 
                กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 หลังการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพ 
                นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 
ภาวะโภชนาการ 

เฉลิม
พระ

เกียรตฯิ 

ท่าน
ผู้หญิง
สุประ
ภาดาฯ 

โคก
แสลง 

บ้านซ า
ปะโต 

บ้านตาตุม บ้านตา
แตรว 

บ้านรุน พิริยานุ
เคราะห ์

รวม 

สมส่วน-เตี้ย 24(15.4) 7(7.7) 3(12.5) 6(7.9) 10(14.3) 7(8.0) 0(0.0) 10(9.3) 64(9.2) 

สมส่วน-ค่อยข้างเตี้ย 24(15.4) 4(4.4) 3(12.5) 10(13.2) 6(8.6) 11(12.6) 16(18.6) 18(16.7) 90(13.0) 

สมส่วน-สูงตามเกณฑ ์ 101(64.7) 60(65.9) 18(75.0) 55(72.4) 54(77.1) 64(73.6) 61(70.9) 77(71.3) 490(70.6) 

สมส่วน-ค่อนข้างสูง 1(0.6) 0(0.0) 0(0.0) 2(2.6) 0(0.0) 1(1.1) 1(1.2) 0(0.0) 6(0.9) 

สมส่วน-สูง 0(0.0) 2(2.2) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(2.3) 0(0.0) 2(1.9) 6(0.9) 

 
นอกจากนี้ พบว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด มีปัญหาเรื่องผมและศีรษะร้อย

ละ 1.1 เยื่อบุตาร้อยละ 4.91 ในเรื่องการตรวจปากนั้น พบเหงือกอักเสบร้อยละ 5.2 ปัญหาที่พบบ่อย
คือ ปัญหาฟันผุซึ่งพบมากที่สุดถึงร้อยละ 31.0 โรงเรียนที่พบฟันผุมากที่สุดคือโรงเรียนท่านผู้หญิงสุประ
ภาดาฯร้อยละ 68.1 ซึ่งใกล้เคียงกับรองลงมาคือ โคกแสลงร้อยละ 65.6 ปัญหาที่พบรองลงมาคือ การได้
ยินทั้งข้างซ้ายและข้างขวา 36  คนคิดเป็นร้อยละ 3.9 พบว่า เด็กมี  ภาวะอ้วนร้อยละ 5.1 เด็กเตี้ยร้อย
ละ 24.0 และมีภาวะสมส่วนและสูงตามเกณฑ์ร้อยละ 72.4 ตรวจพบเหาในเด็กจ านวนทั้งสิ้นร้อยละ 
16.0 นอกจากพบว่ามีฟันผุแล้ว  ผลจากรายงานยังพบว่า ตรวจพบนักเรียน เยื้อบุตาอักเสบถึงร้อยละ 
16.4 มีปัญหาเรื่องหูร้อยละ 1.6 ดังตารางที ่ 18 
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ตารางที ่ 18  ผลการตรวจร่างกายทั่วไป ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับ              
                 การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 หลังการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ภาค 
                 เรียนที่ 1ปี การศึกษา 2557 

 
ผลการตรวจสายตาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ

ตระเวนชายแดนที่ 21 ทั้ง 8 แห่ง พบว่า นักเรียนมีปัญหาเรื่องสายตามปกติร้อยละ 96.42 โดยผู้มี
สายตาผิดปกติไม่ได้สวมแว่น และภาวะซีดมีภาวะซีดน้อยมาก มีภาวะซีดเฉลี่ยร้อยละ 0.3  พบใน
โรงเรียนโคกแสลงร้อยละ 4.9 เท่านั้น ดังตารางที่ 19   

 
 
 
 
 
 

สุขอนามัย
บุคคล 

เฉลิม
พระ

เกียรตฯิ 

ท่านผู้หญิง
สุประ
ภาดาฯ 

โคกแสลง บ้านซ า
ปะโต 

บ้านตาตุม บ้านตา
แตรว 

บ้านรุน พิริยานุ
เคราะห ์

รวม 

เหา 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 6(5.3) 5(3.8) 11(1.1) 

เยื่อบุตา 10(3.5) 22(19.0) 10(16.4) 0(0.0) 30(36.6) 6(5.7) 35(30.7) 33(25.2) 146(14.9) 

หู 0(0.0) 7(6.0) 1(1.6) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 7(6.1) 2(1.5) 17(1.7) 

คอ (คอพอก) 0(0.0) 1(0.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.1) 

ต่อมน้ าเหลือง 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

ปาก (ฟันผุ) 4(1.4) 79(68.1) 40(65.6) 13(14.4) 36(43.9) 23(21.9) 37(32.5) 72(55.0) 304(31.0) 

ปาก (สุขภาพ
ช่องปาก) 

0(0.0) 12(10.3) 0(0.0) 0(0.0) 15(18.3) 0(0.0) 22(19.3) 2(1.5) 51(5.2) 

แขน/ขา 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.2) 0(0.0) 1(0.9) 0(0.0) 2(0.2) 

ปอด 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

หัวใจ 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

ส่วนท้อง 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
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ตารางที่ 19  ผลการตรวจสายตาและภาวะซีดของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกอง         
                ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 หลังการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน  
                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 
การ

มองเห็น 

เฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

ท่าน
ผู้หญิงสุ

ประภาดา
ฯ 

โคก
แสลง 

บ้านซ า
ปะโต 

บ้านตาตุม บ้านตา
แตรว 

บ้านรุน พิริยานุ
เคราะห ์

รวม 

สวมแว่น 0(0.0) 0(0.0) 2(3.3) 0(0.0) 0(0.0) 1(1.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(0.3) 
ไม่สวม
แวน่ 

283(100.0) 116(100.0) 59(96.7) 90(100.0) 82(100.0) 104(99.0) 114(100.0) )131(100.0) 979(99.7) 

ตาบอดส ี 283(100.0) 80(69.0) 61(100.0) 10(11.1) 1(1.2) 105(100.0) 110(96.5) 131(100.0) 781(79.5) 

การไดย้ิน 283(100.0) 80(69.0) 61(100.0) 90(100.0) 82(100.0) 105(100.0) 114(100.0) 131(100.0) 946(96.3) 
ภาวะซีด 0(0.0) 0(0.0) 3(4.9) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 

  โดยสรุป  ปัญหาทีพ่บบ่อยโดยภาพรวมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง
คือ ปัญหาฟันผุซ่ึงพบมากท่ีสุดร้อยละ 31.3  ปัญหาที่พบรองลงมาคือ การได้ยินทั้งข้างซ้ายและข้างขวา 
36  คนคิดเป็นรอ้ยละ 3.9 พบว่า เดก็มีภาวะอ้วนร้อยละ 5.1 ภาวะเตี้ยร้อยละ 24.0 และมีภาวะสูงดี
และสมส่วนร้อยละ 72.4 ตรวจพบเหาในเด็กจ านวนทั้งสิ้นร้อยละ 16.0   

 
3.3  การเฝูาระวังติดตามภาวะโภชนาการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ

ชุมชน 
การด าเนินงานระดับต าบล หน่วยงานสาธารณสุขและภาคเครือข่ายได้ร่วมกับท้องถิ่นในการ

เฝูาระวังสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยจะมีการประชาคมหมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสุขภาพต าบลอย่างต่อเนื่อง จากระดมสมองร่วมคิดร่วมท า และสร้างให้ความรู้ความเข้าใจ โดย
การมีส่วนร่วมกลุ่มแกนน า อาสาสมัครสาธารณสุขแกนน าผู้ปกครอง และนักเรียนตามกระบวนการ ท า
ให้เห็นปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มวัยเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า มีขาดอาหาร  รูปร่างเตี้ย   ปัญหา
สุขภาพฟัน  การได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอนามัยจากการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม 
น ามาคิดร่วมกัน เกิดการร่วมด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
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1. ค้นหาเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ 
2. การประกอบอาหารตามเมนูอาหารกลางวันในวันที่รับผิดชอบหรือผลัดเวร

ประกอบอาหาร มีความรู้ความเข้าใจภาวะโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารมาก
ขึ้น 

3. การตัดอาหารให้กับนักเรียนในกลุ่มที่มีภาวะอ้วน เตี้ย ให้พอดี 
4. เฝูาระวังภาวะโภชนาการตามกราฟโภชนาการหรือคู่มือบันทึกสุขภาพเด็ก

นักเรียนแก่บุตรหลานตนเอง 
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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะนักเรียน 
 ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21  ผู้เข้าร่วมการวิจัย
เป็นบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรการศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ที่ได้รับการส ารวจการตรวจคัดกรองสุขภาพ (จ านวน 
8 แห่ง) และนักเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วม (นักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกแสลง) 
และเครือข่ายประชาชนได้แก่ ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน าผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 10, 16, 
982, 61, และ 35 คน ตามล าดับ ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาบริบท ระยะที่ 2 กระบวนการพัฒนา และ
ระยะที่ 3 ผลจากการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบส ารวจ แบบรายงานและการบันทึก
ข้อมูล แนวทางการสนทนากลุ่มและแนวทางการสังเกต ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญงานอนามัยโรงเรียน จ านวน 3 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มิถุนายน 2556 – กันยายน 2557 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติการแจกแจงความถี่ 
และร้อยละ สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาบริบท 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 เป็นสถานศึกษาที่ท าการสอน ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนภาคบังคับ ให้กับเด็ก
และเยาวชนในท้องถิ่น ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี 
สุขภาพแข็งแรง ใฝุเรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
และความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเปูาหมาย
สูงสุด อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 มีกรอบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในถิ่น
ทุรกันดารของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาระบบเฝูาระวังทางโภชนาการให้
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มี ประสิทธิภาพ การส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ  การส่งเสริมการใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนในการปรุงอาหารการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ที่เป็นปัจจัย
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน การจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสะอาดถูก
สุขลักษณะ  และการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยมีแผนปฏิบัติการใน
การส่งเสริมสุขภาพที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ โครงการเฝูาระวังและติดตามทางโภชนาการ โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน  โครงการประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่าและถูกสุขลักษณะ 
โครงการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมการถนอมอาหารที่มี
เหลือใช้ เพ่ือเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน และโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  

ระบบการเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ประกอบด้วย (1) 
ครูผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการโดยชั่งน้้าหนักและวัดส่วนสูงเด็กนักเรียนในโรงเรียน 
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด้าเนินงานตามแบบรายงานภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน  ระดับ
สมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน และภาวะคอพอกในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา (2) ส่งข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการมายังส้านักงานโครงการฯ  ปีละ 2 
ครั้ง คือ ต้นปีการศกึษาและปลายปีการศึกษา โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน และครู 

ข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านการเฝูาระวังสุขภาวะของเด็กในโรงเรียน ได้แก่ การขาด
แคลนครูที่มีความรู้เฉพาะทางท้ังด้านอนามัย และวิชาสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูมีภาระ
งานสอนและงานอ่ืนๆมาก ท าให้ไม่มีเวลาด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจน้อยและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นน้อย ขาดการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงาน และขาดงบประมาณการด าเนินงาน ดังนั้นระบบการ
เฝูาระวังและติดตามสุขภาวะในนักเรียนส่วนใหญ่จะมีเฉพาะด้านภาวะโภชนาการ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และการตรวจคอพอก  ในด้านความครอบคลุมและข้อมูลคัดกรองสุขภาพ และ
ภาวะโภชนาการ ของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 พบว่าการตรวจสุขภาพไม่
ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่มีแนวโน้มที่เป็นปัญหามากขึ้น 
เช่น ทุกโรงเรียนมีภาวะเด็กเตี้ยสูง โดยในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนที่มีเด็กเตี้ยสูงสุดโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯสูงถึงร้อยละ 20.15 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 มีภาวะอ้วน
ค่อนข้างสูงในบางโรงเรียน  ส าหรับบริบทโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ซึ่งเป็นพ้ืนที่
วิจัยปฏิบัติการพบว่า มีเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยเกินคือร้อยละ 17.95 และภาวะอ้วนในนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษา 1-6 เท่ากับร้อยละ 8.97 ส่วนพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ พบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 3,6  ส่วนใหญ่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ใน
ระดับปฏิบัติเป็นประจ า ในส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่น ามาบริโภคพบว่า โรงเรียนมีการผลิต
การเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ได้แก่ สัตว์ปีก ไข่ไก่ ไข่เป็ด   และปลาจ านวนมากเพียงพอ นอกจากนั้นยังมี
อาหารประเภทผัก ผลไม้ โดยมีผลผลิตต่อเนื่องทุกเดือน 

  
ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis and 
McTaggart (1998) มาใช้ในกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ระยะ ดังนี้ 

2.1 การวางแผน (Plan) ประกอบด้วย การสังเคราะห์ปัญหา การก าหนดแนวทางการคัดกรอง
สุขภาพนักเรียน การก าหนดทีมผู้รับผิดชอบ และการก าหนดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สาธารณสุขในพ้ืนที่ บุคลากรการศึกษา ได้แก่ ครูใหญ่ ครูอนามัยจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ด าเนินกิจกรรมร่วมเครือข่ายประชาชน  ได้แก่ ผู้น า
ชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านจ านวน 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน 10 คน แกนน าผู้ปกครองนักเรียน 
จ านวน 35 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแสลง จ านวน  61 คน  
 2.1.1 การสังเคราะห์ปัญหา  
 ผลการสังเคราะห์ปัญหาด้านการบริการสุขภาพในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ทั้ง 8 แห่ง พบว่ามีความครอบคลุมในการคัดกรองยังไม่ครบตามเกณฑ์ ทั้งด้านความครอบคลุมนักเรียน
และชนิดการคัดกรอง และพบปัญหาภาวะโภชนาการ เช่น ภาวะเตี้ยและภาวะอ้วนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 การวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ซึ่งมี
สภาพปัญหาที่สอดคล้องกับภาพรวมของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 

2.1.2 การก าหนดแนวทางการคัดกรองสุขภาพนักเรียน  
                        คณะวิจัยได้ทบทวนกระบวนงานการให้บริการสุขภาพนักเรียนโรงเรียนร่วมกับ
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนของกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลพนมดง
รัก และครูอนามัยในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง แล้วก าหนดแนวทางการพัฒนา  
ประกอบด้วย (1) ก าหนดชนิดการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุม นักเรียนจะได้รับการตรวจร่างกายทั่วไป
ทุกคน ทุกชั้น ปีละ 2 ครั้ง (2) วิเคราะห์ประเมินภาวะสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนทุกคน (3) มี
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ระบบรายงานการส่งต่อ และระบบการติดตามประเมินผลและการส่งต่อมารับบริการในสถานบริการ
หรือโรงพยาบาลที่ชัดเจน    

2.1.3 ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย
ครูต ารวจตระเวนชายแดน 7 คน ผู้ดูแลเด็ก 1 คน  มีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพนมดง
รักเป็นเครือข่ายดูแล มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในงานอนามัยโรงเรียน คือพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มงาน 
1 คนและทีม(อัตราก าลังมีบุคลากร 13 คน  ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรสาธารณสุข  
พยาบาลวิชาชีพ 4 คน นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 1 คนและพนักงาน/ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ 3 คน)   

2.1.4 ก าหนดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง 

 ภาคีเครือข่ายโรงเรียน ตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงประกอบด้วย กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพนมดงรัก เครือข่ายท้องถิ่น ได้ใช้กระบวนการกลุ่ มในการสร้างพลังตาม
แนวทาง 3 ช. (ความเชื่อมั่น เชื่อถือ ช่วยเหลือ) ประกอบด้วยกิจกรรมการประชาคม  สร้างการยอมรับ 
และจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือแก้ปัญหา  ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพจ าแนก
ตามกลุ่มเปูาหมายวัยต่างๆ ปัญหาระดับชุมชน และปัญหาของโรงเรียน พบว่า ปัญหาสุขภาพที่พบใน
เด็กอายุ 6-12 ปี ได้แก่ ภาวะเตี้ย เด็กขาดสารอาหาร พฤติกรรมการกินขนมกรุบกรอบ ปัญหาทันต
สุขภาพ ปัญหาด้านการเรียนรู้และสมาธิสั้น พ่อแม่หย่าร้าง น้ าดื่มขาดคุณภาพ ไม่ได้รับประทานอาหาร
เช้ามาโรงเรียน กลากเกลื้อนและเหา ส่วนปัญหาด้านชุมชน ได้แก่ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพไม่
เหมาะสม  ใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัญหาการหย่าร้าง  ชุมชนมีน้ าสะอาดดื่มไม่
เพียงพอ และปัญหามลพิษ ฝุุนละออง ส าหรับปัญหาด้านโรงเรียน(ผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง) ได้แก่ น้ าดื่มไม่สะอาด ไม่ผ่านมาตรฐาน ส้วม(ไม่ผ่านมาตรฐาน(HAS) โรงอาหาร(ไม่
ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล) ที่ประกอบอาหารและที่จัดเก็บภาชนะไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม (การ
ก าจัดขยะ  รั้ว สระน้ าในโรงเรียน) อาคารสถานที่ช ารุด อุบัติเหตุในโรงเรียน อุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่นไม่เพียงพอ ไม่มีเตาเผาขยะในโรงเรียน ร่องระบายน้ าทิ้งในโรงอาหาร (โรงอาหารที่แปรง
ฟัน)ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีระบบจราจรในโรงเรียน และมีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน  (2) การก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างพลังชุมชนอย่างมีส่วนร่วมสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการคัดกรองส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพเด็ก ประกอบด้วย แผนพัฒนาด้านสุขอนามัยในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
โคกแสลง และแผนงาน/โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนา
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เด็กและเยาวชนบ้านโคกแสลง และโครงการพัฒนาโรงเรียนตระเวนชายแดนโคกแสลงเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 

2.2 การด าเนินกิจกรรม (Action) ประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจ การตรวจ
คัดกรองสุขภาพ และการบันทึกข้อมูล 

 2.2.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
 ผู้เข้าร่วมการพัฒนาได้จัดอบรมฝึกทักษะแกนน าชุมชนเพ่ือคัดกรองสุขภาพจ านวน 

4 ฐาน ได้แก่ ฐานประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง และลงกราฟฐานสาธิตการ
แปรงฟันที่ถูกวิธีและการย้อมสีฟัน ฐานส ารวจสุขาภิบาลอาหาร และฐานวิเคราะห์/แปลผล ผู้เข้าร่วม
กระบวนการพัฒนา ได้แก่ ผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข แกนน าชุมชน และแกนน านักเรียน 
ร่วมกับการจัดกระบวนการกลุ่ม (Edutainment) โดยเพ่ิมแนวคิดการท างานเป็นทีมและการวางแผน
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กวัย และปรับแนวคิดของหน่วยงาน 
บทบาทและวิถีการปฏิบัติงานจากฐานะของผู้หยิบยื่นให้ มาเป็นผู้น ากระบวนการ  เป็นพ่ีเลี้ยงและเป็นผู้
กระตุ้นให้ชุมชนด าเนินการเองเป็นหลัก เพ่ือไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน  

2.2.2 การตรวจคัดกรองสุขภาพ  
 มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบ

งานบริการอนามัยโรงเรียนประสานงานกับทีมครูอนามัยตรวจสุขภาพ มีการวางแผนร่วมกันและเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ เช่น แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง บูรณาการการตรวจ
สุขภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ครบถ้วน  ครูอนามัยบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ในแบบ 
อร.14  ผู้ปกครองและนักเรียนบันทึกกราฟภาวะโภชนาการ หลังจากนั้นครูอนามัยและแกนน า
ผู้ปกครองร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพและโภชนาการ และส่งต่อนักเรียนที่พบ
ปัญหาไปยังหน่วยบริการ 

2.2.3  การบันทึกข้อมูล 
บันทึกสถานะสุขภาพเด็กวัยเรียน จากข้อมูลการบันทึกการตรวจคัดกรอง ในระบบ

ข้อมูล 43 แฟูม  ตามระบบโปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคลจาก
โรงพยาบาลรามาธิบดี  

2.3 การสังเกต (Observation) ประกอบด้วย กิจกรรมการติดตามการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลรายงานการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 

2.3.1 การติดตามการด าเนินงาน  
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ผลการอบรมฝึกทักษะแกนน าชุมชนเพ่ือคัดกรองสุขภาพพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพมากขึ้น และมีความม่ันใจในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานที่รับมอบหมาย ส าหรับบรรยากาศการเรียนรู้แต่ละฐานพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น  มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน มีความพึงพอใจในการเข้ากลุ่มใน
ระดับมาก  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการ
ตรวจสุขภาพ  บุคคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม (training) โดยใช้หลักสูตรกระบวนการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้รับผิดชอบงานบริการอนามัยโรงเรียนในหน่วยบริการที่
ผ่านการอบรม  มีการด าเนินงานร่วมกับทีมสหสาขา ออกเยี่ยมงานอนามัยโรงเรียนและวางแผนบูรณา
การการตรวจสุขภาพกับครูอนามัยอย่างครบถ้วน 

2.3.2 การประเมินผลรายงานการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
ในภาพรวมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง มีการบันทึกข้อมูลด้วย

โปรแกรมครบถ้วน เพียง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต.ช.ด.บ้านโคกแสลง บ้านตาตุม บ้านรุน และท่านผู้หญิง
สุประภาดา เกษมสันต์ นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก การประเมินการเจริญเติบโต 
การวัดสายตา และการได้ยินอย่างง่ายร้อยละ 100.0 การตรวจปอด หัวใจ ช่องท้องร้อยละ 78.0  และ
พบว่า มีการตรวจเพ่ิมในเรื่องตาบอดสี และภาวะโลหิตจางคิดเป็นร้อยละ 76.8 และ 71.9  ตามล าดับ  
มีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับการคัดกรองเรื่องความดันโลหิต  

ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยปฏิบัติการ มี
การบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมอย่างครบถ้วน และได้รับการตรวจการตรวจสุขภาพช่องปาก การประเมิน
การเจริญเติบโต การวัดสายตา และการได้ยินครบถ้วน  

2.4 การสะท้อนการปฏิบัติ(Reflecting) 
 เครือข่ายสาธารณสุขระดับต าบล มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง     
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานสาธารณสุขแต่ไม่เพียงพอ โรงเรียนมีครูอนามัยคนเดียวซึ่ง
มีภาระงานมาก  จึงควรมีบุคลากรสาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือ  ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนและต้องมีการบริหารจัดการร่วมกัน การสะท้อนกลับของกระบวนการตรวจคัดกรอง
พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับต าบลมีการท างานเป็นระบบมากขึ้น เกิดการท างานเป็นทีม ครูอนามัย 
อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน าผู้ปกครองมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองสุขภาพ
นักเรียนเป็นอย่างดี  
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตรวจคัดกรองพบว่า งานอนามัยโรงเรียนบางเรื่อง
ค่อนข้างท าได้ยาก  เช่น โรคฟันผุ  ผู้บริหารบางโรงเรียนไม่เข้าใจ มีการจ าหน่ายสินค้าในสหกรณ์ใน
โรงเรียนที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ชุมชนก็ควบคุมไม่ได้ เนื่องจากปัญหาสื่อโฆษณาการตลาด เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การอบรม ยังไม่สามารถด าเนินการตรวจพิเศษ ได้ครบทุกด้าน เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ ซึ่ง
หน่วยงานสาธารณสุขบางแห่งยังไม่สามารถสนับสนับสนุนงบประมาณได้หรือหน่วยบริการต้องจ่ายมาก
ขึ้น  เช่น ในกรณีการเจาะเลือดตรวจหาภาวะซีดสามารถท าได้ในเด็กบางชั้นปีเท่านั้น  เนื่องจากราคาสูง 
หน่วยบริการยังขาดอุปกรณ์ในการด าเนินการตรวจคัดกรองตามรายการ/ชนิดที่จะด าเนินการตรวจ เช่น 
เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์บางอย่างเก่าและช ารุด   
 
ตอนที่ 3 ผลจากการพัฒนา 

3.1  ระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียน 
หลังกระบวนการพัฒนาพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานบริการอนามัย

โรงเรียนซึ่งผ่านการเข้ารับการพัฒนาเสริมทักษะ ร่วมก าหนดวิธีการตรวจ  ระบุวัน เตรียมทีม แบ่งงาน 
เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ เช่น แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ครูอนามัย
โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการการตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจวัด และ
บันทึกผลการตรวจสุขภาพ ในแบบ อร.14  ส่วนผู้ปกครองและนักเรียนบันทึกกราฟภาวะโภชนาการ 
หลังจากนั้นครูอนามัยและแกนน าผู้ปกครองร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพและ
โภชนาการ และส่งต่อนักเรียนที่พบปัญหาไปยังหน่วยบริการ 

3.2 ความครอบคลุมและการตรวจในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน 
หลังการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพนักเรียนทั้ง 8 แห่ง พบว่าครูอนามัย ทีม

สาธารณสุข และแกนน าผู้ปกครอง สามารถด าเนินการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการตรวจสุขภาพช่อง
ปากการประเมินการเจริญเติบโตและการวัดสายตาการได้ยินอย่างง่าย ครอบคลุมร้อยละ 100 และ มี
เพียงส่วนน้อยที่ได้รับการคัดกรองเรื่องความดันโลหิต เด็กนักเรียนไม่ได้คัดกรองภาวะโลหิตจางร้อยละ 
27.8 และตาบอดสีร้อยละ 22.0 กรุ๊ปเลือดร้อยละ 64.5 ตรวจปอดและหัวใจ ต่อมน้ าเหลืองและส่วน
ท้องร้อยละ28.3 ข้อสังเกตยังพบว่าไม่ได้ตรวจเหาถึงร้อยละ 3.3  การตรวจปอด หัวใจ ช่องท้องร้อยละ 
78.0  และพบว่า มีการตรวจเพิ่มในเรื่องตาบอดสี และภาวะโลหิตจางคิดเป็นร้อยละ 76.8 และ 71.9 

ในเรื่องภาวะโภชนาการพบว่าเด็กนักเรียน มีปัญหาภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 
24.0   การเปรียบเทียบภาวะโภชนาการน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า เด็กนักเรียน มีปัญหาภาวะ
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อ้วนและค่อนข้างอ้วน ร้อยละ 5.4 ซึ่งต่ ากว่าก่อนการพัฒนา และไม่เกินเปูาหมายกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดคือ ร้อยละ 10    และมีรูปร่างสูงดีสมส่วนเฉลี่ยร้อยละ 72.4 

ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัยปฏิบัติการ พบว่า
สามารถด าเนินการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการตรวจสุขภาพช่องปากการประเมินการเจริญเติบโตและ
การวัดสายตาการได้ยินอย่างง่ายครอบคลุมร้อยละ 100 นอกจากนีไ้ดร้บัการคดักรองเรื่องความดันโลหิต 
เด็กคัดกรองภาวะโลหิตจางโดยการเจาะหาค่าความเข้มข้นของเลือดและตาบอดสีร้อยละ 100    

ภาวะโภชนาการการเปรียบเทียบส่วนสูงเกณฑ์อายุพบว่าเด็กนักเรียน มีปัญหาภาวะเตี้ย
และค่อนข้างเตี้ย มีการตรวจพบมากขึ้นจากร้อยละ 17.95 เป็นร้อยละ 22.3   การเปรียบเทียบภาวะ
โภชนาการน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า เด็กนักเรียนมีปัญหาภาวะอ้วนและค่อนข้างอ้วนร้อยละ 
8.97  หลังการพัฒนาพบปัญหาภาวะอ้วนและค่อนข้างอ้วนลดลงเหลือ ร้อยละ 6.5 ภาวะผอมหลังการ
พัฒนาพบร้อยละ 6.6  และมีรูปร่างสูงดีสมส่วนเฉลี่ยร้อยละ 75.0   

3.3  การเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
หลังกระบวนการพัฒนาผู้ปกครองและชุมชนพ้ืนที่โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง

ซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัยปฏิบัติการมีการเฝูาระวังติดตามภาวะโภชนาการ สุขภาพฟัน สุขาภิบาลอาหารในโรง
ครัว โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนพบว่า ภาพรวมและบรรยากาศการเรียนรู้แต่ละฐาน 
โดยเฉพาะการเฝูาระวังติดตามภาวะโภชนาการของผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ มีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น และสนุกสนาน ทั้งครูอนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมหากมีข้อสงสัย พร้อมทั้งได้รับคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี และวิธีการที่ถูกต้อง จึงมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเป็นอย่างมาก  

การเรียนรู้ท าให้มีความเข้าใจและสรา้งการมีส่วนร่วมมากข้ึน เช่นประเด็นการเจริญเติบโต
ที่มีเด็กอ้วน เตี้ย ผอม ผู้เข้ารับการอบรมต้องทราบสาเหตุก่อนจึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และ
น าไปปฏิบัติกับบุตรหลานได้ เช่นการรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ และครบ 5 หมู่การลง
กราฟในสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน เกิดการรวมกลุ่มกันน าไปฝึกปฏิบัติในการลงกราฟได้อย่างถูกต้อง   

การก าหนดเข้าพ้ืนที่นัดหมายร่วมกับคณะครู และครูอนามัย นัด อาสาสมัครสาธารณสุข 
แกนน าผู้ปกครองมาพร้อมกัน ซึ่งผลจากการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขแกนน าผู้ปกครองและชุมชน ท าให้ครูอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข แกนน าผู้ปกครอง 
หรือชุมชนเห็นความส าคัญและปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  ทีมครูอนามัยวางแผนการตรวจสุขภาพล่วงหน้า 
เช่น แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง บูรณาการการตรวจสุขภาพกับ
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ครบถ้วน ครูอนามัยการรู้จักน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้วย  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา  สถานศึกษา  ชุมชน สังคม ตลอดจนแลกเปลี่ยน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมสร้างการเฝูาระวังสุขภาวะในเด็กนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความสะดวก
ของผู้ปกครองที่ติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม และการวิเคราะห์แปลผล ซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับ
ผู้ปกครองต้องใช้เวลาและการฝึกปฏิบัติ 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลตามระยะของการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ 

  การศึกษาบริบท 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 ได้ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนภาคบังคับ 
นักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีเปูาหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารคือเพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝุเรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และ
อดทน มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติได้ ในขณะเดียวกันในด้านสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
21 ได้มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และระบบ
การเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียน ด้านระบบการเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียนพบว่า มีทั้งข้อจ ากัด
และต้นทุนซึ่งเป็นศักยภาพของชุมชนในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเฝูาระวังสุขภาวะของเด็ก
ในโรงเรียน ดังนี้ 

ข้อจ ากัดที่พบในการด าเนินงานด้านการเฝูาระวังสุขภาวะของเด็กในโรงเรียน ได้แก่ 
(1) ด้านบุคลากร พบว่ามีการขาดแคลนครูที่มีความรู้เฉพาะทางทั้งด้านอนามัย และวิชาสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ครูมีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆมาก ท าให้ไม่มีเวลาด าเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  (2) ด้านผู้ปกครองและชุมชน พบว่าผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ
น้อยและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นน้อย ขาดการประสานงานกับหน่วยงานราชการและ
หน่วยงาน และขาดงบประมาณการด าเนินงาน (3) ขอบเขตการด าเนินงานระบบการเฝูาระวังและ
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ติดตามสุขภาวะในนักเรียนส่วนใหญ่จะมีเฉพาะด้านภาวะโภชนาการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
และการตรวจคอพอก (4) ความครอบคลุมและข้อมูลคัดกรองสุขภาพ และภาวะโภชนาการ พบว่าการ
ตรวจสุขภาพไม่ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียน และนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่มีแนวโน้มที่เป็น
ปัญหามากขึ้น เช่น ทุกโรงเรียนมีภาวะเด็กเตี้ยสูง ร้อยละ 24.0 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 มีภาวะ
อ้วนค่อนข้างสูงในบางโรงเรียน ส าหรับบริบทโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่วิจัยปฏิบัติการพบว่า มีเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยเกินคือร้อยละ 17.95 และภาวะอ้วนในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 1-6 เท่ากับร้อยละ 8.97 สอดคล้องกับการศึกษาของลัดดา เหมาะสุวรรณ (2553) ได้
ส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่4 (พ.ศ. 2551-2552) พบว่าเด็กไทยมีการเติบโต
ทางกายและภาวะโภชนาการดีขึ้น ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีส่วนสูงเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 ซม. ในช่วง 8 ปี
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเผชิญทั้งภาวะโภชนาการพร่องและภาวะโภชนาการเกิน แม้ว่า
ภาวะเตี้ยและภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์จะลดลงตามล าดับ โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6-14 ปี โดยพบว่า
เด็กอายุ 1-14 ปี จ านวน 520,000 คนมีภาวะเตี้ย และ 480,000 คน มีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์เสี่ยงต่อ
สุขภาพไม่แข็งแรง และมีเด็กไทยอายุต่ ากว่า 2 ปี จ านวน 18,000 คน ที่เตี้ยแคระแกร็นรุนแรงเสี่ยงต่อ
ระดับเชาวน์ปัญญาต่ าในวัยผู้ใหญ่ บั่นทอนคุณภาพประชากรในอนาคต ความชุกของภาวะน้ าหนักเกิน
และโรคอ้วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเด็กในเขตชนบทเริ่มพบปัญหานี้เพ่ิมขึ้น เด็กไทยอายุ 1-14 ปี 
จ านวน 540,000 คน มี น้ าหนักเกิน และอีก 540,000 คน มีภาวะอ้วน ในจ านวนนี้ 135,000 คน เสี่ยง
ต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งปัญหาภาวะอ้วนในเด็กนี้จะส่งผลให้พบปัญหาโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้นใน
ผู้ใหญ่ ส าหรับพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3และ6  ส่วนใหญ่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค์และพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารที่พึงประสงค์ในระดับปฏิบัติเป็นประจ า ทั้งนี้ การศึกษาพบว่าผลผลิตทางการเกษตรที่น ามา
บริโภคนั้น โรงเรียนมีการผลิตการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ได้แก่ สัตว์ปีก ไข่ไก่ ไข่เป็ด   และปลาจ านวน
มากเพียงพอ และยังมีอาหารประเภทผัก ผลไม้ โดยมีผลผลิตต่อเนื่องทุกเดือน ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่เป็น
ศักยภาพของชุมชนในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเฝูาระวังสุขภาวะของเด็กในโรงเรียน ดังนั้น
การศึกษาบริบทของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จึงท าให้ทราบข้อจ ากัดและต้นทุนซึ่งเป็น
ศักยภาพของชุมชนในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเฝูาระวังสุขภาวะของเด็กในโรงเรียน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญในการวางแผนและปฏิบัติการช่วยให้ทราบถึง น าไปสู่การแก้ไขปัญหาการเฝูาระวังสุข
ภาวะของเด็กในโรงเรียนต่อไป  
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  กระบวนการพัฒนา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการกระบวนการพัฒนา อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
ขั้นตอนสังเคราะห์ การศึกษาบริบทของโรงเรียนเพ่ือสังเคราะห์ปัญหา น าข้อมูลมาวางแผน ก าหนด
แนวทางการพัฒนา ด าเนินกิจกรรม ติดตามผล และการสะท้อนการปฏิบัติ ดังนี้ 

การวางแผน (Plan) ประกอบด้วย การน าข้อมูลจากการศึกษาบริบทของของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 มาสังเคราะห์ปัญหาแล้วการก าหนดแนวทางการคัดกรองสุขภาพ
นักเรียน การก าหนดทีมผู้รับผิดชอบ และการก าหนดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชน  
ได้แก่ ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนน าผู้ปกครองนักเรียน  ประกอบด้วย (1) 
ก าหนดชนิดการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุม นักเรียนจะได้รับการตรวจร่างกายทั่วไปทุกคน ทุกชั้น ปีละ 
2 ครัง้ (2) วิเคราะห์ประเมินภาวะสุขภาพ/พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนทุกคน (3) มีระบบรายงานการส่ง
ต่อ และระบบการติดตามประเมินผลและการส่งต่อมารับบริการในสถานบริการหรือโรงพยาบาลที่
ชัดเจน โดยก าหนดทีมผู้รับผิดชอบในการเฝูาระวังสุขภาวะเด็กในโรงเรียนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ครูใหญ่ 
ครูอนามัยต ารวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่สถานบริการสาธารณสุขผู้รับผิดชอบหลักในงานอนามัย
โรงเรียน และทีมสหสาขา ร่วมกับ กลุ่ม/ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขรับผิดชอบนักเรียนในพ้ืนที่หมู่บ้าน/
ต าบลตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครอง เกิดเป็นภาคีเครือข่ายโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านโคกแสลง ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพจ าแนกตามกลุ่มเปูาหมายวัยต่างๆ ปัญหา
ระดับชุมชน และปัญหาของโรงเรียน แล้วด าเนินการแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่ที่ได้ก าหนดร่วมกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ  

การด าเนินกิจกรรม (Action) ประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ผ่านกระบวนการอบรมฝึกทักษะแกนน าชุมชนเพ่ือคัดกรองสุขภาพ เน้นแนวคิดการท างานเป็นทีมและ
การวางแผนปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กวัย เรียน มีการด าเนิน
กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน
บริการอนามัยโรงเรียนประสานงานกับทีมครูอนามัยตรวจสุขภาพ มีการวางแผนร่วมกันและเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง บูรณาการการตรวจสุขภาพ
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ครบถ้วน  ครูอนามัยบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ในแบบ อร.14  
ผู้ปกครองและนักเรียนบันทึกกราฟภาวะโภชนาการ หลังจากนั้นครูอนามัยและแกนน าผู้ปกครองร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพและโภชนาการ และส่งต่อนักเรียนที่พบปัญหาไปยังหน่วย
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บริการและการบันทึกข้อมูลสถานะสุขภาพเด็กวัยตามระบบโปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและ
ประเมินผลรายบุคคลจากโรงพยาบาลรามาธิบดี  

การสังเกต (Observation) ประกอบด้วย กิจกรรมการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผลรายงานการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมการฝึกทักษะแกนน าชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพมากขึ้น และมีความม่ันใจในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานที่รับมอบหมาย ส าหรับบรรยากาศการเรียนรู้แต่ละฐานพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการ
เรียนรู้ มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น  มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน มีความพึงพอใจในการเข้ากลุ่มใน
ระดับมาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการตรวจ มีการ
ด าเนินงานร่วมกับทีมสหสาขา ออกเยี่ยมงานอนามัยโรงเรียนและวางแผนบูรณาการการตรวจสุขภาพ
กับครูอนามัยอย่างครบถ้วน  และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่ง มีการบันทึกข้อมูลด้วย
โปรแกรมครบถ้วน 4 แห่ง ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัย
ปฏิบัติการ มีการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมอย่างครบถ้วน และได้รับการตรวจการตรวจสุขภาพช่องปาก 
การประเมินการเจริญเติบโต การวัดสายตา และการไดย้ินครบถ้วน  

การสะท้อนการปฏิบัติ (Reflecting) พบว่าเครือข่ายสาธารณสุขระดับต าบล มี
นโยบายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง  เจ้าหน้าที่ระดับต าบลมีการท างานเป็นระบบมาก
ขึ้น   มีการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเกิดการท างานเป็นทีม ครูอนามัย อาสาสมัคร
สาธารณสุข และแกนน าผู้ปกครองมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเป็น
อย่างดี ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและต้องมีการบริหารจัดการร่วมกัน
  

ในส่วนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตรวจคัดกรองที่พบคือการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น นโยบายของโรงเรียนในการห้ามจ าหน่ายขนมหวานเพ่ือ
ปูองกันโรคฟันผุ และข้อจ ากัดเรื่องการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานสาธารณสุข เช่น ในกรณีการ
เจาะเลือดตรวจหาภาวะซีดสามารถท าได้ในเด็กบางชั้นปีเท่านั้น  เนื่องจากราคาสูง หน่วยบริการยังขาด
อุปกรณ์ในการด าเนินการตรวจคัดกรองตามรายการ/ชนิดที่จะด าเนินการตรวจ เช่น เครื่องวัดความดัน
โลหิต และอุปกรณ์บางอย่างเก่าและช ารุด ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่าการวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการสังเคราะห์ปัญหาบริบทของโรงเรียนครบทุกมิติแล้วน ามาวางแผน ก าหนด
แนวทางการพัฒนา ด าเนินกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
สาธารณสุขต าบลในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการ
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วิจัยครั้งนี้ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และท าให้ระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของการตรวจคัด
กรอง มีการติดตามผลโดยการสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1998) สอดคล้องกับการศึกษาของสมจิต แดนสีแก้ว  และ
คณะ (2555) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพส าหรับนักเรียนใน 7 โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ตามตะเข็บชายแดนไทย-ลาว ซึ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสังเกต
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักเรียน ความต้องการในการพัฒนา ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ
และก าหนด แนวทางการดูแลสุขภาพนักเรียน และได้น าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาระบบการส่งเสริม สุขภาพส าหรับนักเรียน  หลังการด าเนินงาน 1 ปี ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มี  
น ้าหนักต ่ากว่าเกณฑ์ลดลงเล็กน้อย แต่ถือเป็นจุดเปลี่ยนในการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองที่น าไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนต่อไป 

  ผลจากการพัฒนา 

 ผลจากการพัฒนาพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานบริการอนามัยโรงเรียน
ซึ่งผ่านการเข้ารับการพัฒนาเสริมทักษะ ร่วมก าหนดวิธีการตรวจ  ระบุวัน เตรียมทีม แบ่งงาน เตรียม
อุปกรณ์อุปกรณ์ เช่น แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เครื่องชั่งน้ าหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ครูอนามัยโรงเรียน
เป็นผู้ด าเนินการการตรวจสุขภาพท่ัวไป ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจวัด และบันทึกผล
การตรวจสุขภาพ ในแบบ อร.14  ส่วนผู้ปกครองและนักเรียนบันทึกกราฟภาวะโภชนาการ หลังจากนั้น
ครูอนามัยและแกนน าผู้ปกครองร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพและโภชนาการ 
และส่งต่อนักเรียนที่พบปัญหาไปยังหน่วยบริการ ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่าระบบการคัด
กรองสุขภาพนักเรียนรูปแบบใหม่เป็นระบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับต าบล การท างานเป็นทีมโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ตามศักยภาพของภาคี
เครือข่ายสุขภาพระดับต าบล การวางแผนการท างานล่วงหน้า และการประเมินผล  ส่งผลให้มีความ
ครอบคลุมและการตรวจในการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  ส าหรับภาวะ
โภชนาการพบว่าเด็กนักเรียน มีปัญหาภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 24.0   การเปรียบเทียบภาวะ
โภชนาการน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า เด็กนักเรียน มีปัญหาภาวะอ้วนและค่อนข้างอ้วน ร้อยละ 
5.4 ซึ่งต่ ากว่าก่อนการพัฒนา และไม่เกินเปูาหมายกระทรวงสาธารณสุขก าหนดคือ ร้อยละ 10    
ส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัยปฏิบัติการ พบว่าสามารถ
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ด าเนินการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการตรวจสุขภาพช่องปากการประเมินการเจริญเติบโตและการวัด
สายตาการได้ยินอย่างง่ายครอบคลุมร้อยละ 100 นอกจากนี้ได้รับการคัดกรองเรื่องความดันโลหิต เด็ก
คัดกรองภาวะโลหิตจางโดยการเจาะหาค่าความเข้มข้นของเลือดและตาบอดสีร้อยละ 100   สอดคล้อง
กับการศึกษาของสกาวรัตน์ เทพรักษ์ และคณะ (2557) ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการเลี้ยงดูบุตรของ
ผู้ปกครองและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขต
สาธารณสุขที่ 4 และ 5 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยตามดัชนีส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ ได้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก และดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ได้แก่ สถานภาพสมรส และ
ลักษณะครอบครัว (P-value<.05) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยช่วง
อายุ 3-5 ปี ตามดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุและดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (P-value<.05) ดังนั้นผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข และครูผู้ดูแลเด็กต้องร่ วมกันส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเฝูาระวังการเจริญเติบโตของเด็ก พัฒนา
ระบบคัดกรองสุขภาพและระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้   
  1. ควรน าระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนไปขยายผลการด าเนินงานใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ านวน 7 แห่งที่ไม่ได้
เป็นพ้ืนที่การวิจัยปฏิบัติการ โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานที่ได้จากการท างานร่วมกันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง 
  2. มีการพัฒนารูปแบบการท างานอย่างมีส่วนร่วมโดยการท างานเป็นทีมตามบทบาท
หน้าที่ตามศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกัน และการระดมทรัพยากรในชุมชน ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวมที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป 
  3. โรงเรียนโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับต าบล ควร
เพ่ิมนโยบายหรือมาตรการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียน เช่นห้ามการขายขนมหวานใน
โรงเรียนเพ่ือลดปัญหาเด็กฟันผุ 
  4. ภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับต าบล ควรเสนอรูปแบบการพัฒนาการตรวจคัดกรอง
สุขภาพนักเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
เด็กนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในชุมชนต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ 
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  5. ภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับต าบล ควรผลักดันให้มีการน าปัญหาและแนวทางพัฒนา
ในเวทีการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือสนับสนุนทรัพยากรและขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเพ่ือให้มีความครอบคลุมของกิจกรรมและเปูาหมาย เพ่ือให้ส่งผลต่อสุข
ภาวะของนักเรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรขยายผลการวิจัยระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 เพ่ือพัฒนาเป็น
โรงเรียนต้นแบบให้แก่โรงเรียนในกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดารอ่ืนๆ 
  2. ควรประยุกต์ทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจร่วมกับการระดมทรัพยากรชุมชนมา
ใช้ในการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือพัฒนารูปแบบตรวจคัดกรองสุข
ภาวะนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอ่ืนๆ ตลอดจนโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่ืนๆร่วมด้วย 
  3. ควรท าวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาวะของ
นักเรียนในประเด็นเฉพาะ เช่นภาวะโภชนาการของนักเรียนในวัยต่างๆ 
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วาระการประชุมปรึกษาการพัฒนาโรงเรียนพ้ืนที่สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที 21 
“การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน” 

วันที่  10 กรกฎาคม พ.ศ.  2556 
ณ ห้องประชุมกองกับกับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 

 
เรื่อง/วาระ ผู้น าเสนอ หมายเหต ุ
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
          ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการประชุม  
           
ระเบียบวาระที่ 2   
          น าเสนอข้อมูลสถานการณ์เด็กวัยเรียน 
          การพัฒนาโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพตามมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ           
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
          หารือแนวทางส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินการ 
           
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นางกมลรัตน์ เกตุบรรล ุ
 
 
นางกมลรัตน์ เกตุบรรล ุ
 
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน 
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แบบเก็บข้อมลูเบื้องต้น 
  ภาวะโภชนาการ(รายคน) 

โรงเรียน.................................................................................ชัน้..................ภาคเรียนท่ี..............ปีการศึกษา..................วัน/เดือน/ปีท่ีประเมิน............................. 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
วดป.เกิด อาย ุ น้ าหนัก ส่วนสูง น้ าหนักตามเกณ์ส์่วนสูง ( W/H )  ส่วนสูงตามเกณ์์อาย ุ(H/A)  

   ปี / เดือน ( ก.ก ) ( ซม. ) ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน เต้ีย ค่อนข้างเต้ีย ส่วนสูงตามเกณ์ ์ ค่อนข้างสูง สูง 
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 รวม                       
                                        จ านวนนกัเรียนเร่ิมอ้วน/อ้วน  และ ค่อนข้างเต้ีย/เต้ีย             

                                                                                                ร้อยละ         
    หมายเหตุ :  การค านวณอายุเด็ก  กรณีเศษของเดือนมากกว่า15 วันข้ึนไป คิดเป็น 1 เดือน เช่น ค านวณอายุได ้12 ปี 11 เดือน 16วัน คิดเป็น 13 ปี  
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แบบเก็บข้อมูลเบื้องต้น  
สภาวะช่องปากในนักเรียน(รายคน) 

โรงเรียน………………………………………...…..ช้ัน/ห้อง.................... ภาคการศึกษาท่ี......../ป ี............ 
ช่ือผู้ตรวจ…………………………………..................วันท่ีตรวจ……………………………หน่วยงานท่ีตรวจ................... 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ปราศจากฟันผ ุ

 (CARIES FREE) 
(ผุใส่ 1  ไม่ผุใส่ 0) 

(คน ) 

สภาวะฟันผุ1  

(จ านวนซี่) 
สภาวะเหงือก

อักเสบ 
 

 ผ ุ ถอน อุด รวม 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
รวม        
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แบบเก็บข้อมลูเบื้องต้นสภาวะชอ่งปากในนักเรียน 
โรงเรียน………………………………………………………………….………...ภาคการศึกษาท่ี........./ปี............ 

ช่ือผู้ตรวจ…………………………………..วันท่ีตรวจ……………………………หน่วยงานท่ีตรวจ......................................... 
ช้ัน จ านวน นร.

ทั้งหมด 
ปราศจากฟันผ ุ (CARIES 
FREE) 

(ผุใส่ 1  ไม่ผุใส่ 0) 
(คน ) 

สภาวะฟันผุ 

(จ านวนซี่) 
สภาวะเหงือกอักเสบ 

 

(คน) ผ ุ ถอน อุด รวม 

        
        
        

        
        

        
        

        
        
        

        

        
        
        

        
        
        

รวม        
ร้อยละ        

 
(หมายเหตุ   แบบเก็บข้อมูลเบื้องต้นใช้ในการวิเคราะห์ อ้างอิงจากแบบอร.14 ) 
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แบบกรอกข้อมูลการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักเรียนส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 

1. ชื่อหน่วยงาน  :   
2. ที่ตั้ง :  
3. หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน :  
4. E-mail  :  
5. โรงเรียนที่รับผิดชอบจ านวน    โรงเรียน  ชื่อ 
           5.1   โรงเรียน........ 
          -ระดับอนุบาล     จ านวน      คน 
     -ระดับประถมศึกษา  จ านวน      คน 
           5.2   โรงเรียน........ 
           -ระดับอนุบาล     จ านวน      คน 
     -ระดับประถมศึกษา  จ านวน      คน    
         -ระดับมัธยมศึกษา   จ านวน       คน 
6. งานบริการทางสุขภาพที่ท่านจัดให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง 
      ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป 
ตรวจพิเศษ (โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ท่านต้องการเพียงช่องเดียว) 
รายการ ตรวจทุกปี 

(ระบุระดับชั้นที่
ตรวจ) 

ตรวจบางปี 
(ระบุระดับชั้นที่
ตรวจ) 

ไม่ได้ตรวจ
(และคิดว่า
ไม่จ าเป็น) 

ไม่ได้ตรวจ  
(แต่คิดว่า
จ าเป็น) 

1. วัดความดันโลหิต (BP)     
2. วัดส่วนสูงและน้ าหนัก     
3. ตรวจตา (วัดสายตา)     
4. ตรวจหู(ประเมินการได้ยิน)     
5. ตรวจฟัน     
6. ตรวจเลือด 
   6.1 Hct หรือ Hb 
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   6.2 CBC 
7. ตรวจกรุ๊ปเลือด     
8. เอ็กซ์เรย์ปอด     
9. ตรวจตาบอดสี     
10.ตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย     
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รายงานการท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ต าบล 

 
แผนงาน/โครงการ

แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

ภาคีหน่วยงาน 
องค์กร 

ผลผลิต ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
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แบบแนวทางการสนทนากลุ่ม 
เรื่อง ความคิดเห็นต่อการด าเนินพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน 

ค าชี้แจง        1.  แนะน าทีม 
                  2. การสนทนากลุ่มในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือสรุปบทเรียนการคัดกรอง
สุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนตระเวนชายแดนระดับอ าเภอและต าบลต้นแบบ ซึ่งจะได้น าข้อมูลไป
ประกอบในการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน   
                   ขณะท าการสนทนาจะขอจดบันทึกและบันทึกเสียง ใช้เวลาในการสนทนา ประมาณ 45 
นาท ีทั้งนี้ ขอมูลที่ได้จะไม่ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูล หรือรักษาไว้เป็นความลับ 
                  3. ขอบคุณในความร่วมมือในการสนทนา  

ใช้ในการสนทนาผู้ด าเนินงานอนามัยโรงเรียน  จ านวน  8-12 คน 
1. ขอให้ผู้ร่วมสนทนาแนะน าตนเอง  ประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการด าเนินงานอนามัย

โรงเรียน 
2. (เกร่นน าเข้าสู่บรรยากาศสนทนา)ในความคิดท่าน มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการร่วมมือร่วมใจ

ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กนักเรียนด้วยกัน ท าไม่ท่านถึงอยากท างานนี้ 
3. ในฐานะที่ท่านปฏิบัติงานโดยตรงในงานอนามัยโรงเรียน ท่านมีความคิดเห็นอย่างต่อนโยบาย

การแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กนักเรียน ด้วยระบบการคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนที่ด าเนินการใน
โรงเรียนโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลฯ กับครูอนามัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน  

4. โครงการพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนของท่านด าเนินการอย่างไร  
5. ท่านมีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการด าเนินของหน่วยบริการท่านในการแก้ไขปัญหาการคัด

กรองสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างไรบ้าง 
ระดับอ าเภอ 
ระดับต าบล 
ระดับหมู่บ้าน 

6. เครือข่ายในระดับอ าเภอ/ต าบลมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพวัยเรียนอย่างไร
(สร้างและใช้แผนจัดท าโครงการ ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น) 
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7. ท่านมีกระบวนการท างานอย่างไร  ด้วยระบบการคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนที่ด าเนินการใน
โรงเรียนโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลฯ กับครูอนามัย สามารถท าให้การตรวจคัดกรอง
สุขภาพนักเรียนประสบความความส าเร็จ 

8. มีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้การด าเนินงานของท่านประสบความส าเร็จ หรือท่านคิดว่าควรที่จะท า
อย่างไรให้การด าเนินงานยั่งยืนและต่อเนื่อง 

9. ผลที่ได้จากการด าเนินงาน ในความคิดของท่านคืออะไร   
10. ท่านทีข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างไรบ้างต่อการด าเนินงานบริการอนามัยโรงเรียน ตลอดจนการ

คัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนในระดับอ าเภอ  จังหวัด และเขตบริการสุขภาพที่ 9  เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายในพ้ืนที่นี้  
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แบบสอบถาม ประเมินผลการด าเนินของพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียน  
และแนวทางการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน 

1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บรหิารโดยตรงในระดับอ าเภอ ท่านมีความคิดเห็นอย่างต่อนโยบายการแก้ไขปญัหาสุข
ภาวะเด็กนักเรียนของระดับประเทศ จังหวัด อย่างไร…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างต่อนโยบายการแก้ไขขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนระดับอ าเภอ  

อย่างไร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านมีความคิดเห็นต่อความพร้อมในการด าเนินงานอนามัยโรงเรียนในพื้นทีอ่ย่างไรบ้าง 

ความพร้อมด้าน 

 บุคลากร……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 งบประมาณ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 วัสดุอุปกรณ…์………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 สื่อ  เอกสารสิ่งพิมพ์…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ท่านเห็นว่าการแกไ้ขปัญหาระบบคัดกรองสุขภาพในเด็กนักเรยีนอยา่งไร มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างต่อการบูรณาการแผนงาน/โครงการ(การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วม การประชมุสร้าง
และใช้แผน จัดท าโครงการ ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น) 

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. มีปัจจัยอะไรทีส่่งเสริมให้การด าเนนิงานของท่านประสบความส าเร็จ หรือท่านคิดว่าควรที่จะท าอย่างไรให้การ
ด าเนินงานยั่งยืนและต่อเนื่อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

7. ผลที่ได้จากการด าเนินงานงานอนามัยโรงเรียน ในความคดิของท่าน
คือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ท่านทีข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างไรบ้าง ต่อการด าเนินงานระบบคดักรองสุขภาพเด็กนักเรียนในระดับอ าเภอ  
จังหวัด และเขตบริการสุขภาพที่ 9 เพื่อให้บรรลเุปูาหมายในพื้นทีน่ี…้……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสังเกตกระบวนการระดมสมอง กระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
กลุ่มท่ี……. 

ค าชี้แจง  ผู้สังเกตการท างานของผู้เรียน  ท าเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

พฤติกรรม ความสนใจ 

ในการเรียน 

การมีส่วน 

ร่วมแสดง 

ความคิด 

เห็นในการ 

อภิปราย 

การรับฟัง 

ความคิด 

เห็นของผู้ 

อื่น 

การตอบ 

ค าถาม 

ความรับผิด 

ชอบต่องาน 

ที่ได้รับมอบ 

หมายในกลุ่ม 

รวม 

คะแนน 

ช่ือเล่น 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 

7                 

8                 

9                 

10                 
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ภาพกิจกรรม 

 การน าเสนอสถานการณ์งาน ข้อมูล  
และร่วมระดมสมอง 
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ภาพการกิจกรรมรวมกลุ่มเครือข่าย 

 อาสาสมัครสาธารณสุข  แกนน าผู้ปกครอง  แกนน านักเรียน 
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ภาพกิจกรรม ฐาน 1 ประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ าหนัก
วัดส่วนสูง และลงกราฟ 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มท่ี 2 

ฐานสาธิตการแปรงฟันท่ีถูกวิธีและการย้อมสีฟัน 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มท่ี 3 

ฐานส ารวจสุขาภิบาลอาหาร 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มท่ี 4 

ฐานวิเคราะห์/แปลผล 
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ภาพสถานที่ ห้องพยาบาล 
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เจาะเลือดตรวจ CBCและเก็บอุจจาระ  ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 
เพื่อประกอบการตรวจสุขภาพในวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 

 

 

ภาพกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ 
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กิจกรรมการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต ชีพจร 

 

ตรวจฟันร่วมโดยหน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 
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ตรวจตาบอดสีและการได้ยิน 
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ผลเลือดและผล Stool exam ประกอบการตรวจ 

 

 

ตรวจสุขภาพด้วยการตรวจปอดและหัวใจ โดยมีทีมสหสาขา 
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ตรวจสุขภาพ นายแพทย์ และมีครู  แกนน าผู้ปกครองคอยดูแล 
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ภาพการติดตามเยี่ยมน าข้อมูลสะท้อนกลับ 
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