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การศึกษาการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียน 
The Study on Information System Making for Nutritional Surveillance  

in Schools 
วสุนธรา รตโนภาส 1 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross-sectional descriptive study) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน และ2) เพื่อศึกษาการจัดท าสารสนเทศเพื่อ
การเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากโรงเรียนใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนล ามะโกรก โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี และ
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง (focused interview) กับตามค าถามที่ก าหนดไว้ 
(questioned interview)  กับครูผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน และศึกษาสถานการณ์ปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน
จากข้อมูลทุติยภูมิที่โรงเรียนบันทึกไว้ของปีการศึกษา 2555วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (qualitative data) ด้วย
ด้วยจ านวน และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพปฐมภูมิ (primary qualitative data) โดยการจัดกลุ่ม 
จัดระบบ ความสอดคล้อง และความเช่ือมโยงของข้อมูล   
  ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานการณ์ปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียนพบอัตราความชุกของการมีภาวะทุพ
โภชนาการในภาพรวมของ 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.23 และพบว่าโรงเรียนล ามะโกรก มีอัตราชุกของการมี
ภาวะทุพโภชนาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.03 2) การจัดท าสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังทางโภชนาการใน
โรงเรียนพบว่า 1) การเก็บรวบรวบ และการตรวจสอบข้อมูล พบว่าโรงเรียนมีการเก็บรวบรวมน้ าหนัก และส่วนสูง
เหมือนกัน คือ เก็บข้อมูลในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ของแต่ละปีการศึกษา โดยจ านวนการรวบรวมน้ าหนัก และส่วนสูงใน
แต่ละปีการศึกษาของแต่ละโรงเรียน ไม่เหมือนกัน คือ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง (2 โรงเรียน) และปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง (1 โรงเรียน) ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของทุกโรงเรียน คือครูประจ าชั้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง
ทั้ง 3 โรงเรียนมีลักษณะและคุณภาพต่างกัน การส่งข้อมูลจากครูประจ าช้ันให้กับครูอนามัยโรงเรียนเพื่อการ
ประมวลผลโดยมีการรายงานข้อมูล 2 ลักษณะ คือ เป็นน้ าหนัก และส่วนสูง หรือข้อมูลที่ประมวลผลการ
เจริญเติบโตแล้ว ซึ่งไม่มีการตรวจสอบข้อมูลโดยครูอนามัยโรงเรียน และจากสังเกตสภาพการเก็บรักษาอุปกรณ์ 
พบว่า โรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการเก็บ และตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง 2) 
การประมวลผลข้อมูล พบว่าโรงเรียนมีวิธีการประมวลผลข้อมูล 2 ลักษณะ คือ การเทียบจากกราฟฯ และใช้
โปรแกรมค านวณและแยกกันท าในแต่ละชั้นเรียน การใช้วิธีการประมวลผลที่ต่างกันท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
มากน้อยต่างกัน 3) การน าเสนอ และการจัดเก็บข้อมูล พบว่า โรงเรียนมีรูปแบบการน าเสนอ และจัดเก็บข้อมูลที่
ต่างกันตามสภาพของโรงเรียน  เพื่อน าเสนอสารสนเทศต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบความ
ผิดพลาดของรูปแบบตารางบันทึกที่โรงเรียนมาดัดแปลงรูปแบบเอง 4) ปัญหา และอุปสรรค พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่า
การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงไม่ยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงแม้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือแต่
หากได้เครื่องมือ เช่น โปรแกรมค านวณภาวะโภชนาการมาช่วยในการประเมินผลจะท าให้ง่ายขึ้น 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียน มี
ดังนี1้) ส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และมีการสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญ
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ของการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ าหนักและสว่นสูงของนักเรียนในโรงเรียน และการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน 
2) ให้ความส าคัญกับคุณภาพ มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ปรับรูปแบบตารางสรุปผลการ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 4) ควรส่งเสริมให้โรงเรียนใช้โปรแกรมค านวณภาวะโภชนาการ  
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรมีการตรวจสอบข้อมูล และส่งผลข้อมูลหลังจากวิเคราะห์ให้กับโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ  
ค าส าคัญ: ระบบ,สารสนเทศ,การเฝ้าระวังทางโภชนาการ  
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

Abstract 

 This study was a cross-sectional descriptive study. The study aimed to 1) examine the 
situation of nutritional problem in school and 2) examine the information system making for 
nutritional surveillance in school. The subject was selected by purposive samplingfrom 3 schools 
located at Amphoe Muang of KamphaengPhet Province : Lummakrok School, Bantoongsettee 
School and Bansuwannaphum School. The data was collected from the teachers who responded 
in school health by focused interview that followed the prepared questionnaires. Then, the 
situation of nutritional problem in schools was showed fromthe secondary datawhich school 
recorded in year 2012. Hence, the quantitative data were analyzed by numberand percentage 
and primary qualitative data were analyzed by data group, data system, data consistency and 
data component. 
 Results showed that 1) the overall malnutrition prevalence rate of 3 schools was 
28.23 percentage and found the highest malnutrition prevalence rate in Lummakrok School was 
18.03 percentage 2) the results of information system making for nutritional surveillance in school 
were as follows : 1) the data collectionand data recheck found that the 3 schools collect weight 
and height of the students differently such as collecting 2 times/semester (2 schools) and 
collecting 1 time/semester      (1 school), data collectors were classroom teachers of each school 
using different instruments for weight and height measurement, the classroom teachers gave the 
data to health school teachers to analyze and to report the resultsinraw data or analyzed data 
and never rechecked from school health teachers, observed data showed that nobody is 
concerned about the instrument kept and quality checked 2) data analyzed show that 2 
methods of assessment data such as compared with standard graph and used computer program 
to data analysis and data analysis method varied and depended on class teachers that affected 
to high or less data error 3) presentation and data kept showed that schools have different 
format  depending on school to prepare report for the director and participate organization and 
found that an error of record table because the school adapted format by themselves 4) 
problem and obstacle found that data collection of weight and height were easy to collect even 
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though lack of  help from public health officer but if they have instrument such as nutritional 
surveillance program, it should help them 
 The suggestion of this study are 1)to promote the knowledge of data collection 
technique of weight and height of school children and promote the awareness of the important 
data collection andsolveof malnutrition problem in school2) to concern the quality of collection 
instruments3) adjust the conclusion tableformat ofnutritional surveillance report to be standard 
4) to promote the nutritional surveillance program used in school5) health promotion 
hospitalshould be usually recheck data and return analyzed data to the school.   
Keywords : system, information, nutritional surveillance 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการข้อมูลด้านโภชนาการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโภชนาการใน
โรงเรียนโดยเฉพาะปัญหาภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียน โรงเรียนมีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังทางโภชนาการ ประกอบกับการวัดการเจริญเติบโตของเด็กในโรงเรียน ภายใต้การดูแลของค รู
อนามัยโรงเรียน และบุคลากรทางสาธารณสุข ข้อมูลปัญหาโภชนาการจากโรงเรียนจะถูกส่งผ่านไปยังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อรวมรวมในระดับจังหวัด และประเทศต่อไป ดังนั้นถ้าข้อมูลที่มีการจัดเก็บในระดับโรงเรยีน
ไม่ถูกต้อง ขาดกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ อาจน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาไม่มี
ประสิทธิภาพได้ เนื่องจากผู้บริหารไม่ทราบข้อเท็จจริง จากปัญหาดังกล่าว จึงน ามาซึ่งการศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดท าสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนให้น่าเช่ือถือและน าไปใช้วางแผนแก้ไขปัญหาโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    
        วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน 
2. เพื่อศึกษาการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียน 

                 ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการเฝา้ระวังทางโภชนาการโดยการติดตามน้ าหนัก และส่วนสูงของ
นักเรียนเท่านั้นส าหรับการศึกษาน้ีการมีภาวะทุพโภชนาการใช้เกณฑ์น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสงู (weight for height) 
คือ ภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ คือ นักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงน้อยกว่า -2 S.D. และภาวะโภชนาการ
เกิน คือ นักเรียนที่มีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมากกว่า +2 S.D. เป็นต้นไป  

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดแพงเพชร และกลุ่มตัวอย่าง คือ 
โรงเรียน 3 โรงเรียนที่ได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่ โรงเรียนล ามะ
โกรก โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี และโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ เป็นต้น 
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  วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษานี้มี 3 รูปแบบ คือ 1) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะจง (focused interview) ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ (questioned interview) กับผู้
เกี่ยวกับงานโภชนาการในโรงเรียน (key informants) ได้แก่ อาจารย์ผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียน จ านวน 1-2 คน/
โรงเรียนโดยประเด็นของค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังทางโภชนาการ
ในโรงเรียนการตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน 2) การสังเกตสภาพแวดล้อม ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น เครื่องช่ัง
น้ าหนัก และวัดส่วนสูงของแต่ละโรงเรียน สื่อที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในโรงเรียน ตารางสรุป
รายงานการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียนเป็นต้น และ3) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่แสดงภาวะโภชนาการ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 ที่มีการรวบรวมไว้ที่โรงเรียนเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์  

 การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถานการณ์ปัญหาทุพโภชนาการในแต่ละโรงเรียน แสดงด้วยจ านวน และร้อยละ 
2. ข้อมูลคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจง โดยใช้วิธีการจัดกลุ่ม จัดระบบ 

ความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงของข้อมูล 

  ผลการวิจัย 

สถานการณ์ปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน 

 จากการศึกษา และประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิที่โรงเรียนได้บันทึกเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในนักเรียน 
พบอัตราความชุกของการมีภาวะทุพโภชนาการในภาพรวมจากคิดเป็นร้อยละ 26.23 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
โรงเรียน พบว่าโรงเรียนล ามะโกรกมีอัตราชุกของการมีภาวะทุพโภชนาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.03 รองลงมา 
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ คิดเป็นร้อยละ 5.19 และโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี คิดเป็นร้อยละ 3.01 ตามล าดับแสดงดัง
ตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 อัตราชุกของการมีภาวะทุพโภชนาการในนักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2555  

โรงเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

อัตราชุกของการม ี
ภาวะทุพโภชนาการ 

จ านวน ร้อยละ  
บ้านทุ่งเศรษฐี 66  11 3.01 
บ้านสุวรรณภูมิ  154 19 5.19 
ล ามะโกรก  146 66 18.03 

รวม  366 96 26.23 
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของการมภีาวะโภชนาการเกิน และภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรยีนบ้านทุ่งเศรษฐี 

ชั้น ภาวะโภชนาการการเกิน ภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ ์
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ป.1 0 0.00 0 0.00 
ป.2 1 1.52 2 3.03 
ป.3 1 1.52 0 0.00 
ป.4 3 4.55 0 0.00 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของการมีภาวะโภชนาการเกิน และภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี (ต่อ) 
 

ชั้น ภาวะโภชนาการการเกิน ภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ ์
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ป.5 3 4.55 0 0.00 
ป.6 1 1.52 0 0.00 
รวม 9 13.64 2 3.03 

 จากตารางที่ 3 พบว่า โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีมีภาวะทุพโภชนาการในนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 16.67 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน คิดเป็นร้อยละ 13.64 และภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ คิดเป็นร้อย
ละ 3.03 ตามล าดับ   
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของการมีภาวะโภชนาการเกิน และภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนล ามะโกรก  

ชั้น ภาวะโภชนาการการเกิน ภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ ์
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ป.1 0 0.00 13 0.00 
ป.2 5 3.42 9 6.16 
ป.3 5 3.42 6 4.11 
ป.4 5 3.42 6 4.11 
ป.5 0 0.00 3 2.05 
ป.6 3 2.05 11 7.53 
รวม 18 12.33 48 32.88 
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 จากตารางที่ 4 พบว่าโรงเรยีนล ามะโกรกมภีาวะทุพโภชนาการในนักเรียนคดิเป็นร้อยละ 45.21 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มภีาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ คดิเป็นร้อยละ 32.88 และภาวะโภชนาการเกิน คิดเป็นร้อย
ละ 12.33 ตามล าดับ 

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละของการมภีาวะโภชนาการเกิน และภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรยีนบ้านสุวรรณภมู ิ
 

ชั้น ภาวะโภชนาการการเกิน ภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ ์
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ป.1 2 1.30 0 0.00 
ป.2 1 0.65 3 1.95 
ป.3 1 0.65 1 0.65 
ป.4 0 0.00 3 1.95 
ป.5 1 0.65 1 0.65 
ป.6 2 1.30 4 2.60 
รวม  7 4.55 12 7.79 

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า โรงเรียนมีภาวะทุพโภชนาการในนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 12.34 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนที่มีภาวะน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 7.79 และภาวะโภชนาการเกิน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
ตามล าดับ ซึ่งสถานการณ์ปัญหาทุพโภชนาการ ในโรงเรียนยังคงมีอยู่ ทั้งที่จัดหวัดก าแพงเพชรได้ด าเนินการจัดท า
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ปีงบประมาณ 2541 (อัธยา จันทร์ศิริ, 2553) ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้ พบทั้งปัญหาภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (2 โรงเรียน)ภาวะโภชนาการเกิน (1 โรงเรียน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้
ว่าโรงเรียนไม่ได้น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ท าให้ปัญหายังคงมีอยู่เนื่องจากพบ
ปัญหาทุพโภชนาการทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งกระบวนการด าเนินงานด้านนี้ในโรงเรียน
ตามแนวทางของการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ต้องมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการที่พบใน
โรงเรียน (WHO, 1986 อ้างถึงใน อัธยา จันทร์ศิริ, 2553)นอกจากนี้สุธี สฤกดิ์ศิริ (2555) แนะน าเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานอนามัยโรงเรียน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโภชนาการในโรงเรียน นอกจากมีการเฝ้าระวังเรื่องภาวะ
โภชนาการในเด็กนักเรียนแล้วการสร้างเครือข่ายแนวร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการปลูกจิตส านึกในการมี
พฤติกรรมสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย   
 2. การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียน   
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับครูอนามัยโรงเรียนในประเด็นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการตรวจสอบ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลการน าเสนอและการจัดเก็บข้อมูล และปัญหาและอุปสรรค มีรายละเอียดดังนี้   
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิโรงเรียน
ล ามะโกรกในประเด็นการเก็บรวบรวบ และการตรวจสอบข้อมูล พบว่าโรงเรียนมีการเก็บรวบรวมน้ าหนักและ
ส่วนสูงเหมือนกัน คือ เก็บข้อมูลในช่วงภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา โดยจ านวนการรวบรวมน้ าหนัก และ
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ส่วนสูงในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน คือ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง (2 โรงเรียน) และปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง (1 โรงเรียน) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพท่ีว่านักเรียนทุกคนควรได้รับ
การประเมินภาวะการเจริญเติบโตอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งโดยการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงแล้วน าไปเทียบกับ
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข, 2547, หน้า 53)ส าหรับผู้เก็บรวบ
รวบข้อมูลของทุกโรงเรียน คือ ครูประจ าช้ัน ซึ่งขัดแย้งกับแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดไว้ว่าการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-4 ผู้ที่ช่ัง
น้ าหนัก และวัดส่วนสูงนักเรียน จะด าเนินการโดยครูประจ าช้ัน หรือมอบหมายให้ผู้น านักเรียนภายใต้การดูแลของ
ครูประจ าชั้น หรือครูอนามัย แล้วบันทึกในบัตรสุขภาพ ในกรณีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีการประเมินและ
บันทึกการตรวจด้วยตนเอง (กระทรวงสาธารณสุข, 2547, หน้า 53) อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูงทั้ง 
3 โรงเรียน มีลักษณะและคุณภาพต่างกัน การส่งข้อมูลจากครูประจ าช้ันให้กับครูอนามัยโรงเรียนเพื่อการ
ประมวลผลมีการรายงานข้อมูล 2 ลักษณะ คือ เป็นน้ าหนัก และส่วนสูง หรือข้อมูลที่ประมวลผลการเจริญเติบโต
แล้วซึ่งไม่มีการตรวจสอบข้อมูลโดยครูอนามัยโรงเรียน และจากสังเกตสภาพการเก็บรักษาอุปกรณ์ พบว่าโรงเรียน
ไม่ให้ความส าคัญกับการเก็บ และตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงซึ่งวีระ สุภากิจ  
(2539) กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนนั้นต้องก าหนดหน่วยงาน และบุคลากรที่
ชัดเจน ก าหนดวิธีการจัดเก็บ และวิธีการบันทึกข้อมูลก าหนดปฏิทินในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน และประเด็นการ
ตรวจสอบข้อมูลควรค านึงถึงความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ความเที่ยงตรงของข้อมูล แลสารสนเทศ ต้องมีความ
แม่นย าจากการใช้เครื่องมือตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบและแก้ไขใหม่เมื่อพบปัญหาเป็นต้น 
 การประมวลผลข้อมูล 

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิโรงเรียนล ามะ
โกรกในประเด็นการประมวลผลข้อมูล พบว่าโรงเรียนมีวิธีการประมวลผลข้อมูล2 ลักษณะ คือ ค านวณด้วยเครื่องคิด
เลข และน าค่าท่ีได้ไปเทียบจากกราฟฯ และใช้โปรแกรมค านวณภาวะโภชนาการและแยกกันประมวลผลในแต่ละช้ัน
เรียน ซึ่งการใช้วิธีการประมวลผลที่ต่างกันท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนมากน้อยต่างกัน ซึ่งวีระ สุภากิจ  (2539) 
แนะน าการประมวลผลสารสนเทศควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือผู้รับผิดชอบงาน
โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการและให้ยึดหลักว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไร เพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่าในการจัดท า และหาก
โรงเรียนน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ควรอย่างยิ่งในการเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นภายนอก
ด้วยเป็นต้น 

 การน าเสนอและการจัดเก็บข้อมูล 
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิโรงเรียนล ามะ
โกรกในประเด็นการน าเสนอและการจัดเก็บข้อมูล พบว่าโรงเรียนมีรูปแบบการน าเสนอและจัดเก็บข้อมูลที่ต่างกัน
ตามสภาพของโรงเรียนเพื่อน าเสนอสารสนเทศต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพบความผิดพลาดของ
รูปแบบตารางบันทึกที่โรงเรียนมาดัดแปลงรูปแบบเองซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  (2544, หน้า 22) กล่าวถึงระบบ
สารสนเทศในประเด็นการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ควรมีความชัดเจน กะทัดรัด ตรงต่อความต้องการและ
สะดวกในการน าข้อมูลไปใช้ เช่น กราฟ แผนภาพ หรือการบรรยายก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการจัดเก็บ
ข้อมูลควรสะดวกต่อการค้นหาเพื่อน ามาใช่ประโยชน์ อาจท าเป็นแฟ้มเอกสาร หรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ตามศักยภาพ
สถานศึกษา แต่ต้องสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 ปัญหาและอุปสรรค 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับโรงเรยีนบ้านทุ่งเศรษฐี โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมโิรงเรียนล ามะ

โกรกในประเด็นการน าเสนอและการจัดเก็บข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าการช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงไม่ยากในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ถึงแม้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาช่วยเหลือแต่หากได้เครื่องมือ เช่น โปรแกรมค านวณ
ภาวะโภชนาการมาช่วยในการประเมินผลจะท าให้ง่ายขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักความส าคัญของข้อมูลที่
ถูกต้องของแต่ละโรงเรียนยังน้อยอยู่ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังทางโภชนาการในโรงเรียน 

1.1 ด้านผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ควรได้รับ 1) การส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคการเก็บ 2) ควรได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกตอ้ง และ 3) มีการสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียนส าหรับการศึกษานี้คือครูประจ าช้ันที่ท าการ
ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงซึ่งไม่มีการจัดอบรมถึงเทคนิค    การวัดที่ถูกต้อง หรือมีการสร้างความตระหนักให้เห็น
ความส าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูล และการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียน และจากการศึกษา พบการ
รวบรวมข้อมูลจากครูประจ าช้ันให้กับครูอนามัยโรงเรียน ซึ่งลักษณะของข้อมูลควรเป็นไปในแนวเดียวกัน เช่น ส่ง
เฉพาะน้ าหนักและส่วนสูง หรือส่งข้อมูลหลังจากประเมินภาวะโภชนาการเด็กแล้ว เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในแนว
เดียวกันและลดข้อผิดพลาดของการจัดท าสารสนเทศ 

1.2 ด้านมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนไม่ให้ความส าคัญ
ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน และพร้อมใช้งานเช่น ไม่มีการปรับน้ าหนักก่อนการใช้งาน ไม่มีการ
ตรวจเช็คความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้มีมาตรฐานไม่เท่ากัน เช่น การช่ังน้ าหนักใช้
เครื่องวัดที่วางขายตามท้องตลาดซึ่งจะมีปัญหาเรื่องการคลาดเคลื่อน ส่วนที่วัดความสูงไม่มีการพิงไว้ที่ผนัง พบไม้
กระดานที่ใช้วัดเอียงซึ่งอาจท าให้ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อน   

1.3 ด้านรูปแบบของตารางสรุปภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน ควรปรับให้เป็น 
รูปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการดึงข้อมูลไปใช้จัดท าสารสนเทศในระดับจังหวัด ซึ่งจากการวิจัยพบว่ามีโรงเรียนมี
การดัดแปลงรูปแบบตารางซึ่งพบความผิดพลาด คือ พิมพ์ผิดจากน้ าหนักตามเกณฑ์ความสูง แต่โรงเรียนใช้น้ าหนัก
ตามเกณฑ์อายุ และตารางที่แสดงให้เห็นถึงภาวะอ้วน โรงเรียนบางโรงเรียนรวมจ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะเริ่มอ้วน กับ
อ้วนไว้เป็นช่องเดียวกัน เป็นต้นซึ่งอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ ดังนั้นหน่วยงานที่ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควรตรวจความถูกต้องเรื่องรูปแบบตารางการบันทึก 
และให้ค าช้ีแนะกับโรงเรียน  

1.4 ด้านการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ควรส่งเสริมให้โรงเรียนใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูปในการค านวณภาวะโภชนาการนักเรียน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วใช้ได้แม้นักเรียนมีปริมาณมากแต่
โปรแกรมส าเร็จรูปบางโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ไม่สามารถคัดลอก เพื่อเผยแพร่ได้   

1.5 ด้านการประเมินติดตามผลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลควรมีการ 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กระบวนการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลข้อมูลหลังจากวิเคราะห์ให้กับโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้โรงเรียนสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในโรงเรียนต่อไป 
และสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกันให้กับโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เพิ่มจ านวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะโรงเรียนของภาครัฐเพื่อเป็น 
ตัวแทนของข้อมูลในภาพของจังหวัดก าแพงเพชร 
       2. ศึกษาบริบทอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังทาง 
โภชนาการร่วมด้วย เช่น การตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาของครู และบริหารในโรงเรียนแนวทางการแก้ไข
ปัญหา และดูแลเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ และการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนบริบทของครอบครัวนักเรียน เป็น
ต้น  
 กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษาในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ 

(4071601) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนของนักศึกษา ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงกับ ผู้อ านวยการ

โรงเรียน และครูผู้เกี่ยวข้องกับงานโภชนาการในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี โดยอาจารย์รัชนีทองปาน 
ต าแหน่งครูอนามัยโรงเรียน และอาจารย์สกลภัทร์ อ่อนน่วม ต าแหน่งครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณ
ภูมิ โดยอาจารย์ปวีณา บังควร ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน และโรงเรียนล ามะโกรก โดยอาจารย์ชนิดา 
กระษาปณ์เลิศ ต าแหน่งครูอนามัยโรงเรียน 
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