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บทนา
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 เป็ นต้ นมา การดาเนินงานอนามัยโรงเรี ยนในประเทศไทย ได้ เปลี่ยนแปลงแนวทางไปสู่ การดาเนินงานโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ แนวคิดการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่โรงเรี ยนเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นในการดาเนินงาน โดยอาศั ยความร่ วมมือจากทุ กฝ่ ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องตั้งแต่ ผู้บริ หารโรงเรี ยน คณะครู อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรี ยน นักเรี ยน ผู้ปกครอง เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ข ชุ มชน ร่ วมกัน
คิดร่ วมกันทาโดยมีองค์ ประกอบที่สาคัญ 10 องค์ ประกอบ ในองค์ ประกอบที่ 5 เรื่ องบริ การอนามัยโรงเรี ยน ซึ่ งได้ มีความสอดคล้ องกับ
มาตรฐานการศึ กษาและหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศั กราช 2544 มาตรฐานการศึ กษาที่ 10 ผู้เรี ยน มีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตที่ดี และมาตรฐานการศึ กษาที่ 18 สถานศึ กษาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งในองค์ ประกอบ
ดังกล่ าวได้ กาหนดตัวชี้วัด การตรวจสุ ขภาพนักเรียนไว้ 2 ข้ อ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 4 ได้ รับการตรวจสุ ขภาพโดยบุคลากร
สาธารณสุ ข อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง และ นักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5 ถึงชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ตรวจสุ ขภาพด้ วยตนเองภาคเรี ยนละ 1
ครั้ง การดาเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนต่ างๆ ยังไม่ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูลการตรวจ
สุ ขภาพด้ วยตนเองของนักเรี ยน ทาให้ ไม่ สามารถวิเคราะห์ สภาพปั ญหาสุ ขภาพของนักเรี ยนและปั ญหาสุ ขภาพนักเรี ยนไม่ ได้ รับการ
วางแผนแก้ ไขตรงกับปัญหา จากสถานการณ์ ดังกล่ าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้ อมูลการตรวจสุ ขภาพ
ด้ วยตนเองสาหรับนักเรียน เพือ่ ช่ วยในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และเป็ นแหล่ งข้ อมูลพิสูจน์ การประเมินตามตัวชี้วัด ยังนาข้ อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ และประมวลผล ไปเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคใน
กลุ่มนักเรียนได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. เพือ่ ศึกษาระบบการตรวจสุ ขภาพด้ วยตนเองของนักเรียน ระบุปัญหา
และ ความต้ องการเพือ่ ปรับปรุงระบบ
2. เพือ่ ออกแบบฐานข้ อมูล พัฒนาและประเมินระบบการตรวจสุ ขภาพ
ด้ วยตนเองสาหรับนักเรียน

1. ได้ ระบบฐานข้ อมูลเพื่อการจัดการข้ อมูลการตรวจสุ ขภาพด้ วยตนเอง
สาหรับนักเรียน
2. ได้ ระบบสารสนเทศข้ อมูลการตรวจสุ ขภาพด้ วยตนเองสาหรับนักเรียน
ทีช่ ่ วยในการเข้ าถึงข้ อมูล ง่ ายต่ อการวิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูล

กระบวนการทางาน
วิธีการดาเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรี ยน ระดับช่ วงชั้ นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้ านหนองบัวฮี สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 ผู้พฒ
ั นาได้ ทาการศึกษาระบบการทางานให้ เข้ าใจเป็ นอย่ างดีโดย
คานึงถึงข้ อมูลต่ างๆที่จาเป็ นหลายข้ อประกอบกัน เช่ น แนวนโยบายของหน่ วยงานต้ นสั งกัด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับระบบงาน วิธีการ
ดาเนินงานของระบบ การทางานของระบบหรือการนาระบบใหม่ มาใช้ แทนระบบเดิม ระบบสารสนเทศเพือ่ ประเมินและคัดกรองพฤติกรรม
เด็กนักเรียน ระดับช่ วงชั้นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้ านหนองบัวฮี ซึ่งอาศัยการประมวลผลด้ วยมือ ทาให้ เกิดความล่ าช้ าและอาจเกิด
ข้ อผิดพลาดในการทางานได้ ง่าย การนาคอมพิวเตอร์ เข้ ามาเพื่อใช้ ในการประมวลผลและการออกรายงานผล เพิ่มความสะดวกรวดเร็ ว
ประหยัดเวลาในการทางานและมีความแม่ นยามากยิง่ ขึน้

ภาพที่ 1. หน้ าจอหลักของระบบ

ภาพที่ 2. สรุปผลการตรวจสุ ขภาพด้ วยตนเองสาหรับนักเรียน

ภาพที่ 3. หน้ าจอสาหรับบันทึกข้ อมูลสุ ขภาพของนักเรียน

ภาพที่ 4. หน้ าจอสาหรับแสดงข้ อมูลชั้นเรียน

ภาพที่ 5. หน้ าจอแสดงรายการรายงานทีม่ ีในระบบ

ภาพที่ 6. หน้ าจอแสดงแผนภูมสิ รุ ปผลการตรวจสุ ขภาพ

สรุปผลการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรี ยน ระดับช่ วงชั้ นที่ 1 และ 2 กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้ าน
หนองบัวฮี สานักงานเขตพืน้ ที่การศึ กษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็ นส่ วนหนึ่งของการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นงาน
ปฏิบัติการด้ านระเบียนข้ อมูลนักเรี ยนในโรงเรี ยนขั้นพืน้ ฐานให้ มีประสิ ทธิภาพ โดยการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้ องกับ
โปรแกรมระบบระเบียนข้ อมูลนักเรียนในโรงเรียนขั้นพืน้ ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบบมีสมรรถนะการทางาน ดังต่ อไปนี้
1. สามารถจัดการข้ อมูลนักเรียนผ่ านโปรแกรม OBEC-SMIS สู่ โปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่ ประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียน
ระดับช่ วงชั้นที่ 1 2. สามารถจัดการคิดคานวณค่ าแบบประเมินทั้ง 3 ด้ าน คือ แบบประเมินของนักเรียน แบบประเมินผู้ปกครอง แบบ
ประเมินครู เพือ่ ทาการหาค่ าสรุ ปจากแบบประเมินทั้ง 3 ด้ าน 3. สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ อย่ างถูกต้ อง และข้ อมูลเป็ นปัจจุบัน 4. สามารถ
นาไปบริหารจัดการฐานข้ อมูลระบบสารสนเทศเพือ่ ประเมินและคัดกรองพฤติกรรมเด็กนักเรียน ระดับช่ วงชั้นที่ 1 และ 5. สามารถสารอง
ข้ อมูลในฐานข้ อมูล และนาเข้ าข้ อมูลได้ 6. สามารถรายงานผลแบบสรุ ปนักเรียนตามรายชั้น รายชื่อ รายสกุล ได้

