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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความคิดเห็นตอบทบาท และ การปฎิบัติงานของครู
พยาบาล และการยอมรับของผูปกครองเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ตอบทบาท และการใหบริการ
สุขภาพของครูพยาบาลโรงเรียน ท้ังในโรงเรียนที่มีและไมมีครูพยาบาลประจํา   ซึ่งเปนการศึกษาทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ   ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกดวยแนวคําถามกับครูพยาบาล  และครูท่ีทําหนาท่ี
ใหบริการดานสุขภาพ รวมจํานวน 2 คน และใชแบบสอบถามที่ตอบดวยตนเองกับผูปกครองเด็กนักเรียน 
จํานวน 580 คน ในทั้งสองโรงเรียน ซึ่งพบวาโรงเรียนที่มีครูพยาบาล มีจํานวนหอง และนักเรียนมากกวา
โรงเรียนที่ไมมีครูพยาบาลประจํา สําหรับผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางเปนชายรอยละ 53.1 อายุเฉลี่ย 37.5 
ป ประมาณหนึ่งในสามของผูปกครองเปนขาราชการ รองลงมา รอยละ 17.1 เปนลูกจางบริษัทเอกชน 

การศึกษายังพบวาท้ัง ครูพยาบาลโรงเรียน  ครูท่ีทําหนาท่ีใหบริการดานสุขภาพ และผูปกครอง มี
ความคิดเห็นตรงกันวาจําเปนตองมีครูพยาบาล (จบดานการแพทยหรือพยาบาล) ทํางานประจําและเต็ม
เวลา สําหรับบทบาทที่สําคัญของครูพยาบาลในโรงเรียน มีอยู 6 ประการ คือ (1) การปฐมพยาบาล และ
การดูแลในภาวะฉุกเฉินในเด็กนักเรียน (2) การคัดกรองทางดานสุขภาพ (3)การจัดทําทะเบียนประวัติของ
เด็กนักเรียน (4)การจัดการระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (5) การเปนผูใหคําปรึกษาแก
นักเรียน ครู และผูปกครอง ดานสุขภาพ (6) การใหสุขศึกษา  สวนกิจกรรมที่จําเปนอยางยิ่ง 5 ประการ ท่ี
ครูพยาบาลในโรงเรียนตองดําเนินการ คือ (1) การดูแลเรื่องสุขาภิบาลดานอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนและครู (2) การตรวจสุขภาพ และลงรายงานผลการตรวจลงในระเบียนอยางตอเนื่อง (3)การจัดหา
ยาท่ีจําเปนสําหรับเด็กนักเรียนและครู (4) การจัดหาน้ําดื่มท่ีสะอาดและการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
(5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม สําหรับเด็กนักเรียนและครู บทบาท  ซึ่ง
บทบาท และบริการท้ังหมดของครูพยาลโรงเรียน  สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังพบวาผูปกครองของ โรงเรียนที่มีครูพยาบาล ทราบที่ตั้งของหอง
พยาบาลอยางถูกตอง และไดรับขอมูลดานสุขภาพ มากกวาโรงเรียนที่ไมมีครูพยาบาล (p <0.001) 
นอกจากนี้ ผูปกครองรอยละ 94.6 เห็นดวยท่ีจะสนับสนุนการใหบริการสุขภาพในโรงเรียน และรอยละ 81 
เห็นดวย โดยการจายเงินสนับสนุนโดยตรง จากผลการศึกษาสามารถประยุกตใชเปนขอเสนอแนะ
แนวทาง และยุทธศาสตรในการจัดใหมีครูพยาบาลในโรงเรียนตอไป 
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This research aimed to examine opinions of school nurses towards their works 
with children and the perceptions of primary school parents/ guardians of school 
nurse’s roles and health services which were provided by school nurses including the 
both categories of schools, which had school nurse and did not have school nurse. 
This was a descriptive study using both qualitative and quantitative methods, with in-
depth interview following guideline question for 2 school nurse and school health 
staff, and with self - responding questionnaires for 580 parents/guardians of primary 
school students in 2 primary schools in BacNinh City. In the school having school 
nurse, the number of class room and students was larger than in school without school 
nurse. About the respondents, there were 53.1% males, with the mean of age was 
about 37.5 years, about one-third of parents/ caregivers of both schools working for 
the government and 17.1% were private company employees.  

The study found that both subject groups including school nurse and school 
health staff and almost parents thought that it needed a permanent school nurse to 
work full-time. The findings pointed out 6 prior roles of school nurse, including (1) 
providing first aid and emergency care for student at school, (2) performing health 
screenings, (3) managing student health records, (4) providing a sanitary school 
environment, (5) consulting health issues for students, teachers and parents, (6) 
providing health education. There were shown 5 necessary activities that school nurse 
can provide, which included (1) Providing lunch with food safety hygiene to students 
and teachers, (2) Checking up student’s health and Maintaining student’s health 
record, (3) Providing necessary medicine for students and teachers, (4) Providing 
fresh water and sanitary environment, (5) Providing teaching-learning and playing 
environment for students and teachers. All of these roles and services accorded with 
the school health tenors of Ministry of Health and Ministry of Education Training. 
The study also found that, the parents/guardians in school having school nurse know 
correctly about setting school nurse and health clinic exiting in their children school 
than in school having school health staff (p<0.001) and they got more information 
about school health programs from school than in school having school health staff 
(p<0.001). Besides, the results showed that the parents agreed to support for school 
health services (94.6%) and 81% of them wanted to pay directly for school. To assess 
effectiveness on implementing the roles of school nurse and school health services 
there need to have the other investigation study and the other should study about 
mobilization of social resources and community participation. 
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