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Abstract
The purpose of this descriptive research was to study the health status of grade 7
students and the situation of environmental sanitation of a secondary school at the
Nakhon Phanom Municipality. The study was conducted in 2009. A total of 585
students were purposively selected. Methods used included the physical
examination of students and the recording of the environmental sanitation.
Conventional descriptive statistics were used to analyze the result. From the
students 99% underwent a physical examination. It was found that 0.35% were
underweight, 7.1% overweight, 0.7% stunted, while 1.4% were rather short and
0.9% very thin. The proportion of obese students was 3.8% and 12.43% were found
with dental carries. The vision was abnormal for 11.6% and hearing was impaired
by 0.5%. The environmental sanitation passed the standard level demanded of
health promoting schools. The results of this study may be considered as baseline
information for improving and developing health promotion for grade 7 students.
Keyword: Health Status, Grade 7 Students, Nakhon Phanom
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บทนํา
สุขภาพดีเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของคุณภาพชีวิต
ของบุคคลในสังคม ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของ
บุคคล การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ท้งั ร่างกาย จิตใจ สังคม
จิ ต วิ ญ ญาณ เป็ นความจํา เป็ นพื้ นฐานของมนุ ษ ย์ ท่ีผ้ ู อ่ื น ไม่
สามารถหยิบยื่นให้ ได้ เป็ นสิ่งที่ทุกคนต้ องตระหนัก แสวงหา
สร้ า งเสริ มให้ เ กิด กับ ตนเองเพื่ อ ประโยชน์ แก่ ต นเอง สัง คม
ด้ วยการปฏิบัติเป็ นประจําทุกวันจนเป็ นนิสยั จะสามารถป้ องกัน
ตนเองและครอบครั ว ไม่ ใ ห้ เจ็ บ ป่ วยได้ โดยการอยู่ ใ น
สภาพแวดล้ อมที่ดี ครอบครั ว ที่อบอุ่น มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรั พย์สิน สามารถปรับตัวให้ ดํารงชีวิตอยู่ ในสังคม
อย่ า งมี คุ ณ ภาพและเป็ นสุข (กองโภชนาการ กรมอนามั ย ,
2545) ในปั จจุ บันปั ญหาสุขภาพอนามัยของประเทศไทยได้
เปลี่ ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ค วาม
สลั บซั บซ้ อนมากขึ้น การติด ต่ อสื่อสารและการรั บรู้ข่ าวสาร
เป็ นไปอย่างรวดเร็ว มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ จึงส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน (อ้ อมฤทัย มั่นในบุญธรรม,
วิรัช มั่นในบุญธรรม,และประจักร บัวผัน, 2548) เด็กเป็ น
ทรั พ ยากรที่ส ําคั ญ ของประเทศ การจะพั ฒ นาประเทศให้ มี
ความเจริ ญยั่ง ยืน จําเป็ นต้ องพั ฒ นาเด็กให้ มีความพร้ อมใน
ทุ ก ๆ ด้ าน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ านสุ ข ภาพอนามั ย และ
สิ่ง แวดล้ อ ม การจั ด สิ่ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นให้ ดี น้ั น ทํา ให้
นักเรี ยนอยู่ ในสิ่งแวดล้ อมที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ มีสุขภาพที่ดี
มี นํ้า ดื่ ม นํ้า ใช้ ที่ ส ะอาด มี ห้ องนํ้า ห้ องส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
มีบรรยากาศร่ มรื่นน่าอยู่ นักเรียนได้ รับอากาศที่บริสุทธิ์ ไม่มี
เสี ย งรบกวน กลิ่ น รบกวน ปราศจากแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ข อง
เชื้อโรค ทําให้ นักเรี ยนมีสมาธิในการเรียน มีสุขภาพจิตและ
สุ ข ภาพกายที่ ดี สามารถอยู่ ร่ ว มในสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข
ปราศจากโรคภั ย ต่ า งๆ การมี สุข ภาพที่ดี สมบู ร ณ์ แ ข็ง แรง
ปราศจากโรค ทั้ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ มี อ ารมณ์ แ จ่ ม ใส
ร่าเริง อยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ดี ไม่มีมลภาวะหรือสารเสพติด จึงมี
ความสํา คั ญ อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ให้ เด็ก เจริ ญ วั ย เป็ นประชากรที่
สามารถใช้ ศั ก ยภาพของตนเองให้ เกิ ด ประโยชน์ กั บ
ประเทศชาติได้ สูงสุด กลุ่ มเด็กจึงถือเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่ควรให้
การดูแลด้ วยการส่งเสริมด้ านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้ อมที่
เหมาะสม การได้ รับ การดู แ ลที่ดีท้ัง ด้ า นร่ างกาย จิ ต ใจและ
สัง คมจะทํา ให้ เด็ก สมบู ร ณ์ แ ข็ง แรง ประกอบกั บ ได้ ซึ ม ซั บ
สิ่งแวดล้ อมและสังคมที่ดีจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
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ในอนาคต เนื่องจากเด็กวันนี้จะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท่มี ีคุณภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ไป (สถิ ต วงศ์ สุ ร ประกิต , นงเยาว์
อุดมวงศ์, และสุชาดา นันทะแกล้ ว, 2549) นักเรี ยนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา เป็ นวั ย แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงเข้ า สู่ร ะยะวั ย รุ่ น
สภาพร่ างกายมีการเจริญเติบโตและมีความเปลี่ยนแปลงใน
ด้ านร่ างกายอย่ างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ ของ
ระบบการศึกษาที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในฐานะ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละเป็ นพลเมื อ งดี ข องชาติ (อ้ อ มฤทั ย
มั่นในบุญธรรม, วิรัช มั่นในบุญธรรม,และประจักร บัวผัน,
2548) เด็ก และเยาวชนถื อ เป็ นทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และ
มีความสําคัญอย่ างยิ่ง เป็ นวัยที่มีการพัฒนาทางด้ านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนให้ เป็ นผู้ท่มี ีความรู้ความสามารถ มีสุขภาพดี
รวมถึงการได้ รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ จึงเป็ นเรื่องสําคัญ
(ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2547) จากผลการสุ่มสํารวจสุขภาพ
และพฤติ ก รรมของเด็ ก นั ก เรี ย น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลถึ ง
อาชีวศึกษา ใน พ.ศ. 2550 โดยกรมอนามัย พบว่า นักเรียนมี
ปั ญหาหลายเรื่ อง ทั้ง เตี้ ย สายตาผิดปกติ หู ตึง ปั ญหาอ้ ว น
การมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายทั้งเหล้ า บุหรี่ อุบัติเหตุ ปั ญหา
สุขภาพจิต การมีเพศสัมพันธ์ท่เี ร็วขึ้น (กรมอนามัย, 2551)
จากปั ญหาและความสําคัญดังกล่ าว ผู้วิจัยจึงได้ ทาํ การศึกษา
ภาวะสุ ข ภาพของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาแห่ งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่ อนํา
ข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนดําเนินการสร้ างเสริม
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
ถูกต้ อง

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้น
ปี ที่ 1 และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ ง
หนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ปี การศึกษา 2552

วิธีดาํ เนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิ จั ย นี้ เป็ นการศึ ก ษาในรู ป แบบเชิ ง พรรณนา
(Descriptive study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษาครั้ ง นี้
ได้ แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่ งหนึ่ งในเขตเทศบาลเมื องนครพนม ประจําปี การศึกษา
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2552 จํานวน 585 ราย และกําหนดให้ นักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 ทุกรายเป็ นกลุ่มตัวอย่าง แต่จากผลการศึกษา พบว่า
มีจาํ นวนนักเรียนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 579 ราย

รวบรวมมานี้ จะถู กทําลายเมื่อสิ้นสุดโครงการวิ จัยแล้ ว และ
รายงานผลการวิจัยนี้ จะไม่ ปรากฏชื่อผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย
และสถาบันการศึกษา

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล

ผลการวิจยั

ได้ แก่ แบบบั น ทึ ก การตรวจสุ ข ภาพด้ วยตนเอง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ของสํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(2551) โดยนํามาใช้ เฉพาะแบบสํารวจภาวะการเจริญเติบโต
แบบสํา รวจภาวะสายตาและการได้ ยิ น และบั ต รสุ ข ภาพ
(สศ.3) รวมทั้งแบบสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมในโรงเรียน

ข้อมูลภาวะสุขภาพจากการสํารวจ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ดํา เนิ น การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล จําแนกเป็ นขั้นตอนได้ ดังนี้
(1) แจ้ งผู้บริหารโรงเรียนแล้ วตรวจสุขภาพนักเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 ในเดื อ นสิง หาคม พ.ศ.2552 โดย
ผู้วิจัยทําการตรวจสุขภาพนักเรียนด้ วยตนเองและบันทึกผล
การตรวจในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
(2) สํา รวจและสั ง เกตสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อมใน
โรงเรียน โดยใช้ แบบสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมในโรงเรียน
(3) สั ม ภาษณ์ ผ้ ู อํ า นวยการโรงเรี ย น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและนักการภารโรง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ จาํ แนกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น
ประเด็นดังนี้
(1) ข้ อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพและบัตร
สุขภาพของนักเรียนจํานวน 579 คน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้
การแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ
(2) ข้ อมูลจากการสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมใน
โรงเรี ยน การสังเกตและการสัมภาษณ์ วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

การพิทกั ษ์สิทธิ์ของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
ผู้วิจัยได้ ช้ ีแจงผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน
และนักเรียนกลุ่มตัวอย่ าง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ขั้นตอนการวิ จัย ผลของการวิจัยที่จะเกิดขึ้น
จะไม่มีผลใดๆ ต่อคะแนนและผลการเรียน พร้ อมทั้งขอความ
ร่ ว มมื อเข้ าร่ ว มโครงการวิ จัย โดยความสมั ค รใจ ถ้ า เข้ าร่ ว ม
โครงการวิจัยแล้ ว หากขอบอกเลิกการเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
ก็จะไม่ มีผลใดๆ ต่ อผู้ เข้ าร่ วมโครงการวิจัยและข้ อมูลที่เก็บ

จากการศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ งหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม พบว่า
(1) ภาวะการเจริญเติบโต
1.1) นํา้ หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า อ้ วน ร้ อยละ
3.8 เริ่มอ้ วน ร้ อยละ 2.8 ท้ วม ร้ อยละ 3.1 สมส่วน ร้ อยละ
84.3 ค่อนข้ างผอม ร้ อยละ 5.2 และผอม ร้ อยละ 0.9
1.2) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่ า สูง ร้ อยละ 3.9
ค่ อ นข้ า งสูง ร้ อ ยละ 6.0 ส่ ว นสูง ตามเกณฑ์ ร้ อ ยละ 87.9
ค่อนข้ างเตี้ย ร้ อยละ 1.4 และเตี้ย ร้ อยละ 0.7
1.3) นํา้ หนักตามเกณฑ์อายุ พบว่า นํา้ หนักมากเกิน
เกณฑ์ ร้ อยละ 7.1 นํ้ า หนั ก ค่ อ นข้ างมาก ร้ อยละ 3.9
นํา้ หนักตามเกณฑ์ ร้ อยละ 84.1 นํา้ หนักค่อนข้ างน้ อย ร้ อยละ
4.5 และนํา้ หนักน้ อยกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 0.4
(2) โรคฟันผุ
พบว่ า นั ก เรี ยนเป็ นโรคฟั น ผุ ร้ อ ยละ 12.4 และ
ไม่พบภาวะเหงือกอักเสบ
(3) ภาวะสายตา
พบว่า นักเรียนมีสายปกติ ร้ อยละ 88.4 และสายตา
ผิด ปกติ ร้ อ ยละ 11.6 (โดยมี ต าขวาผิด ปกติ ร้ อ ยละ 3.5
ตาซ้ ายผิดปกติ ร้ อยละ 4.3 และตาผิดปกติท้งั 2 ข้ าง ร้ อยละ
3.8)
(4) การทดสอบการได้ยิน
พบว่า นักเรียนได้ ยินปกติ ร้ อยละ 99.5 และได้ ยิน
ผิดปกติ ร้ อยละ 0.5
(5) สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน
5.1) ขยะ พบว่า พื้นที่บริเวณโรงเรียน สะอาด ไม่มี
เศษขยะ มี ถั ง ขยะ 70 ถั ง ทุ ก ถั ง มี ฝ าปิ ดมิ ด ชิ ด มี ถั ง แยก
ขยะเปี ยก/ขยะแห้ งและขวดพลาสติกอย่างชัดเจน
5.2) ห้ องส้ วม พบว่ า ห้ องส้ วมสําหรับนักเรียนชาย
มีจาํ นวน 24 ห้ อง เป็ นห้ องส้ วมสําหรับคนปกติท่วั ไป จํานวน
21 ห้ อง ห้ องส้ วมสําหรั บคนพิ การ จํา นวน 3 ห้ อง ไม่ มีโ ถ
ปั สสาวะ พื้นแห้ ง สะอาด มีแสงสว่ างเพียงพอ อากาศถ่ายเท
สะดวกและไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนห้ องส้ วมสําหรับนักเรียนหญิง
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มีจาํ นวน 24 ห้ อง เป็ นห้ องส้ วมสําหรับคนปกติท่วั ไป จํานวน
21 ห้ อง ห้ องส้ วมสําหรั บคนพิ การ จํานวน 3 ห้ อง พื้ นแห้ ง
สะอาด มีแ สงสว่ า งเพี ยงพอ อากาศถ่ า ยเทสะดวกและไม่ มี
กลิ่นเหม็นเช่นเดียวกัน
5.3) นํ้ า ดื่ ม และนํ้ า ใช้ พบว่ า มี นํ้ า ดื่ ม ให้ บริ ก าร
นักเรี ยน จํา นวน 2 ถัง ไม่ มีแก้ ว นํ้าไว้ บริ การ โรงเรี ย นยัง มี
การจําหน่ ายนํ้าหวาน นํ้าอัด ลม นํ้าผลไม้ แ ละนํ้า เปล่ า ส่ ว น
นํา้ ใช้ เป็ นนํา้ ประปา
5.4) ห้ องพยาบาล พบว่ า ห้ องพยาบาลตั้ ง อยู่ ท่ี
อาคาร 1 ชั้ น ล่ า งสุ ด อากาศถ่ า ยเทได้ ส ะดวก การระบาย
อากาศดี ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็น อับ ชื้ น ภายในห้ อ งจั ด ของใช้ เ ป็ น
ระเบียบเรียบร้ อย มีแสงสว่ างเพี ยงพอ มีเตียงนอนที่สะอาด
จํานวน 8 เตี ยง ผ้ าปู เ ตีย งตึงเรี ยบ ไม่ มีฝุ่นเกาะ มีต้ ู เก็บยา
ที่สะอาด พื้ นห้ องสะอาด ไม่ มีคราบสกปรก มีห้องส้ วมและ
อ่างล้ างมือ
5.5) ห้ องเรี ย น ห้ องสมุ ด และห้ องคอมพิ ว เตอร์
พบว่ า ภายในห้ องเรี ย นมี ก ระดานดํ า ที่ สู ง จากพื้ น 90
เซนติ เ มตร โต๊ ะ เรี ย นมี ค วามสู ง 80 เซนติ เ มตร ยาว 60
เซนติเมตร กว้ าง 40 เซนติเมตร เก้ าอี้สงู 60 เซนติเมตร โต๊ะ
แถวแรกห่ างจากกระดานดํา 2 เมตร โต๊ะแถวสุดท้ ายห่ างจาก
กระดานดํา 7 เมตร มีทางเดินระหว่ างแถวของโต๊ะเรียน 65
เซนติเมตร อากาศในห้ องถ่ายเทได้ สะดวก มีพัดลมห้ องละ
8 ตัว มีหน้ าต่าง ห้ องละ 14 บาน มีหลอดไฟ 12 หลอดและ
มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ ส่ ว นห้ องสมุ ด และห้ องคอมพิ ว เตอร์
ภายในห้ องมีแสงสว่ างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้ สะดวกและ
มีการจัดวางรองเท้ าเป็ นระเบียบเรียบร้ อยดี

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ ทาํ การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วย
วิธกี ารสัมภาษณ์ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ อง โดยมีผลการสัมภาษณ์ดังนี้
(1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารโรงเรียน
พบว่า “นักเรียนได้ รับการตรวจสุขภาพ ภาคเรียนละ
1 ครั้งในช่วงต้ นภาคเรียน”
“ภายในโรงเรี ยนยั ง มี ก ารจํ า หน่ ายนํ้ า หวาน
นํ้า อั ด ลม นํ้า ผลไม้ ซึ่ ง นั ก เรี ย นนิ ย มซื้ อดื่ ม กั น มาก ทํา ให้
นักเรียนไม่นิยมดื่มนํา้ ที่โรงเรียนจัดไว้ บริการ”
“ขาดเจ้ าหน้ าที่ประจําห้ องพยาบาล เมื่อมีนักเรียน
มารับบริการจะประสานไปยังครูอนามัยโรงเรียนให้ เป็ นผู้ดูแล
นักเรียน โดยซักประวัติและจ่ายยาตามอาการ ถ้ าอาการหนัก
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ก็จะประสานงานกับโรงพยาบาลนครพนม เพื่อส่งต่อนักเรียน
ไปรับการรักษาต่อไป”
(2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูอนามัยโรงเรียน
พบว่า “โรงเรียนจัดโครงการเพื่ออบรมผู้นาํ นักเรียน
ให้ มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสร้ าง
กลุ่มแกนนํานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ มีความรู้ใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน โดยมีครูอนามัย
โรงเรียนเป็ นที่ปรึกษาโครงการ”
(3) ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์นักการภารโรง
พบว่ า “โรงเรี ย นมี ถั ง ขยะประจํา จุ ด ต่ า งๆ เช่ น
ข้ างหอประชุม ข้ างอาคารเรียน โรงเรียนมีถังขยะทั้งหมด 70
ถัง หลังเลิกเรียนทุกวันจะนําขยะจากแต่ละจุดไปเก็บรวบรวม
ไว้ ท่ีโรงพักขยะและทุกเช้ า รถเก็บขยะของสํานักงานเทศบาล
เมืองนครพนมจะมารับขยะไปทิ้งทุกวัน”

บทสรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาค้ นคว้ า ผู้วิจัยนําหัวข้ อและประเด็น
ที่สาํ คัญมาอภิปรายผลได้ ดังนี้
(1) ภาวะการเจริญเติ บโต จากผลการศึกษาพบว่ า
นํ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่ า อ้ วน ร้ อยละ 3.8 เริ่มอ้ วน
ร้ อยละ 2.8 ท้ วม ร้ อยละ 3.1 สมส่วน ร้ อยละ 84.3 ค่อนข้ าง
ผอม ร้ อยละ 5.2 และผอม ร้ อยละ 0.9 และเกี่ยวกับส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ พบว่า สูง ร้ อยละ 3.9 ค่อนข้ างสูง ร้ อยละ 6.1
ส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้ อยละ 87.9 ค่อนข้ างเตี้ย ร้ อยละ 1.4 และ
เตี้ย ร้ อยละ 0.7 และเกี่ย วกับนํ้าหนั กตามเกณฑ์อายุ พบว่ า
นํ้า หนั ก มากเกิ น เกณฑ์ ร้ อ ยละ 7.1 นํ้า หนั ก ค่ อ นข้ า งมาก
ร้ อยละ 3.9 นํา้ หนักตามเกณฑ์ ร้ อยละ 84.1 นํา้ หนักค่อนข้ าง
น้ อย ร้ อยละ 4.5 และนํ้าหนั กน้ อยกว่ าเกณฑ์ ร้ อยละ 0.4
ซึ่ ง จากผลของการวิ จั ย สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ นพรั ต น์
ผลิตากุลและไฉไล เลิศวนางกูร (2551) ที่พบว่ านักเรียนมี
นํ้าหนักตามอายุ น้อยกว่ าเกณฑ์ ร้ อยละ 32.0 นํ้าหนักมาก
เกิ น เกณฑ์ ร้ อยละ 7.8 ส่ ว นสู ง ตามเกณฑ์ อ ายุ เตี้ ยและ
ค่อนข้ างเตี้ย ร้ อยละ 11.4 นํา้ หนักตามส่วนสูง ผอม ร้ อยละ
2.8 อ้ วน ร้ อยละ 3.8 สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อัมพร สวัสดี
และคณะ (2550) พบว่ า ความชุ กของเด็กที่มีภาวะนํา้ หนัก
มากกว่ า เกณฑ์ ร้ อยละ 16.3 สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ประทิน อิ่ม สุข ศรี (2548) พบว่ า นั ก เรี ย นมี นํ้า หนั ก ตาม
เกณฑ์อายุ ร้ อยละ 78.9 นํา้ หนักน้ อยกว่ าเกณฑ์ ร้ อยละ 4.1
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ร้ อยละ 83.0 ค่อนข้ างเตี้ย ร้ อยละ 6.8
เตี้ย ร้ อยละ 4.8 นํา้ หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (สมส่วน) ร้ อยละ
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81.3 และนํ้าหนักมากกว่ าเกณฑ์ (อ้ วน) ร้ อยละ 3.8 และ
สอดคล้ องกับรายงานสถานการณ์การพัฒนาเด็กไทยของสํานัก
ส่งเสริ มสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2549)
ซึ่ ง ทํา การศึ ก ษาภาวะการเจริ ญ เติ บ โตของเด็ก นั ก เรี ย นทั่ว
ประเทศจากอายุ นํา้ หนักและส่วนสูงของเด็กนักเรียน ตั้งแต่
ชั้น ป.1– ม.1 จํานวน 1,567 คน (ยกเว้ นกรุงเทพมหานคร)
พบว่ า เด็กนั กเรี ยน มีนํ้าหนั กตามเกณฑ์อายุ ร้ อยละ 77.7
นํ้าหนั กน้ อยกว่ าเกณฑ์ ร้ อยละ 4.3 นํ้าหนั กมากกว่ าเกณฑ์
ร้ อยละ 6.9 การวั ด ส่ ว นสูง ตามเกณฑ์อายุ ของเด็ก นั กเรี ย น
พบว่ า เด็กนักเรียนสูงตามเกณฑ์ ร้ อยละ 83.2 ค่อนข้ างเตี้ย
ร้ อยละ 5.0 เตี้ ย ร้ อยละ 4.2 สํา หรั บ นํ้า หนั ก ตามเกณฑ์
ส่วนสูงของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีร่างกายสมส่วน ร้ อยละ
77.2 เริ่ ม อ้ ว น ร้ อยละ 4.0 อ้ ว น ร้ อยละ 3.1 และผอม
ร้ อยละ 4.1 เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริ มสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (2548) พบว่ า นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
อยู่ ในเกณฑ์ดี ตามกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริ ญเติบโต
ของสํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(2551) เท่ า กั บ ร้ อยละ 97.9 ซึ่ ง เป็ นไปตามเกณฑ์ ท่ี
กรมอนามั ย ตั้ ง ไว้ คื อ ร้ อ ยละ 95.0 ขึ้ นไป ส่ ว นนั ก เรี ย นมี
นํ้า หนั ก ตามเกณฑ์ส่ ว นสูง อยู่ ใ นเกณฑ์ดี (สมส่ ว น) เท่ า กับ
ร้ อยละ 84.3 ซึ่งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี กรมอนามัยตั้งไว้ คือ
ร้ อยละ 85 ขึ้นไป นอกจากนี้ พบว่ านักเรียนมีนํ้าหนักอยู่ ใน
เกณฑ์เสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการเกิน คือ ท้ วม และนํา้ หนัก
อยู่ในเกณฑ์ภาวะโภชนาการเกิน คือ เริ่มอ้ วนและอ้ วน อยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้ างสูง แสดงว่ า เด็กนั กเรี ย นมีโอกาสที่จ ะเป็ น
ผู้ ใ หญ่ อ้ ว นในอนาคต หากไม่ ค วบคุ ม นํ้า หนั ก เป็ นผลให้ มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง หัวใจ ข้ อเข่าเสื่อม ทั้งนี้เป็ นเพราะวัยรุ่น เป็ นช่วง
วั ย ที่มี ก ารเจริ ญเติ บโตอย่ า งรวดเร็ว มีก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา (สุวรรณา เรืองกาญจน
เศรษฐ์ , 2551) ช่วงวัยนี้เป็ นช่วงที่เด็กเริ่มริลอง สูบบุหรี่ ดื่ม
แอลกอฮอล์ ความไม่ ร้ ู แ ละขาดประสบการณ์นํา พาให้ เ ด็ก
วัยรุ่นเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจากพฤติกรรมเหล่านี้และอาจ
กลายเป็ นนิสัยติดตัวจนเป็ นผู้ ใหญ่ พฤติกรรมสุขภาพอื่น ๆ
เช่ น การเคลื่อนไหวร่ างกาย การออกกําลังกาย นิสัยการกิน
อาจนํา ความเสี่ ย งมาให้ ใ นระยะยาวด้ ว ยเช่ น กั น การได้ รั บ
สารอาหารที่ไม่ครบส่วน บริโภคนิสัยที่ไม่ถูกต้ องในช่วงวัยรุ่น
ที่เกี่ยวข้ องกับไขมัน ผลไม้ ผัก ใยอาหาร โซเดียม แคลเซียม
นํา้ อัดลมอาจมีผลเสียในระยะยาว นําไปสู่โรคอ้ วน โรคหัวใจ
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และหลอดเลือด มะเร็ง โรคกระดูกพรุน ในวัยผู้ใหญ่การได้ รับ
ผลไม้ และผั ก น้ อยทํา ให้ ร่ า งกายได้ รั บ ใยอาหารน้ อยลง
เป็ นปั จจัยเสี่ยงของมะเร็ง อีกทั้งอาหารที่มีผักและผลไม้ น้อย
มักจะมีไขมันสูง ทําให้ เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย
มีการประมาณว่ าหนึ่ งในสามของโรคหั วใจและหลอดเลื อด
และมะเร็ ง เป็ นผลมาจากการบริ โ ภคอาหารที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
(พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนาและคณะ, 2547) ดังนั้นบุคลากร
ทางสาธารณสุข จึงควรให้ ความสนใจกับการป้ องกันไม่ให้ เกิด
โรคอ้ วนในเด็ ก ซึ่ ง เป็ นการลงทุ น ที่ ห วั ง ผลระยะยาวใน
การส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนแก่เด็กทุกคน โดยแนะนําให้
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
(2) โรคฟั นผุ จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนเป็ นโรค
ฟันผุ ร้ อยละ 12.4 ไม่พบภาวะเหงือกอักเสบ ผลของการวิจัย
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของปิ ยนุ ช บุญกอง (2545) ที่พบว่ า
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็ นโรคฟั นผุ ร้ อยละ 19.8 สอดคล้ อง
กับงานวิจัยของสุรีย์ จินเรื องและวิภาศิริ นราพงษ์ (2548)
พบว่า ภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีความเจ็บป่ วย
ในรอบ 1 ปี ผ่ า นมา เป็ นโรคฟั น ผุ ร้ อยละ 28.4 และ
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของวี ร ะชั ย จิต รโชติ (2548) พบว่ า
ภาวะสุข ภาพของนั กเรี ย นโรงเรี ย นส่ ง เสริ มสุข ภาพเป็ นโรค
ฟั นผุ ร้ อยละ 46.9 อาจเป็ นเพราะนักเรียนชอบรับประทาน
ลูกอมขนมขบเคี้ยว ชอบดื่มนํา้ อัดลม ไม่แปรงฟั นหลังอาหาร
หรือแปรงไม่ถงึ ตามซอกมุมของฟันจึงทําให้ เป็ นโรคฟันผุ
(3) ภาวะสายตา จากผลการวิจัย พบว่ า นักเรียนมี
สายตาปกติ คิดเป็ นร้ อยละ 88.4 และสายตาผิดปกติ คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 11.6 ผลของการวิ จั ย สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ
สํา นั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข
(2549) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น ผลงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งทําการ
ตรวจวัดสายตานักเรียนโดยแผ่น E– chart ในนักเรียนชั้น
ป.1 – ม.6 ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนทั่วประเทศมีสายตา
ปกติท้งั ตาซ้ ายและตาขวา ร้ อยละ 97.6 ผิดปกติท้งั ตาซ้ ายและ
ตาขวา ร้ อยละ 1.3 และตาผิดปกติข้างใดข้ างหนึ่ง ร้ อยละ 1.2
สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของนพรั ต น์ ผลิ ต ากุ ล และไฉไล
เลิ ศ วนางกู ร (2551) พบว่ า ภาวะสุ ข ภาพของนั ก เรี ย นมี
สายตาผิดปกติจากการตรวจด้ วย E-chart พบในสายตาขวา
ร้ อยละ 2.7 และสายตาซ้ าย ร้ อยละ 2.6 จากเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กําหนดไว้ ว่า เด็กในวัย
เรี ย นมี ส ายตาผิ ด ปกติ ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 5.0 (ละเอี ย ด
แจ่มจันทร์และสุรี ขันธรักษวงศ์, 2549) จากผลการวิจัยแสดง
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ว่ า ไม่ ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐานของกรมอนามั ย แสดงให้ เ ห็น ว่ า
สภาพปั ญ หาสายตาผิ ด ปกติ ใ นนั ก เรี ย นมี แ นวโน้ มสู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษา อาจเป็ นเพราะนักเรียนในวัยนี้
ชอบดู โ ทรทัศ น์ แ ละเล่ น เกมเป็ นเวลานาน ๆ อ่ า นหนั ง สื อ
นวนิ ย ายมาก มี ผ ลทํา ให้ สายตาผิ ด ปกติ ผลการเรี ย นไม่ ดี
เรี ย นไม่ ทั น เพื่ อ น ดั ง นั้ น อาจารย์ ท่ีส อนนั ก เรี ย นในกลุ่ ม นี้
จึงควรให้ นักเรียนมานั่งเรียนแถวหน้ าใกล้ กับกระดานดําและ
ควรแนะนําให้ นักเรียนไปพบจักษุแพทย์
(4) การทดสอบการได้ ยิ น จากผลการวิ จั ย พบว่ า
นักเรียนได้ ยินปกติ คิดเป็ นร้ อยละ 99.5 และได้ ยินผิดปกติ
ร้ อยละ 0.5 ผลของการวิจัยสอดคล้ องกับการศึกษาของสํานัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2549)
ซึ่ ง ทํา การตรวจการได้ ยิน ของนั ก เรี ยนชั้ น ป.1– ม.6 พบว่ า
ร้ อยละ 100.0 มีผลการได้ ยินปกติ จากเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กําหนดไว้ ว่า เด็กในวัยเรียนมีการได้ ยินผิดปกติ
ไม่เกินร้ อยละ 5.0 (ละเอียด แจ่มจันทร์และสุรี ขันธรักษวงศ์,
2549) จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่ า ภาวะการได้ ยินของ
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่กค็ วรเฝ้ าระวังไม่ให้ เกิดภาวะการ
ได้ ยินผิดปกติ เนื่องจากเด็กวัยนี้เป็ นวัยรุ่นตอนต้ น เป็ นวัยที่
คลั่งไคล้ ชื่ นชอบ ดารา นักร้ อง นักแสดง ชอบเปิ ดฟั งเพลง
เสียงดัง ๆ ชอบดูการแสดงดนตรี อยากรู้อยากลองเที่ยวสถาน
บันเทิงที่เปิ ดเพลงเสียงดัง ทําให้ มีผลต่อการได้ ยินในอนาคต
จากงานวิ จั ย ของกัน ต์ ก มล วสิโ นและคณะ (2550) พบว่ า
ร้ อ ยละ 83.3 ของนั ก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมการฟั ง เพลงจาก
เครื่องเล่นเพลงแบบพกพาและโทรศัพท์มือถือ ร้ อยละ 80.0
ฟั งเสียงที่ระดับความดังอยู่ท่ีระดับ 10–50 % ของเครื่อง
และร้ อยละ 52.0 ของนักศึกษามีอาการผิดปกติทางการได้ ยิน
ได้ แก่ อาการปวดหู ปวดศีรษะ หู อ้ ือ ซึ่งอาการดังกล่ าวเป็ น
อาการเริ่มต้ นของการสูญเสียการได้ ยินสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของหัทยา เพ็ชรเจริญ (2551) พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ ยิน โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้
ชุดหู ฟังฟั งเพลงในระดับเสียงดัง 6 ใน 10 ส่วนของความดัง
สูง สุ ด ของเครื่ อ ง ซึ่ ง มี ร ะดั บ เสี ย งดั ง มากกว่ า 85 เดซิ เ บล
การฟั ง แต่ ละครั้ งติด ต่ อกัน นานมากกว่ า 60 นาที นั กศึกษา
ร้ อยละ 50.0 มี ภ าวะหู ตึ ง เล็ ก น้ อย ทั้ ง หู ซ้ ายและหู ข วา
เช่ นเดียวกับรายงานของสุจิตรา ประสานสุข (2551) ได้ สุ่ม
ตรวจนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
พบว่า ร้ อยละ 25.0 มีความผิดปกติในการรับฟั งเสียง ซึ่งเกิด
จากการฟั งเพลงผ่ า นเครื่ องฟั งเพลงแบบพกพาและ
โทรศัพท์มือถือ
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(5) สุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อมในโรงเรียน
5.1) ขยะ จากผลการวิ จั ย พบว่ า พื้ นที่ บ ริ เ วณ
โรงเรี ย นสะอาด ไม่ มี เ ศษขยะ มี ถั ง ขยะแยกขยะเปี ยก
ขยะแห้ งและขวดพลาสติกอย่ างชั ดเจน มีฝาปิ ดมิดชิ ด เมื่ อ
วิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จั ย ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5.2) ห้ องส้ วม จากผลการวิจัย พบว่ า ห้ องส้ วม
สํา หรั บ นั ก เรี ย นชาย มี จํา นวน 24 ห้ อง พื้ นห้ องส้ ว มแห้ ง
สะอาด มีแสงสว่ างเพี ยงพอ อากาศถ่ ายเทสะดวก ไม่ มีกลิ่น
เหม็ น จากเกณฑ์ ม าตรฐานของกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข กําหนดไว้ ว่า ห้ องส้ วม ต้ องสะอาด มีเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีจาํ นวนห้ องส้ วมต่อ
จํานวนนักเรียนชายเป็ น 1 ที่ต่อนักเรียนชาย 90 คน
(ละเอียด แจ่มจันทร์และสุรี ขันธรักษวงศ์, 2549) เมื่อ
วิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จั ย ตามเกณฑ์ม าตรฐาน พบว่ า ห้ อ งส้ ว ม
สะอาด มีแสงสว่ างเพี ยงพอ อากาศถ่ ายเทสะดวก ไม่ มีกลิ่ น
เหม็น โรงเรียนนี้มีจาํ นวนนักเรียนชาย 995 คน มีจาํ นวนห้ อง
ส้ วมต่อจํานวนนักเรียนชาย เป็ น 1 ที่ต่อนักเรียนชาย 42 คน
ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ห้ องส้ วมสําหรับนักเรียนหญิงมีจาํ นวน
24 ห้ อง พื้นห้ องส้ วมแห้ งสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก ไม่ มีกลิ่นเหม็น จากเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามั ย กระทรวงสาธารณสุข กํา หนดไว้ ว่ า ห้ อ งส้ ว ม ต้ อ ง
สะอาด มีจาํ นวนเพียงพอกับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีจาํ นวนห้ องส้ วมต่อจํานวนนักเรียนหญิงเป็ น 1 ที่ต่อนักเรียน
หญิ ง 50 คน (ละเอีย ด แจ่ ม จั น ทร์ แ ละสุรี ขั น ธรั ก ษวงศ์ ,
2549) เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่ า
ห้ องส้ วมสะอาด มีแสงสว่ างเพี ยงพอ อากาศถ่ ายเทสะดวก
ไม่มีกลิ่นเหม็น โรงเรียนนี้มีจาํ นวนนักเรียนหญิง 1,211 คน
มีจาํ นวนห้ องส้ วมต่อจํานวนนักเรียนหญิงเป็ น 1 ที่ต่อนักเรียน
หญิง 50 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
5.3) อ่างล้ างมือสําหรับนักเรียนชายมีจาํ นวน 28
แห่ ง อ่ า งล้ า งมื อ สํา หรั บ นั ก เรี ย นหญิ ง มี จํา นวน 28 แห่ ง
จากเกณฑ์ม าตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดไว้ ว่า ในโรงเรียนมัธยมศึกษามีจาํ นวนอ่างล้ างมือต่ อ
จํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเป็ น 1 แห่ งต่อนักเรียน
ชายและนักเรี ยนหญิ ง 50 คน (ละเอียด แจ่ มจันทร์ และสุรี
ขันธรั กษวงศ์, 2549) เมื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จัย ตามเกณฑ์
มาตรฐาน พบว่ า มีจาํ นวนอ่างล้ างมือต่อจํานวนนักเรียนชาย
เป็ น 1 แห่ งต่ อนักเรียนชาย 36 คน มีจาํ นวนอ่างล้ างมือต่ อ
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จํา นวนนั ก เรี ย นหญิ ง เป็ น 1 แห่ ง ต่ อ จํา นวนนั ก เรี ย นหญิ ง
43 คน ซึ่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน มี ผ้ า เช็ด มื อ ควรซั ก และ
เปลี่ ยนผ้ าเช็ ด มื อ ทุ ก วั น หรื อ ถ้ าไม่ ใ ช้ ผ้ าเช็ ด มื อ ก็ อ าจ
เปลี่ยนเป็ นกระดาษชําระแทนก็ได้
5.4) นํา้ ดื่ม นํา้ ใช้ จากผลการวิจัย พบว่า มีนาํ้ ดื่ม
ให้ บริ การนักเรียนจํานวน 2 ถัง ไม่มีแก้ วนํ้าไว้ บริ การ มีการ
จําหน่ ายนํ้าหวาน นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ และนํา้ เปล่ า ส่วนนํ้าใช้
เป็ นนํ้า ประปา ซึ่ ง สะอาดและเพี ย งพอกั บ จํา นวนนั ก เรี ย น
โรงเรี ย นควรมี แ ก้ ว นํ้า ไว้ บ ริ ก ารนั ก เรี ย น ควรเป็ นแก้ ว นํ้า
ประเภทที่ใช้ ครั้งเดียวแล้ วทิ้ง เพื่อป้ องกันโรคติดต่อ ควรงด
จํา หน่ า ยนํ้า หวาน นํ้า อั ด ลม นํ้า ผลไม้ เพราะมี ผ ลไม่ ดี ต่ อ
สุขภาพ
5.5) ห้ องพยาบาล จากผลการวิจัย พบว่ า ห้ อง
พยาบาลอยู่ ช้ั น ล่ า งสุด ของอาคาร อากาศถ่ า ยเทได้ ส ะดวก
การระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นเหม็นอับชื้น ภายในห้ องจัดของ
ใช้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีแสงสว่ างเพียงพอ มีเตียงนอนที่
สะอาด จํานวน 8 เตียง มีต้ ูเก็บยาที่สะอาด พื้ นห้ องสะอาด
ไม่ มี ค ราบสกปรก มี ห้ องส้ ว มและอ่ า งล้ างมื อ จากเกณฑ์
ลักษณะของห้ องพยาบาลที่ดี คือ อยู่ ช้ันล่ างของอาคาร ไม่ มี
กลิ่ น เหม็น และเหตุ รํ า คาญ สะอาด มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ
อากาศถ่ายเทได้ สะดวก มีอ่างล้ างมือ มีห้องส้ วม มีเวชภัณฑ์
และวั ส ดุ อุป กรณ์ท่ีจําเป็ นสําหรั บการพยาบาล มีครูอนามั ย
โรงเรียนหรือครูเวรประจํา มีจาํ นวนเตียงเพียงพอกับเกณฑ์
จํา นวนนั กเรี ยน คือ นั กเรี ยน 1,000 – 1,500 คน ควรมี
เตียงอย่ างน้ อย 3 เตียง (พรรณี บัญชรหั ตถกิจ, 2551)
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จั ย ตามเกณฑ์ม าตรฐาน พบว่ า ผ่ า น
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรี ยนควรแยกห้ องสําหรั บนักเรี ยนชาย
และนักเรียนหญิง หรืออาจใช้ ผ้าม่าน มาปิ ดกั้นไว้ ควรมีผ้าห่ม
ไว้ ห่มให้ นักเรียนที่ป่วยและควรมีแก้ วยาสําหรับตวงยา
5.6) ห้ องเรียน ห้ องสมุดและห้ องคอมพิวเตอร์
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ภายในห้ อ งเรี ย นมี ก ระดานดํา ที่สูง
จากพื้น 90 เซนติเมตร โต๊ะเรียน มีความสูง 80 เซนติเมตร
ยาว 60 เซนติ เ มตร กว้ าง 40 เซนติ เ มตร เก้ า อี้ สู ง 60
เซนติเมตร โต๊ะแถวแรกห่ างจากกระดานดํา 2 เมตร โต๊ะแถว
สุดท้ ายห่างจากกระดานดํา 7 เมตร มีทางเดินระหว่างแถวของ
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โต๊ะ เรี ย น 65 เซนติ เ มตร อากาศในห้ อ งถ่ า ยเทได้ ส ะดวก
มีแสงสว่ างเพียงพอ ห้ องสมุดและห้ องคอมพิวเตอร์ ภายใน
ห้ องมี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ อากาศถ่ า ยเทได้ ส ะดวก จั ด วาง
รองเท้ าเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย จากเกณฑ์ ม าตรฐาน
การประเมิ น โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดไว้ ว่า ห้ องเรียนมีทางเดินระหว่าง
แถวของโต๊ะเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 45 เซนติเมตร โต๊ะเรียนแถว
หน้ าห่ างจากกระดานดําไม่เกิน 2 เมตร โต๊ะเรียนแถวหลังสุด
ไม่ควรห่ างกระดานดําเกิน 9 เมตร กระดานดําไม่ควรติดชิด
กับ ประตูห รื อหน้ าต่ าง ความสูง ของกระดานดําในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้ น สูงจากพื้นอย่างน้ อย 28 นิ้ว โต๊ะเรียนมี
ความสูง 80 เซนติเมตร เก้ าอี้สงู 60 เซนติเมตร มีการระบาย
อากาศและมี แสงสว่ างที่เหมาะสม มีความสะอาด และเป็ น
ระเบี ย บ (พรรณี บั ญ ชรหั ต ถกิ จ , 2551) เมื่ อ วิ เ คราะห์
ผลการวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน พบว่ า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้ผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับทอง

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
(1) บุคลากรสาธารณสุข และโรงเรียนควรจัดกิจกรรม
หรื อโครงการเพื่ อกระตุ้นให้ นักเรี ยนปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ทั้งในด้ านการดูแลสุขภาพตนเอง การบริโภคอาหาร
การออกกําลังกายและการแปรงฟั น เช่ น โครงการเฝ้ าระวัง
ภาวะการเจริญเติบโต การควบคุมภาวะโรคอ้ วน โครงการ
ส่งเสริ มการออกกําลัง กาย โครงการวั ยใสยิ้มสวย โครงการ
ส่งเสริมการอ่านที่ถูกวิธี
(2) ควรมีการจัดอบรมด้ านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผ้ ูนํา
เยาวชนด้ านสาธารณสุขในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ ให้
คําแนะนําด้ านสุขภาพแก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
(3) ควรนํ า ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ไปจั ด โครงการหรื อ กิ จ กรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(4) โรงเรียนควรงดจําหน่ายนํา้ หวาน นํา้ อัดลม นํา้ ผลไม้
ซึ่ ง มี ส่ ว นทํา ให้ นั ก เรี ย นเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคฟั น ผุ มี ภ าวะ
โภชนาการเกินและโรคที่ตามมา
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2554

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักเรียนและค่าร้ อยละของภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2552 (n=579)
ภาวะสุขภาพ
จํ านวน
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สมส่วน
488
84.3
ค่อนข้ างผอม
30
5.1
ผอม
5
0.9
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
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