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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนมัธยมศึกษาแหง
หนึ่ง  ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนมัธยมศึกษา ปที่ 1   ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ประจําปการศึกษา 2552  จํานวน  585 คน  กลุม
ตัวอยางไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและแบบสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ผลการวิจัย  พบวา  กลุมตัวอยาง
ไดรับการตรวจสุขภาพ  จํานวน  579  คน คิดเปนรอยละ 98.97  ผลการตรวจรางกาย พบวา   นักเรียนมีน้ําหนัก
ตามเกณฑอายุ   นอยกวาเกณฑ รอยละ 0.35  น้ําหนักมากเกินเกณฑ  รอยละ  7.08    สวนสูงตามเกณฑอาย ุ 
เตี้ย  รอยละ  0.69  และคอนขางเตี้ย  รอยละ 1.38    น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  ผอม  รอยละ 0.86  อวน  รอยละ 
3.80   ฟนผุ  รอยละ  12.43   สายตาผิดปกติ  รอยละ 11.57  ไดยินผิดปกติ  รอยละ 0.52  และผลการสํารวจ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  พบวา  ผานตามเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ในดาน
การจํากัดขยะ  หองสวม  อางลางมือ  น้ําดื่ม  น้ําใช  หองพยาบาล  หองเรียน  หองสมุด  และหองคอมพิวเตอร 
 

คําสําคัญ :  ภาวะสุขภาพ  นักเรียนมัธยมศึกษา  นครพนม 
 

Abstract 
 The  purpose  of   this  study  was  to  study  health  status  of  grade  7  students  in  a  
secondary  school  in  Nakhon   Phanom  Municipality.The samples for this study  were  grade  7 
students in a secondary  school in Nakhon  Phanom Municipality  in the 2009.The sample group of  585 
were purposively  selected. Data collecting instrument  compounds  of  physical  examination  record  
and  environmental  sanitation  record.The  results  showed  that  579  samples   were  physical  
examination (98.97 %), it was found  0.35 %  underweight,  7.08 %  overweight,  0.69 %  stunt  and  
1.38 %  rather  stunt, 0.86 %  thin,  3.80 %  obese, 12.43 %  dental carries, 11.57 %had abnormal 
vision and 0.52 %  had abnormal hearing. Environmental sanitation passed standard level of health 
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promoting  school  in  the matter of refuse  disposal,  toilet,  washbasin,  water  supply, health  room, 
classroom, library and computer  room. 
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คํานํา 

 สุขภาพดีเปนองคประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม  ความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเองเปนองคประกอบที่สําคัญในการดูแลและสงเสริมสุขภาพของบุคคล  การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย  จิตใจ  สังคม จิตวิญญาณ  เปนความจําเปนพื้นฐานของมนุษยที่ผูอื่นไมสามารถหยิบยื่นใหได  เปนสิ่ง
ที่ทุกคนตองตระหนัก  แสวงหา  สรางเสริมใหเกิดกับตนเองเพื่อประโยชนแกตนเอง  สังคม  ดวยการปฏิบัติเปน
ประจําทุกวันจนเปนนิสัย  จะสามารถปองกันตนเองและครอบครัวไมใหเจ็บปวยไดโดยการอยูในสภาพแวดลอมที่ด ี 
ครอบครัวที่อบอุน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ
และเปนสุข  (กรมอนามัย,  2545)  ในปจจุบันปญหาสุขภาพอนามัยของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น  การติดตอสื่อสารและการรับรูขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว  มีการ
นําเทคโนโลยีมาใช  จึงสงผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพของประชาชน (ออมฤทัย   และคณะ,  2548 ) 
 เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ  การจะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญยั่งยืน  จําเปนตองพัฒนา
เด็กใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม  การมีสุขภาพที่ด ี 
สมบูรณแข็งแรง  ปราศจากโรค  ทั้งทางรางกายและจิตใจ  มีอารมณแจมใส ราเริง  อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  ไมมี
มลภาวะหรือสารเสพติด  จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพื่อใหเด็กเจริญวัยเปนประชากรที่สามารถใชศักยภาพของ
ตนเองใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติไดสูงสุด  กลุมเด็กจึงถือเปนกลุมเสี่ยงที่ควรใหการดูแลดวยการสงเสริมดาน
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม การไดรับการดูแลที่ดีทั้งดานรางกาย  จิตใจ และสังคมจะทําใหเด็ก
สมบูรณแข็งแรง  ประกอบกับไดซึมซับสิ่งแวดลอมและสังคมที่ดีจะชวยลดปญหาตาง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เนื่องจากเด็กวันนี้จะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอไป  (สถิต  และคณะ,  2549 ) 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงเขาสูระยะวัยรุน  สภาพรางกายมีการเจริญเติบโต 
และมีความเปลี่ยนแปลงในดานรางกายอยางรวดเร็ว  ซึ่งถือเปนประชากรกลุมใหญของระบบการศึกษาที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะทรัพยากรมนุษยและเปนพลเมืองดีของชาติ (ออมฤทัย  และคณะ,  
2548 ) เด็กและเยาวชนถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและมีความสําคัญอยางยิ่ง  เปนวัยที่มีการพัฒนาทางดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ มีสุขภาพดี รวมถึงการไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ จึงเปนเรื่องสําคัญ (ลัดดา,  2547)  จากผล
การสุมสํารวจสุขภาพและพฤติกรรมของเด็กนักเรียน  ตั้งแตระดับอนุบาลถึงอาชีวศึกษา ใน พ.ศ. 2550  โดยกรม
อนามัย พบวานักเรียนมีปญหาหลายเรื่อง ซึ่งประกอบดวย  เตี้ย   สายตาผิดปกติ  หูตึง  ปญหาอวน  การมี
พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายทั้งเหลา  บุหรี่  อุบัติเหตุ  ปญหาสุขภาพจิต  การมีเพศสัมพันธที่เร็วขึ้น  (กรมอนามัย,  
2551 )  จากปญหาและความสําคัญดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่ง  ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการวางแผน
ดําเนินการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  เพื่อนําไปสูการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง 
 

วิธีการวิจัย 
             กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่ง ใน
เขตเทศบาลเมืองนครพนม ประจําปการศึกษา 2552  จํานวน 585 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง  ซึ่งเปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของโรงพยาบาล
นครพนม 
             เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  เปนแบบบันทึกการตรวจสุขภาพสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขไดสรางขึ้น ซึ่งประกอบดวย  ภาวะการเจริญเติบโต  
โรคฟนผุ  ภาวะสายตา  การทดสอบการไดยิน  และบัตรสุขภาพ (สศ.3) รวมทั้งแบบสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียน  ซึ่งประกอบดวยขอมูล  การกําจัดขยะ    หองสวม  อางลางมือ  น้ําดื่ม  น้ําใช  หองพยาบาล  หองเรียน  
หองสมุด  และหองคอมพิวเตอร 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ตามขั้นตอนดังนี ้

1. แจงผูบริหารโรงเรียน  แลวตรวจสุขภาพนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่1   บันทกึผลการตรวจใน 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพและบัตรสุขภาพ 

2. สํารวจและสังเกตสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน โดยใชแบบสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ในโรงเรียน 

3. สัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน  อาจารยผูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและนักการภารโรง   
ในประเด็นการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
             การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดมา  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. ขอมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพและบัตรสุขภาพ  วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจง 
ความถี่และหาคารอยละ 

2. ขอมูลจากการสํารวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  การสังเกตและการสัมภาษณ   
วิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
             สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
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ผลการวิจัยและวิจารณ 
 จากผลการศึกษาคนควา ผูวิจัยนําหัวขอและประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี ้

1. ภาวะการเจริญเติบโต 
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง พบวา อวน คิดเปนรอยละ 3.80  เริ่มอวน  คิดเปนรอยละ 2.76  

ทวม คิด เปนรอยละ 3.11 สมสวน คิดเปนรอยละ 84.28  คอนขางผอม  คิดเปนรอยละ 5.18  และผอม คิดเปนรอย
ละ 0.86 

น้ําหนักตามเกณฑอาย ุ พบวา น้ําหนักมากเกินเกณฑ คิดเปนรอยละ 7.08             
น้ําหนักคอนขางมาก  คิดเปนรอยละ 3.97  น้ําหนักตามเกณฑ  คิดเปนรอยละ 84.11   น้ําหนักคอนขางนอย  คิด
เปนรอยละ 4.49 และน้ําหนักนอยกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ  0.35  

สวนสูงตามเกณฑอาย ุพบวา สูง คิดเปนรอยละ 3.97  คอนขางสูง คิดเปนรอยละ 6.04  
สวนสูงตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 87.91  คอนขางเตี้ย  คิดเปนรอยละ 1.38 และเตี้ย คิดเปนรอยละ 0.69 

      ผลของการวิจัย  สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน   และไฉไล  (2551 ) พบวานักเรียนมี 
น้ําหนักตามอายุนอยกวาเกณฑ รอยละ 32.00  น้ําหนักมากเกินเกณฑ รอยละ 7.80 สวนสูงตามเกณฑอายุ เตี้ย
และคอนขางเตี้ย รอยละ 11.40  น้ําหนักตามสวนสูง ผอม รอยละ 2.80  อวน รอยละ 3.80 สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัมพร   และคณะ (2550 )  พบวา ความชุกของเด็กที่มีภาวะน้ําหนักมากกวาเกณฑ รอยละ 16.30 สอดคลอง
กับงานวิจัยของประทิน  (2548  ) พบวา นักเรียนมีน้ําหนักตามเกณฑอาย ุรอยละ 78.90  น้ําหนักนอยกวาเกณฑ 
รอยละ 4.10  สวนสูงตามเกณฑอายุ รอยละ 83.00   คอนขางเตี้ย รอยละ 6.80    เตี้ย รอยละ 4.80 น้ําหนักตาม
เกณฑสวนสูง (สมสวน) รอยละ 81.30 และน้ําหนักมากกวาเกณฑ (อวน) รอยละ 3.80 และสอดคลองกับรายงาน
การประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 9 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2549 ) ซึ่งทําการศึกษาภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนทั่วประเทศจาก  
อายุ  น้ําหนัก  สวนสูงของเด็กนักเรียน ตั้งแต ชั้น ป.1 – ม. 1 จํานวน 1,567  คน (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) พบวา
เด็กนักเรียน  มีน้ําหนักตามเกณฑอาย ุรอยละ  77.70 น้ําหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ 4.30 น้ําหนักมากกวาเกณฑ  
รอยละ 6.90 การวัดสวนสูงตามเกณฑอายุของเด็กนักเรียน  พบวาเด็กนักเรียนสูงตามเกณฑ รอยละ 83.20  
คอนขางเตี้ย  รอยละ 5.00 เตี้ย รอยละ 4.20 สําหรับน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงของนักเรียน พบวา นักเรียนมี
รางกายสมสวน รอยละ 77.20   เริ่มอวน  รอยละ 4.00   อวน   รอยละ 3.10 และ ผอม  รอยละ 4.10  เมื่อวิเคราะห
ผลการวิจัยตามเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2548 
) พบวา นักเรียนมีสวนสูงตามเกณฑอายุอยูในเกณฑดี  ตามกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรม
อนามัย เทากับ รอยละ 97.92  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กรมอนามัย ตั้งไวคือ รอยละ 95.00 ขึ้นไป   สวนนักเรียนมี
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูงอยูในเกณฑด ี (สมสวน) เทากับ รอยละ 84.28  ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่กรมอนามัยตั้ง
ไว คือ รอยละ 85     ขึ้นไป นอกจากนี้ พบวานักเรียนมีน้ําหนักอยูในเกณฑเสี่ยงตอการมีภาวะโภชนาการเกิน คือ 
ทวม และน้ําหนักอยูในเกณฑภาวะโภชนาการเกิน คือ เริ่มอวนและอวน   อยูในระดับที่คอนขางสูง แสดงวา      
เด็กนักเรียนมีโอกาสที่จะเปนผูใหญอวนในอนาคต  หากไมควบคุมน้ําหนัก  เปนผลใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ไมติดตอเรื้อรัง เชน เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง หัวใจ ขอเขาเสื่อม  ทั้งนี้เปนเพราะวัยรุน เปนชวงวัยที่มีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา(สุวรรณา,  2551 ) ชวงวัยนี้
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เปนชวงที่เด็กเริ่มริลอง  สูบบุหรี่   ดื่มแอลกอฮอล  ความไมรูและขาดประสบการณนําพาใหเด็กวัยรุนเสี่ยงตอ
ปญหาทางสุขภาพจากพฤติกรรมเหลานี้  และอาจกลายเปนนิสัยติดตัวจนเปนผูใหญ พฤติกรรมสุขภาพอื่น ๆ เชน   
การเคลื่อนไหวรางกาย การออกกําลังกาย  นิสัยการกิน  อาจนําความเสี่ยงมาใหในระยะยาวดวยเชนกัน  การไดรับ
สารอาหารที่ไมครบสวน  บริโภคนิสัยที่ไมถูกตองในชวงวัยรุน ที่เกี่ยวของกับไขมัน ผลไม ผัก ใยอาหาร  โซเดียม 
แคลเซียม น้ําอัดลมอาจมีผลเสียในระยะยาว นําไปสูโรคอวน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง โรคกระดูกพรุน ใน
วัยผูใหญ  การไดรับผลไมและผักนอยทําใหรางกายไดรับใยอาหารนอยลง     เปนปจจัยเสี่ยงของมะเร็ง  อีกทั้ง
อาหารที่มีผักและผลไมนอยมักจะมีไขมันสูง ทําใหเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีการประมาณวาหนึ่งใน
สามของโรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง เปนผลมาจากการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง (พัฒน  และคณะ, 
2547) ดังนั้น  บุคลากรทางสาธารณสุข จึงควรใหความสนใจกับการปองกันไมใหเกิดโรคอวนในเด็ก     ซึ่งเปนการ
ลงทุนที่ไดผลในระยะยาว  ในการสงเสริมสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนแกเด็กทุกคน โดยแนะนําใหรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ดีของคนไทย  

2. โรคฟนผ ุ จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนเปนโรคฟนผ ุ คิดเปนรอยละ 12.43  ไมพบภาวะ 
เหงือกอักเสบ  ผลของการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยนุช  (2545 ) ที่พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางเปนโรคฟน
ผุ รอยละ 19.80 สอดคลองกับงานวิจัยของสุรีย  และ วิภาศิริ  (2548 ) พบวา ภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง
นักเรียนมีความเจ็บปวยในรอบ 1 ป ผานมา เปนโรคฟนผุ รอยละ 28.40 และสอดคลองกับงานวิจัยของวีระชัย  
(2548 ) พบวา ภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนโรคฟนผุ  รอยละ 46.89  อาจเปนเพราะ
นักเรียนชอบรับประทานลูกอมขนมขบเคี้ยว ชอบดื่มน้ําอัดลม ไมแปรงฟนหลังอาหาร  หรือแปรงไมถึงตามซอกมุม
ของฟนจึงทําใหเปนโรคฟนผ ุ

3. ภาวะสายตา  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีสายตาปกต ิ คิดเปนรอยละ  88.43  และ 
สายตาผิดปกติคิดเปนรอยละ 11.57 ผลของการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
(2549 ) ไดศึกษาการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  ซึ่งทํา
การตรวจวัดสายตานักเรียนโดยแผน  E – chart ในนักเรียนชั้น ป. 1 – ม.6     ผลการศึกษา พบวา นักเรียนทั่ว
ประเทศมีสายตาปกติทั้งตาซายและตาขวา รอยละ 97.60 ผิดปกติทั้งตาซายและตาขวา รอยละ 1.30 และตา
ผิดปกติขางใดขางหนึ่ง รอยละ 1.20 สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน   และ ไฉไล  (2551)  พบวา  ภาวะสุขภาพ
ของนักเรียนมีสายตาผิดปกติจากการตรวจดวย       E-chart พบในสายตาขวา รอยละ 2.70 และสายตาซาย รอย
ละ 2.60   จากเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กําหนดไววา เด็กในวัยเรียนมีสายตาผิดปกต ิ
ไมเกินรอยละ 5.00 (ละเอียด   และสุรี,  2549 )  จากผลการวิจัยแสดงวาไมผานเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  
แสดงใหเห็นวา สภาพปญหาสายตาผิดปกติในนักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษา  อาจเปน
เพราะนักเรียนในวัยนี้ชอบดูโทรทัศนและเลนเกมเปนเวลานาน ๆ  อานหนังสือนวนิยายมาก มีผลทําใหสายตา
ผิดปกต ิ ผลการเรียนไมด ีเรียนไมทันเพื่อน ดังนั้น อาจารยที่สอนนักเรียนในกลุมนี้จึงควรใหนักเรียนมานั่งเรียนแถว
หนาใกลกับกระดานดํา  และควรแนะนําใหนักเรียนไปพบจักษุแพทย 

4. การทดสอบการไดยิน  จากผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนไดยินปกต ิ คิดเปนรอยละ 99.48  
และไดยินผิดปกติ  รอยละ 0.52 ผลของการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
(2549 )  ซึ่งทําการตรวจการไดยินของนักเรียนชั้นป. 1 – ม.6 พบวา รอยละ 100.00 มีผลการไดยินปกต ิจากเกณฑ
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มาตรฐานของกรมอนามัย กําหนดไววา  เด็กในวัยเรียนมีการไดยินผิดปกติไมเกินรอยละ 5.00 (ละเอียด   และ  สุรี,  
2549 ) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาภาวะการไดยินของนักเรียนอยูในเกณฑปกติ  แตก็ควรเฝาระวังไมใหเกิด
ภาวะการไดยินผิดปกต ิเนื่องจากเด็กวัยนี้เปนวัยรุนตอนตน เปนวัยที่คลั่งไคล ชื่นชอบ ดารา นักรอง นักแสดง ชอบ
เปดฟงเพลงเสียงดัง ๆ  ชอบดูการแสดงดนตรี  อยากรูอยากลองเที่ยวสถานบันเทิงที่เปดเพลงเสียงดัง ทําใหมีผล
ตอการไดยินในอนาคต   สอดคลองกับงานวิจัยของ หัทยา  (2551 ) พบวา  นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
สูญเสียการไดยิน  โดยสวนใหญมีพฤติกรรมการใชชุดหูฟงฟงเพลงในระดับเสียงดัง 6 ใน 10 สวนของความดัง
สูงสุดของเครื่อง ซึ่งมีระดับเสียงดังมากกวา 85 เดซิเบล  การฟงแตละครั้งติดตอกันนานมากกวา 60 นาท ีนักศึกษา
รอยละ 50.00   มีภาวะหูตึงเล็กนอย ทั้งหูซายและหูขวา  เชนเดียวกับรายงานของ สุจิตรา  (2551)  ไดสุมตรวจ
นักเรียนวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  400 คน พบวา รอยละ 25.00 มีความผิดปกติในการรับฟงเสียง ซึ่ง
เกิดจากการฟงเพลงผานเครื่องฟงเพลงแบบพกพาและโทรศัพทมือถือ   

5. สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
5.1 ขยะ  จากผลการวิจัย พบวา พื้นที่บริเวณโรงเรียนสะอาด ไมมีเศษขยะ  มีถังขยะ 

แยกขยะเปยก  ขยะแหง  และขวดพลาสติกอยางชัดเจน  มีฝาปดมิดชิด  เมื่อวิเคราะหผลการวิจัย      ตามเกณฑ
มาตรฐานการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา ผานเกณฑมาตรฐาน 

5.2 หองสวม  จากผลการวิจัย พบวา 
หองสวมสําหรับนักเรียนชาย มีจํานวน  24 หอง พื้นหองสวมแหง สะอาด  

มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก  ไมมีกลิ่นเหม็น  จากเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข กําหนดไววา หองสวม ตองสะอาด  มีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีจํานวน
หองสวมตอจํานวนนักเรียนชาย เปน 1 ที่ตอนักเรียนชาย  90 คน  (ละเอียด  และ  สุรี,  2549) เมื่อวิเคราะห
ผลการวิจัยตามเกณฑมาตรฐาน พบวา   หองสวมสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก ไมมีกลิ่น
เหม็น   โรงเรียนนี้มีจํานวนนักเรียนชาย 995 คน  มีจํานวนหองสวมตอจํานวนนักเรียนชาย เปน 1 ที่ตอนักเรียนชาย 
42 คน  ซึ่งผานเกณฑมาตรฐาน 

หองสวมสําหรับนักเรียนหญิง มีจํานวน 24 หอง พื้นหองสวมแหงสะอาด  มีแสงสวาง 
เพียงพออากาศถายเทสะดวก ไมมีกลิ่นเหม็น จากเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กําหนด
ไววา หองสวม ตองสะอาด มีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีจํานวนหองสวมตอจํานวน
นักเรียนหญิงเปน 1 ที่ตอนักเรียนหญิง 50 คน  (ละเอียด  และ  สุรี,  2549)  เมื่อวิเคราะหผลการวิจัยตามเกณฑ
มาตรฐาน พบวา หองสวมสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวก ไมมีกลิ่นเหม็น โรงเรียนนี้มีจํานวน
นักเรียนหญิง  1,211  คน  มีจํานวนหองสวมตอจํานวนนักเรียนหญิง    เปน 1 ที่  ตอนักเรียนหญิง 50 คน  ซึ่งผาน
เกณฑมาตรฐาน 

      5.3 อางลางมือสําหรับนักเรียนชาย  มีจํานวน  28  ที ่ อางลางมือสําหรับนักเรียนหญิง        
มีจํานวน  28  ที ่ จากเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  กําหนดไววา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีจํานวนอางลางมือตอจํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เปน 1 ที่  ตอนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 50 คน 
(ละเอียด และ  สุรี, 2549)  เมื่อวิเคราะหผลการวิจัยตามเกณฑมาตรฐาน  พบวา   มีจํานวนอางลางมือตอจํานวน
นักเรียนชาย เปน 1 ที ่ ตอนักเรียนชาย  36  คน  มีจํานวนอางลางมือตอจํานวนนักเรียนหญิง เปน 1 ที่  ตอจํานวน
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นักเรียนหญิง  43  คน  ซึ่งผานเกณฑมาตรฐาน  มีผาเช็ดมือ  ควรซักและเปลี่ยนผาเช็ดมือทุกวัน หรือถาไมใชผา
เช็ดมือก็อาจเปลี่ยนเปนกระดาษชําระแทนก็ได 

5.4 น้ําดื่ม น้ําใช จากผลการวิจัย พบวา มีน้ําดื่ม ใหบริการนักเรียนจํานวน  2  ถัง ไมมีแกว 
น้ําไวบริการมีการจําหนายน้ําหวาน น้ําอัดลม น้ําผลไมและน้ําเปลา สวนน้ําใชเปนน้ําประปา  ซึ่งสะอาดและ
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน  โรงเรียนควรมีแกวน้ําไวบริการนักเรียน ควรเปนแกวน้ําประเภทที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง 
เพื่อปองกันโรคติดตอ  ควรงดจําหนายน้ําหวาน น้ําอัดลม น้ําผลไม เพราะมีผลไมดีตอสุขภาพ 

5.5 หองพยาบาล  จากผลการวิจัย พบวา  หองพยาบาลอยูชั้นลางสุดของอาคาร  อากาศถายเทได
สะดวก การระบายอากาศดี ไมมีกลิ่นเหม็นอับชื้น ภายในหองจัดของใชเปนระเบียบเรียบรอย มีแสง
สวางเพียงพอ มีเตียงนอนที่สะอาด จํานวน 8 เตียง  มีตูเก็บยาที่สะอาด พื้นหองสะอาด ไมมีคราบ
สกปรก  มีหองสวมและอางลางมือ จากเกณฑลักษณะของหองพยาบาลที่ดี  คือ  อยูชั้นลางของ
อาคาร ไมมีกลิ่นเหม็นและเหตุรําคาญ สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทไดสะดวก  มีอาง
ลางมือ        มีหองสวม  มีเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการพยาบาล มีครูอนามัย
โรงเรียนหรือครูเวรประจํา  มีจํานวนเตียงเพียงพอกับเกณฑจํานวนนักเรียน คือ นักเรียน 1,000 – 
1,500 คน ควรมีเตียงอยางนอย 3 เตียง (พรรณี, 2551)  เมื่อวิเคราะหผลการวิจัยตามเกณฑ
มาตรฐาน พบวาผานเกณฑมาตรฐาน โรงเรียนควรแยกหองสําหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
หรืออาจใชผามาน มาปดกั้นไว ควรมีผาหมไวหมใหนักเรียนที่ปวยและควรมีแกวยาสําหรับตวงยา 
5.6 หองเรียน  หองสมุด และหองคอมพิวเตอร  จากผลการวิจัย  พบวาภายในหองเรียนมีกระดานดํา
ที่สูงจากพื้น  90  เซนติเมตร  โตะเรียน  มีความสูง  80  เซนติเมตร  ยาว 60  เซนติเมตร  กวาง  40  
เซนติเมตร  เกาอี้สูง  60  เซนติเมตร  โตะแถวแรกหางจากกระดานดํา  2  เมตร  โตะแถวสุดทายหาง
จากกระดานดํา  7  เมตร มีทางเดินระหวางแถวของโตะเรียน  65  เซนติเมตร  อากาศในหองถายเท
ไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ  หองสมุดและหองคอมพิวเตอร ภายในหองมีแสงสวางเพียงพอ 
อากาศถายเทไดสะดวก  จัดวางรองเทาเปนระเบียบเรียบรอย จากเกณฑมาตรฐานการประเมิน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  กําหนดไววา หองเรียนมีทางเดิน
ระหวางแถวของโตะเรียนไมนอยกวา 45  เซนติเมตร โตะเรียนแถวหนาหางจากกระดานดําไมเกิน  2  
เมตร โตะเรียนแถวหลังสุดไมควรหางกระดานดําเกิน  9  เมตร กระดานดําไมควรติดชิดกับประตูหรือ
หนาตาง ความสูงของกระดานดําในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สูงจากพื้นอยางนอย  28  นิ้ว  โตะ
เรียนมีความสูง  80  เซนติเมตร เกาอี้สูง 60  เซนติเมตร  มีการระบายอากาศและมีแสงสวางที่
เหมาะสม มีความสะอาด และเปนระเบียบ (พรรณี,  2551 ) เมื่อวิเคราะหผลการวิจัยตามเกณฑ
มาตรฐาน พบวา ผานเกณฑมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึ่ง ในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม  สรุปผลไดดังนี ้

1. ภาวะการเจริญเติบโต  สรุปไดดังนี ้
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1.1 น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  พบวา  อวน คิดเปนรอยละ 3.80  เริ่มอวน  คิดเปนรอยละ 2.76  ทวมคิดเปนรอย
ละ 3.11 สมสวน คิดเปนรอยละ 84.28  คอนขางผอม  คิดเปนรอยละ 5.18      และผอม คิดเปนรอยละ 0.86 
 1.2 น้ําหนักตามเกณฑอายุ  พบวา  น้ําหนักมากเกินเกณฑ  คิดเปนรอยละ 7.08   น้ําหนักคอนขางมาก  
คิดเปนรอยละ 3.97  น้ําหนักตามเกณฑ   คิดเปนรอยละ 84.11 น้ําหนักคอนขางนอย    คิดเปนรอยละ 4.49   และ
น้ําหนักนอยกวาเกณฑ  คิดเปนรอยละ 0.35  
 1.3 สวนสูงตามเกณฑอายุ  พบวา สูง  คิดเปนรอยละ  3.97  คอนขางสูง  คิดเปนรอยละ 6.04  สวนสูง
ตามเกณฑ  คิดเปนรอยละ  87.91  คอนขางเตี้ย  คิดเปนรอยละ 1.38 และเตี้ย  คิดเปน  รอยละ 0.69  
 2. โรคฟนผ ุ พบวา นักเรียนเปนโรคฟนผ ุคิดเปนรอยละ 12.43   และไมพบภาวะเหงือกอักเสบ 

3. ภาวะสายตา  พบวา นักเรียนมีสายปกติ  คิดเปนรอยละ 88.43  และสายตาผิดปกติ  คิดเปน           
รอยละ 11.57  
4. การทดสอบการไดยิน  พบวา นักเรียนไดยินปกติ  คิดเปนรอยละ  99.48  และไดยินผิดปกติ คิดเปน  
รอยละ 0.52 
5. สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงเรียน พบวา 

 5.1 ขยะ  พบวา พื้นที่บริเวณโรงเรียนสะอาด ไมมีเศษขยะ  มีถังขยะ  70  ถัง  ทุกถังมีฝาปดมิดชิด  มีถัง
แยกขยะเปยก  ขยะแหง  และขวดพลาสติกอยางชัดเจน 
 5.2 หองสวม 
 หองสวมสําหรับนักเรียนชาย  มีจํานวน  24  หอง  เปนหองสวมสําหรับคนปกติทั่วไป จํานวน   21 หอง  
หองสวมสําหรับคนพิการ จํานวน 3 หอง ไมมีโถปสสาวะ  พื้นแหง สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเท
สะดวก  ไมมีกลิ่นเหม็น 
 หองสวมสําหรับนักเรียนหญิง  มีจํานวน 24 หอง เปนหองสวมสําหรับคนปกต ิ
ทั่วไปจํานวน   21  หอง   หองสวมสําหรับคนพิการ จํานวน  3 หอง พื้นแหง  สะอาด  มีแสงสวางเพียงพอ อากาศ
ถายเทสะดวก ไมมีกลิ่นเหม็น 
 5.3 อางลางมือสําหรับนักเรียนชาย  มีจํานวน 28 ที ่อางลางมอืสําหรับนักเรียนหญิง  มีจํานวน  28  ที ่  
 5.4 น้ําดื่ม น้ําใช  มีน้ําดื่ม ใหบริการนักเรียน จํานวน  2 ถังไมมีแกวน้ําไวบริการ โรงเรียนยังมีการจําหนาย
น้ําหวาน   น้ําอัดลม  น้ําผลไม และน้ําเปลา สวนน้ําใชเปนน้ําประปา 
 5.5 หองพยาบาล หองพยาบาลตั้งอยูที่อาคาร 1 ชั้นลางสุด  อากาศถายเทไดสะดวก การระบายอากาศด ี 
ไมมีกลิ่นเหม็นอับชื้น ภายในหองจัดของใชเปนระเบียบเรยีบรอย มีแสงสวางเพียงพอ มีเตียงนอนที่สะอาด  จํานวน 
8 เตียง ผาปูเตียงตึงเรียบ ไมมีฝุนเกาะ มีตูเก็บยาที่สะอาด พื้นหองสะอาด  ไมมีคราบสกปรก มีหองสวมและอาง
ลางมือ 
 5.6 หองเรียน  หองสมุด  และหองคอมพิวเตอร 
 ภายในหองเรียนมีกระดานดําที่สูงจากพื้น  90 เซนติเมตร โตะเรียนมีความสูง 80 เซนติเมตร ยาว 60  
เซนติเมตร กวาง 40  เซนติเมตร เกาอี้สูง  60 เซนติเมตร  โตะแถวแรกหางจากกระดานดํา 2 เมตร โตะแถวสุดทาย
หางจากกระดานดํา 7  เมตร  มีทางเดินระหวางแถวของโตะเรียน 65 เซนติเมตร  อากาศในหองถายเทไดสะดวก  
มีพัดลมหองละ 8 ตัว มีหนาตาง หองละ 14 บาน มีหลอดไฟ 12 หลอด มีแสงสวางเพียงพอ ห อ ง ส มุ ด แ ล ะ ห อ ง
คอมพิวเตอร  ภายในหองมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก จัดวางรองเทาเปนระเบียบเรียบรอยด ี
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ขอเสนอแนะ 
 1. บุคลากรสาธารณสุข  และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในดานการดูแลสุขภาพตนเอง การบริโภคอาหาร การออกกําลังกายและการแปรงฟน  เชน  
โครงการเฝาระวังภาวะการเจริญเติบโต การควบคุมภาวะโรคอวน 
 2. ควรมีการจัดอบรมดานการสงเสริมสุขภาพแกผูนําเยาวชนดานสาธารณสุขในโรงเรียนอยางตอเนื่อง
เพื่อจะไดใหคําแนะนําดานสุขภาพแกเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน 

3. ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใหชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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