
ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
 
1.   ชื่อผลงาน  เรื่องการศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน 6-12 ป เขตสุขภาพท่ี 9 

2.   ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

3.   สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ  100 %   

4.   ผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) - 

5.  สรุปสาระและข้ันตอนการดําเนินการ ประกอบดวย 

 5.1 หลักการและเหตุผล    
ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติ (UN Convention on rights of the child) ซ่ึง

ประเทศไทยไดลงนามและมีผลบังคับใชต้ังแตป 2535 มีสาระสําคัญท่ีมุงคุมครองสิทธิเด็ก 4 ประการ คือ  สิทธิ

ในการอยูรอด (Survival rights) สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง (Protection rights) สิทธิในการพัฒนา 

(Development rights) และสิทธิในการมีสวนรวม (Participation rights)  ซ่ึงรัฐตองดําเนินการใหเด็กไดรับการ

คุมครองในสิทธิดังกลาวในทุกๆ มิติของการพัฒนา อีกท้ังการลงทุนกับเด็กนาจะมีผลคุมคามากกวาการลงทุนใดๆ 

ท้ังสิ้น เพราะเด็กท่ีมีคุณภาพจะนําไปสูการเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ และผูใหญท่ีมีคุณภาพก็ตองมาจากวัยเด็กท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางถูกตอง เหมาะสมดวยเชนกัน (สํานักสงเสริมสุขภาพ,2554)  

  จากการประเมินโครงการสนับสนุนการเขาถึงบริการอนามัยโรงเรียน โดยความรวมมือของทองถ่ิน(จอม
ขวัญ โยธาสมุทร:2560)นําไปสูขอคนพบในการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติภาพรวมของการเขาถึงบริการ
อนามัยโรงเรียนท้ัง 4 บริการนั้น พบวากอนท่ีจะมีโครงการสนับสนุนฯ โรงเรียนเทศบาลทุกแหงตางก็ไดรับบริการ
อนามัยโรงเรียนบางบริการอยูแลว เชน การติดตามภาวะการเจริญเติบโต การแจกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพ่ือ
ปองกันภาวะโลหิตจาง และการตรวจฟน ซ่ึงเปนผลจากการดําเนินเรื่อง อนามัยโรงเรียนของกระทรวงสาธารณสุข
ในยุคเริ่มตน อยางไรก็ตามบริการอนามัยโรงเรียนท่ีมีการ เพ่ิมเติมในป 2559 ไดแก การคัดกรองสายตาผิดปกติ
ตามนโยบาย “เด็กไทยสายตาดี” ของรัฐบาล ซ่ึงเริ่มขยายการใหบริการ การเขาไปของโครงการสนับสนุนฯ เปน
การกระตุนการดําเนินนโยบายดังกลาว พบวา การดําเนินงานอนามัยโรงเรียนท่ีผานมายังคงมีขอจํากัด ท้ังเรื่อง
การขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงการบริหารจัดการตลอดกระบวนการ การประสานงานระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยเฉพาะเรื่องการทําแผนการใหบริการอนามัยโรงเรียน การบันทึกขอมูล และการสงตอเด็กวัยเรียนท่ี
ตรวจพบภาวะผิดปกติเขารับการรักษาตอท่ีโรงพยาบาล 
  ประเทศไทย ในป พ.ศ.2550 กรมอนามัย  ไดทําการศึกษาสถานการณการสงเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียน 
โดยกลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สํานักสงเสริมสุขภาพ ทําการสํารวจนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จํานวน 8,510 คน พบวา นักเรียนประถมศึกษามีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง โดยมี
ภาวะผอม   รอยละ 3.2 คอนขางผอม รอยละ 5.2 เริ่มอวน รอยละ 5.4 และอวน รอยละ 4.7 มีภาวะเตี้ย รอย
ละ 3.5 คอนขางเตี้ย รอยละ 5.1 นักเรียนเปนเหา รอยละ 10.1 
สวนพฤติกรรมการบรโิภคพบวา นักเรียนดื่มเครื่องดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวันมากท่ีสุดไดแก นมเปรี้ยวรอยละ 44.2 
รองลงมาเปนน้ําผลไมหรือน้ําปรุงแตงรสผลไม น้ําหวาน และดื่มน้าํอัดลม รอยละ 44.7,  41.5 และ 40.5 
ตามลําดับ รับประทานลูกอมหรือทอฟฟทุกวันหรือเกือบทุกวันรอยละ 39.7 รบัประทานชอ็คโกแล็ตทุกวันหรือเกือบ
ทุกวันรอยละ 41.4 (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2550) 



ในป 2555 ไดสํารวจจากการสํารวจภาวะสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 9 ของเด็กอายุ 6-12 ป จํานวน 
8,433 คน พบวา เขตนครชัยบุรินทร เด็ก 6-12 ป สวนใหญมีน้ําหนักตามเกณฑ อายุ คิดเปนรอยละ 75.1 เม่ือ
แยกรายจังหวัดพบวา เด็ก6-12 ปมีรูปรางสมสวน รอยละ 74.1 (6,246 ราย) โดยพบวา จังหวัดบุรีรัมย  มี
รูปรางสมสวนมากท่ีสุด คือ รอยละ 75.5 รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร รอยละ74.8 จังหวัดนครราชสีมา รอยละ
73.6 และนอยท่ีสุดคือจังหวัดชัยภูมิ รอยละ 72.5 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาภาวะเตี้ยพบวา เด็กคอนขางเต้ียและ
เตี้ย ภาพรวมเขตรอยละ 11.7 เม่ือแยกราย จังหวัดพบมากท่ีสุด คือจังหวัดสุรินทร รอยละ 16.3 รองลงมาคือ
จังหวัดชัยภูมิ รอยละ 12.0 นครราชสีมา รอย ละ 11.7 และบุรีรมัย รอยละ 10.2 ตามลําดับ 

จากการศึกษาขางตน พบวา เด็กวัยเรียนยังมีปญหาสุขภาพท้ังภาวะโภชนาการ  โรคฟนผุ ดังนั้น เพ่ือ
ทราบสถานการณสุขภาพอนามัยของเด็กในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ัง 4 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย และสุรินทร   จึงไดสํารวจสุขภาพอนามัยของเด็กวัยเรียน เพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผน    
เฝาระวังสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพ เพ่ือใหนักเรียนเจริญเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศ   
   5.2 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน  

  5.3 ขอบเขตการศึกษา  
ประชากร เปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กวัยเรียนอายุ 6 -12 ป ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก จังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยและสุรินทร 

 5.4 วิธีการดําเนินงาน 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Cross Sectional Survey) เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ป ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เขตสุขภาพท่ี 9 เก็บขอมูลโดยการตรวจสุขภาพนักเรียน  ไดแก การประเมินภาวะโภชนาการ (น้ําหนัก 
สวนสูง) สัมภาษณพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ดําเนินการเก็บขอมูลโดยบุคลากรของศูนยอนามัยท่ี 9 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากร เปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กวัยเรียนอายุ 6 -12 ป ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก จังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยและสุรินทร 
 กลุมตัวอยาง โดยวิธี  Cluster Sampling technique (เนื่องจากทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 9 มี

ประชากรมากกวา 1 ลานคน) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีองคการอนามัยโลกแนะนําใหใชในการสํารวจเพราะเปนวิธีท่ีไม

ยุงยาก โดยเปนวิธีท่ีพัฒนามาจากวิธี Probability Proportionate to Size Cluster Sampling ซ่ึงหมายถึงวาใน

พ้ืนท่ีการศึกษาแตละพ้ืนท่ีนั้น โอกาสท่ีจะถูกเลือกของแตละ cluster เปนสัดสวนกับขนาดของประชากรท่ีอยูใน 

cluster นั้น 

 

 

 

 



ขนาดตัวอยาง 

 การคํานวณขนาดตัวอยางใชสูตรสําหรับการคาดประมาณสัดสวนในกลุมประชากรดังนี้ 
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โดยคา Z เปนคามาตรฐานจากตาราง Z ท่ีระดับ Type 1 error (α) 0.05 มีคา = 1.96  

        p เปนคาสัดสวนประชากรท่ีคาดวาจะมีความครอบคลุมในเรื่องนั้นๆ 

            q = 1-p  

        d เปนชวงกวางของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดซ่ึงแปรตามคา p ในแตละเรื่อง 

            P = สัดสวนของความชุกของโรคฟนผุ ในเด็กอายุ 12 ป 56% (ผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพป 

2551, สํานักทันตสาธารณสุข) (P=0.56)  

 d = Precision of estimation หรือ คาความแตกตางระหวางคาสัดสวนของตัวอยางกับคาสัดสวนของ

ประชากรท่ียอมรับได ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดให d มีคา ± รอยละ 5  แทนคา 

 การสุมตัวอยาง  

 การศึกษาครั้งนี้มุงเนนหาความครอบคลุมในระดับอําเภอ 88 อําเภอ จึงสํารวจ clusters/จังหวัด โดยใน

แตละจังหวัดใหจัดทําบัญชีประชากรสะสมเปนรายหมูบาน (sampling frame) จัดทําบัญชีรายชื่ออําเภอ เรียง

ตามตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทยตัวแรก  ในแตละอําเภอใหจัดเรียงตําบลตามตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทยตัวแรก 

โดยหากอําเภอใดมีเขตเทศบาลใหจัดไวเปนลําดับแรกกอนตําบลอ่ืนๆ ในแตละตําบลใหจัดเรียงหมูบานตามลําดับ

เลขท่ีของหมูบานหรือชุมชน ทําบัญชีประชากรสะสมเปนรายหมูบานใหครบท้ังจังหวัด  เลือกโรงเรียนท่ีอยูใน

หมูบานนั้นๆ ถาไมมีใหเลือกโรงเรียนท่ีใกลท่ีสุดในตําบลเดียวกัน หากมีหลายโรงเรียนใหเลือกโรงเรียนท่ีมีชื่อเปน

ลําดับแรกตามตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทย  สํารวจจากบันทึกสุขภาพนักเรียน ซ่ึงปกติจะเก็บไวท่ีโรงเรียน กรณีมี

หองเรียนมากกวา 1 หองตอชั้นเรียน ใหสุมเลือกเพียงหองเดียวโดยการจับสลากหมายเลขหอง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  ไดแก  

1) แบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลท่ัวไป ภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียน และพฤติกรรมสุขภาพ 

2) เครื่องชั่งน้ําหนัก ท่ีวัดสวนสูง 
3) โปรแกรมวิเคราะหคํานวณภาวะโภชนาการ INMU-thaigrowth2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล 



2. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย 

1) การทบทวนเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวของแลวนํามากําหนดโครงสรางและเนื้อหาของเครื่องมือ 

โดยใหผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการและการสงเสริมสุขภาพนักเรียน ตรวจสอบความตรงเชิง

โครงสรางและเนื้อหา  

2) ปรับปรุงเครื่องมือและนําไปทดลองใชในประชากรกลุมใกลเคียงกับกลุมตัวอยางในการวิจัยแลว

นํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ทําการเก็บขอมูลในชวงเวลาระหวางเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2557 โดยผานการชี้แจงความ
เขาใจเครื่องมือท่ีใชสอบถามเจาหนาท่ีสาธารณสุขของเครือขายศูนยวิชาการในเขตสุขภาพท่ี 9 ในการเก็บขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9  นครราชสีมา  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา โรงพยาบาลจิต
เวชนครราชสีมา ราชนครนิทร และศูนยสุขภาพจิตท่ี 9 นครราชสีมา และความรวมมือจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต 9 

 การวิเคราะหขอมูล  
  1. ใชคาสถิติรอยละสําหรับขอมูลเบื้องตนภาวะโภชนาการ ดวยโปรแกรมวิเคราะหคํานวณภาวะ
โภชนาการ INMU-thaigrowth2 ในการแปลผลภาวะโภชนาการ  
           2. ใชสถิติเชิงพรรณนาคิดเปนคารอยละ  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 ผลการศึกษา  
 จากการการศึกษาเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 จํานวน 5,516 คน พบวา เปนเพศหญิงรอยละ 
50.5  เพศชายรอยละ 49.5 เด็กวัยเรียนสวนใหญอายุ 10 ป และ 11 ปเทาๆกัน คิดเปนรอยละ 22.1 มีอายุ
เฉลี่ยกลุมตัวอยางท่ีอายุ 9.9 ป สําหรับภาวะสุขภาพเด็กนักเรียน ในดานภาวะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน 
พบวา  น้ําหนักเทียบกับอายุ  สวนใหญมีน้ําหนักตามเกณฑ รอยละ 74.3 น้ําหนักเกินเกณฑและคอนขางมากรอย
ละ 11.9  น้ําหนักนอยและคอนขางนอยกวาเกณฑ รอยละ 13.7   เม่ือวิเคราะหน้ําหนักเทียบกับสวนสูงพบวา  
เด็กวัยเรียนสวนใหญมีรูปรางสมสวนรอยละ 75.8  มีภาวะอวนและภาวะเริ่มอวนรอยละ 9.6 ภาวะผอมและ
คอนขางผอมรอยละ 12.4  สําหรับสวนสูงเทียบกับอายุ พบวากลุมตัวอยางเด็กวัยเรียนมีสวนสูงระดับดีข้ึนไป
(สวนสูงตามเกณฑ คอนขางสูงและสูงรวมกัน) รอยละ 87.0 และเด็กวัยเรียนเตี้ยและคอนขางเตี้ย รอยละ 13.0 
มีรูปรางดีสมสวน รอยละ 86.7  
 ผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน  พบวา สวนใหญรับประทานอาหารเชาทุกวัน รอยละ 
76.0 นอกจากนั้นจะไมไดรับประทานอาหารเชาหรือบางวัน  นอกจากนี้ พบวาเด็กวัยเรียนสวนใหญไดดื่ม
น้ําอัดลมใน 1 สัปดาหโดยเฉพาะ 2 วันตอสัปดาหรอยละ 22.5 รับประทานขนมกรุบกรอบ สวนใหญรับประทาน
ทุกวันสูงถึงรอยละ 32.9  และไมไดรับประทานขนมกรุบกรอบเลยมีเพียงรอยละ  8.1 เด็กวัยเรียนสวนใหญไมได
รับแจกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กถึงรอยละ 86.0สวนใหญเด็กวัยเรียนไดออกกําลังกายและแรงกายวันละ 1-2 ชั่วโมง  
มีกิจวัตรประจําวันในการดูโทรทัศน พบวา  สวนใหญจะดูวันละ 2 ชั่วโมง  รอยละ 37.7   รองลงมา คือ 1 
ชั่วโมงรอยละ 32.3 และเด็กวัยเรียนสวนใหญไมไดเลนคอมพิวเตอรรอยละ 69.3 และไมไดเลนโทรศัพทมือถือ
รอยละ 66.2  และนอนวันละ 8-10 ชั่วโมง   ในเรื่องพฤติกรรมทันตสุขภาพ เด็กวัยเรียนสวนใหญแปรงฟนท่ี
โรงเรียนทุกวันรอยละ 43.4  แปรงบางวันรอยละ 31.1  และยังมีเด็กวัยเรียนท่ีไมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันท่ี
โรงเรียนรอยละ 25.5 



 การศึกษาครั้ง แสดงใหเห็นวา ภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียนและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน มี
หลายประเด็นท่ีตองไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ยังพบวาเด็กวัยเรียนสวนหนึ่งไมได
รับประทานอาหารเชากอนมาโรงเรียน มีพฤติกรรมด่ืมน้ําอัดลมใน 1 สัปดาห โดยเฉพาะ 2 วันตอสัปดาห และ
นิยมรับประทาขนมกรุบกรอบ ไมไดรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเนื่องจากโรงเรียนไมไดแจก  อันจะสงผลตอ
ภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพตนเอง  ดังนั้น เขตสุขภาพท่ี 9 จึงควรมีการพัฒนาระบบบริการ การใหความรู
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมในเด็กวัยเรียนอยางจริงจัง  พรอมท้ังหนวยบริการสาธารณสุขควรวิเคราะหขอมูล
ดานสุขภาพการคืนขอมูลและสนับสนุนทุกภาคสวนในสังคม ทองถ่ิน ชุมชนและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของเขามา
มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ตลอดจนพัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพเด็กวัยเรียนในพ้ืนท่ีอยาง
ตอเนื่องตอไป 
 
 5.5  การนําไปใชประโยชน 
           เปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับกําหนดแนวทางการพัฒนาและรวมวางแผนการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน   
ใหสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีนครชัยบุรินทร  
 
  5.6 ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 
            การสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหสามารถตอบสอบถามไดตรงกับประเด็นขอคําถามแตละขอตองใช
ระยะเวลา  ตองสื่อสารใหเขาใจงาย  และสรางความไววางใจ  นอกจากนี้การลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลตองอาศัยชวงท่ี
เปนคาบวางของเด็กนักเรียนเพ่ือรบกวนชวงเวลาการเรียนการสอนใหนอยท่ีสุด 
       
       5.7 ขอเสนอแนะ/วิจารณ 
           ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอปญหาของการดําเนินงานอนามัยเด็กวัยเรียน เชน ความสัมพันธของปจจัย
ท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  โดยทําการศึกษาเชิงลึก 
             
           5.8 การเผยแพร 
     - หองสมุดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
    - เผยแพรใน Internet ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 
                       ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
       (ลงชื่อ)          ผูขอรับการคัดเลือก 
                   (นางณิชกมล  กรึ่มพิมาย)                                     
      ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
       วันท่ี           /             / 
 
 
 
 
 



(ข)  ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ  เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
1. ชื่อผลงาน เรื่อง การศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาป 1-6            

เขตสุขภาพท่ี 9 

2.   ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  ปงบประมาณ  2562 

3.   สรุปเคาโครงเรื่อง 

 3.1 หลักการและเหตุผล 
 วัยรุนและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะพัฒนาเปนกําลังแรงงานและสมองของ
ประเทศตอไป  ชวงวัยรุน (อายุ 10-19 ป) เปนชวงเปลี่ยนผานจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ ในชวงเวลานี้ วัยรุนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกาย ทางอารมณ สติปญญาและสังคมมากมาย  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ังทาง
รางกายและทางจิตใจ  ตลอดจนสังคมท่ีเกิดข้ึนในวัยรุนนั้นทําใหชวงเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีมีความสําคัญแตกตาง
จากชวงเวลาอ่ืนๆ ของชีวิต  จึงตองวางรากฐานการมีสุขภาพท่ีดีเพ่ือใหเด็กนั้นเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพตอไป  
โดยปจจุบันยังพบปญหาสุขภาพในวัยรุนคอนขางสูง  ปญหาดานอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและเยาวชน  
เนื่องจากยังพบวาประชากรอายุ 10-24 ป ยังมีแนวโนมพฤติกรรมเสี่ยงในการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ
โรคเอดสการต้ังครรภไมพรอมในกลุมของสตรีวัยรุนเพ่ิมมากข้ึน อัตราการคลอดบุตรในประชากรกลุมวัยรุนกลับ
เพ่ิมสูงข้ึนในชวงป 2547 และป 2554 ถึงแมอัตราการคลอดบุตรดังกลาวจะกลับมาอยูในเกณฑคงท่ีและลดลง
ในระหวางป 2554 และ 2557 ท้ังนี้ อัตราการคลอดบุตรในวัยรุนท่ีลดลงในป 2557 นั้นดูจะสอดคลองกับการ
ท่ีวัยรุนท่ีอยูในวัยเรียนมีอัตราใชถุงยางอนามัยเพ่ิมมากข้ึน (ขอมูลจากสํานักอนามัยการเจริญพันธุ ป 2558) โดย
การศึกษาวิเคราะหในแตละภูมิภาคในชวงปเดียวกันนี้แสดงใหเห็นวาอัตราการคลอดบุตรในวัยรุนนั้นมีจํานวนต่ํา
ท่ีสุดในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (อยูในชวงระหวางรอยละ 10.4 และ 10.8 ของอัตราการคลอดบุตรท้ังหมด) 
และสูงท่ีสุดในพ้ืนท่ีตะวันออกเฉียงเหนือ (ตั้งแตรอยละ 13.2 และรอยละ 19.2 ของอัตราการคลอดบุตรท้ังหมด) 
(ยูนิเซฟ 2558) และจากการสํารวจความครอบคลุมการไดรับบริการเชิงคุณภาพตามกลุมอายุเขตสาธารณสุขท่ี 
14 ปงบประมาณ 2555  พบวา  วัยรุนหญิงอายุ 15-19 ป มีการตั้งครรภ รอยละ 6.5 โดยในกลุมท่ีมีประวัติ
การตั้งครรภ  พบวามีอายุเฉลี่ย 17.6 ป 
 ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังยังคงเปนปญหาดานโภชนาการท่ีสําคัญของเยาวชนในประเทศไทย  รายงาน
ประจําป 2557 ของกรมอนามัยระบุวาในป 2556 เด็กและวัยรุนอายุระหวาง 6 ป ถึง 18 ปรอยละ 16.7 มี
สวนสูงตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงเกินกวาคา "Diamond" ขององคการอนามัยโลกท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 5  
นอกจากนี้ ภาวะแคระแกร็นในวัยรุนยังเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 7.96 ในป 2546  เปนรอยละ 8.97 ในป 
2556  สอดคลองกับตัวเลขประมาณการของวัยรุนอายุระหวาง 10 ป ถึง 19 ป  จํานวน 800,000 คนท่ีอยูใน
ภาวะแคระแกร็น กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงปญหาดังกลาวและมุงเพ่ิมคาความสูงโดยเฉลี่ยของวัยรุนชาย
อายุ 18 ป ข้ึนจากเดิม 167 เซนติเมตรเปน 177 เซนติเมตร และวัยรุนหญิงอายุ 18 ปจากเดิม 157 
เซนติเมตรเปน 165 เซนติเมตร ภายในป 2568 ท้ังนี้โดยการสงเสริมการดื่มนม การออกกําลังกายและการ
รับประทานอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ  
   
 
 



 3.2  บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ 
 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุน  ปญหาท่ีพบในปจจุบัน คือ  วัยรุนตั้งครรภไมพรอม    
ทําใหไมสนใจดูแลสุขภาพตนเอง และเกิดพฤติกรรมไมพึงประสงค ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังยังคงเปนปญหาดาน
โภชนาการท่ีสําคัญของวัยรุน ดังนั้น  จึงดําเนินการศึกษาเรื่องการศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสุขภาพ
ของวัยรุน  เขตสุขภาพท่ี 9 
 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะโภชนาการของวัยรุน 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุน 
 ประชากร/ กลุมตัวอยาง  
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ในรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท่ีอยูในเขตสุขภาพท่ี 9 

   เครื่องมือท่ีใช   
   1. แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          
   ปท่ี 1-6 
   2. เครื่องชั่งน้ําหนัก ท่ีวัดสวนสูง 

   วิธีการดําเนินการวิจัย 
         1. ศึกษาและทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสุขภาพของนักเรียนใน
 โรงเรียนมัธยมศึกษาป 1-6 และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
         2. จัดทํารายชื่ออําเภอทุกแหงในเขตสุขภาพท่ี  9 จํานวน 88 อําเภอ 
         3. หาขอมูลประชากร ขอบเขต พ้ืนท่ีรายอําเภอ เพ่ือทํากรอบการสุม 
         4. สุมพ้ืนท่ีสํารวจอยางงายโดยการจับฉลากเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือเปนตัวแทนอําเภอ  
  
 3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          หนวยบริการสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี  ไดรับทราบภาวะสุขภาพของเด็กนักเรียน และ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 เขตนครชัยบุรินทร  
  
 3.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1. รอยละของวัยรุนท่ีน้ําหนักตามเกณฑอายุ 
 2. รอยละของวัยรุนท่ีมีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง 
 3 รอยละของวัยรุนท่ีมีสวนสูงตามเกณฑอายุ 
 4. รอยละของวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)                                 ผูขอรับการคัดเลือก 
                              ( นางณิชกมล  กรึ่มพิมาย ) 
     ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
      วันท่ี           /             / 
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