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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ สุขภาพ สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6 เป็นการศึกษาข้อมูลจาก
การศึกษารูป แบบการส่งเสริ ม “สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ” เด็กวัยเรียน เขตสุ ขภาพที่ 6 มาทาการวิเคราะห์ห า
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียน ในเขตสุขภาพที่ 6 ในเด็ก
อายุ 6-14 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบลาดับขั้น (Multi-Stage Custer
Sampling) โดยมีจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 เป็นหน่วยตัวอย่างที่หนึ่ง สุ่มได้ทั้งสิ้น 3 จังหวัด จากนั้นสุ่มเลือก
โรงเรี ยนในแต่ละสังกัดเป็ นหน่ วยตัว อย่ างขั้นที่ส อง และสุ่ มเด็กอายุ 6-14 ปี 11 เดือน 29 วัน เป็นหน่ว ย
ตัวอย่างขั้นที่สาม ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 1,518 ราย โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามสุขภาวะ พฤติกรรม ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ต่าสุด ค่าเฉลี่ย และใช้การวิเคราะห์การถดถอย
โลจิสติก (Logistic RegressionAnalysis)
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนเป็นเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย ร้อยละ 58.3 มีอายุในช่วง 6-9 ปี
ร้อยละ 46.8 และ 10-14 ปี ร้อยละ 53.2 เรียนในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ร้อยละ 40.2 เอกชน ร้อยละ 30.8
อปท. ร้อยละ 20.8 และ สังกัด ตชด. ร้อยละ 8.2 นักเรียนส่วนใหญ่มีแม่และพ่ออาศัยอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 65.2
นักเรียนไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ 85.6 แต่พบว่ามีปัญหาสุขภาพช่องปากถึงร้อยละ 62.3 โดยพบว่ามีฟันผุ
ร้อยละ 85.7 นักเรียนมีการได้ยินปกติร้อยละ 100 การมองเห็นปกติร้อยละ 97.9 นักเรียนได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็กเพียงร้อยละ 23 และกินเป็นประจาเพียงร้อยละ 37.5 พบนักเรียนมีภาวะซีดร้อยละ 22.8 เมื่อศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพของเด็ ก วั ย เรี ย น พบว่ า เพศ อายุ
ของนักเรียนสังกัดของโรงเรียน การกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก การศึกษาแม่ รายได้พ่อ การกินผลไม้ทุกวัน
กินปลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ กินกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 8 ทัพพีทุกวัน กินผัก วันละ 4 ทัพพี
ทุกวัน ดื่มนมรสจืดวันละ 3 แก้ว/กล่อง ทุกวัน การดูโทรทัศน์มากกว่า 2 ชั่วโมง/วัน การออกกาลังกาย/เล่น
กีฬาอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมง การช่วยทางานบ้านและจานวนเวลาที่ใช้ในการนอน มีความสัมพันธ์กับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
คาสาคัญ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ , เด็กวัยเรียน
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ABSTRACT
The purpose of this study was to study the health situation. health literacy
situation and factors related to health literacy of school-aged children in Health Area 6. This
was the study of data from the study of the model of promotion of “promoting height, no
decayed teeth” in school-aged children in the sixth health district. Let's analyze the
relationship of factors related to health literacy of school-aged children. In the 6th health
zone in children aged 6-14 years 11 months 29 days with Thai nationality. Multi-Stage Custer
Sampling was used, with provinces in health zone 6 as the first sample unit. A total of 3
provinces were randomly selected and the schools in each jurisdiction were randomly
selected as the second stage sample units. and randomly assigned children aged 6-14 years,
11 months, 29 days. It is the third sample unit. The total number of samples that could be
analyzed was 1,518. By collecting data from the questionnaire on health, behavior,
knowledge of health and environment in schools. Descriptive statistics were used to analyze
the health situation data such as frequency, percentage, maximum, minimum, mean, and
logistic regression analysis.
The results showed that the students were girls more than boys, 58.3%, aged
between 6-9 years, 46.8% and 10-14 years. 53.2% studied in schools under the OBEC, 40.2%
private, 30.8% local Administrative Organization. 20.8% and 8.2 percent belong to the Royal
Thai Police. Most of the students had a mother and father living together, 65.2 percent.
85.6% of the students had no underlying disease, but 62.3 percent had oral health
problems, with 85.7 percent of them having tooth decay. The students had 100% normal
hearing. 97.9 percent normal vision. Only 23 percent of the students received iron-fortified
pills and only 37.5% of them took it regularly. The percentage of students was anemia. 22.8
When studying the relationship of factors related to health literacy of school-aged children.
It was found that the sex, age of the students belonging to the school Taking iron
supplements, maternity education, father's income, daily fruit intake. Eat fish at least 3 days
a week. Eat rice-flour groups, 8 ladles per day, eat vegetables 4 ladles per day, every day.
Drink 3 glasses/box of plain milk daily, watch TV for more than 2 hours/day, exercise/play
sports at least half an hour at a time. Helping with housework and the amount of time spent
sleeping There was a statistically significant correlation with health literacy (p<0.05).
Keywords: health knowledge , school-aged children
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“สุขภาพ หรือ สุขภาวะ” ของบุคคล ชุมชนและสังคม เป็นผลมาจากปัจจัยหลายด้าน ปัจจัย
สาคัญด้านหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากก็คือ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” หรือ“health literacy” ซึ่งเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ“ศักยภาพของบุคคล” จากรายงานวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับ
ดัชนีมวลกาย (BMI) ของเด็กที่มีน้าหนักเกิน โดยมีความสามารถทานายค่า BMI ได้ถึงร้อยละ 38 และการเพิ่ม
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ อาทิ การบริ โ ภคอาหาร การใช้ ย าเสพติ ด
การปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของแพทย์ ทั้งนี้ เนื่องจากการขาดความรู้และทักษะในการป้องกันหรือดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้และการเลือกบริการด้านสุขภาพที่ถูกต้อง บุคคลที่มี
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพต่าจะส่งผลต่อการใช้ข้อมูลการเข้ารับบริการสุข ภาพ การดูแลโรคภัยไข้เจ็บด้วย
ตนเอง และการป้องกันโรค รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพตั้งแต่อายุน้อย และมักจะมีสุขภาพแย่
กว่า หรือป่วยหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า และมีรายงานการศึกษาพบว่า ผู้มีระดับ
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพต่ ามี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคหั ว ใจและโรคมะเร็ ง เนื่ อ งจากมี ค วามรู้
ที่ไม่ถูกต้องและขาดทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง หากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีระดับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพต่า ย่อมจะส่งผลต่อสภาวะสุขภาพในภาพรวม กล่าวคือ ประชาชนขาดความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง จานวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น
ต้องพึ่งพาบริการทางการแพทย์และยารักษาโรคที่มีราคาแพง โรงพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพจะต้อง
มีภาระหนักในด้านการรักษาพยาบาล จนทาให้เกิดข้อจากัดในการทางานส่งเสริมสุขภาพและไม่อาจสร้าง
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างสมบูรณ์ได้
ประเทศไทยได้ ก าหนดให้ ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพถู ก บรรจุ ใ นแผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ว่าด้วยประชาชนไทย
มีความรอบรู้ ด้านสุขภาพและเป็นตัวชี้วัดระดับแผนแม่บทที่ 13.1 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25612580)2 ว่าด้วยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
โดยมีเป้ าหมายให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น และถูก
กาหนดในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 123 ว่าด้วยอัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยในเรื่องการ
ป้องกันโรค โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่ได้มีเฉพาะการมีความรู้ ความเข้าใจ แต่รวมถึงการใช้ทักษะการเข้าถึง
ทักษะการประเมิน และทักษะในการนาข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการส่งเสริมและ
ธารงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี4
สาธารณสุข1

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข5 ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุ ก
กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) มีเป้าหมายในระยะ 20 ปี ให้ช่วงอายุ 6-14 ปี ซึ่งเป็นช่วงของเด็กวัยเรียน (อายุ 6 ปีเต็ม
ถึง14 ปี 11 เดือน 29 วัน) มี IQ/EQ ดี สุขภาพแข็งแรง สูงดีสมส่วน ฟันดีไม่ผุ หรือส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้
แข็งแรงและ ฉลาด เด็กวัยเรียน (School Age) เป็นประชากรวัยเด็กตอนปลาย เป็นวัยที่เน้นการเรียนรู้เป็น
หลักในระดับประถมศึกษาซึ่งต้องอยู่ในการควบคุม ดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจเพื่อป้องกันภัยและปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในเด็กวัยนี้ 6 ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการ7,8,9,10,11 พบว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความแข็งแรง ฉลาดและรอบรู้ในเด็กวัยเรียนอันประกอบด้วย
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สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พันธุกรรม พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าเด็กวัยเรียนมี
ความรอบรู้ ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ก็จะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีในช่วงวัยต่อไป
จากการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดีและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ครอบคลุม
เรื่องของสายตา ทันตสุขภาพ โภชนาการ การออกกาลังกายและสุขภาวะอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ
ต่างๆ อาทิ เช่น โรงเรี ย นรอบรู้ ด้านสุ ข ภาพ โครงการคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรี ยน (Thai School
Lunch) โครงการ Smart Kids Leader, ChOPA&ChiPA Coach ชุดความรู้ NuPETHS รวมถึงการส่ งเสริม
โภชนาการ สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุ ข ภาพในระดับ ต่ าง ๆ กลั บ พบว่ า สุ ข ภาวะของเด็ ก วัย เรีย นยัง ไม่ผ่ า นเกณฑ์ เ ป้า หมายตัว ชี้ วัด ที่ กาหนด
การดาเนินงานดังกล่าวยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 12 เนื่องจากขาดข้อมูลที่จะสนับสนุ นการดาเนินงานและ
มาตรการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหามาตรการในการสนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าวอันจะ
ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมี IQ/EQ ดี สุขภาพแข็งแรง สูงดีสมส่วน ฟันดีไม่ผุ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาสถานการณ์ สุ ข ภาพ สถานการณ์ ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อใช้ข้อมูลมาสนับสนุนการสร้าง
มาตรการและนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับสภาพความเป็น
จริงและบริบทของพื้นที่มากที่สุด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6
2. เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน ใน
เขตสุขภาพที่ 6 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อศึกษาสถานการณ์สุขภาพ สถานการณ์
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 6
ซึ่งรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่งจากการศึกษารูปแบบการส่งเสริม “สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ” เด็กวัยเรียน เขตสุขภาพ
ที่ 6 มาทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียน
ในเขตสุขภาพที่ 6 โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองเด็ก ที่มีความสัมพัน ธ์ทาง
สายโลหิตกับเด็ก และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ที่อาศัยในเขตสุขภาพที่ 6 รวม 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ
1. กลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็กที่มี อายุตั้งแต่ 6-14 ปี
11 เดือน 29 วัน และดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเอกชน
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) สั ง กั ด ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีสัญชาติไทย ยินยอมและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตรวจ
ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดและตรวจร่างกายจนเสร็จสมบู รณ์ มีประวัติบันทึกสุขภาพในแบบบันทึก
สุขภาพประจาตัวนักเรียน (สศ. 3) และได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในการให้ข้อมูล
การคานวณขนาดตัวอย่างและการสุ่ม
1. การคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อให้เป็นตัวแทนของเขตสุขภาพที่ 6 ใช้สูตร Krejcie&
Morgan
2. สุ่มตัวอย่างแบบขั้นลาดับ (Multi-Stages Sampling) 3 ลาดับ (Three-Stages Custer
Sampling) โดยสุ่มจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ดังนี้
- หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง : จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 จานวน 8 จังหวัด ทาการสุ่ม 3 จังหวัด
เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Sample) จังหวัดที่สุ่มได้ คือ
จังหวัดจันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา
- หน่วยตัวอย่างขั้นสอง : สุ่มเลือกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน อปท. และ ตชด. อย่างละ
1 แห่ง ในแต่ละจังหวัดตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบตามขนาดตัวอย่างที่กาหนด
- หน่วยตัวอย่างขั้นสาม : สุ่มเลือกโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. เอกชน อปท. และ ตชด. อย่างละ
1 แห่ง และสุ่มจานวนเด็กที่มีอายุ 6 ปีเต็ม ถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน ในแต่ละโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. เอกชน
อปท. และ ตชด. หากโรงเรียนใดมีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ให้เก็บจากโรงเรียนใกล้เคียงที่สังกัดเดียวกันได้ จานวน
ตัว อย่ างที่ใช้ ในการศึกษา ดังนี้ จังหวัดจันทบุรี 450 คน จังหวัดตราด 230 คน และฉะเชิงเทรา 680 คน
รวมกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,360 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) เครื่องตรวจความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด (HemoCue)
2) เครื่องชั่งน้าหนักและที่วัดส่วนสูง
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3) กราฟประเมินสภาวการณ์เจริญเติบโต ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น้าหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูง
ตามมาตรฐาน WHO ของสานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4) แบบสอบถามสุขภาวะ พฤติกรรม ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
เมื่อสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
และการวัดและประเมิน ผล ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ความเหมาะสมกับวัตถุ
ประสงค์ ความครอบคลุม ครบถ้วนและความเหมาะสมของเนื้อหาของแต่ละข้อ คาถาม และนาคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง แก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มประเด็นเนื้อหาให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น
ในแต่ละประเด็นปรับข้อคาถามให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เพื่อให้ง่ายต่อการตอบและเก็บข้อมูล ปรับรูปแบบ
ของแบบสอบถามให้กระชับและเหมาะสม แล้วนาแบบสอบถามสุขภาวะ พฤติกรรม ความรู้ด้านสุขภาพและ
สิ่ ง แวดล้ อมในโรงเรี ย นไปทดลองใช้กั บกลุ่ ม เด็ กอายุ 6 ปี เต็ ม ถึ ง 14 ปี 11 เดือ น 29 วัน จ านวน 30 คน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่ไม่อยู่ใ นจังหวัดกลุ่มตัวอย่าง นาผลที่ได้จากการทดลองใช้ มาปรับปรุงแบบสอบถาม
ให้มคี วามเหมาะสมต่อการใช้ยิ่งขึ้น
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยกาหนดเก็บข้อมูลในโรงเรียนๆละ 1 วันในช่วงเช้าเท่านั้น ก่อน
เก็บข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเด็กและผู้ปกครองก่อน จึงดาเนินการเก็บข้อมูล ชั่งน้าหนัก -วัดส่วนสูง
ตรวจความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด เก็บข้อมูล (สายตา การได้ยิน สุขภาพช่องปากและฟัน) จากแบบ
บันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน (สศ.3) ในเด็กอายุ 6 ปีเต็ม ถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน และสอบถามข้อมูล
จากครูประจาชั้น พ่อแม่หรือผู้ ปกครองเด็กตามแบบสอบถามสุขภาวะ พฤติกรรม ความรู้ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประสานความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบในแต่ละ
พื้นที่ 1 วันก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล และลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามขั้นตอนการเก็บข้อมู ล ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหัวหน้าทีมเก็บข้อมูล และสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
โดยผู้วิจัยอีกครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถานการณ์ “สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ” เด็กวัยเรียน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ต่าสุด
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสถิติเชิงพรรณนา
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ “สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ” เด็กวัยเรียน โดยใช้เทคนิคตารางไขว้
(Cross Tabulation) เพื่ออธิบายลักษณะสุขภาวะ พฤติกรรม ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน
กับ “สูงดี สมส่ วน ฟันไม่ผุ ” ด้ว ยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติก (Nominal Logistic Regression Analysis) โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Binary Logistic Regression Analysis) ด้วยสถิติไค-สแควร์ อัตราเสี่ยง (Odds ratio: OR)
และการประมาณค่าช่วงเชื่อมั่น 95% (Confidence Interval: CI)
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562
และระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม กรมอนามั ย ตามรหั ส
โครงการวิจัยที่ 265 กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอบถามความสมัครใจและยินยอมที่จะเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้
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โดยข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ เข้าร่ วมการวิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุปของ
การวิจัยในภาพรวมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในเชิงวิชาการเท่านั้นรวมทั้งผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถบอกเลิก
การเข้าร่วมวิจัยเมื่อใดก็ได้
ผลการวิจัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย คุณลักษณะของผู้ดูแลและนักเรียน
พฤติกรรมด้านโภชนาการ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย พฤติกรรมการนอนหลับของนักเรียน ซึ่งมีความ
สาคัญต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน พบว่า เพศของเด็ก (p=0.003) อายุเด็ก (p=0.000) สังกัดของ
โรงเรี ย น (p=0.003) กิ น ยาเม็ ด เสริ ม ธาตุ เ หล็ ก (p=0.029) การศึ ก ษาของแม่ (p=0.027) รายได้ ข องพ่ อ
(p=0.011) นักเรียนกินผลไม้ทุกวัน (p=0.000) นักเรียนกินปลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน (p=0.005) นักเรียน
กิน อาหารกลุ่ มข้าว-แป้ ง วัน ละ 8 ทัพพีทุกวัน (p=0.010) นักเรียนกินอาหารกลุ่ มผั กวันละ 4 ทัพพีทุกวัน
(p=0.001) นักเรียนดื่มนมรสจืดวันละ 3แก้ว/กล่องทุกวัน (p=0.003) นักเรียนนั่งดูโทรทัศน์มากกว่า 2 ชั่วโมง
(p=0.015) นักเรียนออกกาลังกาย/เล่นกีฬาอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมง (p=0.039) นักเรียนช่วยทางานบ้าน
(p=0.023) จานวนชั่วโมงการนอนหลับของนักเรียน (p=0.020) มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ข้อมูลทั่วไป
ของนักเรียน
เพศ
ชายref
หญิง
อายุ
6-9 ปี
10-14 ปี ref
สังกัดโรงเรียน
สพฐ.ref
เอกชน
อปท.
ตชด.
กินยาเสริมธาตุเหล็ก
กินประจาref
กินบางครั้ง
การศึกษาแม่
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.ref
อนุปริญญา/ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี/สูงกว่า

จานวน
ตัวอย่าง
1518
885
633
1518
711
807
1505
610
468
316
124
349
131
218
1278
17
268
585
139
269

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
148
9.7
1370
90.3
103
11.6
782
88.4
45
7.1
588
92.9
148
9.7
1370
90.3
46
6.5
665
93.5
102
12.6
705
87.4
148
9.7
1370
90.3
45
7.4
565
92.6
69
14.7
399
85.3
21
6.6
295
93.4
13
10.5
111
89.5
53
15.2
296
84.8
27
20.6
104
79.4
26
11.9
192
88.1
134
10.5
1144
89.5
4
23.5
13
76.5
25
9.3
243
90.7
51
8.7
534
91.3
14
10.1
125
89.9
40
14.9
229
85.1

Chi
p-value

OR

95% CI for OR
Lower Upper

0.003*
1.7

1.19

2.48

0.5

0.33

0.68

2.1
0.9
1.5

1.46
0.52
0.77

3.23
1.53
2.82

0.9

1.06

3.45

0.5
0.7

0.46
0.45

1.83
1.59

1.8
2.7

1.18
079

2.84
9.58

0.000*
0.003*

0.029*
0.027*
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ของนักเรียน
รายได้พ่อ
น้อยกว่า 10,000 บาทref
10,001-20,000 บาท
20,000 บาทขึ้นไป
กินผลไม้ทุกวัน
กิน ref
ไม่กิน
กินปลา
กิน ref
ไม่กิน
กินกลุ่มข้าว-แป้ง
กิน ref
ไม่กิน
กินกลุ่มผัก
กิน ref
ไม่กิน
ดื่มนม
กิน ref
ไม่กิน
ดู TV >2ชั่วโมง
ไม่ทา ref
ทา 1-2 วัน/สัปดาห์
ทา 3-4 วัน/สัปดาห์
ทาทุกวัน
ออกกาลังกาย
ไม่ทา
ทา 1-2 วัน/สัปดาห์ ref
ทา 3-4 วัน/สัปดาห์
ทาทุกวัน

จานวน
ตัวอย่าง
882
267
408
207
1518
472
1046
1518
957
561
1518
271
166
1518
260
266
1518
315
252
1518
413
537
163
405
1518
335
526
214
443

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
88
10.0
794
90.0
22
8.2
245
91.8
34
8.3
374
91.7
32
15.5
175
84.5
148
9.7
1370
90.3
69
14.6
403
85.4
79
9.7
967
92.4
148
9.7
1370
90.3
109
11.4
848
88.6
39
7.0
522
93.0
148
9.2
1370
90.3
24
8.9
247
91.1
6
3.6
160
96.4
148
9.2
1370
90.3
41
15.8
219
84.2
14
5.3
252
94.7
148
9.2
1370
90.3
38
12.1
277
87.9
12
4.8
240
95.2
148
9.2
1370
90.3
34
8.2
379
91.8
70
13.0
467
87.0
14
8.6
149
91.4
30
7.4
375
92.3
148
9.2
1370
90.3
27
8.1
308
91.9
47
8.9
479
91.1
16
7.5
198
92.5
58
13.1
385
86.9

Chi
p-value

OR

95% CI for OR
Lower Upper

0.011*
1.0
2.0

0.56
1.14

1.73
3.62

0.5

0.33

0.67

0.5

0.49

0.85

0.4

0.15

0.96

0.3

0.16

0.56

0.4

0.18

0.71

1.7
1.0
0.9

1.08
0.55
0.53

2.57
2.01
1.49

0.9

0.48

1.75

1.1
1.7

0.68
1.06

1.83
2.78

0.000*
0.005*
0.010*
0.001*
0.003*
0.015*

0.039*
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ของนักเรียน
ช่วยทางานบ้าน
ไม่ทาref
ทา 1-2 วัน/สัปดาห์
ทา 3-4 วัน/สัปดาห์
ทาทุกวัน
น้อยกว่า 9-11 ชั่วโมง
9-11 ชั่วโมง ref
มากกว่า 9-11 ชั่วโมง
*(P<.05)

จานวน
ตัวอย่าง
1518
245
517
271
485
1057
445
16

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
Chi
p-value
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
148
9.2
1370
90.3 0.023*
15
6.1
230
93.9
43
8.3
474
91.7
29
10.7
242
89.3
61
12.6
424
87.4
89
8.4
968
91.6
58
13.0
387
87.0
1
6.3
15
93.8

OR

95% CI for OR
Lower Upper

1.3
1.8
2.2
1.6

0.76
0.96
1.23
1.45

2.56
3.52
3.97
2.23

0.7

0.95

5.53

เมื่อจาแนกรายปัจจัย ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. เพศของนั กเรี ย น มีความสั มพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุ ขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(p=0.003) โดยเพศชายมีค วามรอบรู้ มากที่ สุ ด ร้อ ยละ 11.6 เมื่อ พิจ ารณาความเสี่ ยงต่อ การมี ค วามรอบรู้
ด้านสุขภาพพบว่า เพศหญิงมีโอกาสมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่าเพศชาย 1.7 เท่า (95% CI; 1.19-2.48)
2. อายุของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญสถิติ (p=000)
โดยช่ ว งอายุ 10-14 ปี มี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพมากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 12.6 เมื่ อ พิ จ ารณาความเสี่ ย งต่ อ การมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า ช่วงอายุ 6-9 ปี มีโอกาสที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 50
3. สั งกัดของโรงเรีย นมีความสั มพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุ ขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(p=003) โดยโรงเรียนสังกัดเอกชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ 14.7 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อ
การมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า โรงเรียนสังกัดเอกชนและ ตชด. มีโอกาสมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่า
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2.1 เท่า (95% CI;1.46-3.23) และ 1.5 เท่า (95% CI; 0.77-2.82) ตามลาดับ แต่กลับ
พบว่า โรงเรียนสังกัด อปท. มีโอกาสที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 10
4. การกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p=0.029) โดยกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเป็นประจามีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ 20.6
เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า การกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กบางครั้งมีโอกาส
ที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 10
5. การศึ ก ษาแม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p=0.027) โดยแม่ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี/สูงกว่า นักเรียนจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุ ด
ร้อยละ 14.9 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า แม่ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/
สูงกว่า และอนุปริญญา/ปวท./ปวส. มีโอกาสที่นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่าแม่มีการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 2.7 เท่า (95% CI;0.79-9.58) และ 1.8 เท่า (95% CI; 1.18-2.84) ตามลาดับ และ
พบว่าแม่มีการศึกษาระดับประถมและไม่ได้เรียน นักเรียนมีโอกาสมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 30
และ 50 ตามลาดับ
6. รายได้พ่อมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.011)
โดยพ่อมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนนักเรียนจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ 15.5 เมื่อ
พิจารณาความเสี่ยงต่อการมีค วามรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า พ่อที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนและมี
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รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน มีโอกาสที่นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่าพ่อ ที่มี
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน 2 เท่า (95% CI;1.14-3.62) และ 1 เท่า (95% CI; 0.56-1.73) ตามลาดับ
7. นักเรียนกินผลไม้ทุกวันมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญสถิติ
(p=000) โดยนักเรียนที่กินผลไม้ทุกวันมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ 14.6 เมื่อพิจารณาความเสี่ยง
ต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า นักเรียนที่ไม่กินผลไม้ทุ กวันมีโอกาสที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลง
ร้อยละ 50
8. นั ก เรี ย นกิน ปลาสั ป ดาห์ ล ะอย่ างน้อ ย 3 วัน ต่ อสั ปดาห์ มี ความสั ม พัน ธ์กั บความรอบรู้
ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญสถิติ (p=005) โดยนักเรียนที่กินปลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ 11.4 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า นักเรียน
ที่กินปลาน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ มีโอกาสที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 50
9. นักเรียนกินกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 8 ทัพพีทุกวัน มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อย่างมีนัยสาคัญสถิติ (p=010) โดยนักเรียนที่กินกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 8 ทัพพีทุกวัน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
มากที่สุดร้อยละ 8.9 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า นักเรียนที่ไม่กินกลุ่มข้าวแป้ง วันละ 8 ทัพพีทุกวันมีโอกาสที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 60
10. นักเรียนกินผัก วันละ 4 ทัพพีทุกวัน มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมี
นัยสาคัญสถิติ (p=001) โดยนักเรียนที่กินผัก วันละ 4 ทัพพีทุกวัน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ
15.8 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า นักเรียนที่ไม่กินผัก วันละ 4 ทัพพีทุกวันมี
โอกาสที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 70
11. นั กเรี ย นดื่ มนมรสจื ดวั นละ 3 แก้ว /กล่ อ ง ทุ กวั น มีค วามสั มพั นธ์ กับ ความรอบรู้ ด้า น
สุขภาพอย่างมีนัยสาคัญสถิติ (p=003) โดยนักเรียนที่ดื่มนมรสจืดวันละ 3 แก้ว/กล่อง ทุกวัน มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพมากที่สุดร้อยละ 12.1 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า นักเรียนที่ดื่มนม
รสจืดน้อยกว่าวันละ 3 แก้ว/กล่อง ทุกวันมีโอกาสที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 60
12. นักเรียนที่ดูโทรทัศน์มากกว่า 2 ชั่วโมง/วัน มี ความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.015) โดยนักเรียนที่ดูโทรทัศน์มากกว่า 2 ชั่วโมง/วัน เพียง 1-2 วัน/สัปดาห์ จะ
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ 13 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า
นักเรี ย นที่ดูโทรทัศ น์ มากกว่า 2 ชั่ว โมง/วัน เพียง 1-2 วัน/สั ปดาห์ และเพียง 3-4 วัน/สั ปดาห์ มีโ อกาสที่
นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่านักเรียนที่ไม่ดูโทรทัศน์เลย 1.7 เท่า (95% CI;1.08-2.57) และ 1 เท่า
(95% CI; 0.55-2.01) ตามลาดับ แต่กลับพบว่านักเรียนดูโทรทัศน์มากกว่า 2 ชั่วโมง/วัน ทุกวันมีโอกาสมีความ
รอบรูด้ ้านสุขภาพลดลงร้อยละ 10
13. นักเรียนที่ออกกาลังกาย/เล่นกีฬาอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.039) โดยนักเรียนที่ออกกาลังกาย/เล่นกีฬาอย่างน้อยครั้งละ
ครึ่งชั่วโมงทุกวันจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ 13.1 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพพบว่า นักเรียนที่ออกกาลังกาย/เล่นกี ฬาอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงทุกวัน และเพียง 3-4 วัน/
สัปดาห์ มีโอกาสที่นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่าออกกาลังกาย/เล่นกีฬาอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมง
เพียง 1-2 วัน/สัปดาห์ 1.7 เท่า (95% CI;1.06-2.78) และ 1.1 เท่า (95% CI; 0.68-1.83) ตามลาดับ แต่กลับ
พบว่า นักเรียนที่ไม่ออกกาลังกายเลย มีโอกาสมีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 10
14. นักเรียนที่ช่วยทางานบ้าน มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p=0.023) โดยนักเรียนที่ช่วยทางานบ้านทุกวันจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ 12.6 เมื่อ
พิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า นักเรียนที่ช่วยทางานบ้านทุกวัน ทาเพียง 3-4 วัน/
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สัปดาห์ และทาเพียง 1-2 วัน/สัปดาห์ มีโอกาสที่นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่า นักเรียนที่ไม่ช่วย
ทางานบ้าน 2.2 เท่า (95% CI;1.23-3.97) 1.8 เท่า (95% CI; 0.96-3.52) และ1.3 เท่า (95% CI; 0.76-2.56)
ตามลาดับ
15. จานวนเวลาที่ใช้ในการนอนมีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุ ขภาพอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p=0.020) โดยนักเรียนที่มีเวลาในการนอน 9-11 ชั่วโมง จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดร้อยละ
13 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพบว่า นักเรียนที่มีเวลาในการนอนน้อยกว่า 9-11
ชั่วโมง มีโอกาสมีความรอบรู้ด้านสุ ขภาพมากกว่านักเรียนที่มีเวลาในการนอน 9-11 ชั่วโมง 1.6 เท่า (95%
CI;1.45-2.23) แต่กลั บ พบว่านั กเรี ย นที่มีเวลาในการนอนมากกว่า 9-11 ชั่ว โมง มีโ อกาสมีความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพลดลงร้อยละ 30
อภิปรายผล
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน มีทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
แวดล้อมโดยพบว่า เพศหญิงมีโอกาสมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่าเพศชายถึง 1.7 เท่า เพราะเพศหญิง
ในช่วงวัยเรียนจะมีพื้นที่ของสมองเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและความจาเชิงพื้นฐานโตเร็วกว่าเพศชาย
ท าให้ มี ค วามสนใจและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย นรู้ ม ากกว่ า เพศชาย ในขณะที่ เ พศชายจะสนใจต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าเพศหญิง ประกอบกับช่วงอายุที่โตมากขึ้น (10-14 ปี) จะมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากการคิดอย่างใช้เหตุผลเชิงรูปธรรม ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ความยืดหยุ่นทางความคิดและการวางแผนจัดการ รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องราวที่ได้
อ่านหรือฟังมา ในช่วงอายุ 6-10 ปี ยังไม่สามารถทาได้ดี ต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ที่มากขึ้นในการ
เรียนรู้ สาหรับการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ก็มีผล
ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเช่นกัน เนื่องจากโรงเรียนสังกัดเอกชนจะมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและ
มี ทุ น ในการบริ ห ารจั ด การที่ ม ากกว่ า โรงเรี ย นในสั ง กั ด สพฐ. อปท. และ ตชด. ไม่ ว่ า จะเป็ น สถานที่
สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก จานวนบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของพิณสุดาและแฮริสัน 15,17 ซึ่งสามารถสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้
นักเรียนได้มากกว่าโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนในสังกัด อปท. นักเรียนมีโอกาสที่จะมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงร้อยละ 10 ทั้งนี้ ก็ขึ้นกับปัจจัยของความแตกต่างที่กล่าวมา
นักเรียนในช่วงวัย 6-14 ปี ยังไม่สามารถดูแลตัวเองและอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ ยังต้ องพึ่งพา
แม่ พ่อ หรือผู้ปกครองในการให้ความคุ้มครอง การดูแลด้านร่างกาย จิตใจ และการสั่งสอนอบรมบ่มเพาะ
ซึ่งนักเรียนส่วนมากมีแม่และพ่อที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ถึงร้อยละ 65.2 โดยนักเรียนที่มีแม่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่าจะมีโอกาสที่นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่านักเรียนที่มีแม่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือ ปวช. 2.7 เท่า เนื่องจากแม่ที่มีการศึกษาในระดับปริญ ญาตรีหรือสูงกว่ามีภูมิความรู้มากกว่า
รู้และสามารถค้นหาความรู้ และเข้าใจ ตรวจสอบข้อมูลได้ดีระดับหนึ่ง ประกอบกับการได้รับการดูแลค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ จากพ่อที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนร่วมด้วย ทาให้นักเรียนมีโอกาสมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
มากกว่าพ่อมีร ายได้ น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนถึง 2 เท่า เพราะจะได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ ทางด้าน
การศึกษามากขึ้น เช่น การเรียนพิเศษ การเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ
ให้นักเรียนได้มากกว่าปกติ
นอกจากปัจจัยแวดล้อมของนักเรียนที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพแล้ว ยังพบว่า พฤติกรรม
ด้านโภชนาการของนักเรียน ยังส่งผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนอีกด้วย กล่าวคือ เด็กวัยเรียนช่วง
อายุ 6-14 ปี จาเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีความจาเป็นต่อการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา
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ควบคู่กันไป จึงจาเป็นต้องได้รับสารอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้มีน้าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระดับสติปัญญาตามเกณฑ์ และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จึงควรปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย
การบริโภคที่ถูกต้อง โดยส่งเสริมให้นักเรียนกินผลไม้ทุกวัน กินปลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน ต่อสัปดาห์
เพราะนักเรียนที่ไม่กินผลไม้ทุกวัน และไม่กินปลาสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ มีโอกาสที่จะมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพลดลงถึงร้อยละ 50 การดูแลส่งเสริมให้นักเรียนกินกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 8 ทัพพี ทุกวัน กิน
ผักวันละ 4 ทัพพีทุกวัน เพราะเป็นปริมาณที่ เพียงพอต่อการสร้างพลังงานให้กับร่างกายและเพียงพอต่อการ
ทางานของสมอง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักเรียนได้ดื่มนมรสจืดวันละ 3 แก้ว/กล่องทุกวัน เพื่อช่วย ในการ
เจริญเติบโต ช่วยทาให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึก
หรอของร่างกาย ดังนั้น นักเรียนที่ดื่มนมรสจืดน้อยกว่าวันละ 3 แก้ว/กล่อง มีโอกาสที่จะมี ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพลดลงร้อยละ 60 นอกจากนี้ยั งควรดูแลให้นักเรียนได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและรับประทานเป็น
ประจาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรและคณะ ลัดดา และไซมอน13,14,16 เนื่องจากธาตุเหล็กเป็นส่วนสาคัญ
ของเม็ดเลื อดแดงเป็ น ตัว น าออกซิเ จนและสารอาหารต่า ง ๆ ไปสู่ เซลล์ ต่าง ๆ ในร่า งกายและสมอง จึง มี
ความสาคัญต่อพัฒนาการของร่างกายและสมอง การขาดธาตุเหล็กทาให้นักเรียนติดเชื้อและป่วยง่าย มีการ
เจริญเติบโตของร่างกายต่ากว่าเกณฑ์ โดยอาจพบว่าเด็กมีความสูงน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย และมีโอกาสที่จะมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลง
พฤติ ก รรมด้ า นการเคลื่ อ นไหวออกแรงของนั ก เรี ย นยั ง ส่ ง ผลต่ อ ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ
เนื่องจากการออกกาลังกายเป็นประจาจะส่งผลดีต่อฮอร์โมนที่จาเป็นต่อการทางานสาหรับ สมอง ช่วยกระตุ้น
การเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและเซลล์สมอง ช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนของออกซิเจนที่ช่วยในการหล่อ
เลี้ ย งสมอง ลดพฤติก รรมเนื อยนิ่ งอัน เป็นสาเหตุ ให้ เ กิดโรค NCD ในเด็ก ดังนั้ น จึง ควรควบคุ มและจากั ด
ให้นักเรียนดูโทรทัศน์ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน เพราะนักเรียนที่ดูโทรทัศน์มากกว่า 2 ชั่วโมง/วัน ทุกวัน มีโอกาส
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดลงถึงร้อยละ 10 และควรสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกาลังกายหรือเล่น
กีฬาอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงทุกวัน เพราะนักเรียนจะมีโอกาสมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่านักเรียนที่
ออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมง เพียง 1-2 วัน/สัปดาห์ 1.7 เท่า ส่วนนักเรียนที่ไม่ออก
กาลังกายเลยจะมีโอกาสมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพลดลงถึงร้อยละ 10 การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ช่วยทางานบ้านทุกวัน นักเรียนมีโอกาสมีความรอบรู้ด้ านสุขภาพมากกว่านักเรียนที่ไม่ช่วยทางานบ้า นเลย
2.2 เท่า
พฤติ ก รรมการนอนของเด็ ก วั ย เรี ย นมี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ การนอนหลั บ ที่ เ พี ย งพอจะช่ ว ย
ซ่อมแซมส่ว นที่สึ กหรอของร่ างกายและสมองส่ งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การนอนที่ไม่เพียงพอ
จะมีผลต่อการเรียนรู้จดจา มีอาการอ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย เด็กวัยเรียนควรมีเวลาในการนอนหลับอยู่ระหว่าง
9-11 ชั่ว โมงแต่ ไ ม่ค วรนอนนานมากกว่ า 11 ชั่ ว โมงเป็ นประจ าเพราะจะทาให้ ส มองเฉื่ อ ยชา การท างาน
ของกระดูก กล้ามเนื้อและข้อลดประสิทธิภาพ มีน้าหนักมากกว่าเดิม เนื่องจากระบบการเผาผลาญไขมันลดลง
มีการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นอันจะนาไปสู่โรค NCD ได้รวมทั้งการนอนที่มากกว่า 9-11 ชั่วโมงมีโอกาสมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพลดลงได้มากถึงร้อยละ 30 อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล สุขภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรม
การบริโภค พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง และพฤติกรรมการนอนหลับ มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้
ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียน ดังนั้น แม่ พ่อ และผู้ปกครองควรดูแล เอาใจใส่ เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
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ให้มีมากขึ้น รวมทั้งชุมชนและสถานศึกษาต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนร่วมด้วย
จึงมีข้อเสนอแนะในแต่ละภาคส่วน ดังนี้
ระดับกระทรวง:
1. กระทรวงสาธารณสุขควรทาข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อวางมาตรการให้ความรู้
สร้างความตระหนักให้ ผู้บริหารการศึกษา ครู แม่ พ่อ ผู้ปกครอง และนักเรียนเห็นความสาคัญของการส่งเสริม
ความรอบรูใ้ ห้กับนักเรียน
2. ดาเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแส และสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน
รอบรู้ด้านสุขภาพ
3. สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนได้จัดสภาวะแวดล้อมหรือจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ
ระดับเขตสุขภาพ :
1. กาหนดมาตรการติดตาม เฝ้าระวังและสะท้อนปัญหาการสร้างความรอบรู้ในเด็กนักเรียน
และในสถานศึกษา
2. สนับสนุนองค์ความรู้ และขับเคลื่อนโรงเรียนในเขตสุขภาพเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับโรงเรียน :
1. เห็นความสาคัญ ผลักดันและดาเนินการให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย องค์กร และชุมชนแวดล้อม
2. จั ดสภาวะแวดล้ อ มหรือจัด การสิ่ งแวดล้ อมในโรงเรี ยนให้ เอื้ อต่อการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนสามารถสื่อสาร ดูแลสุขภาพของตนเองและเด็กนักเรียนได้
3. สร้ า งช่ อ งทางให้ นั ก เรี ย นรู้จั ก ค้น หาข้อ มู ล ไปใช้ป ระกอบการตั ดสิ น ใจ อั นน าไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสื่อสารบอกต่อคนในครอบครัว และผู้อื่นในชุมชนได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา จึงควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงลึกของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนเชิงบวกและมีประสิทธิผลต่อ
การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียนตามบริบท
ของโรงเรียน
2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่จาเพาะเจาะจง
ในแต่ละสังกัดของโรงเรียน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการต่อยอดและพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียนในแต่ละสังกัด
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การวิ จั ย จาก นพ.พนิ ต โล่ เ สถี ย รกิ จ
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 6 และได้รับคาปรึกษาเป็นอย่างดียิ่งจาก นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 และ นพ.วิชัย ธนาโสภณ รองผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 6 ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปั ญ ญา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา อาจารย์ ยุ พ า ชั ย เพ็ ช ร นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข เชี่ ย วชาญ (ด้ า นโภชนาการ)
ศู น ย์ อนามัย ที่ 6 พญ.สุ นี ย์ เชื้อ สุ ว รรณชัย นายแพทย์ช านาญการ ศูนย์ อนามั ยที่ 6 ทพญ.รัตนา จันทร
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานคณะกรรมการดาเนินงานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้
กรุ ณาตรวจสอบเครื่ องมือและให้ ข้อเสนอแนะ และ ดร.สุ ภ าวดี โกมลกาญจนกุล นักวิช าการสาธารณสุ ข
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ชานาญการ ส านั กงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ที่กรุณาให้ คาปรึกษาแนะนาในการวิเคราะห์ ข้อมูล และ
การจัดทารายงานวิจัยครั้ งนี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และคณะผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน อปท. และ ตชด.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด จังหวัดจันทบุรี ตราด และ
ฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างของเขตสุขภาพที่ 6 ที่กรุณาอนุญาตให้เก็บข้อมูลในพื้นที่ และอานวยความสะดวก
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ตลอดจนขอขอบคุณ บิดา มารดา ผู้ปกครองเด็ก กลุ่ มตัว อย่างที่ได้ให้ ข้อมูล ตาม
แบบสอบถาม ทาให้สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์และรายงานผลการศึกษาวิจัยได้อย่างสมบูรณ์
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