
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียน
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558

รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพ
นักเรียนในประเทศไทย พ

.ศ. 2558



รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียน
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558

รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพ
นักเรียนในประเทศไทย พ

.ศ. 2558



รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียน
ในประเทศไทย พ.ศ. 2558

รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพ
นักเรียนในประเทศไทย พ

.ศ. 2558

ชือ่หนังสือ	 รายงานการส�ารวจสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
    (Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

ISBN	 	  978-616-11-3935-3

จ�ำนวนหน้ำ	 76   หน้า

จัดท�ำโดย	 	 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ส�านักเสริมสุขภาพ
    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
    88/22 ถนนติวานนท์  อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000

ครั้งทีพ่ิมพ์		1	 กุมภาพันธ์ 2562   จ�านวน  500 เล่ม

พิมพ์ที	่ 	 	 ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก



รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

สารบัญ
หน้า

กิตติกรรมประกาศ	 1
รายงานสรุปส�าหรับผู้บริหาร	 2

ส่วนที่	1:	บทน�า		 6
 1.1  สถิติจ�านวนประชากรของประเทศ 6

 1.2  ความส�าคัญของปัญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชนในเชิงสาธารณสุข 6

 1.3  นโยบายและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอนามัยเด็กและเยาวชน 7

ส่วนที่	2:	วัตถุประสงค์		 10
 2.1  วัตถุประสงค์ของการส�ารวจในระดับนานาชาติ 10

 2.2  วัตถุประสงค์เฉพาะของการส�ารวจในประเทศไทย 10

ส่วนที่	3:	วิธีการด�าเนินการส�ารวจ		 11
 3.1  แบบสอบถาม  11

 3.2  การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง 11

 3.3  การเก็บข้อมูล 12

 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 12

ส่วนที่	4:	ผลการส�ารวจ	 13
 4.1  สถิติจ�านวนประชากรของประเทศ 13

 4.2  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 14

 4.3  สุขอนามัยส่วนบุคคล 16

 4.4  ความรุนแรงและการได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้เจตนา 17

 4.5  สุขภาพจิต 20

 4.6  การสูบบุหรี่ 22

 4.7  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด 24

 4.8 พฤติกรรมทางเพศ 27

 4.9  กิจกรรมการออกก�าลังกาย 29

 4.10 ปัจจัยป้องกัน 31	
ส่วนที่	5:	การอภิปราย		 33
 5.1 อภิปรายผลการส�ารวจ 33

 5.2  การเปรียบเทียบกับรายงานการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2551 37

 5.3  ข้อจ�ากัดของรายงานผลการส�ารวจในโครงการ GSHS ปี 2558 39



รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

สารบัญ  (ต่อ)

หน้า
ส่วนที่	6:	สรุปผลการส�ารวจ	 40

ส่วนที่	7:	ข้อเสนอแนะ	 41

ส่วนที่	8:	เอกสารอ้างอิง		 42

ภาคผนวก		 	 44

แบบสอบถามภาษาไทย	 44

m รายนามคณะกรรมการก�ากับทิศทางการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนประเทศไทย พ.ศ. 2558  61
 

m รายนามคณะท�างานจัดท�ารายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนประเทศไทย พ.ศ. 2558  63
 

m เอกสารสรุปผลการส�ารวจ 64



1
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

กิตติกรรมประกาศ

 การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (Thailand 2015 Global School 

Based - Student Health Survey) ด�าเนินการส�ารวจสุขภาพนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

อนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Centers for Diseases 

Control and Prevention: CDC) คณะกรรมการก�ากับทิศทางการส�ารวจสภาวะสุขภาพนักเรียน ประกอบไป

ด้วยผูบ้รหิาร และผูเ้ช่ียวชาญจากท้ังภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ นอกจากนี ้การด�าเนนิการส�ารวจ

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักวิชาการสาธารณสุข จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดพื้นที ่

เป้าหมาย กรมอนามัยขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณ ส�าหรับการเตรียมการทั้งหมดระหว่างการด�าเนินการ

ส�ารวจในครั้งนี้

 รายงานฉบับนี้เป็นผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (Thailand 

2015 Global School Based - Student Health Survey) และจัดท�ารายงาน โดยกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียน

วัยรุ่น ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ขอขอบคุณ แพทย์หญิงพรรณพิมล ปุลากร อธิบดีกรมอนามัยและ 

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู ้อ�านวยการส�านักส่งเสริมสุขภาพ ในการสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ ์

เผยแพร่ ในครั้งนี้

  ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีขององค์การอนามัยโลก ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานในภูมิภาคเอเชียใต้และ

ตะวันออก และส�านักงานประจ�าประเทศไทย ดังรายนามต่อไปนี้ Dr. Leanne Riley นายแพทย์ทักษพล  

ธรรมรังษี Dr. Manju Rani Mr. Naveen Agarwal Dr Nima Asgari-Jirhandeh Dr. Renu Garg และ  

ดร. สุชีรา บรรลือสินธุ์ ส�าหรับความช่วยเหลือทางวิชาการในการด�าเนินการส�ารวจ รวมทั้งในการจัดท�าและ 

การจัดพิมพ์รายงาน 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกองอนามัยวัยรุ่นและสุขภาพในโรงเรียน จากศูนย์ควบคุมป้องกันโรค

แห่งสหรัฐอเมริกา (United States Centers for Diseases Control and Prevention: CDC) ดังรายนามต่อ

ไปนี้ Dr. Denise Bradford, Dr. Laura Kann, Dr. Connie Lim, Tim Dr. McManus และ Dr. Yoshimi 

Yamakawa ที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการในการวิเคราะห์ข้อมูลและเรื่องระเบียบวิธีวิจัย

 สุดท้ายนี้ กรมอนามัยขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งจาก 

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส�าหรับความร่วมมือ การสนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิค และการจัดการใน

ระหว่างการด�าเนินการส�ารวจ ขอขอบคุณโรงเรียนเป้าหมายทุกแห่ง คุณครู และนักเรียนทุกท่านที่สละเวลา 

อันมีค่า และเข้าร่วมในการส�ารวจครั้งนี้ 

 

กรมอนามัย



2
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

รายงานสรุปส�าหรับผู้บริหาร
  

  การส�ารวจภาวะสขุภาพนกัเรยีนในระดบัโลก(Thailand 2015 Global School Based - Student 

Health Survey)  นั้นพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nation for International Children Foundation: 

UNICEF) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization : UNESCO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)         

โดยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการจากศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (United 

States Centers for Diseases Control and Prevention: CDC) การส�ารวจนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือ

สนับสนุนประเทศต่างๆ ในการวัดและประเมินปัจจัยความเสี่ยงจากพฤติกรรมและปัจจัยป้องกันต่างๆ 

ในเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 13-17 ปี ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

จึงได้ด�าเนินการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียน เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 

รายละเอียดในการส�ารวจสภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย รอบที่สอง ซ่ึงด�าเนินการโดยกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข และได้รับความสนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณจากศูนย์ควบคุมป้องกันโรค 

แห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพเด็ก 

วัยเรียนและเยาวชนในระดับประเทศทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยการป้องกัน และน�าข้อมูลไปใช้ใน 

การก�าหนดทิศทางหรือแนวโน้มความชุกของพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยการป้องกันในเด็กและเยาวชน  

การส�ารวจดังกล่าว ครอบคลุมองค์ประกอบท้ังหมด 10 ด้าน ท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยและสาเหตุของ 

การเสียชีวิตและการเจ็บป่วยในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ทั่วโลก ได้แก่ (1) คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

(2) พฤติกรรมการบริโภค (3) สุขอนามัยส่วนบุคคล (4) ความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา  

(5) สุขภาพจิต (6) การสูบบุหรี่ (7) การดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด (8) พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 

(9) กิจกรรมการออกก�าลังกาย  (10) ปัจจัยการป้องกัน  

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การส�ารวจนี้ด�าเนินการโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มในลักษณะ 2 ขั้นตอน (two-stage 

cluster sampling design) ในการสร้างกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี ซึ่งศึกษาอยู่ใน               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กรอบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ขั้นที่หนึ่งนั้นประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและ

โรงเรียนสังกัดเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นที่สองนั้นเป็นการสุ่ม

เลือกห้องเรียนจากแต่ละโรงเรียน นักเรียนทุกคนในห้องเรียนที่ถูกสุ่มได้นั้นจะเข้าร่วมการส�ารวจทุกคน          

ซึ่งจากการส�ารวจ GSHS ครั้งนี้ มีนักเรียนทั้งสิ้น 5,894 คน จาก 63 โรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง 

อัตราการตอบกลับของโรงเรียนอยู่ที่ ร้อยละ 98 อัตราการตอบกลับของนักเรียนอยู่ที่ ร้อยละ 90 และภาพรวม

อัตราการตอบกลับอยู่ที่ ร้อยละ 89   
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ผลการส�ารวจ
  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนทั้งหมด 5,894 คน ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6       

ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ แบ่งเป็นนักเรียนชาย 2,528 คน (ร้อยละ 47.1) และนักเรียนหญิง 3,335 คน (ร้อยละ 

52.9) ในจ�านวนนี้เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุ 12 ปีและน้อยกว่า 673 คน (ร้อยละ 10.2) ช่วงอายุ 

13-17 ปี 4,990 คน (ร้อยละ 85.2) ซึ่งเป็นกลุ่มข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด และเป็นช่วงอายุ 18 ปีหรือมากกว่า 214 คน 

(ร้อยละ 4.7)  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กระจายอยู่ในโรงเรียน

ต่างๆ จ�านวน 63 โรงเรียนทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชนทั่วประเทศไทย  

• 	 ด้านพฤติกรรมการบริโภค	(Dietary	behavior)		ผลส�ารวจพบว่าโดยรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 17.1 

มีภาวะน�้าหนักเกิน โดยแบ่งตามเพศได้เป็นนักเรียนชายร้อยละ 22.1 และนักเรียนหญิงร้อยละ 12.9  

โดยรวมแล้วนักเรียน ร้อยละ 5.8 นั้นมีภาวะอ้วน ซ่ึงพบมากกว่าในนักเรียนชาย (ร้อยละ 8.9) เมื่อเทียบ 

กับนักเรียนหญิง (ร้อยละ 3.2) นอกจากนั้น โดยรวม นักเรียนร้อยละ 56.1 ดื่มน�้าอัดลมเป็นประจ�า โดยแบ่ง 

ตามเพศได้เป็นนักเรียนชาย ร้อยละ 58.7 และนักเรียนหญิงร้อยละ 53.8 และพบว่าในภาพรวม มีนักเรียน 

ร้อยละ 54.7 รับประทานอาหารจากร้านอาหารจานด่วน เช่นร้านแฮมเบอร์เกอร์ โรงอาหาร หรือตลาด 

บ่อยครั้ง

• 	 ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล	(Hygiene)	ผลส�ารวจพบว่า โดยรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 94.9 ท�าความ

สะอาดหรือแปรงฟันหนึ่งครั้งหรือมากกว่าหนึ่งคร้ังต่อวัน โดยนักเรียนชายอยู ่ที่ ร ้อยละ 91.7 และ 

นักเรียนหญิง อยู่ที่ร้อยละ 97.9 ตามล�าดับ ส�าหรับการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน�้า

แล้วนั้น พบว่า นักเรียนชาย ร้อยละ 15.7 และนักเรียนหญิงร้อยละ 6.4 ของนักเรียนทั้งหมดตามล�าดับนั้น  

ไม่เคยล้างมือหรือแทบจะไม่เคยล้างมือเลย ความชุกของสุขอนามัยส่วยบุคคลในกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียน

หญิงนั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

•  ด้านความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา	(Violence	and	unintentional	injury) จากผล

ส�ารวจพบว่าโดยรวมแล้ว นักเรียน ร้อยละ 26.2 เคยโดนท�าร้ายร่างกาย โดยพบในนักเรียนชายร้อยละ 36.7 

และนักเรียนหญิง 16.7 ในกลุ่มเด็กนักเรียนท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างช่วงปีท่ีด�าเนินการส�ารวจนั้น พบว่า

นกัเรยีนร้อยละ 26.9 ได้รบับาดเจ็บจากอบุติัเหตุทางรถยนต์หรือถูกชนโดยรถยนต์ โดยรวมแล้วพบว่ามนีกัเรยีน

ร้อยละ 29.3  ที่ถูกข่มแหงรังแก โดยพบสถิตินักเรียนชายและหญิงอยู่ที่ร้อยละ 36.1 และ 23.2 ตามล�าดับ

•   สุขภาพจิต	 (Mental	 health)	จากผลส�ารวจพบว่า โดยรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 9.7 รู้สึกอ้างว้าง 

โดดเด่ียวบ่อยครั้งหรือเป็นประจ�า โดยพบในนักเรียนชายร้อยละ 10.7 และนักเรียนหญิงร้อยละ 8.9  

นอกจากนั้น พบว่านักเรียน ร้อยละ 12.2 จากจ�านวนนักเรียนท้ังหมดเคยมีความคิดจริงจังในการพยายาม 

ฆ่าตัวตาย ขณะที่ร้อยละ 13.8  เคยวางแผนถึงวิธีการพยายามฆ่าตัวตาย  โดยที่ร้อยละ 13.0 มีความคิดจริงจัง 

ในการพยายาม ฆ่าตวัตาย หนึง่ครัง้หรอืมากกว่า  ทัง้นีค้วามชกุของปัญหาความพยายามในการฆ่าตัวตายในกลุม่

นักเรียนชายและหญิงนั้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
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• 		 การสูบบุหรี่	 (Tobacco	 use)  ในกลุ่มนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่นั้น พบว่า ร้อยละ 70.6 เริ่มสูบบุหร่ี 

ครั้งแรกก่อนอายุ 14 ปี โดยรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 10.4 นั้นสูบบุหรี่เป็นเวลาหนึ่งวันหรือมากกว่า  

(นักเรียนชายร้อยละ 17.2 และนักเรียนหญิงร้อยละ 4.4) ยังพบอีกว่าโดยรวมแล้ว ร้อยละ 41.6 นักเรียน 

ตอบว่ามีคนสูบบุหรี่อยู่ในสถานที่เดียวกับนักเรียน และนักเรียนร้อยละ 31.8 มีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

ที่สูบบุหรี่หรือยาสูบบางชนิด 

• 		 การดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดอื่นๆ  (Alcohol and drug use) จากผลการส�ารวจพบว่า  

ในกลุ่มนักเรียนที่เคยดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนนั้น ร้อยละ 54.8  เริ่มดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกก่อนอายุ 14 ปีหรือ

น้อยกว่า ในจ�านวนนกัเรยีนท้ังหมด พบว่า นกัเรียนร้อยละ 22.2 (แบ่งเป็นนกัเรยีนชายร้อยละ 27.0 และนกัเรยีน

หญิงร้อยละ 17.9) เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  และในกลุ่มนักเรียนที่เคยลองใช้สารเสพติดนั้น พบว่า 

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.5) จะเริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรกตั้งแต่ก่อนอายุ 14 ปี 

• 		 พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ (Sexual behavior) จากการส�ารวจพบว่า โดยรวมแล้ว นกัเรียนร้อยละ 18.6 

มปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์มาแล้ว ในกลุม่นี ้พบว่าเป็นนกัเรียนชายร้อยละ 23.7 และนกัเรียนหญงิร้อยละ 

14.2 ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วนั้น พบว่า ร้อยละ 40 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 14 ปี และ

ร้อยละ 63.0 มีการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

• 		 กิจกรรมการออกก�าลังกาย (Physical activity) จากผลส�ารวจพบว่า โดยรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 20        

(โดยแบ่งเป็นนักเรียนชายร้อยละ 28.6 และนักเรียนหญิงร้อยละ 12.6) นั้นมีกิจกรรมการออกก�าลังกายที ่

เพียงพอ โดยจะมีกิจกรรมทางกายเป็นเวลาอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เป็นเวลาห้าวันหรือมากกว่าห้าวันต่อหนึ่ง

อาทิตย์ มีเพียงนักเรียนร้อยละ 10.5 เท่านั้นที่เข้าเรียนวิชาพลศึกษาสามวันหรือมากกว่าสามวันต่อหนึ่งอาทิตย์

ในช่วงปีการศึกษา โดยรวมแล้วพบว่า นักเรียนร้อยละ 56.3 มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสามชั่วโมงหรือมากกว่า 

สามชั่วโมงต่อวัน (โดยแบ่งเป็นนักเรียนชายร้อยละ 54.6 และนักเรียนหญิงร้อยละ 57.8) 

• 		 ปัจจัยการป้องกัน (Protective factors) จากการส�ารวจพบว่า โดยรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 20.4 ไม่ได้

เข้าเรียนหรือไม่ได้ไปโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต (นักเรียนชายร้อยละ 25.4 และนักเรียนหญิงร้อยละ 15.9)       

พบว่ามีนักเรียนเพียง ร้อยละ 28.4 ที่ตอบว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ตรวจดูว่านักเรียนท�าการบ้านเสร็จ 

เรียบร้อยบ่อยครั้งหรือเป็นประจ�า

ข้อสรุป
  การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนของประเทศไทย พ.ศ.2558 นั้น พบแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของ 

ภาวะน�้าหนักเกินในนักเรียนไทย นักเรียนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงท่ีจะมีภาวะอ้วนเน่ืองจากปัจจัยมากมาย เช่น 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกายในระดับต�่า และพฤติกรรม 

เนอืยนิง่ทีเ่พิม่สงูขึน้กว่าหลายปีทีผ่่านมา ความชกุของการด่ืมแอลกอฮอล์และการสูบบหุร่ีของนกัเรียนนัน้ยงัคง

ไม่ลดลง นอกเหนือจากนี้ นักเรียนไทยยังมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้เจตนา โดยเฉพาะการได้รับ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ สัดส่วนของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์และที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้น

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังพบว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยส่วนบุคคลก็ยังคงไม่มีการพัฒนา นักเรียนยังมี

ความเสีย่งต่อปัญหาด้านสขุภาพจติ และหากเทยีบกบัการส�ารวจครัง้ล่าสดุแล้ว พบว่าความชกุของการพยายาม
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ฆ่าตัวตายนั้นยังคงไม่ลดลง และปัจจัยการป้องกันต่างๆ เช่น ความใส่ใจของบิดามารดาหรือครอบครัวนั้น 

ก็พบว่ายังไม่เพียงพอที่จะปกป้องนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้ 

ข้อเสนอแนะ

• 		 เผยแพร่ผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2558 ให้แก่หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

เช่น สภาพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และหน่วยงานรัฐอื่นๆ องค์กรนอกภาครัฐ โรงเรียนและชุมชน  

โดยเฉพาะบิดามารดาและผู้ปกครองของนักเรียน เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความตระหนักและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนไทย

• 		 บูรณาการนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนปฏบิตักิารในการพฒันาสขุภาวะของเดก็วยัเรียน และด�าเนนิการ

อย่างเหมาะสม กระบวนการในการด�าเนนิงานตามแผนงานดังกล่าวจะต้องมกีารติดตามตรวจสอบโดยกระทรวง

ต่างๆและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียจากทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง เน่ืองจากเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ  

การด�าเนินงานด้านนี้จึงควรที่จะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันดูแล

• 		 ร่วมมอืกนัระหว่างแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ เพือ่การส่งเสรมิสขุภาพนกัเรยีน ตวัอย่างเช่น 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ และโครงการอาหารเพือ่สขุภาพในโรงเรยีน โดยกรมอนามยั เป็นต้น และพฒันา

หลักสูตรด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพแก่นักเรียนและคู่มือส�าหรับครูผู้สอนด้านสุขภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับ

บริบทของแต่ละพื้นที่ 

• 		 สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่มุ่งสร้างหลักฐานและความรู้

ที่สัมพันธ์กับกลุ่มอายุ และเป็นพื้นต่างๆ เพื่อสนับสนุนการก�าหนดนโยบายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

นอกจากนัน้ ต้องมกีารเพิม่ความเข้มแขง็ของข้อมลูและระบบเฝ้าระวงัเพือ่ให้การตดิตามความคบืหน้าของสถานะ

สุขภาพของนักเรียนเป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้และมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 1		:		บทน�า

  ในปีพ.ศ. 2544 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมมือกับ UNAIDS UNESCO UNICEF และ             

การสนับสนุนทางวิชาการ US-CDC) ในการพัฒนาโครงการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในระดับโลก 

(Global School-Based Student Health Survey: GSHS) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการระดับโลกที่มีจุดมุ่งหมาย

ในการเก็บข้อมูลท่ีถูกต้อง และทันสมัย ซ่ึงจะใช้ในการก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากร 

และเพื่อส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมในบริบทโลก ประเทศไทยนั้นตระหนักถึงความส�าคัญของการรวบรวมข้อมูล

ดังกล่าว จึงได้ด�าเนินการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 เอกสารรายงาน

ฉบับนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย รอบที่สอง ซึ่งด�าเนินการ

ในปี พ.ศ. 2558 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และงบประมาณ

จาก US-CDC และ WHO 

1.1		สถิติจ�านวนประชากรของประเทศ

  ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก           

(WHO South-East Asia Region) ซึง่ปกครองด้วยราชาธิปไตยภายใต้รฐัธรรมนญู ประเทศไทยนัน้มพีืน้ท่ีทัง้หมด

โดยประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร และมีภาษาราชการคือภาษาไทย ข้อมูลจากกรมการปกครอง  

รายงานว่า (1) ประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมด 65,931,550 คน (ชาย ร้อยละ 49 และหญิง ร้อยละ 51)  

ข้อมูล  ณ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยและนับถือศาสนาพุทธ 

  จากข้อมลูของธนาคารโลก ประเทศไทยถูกจัดให้อยูใ่นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงตัง้แต่      

ปี พ.ศ. 2554 โดยท่ีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 นั้นอยู่ที่ 5,814 

ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศนั้นเติบโตน้อยกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี

ในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 (2) สกุลเงินของประเทศไทยคือ เงินบาท (THB) โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ   

34 บาท (3) อายุโดยเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่แรกเกิดส�าหรับเพศหญิงจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 77.6 ปี ขณะที่ส�าหรับ

เพศชายจะเฉลี่ยอยู่ที่ 70.8 ปี รัฐบาลจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็ก ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

พื้นฐานเป็นเวลา 15 ปี อัตราส่วนผู้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาโดยรวมต่อประชากร 100 คนน้ันอยู่ที่ 

ร้อยละ 89.3 ส�าหรับเด็กหญิง และร้อยละ 83.2 ส�าหรับเด็กผู้ชาย (4)

1.2		ความส�าคัญของปัญหาสุขภาพของเด็กและเยาวชนในเชิงสาธารณสุข

  ตามรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 (5) นั้น พบว่า ในกลุ่มเด็กที่

มอีายรุะหว่าง 5-14 ปี นัน้ในกลุม่เดก็ผูช้ายมีสาเหตุหลกัของการสูญเสยีปีสขุภาวะคอื อบัุติเหตุ ตามด้วยโรคอ่ืนๆ 

และความผิดปกติของระบบประมวลผลทางประสาทสัมผัส ขณะที่เด็กผู ้หญิงมีสาเหตุหลักคือ โรคอื่นๆ 

ตามด้วยความผิดปกติของระบบประมวลผลทางประสาทสัมผัส และอุบัติเหตุ
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จากงานวิจัยเรื่องสถานการณ์อนามัยวัยรุ่นของประเทศไทยนั้น (6)  พบว่า อัตราการตายที่นับเป็นการสิ้นชีพต่อ

วัยรุ่น (อายุ 13-18 ปี) 1,000 คน อยู่ที่ 0.83 และสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและการตายนั้นสัมพันธ์กับปัจจัย

ทางจิตจากสังคมและการมีพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง การวินิจฉัยเบื้องต้นถึงสาเหตุการตายท่ีพบได้มากที่สุด

ในวัยรุ่นคือ การบาดเจ็บที่ศีรษะ (ร้อยละ 24) ตามด้วย ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (ร้อยละ 5.6) การบาดเจ็บ

ที่อวัยวะในช่องท้อง (ร้อยละ 5.6) โรคปอดบวม (ร้อยละ 4.8) และเอชไอวี (ร้อยละ 2.9)  ในกลุ่มการตายที่เกิด

ขึ้นในโรงพยาบาลนั้น พบว่า ร้อยละ 30.1 มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 5 มาจากการถูกท�าร้ายร่างกาย และ

ร้อยละ 2 จากการท�าร้ายตัวเองแบบเจตนา เมื่อพิจารณาการเข้ารับการรักษาและพักฟื้นของเด็กและเยาวชน 

การวนิจิฉยัทีป่รากฎขึน้มาใหม่และเพิม่มากขึน้ในกลุม่ตวัอย่างทีม่อีายอุยู่ในช่วงวยัรุน่คอื การตัง้ครรภ์ ตามด้วย 

โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (ร้อยละ 46.9) โรคทางจิตและพฤติกรรม (ร้อยละ 46.5) และการได้รับบาดเจ็บ

และได้รับสารพิษ (ร้อยละ 46.0) ส�าหรับสิทธิในการรักษาพยาบาลนั้น วัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.0)  

มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 5.4 มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ และร้อยละ 0.6  

มีสิทธิประกันสังคม

  ส�าหรบัปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพของเดก็นัน้ จากการส�ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการ

ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 ปีพ.ศ. 2551 (สุขภาพเด็ก) (7) รายงานว่า 1 ใน 5 ของเด็กทั้งหมด (อายุ 6-14 ปี)  

รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อใน 1 วัน โดยพบว่าเด็กส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 ไม่รับประทานมื้อเช้า  

ขณะที่พบว่าเด็กในช่วงอายุเดียวกันนี้นอนหลับอย่างเพียงพอ (เวลานอนหลับเฉลี่ยคือ 9.6 ชั่วโมงต่อคืน) และ 

มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ (60 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์) เด็กส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) ระบุว่าพวกเขาอาศัย

อยู่ใกล้กับร้านที่ขายสุรา (ระยะเดินไปถึงร้านใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที จากรายงาน ยังพบว่า ครึ่งหนึ่งของเด็กที่

มีอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 50) เคยขับขี่มอเตอร์ไซค์ และในกลุ่มนี้มีเด็กมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 65) ที่ไม่สวม 

หมวกกันน็อคเวลาขับขี่ 

  ความเอาใจใส่จากบิดามารดาก็เป็นส่ิงที่ส�าคัญส�าหรับสุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดีของเด็ก  

รายงานการส�ารวจสภาวการณ์ของเด็ก ปี พ.ศ. 2556-2557 (8) เผยว่า 1 ใน 3 ของเด็กและเยาวชนไทยทั้งหมด            

(ร้อยละ 32) ไม่ได้อาศยัอยูก่บับดิามารดาของพวกเขาเอง จากการส�ารวจดังกล่าว พบว่า เด็กทีไ่ม่ได้อาศัยอยูกั่บ

บิดามารดาจะมีความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเข้าถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้ 

สารเสพติด และการพนันได้ง่ายกว่า และก็ยังพบอีกว่า เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่กับบิดามารดาที่ดื่มสุรา 

สูบบุหรี่ และติดการพนันนั้นมีแนวโน้มที่จะรับเอาพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้มาด้วยอย่างมีนัยส�าคัญ 

1.3		นโยบายและโครงการต่างๆ	ที่เกี่ยวกับอนามัยเด็กและเยาวชน
  

 1.3.1	พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กและเยาวชน	(9)

  •  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญตันิีก้�าหนดให้มกีารเสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเด็กและเยาวชน 

โดยด�าเนินตามหลักการและแนวคิดในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในปี พ.ศ.2535 

รวมถงึหลกัการ “หลกัผลประโยชน์สงูสดุของเดก็” ซ่ึงยนืยนัในสิทธขิองเด็กและเยาวชนท่ีจะต้องได้รับการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ซึ่งยังได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอีกด้วย
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  •  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

  พระราชบัญญัตินี้ประกอบด้วยส่วนเฉพาะเกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของผู้หญิง 

และเด็ก ในมาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินั้นกล่าวถึงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของผู้หญิงและเด็ก  

รวมถึงอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพของเด็กๆ และผู้พิการ และคุณลักษณะทางสุขภาพเฉพาะบุคคลซึ่งจะต้องมี

การส่งเสริมและป้องกันอย่างถูกต้อง

				 1.3.2		โครงการต่างๆ	ที่เกี่ยวกับอนามัยเด็กและเยาวชน		
  •  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได ้ริ เริ่มโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (HPS)  

ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยน�าแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ วัตถุประสงค ์

ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย โครงการโรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพนั้นได้ก�าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียนและสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตร 

ต่อสขุภาพ โรงเรยีนจะถูกส่งเสรมิให้เป็นจดุเริม่ต้นและจุดศนูย์กลางของสขุภาพและการศึกษา โครงการโรงเรยีน

ส ่งเสริมสุขภาพนั้นด�าเนินการโดยกรมอนามัย และได ้ รับความร ่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงมหาดไทย และชุมชนต่างๆ 

  โดยจะประกอบด้วย 10 องค์ประกอบส�าหรับการประเมินและการด�าเนินการ: 

  1)  นโยบายโรงเรียน  

  2) การบริหารจัดการโรงเรียน 

  3) ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

  4) สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านสุขภาพ 

  5) บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน 

  6) วิชาสุขศึกษาในโรงเรียน 

  7) โภชนาการและความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน 

  8) มีการออกก�าลังกาย เช่น เล่นกีฬาและสันทนาการ 

  9) การเตรียมการให้ค�าปรึกษาและความสนับสนุนด้านสังคม และ 

  10) ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 

  ทัง้นี ้องค์ประกอบทัง้ 10 นัน้มคีวามสอดคล้องกบัการส�ารวจภาวะสุขภาพนกัเรียน (GSHS) ดงันัน้

การส�ารวจท่ีด�าเนินการในปี 2551 และ 2558 นั้นจึงสามารถช่วยติดตามผลของโครงการโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพได้ 

  ในปี 2559 มีโรงเรียนท้ังหมด 33,491 แห่ง (ร้อยละ 92) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริม 

สขุภาพ พวกเขาได้รบัการประเมนิและจัดล�าดบัจากผลการด�าเนนิงาน ซึง่แบ่งเป็น 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัทองแดง     

(ร้อยละ 13.5) ระดับเงิน (ร้อยละ 18.2) ระดับทอง (ร้อยละ 66.3) และระดับเพชร (ร้อยละ 1.8) (10)
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  นอกจากนั้น กรมอนามัยยังได้ด�าเนินการโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอนามัยเด็กและเยาวชน  

ได้แก่

  •  โครงการบรูณาการแผนส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวยัเรียนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ 

เป็นการด�าเนินงานโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ลงสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านทางหลักสูตร 

ในโรงเรียน

  •  โครงการแก้ไขปัญหาเด็กฟันผุ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ด�าเนินโครงการด้านสุขภาพ 

ช่องปากในบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่

  •  เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 

  •  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารในในพระราชูปถัมภ์ 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาจักรีสิรินธร

  •  โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน

  •  โครงการพัฒนาการศึกษาและสื่อด้านสุขภาพช่องปากแก่เด็กไทย

  •  โครงการเพื่อนวัยใส ที่ส่งเสริมบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ผ่านโรงพยาบาลและเครือข่าย  

เช่น ชุมชน โรงเรียน และภาคส่วนอื่นๆ 
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ส่วนท่ี	2		:		วัตถุประสงค์

2.1		วัตถุประสงค์ของการส�ารวจในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ทั่วไป	:  การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียน (GSHS) เป็นโครงการเพื่อการเฝ้าระวังที่พัฒนา 

โดยองค์การอนามยัโลก (WHO) ร่วมกบั UNICEF UNESCO UNAIDS โดยได้รับความสนบัสนนุด้านวชิาการจาก 

US-CDC โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการวัดและประเมินปัจจัยเสี่ยง 

เชิงพฤติกรรมและปัจจัยการป้องกันในกลุ่มนักเรียนที่มีอายุ 13-17 ปี

วัตถุประสงค์เฉพาะ	:			GSHS มีจุดมุ่งหมาย คือ

 •  ช่วยเหลือประเทศตา่งๆ ในการใช้ขอ้มลูการส�ารวจเพือ่การจดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหา เพือ่การ

ก�าหนดนโยบาย และทรพัยากรสนบัสนนุทีเ่หมาะสม ในการจดัท�า และด�าเนนิโครงการพฒันาอนามยั

เด็กวัยเรียนและเยาวชน

 •  ค้นหาแนวโน้มความชุกของพฤติกรรมด้านสุขภาพ และปัจจัยการป้องกัน เพื่อการประเมินผลภาวะ

สุขภาพของเด็กนักเรียน และการส่งเสริมสุขภาพในเด็กและเยาวชน 

 •  เปรียบเทียบความชุกของพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยการป้องกันของเด็กและเยาวชนระหว่าง

ประเทศ และภายในประเทศ ทั้งนี้ประเทศต่างๆ หน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ 

สามารถน�าข้อมูลไปใช้ได้ 

2.2		 วัตถุประสงค์เฉพาะของการส�ารวจในประเทศไทย
 

วตัถปุระสงค์ทัว่ไป	:		จดุประสงค์หลกัของการส�ารวจภาวะสขุภาพนกัเรยีนปี 2558  คอื เพือ่ศกึษาภาวะสขุภาพ

เด็กวัยเรียนและเยาวชนในระดับประเทศทั้งด้านพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยการป้องกัน และน�าข้อมูลไปใช้ใน

การก�าหนดทิศทางหรอืแนวโน้มความชกุของพฤติกรรมสุขภาพและปัจจยัการป้องกันในเด็ก และเยาวชนทีก่�าลงั

ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วัตถุประสงค์เฉพาะ	:	 โครงการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนปี 2558 มีจุดมุ่งหมาย คือ

 •  ประเมนิระดบัสภาวะสขุภาพของนกัเรยีนไทย และก่อให้เกดิข้อมลูเพือ่การจดัล�าดบัความส�าคญัของ

ปัญหา ก�าหนดทิศทางและนโยบาย พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานอนามัย

โรงเรียน และสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนไทย 

 •  เปรียบเทียบสถานะของพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยการป้องกัน กับผลการส�ารวจในปี 2551 และ

ค้นหาทิศทางแนวโน้มความชุกของพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยการป้องกัน 

 •  เปรยีบเทียบความชุกของพฤตกิรรมสขุภาพและปัจจยัการป้องกนัของนกัเรยีนไทย กบัประเทศต่างๆ           

ทั่วโลกได้
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ส่วนที่ 3		:		วิธีด�าเนินการวิจัย
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ด�าเนินการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียน ปี 2558 โดยได้รับ 

ความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานกรุงเทพมหานคร และองค์กรเอกชน           

โดยการส�ารวจนั้นได้ใช้วิธีมาตรฐานในการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนทั้งหมดทั่วประเทศ โดยใช้

แบบสอบถามหลักที่ประกอบด้วยชุดค�าถามมาตรฐาน และค�าถามเพิ่มเติมเฉพาะแต่ละประเทศ แบบสอบถาม

นั้นเป็นแบบตอบค�าถามด้วยตนเอง และท�าการตอบในช่วงระหว่างเวลาปกติของคาบเรียนหนึ่งคาบเรียน (11)

3.1	 แบบสอบถาม
  แบบสอบถามของการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558  เป็นแบบตอบค�าถาม

ด้วยตนเอง (Self-administered questionnaire) ประกอบด้วย 10 ด้าน ซึ่งเป็นค�าถามอัตนัยทั้งสิ้น 89 ข้อ       

โดยในจ�านวนน้ี 59 ข้อน้ันเป็นค�าถามมาตรฐานของ GSHS และค�าถามเฉพาะเพ่ิมเติมของประเทศไทย 

อีก 30 ข้อ แบบสอบถามดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการจากกระทรวงต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วจึง แปลกลับเป็นภาษา

อังกฤษ โดยแปลแยกจากกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

  นอกจากนัน้ ยงัมกีารตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของแบบสอบถาม โดยการให้นกัเรยีนทีม่อีายุ 

13-17 ปี 30 คน ทดสอบท�าแบบสอบถามก่อน 

  ทั้งนี้ แบบสอบถามจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ โปรดดูแบบสอบถามฉบับเต็มภาษาไทยได้ใน 

ภาคผนวก 

  •  คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
  •  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
  •  สุขอนามัยส่วนบุคคล
  •  ความรุนแรงและการได้รับบาดเจ็บโดยไม่เจตนา  
  •  สุขภาพจิต
  •  การสูบบุหรี่
  •  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด
  •  พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 
  •  กิจกรรมการออกก�าลังกาย

  •  ปัจจัยการป้องกัน

3.2		การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง
  การส�ารวจภาวะสขุภาพนกัเรียนในประเทศไทย เป็นการส�ารวจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงใช้เทคนคิ

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ในลักษณะสองข้ันตอน ในการสร้างกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ทั่วประเทศ ขั้นตอนแรกของการสุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและ

โรงเรียนสังกัดเอกชนท่ีเปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจะถูกสุ่มเลือกจากหลักพื้นฐาน 

ความน่าจะเป็นของสดัส่วนนักเรยีนในโรงเรยีน ซึง่โรงเรยีนทีผ่่านการสุม่เลอืกนัน้มีทัง้หมด 64 แห่ง และมโีรงเรียน 

63 แห่งท่ีเข้าร่วมการส�ารวจ ข้ันตอนที่สองของการสุ่มตัวอย่างคือสุ่มเลือกห้องเรียน (โดยเลขสุ่มเริ่มต้น)  
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ห้องเรียนทุกห้องจากแต่ละโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มเลือกนั้นถูกผนวกรวมเข้าไปในกรอบการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนทุกคนในห้องเรียนที่ถูกสุ่มได้นั้นจะได้เข้าร่วมการส�ารวจ

3.3		การเก็บข้อมูล
  การส�ารวจนัน้เริม่ด�าเนนิการเมือ่เดือนมถินุายน – ธนัวาคม ปี 2558 เจ้าหน้าทีท่ีด่�าเนนิการส�ารวจ 
จ�านวน 100 คน ได้รับการอบรม เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการส�ารวจ และเอกสารต่างๆ ที่จะต้องใช้ใน 
การส�ารวจ นอกจากนั้น มีการขอความยินยอมและอนุญาตให้เข้าท�าการส�ารวจทั้งจากโรงเรียนที่เข้าร่วม  
การส�ารวจ ผู้ปกครอง และนักเรียน ก่อนการด�าเนินการส�ารวจ 
  ขั้นตอนการส�ารวจนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้รักษาความเป็นส่วนตัวของนักเรียน โดยที่นักเรียน
สามารถตอบแบบสอบถามแบบไม่เปิดเผยนามและตามความสมัครใจ นักเรียนสามารถตอบแบบสอบถาม 

ด้วยตนเองในระยะเวลาหนึ่งคาบเรียน โดยท�าเครื่องหมายบนกระดาษค�าตอบโดยตรง ซึ่งกระดาษดังกล่าว            

ถูกออกแบบมาให้อ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์   

3.4		การวิเคราะห์ข้อมูล
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ใช้การก�าหนดค่าถ่วงน�้าหนักให้แก่ค�าตอบของนักเรียนแต่ละคน  
เพื่อน�าค่านั้นน�าไปปรับค่าถ่วงน�้าหนักด้วยการไม่ตอบค�าถาม และค่าความน่าจะเป็นของตัวเลือกที่หลากหลาย 
สูตรการแทนค่าถ่วงน�้าหนักที่ใช้ ดังนี้ 

W = W1 * W2 * f1 * f2 * f3

ตารางที่	1:	 สูตรการปรับแต่งน�้าหนักที่ใช้กับชุดข้อมูล	GSHS	โดยศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา	(CDC)

การค�านวณการปรับแต่งค่าน�้าหนัก   [W = W1 * W2 * f1 * f2 * f3]

ค่าย้อนกลับหรือค่าผกผันของความน่าจะเป็นในการคัดเลือกแต่ละโรงเรียน

ค่าย้อนกลับหรือค่าผกผันของความน่าจะเป็นในการคัดเลือกแต่ละชั้นเรียน

องค์ประกอบของการปรับแต่งในระดับโรงเรียน ส�าหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับ

การคัดเลือก ค�านวณจากตามขนาดของโรงเรียน

องค์ประกอบของการปรับแต่งในระดับช้ันเรียนท่ีไม่ได้รับการคัดเลือก 

ค�านวณตามจ�านวนชั้นเรียน

องค์ประกอบการปรบัแต่งภายหลังการจดัล�าดบัชัน้ โดยค�านวณจากค่าองศา

ของน�้าหนักหรือค่าที่เกิดจากการถ่วงน�้าหนักอันเกิดจากการค�านวณที่ใช้

จ�านวนนักเรียนทั้งหมดที่ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของ

ประเทศไทย

ค่าถ่วงน�า้หนกัพืน้ฐาน                       

(Base weight)

การปรับแต่งที่ไม่มี

การตอบสนอง

(Non response 

adjustment)

การปรับแต่งภายหลัง

การจัดแบ่งล�าดับชั้น

(Post stratification 

adjustment)

ประเภทการปรับ
แต่งค่าน้�าหนัก ค�าอธิบายสัญลักษณ์การ

ค�านวณ

W1

W2

f1

f2

f3

อัตราการตอบสนอง	(Restponse	Rate)	
	 	 ในการส�ารวจภาวะสขุภาพนกัเรยีนในประเทศไทย ปี 2558 มนัีกเรยีนทัง้สิน้ 5,894 คน จากโรงเรยีน 
63 แห่ง ได้ตอบแบบสอบถาม โดยอัตราการตอบกลับระดับโรงเรียนอยู่ที่ร้อยละ 98 ระดับนักเรียนอยู่ที่ร้อยละ 
90 และโดยภาพรวมแล้วอยู่ที่ร้อยละ 89 ชุดข้อมูลถูกจัดการและแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลนั้นสอดคล้องกัน แต่ข้อมูล
สูญหายไม่ส่งผลทางสถิติ ใช้ซอฟแวร์ในการค�านวณประมาณการของความชุกและช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดในประเทศไทยที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
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ส่วนที่ 4		:		ผลการส�ารวจ
4.1	 สถิติจ�านวนประชากรของประเทศ

  ตามรายงานของกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น จ�านวนประชากรรวม 

ของประเทศไทยอยู่ที่ 65,124,716 คน (12) จ�านวนประชากรวัยเด็กและวัยรุ่น ที่อยู่ในช่วงอายุ 0-19 ปี  

อยู่ที่ 16,368,716 คน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ (ร้อยละ 25.10) ดังที่แสดงในตารางที่ 2 

ข้อมูลสถิติจ�านวนประชากรชุดนี้ใช้ในการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการส�ารวจนี้

ตารางที่	2	:  การกระจายของประชากรอายุ	0	–	19	ปี	ในประเทศไทย	จ�าแนกตามอายุและเพศ

	อายุของกลุ่มประชากร	 จ�านวนรวมทั้งหมด	 เพศชาย	 เพศหญิง

อายุระหว่าง 0-4 ปี 3,735,837 1,922,064  1,813,773

อายุระหว่าง 5-6 ปี 3,939,851 2,026,228 1,913,623

อายุระหว่าง 10-14 ปี 4,023,611 2,066,091 1,957,520

อายุระหว่าง 15-19 ปี 4,669,627 2,392,537 2,277,090

	 	 รวม	 16,368,926	(25.10%)	 8,406,920	(12.90%)	 7,962,006	(12.25%)

อายุระหว่าง 0-4 ปี 3,735,837 1,922,064  1,813,773

อายุระหว่าง 5-6 ปี 3,939,851 2,026,228 1,913,623

อายุระหว่าง 10-14 ปี 4,023,611 2,066,091 1,957,520

อายุระหว่าง 15-19 ปี 4,669,627 2,392,537 2,277,090

	 	 รวม	 16,368,926	(25.10%)	 8,406,920	(12.90%)	 7,962,006	(12.25%)

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557

  กลุ่มตัวอย่างของการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 ประกอบด้วย         

นักเรียนทั้งหมด 5,894 คน ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในจ�านวนนี้ ประกอบด้วย นักเรียนชาย 

2,528 คน (ร้อยละ 47.1) และนักเรียนหญิง 3,335 คน (ร้อยละ 52.9)

ตารางที่	3	:  การกระจายของกลุ่มประชากรตัวอย่างจ�าแนกตามอายุ	เพศ	และระดับชั้นเรียน	

	 	 	 การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย	ปี	2558

	 เพศ	 จ�านวน	 ร้อยละ	 อายุ(ปี)	 จ�านวน	 ร้อยละ	 ระดับชั้น	 จ�านวน	 ร้อยละ

 ชาย 2,528 47.1 12 หรือ 673 10.2 7 1,283 20.6
    น้อยกว่า
 หญิง 3,335 52.9 13–17 4,990 85.2 8 1,270 20.8

 สูญหาย 31  18 หรือ 214 4.7 9 1,170 20.4 
    มากกว่า

	 รวม	 5,894  สูญหาย 17  10 727 12.4

   	 รวม	 5,894  11 722 13.0

       12 675 12.8

       สูญหาย 47 

      	 รวม	 5,894
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4.2	 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

 l	 ความชุกของภาวะน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์และภาวะน�้าหนักเกิน	

  จากการส�ารวจพบว่า โดยภาพรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 8.5 มีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ (<-2 SD  

จากค่ามัธยฐานของดชันมีวลกายแบ่งตามอายแุละเพศ) ซึง่พบว่าสดัส่วนนกัเรยีนชาย (ร้อยละ 10.8) ทีม่นี�า้หนกั

ต�่ากว่าเกณฑ์นั้นสูงกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 6.5) ส�าหรับนักเรียนที่มีภาวะน�้าหนักเกินนั้น พบว่า นักเรียน 

ร้อยละ 17.1 มีภาวะน�้าหนักเกิน (> + 1 SD จากค่ามัธยฐานส�าหรับค่าดัชนีมวลกายตามอายุและเพศ)   

โดยพบว่า สัดส่วนนักเรียนชายที่น�้าหนักเกินมีมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 22.1 และ 12.9 ตามล�าดับ)  

นอกเหนือจากนั้น นักเรียนร้อยละ 5.8 มีภาวะอ้วน โดยพบความชุกของภาวะอ้วนในนักเรียนชาย (ร้อยละ 8.9) 

นั้นมีมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 3.2) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 l	 ความชุกของภาวะความหิว

  โดยรวมแล้วพบว่า มีนักเรียนที่เผชิญกับความหิวเพราะที่บ้านมีอาหารไม่เพียงพอเป็นส่วนมาก 

และเป็นประจ�าในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยมาก (ร้อยละ 3.9) โดยพบในเพศชาย           

(ร้อยละ 4.6) เพศหญิง (ร้อยละ 3.3) ซึ่งผลการทดสอบพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 l	 การบริโภคผลไม้และผัก	
  

  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 41 บริโภคผลไม้เป็นประจ�า เช่น มะม่วง ฝรั่ง ส้ม และเงาะ 

วันละสองครั้งหรือมากกว่าสองครั้งต่อวันในช่วง 30 วันก่อนท�าการส�ารวจ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ระหว่างนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ (ร้อยละ 40.2 และ 41.5 ตามล�าดับ) ส�าหรับการบริโภคผัก พบว่า นกัเรยีน

ร้อยละ 32.5 รับประทานผักเป็นประจ�า เช่น กะหล�่าปลี ผักบุ้ง คะน้า แตงกวา และดอกกะหล�่า สามครั้งหรือ

มากกว่าสามครั้งต่อวันในช่วง 30 วัน ก่อนท�าการส�ารวจ โดยรวมแล้ว พบว่า มีนักเรียนเพียงร้อยละ 2.1  

ทีร่บัประทานผกัและผลไม้เป็นประจ�า โดยรับประทาน 5 คร้ังหรือมากกว่าห้าคร้ังต่อวนัในช่วง 30 วนัก่อนท�าการ

ส�ารวจ

	 l	 พฤติกรรมการบริโภคอื่นๆ
 

  โดยรวมแล้ว พบว่านักเรียนร้อยละ 56.1 ดื่มน�้าอัดลมเป็นประจ�า เช่น โคคาโคลา เป๊ปซี่ แฟนต้า  

สไปร์ทและเซเว่นอัพ โดยดื่มหน่ึงครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน ในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ ไม่พบความ 

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในการดื่มน�้าอัดลมระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (ร้อยละ 58.7 และ 

53.8) นอกจากนี้ นักเรียนร้อยละ 54.7 รับประทานอาหารที่ร้านอาหารจากร้านอาหารจานด่วน (เช่น ร้านขาย

แฮมเบอร์เกอร์) โรงอาหารที่โรงเรียน รถเข็นขายอาหาร และตลาด โดยมักไปรับประทานอาหารในที่ดังกล่าว

สามวันหรือมากกว่าในช่วง 7 วันก่อนการส�ารวจ และยังไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่าง

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
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ตารางที่	4	:  แสดงร้อยละของดัชนีมวลกาย	 (BMI)	 และพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนจ�าแนก	

	 	 	 ตามเพศประเทศไทย	พ.ศ.2558

ข้อค�าถาม
ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*

จ�านวนรวม	%	
(CI)*

เพศ

ร้อยละของนักเรียนที่มีน�้าหนักต�่า กว่าเกณฑ์1

ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะน�้าหนักเกิน2

ร้อยละของนักเรียนกลุ่มอ้วน3

ร้อยละของนักเรียนที่หิวเพราะที่บ้านมีอาหาร

ไม่เพียงพอเป็นส่วนมากและเป็นประจ�าใน

ระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนรับประทานผลไม้ เช่น 

มะม่วง กล้วย ฝรั่ง ส้มหรือเงาะ จ�านวน 2 ครั้ง

ต่อวัน หรือมากกว่านั้นในระหว่าง 30 วัน 

ที่ผ่านมา

ร้อยละของนกัเรยีน รบัประทานผกั เช่น ผักกาด 

ผกับุง้ ผกัคะน้า แตงกวา หรอืกะหล�า่ปล ีจ�านวน 

3 ครั้ง ต่อวันหรือมากกว่านั้นในระหว่าง 30 วัน

ที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียน รับประทานผักและผลไม้ 

จ�านวน 5 ครัง้ ต่อวนัหรอืมากกว่านัน้ในระหว่าง 

30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนดื่มน�้าอัดลม เช่น โค้ก  

เป๊ปซี่ สไปร์ท หรือเซเว่นอัพ และอื่นๆ จ�านวน 

1 ครั้ง ต่อวันหรือมากกว่า ในระหว่าง 30 วัน 

ที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนรับประทานอาหารจาก 

ร้านอาหาร fast food เช่น ร้านแฮมเบอร์เกอร์ 

โรงอาหารโรงเรยีน หรอืตลาด จ�านวน 3 ครัง้ต่อ

วันหรือมากกว่านั้นในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา

8.5

(7.2 - 10.0)

17.1

(15.1 - 19.3)

5.8

(4.9 - 6.9)

3.9

(3.2 - 4.9)

41.0 

(38.1 - 43.9)

32.5 

(30.2 - 34.8)

2.1

(1.7 – 2.5)

56.1 

(52.1 - 60.1)

54.7 

(51.9 - 57.6)

10.8

(8.7 - 13.3)

22.1

(19.1 - 25.4)

8.9

(7.2 - 11.0)

4.6

(3.5 - 6.0)

40.2 

(36.4 - 44.0)

33.4 

(30.8 - 36.1)

2.7

(2.0 – 3.2)

58.7 

(54.2 - 63.1)

51.6 

(47.7 - 55.5)

6.5

(5.4 - 7.8)

12.9

(11.1 - 14.8)

3.2

(2.5 - 4.2)

3.3

(2.5 - 4.4)

41.5 

(38.2 - 44.9)

31.7 

(28.6 - 35.0)

1.6

(1.3 – 2.3)

53.8 

(48.9 - 58.6)

57.5 

(53.6 - 61.3)

*ระดับความเชื่อมั่น 95%

1<-2 SD จากค่ามัธยฐานของดัชนีมวลกายแบ่งตามอายุและเพศ

2>+1 SD จากค่ามัธยฐานของดัชนีมวลกายแบ่งตามอายุและเพศ

3>+2 SD จากค่ามัธยฐานของดัชนีมวลกายแบ่งตามอายุและเพศ
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4.3		สุขอนามัยส่วนบุคคล

  โดยรวม พบว่า นักเรียนร้อยละ 94.9  ท�าความสะอาดฟันหรือแปรงฟันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวันหรือ

มากกว่า ในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนหญิง  

(ร้อยละ 97.9) และนักเรียนชาย (ร้อยละ 91.7)  ในขณะที่ภาพรวมของนักเรียนไม่เคยล้างมือหรือล้างบ้างนานๆ 

ครั้งก่อนรับประทานอาหาร ในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ ร้อยละ 15.7 นอกจากนี้พบว่านักเรียน ร้อยละ 6.4 

ไม่เคยล้างมือหรอืล้างบ้างนานๆ คร้ังหลงัการใช้ส้วม ในช่วง 30 วนัก่อนการส�ารวจ และในภาพรวมพบว่า นกัเรยีน

ไม่เคยใช้สบู่ล้างมอืหรอืใช้บ้างนานๆ ครัง้ ในช่วง 30 วนัก่อนการส�ารวจ ร้อยละ 14.8 หากพิจารณาจากพฤติกรรม

ที่เกี่ยวกับการล้างมือ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

ตารางที่	5:		แสดงร้อยละของพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียน	

					 	 	 	 จ�าแนกตามเพศ	ประเทศไทย	พ.ศ.	2558

ร้อยละของนกัเรยีนท�าความสะอาดฟันหรือ

แปรงฟัน อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อวนั ในระหว่าง 

30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนที่ได ้รับการสอนใน 

ชัน้เรยีนเก่ียวกับความส�าคญัในการแปรงฟัน

ร้อยละของนักเรียนไม่เคยล้างมือหรือล้าง

บ้างนานๆ ครั้งก่อนรับประทานอาหาร  

ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร ้อยละของนักเรียนไม่เคยล้างมือหรือ 

ล้างบ้างนานๆ ครัง้หลงัการใช้ส้วมในระหว่าง 

30 วันที่ผ่านมา 

ร้อยละของนักเรียนไม่เคยใช้สบู่ล้างมือหรือ

ใช้บ้างนานๆ ครัง้ในระหว่าง 30 วนัทีผ่่านมา

ร้อยละของนักเรียนไม่เคยใช้สบู่ล้างมือหรือ

ใช้บ้างนานๆ ครัง้ในระหว่าง 30 วนัทีผ่่านมา

ที่โรงเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่ไม่มีห้องน�้าสะอาด       

ที่โรงเรียน

ข้อค�าถาม จ�านวนรวม	%	
(CI)*

เพศ

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*

94.9

(94.0 - 95.7)

43.2

(40.4 - 46.0)

15.7

(13.2 - 18.6)

6.4

(5.1 - 7.9)

14.8

(13.3 - 16.3)

64.1

(60.5 - 67.6)

46.9

(40.8 - 53.2)

91.7

(89.4 - 93.6)

43.3

(39.1 - 47.7)

15.6

(13.3 - 18.3)

8.2

(6.3 - 10.7)

16.3

(14.0 - 18.9)

62.4

(57.9 - 66.7)

49.5

(43.6 - 55.5)

97.9

(97.2 - 98.4)

43.0

(39.9 - 46.2)

15.7

(12.4 - 19.6)

4.6

(3.2 - 6.6)

13.5

(11.9 - 15.3)

65.7

(61.3 - 69.8)

44.7

(36.6 - 53.1)

*ระดับความเชื่อมั่น 95%
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4.4	 ความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา		

	 l	 การถูกท�าร้ายร่างกาย
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 26.2 ถูกท�าร้ายร่างกายอย่าน้อยหนึ่งครั้งหรือมากกว่า  

ในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจ โดยที่นักเรียนชายจะมีแนวโน้มที่ถูกท�าร้ายร่างกายมากกว่าเพศหญิง  

(ร้อยละ 36.7 และ 16.7 ตามล�าดับ)

 l	 การต่อสู้กันในโรงเรียน
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 25.7 เคยมีส่วนร่วมในการต่อสู้หนึ่งคร้ังหรือมากกว่า  

ในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจ โดยนักเรียนชาย (ร้อยละ 35.0) มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้มากกว่า          

นักเรียนหญิง (ร้อยละ 17.3) 

 l	 การได้รับบาดเจ็บรุนแรง
  จากการส�ารวจพบว่า นักเรียนท้ังหมดร้อยละ 39.6 เคยได้รับบาดเจ็บรุนแรงหนึ่งคร้ังหรือมากกว่า  

ในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจ โดยพบว่านักเรียนชาย (ร้อยละ 48.7) จะได้รับบาดเจ็บรุนแรงบ่อยครั้งกว่า

นักเรียนหญิง (ร้อยละ 31.5) ในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจ พบว่า 

การบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดนั้นมีสาเหตุมาจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือถูกรถยนต์ชน อยู่ที่ร้อยละ 

26.9 ไม่พบความแตกต่างของการได้รับบาดเจ็บรุนแรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและ 

นักเรียนหญิง (ร ้อยละ 26.7 และร้อยละ 26.6) นอกจากนี้  นักเรียนร้อยละ 12.7 ให้ข ้อมูลว ่า 

การบาดเจ็บท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ กระดูกหักหรือข้อเคลื่อน ซ่ึงมีความชุกในนักเรียนชาย (ร้อยละ 16.2)  

สูงกว่าในนักเรียนหญิง  (ร้อยละ  8.0)

 l	 การถูกข่มเหงรังแกกลั่นแกล้ง
  โดยรวมแล้วพบว่า นกัเรยีนร้อยละ 29.3 ถกูข่มเหงรังแกหนึง่คร้ังหรือมากกว่าในช่วง 30 วนัก่อนการ

ส�ารวจ โดยที่นักเรียนชายมีแนวโน้มที่จะถูกข่มเหงรังแกมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 36.1 และร้อยละ 23.2)       

ในกลุ่มนักเรียนที่ถูกข่มเหงรังแก ร้อยละ 22.1 ให้ข้อมูลว่าการข่มเหงรังแกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการตี เตะ ผลัก 

เหวีย่ง หรอืถูกขังภายในอาคาร ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิระหว่างนกัเรยีนชาย (ร้อยละ 26.1) 

และนักเรียนหญิง (ร้อยละ 17.1)
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ตารางที่	6	:  แสดงความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไม่เจตนาของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	

					 	 	 ประเทศไทย	พ.ศ.	2558

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

เพศ

ร้อยละของนักเรียนถูกท�าร้ายร่างกายจ�านวน 

1 ครั้งหรือมากกว่านั้น ในระหว่าง 12 เดือน  

ที่ผ่านมา

ร้อยละของตัวนักเรียนมีการต่อสู้กัน จ�านวน  

1 ครั้งหรือมากกว่านั้น ในระหว่าง 12 เดือน  

ที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนได้รับบาดเจ็บรุนแรง 

จ�านวน 1 คร้ังหรือมากกว่าในระหว่าง 12 

เดือนที่ผ่านมา

ในจ�านวนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

ร้อยละของนักเรียนได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่สุด

อันเกิดจากกระดูกหัก หรือ ข้อเคลื่อนใน

ระหว่าง  12 เดือนที่ผ่านมา

ในจ�านวนนักเรียนท่ีได้รับบาดเจ็บรุนแรง       

ร้อยละของนกัเรยีนได้รบับาดเจบ็ทีร่นุแรงทีส่ดุ

จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือถูกชนโดย

รถยนต์ ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนถูกข่มเหงรังแก จ�านวน 1 

วัน หรือมากกว่า ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ในจ�านวนนักเรียนท่ีถูกข่มเหงรังแก ร้อยละ

ของนักเรียนถูกข่มเหงรังแก อันเกิดจาก   

ถูกตีเตะ กระแทก ผลักไปมา หรือถูกจับขัง

ภายในอาคาร ในระหว่าง 30 วัน

ร้อยละของนักเรียนมีการใช้ก�าลังต่อสู ้ใน

บริเวณโรงเรียน จ�านวน 1 คร้ังหรือมากกว่า 

ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา

26.2

(23.3 - 29.2)

25.7

(23.0 - 28.5)

39.6

(37.4 - 41.9)

12.7

(10.2 - 15.8)

26.9

(23.7 - 30.4)

29.3

(26.0 - 32.9)

22.1

(18.4 - 26.3)

18.9

(16.2 - 22.0)

36.7

(32.2 - 41.3)

35.0

(31.0 - 39.2)

48.7

(45.0 - 52.4)

16.2

(12.7 - 20.4)

26.7

(22.0 - 31.9)

36.1

(31.0 - 41.5)

26.1

(22.7 - 29.8)

21.2

(17.6 - 25.3)

16.7

(14.4 - 19.3)

17.3

(15.3 - 19.4)

31.5

(28.0 - 35.2)

8.0

(5.5 - 11.5)

26.6

(22.8 - 30.8)

23.2

(20.7 - 26.0)

17.1

(12.0 - 23.7)

16.2

(13.8 - 19.1)

ข้อค�าถาม
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ตารางที่	6	:  แสดงความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไม่เจตนาของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	

					 	 	 ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	(ต่อ)

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

เพศ

ร้อยละของนกัเรยีนทีไ่ม่ไปโรงเรยีนเพราะรูส้กึ

ไม่ปลอดภัยที่โรงเรียนหรือระหว่างทางไป

โรงเรียน จ�านวน 1 วันหรือมากกว่าระหว่าง 

30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนท่ีไม่เคยหรือนานๆ คร้ังที่

จะใช้ เข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งรถยนต์หรือพาหนะ

อื่นท่ีมีเครื่องยนต์ท่ีขับข่ีโดยผู ้อื่นระหว่าง  

30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนท่ีไม่เคยหรือนานๆ คร้ังที่

จะสวมหมวกนริภยัเมือ่นัง่รถยนต์หรอืพาหนะ

อื่นที่มีเครื่องยนต์ที่ขับขี่โดยผู้อื่น

16.6

(14.6 - 18.9)

42.6

(39.2 - 46.1)

52.9

(48.3 - 57.4)

21.4

(19.2 - 23.9)

41.7

(37.9 - 45.6)

50.2

(44.8 - 55.5)

12.3

(10.3 - 14.6)

43.3

(38.7 - 48.1)

55.1

(49.1 - 61.0)

ข้อค�าถาม

*ระดับความเชื่อมั่น 95%
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4.5	 สุขภาพจิต

  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 9.7 มีความรู้สึกอ้างว้างโดดเด่ียวบ่อยคร้ังหรือเป็นประจ�า  

ในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจ นอกจากนี้พบว่า นักเรียนร้อยละ 8.9 มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่ง 

บางอย่างจนท�าให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืน บ่อยครั้งหรือเป็นประจ�า ในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจ  

ความชกุของความเหงาและความวิตกกงัวลในกลุม่นกัเรยีนชายและหญงินัน้ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญั          

ทางสถิติพบว่านักเรียนมีความคิดจริงจังในการพยายามฆ่าตัวตาย 1 ครั้งหรือมากกว่า ในช่วง 12 เดือนก่อนการ

ส�ารวจนั้น อยู่ที่ร้อยละ 12.2 ในช่วงเดียวกันนั้นพบว่า มีนักเรียนร้อยละ 13.8 เคยวางแผนถึงวิธีการพยายาม 

ฆ่าตวัตายทีว่างแผนในการฆ่าตวัตาย และ ร้อยละ 13.0 ทีค่วามคดิจรงิจงัในการพยายามฆ่าตวัตายหนึง่ครัง้ หรอื

มากกว่า นอกจากนี้ยังพบอีกว่า นักเรียนร้อยละ 6.6 นั้นไม่มีเพื่อนสนิทเลย และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อน และ 

การฆ่าตัวตาย ดังที่แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่	7	:  แสดงความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไม่เจตนาของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	

					 	 	 ประเทศไทย	พ.ศ.	2558

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร ้อยละของนักเรียนมีความรู ้สึกอ ้างว ้าง 

โดดเดี่ยวบ่อยครั้งหรือเป็นประจ�าระหว่าง  

12 เดือนที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

บางสิ่งบางอย่างจนท�าให้นอนไม่หลับในเวลา

กลางคืน บ่อยครั้งหรือเป็นประจ�าระหว่าง   

12 เดือนที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

บางสิ่งบางอย่างจนท�าให้ต้องพึ่งเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดบ่อยครั้งหรือเป็น

ประจ�าในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ

บางสิ่งบางอย่างจนท�าให้ไม่มีความอยาก

อาหาร/รบัประทานอาหารไม่ได้ บ่อยครัง้หรอื

เป็นประจ�าในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา

9.7

(8.6 - 11.1)

8.9

(7.3 - 10.7)

4.1

(3.2 - 5.1)

5.0

(4.1 - 6.1)

10.7

(9.1 - 12.6)

9.1

(7.1 - 11.5)

6.0

(4.7 - 7.5)

4.9

(3.7 - 6.5)

8.9

(7.5 - 10.4)

8.7

(6.8 - 11.1)

2.4

(1.7 - 3.3)

5.2

(4.0 - 6.6)

ข้อค�าถาม
เพศ
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ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร้อยละของนักเรียนมีความคิดจริงจังในการ

พยายามฆ่าตัวตาย 1 ครั้งหรือมากกว่าใน

ระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนที่มีความพยายามฆ่าตัว

ตาย ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนเคยวางแผนถึงวิธีการ

พยายามฆ่าตัวตายในระหว่าง 12 เดือน  

ที่ผ่านมา

ร ้อยละของนักเรียนท่ีบอกว่าตนเองไม่มี 

เพื่อนสนิท

ร้อยละของนักเรียนได้รับการสอนในชั้นเรียน

เก่ียวกับการจัดการความเครียดด้วยวิธีที่

เหมาะสม

12.2

(10.8 - 13.8)

13.0 

(10.4 - 16.0)

13.8

(11.7 - 16.1)

6.6

(5.6 - 7.7)

50.4

(47.3 - 53.6)

12.6

(10.5 - 15.0)

14.4 

(10.8 - 18.9)

14.2

(11.6 - 17.3)

8.1

(6.2 - 10.4)

48.8

(44.3 - 53.4)

12.0

(10.7 - 13.3)

11.7 

( 9.8 - 13.9 )

13.4

(11.4 - 15.7)

5.2

(4.1 - 6.5)

52.0

(48.5 - 55.4)

ข้อค�าถาม
เพศ

ตารางที่	7	:  แสดงความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไม่เจตนาของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	

					 	 	 ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	(ต่อ)

*ระดับความเชื่อมั่น 95%
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4.6	 การสูบบุหรี่

 l	 ความชุกของการสูบบุหรี่

  โดยรวมแล้ว พบว่า ในกลุ่มนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่นั้น มีร้อยละ 70.6 ลองสูบบุหรี่ครั้งแรกก่อนอายุ  

14 ปี และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (ร้อยละ 73.2 

และร้อยละ 62.6) โดยรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 10.4 นั้นสูบบุหรี่เป็นเวลาหนึ่งวันหรือมากกว่าหนึ่งวัน  

ในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ โดยพบว่านักเรียนชาย (ร้อยละ 17.2) สูบบุหรี่มากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 4.4)  

นอกจากนั้น พบว่านักเรียนร้อยละ 9.3 ใช้ยาสูบรูปแบบอื่น ที่นอกเหนือจากบุหรี่ เช่น ยาเส้น  บารุกุ หรือบุหรี่

ไฟฟ้า เป็นเวลาหนึง่วนัหรอืมากกว่านัน้ ในช่วง 30 วนัก่อนการส�ารวจ ซ่ึงพบความชกุในกลุ่มนกัเรียนชายมากกว่า

นักเรียนหญิง (ร้อยละ 13.7 และร้อยละ 5.2)  ในกลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนผ่านมา พบว่า ร้อยละ 

80.7 ได้พยายามเลิกสูบบุหร่ีในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในด้านการพยายามเลิกบุหรี่ (ร้อยละ 81.5 และร้อยละ 77.1)

 l	 การสูบบุหรี่ของบิดามารดาและผู้ปกครอง

  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 41.6 ให้ข้อมูลว่ามีคนสูบบุหรี่อยู่ในสถานที่เดียวกับนักเรียน  

อย่างน้อยหนึ่งวันหรือมากกว่า ในช่วง 7 วันก่อนการส�ารวจ และยังพบว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียน      

ร้อยละ 31.8 ใช้ยาสูบในรูปแบบอื่น เช่น ยาเส้น ฯลฯ  โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง (ร้อยละ 31.1 และร้อยละ 32.3)
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ตารางที่	8	:  แสดงข้อมูลการสูบบุหรี่และการใช้ยาสูบในรูปแบบอื่น	ๆ	ของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	

															 	 ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร้อยละของนกัเรยีนทีส่บูบุหรีค่รัง้แรกก่อนอายุ 

14 ปี (ในกลุ่มของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่) 

ร้อยละของนักเรียนสูบบุหรี่ เป็นเวลา 1 วัน

หรือมากกว่านั้น ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร ้อยละของนักเรียนใช ้ยาสูบรูปแบบอื่น  

ที่นอกเหนือจากบุหรี่ เช่น ยาเส้น บารุกุ หรือ

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นเวลา 1 วันหรือมากกว่านั้น  

ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรยีนท่ีสบูบุหรี ่เคยพยายามเลกิ

สูบบุหรี่ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา

ร้อยละของการมคีนสบูบุหรีอ่ยูใ่นสถานทีเ่ดยีว

กับนักเรียน จ�านวน 1 วัน หรือมากกว่าใน

ระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียน

ที่ใช้ยาสูบรูปแบบอื่นๆ เช่น ยาเส้น

ร้อยละของนักเรียนจะปฏิเสธที่จะสูบบุหร่ี

แม้ว่าเพื่อนสนิทจะส่งให้

70.6

(64.0 - 76.4)

10.4

(8.2 - 13.1)

9.3

(7.0 - 12.2)

80.7

(73.9 - 86.0)

41.6

(38.8 - 44.5)

31.8

(28.8 - 35.0)

91.3 

(89.4 - 92.9)

73.2

(68.1 - 77.8)

17.2

(13.5 - 21.7)

13.7

(10.4 - 17.9)

81.5

(73.8 - 87.3)

43.7

(39.8 - 47.6)

31.1

(27.8 - 34.6)

86.3 

(83.2 - 88.9)

62.6

(47.5 - 75.5)

4.4

(3.3 - 5.9)

5.2

(3.5 - 7.6)

77.1

(65.8 - 85.5)

39.8

(36.2 - 43.4)

32.3

(28.7 - 36.2)

95.9 

(94.5 - 96.9)

ข้อค�าถาม
เพศ

*ระดับความเชื่อมั่น 95%
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4.7	 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด	

 l	 ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  โดยรวม พบว่า ในกลุ่มนักเรียนท่ีเคยลองด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์นั้น มีนักเรียนมากกว่าครึ่ง       

(ร้อยละ 54.8) ทีไ่ด้ลองดืม่ครัง้แรกตัง้แต่ก่อนอาย ุ14 ปี และไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัระหว่างนกัเรยีน

ชายและนักเรียนหญิง (ร้อยละ 60.1 และร้อยละ 48.8) โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียน ร้อยละ 22.2 ดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ�า ซึ่งหมายความว่า พวกเขาดื่มอย่างน้อยหนึ่งแก้วต่อวันหรือมากกว่า ในช่วง 30 วัน

ก่อนการส�ารวจ ความชุกของการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนชาย (ร้อยละ 27.0) นั้นสูงกว่า 

นักเรียนหญิง (ร้อยละ17.9) และพบว่าในกลุ่มนักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วง 30 วันก่อน 

การส�ารวจน้ัน ให้ข้อมูลว่าในวันที่ด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น ในภาพรวมนักเรียนร้อยละ 49.5 จะดื่ม 

อย่างน้อย 2 แก้วหรือมากกว่า โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและ

นักเรียนหญิง (ร้อยละ 48.3 และร้อยละ 51.1)

 l	 การเข้าถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  ในกลุ่มนักเรียนท่ีดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจนั้น พบว่า ร้อยละ 18  

ได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่พวกเขาดื่มจากเพื่อน โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (ร้อยละ 17.5 และร้อยละ 18.9) ในด้านการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 l	 ความมึนเมาและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 24.3 ให้ข้อมูลว่าเคยด่ืมแอลกอฮอล์จ�านวนมากจนมีอาการ 

เมามากๆ หนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นในช่วงชีวิตที่ผ่านมา นอกจากนี้ในภาพรวม พบว่า นักเรียนร้อยละ 10.8   

เคยมีอาการเมาค้าง รู้สึกป่วย มีปัญหากับครอบครัวหรือเพื่อน อันเป็นผลจากการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงชีวิต 

ที่ผ่านมา (นักเรียนชาย ร้อยละ 14.2 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 7.9)
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ตารางที่	9	:  แสดงข้อมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จ�าแนกตามเพศ	ประเทศไทย	พ.ศ.2558	

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร ้อยละของนักเรียนเริ่มด่ืมแอลกอฮอล  ์

ครั้งแรก นอกจากการจิบเพียงเล็กน้อยก่อน

อายุ 14 ปี หรือน้อยกว่า  (ในกลุ่มเด็กที่เคย

ดื่มแอลกอฮอล์)

ร้อยละของนกัเรยีนดืม่แอลกอฮอล์อย่างน้อย 

1 แก้ว จ�านวน 1 ครั้งหรือมากกว่าระหว่าง 

30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนดื่มแอลกอฮอล์ 2 แก้ว

หรือมากกว่าต ่อวันในระหว่าง 30 วัน 

ที่ผ่านมา

ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เรี ย น ท่ี ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอล์ ได้จากเพื่อนในระหว่าง 30 วัน 

ที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนเคยมีอาการเมาค้าง  

รู ้สึกป่วยมีปัญหากับครอบครัวหรือเพื่อน  

อนัเป็นผลจากการดืม่แอลกอฮอล์ในช่วงชวีติ

ที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนดื่มแอลกอฮอล์จ�านวน

มากจนมอีาการเมามากๆ 1 ครัง้หรอืมากกว่า

นั้นในช่วงชีวิตที่ผ่านมา

 

54.8

(48.6 - 60.7)

22.2

(19.8 - 24.8)

49.5

(44.0 - 55.1)

18.0

(15.0 - 21.5)

10.8

(9.2 - 12.7)

24.3

(21.7 - 27.0)

60.1

(52.5 - 67.2)

27.0

(23.4 - 30.9)

48.3

(42.0 - 54.6)

17.5

(12.8 - 23.5)

14.2

(11.4 - 17.7)

27.0

(23.4 - 30.8)

48.8

(41.7 - 56.0)

17.9

(15.3 - 20.9)

51.1

(44.7 - 57.4)

18.9

(15.0 - 23.6)

7.9

(6.5 - 9.6)

21.8

(19.0 - 25.0)

ข้อค�าถาม
เพศ

*ระดับความเชื่อมั่น 95%
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 l	 ความชุกของการใช้สารเสพติด
  โดยรวมแล้ว พบว่า ในกลุม่นกัเรยีนทีเ่คยใช้สารเสพตดิ เริม่ใช้สารเสพติดครัง้แรกก่อนอาย ุ14 ปี  หรอื

น้อยกว่า ( ร้อยละ 73.5) ความชุกของการใช้สารเสพติดนั้นไม่แตกต่างกันในกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ร้อยละ 73.4 และร้อยละ 73.1)  ผลการส�ารวจโดยรวมพบว่า นักเรียนร้อยละ 6.6 

เคยสูบกัญชาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของพวกเขาหรือมากกว่าโดยนักเรียนชาย (ร้อยละ 10.8)  

จะมีแนวโน้มในการสูบกัญชามากกว่า นักเรียนหญิง (ร้อยละ 3.1) และนอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนร้อยละ 4.4 

เคยเสพสารเสพติดแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) หนึ่งครั้งในชีวิต หรือมากกว่า โดยพบว่า  

นักเรียนชายจะมีการใช้สารเสพติดแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนมากกว่า นักเรียนหญิง (ร้อยละ 7.3 และ

ร้อยละ 1.8)

ตารางที่	10	:  แสดงข้อมูลการใช้สารเสพติดอื่นของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจ�าแนกตามเพศ	

	 	 	 ประเทศไทย	พ.ศ.2558

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร้อยละของนกัเรยีนเริม่ใช้สารเสพตดิ ครัง้แรก 

ก่อนอายุ 14 ปี หรอืน้อยกว่า (ในกลุม่นกัเรียน

ที่เคยใช้สารเสพติด)

ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้กัญชาอย่างน้อย  

1 ครั้ง หรือมากกว่าในระหว่าง 30 วัน  

ที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนใช้กัญชา จ�านวน 1 ครั้ง 

หรือมากกว่านั้นในช่วงชีวิตที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนใช้เมทแอมเฟตตามีน 

(ยาบ้า) จ�านวน 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้นใน 

ช่วงชีวิตที่ผ่านมา

ร้อยละของนกัเรยีนได้รบัการสอนในชัน้เรยีน

เกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดจาการใช้สารเสพติด  

เช่น ยาบ้า หรือ กัญชา

73.5 

(63.8 - 81.3)

5.1 

(3.7 - 7.1)

6.6

(4.8 - 9.1)

4.4

(2.9 - 6.6)

75.0 

(72.4 - 77.4)

73.4 

(63.2 - 81.6)

8.2 

(6.1 - 11.0)

10.8

(8.2 - 14.1)

7.3

(5.1 - 10.4)

74.1 

(71.1 - 76.8)

73.1 

(58.2 - 84.2)

2.4 

(1.3 - 4.3)

3.1

(1.7 - 5.5)

1.8

(0.8 - 4.1)

75.9 

(72.5 - 79.1)

ข้อค�าถาม
เพศ

*ระดับความเชื่อมั่น 95%



27
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

4.8	 พฤติกรรมทางเพศ

 l	 การมีเพศสัมพันธ์
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 18.6 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว โดยที่สัดส่วนนักเรียนชาย         

(ร้อยละ 23.7) ท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์นั้น มีมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 14.2) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ส�าหรับกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว พบว่า ร้อยละ 40 มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี 

โดยที่นักเรียนชายมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 14 ปี มากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 50.1 และ 

ร้อยละ 25.9 ตามล�าดับ)  โดยรวมแล้ว นักเรียนร้อยละ 7.4  ให้ข้อมูลว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเคยมีเพศสัมพันธ์ 

กับคู่นอนจ�านวนสองคนหรือมากกว่า ซึ่งแนวโน้มนี้พบมากกว่าในกลุ่มนักเรียนชาย (ร้อยละ10.3) เมื่อเทียบกับ

นักเรียนหญิง (ร้อยละ 4.9)  ส�าหรับนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์นั้น พบว่า มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 63.0) มีการใช้

ถุงยางระหว่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด  ความชุกของการใช้ถุงยางอนามัย พบว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติริะหว่างนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ (ร้อยละ 67.9 และร้อยละ 58.2) นอกจากนี ้ในกลุม่นกัเรยีน

ทีเ่คยมเีพศสมัพนัธ์แล้ว ร้อยละ 87 ได้เลอืกใช้วิธีการคมุก�าเนดิอืน่ๆ (เช่น การนบัระยะปลอดภยั การหลงัภายนอก 

หรือการกินยาเม็ดคุมก�าเนิด) เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์จากมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียน 

ร้อยละ 69.5 ได้รับการสอนในช้ันเรียนเรื่องวิธีการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ และไม่พบความ

แตกต่างอย่างมนัียส�าคัญทางสถิตริะหว่างนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิในเรือ่งของการได้รบัการสอนท่ีเกีย่วข้อง

กับเอชไอวี (ร้อยละ 68.4 และร้อยละ 70.3)

ตารางที่	11	:  แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่น�าไปสู่การติดเชื้อเอช	ไอ	วี	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

								 	 และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว

ร้อยละของนกัเรยีนเริม่มเีพศสมัพนัธ์คร้ังแรก

ก่อนอายุ 14 ปี หรือน้อยกว่า 

(ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์)

ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่

นอนจ�านวน 2 คน หรือมากกว่านั้นในช่วง

ชีวิตที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ 4 ครั้งหรือ

มากกว่า ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา

18.6

(16.9 - 20.3)

40.0

(32.8 - 47.7)

7.4

(6.2 - 8.9)

6.1

(5.0 - 7.4)

23.7

(21.0 - 26.8)

50.1

(40.7 - 59.4)

10.3

(8.5 - 12.5 )

7.8

(6.1 - 9.9)

14.2

(12.2 - 16.5)

25.9

(19.3 - 33.7)

4.9

(3.6 - 6.7)

4.6

(3.3 - 6.5)

ข้อค�าถาม
เพศ
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ตารางที่	11	:  แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่น�าไปสู่การติดเชื้อเอช	ไอ	วี	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

								 	 และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	ประเทศไทย	พ.ศ.	2558	(ต่อ)	

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร้อยละของนักเรียนหรือคู ่นอนใช้ถุงยาง

อนามัยในครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์

ร้อยละของนกัเรยีนหรอืคูน่อนใช้วธิคีมุก�าเนดิ

ในครัง้แรกของการมเีพศสมัพนัธ์ด้วยวธีิอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง คือใช้ถุงยางอนามัย ยาคุม

ก�าเนดิ ยาคมุก�าเนดิฉกุเฉนิ นบัระยะปลอดภยั

และการหลั่งภายนอก

ร้อยละของนักเรียนหรือคู ่นอนใช้ถุงยาง

อนามัยในครั้งหลังสุดของการมีเพศสัมพันธ์

ร้อยละของนกัเรยีนหรอืคูน่อนใช้วธิคีมุก�าเนดิ

ในครั้งหลังสุดของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยวิธี

อย่างใดอย่างหนึง่ คอืใช้ถงุยางอนามยั ยาคมุ

ก�าเนดิ ยาคมุก�าเนดิฉกุเฉนิ นบัระยะปลอดภยั

และการหลั่งภายนอก

ร้อยละของนักเรียนหรือคู่นอนมีเพศสัมพันธ์

และมีการใช้ถุงยางอนามัยบ่อยครั้งหรือเป็น

ประจ�า

ร้อยละของนักเรียนหรือคู่นอนมีเพศสัมพันธ์

และมีการใช้ถุงยางอนามัยบ่อยครั้งหรือเป็น

ประจ�า

ร้อยละของนักเรียนท่ีต้องการคุมก�าเนิดได้

จากร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล

ร้อยละของนกัเรยีนได้รบัการสอนในชัน้เรยีน

เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอช ไอวี หรือ เอดส์

64.5

(59.1-69.5)

61.3 

(54.8 - 67.4)

63.0

(56.3 - 69.2)

87.0

(82.4 - 90.5)

12.5

(10.5 - 14.7)

39.9

(33.0 - 47.2)

16.7 

(15.1 - 18.5)

69.5

(67.0 - 71.9)

65.2

(60.4 - 69.6)

57.7 

(51.7 - 63.6)

67.9 

(60.3 - 74.6)

90.7

(84.7 - 94.4)

 

13.4

(10.4 - 17.0)

39.6

(31.0 - 48.9)

13.2 

(10.7 - 16.2)

68.4

(64.2 - 72.3)

63.5

(54.2 - 71.9)

65.6 

(56.5 - 73.6)

58.2 

(47.5 - 68.1)

82.9

(76.3 - 87.9)

 

11.6

(9.7 - 13.9)

40.2

(31.0 - 50.2)

19.9 

(18.1 - 21.7)

70.3

(68.1 - 72.3)

ข้อค�าถาม
เพศ

*ระดับความเชื่อมั่น 95%



29
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

4.9	 กิจกรรมการออกก�าลังกาย

 l	 พฤติกรรมการออกก�าลังกาย
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 20 นั้นมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ โดยท�ากิจกรรมการ 

ออกก�าลังกาย เป็นจ�านวนอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เป็นเวลา 5 วันหรือมากกว่า ในช่วง 7 วันก่อนการส�ารวจ 

โดยที่นักเรียนชายมีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมทางกายมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 28.6 และร้อยละ 12.6  

ตามล�าดับ) มีเพียงนักเรียนร้อยละ 11.7 เท่านั้นที่ท�ากิจกรรมการออกก�าลังกายที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าวันละ 

60 นาที ตลอดทั้งสัปดาห์ ในช่วง 7 วันก่อนการส�ารวจ  ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันที่นักเรียนชาย (ร้อยละ 18.5) 

จะท�ากิจกรรมการออกก�าลังกายเพียงพอ 7 วันต่อสัปดาห์ เป็นสัดส่วนมากกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 5.8)  

โดยรวมแล้ว พบว่า ครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด (ร้อยละ 51.7) ไม่ได้เดินหรือขี่จักรยานไป-กลับจากโรงเรียน

ในช่วง 7 วันก่อนการส�ารวจ ซึ่งก็ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญในประเด็นนี้ระหว่างนักเรียนชายและ

นักเรียนหญิง  

 l	 การศึกษาที่เกี่ยวกับกิจกรรมการออกก�าลังกาย
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 10.5 เข้าเรียนวิชาพลศึกษา 3 วันหรือมากกว่าต่อสัปดาห ์

ในปีการศึกษานั้น โดยที่นักเรียนชาย (ร้อยละ 14.1) จะเข้าเรียนวิชาพลศึกษามากกว่านักเรียนหญิง  

(ร้อยละ 7.4) และมีเพียงนักเรียนร้อยละ 6.4 เท่านั้นที่เข้าเรียนวิชาพลศึกษา 5 วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่า 

ในช่วงระหว่างปีการศึกษา 

 l	 พฤติกรรมเนือยนิ่ง
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.3) ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวันในวันปกติ

หรือวันทั่วไปในการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนั่ง (นั่งดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ พูดคุยกับเพื่อน 

เม่ือไม่ได้อยูใ่นโรงเรยีน หรอืท�าการบ้าน) ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติริะหว่างนกัเรียนชายและ         

นักเรียนหญิง (ร้อยละ 54.6 และร้อยละ 57.8 ตามล�าดับ)
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*ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่	12	:  แสดงข้อมลูกจิกรรมการออกก�าลงักายของนกัเรยีน	จ�าแนกตามเพศ	ประเทศไทย	พ.ศ.	2558

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร้อยละของนักเรียนท่ีไม่ท�ากิจกรรมการ 

ออกก�าลังกายตลอด 7 วัน

ร้อยละของนักเรียนท่ีออกก�าลังกายเพื่อ 

สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมากกว่า

หรือเท่ากับ 3 วัน ต่อสัปดาห์

ร้อยละของนกัเรยีนท�ากจิกรรมการออกก�าลงักาย

ที่รวมแล ้วไม ่น ้อยกว ่าวันละ 60 นาที  

ตลอดทั้ง 7 วัน ในระหว่างสัปดาห์ทั่วไปหรือ

ตามปกติ

ร้อยละของนกัเรยีนท�ากจิกรรมการออกก�าลงักาย 

โดยเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 5 วันต่อ

สัปดาห์

ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อวัน

หรอืมากกกว่านัน้ในการนัง่ดโูทรทศัน์ นัง่เล่น

เกมคอมพิวเตอร์ คยุกับเพือ่น นัง่อ่านหนงัสอื

หรือนั่งคุยโทรศัพท์

ร้อยละของนักเรียนไม่ได้เดินหรือขี่จักรยาน

ไปและกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนระหว่าง 

7 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนกัเรยีนทีไ่ม่ได้เรยีนพละศกึษาใน

แต่ละสัปดาห์ ระหว่างเปิดภาคเรียน

ร้อยละของนกัเรยีนได้รบัการสอนในชัน้เรยีน

เกี่ยวกับพละศึกษามากกว่าหรือเท่ากับ   

3 วันต่อสัปดาห์

24.2

(22.5 - 26.1)

28.4

(25.1 - 31.9)

11.7

(10.2 - 13.4)

20.0

(18.0 - 22.2)

56.3

(53.7 - 59.0)

51.7

(48.5 - 54.8)

13.8 

(10.9 - 17.3)

10.5

(8.8 - 12.5)

22.8

(20.1 - 25.8)

39.0

(34.6 - 43.5)

18.5

(15.5 - 22.0)

28.6

(24.7 - 33.0)

54.6

(49.9 - 59.1)

50.4

(47.3 - 53.5)

17.5 

(14.7 - 20.7)

14.1

(11.0 - 18.0)

25.4

(23.5 - 27.3)

19.2

(15.5 - 23.6)

5.8

(4.6 - 7.3)

12.6

(10.8 - 14.7)

57.8

(53.6 - 61.9)

52.8

(48.7 - 56.8)

10.5 

(6.6 - 16.2)

7.4

(5.9 - 9.2)

ข้อค�าถาม
เพศ
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4.10	 ปัจจัยการป้องกัน

 l	 การขาดเรียน
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 20.4 ไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่ได้ไปโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  

ในช่วง 30 วนัก่อนการส�ารวจ โดยทีน่กัเรยีนชาย (ร้อยละ 25.4) มโีอกาสจะไม่เข้าชัน้เรยีนหรอืขาดเรยีนมากกว่า

นักเรียนหญิง (ร้อยละ 15.9)   

 l  ความเมตตาและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  โดยรวมแล้วพบว่า เกือบครึง่หนึง่ของนกัเรียนทัง้หมด (ร้อยละ 39.5) ทีแ่สดงความคดิเหน็ว่านกัเรยีน

ส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีจิตใจโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวมบ่อยครั้งหรือเป็นประจ�าในระหว่าง  

ในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ โดยพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและ 

นักเรียนหญิง (นักเรียนชาย ร้อยละ 32.2 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 45.9)  

 l 	 ความเอาใจใส่จากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
  โดยรวมแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 28.4 พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนได้ตรวจดูว่านักเรียน 

ท�าการบ้านเสร็จเรียบร้อยบ่อยครั้งหรือเป็นประจ�าในระหว่างในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ  เกือบครึ่งหนึ่งของ

นักเรียน (ร้อยละ 42.7) พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนรู้จริงว่านักเรียนท�าอะไรในเวลาว่างบ่อยครั้งหรือเป็น

ประจ�าในช่วง 30 วนัผ่านมา นกัเรยีนหญงิ (ร้อยละ 48.8) มแีนวโน้มทีจ่ะถกูบดิามารดาหรอืผูป้กครองตรวจสอบ

มากกว่านกัเรยีนชาย (ร้อยละ 35.5) นอกจากนีย้งัพบว่า นกัเรยีนร้อยละ 66.9 ทีพ่่อแม่หรอืผูป้กครองของนกัเรยีน

ไม่เคยหรือนาน ๆ ครั้งในการส�ารวจสิ่งของของนักเรียน ก่อนการได้รับอนุญาตในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ
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ตารางที่	13	:  แสดงข้อมูลด้านปัจจัยการป้องกันของนักเรียน	จ�าแนกตามเพศ	ประเทศไทย	พ.ศ.2558

ชาย	%	(CI)* หญิง	%	(CI)*
จ�านวนรวม	%	

(CI)*

ร้อยละของนักเรียนไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่ได้ไป
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต จ�านวน1 วันหรือ
มากกว่าในระหว่าง  30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนที่แสดงความคิดเห็นว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีจิตใจโอบอ้อม
อารี และช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวมบ่อยครั้ง
หรือเป็นประจ�าในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของพ่อแม่หรอืผูป้กครองของนกัเรยีนได้
ตรวจดูว่านักเรียนท�าการบ้านเสร็จเรียบร้อย
บ่อยครั้งหรือเป็นประจ�าในระหว่าง 30 วันท่ี
ผ่านมา

ร้อยละของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียน
เข้าใจปัญหาและความกงัวลใจของนักเรยีนบ่อย
ครั้งหรือเป็นประจ�าในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนรู้
จรงิว่านกัเรยีนท�าอะไรในเวลาว่างบ่อยครัง้หรือ
เป็นประจ�าในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เวลาในการนอนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมง

ร้อยละของพ่อแม่หรอืผูป้กครองของนกัเรยีนไม่
เคยหรือนาน ๆ ครั้งในการส�ารวจสิ่งของของ
นักเรียน ก่อนการได้รับอนุญาต ในระหว่าง  30 
วันที่ผ่านมา

ร้อยละของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียน
สนับสนุนและให้ก�าลังใจบ่อยคร้ังหรือเป็น
ประจ�าในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียน
แสดงให้คุณเห็นว่าท่านรักบ่อยครั้งหรือเป็น
ประจ�า ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

ร้อยละของพ่อแม่หรอืผูป้กครองของนกัเรยีนไม่
เคยหรอืนาน ๆ  ครัง้ ในการเปรยีบเทยีบนักเรยีน
กับคนอื่นๆ ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา

20.4
(18.3 - 22.6)

39.5
(36.1 - 43.0)

28.4
(25.6 - 31.4)

28.1
(25.5 - 30.9)

42.7
(39.8 - 45.6)

37.1
(33.7 - 40.5)

66.9 
(65.1 - 68.5)

51.5 
(48.4 - 54.5)

54.8 
(51.5 - 58.0)

51.7 
(48.3 - 55.0)

25.4
(21.7 - 29.5)

32.2
(28.8 - 35.7)

28.4
(25.2 - 31.9)

24.2
(20.7 - 28.0)

35.5
(32.6 - 38.5)

34.6
(30.6 - 38.8)

67.3 
(63.3 - 71.0)

46.2 
(42.2 - 50.2)

51.0 
(46.7 - 55.3)

53.9 
(49.4 - 58.3)

15.9
(14.1 - 18.0)

45.9
(41.6 - 50.3)

28.4
(25.3 - 31.7)

31.6
(28.9 - 34.5)

48.8
(45.3 - 52.2)

39.4
(35.7 - 43.2)

66.6 
(64.4 - 68.8)

56.2
 (52.9 - 59.4)

51.0 
(46.7 - 55.3)

49.7 
(45.3 - 54.1)

ข้อค�าถาม
เพศ

*ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ส่วนท่ี	5		:		การอภิปราย

5.1	อภิปรายผลการส�ารวจ

	 5.1.1	 ภาวะน�้าหนักเกินและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
  จากผลการด�าเนินงานโครงการ GSHS ปี 2558 ประเทศไทย พบว่า นักเรียนไทยเกือบ 1 ใน 5  

(ร้อยละ 17.1) อยู่ในภาวะน�้าหนักเกิน ความชุกของภาวะน�้าหนักเกินในกลุ่มนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่

มีการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทยในปี 2551 (ร้อยละ 4.4) ความชุกของภาวะน�้าหนักเกินและ

โรคอ้วนนั้นพบในนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง เด็กวัยเรียนท่ีมีโรคอ้วนนั้นมีความเส่ียงสูงต่อการเจ็บป่วย

จากโรคเรื้อรัง และโรคอื่นๆ เช่น โรคหอบหืด โรคหยุดหายใจขณะหลับ ปัญหากระดูกและข้อ และโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจอีกด้วย (13)

  ผักและผลไม้เป็นแหล่งท่ีดีของสารอาหารต่าง ๆ และกากใยอาหาร นักเรียนเกือบครึ่งหนึ่ง 

(ร้อยละ 41.0)  ให้ข้อมูลว่าพวกเขารับประทานผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย ฝรั่ง ส้ม และเงาะเป็นประจ�า สองครั้ง

ต่อวันหรือมากกว่า อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนเพียงร้อยละ 32.5 ที่รับประทานผัก เช่น ผักบุ้ง คะน้า แตงกวา และ       

ดอกกะหล�่าเป็นประจ�าอย่างน้อยสามครั้งต่อวันหรือมากกว่า ในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ เม่ือพิจารณา 

ถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ ควรจะมีการสนับสนุนให้นักเรียนบริโภคผลไม้และผักเพิ่มมากขึ้น 

  แม้ว่านักเรยีนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.5) จะให้ข้อมลูว่าพวกเขาได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการรบัประทาน

อาหาร ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสุขภาพในชั้นเรียนระหว่างปีการศึกษาแล้วก็ตาม พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ที่ไม่ดีต่อสุขภาพในกลุ่มนักเรียนไทยนั้นยังเป็นเรื่องที่น่ากังวล

  นักเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนนักเรียนท้ังหมด (ร้อยละ 56.1) ดื่มน�้าอัดลมอย่างน้อย 

หนึ่งครั้งต่อวันหรือมากกว่า นอกจากนี้ มีนักเรียนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54.7) ที่รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

ฟาสต์ฟู้ด ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ โรงอาหารที่โรงเรียน หรือร้านอาหารในตลาดท้องถิ่น อย่างน้อย 3 วันหรือ

มากกว่า ในช่วง 7 วันก่อนการส�ารวจ อาหารฟาสต์ฟู้ดและน�้าอัดลม ที่มีเกลือ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และน�้าตาล

มากเกินไป  ซึ่งน�าไปสู่การมีน�้าหนักเกินและโรคอ้วน

  ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการจ�ากัดการเข้าถึงอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ในโรงเรียน และพวกเขาควรจะต้องทราบว่าอาหารทีไ่ม่ดีต่อสุขภาพนัน้อนัตรายโดยธรรมชาติของมนัเอง

อยู่แล้ว จากการศึกษาวิจัยโครงการบริหารจัดการโรคอ้วน ซึ่งด�าเนินการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ในประเทศไทย พบว่า มี 3 กิจกรรมที่ส�าคัญที่สุดในการลดโรคอ้วนของเด็กในโรงเรียน ประกอบด้วย การให ้

การศึกษาเรื่องสุขภาพและโภชนาการ การจัดให้มีอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องด่ืมในโรงเรียน ร่วมกับการน�า 

น�้าอัดลมและเครื่องปรุงรสออกจากโรงอาหาร และออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ (14)
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	 5.1.2		 สุขอนามัยส่วนบุคคล
  นกัเรยีนมอีนามัยช่องปากทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ดี จากผลการส�ารวจภาวะสขุภาพนกัเรยีนในประเทศไทย 

แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.9) จะท�าความสะอาดฟันหรือแปรงฟันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน           

อย่างไรก็ตาม สุขอนามัยด้านการล้างมือยังคงเป็นปัญหาที่น่าวิตกกังวลอยู่ เนื่องจากพบว่านักเรียนเกือบ  

1 ใน 5 (ร้อยละ 15.7) ไม่เคยล้างมอืหรอืล้างมอืบ้างนานๆครัง้ ก่อนรับประทานอาหาร นอกจากนีพ้บว่า นกัเรยีน  

ร้อยละ 6.4 ไม่เคยล้างมือล้างมือบ้างนานๆครั้ง หลังการใช้ห้องส้วม และนักเรียนร้อยละ 14.8 ยังให้ข้อมูลว่า 

พวกเขาไม่เคยใช้สบู่ล้างมือหรือใช้บ้างนานๆคร้ัง ซ่ึงมือท่ีสกปรกนั้นเป็นสาเหตุท่ีส�าคัญของการระบาดของโรค 

ทีเ่กิดจากอาหาร การปฏิบัตท่ีิเหมาะสมในการล้างมอืสามารถลดความเสีย่งของการป่วยจากโรคทีเ่กดิจากอาหาร

และการติดเชื้ออื่นๆได้ (15) จากรายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดแห่งชาติ ณ ปี 2558 พบว่า ร้อยละ 21.7  

ของผู้ป่วยจากอาหารเป็นพิษนั้น คือนักเรียน (16) 

	 5.1.3		 ความรุนแรงและการได้รับบาดเจ็บโดยไม่เจตนา
  วัยรุ่นกับความรุนแรงนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่ส�าคัญในประเทศไทย จากการส�ารวจภาวะ

สุขภาพนักเรยีนในประเทศไทย แสดงให้เห็นวา่ 1 ใน 4 ของนักเรยีนถูกท�าร้ายร่างกายหรือเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ 

(ร้อยละ 26.2 และ 25.7 ตามล�าดับ) อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ในช่วงปีก่อนการส�ารวจ มีรายงานว่า 

จ�านวนครั้งที่นักเรียนชายถูกท�าร้ายร่างกายและเข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ มีมากกว่านักเรียนหญิงอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการส�ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของวัยรุ่นไทย (17)   

พบว่า ผู้ชายมีโอกาสเกิดความรุนแรงทางกายภาพมากกว่า ขณะที่การข่มขู่ด้วยวาจานั้นจะมีมากกว่าใน 

กลุ ่มผู ้หญิง และวัยรุ ่นที่ได้รับการดูแลและใส่ใจจากผู ้ปกครอง และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัว  

กจ็ะมีพฤติกรรมรุนแรงน้อยกว่า

  การได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้เจตนานั้นเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตและพิการในกลุ่ม 

วัยรุ่นไทย นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจนั้น พบว่า มีสาเหตุของการบาดเจ็บ

รุนแรงจากอุบัติเหตุรถยนต์ (ร้อยละ 26.9) ตามด้วยกระดูกหักและข้อเคลื่อน (ร้อยละ 12.7) การส�ารวจยังพบ

อีกว่า นักเรียนท่ีนั่งในรถยนต์โดยท่ีคนอื่นเป็นคนขับนั้น เกือบคร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 42.6) ไม่เคยหรือนานๆครั้ง  

ที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยเพ่ือความปลอดภัย  ซ่ึงควรต้องมีการบังคับใช้เพ่ือลดจ�านวนของความพิการและเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนน

	 5.1.4		 สุขภาพจิต
  จากรายงานสภาวการณ์ทั่วโลก พบว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและภาวะ

ทพุพลภาพในวยัรุน่ และการฆ่าตวัตายเป็นสาเหตุของการเสียชวีติทีพ่บได้มากทีสุ่ดเป็นล�าดับทีส่าม (18)  จากการ

ส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า นักเรียน 1 ใน 10 คน จะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือกังวล

เกีย่วกบับางสิง่ท่ีท�าให้พวกเขานอนไม่หลบัในเวลากลางคืนอยูเ่สมอหรอืบ่อยครัง้ ในช่วง 12 เดอืนก่อนการส�ารวจ 

นอกจากนี้ นักเรียน 1 ใน 10 คน มีความคิดจริงจังในการพยายามฆ่าตัวตาย  เคยวางแผนถึงวิธีการพยายาม 

ฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย ในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ารวจ (ร้อยละ 12.2 ร้อยละ 13.8 และร้อยละ 13 

ตามล�าดับ) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในเรื่อง 

ของการฆ่าตัวตาย จากรายงานของกรมอนามัย ในปี 2558  อัตราการฆ่าตัวตายในเยาวชน (อาย ุ10 – 19 ปี) นั้น

อยู่ที่ร้อยละ 3.6 (19)
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	 5.1.5		 การสูบบุหรี่
  การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า ในจ�านวนนักเรียนที่เคยลอง 

สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.6) ได้ลองบุหรี่เป็นครั้งแรกก่อนอายุ 14 ปี และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง นักเรียน 1 ใน 10 คน (ร้อยละ 10.4) นั้นสูบบุหรี ่

เป็นประจ�า โดยให้ข้อมลูว่าสบูบุหรีห่นึง่วันหรือมากกว่า ในช่วง 30 วันก่อนการส�ารวจ โดยมสีดัส่วนนกัเรยีนชาย

ที่สูบบุหรี่มากกว่านักเรียนหญิง ผลการส�ารวจนี้สอดคล้องกับรายงานการส�ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน 

ในประเทศไทย ปี 2558 (GYTS) (20) ซึ่งพบว่านักเรียน (อายุ 13 – 15 ปี) ร้อยละ 11.3 สูบบุหรี่เป็นประจ�า  

และมีนกัเรยีนชายทีส่บูบหุรีเ่ยอะกว่านกัเรยีนหญงิ นกัเรยีนส่วนใหญ่ทีใ่ช้ยาสบูนัน้สบูบหุรี ่ขณะทีอ่กีร้อยละ 9.3  

สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ 

  จากการส�ารวจพบข้อมูลในทางที่ดี คือ นักเรียน 4 ใน 5 คน (ร้อยละ 80.7) ที่สูบบุหรี่นั้นพยายาม

เลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตาม รายงานการส�ารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนของประเทศไทย ปี 2558 เปิดเผยว่า  

มีนักเรียนเพียงร้อยละ 29.3 ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือค�าแนะน�าจากโครงการเลิกบุหรี่หรือผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการเลกิบุหรี ่ซึง่บ่งชีว่้าการบรกิารช่วยเหลอืด้านการเลกิบหุรีน่ัน้ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองความต้องการ

ของนักเรียน

	 5.1.6		 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด
  พฤตกิรรมการดืม่ทีอั่นตรายในวยัรุน่นัน้เป็นปัญหาในหลายประเทศ เพราะเป็นสาเหตหุลักทีท่�าให้

เกิดการบาดเจ็บ (รวมท้ังเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน) เกิดความรุนแรงและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

นอกจากนี้ ยังสามารถน�าไปสู่ปัญหาสุขภาพต่อไปในชีวิตและมีผลต่ออายุขัย (21) จากผลการส�ารวจภาวะสุขภาพ

นักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 ระบุว่า ในกลุ่มนักเรียนที่ได้ลองด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้น มากกว่าครึ่ง  

(ร้อยละ 54.8) ได้ลองด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์เป็นคร้ังแรกก่อนอายุ 14 ปี และไม่มีความแตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในแง่นี้ นักเรียน 1 ใน 5 คน (ร้อยละ 22.2)  

ดืม่เครือ่งดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล์เป็นประจ�า โดยทีน่กัเรียนชายมพีฤติกรรมเหล่านีม้ากกว่านักเรยีนหญงิ ความชกุของ

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนจาการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 นั้น 

สูงกว่าการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2551 (ร้อยละ 14.8) 

  นักเรียนจ�านวนเกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 18.0) รายงานว่ามักจะได้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาจาก

เพื่อน ในกลุ่มผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีรายงานว่า กว่าครึ่ง (ร้อยละ 49.5) มักจะดื่มสองแก้วต่อวันหรือ

มากกว่าในวันที่พวกเขาดื่ม ในจ�านวนนักเรียนทั้งหมดนั้น พบว่า นักเรียนร้อยละ 24.3 ให้ข้อมูลว่า เคยด่ืม 

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจนมึนเมาหนึ่งครั้งในชีวิตหรือมากกว่า และนักเรียนร้อยละ 10.8 ยังมี

ปัญหากับครอบครัวและเพื่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หนึ่งครั้งในชีวิตหรือมากกว่า 

  เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการดื่มแอลกอฮอล์  ในกลุ่มนักเรียนที่เคยลองใช้สารเสพติดนั้น 

นักเรียน 3 ใน 4 คน (ร้อยละ 73.5)  ได้ลองเสพสารเสพติดครั้งแรกก่อนอายุ 14 ปี ซึ่งไม่มีความแตกต่างระหว่าง

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง นอกจากนั้น มีนักเรียนเกือบ 1 ใน 10 (ร้อยละ 6.6) ที่เคยสูบกัญชาอย่างน้อย 

หนึ่งครั้งหรือมากกว่าในชีวิตของพวกเขา โดยที่นักเรียนชายมีแนวโน้มที่จะสูบกัญชามากกว่านักเรียนหญิง



36
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

	 5.1.7	 พฤติกรรมทางเพศ
  จากรายงานการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 ระบุว่า นักเรียนเกือบ  

1 ใน 5 (ร้อยละ 18.6) เคยมีเพศสัมพันธ์ โดยที่มีสัดส่วนของนักเรียนชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนหญิง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์นั้น เกือบคร่ึงของนักเรียน (ร้อยละ 40.0)  

ผลการส�ารวจพบว่าพวกเขามเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกก่อนอาย ุ14 ปี โดยทีน่กัเรยีนชายมแีนวโน้มทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์

ก่อนอายุ 14 ปีมากกว่านักเรียนหญิง นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนร้อยละ 7.4 มีเพศสัมพันธ์กับคู่สองรายหรือ

มากกว่าในช่วงชีวิตของพวกเขา ผลส�ารวจในทางบวก พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียน (ร้อยละ 63.0)  

ที่มีเพศสัมพันธ์พวกเขาใช้ถุงยางระหว่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ผลส�ารวจระบุว่า นักเรียนร้อยละ 69.5  

ได้รับการสอนเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ในชั้นเรียน ในบริบทนี้ การที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ

เกี่ยวกับการคุมก�าเนิดสามารถลดจ�านวนการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการเป็นคุณแม่วัยรุ่นได้ การใช้ถุงยาง

อนามยัอย่างเหมาะสมน้ันยงัสามารถลดความเสีย่งของการตดิเชือ้เอชไอวแีละการตดิเช้ือจากโรคทางเพศสมัพนัธ์

อื่นๆ ได้

	 5.1.8		 กิจกรรมการออกก�าลังกาย
  แม้รัฐบาลจะสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แต่จากรายงานการส�ารวจภาวะสุขภาพ

นักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 นั้น พบว่า นักเรียน 1 ใน 5 (ร้อยละ 20.0) มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ  

โดยมีกิจกรรมออกก�าลังกายเป็นประจ�าอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่าในช่วงสัปดาห์

ก่อนการส�ารวจ นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของนักเรียน (ร้อยละ 51.7) ให้ข้อมูลว่าไม่เดินหรือขี่จักรยานไป-กลับจาก

โรงเรียน มีนักเรียนเพียง ร้อยละ 10.5 เท่านั้นที่เข้าเรียนวิชาพลศึกษา 3 วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่า 

ในปีการศึกษานั้นๆ ในขณะที่นักเรียนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.3) พบว่า พวกเขาได้ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

กับพฤติกรรมเนือยนิ่ง ผลการส�ารวจเหล่านี้สอดคล้องกับผลการศึกษาจากโครงการส�ารวจกิจกรรมทางกาย

ส�าหรับเด็กและเยาวชนไทย (22) ที่ระบุว่า เด็กมีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายและการเล่นตามช่วง

พัฒนาการอยู่ในระดับต�่า ในขณะที่พฤติกรรมเนือยนิ่งนั้นอยู่ในระดับท่ีสูงมากเกินไป เนื่องจากพฤติกรรม 

เนอืยนิง่นัน้เป็นปัจจัยเสีย่งหลกัทีห่ลกีเลีย่งได้ของโรคไม่ติดต่อ ดังนัน้ การเพ่ิมโอกาสให้เด็กและวยัรุ่นมกีจิกรรม

ทางกายเพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไปในวัยผู้ใหญ่

	 5.1.9		 ปัจจัยป้องกัน
  รายงานการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 นั้นแสดงให้เห็นว่า นักเรียน  

1 ใน 5 (ร้อยละ 20.4) ขาดหรือไม่มาโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง ในช่วง 30 วันก่อน 

การส�ารวจ โดยท่ีนักเรียนชายนั้นมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่านักเรียนหญิง ในขณะที่นักเรียน

เกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 28.4) ให้ข้อมูลว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองมักจะตรวจสอบการบ้านของพวกเขาเสมอ 

หรือบ่อยครั้ง นอกจากนี้ นักเรียนเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 42.7) ให้ข้อมูล บิดามารดาหรือผู้ปกครองทราบถึง

กิจกรรมที่พวกเขาท�าในเวลาว่างจากการศึกษาของมอลตาและคณะ (23) สรุปได้ว่า นักเรียนที่ขาดเรียน  

โดยไม่บอกผู้ปกครองมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในการสูบยาสูบ การดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และการใช ้

สารเสพตดิ นอกจากนี ้ครอบครวัยงัมบีทบาททีส่�าคญัในการป้องกนัการสบูยาสบู การดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ 

และการเสพสารเสพติด และสามารถส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นได้
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	 5.1.10		 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการป้องกนั	ปัจจัยเสีย่งต่อสขุภาพจิต	และการใช้สารเสพติด
   เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจาก รายงานการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558  

ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการป้องกัน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจิตและสารเสพติด  

พบว่า ระดับการเอาใจใส่ของผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติด นักเรียนที่ได้รับ 

การเอาใจใส่จากผู้ปกครองสูงนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต และการเสพสารเสพติดน้อยกว่า (24)

5.2		การเปรียบเทียบกับรายงานการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย	ปี	2551

	 5.2.1		 ภาวะน�้าหนักเกินกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
  ความชุกของภาวะน�้าหนักเกิน (ร้อยละ 17.1) ในกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการส�ารวจภาวะสุขภาพ

นักเรียนในประเทศไทย ในปี 2558 สูงกว่าที่ส�ารวจใน ปี 2551 (ร้อยละ 4.4) ความชุกของภาวะน�้าหนักเกินและ

โรคอ้วนในนกัเรยีนชายสงูกว่านักเรยีนหญิงอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิร้อยละของนกัเรียนท่ีดืม่น�า้อดัลมเป็นประจ�า

สองครั้งหรือมากกว่าต่อวัน นั้นไม่ยังคงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับการส�ารวจครั้งก่อนหน้า

	 5.2.2		 สุขอนามัยส่วนบุคคล
  การทีส่ขุอนามยัส่วนบุคคลในกลุม่นกัเรยีนไทยยงัไม่ดขีึน้ในช่วงปีทีผ่่านมานัน้เป็นเรือ่งทีน่่ากังวล 

สัดส่วนของนักเรียนที่ไม่เคยล้างมือหรือล้างบ้างนานๆครั้งก่อนที่จะรับประทานอาหาร ในช่วง 30 วันก่อน 

การส�ารวจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.7 ในปี 2551 เป็น ร้อยละ 15.7 ในปี 2558 พบแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันในกรณี

ของการล้างมือ ในรายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2551 พบว่า นักเรียน 

ร้อยละ 4.0 ไม่เคยล้างมือหรือล้างบ้างนานๆคร้ังหลังการใช้สุขา และผลการส�ารวจของปี 2558 นั้นอยู่ที่ 

ร้อยละ 6.4 ในขณะที่ร้อยละของนักเรียนที่ไม่เคยใช้สบู่ล้างมือหรือเคยใช้บ้างนานๆครั้ง อยู่ที่ร้อยละ 7.3 ในการ

ส�ารวจปี 2551 แต่ผลส�ารวจของปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 14.8 

	 5.2.3		 ความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา
  ผลส�ารวจเชงิบวกทีพ่บ คือ ร้อยละของนกัเรยีนทีเ่คยพวัพันกบัการต่อสูห้นึง่ครัง้หรอืหลายครัง้ใน

ช่วงปีก่อนการส�ารวจ ลดลงจาก 33.3 ในปี 2551 มาอยู่ที่ 25.7 ในปี 2558 เช่นเดียวกันกับผลการส�ารวจในปี 

2551 รายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า นักเรียนชายมีแนวโน้มที่จะ

เข้าไปพัวพันกับการต่อสู้กันมากกว่านักเรียนหญิง นอกจากน้ี สัดส่วนของนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้งบ่อยที่สุด  

โดยการตี เตะ ผลัก เหวี่ยง ถูกขังไว้ในพื้นที่แคบๆ นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบผลการส�ารวจของ 

ปี 2551 กับปี 2558

	 5.2.4		 สุขภาพจิต
  สถานการณ์สุขภาพจิตในกลุ่มนักเรียนในประเทศไทยเป็นอีกประเด็นที่น่าเป็นห่วง รายงานผล

การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 ที่เปรียบเทียบกับ การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนใน

ประเทศไทย ปี 2551 พบว่า สดัส่วนของนกัเรยีนทีน่อนไม่หลบัในตอนกลางคนื เพราะพวกเขารูส้กึโดดเดีย่วหรอื

กังวลเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างจะสูงข้ึนเล็กน้อย แนวโน้มในการพยายามฆ่าตัวตายก็ใกล้เคียงกัน สัดส่วนของ
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นักเรียนที่คิดถึงการฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง หรือวางแผนในการพยายามจะฆ่าตัวตายนั้นมีสูงขึ้นในผลการส�ารวจ

ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย  ปี 2558 มากกว่าผลการส�ารวจใน ปี 2551

	 5.2.5		 การสูบบุหรี่
  แม้ว่าประเทศไทยได้ออกมาตรการมากมายในการควบคุมยาสูบในช่วงไม่ก่ีทศวรรษที่ผ่านมาน้ี 

จากการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทยทั้งสองครั้ง พบว่า ความชุกของการสูบบุหรี่ในกลุ่มนักเรียน 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.2 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2558 ผลการส�ารวจนี้สอดคล้องกับการส�ารวจการ

บรโิภคยาสบูในเยาวชน  ปี 2558 ของประเทศไทย ซึง่ร้อยละของนกัเรยีนทีส่บูบหุรีน่ัน้อยูท่ี ่11.3 ในขณะเดียวกนั         

นักเรียนชายยังคงมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่มากกว่านักเรียนหญิงในช่วงปีที่ผ่านมา ส�าหรับสัดส่วนของนักเรียนที่มี

บิดามารดาหรือผู้ปกครองใช้ยาสูบในรูปแบบใด ๆ หรือการที่นักเรียนให้ข้อมูลว่า พบเห็นคนทั่วไปสูบบุหรี ่

ต่อหน้าพวกเขานั้นยังคงสูงและไม่มีท่าทีว่าจะลดลงในแต่ละปีเลย

	 5.2.6		 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด
  จากการส�ารวจ พบว่า นักเรียนที่ลองดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นเริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อย  

(< 14 ปี) แม้ว่าสัดส่วนของนักเรียนเคยลองดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุน้อยยังคงสูง จากการส�ารวจ

ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 แต่ก็ค่อย ๆ ลดลงจากร้อยละ 76.5 ในปี 2551 ไปอยู่ที่ร้อยละ 

54.8 ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม กฏหมายว่าด้วยการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าท่ีควร เพราะพบว่า ความชกุของการใช้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในกลุม่นกัเรยีน

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.8 ในปี 2551 ไปอยู่ที่ร้อยละ 22.2% ในปี 2558  นอกจากนี้ ร้อยละของนักเรียนให้ข้อมูล

ว่าพวกเขามีปัญหากับครอบครัวหรือเพื่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มนั้นไม่ลดลง (ร้อยละ 9.7 ในปี 2551 และ

ร้อยละ 10.8 ในปี 2558) เป็นไปในทางเดียวกันกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะการส�ารวจพบว่า  

ร้อยละของนักเรียนที่เคยลองเสพสารเสพติดนั้น ลองเสพตอนที่อายุยังน้อย (< 14 ปี) นั้นยังคงสูง แม้ว่าจะลด

ลงเล็กน้อยจาก (จากร้อยละ 80.3 ในปี 2551 ไปอยู่ที่ 73.5 ในปี 2558)

	 5.2.7		 พฤติกรรมทางเพศ
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสังคมที่ส�าคัญในประเทศไทย กฎหมายเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นเริ่มด�าเนินการในปี 2558 และมีผลบังคับใช้ในเดือน กรกฎาคม ปี 2559 ผลการส�ารวจภาวะสุขภาพ

นักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 นั้นยิ่งเน้นย�้าในความเร่งด่วนในการจัดการกับปัญหานี้ ตั้งแต่ปี 2551-2558 

พบว่า มีสัดส่วนของนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น (ร้อยละ 6.1-18.6) พบว่ามีแนวโน้มที่คล้ายกัน 

ก็กับการเริ่มมีกิจกรรมทางเพศต้ังแต่อายุน้อย ในกลุ่มนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์ 

ครั้งแรกก่อนอายุ 14 ปี นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก ร้อยละ 4.5 ในปี 2551  ไปอยู่ที่ 40.0 ในปี 2558 หากมองใน

ด้านบวก พบว่ามสีดัส่วนของนกัเรยีนทีใ่ช้ถงุยางอนามยัระหว่างมเีพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุดเพ่ิมเล็กน้อยจากร้อยละ 

60.4 ในปี 2551 ไปอยู่ที่ร้อยละ 63.0 ในปี 2558 
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 5.2.8		 กิจกรรมการออกก�าลังกาย
  น่าเสียดายที่สัดส่วนของนักเรียนที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ โดยการออกก�าลังกายเป็นประจ�า

อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่า ลดลงจากร้อยละ 15.3 ในปี 2551 ไปอยู่ที่ร้อยละ 11.7 

ในปี 2558 ความชกุของพฤตกิรรมเนอืยนิง่ของนกัเรยีนยงัเป็นปัญหาทีส่�าคญั เมือ่ค�านงึถงึร้อยละของพฤติกรรม

เนือยนิง่ทีเ่พ่ิมขึน้อย่างมีนยัส�าคญั เนือ่งจากข้อมลูในการส�ารวจครัง้นี ้พบว่า นกัเรยีนใช้เวลาอย่างน้อย  3 ช่ัวโมง

ต่อวันในวันปกติหรือวันท่ัวไปในการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนั่ง (นั่งดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์  

พูดคุยกับเพื่อนเม่ือไม่ได้อยู่ในโรงเรียน หรือท�าการบ้าน (จากร้อยละ 37.6 ในปี 2551 ไปอยู่ที่ร้อยละ 56.3  

ในปี 2558) 

 5.2.9		 ปัจจัยการป้องกัน
  ไม่พบการพัฒนาโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีบทบาทป้องกันในชีวิตของนักเรียนได้ สัดส่วนของ

นกัเรยีนทีข่าดเรยีนหรอืไม่มาโรงเรยีนโดยไม่ได้รบัอนญุาตนัน้เพิม่จากร้อยละ 17.2 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 20.4          

ใน 2558 และจากการส�ารวจพบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีเมตตาและ 

ชอบให้ความช่วยเหลือนั้นลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 41.7 ในปี 2551 ถึงร้อยละ 39.5 ในปี 2558 นอกจากนั้น 

พบว่า ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ข้อมูลว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสนใจการบ้าน และเรื่องส่วนตัวของพวกเขา 

(ในแง่ของการเข้าใจปัญหาของพวกเขา และยอมรับกิจกรรมของพวกเขา) นั้นลดลงในปี 2558 เมื่อเที่ยบกับ   

ปี 2551

5.3	ข้อจ�ากัดของรายงานผลการส�ารวจในโครงการ	GSHS	ปี	2558

  การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง ซึ่งข้อมูลได้ถูกรวบรวมที่จุดเดียวของเวลา 

การศกึษา วจิยันีค้รอบคลมุเฉพาะนกัเรียนทีก่�าลังศกึษาในระบบการศกึษามาตรฐาน ในแง่ของการเปรียบเทยีบ

กับรายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ก่อนหน้านี้ กรอบของระดับชั้นเรียนและ 

กลุ่มอายุน้ันแตกต่างกัน การส�ารวจของปี 2551 นั้นครอบคลุมนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 และ 

อายุ 13 และ 15 ปี ขณะที่การส�ารวจในปี 2558 นั้น ครอบคลุมนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ 

อายุ 13 – 17 ปี
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ส่วนท่ี	6		:		สรุปผลการส�ารวจ

  รายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 นั้นบ่งชี้ว่าภาวะน�้าหนักเกิน

ของเด็กนักเรียนไทยน้ันก�าลังเพิ่มสูงข้ึน นักเรียนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนเน่ืองจากหลายปัจจัย 

เห็นได้จากการรายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ในรอบนี้ พบว่า พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อ

สุขภาพนั้นคือสิ่งที่น่ากังวล และยังคงไม่มีการพัฒนาในช่วงปีท่ีผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ด่ืมน�้าอัดลมและ 

รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด และอาหารนอกบ้านเป็นประจ�า ในขณะที่ระดับของการบริโภคผักและผลไม้อย่าง

สม�่าเสมอนั้นค่อนข้างต�่า นอกจากนี้ ระดับกิจกรรมทางกายก็ยังอยู่ในระดับต�่า ขณะที่พฤติกรรมเนือยนิ่งนั้น 

เพิ่มขึ้น ดังที่แสดงในรอบการรายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 นั้น นักเรียน

มีความเสี่ยงต่อการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เคยเสพสารเสพติด           

และเคยสูบบุหรี่ส่วนใหญ่เคยท�ามาก่อนที่จะถึงอายุ 14 ปี ความชุกของการด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์              

การเสพสารเสพติด และสูบบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนจึงไม่ลดลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

  นอกจากนี้ นักเรียนยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยไม่เจตนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุบัติเหตุรถยนต์ 

ซึง่เป็นสาเหตขุองการบาดเจบ็ร้ายแรงได้ พฤตกิรรมทางเพศของนกัเรยีนยงัคงเป็นเรือ่งของน่ากงัวล เมือ่พิจารณา 

สัดส่วนของผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ และเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตอนอายุน้อยนั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา  

เมื่อเวลาผ่านไป สุขอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนก็ไม่ได้ปรับปรุงให้ดีข้ึนเลย เนื่องจากร้อยละของนักเรียน 

ที่การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังการใช้ห้องน�้า และใช้สบู่ล้างมือนั้นลดลง

  รายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า นักเรียนมีความเสี่ยง

ต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าตัวตาย ความชุกของการพยายามฆ่าตัวตายนั้นไม่มีท่าทีที่จะ 

ลดลงเลย ปัจจัยสนับสนุน รวมทั้งการเอาใจใส่ของผู้ปกครองและครอบครัวนักเรียนนั้นไม่เพียงพอที่จะป้องกัน

นักเรียนจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งทางกายภาพและจิตได้
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ส่วนท่ี	7		:		ข้อเสนอแนะ

  1.  เผยแพร่ รายงานผลการส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2558 ให้แพร่หลาย

ในภาคส่วนต่าง ๆ  ตั้งแต่ผู้ก�าหนดนโยบาย เช่นสภาเด็กและเยาวชน และรัฐบาล หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก�าไร 

(NGOs) โรงเรยีน และชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่บดิามารดาหรือผู้ปกครองของนกัเรียน เพ่ือสร้างความตระหนกั

และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะปรับปรุงสุขภาพของนักเรียน

  2.  เพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารบรูณาการนโยบาย กลยทุธ์ และแผนงานของ โครงการปรับปรุงสขุภาวะ

ของเด็กวัยเรียน และมีการจัดการท่ีเหมาะสม อีกทั้งควรมีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการด�าเนิน

งานโดยกระทรวงต่างๆ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ เนื่องจากเด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศ  

ทุกภาคส่วนควรจะร่วมกันรับผิดชอบ มีส่วนร่วมและถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย

  3.  เพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนท่ีเพียงพอเพื่อการ 

ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ตัวอย่างเช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย โครงการอาหาร 

เพือ่สขุภาพในโรงเรยีน และโครงการพฒันาหลกัสตูรสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพส�าหรบันกัเรยีน และคูมื่อการเรยีน

การสอนส�าหรับครูผู้สอนด้านสุขภาพส�าหรับที่เกี่ยวข้องกับบริบทท้องถิ่น 

  4.  เพื่อส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่มุ่งสร้าง 

หลักฐานและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอายุและพื้นที่เฉพาะ เพื่อสนับสนุนการก�าหนดนโยบายตามหลักฐาน  

ควรมีการเสริมความเข้มแข็งให้แก่ระบบข้อมูล และระบบเฝ้าระวังสถานะสุขภาพของนักเรียน เพื่อการติดตาม

ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 



42
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

 	ส่วนท่ี	8		:		เอกสารอ้างอิง
1.  กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php, 

(เข้าใช้เมื่อ 18 เมษายน 2560).

2.  ธนาคารโลก. http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview, เข้าใช้เมื่อ 18 เมษายน 

2560).

3.  ธนาคารแห่งประเทศไทย. https://www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx, (เข้าใช้เมื่อ 18 

เมษายน 2560).

4.  ส�านกังานสถิตอิงค์กรสหประชาชาต.ิ http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=THAILAND, 

เข้าใช้เมื่อ 18 เมษายน 2560).

5.  International Health Policy Programme. ส�านกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ. รายงาน

ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556: การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) (2558).

6.  Areemit R, Suphakunpinyo C, Lumbiganon P, Sutra S, Thepsuthammarat K. Thailand’s 

adolescent health situation: prevention is the key. J Med Assoc Thai. 2012;95 Suppl 7: 

S51–8.

7.  การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย. การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ

ร่างกายปี 2551-2552: อนามัยเด็ก

8.  สถาบันรามจิตติ. รายงานพัฒนาการเด็กและเยาวชนปี 2556-2557 ในโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็ก.

(http://www.childwatchthai.org/imgadmins/year_pdf/Year2556_20160411141353.pdf,  

เข้าใช้เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560). 

9.  ยูนิเซฟ. วิเคราะห์สถานการณ์เด็กและผู้หญิงในประเทศไทย ปี 2554. (http://www.youthpolicy.org/

library/wpcontent/uploads/library/2011_Thailand_Situation_Analysis_Children_ 

Women_Eng. pdf, เข้าใช้เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560).

10.  กรมอนามัย. กระทรวงสาธารณสขุ. โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสขุภาพ. (http://pd-soft.com/web_hps/

about_results.php?ln=#, เข้าใช้เมื่อ 20 เมษายน 2560).

11.  องค์การอนามัยโลก. โรคเรื้อรังและการส่งเสริมสุขภาพ. จุดประสงค์และกระบวนการในการส�ารวจภาวะ

สุขภาพนักเรียนในประเทศไทย (http://www.who.int/chp/gshs/methodology/en/, 

 เข้าใช้เมื่อ 12 เมษายน 2560).

12.  กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. (http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat57.html  

 (เข้าใช้เมื่อ 18 เมษายน 2560).



43
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

13.  ศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา. ข้อเท็จจริงโรคอ้วนในเด็ก (https://www.

cdc.gov/healthyschools/obesity/facts.htm, เข้าใช้เมื่อ 12 เมษายน 2560). 

14.  Phaitrakoon J, Powwattana A, Lagampan S, Klaewkla J. The diamond-level health  

promoting schools (DLHPS) program for reduced child obesity in Thailand: lessons learned 

from interviewsand focus groups. Asia Pac J Clin Nutr. 2014;23:293–300. doi: 10.6133/

apjcn.2014.23.2.17.

15.  องค์การอนามยัโลก. การล้างมอืและความปลอดภยัของอาหาร หน้าท่ี. (http://who.insomnation.com/

sites/default/files/pdf/fan_hand%20wash2.pdf, เข้าใช้เมื่อ 12 เมษายน 2560).

16.  ส�านักระบาดวิทยา. กระทรวงสาธารณสุข. (http://www.boe.moph.go.th/Annual/AESR2015/

aesr2558/Part%201/07/food_poisoning. pdf, เข้าใช้เมื่อ 20 เมษายน 2560).

17.  Wongchum R., Ramjeet J. Do family factors and gender influence violent behaviour in 

Thai adolescents? A cross-sectional study. International Journal of Nursing. 2014;2:56–63.

18.  องค์การอนามยัโลก.  วยัรุน่: ความเสีย่งด้านสขุภาพและวธิแีก้ไข. (http://www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs345/en/, เข้าใช้เมื่อ 12 เมษายน 2560).

19.  กรมสุขภาพจิต. กระทรวงสาธารณสุข. Department of Mental Health, Ministry of Public Health. 

(http://www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp (เข้าใช้เมื่อ 14 กันยายน 2560).

20.  กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก. การส�ารวจยาสูบในวัยรุ่นโลก, 2558 (2559).

21.  ศนูย์การควบคมุและป้องกนัโรคแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา. ข้อเทจ็จรงิของนกัสบูมอืสอง. (https://www.

cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/general_facts/, เข้าใช้เม่ือ 

12 เมษายน 2560).

22.  Amornsriwatanakul A, Nakornkhet K, Katewongsa P, Choosakul C, Kaewmanee T, Konharn 

K, et al. Results from Thailand’s 2016 Report card on physical activity for children and 

youth.  J Phys Act Health. 2016; 13(11 Suppl 2): S291–S298 (http://journals.humankinetics.

com/doi/pdf/10.1123/ jpah.2016-0316, accessed 16 November 2017).

23.  Malta DC, Porto DL, Melo FC, Monteiro RA, Sardinha LM, Lessa BH. Family and the  

protectionfrom use of tobacco, alcohol, and drugs in adolescents, National School Health 

Survey. Rev Bras Epidemiol. 2011; 14 Suppl 1: 166–77.

24.  องค์การอนามัยโลก. สถานสุขภาพจิตของวัยรุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: หลักฐานใน 

การด�าเนินการ (2560). นิว เดลี: ส�านักงานองค์การอนามัยโลกประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; 

เมษายน (http://www.who.int/iris/handle/106)



44
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

ภาคผนวก

แบบสอบถาม 
การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ความสําคัญ 
 1. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ขอมูลท่ีได      
                  จะเปนประโยชนในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตตอไป 

2. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
คําชี้แจง 

1. การตอบแบบสอบถามนี้เปนความสมัครใจของนักเรียน จะไมมีผลตอการไดเกรดหรือ              
    คะแนนใดๆ หากไมตองการตอบคําถามขอหนึ่งขอใดโปรดปลอยวางไว 
2. ไมตองเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษคําตอบคําตอบหรือ 

ขอมูลตางๆ ท่ีนักเรียนตอบจะเก็บไวเปนความลับ โดยไมมีผูใดรูคําตอบของนักเรียน 
3. การตอบลงในแผนกระดาษคําตอบ ใหนักเรยีนทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  

  3.1 ไมตองเขียนช่ือของนกัเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผนกระดาษคําตอบ 
  3.2 ขอใหนกัเรียนทุกคนใชดนิสอเฉพาะท่ีแจกใหสําหรับตอบเทานั้น 
  3.3 ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
  3.4 ขอใหนกัเรียนตอบตามส่ิงท่ีนกัเรียนรูหรือไดทําจริง ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
  3.5 อานคําถามทุกขอ 
  3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผนกระดาษคําตอบ ท่ีตรงกบัคําตอบของนกัเรียน 
  3.7 ขอไดโปรดปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจอยางเครงครัด และ 

เ ม่ือนัก เรี ยนทําเสร็จแลว  โปรดสงแบบสอบถามและแผนกระดาษคํ าตอบ                  
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจ 

 
ตัวอยาง   ใหระบายทึบลงในวงกลมเปนลักษณะเชนนี้           ไมใชแบบนี้                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยูในน้ําใชไหม 
  A)  ใช 
  B) ไมใช 

    กระดาษคําตอบ 
     1.                 B        C        D        E         F        G        H 
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3. การตอบลงในแผนกระดาษคําตอบ ใหนักเรยีนทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  

  3.1 ไมตองเขียนช่ือของนกัเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผนกระดาษคําตอบ 
  3.2 ขอใหนกัเรียนทุกคนใชดนิสอเฉพาะท่ีแจกใหสําหรับตอบเทานั้น 
  3.3 ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
  3.4 ขอใหนกัเรียนตอบตามส่ิงท่ีนกัเรียนรูหรือไดทําจริง ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
  3.5 อานคําถามทุกขอ 
  3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผนกระดาษคําตอบ ท่ีตรงกบัคําตอบของนกัเรียน 
  3.7 ขอไดโปรดปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจอยางเครงครัด และ 

เ ม่ือนัก เรี ยนทําเสร็จแลว  โปรดสงแบบสอบถามและแผนกระดาษคํ าตอบ                  
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจ 

 
ตัวอยาง   ใหระบายทึบลงในวงกลมเปนลักษณะเชนนี้           ไมใชแบบนี้                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยูในน้ําใชไหม 
  A)  ใช 
  B) ไมใช 

    กระดาษคําตอบ 
     1.                 B        C        D        E         F        G        H 
  
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ความสําคัญ 
 1. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ขอมูลท่ีได      
                  จะเปนประโยชนในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตตอไป 

2. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
คําชี้แจง 

1. การตอบแบบสอบถามนี้เปนความสมัครใจของนักเรียน จะไมมีผลตอการไดเกรดหรือ              
    คะแนนใดๆ หากไมตองการตอบคําถามขอหนึ่งขอใดโปรดปลอยวางไว 
2. ไมตองเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษคําตอบคําตอบหรือ 

ขอมูลตางๆ ท่ีนักเรียนตอบจะเก็บไวเปนความลับ โดยไมมีผูใดรูคําตอบของนักเรียน 
3. การตอบลงในแผนกระดาษคําตอบ ใหนักเรยีนทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  

  3.1 ไมตองเขียนช่ือของนกัเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผนกระดาษคําตอบ 
  3.2 ขอใหนกัเรียนทุกคนใชดนิสอเฉพาะท่ีแจกใหสําหรับตอบเทานั้น 
  3.3 ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
  3.4 ขอใหนกัเรียนตอบตามส่ิงท่ีนกัเรียนรูหรือไดทําจริง ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
  3.5 อานคําถามทุกขอ 
  3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผนกระดาษคําตอบ ท่ีตรงกบัคําตอบของนกัเรียน 
  3.7 ขอไดโปรดปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจอยางเครงครัด และ 

เ ม่ือนัก เรี ยนทําเสร็จแลว  โปรดสงแบบสอบถามและแผนกระดาษคํ าตอบ                  
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจ 

 
ตัวอยาง   ใหระบายทึบลงในวงกลมเปนลักษณะเชนนี้           ไมใชแบบนี้                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยูในน้ําใชไหม 
  A)  ใช 
  B) ไมใช 

    กระดาษคําตอบ 
     1.                 B        C        D        E         F        G        H 
  
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ความสําคัญ 
 1. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ขอมูลท่ีได      
                  จะเปนประโยชนในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตตอไป 

2. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
คําชี้แจง 

1. การตอบแบบสอบถามนี้เปนความสมัครใจของนักเรียน จะไมมีผลตอการไดเกรดหรือ              
    คะแนนใดๆ หากไมตองการตอบคําถามขอหนึ่งขอใดโปรดปลอยวางไว 
2. ไมตองเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษคําตอบคําตอบหรือ 

ขอมูลตางๆ ท่ีนักเรียนตอบจะเก็บไวเปนความลับ โดยไมมีผูใดรูคําตอบของนักเรียน 
3. การตอบลงในแผนกระดาษคําตอบ ใหนักเรยีนทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  

  3.1 ไมตองเขียนช่ือของนกัเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผนกระดาษคําตอบ 
  3.2 ขอใหนกัเรียนทุกคนใชดนิสอเฉพาะท่ีแจกใหสําหรับตอบเทานั้น 
  3.3 ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
  3.4 ขอใหนกัเรียนตอบตามส่ิงท่ีนกัเรียนรูหรือไดทําจริง ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
  3.5 อานคําถามทุกขอ 
  3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผนกระดาษคําตอบ ท่ีตรงกบัคําตอบของนกัเรียน 
  3.7 ขอไดโปรดปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจอยางเครงครัด และ 

เ ม่ือนัก เรี ยนทําเสร็จแลว  โปรดสงแบบสอบถามและแผนกระดาษคํ าตอบ                  
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจ 

 
ตัวอยาง   ใหระบายทึบลงในวงกลมเปนลักษณะเชนนี้           ไมใชแบบนี้                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยูในน้ําใชไหม 
  A)  ใช 
  B) ไมใช 

    กระดาษคําตอบ 
     1.                 B        C        D        E         F        G        H 
  
 
 
 
 

แบบสอบถาม

การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558

ความส�าคัญ

	 	 1.	 เป็นการส�ารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 ข้อมูลที่ได้จะเป็น 

	 	 	 ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตต่อไป

	 	 2.	 เป็นการส�ารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศทั่วโลก

ค�าชี้แจง

	 	 1.	 การตอบแบบสอบถามนี้เป็นความสมัครใจของนักเรียน	 จะไม่มีผลต่อการได้เกรดหรือคะแนนใดๆ	 

   หากไม่ต้องการตอบค�าถามข้อหนึ่งข้อใด โปรดปล่อยว่างไว้

	 	 2.	 ไม่ต้องเขียนชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษค�าตอบ	ค�าตอบหรือข้อมูลต่างๆ  

   ที่นักเรียนตอบ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยไม่มีผู้ใดรู้ค�าตอบของนักเรียน

	 	 3.	 การตอบลงในแผ่นกระดาษค�าตอบ	ให้นักเรียนท�าตามขั้นตอนต่อไปนี	้

	 	 	 3.1	 ไม่ต้องเขียนชื่อของนักเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผ่นกระดาษค�าตอบ

	 	 	 3.2	 ขอให้นักเรียนทุกคนใช้ดินสอเฉพาะที่แจกให้ส�าหรับตอบเท่านั้น

	 	 	 3.3	 ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม	ประมาณ	45	นาที	

	 	 	 3.4	 ขอให้นักเรียนตอบตามสิ่งที่นักเรียนรู้หรือได้ท�าจริง	ไม่มีค�าตอบใดถูกหรือผิด

	 	 	 3.5	 อ่านค�าถามทุกข้อ

	 	 	 3.6	 ระบายทึบลงในวงกลมในแผ่นกระดาษค�าตอบ	ที่ตรงกับค�าตอบของนักเรียน

	 	 	 3.7	 ปฏิบัติตามค�าชี้แจงหรือค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ผู้ส�ารวจอย่างเคร่งครัด	และเมื่อนักเรียนท�าเสร็จแล้ว	 

	 	 	 	 	 โปรดส่งแบบสอบถามและแผ่นกระดาษค�าตอบตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ผู้ส�ารวจ

ตัวอย่าง		ให้ระบายทึบลงในวงกลมเป็นลักษณะเช่นนี้										ไม่ใช่แบบน้ี																หรือ	

	 1.	 ปลาอาศัยอยู่ในน�้าใช่ไหม

	 	 	 A)	ใช่

	 	 	 B)	 ไม่ใช่

	 กระดาษค�าตอบ

   1.      

 

ความส าคัญ 

1. เป็นการส ารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพท่ีดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตต่อไป 

2. เป็นการส ารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 

ค าชี้แจง 
1. การตอบแบบสอบถามนี้เป็นความสมัครใจของนักเรียน จะไม่มีผลต่อการได้เกรดหรือคะแนนใดๆ   

หากไม่ต้องการตอบค าถามข้อหนึ่งข้อใดโปรดปล่อยว่างไว ้
2. ไม่ต้องเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษค าตอบ ค าตอบหรือ 

          ข้อมูลต่างๆ ที่นักเรียนตอบจะเก็บไว้เป็นความลับ โดยไม่มีผู้ใดรู้ค าตอบของนักเรียน 
   3.    การตอบลงในแผ่นกระดาษค าตอบ ให้นักเรียนท าตามขั้นตอนต่อไปนี้  
          3.1 ไม่ต้องเขียนช่ือของนักเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผ่นกระดาษค าตอบ 
          3.2 ขอให้นักเรียนทุกคนใช้ดินสอเฉพาะที่แจกให้ส าหรับตอบเท่านั้น 
         3.3 ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
         3.4 ขอให้นักเรียนตอบตามสิ่งที่นักเรียนรู้หรือได้ท าจริง ไม่มคี าตอบใดถูกหรือผิด 
         3.5 อ่านค าถามทุกข้อ 
         3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผ่นกระดาษค าตอบ ท่ีตรงกับค าตอบของนักเรียน 
         3.7 ขอได้โปรดปฏิบัติตามค าช้ีแจงหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีผู้ส ารวจอย่างเคร่งครัดและเมื่อนักเรียน  
               ท าเสร็จแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามและแผ่นกระดาษค าตอบตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีผู้ส ารวจ 
ตัวอย่าง   ให้ระบายทึบลงในวงกลมเป็นลักษณะเช่นนี้           ไมใ่ช่แบบน้ี                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยู่ในน้ าใช่ไหม 
  A)  ใช่ 
  B) ไม่ใช่ 
 
   กระดาษค าตอบ 
     1.                     
 
 
 

	B	 C	 D	 E	 F	 G	 H



45
รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

แบบสอบถาม 
การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ความสําคัญ 
 1. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ขอมูลท่ีได      
                  จะเปนประโยชนในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตตอไป 

2. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
คําชี้แจง 

1. การตอบแบบสอบถามนี้เปนความสมัครใจของนักเรียน จะไมมีผลตอการไดเกรดหรือ              
    คะแนนใดๆ หากไมตองการตอบคําถามขอหนึ่งขอใดโปรดปลอยวางไว 
2. ไมตองเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษคําตอบคําตอบหรือ 

ขอมูลตางๆ ท่ีนักเรียนตอบจะเก็บไวเปนความลับ โดยไมมีผูใดรูคําตอบของนักเรียน 
3. การตอบลงในแผนกระดาษคําตอบ ใหนักเรยีนทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  

  3.1 ไมตองเขียนช่ือของนกัเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผนกระดาษคําตอบ 
  3.2 ขอใหนกัเรียนทุกคนใชดนิสอเฉพาะท่ีแจกใหสําหรับตอบเทานั้น 
  3.3 ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
  3.4 ขอใหนกัเรียนตอบตามส่ิงท่ีนกัเรียนรูหรือไดทําจริง ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
  3.5 อานคําถามทุกขอ 
  3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผนกระดาษคําตอบ ท่ีตรงกบัคําตอบของนกัเรียน 
  3.7 ขอไดโปรดปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจอยางเครงครัด และ 

เ ม่ือนัก เรี ยนทําเสร็จแลว  โปรดสงแบบสอบถามและแผนกระดาษคํ าตอบ                  
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจ 

 
ตัวอยาง   ใหระบายทึบลงในวงกลมเปนลักษณะเชนนี้           ไมใชแบบนี้                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยูในน้ําใชไหม 
  A)  ใช 
  B) ไมใช 

    กระดาษคําตอบ 
     1.                 B        C        D        E         F        G        H 
  
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ความสําคัญ 
 1. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ขอมูลท่ีได      
                  จะเปนประโยชนในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตตอไป 

2. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
คําชี้แจง 

1. การตอบแบบสอบถามนี้เปนความสมัครใจของนักเรียน จะไมมีผลตอการไดเกรดหรือ              
    คะแนนใดๆ หากไมตองการตอบคําถามขอหนึ่งขอใดโปรดปลอยวางไว 
2. ไมตองเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษคําตอบคําตอบหรือ 

ขอมูลตางๆ ท่ีนักเรียนตอบจะเก็บไวเปนความลับ โดยไมมีผูใดรูคําตอบของนักเรียน 
3. การตอบลงในแผนกระดาษคําตอบ ใหนักเรยีนทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  

  3.1 ไมตองเขียนช่ือของนกัเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผนกระดาษคําตอบ 
  3.2 ขอใหนกัเรียนทุกคนใชดนิสอเฉพาะท่ีแจกใหสําหรับตอบเทานั้น 
  3.3 ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
  3.4 ขอใหนกัเรียนตอบตามส่ิงท่ีนกัเรียนรูหรือไดทําจริง ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
  3.5 อานคําถามทุกขอ 
  3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผนกระดาษคําตอบ ท่ีตรงกบัคําตอบของนกัเรียน 
  3.7 ขอไดโปรดปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจอยางเครงครัด และ 

เ ม่ือนัก เรี ยนทําเสร็จแลว  โปรดสงแบบสอบถามและแผนกระดาษคํ าตอบ                  
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจ 

 
ตัวอยาง   ใหระบายทึบลงในวงกลมเปนลักษณะเชนนี้           ไมใชแบบนี้                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยูในน้ําใชไหม 
  A)  ใช 
  B) ไมใช 

    กระดาษคําตอบ 
     1.                 B        C        D        E         F        G        H 
  
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ความสําคัญ 
 1. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ขอมูลท่ีได      
                  จะเปนประโยชนในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตตอไป 

2. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
คําชี้แจง 

1. การตอบแบบสอบถามนี้เปนความสมัครใจของนักเรียน จะไมมีผลตอการไดเกรดหรือ              
    คะแนนใดๆ หากไมตองการตอบคําถามขอหนึ่งขอใดโปรดปลอยวางไว 
2. ไมตองเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษคําตอบคําตอบหรือ 

ขอมูลตางๆ ท่ีนักเรียนตอบจะเก็บไวเปนความลับ โดยไมมีผูใดรูคําตอบของนักเรียน 
3. การตอบลงในแผนกระดาษคําตอบ ใหนักเรยีนทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  

  3.1 ไมตองเขียนช่ือของนกัเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผนกระดาษคําตอบ 
  3.2 ขอใหนกัเรียนทุกคนใชดนิสอเฉพาะท่ีแจกใหสําหรับตอบเทานั้น 
  3.3 ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
  3.4 ขอใหนกัเรียนตอบตามส่ิงท่ีนกัเรียนรูหรือไดทําจริง ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
  3.5 อานคําถามทุกขอ 
  3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผนกระดาษคําตอบ ท่ีตรงกบัคําตอบของนกัเรียน 
  3.7 ขอไดโปรดปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจอยางเครงครัด และ 

เ ม่ือนัก เรี ยนทําเสร็จแลว  โปรดสงแบบสอบถามและแผนกระดาษคํ าตอบ                  
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจ 

 
ตัวอยาง   ใหระบายทึบลงในวงกลมเปนลักษณะเชนนี้           ไมใชแบบนี้                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยูในน้ําใชไหม 
  A)  ใช 
  B) ไมใช 

    กระดาษคําตอบ 
     1.                 B        C        D        E         F        G        H 
  
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 

ความสําคัญ 
 1. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปจจัยตางๆท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ขอมูลท่ีได      
                  จะเปนประโยชนในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตตอไป 

2. เปนการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
คําชี้แจง 

1. การตอบแบบสอบถามนี้เปนความสมัครใจของนักเรียน จะไมมีผลตอการไดเกรดหรือ              
    คะแนนใดๆ หากไมตองการตอบคําถามขอหนึ่งขอใดโปรดปลอยวางไว 
2. ไมตองเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษคําตอบคําตอบหรือ 

ขอมูลตางๆ ท่ีนักเรียนตอบจะเก็บไวเปนความลับ โดยไมมีผูใดรูคําตอบของนักเรียน 
3. การตอบลงในแผนกระดาษคําตอบ ใหนักเรยีนทําตามขัน้ตอนตอไปนี้  

  3.1 ไมตองเขียนช่ือของนกัเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผนกระดาษคําตอบ 
  3.2 ขอใหนกัเรียนทุกคนใชดนิสอเฉพาะท่ีแจกใหสําหรับตอบเทานั้น 
  3.3 ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
  3.4 ขอใหนกัเรียนตอบตามส่ิงท่ีนกัเรียนรูหรือไดทําจริง ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด 
  3.5 อานคําถามทุกขอ 
  3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผนกระดาษคําตอบ ท่ีตรงกบัคําตอบของนกัเรียน 
  3.7 ขอไดโปรดปฏิบัติตามคําช้ีแจงหรือคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจอยางเครงครัด และ 

เ ม่ือนัก เรี ยนทําเสร็จแลว  โปรดสงแบบสอบถามและแผนกระดาษคํ าตอบ                  
ตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผูสํารวจ 

 
ตัวอยาง   ใหระบายทึบลงในวงกลมเปนลักษณะเชนนี้           ไมใชแบบนี้                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยูในน้ําใชไหม 
  A)  ใช 
  B) ไมใช 

    กระดาษคําตอบ 
     1.                 B        C        D        E         F        G        H 
  
 
 
 
 

แบบสอบถาม

การส�ารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558

ความส�าคัญ

	 	 1.	 เป็นการส�ารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 ข้อมูลที่ได้จะเป็น 

	 	 	 ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตต่อไป

	 	 2.	 เป็นการส�ารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศทั่วโลก

ค�าชี้แจง

	 	 1.	 การตอบแบบสอบถามน้ีเป็นความสมัครใจของนักเรียน	 จะไม่มีผลต่อการได้เกรดหรือคะแนนใดๆ	 

   หากไม่ต้องการตอบค�าถามข้อหนึ่งข้อใด โปรดปล่อยว่างไว้

	 	 2.	 ไม่ต้องเขียนชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษค�าตอบ	ค�าตอบหรือข้อมูลต่างๆ  

   ที่นักเรียนตอบ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยไม่มีผู้ใดรู้ค�าตอบของนักเรียน

	 	 3.	 การตอบลงในแผ่นกระดาษค�าตอบ	ให้นักเรียนท�าตามขั้นตอนต่อไปนี	้

	 	 	 3.1	 ไม่ต้องเขียนชื่อของนักเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผ่นกระดาษค�าตอบ

	 	 	 3.2	 ขอให้นักเรียนทุกคนใช้ดินสอเฉพาะที่แจกให้ส�าหรับตอบเท่านั้น

	 	 	 3.3	 ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม	ประมาณ	45	นาที	

	 	 	 3.4	 ขอให้นักเรียนตอบตามสิ่งที่นักเรียนรู้หรือได้ท�าจริง	ไม่มีค�าตอบใดถูกหรือผิด

	 	 	 3.5	 อ่านค�าถามทุกข้อ

	 	 	 3.6	 ระบายทึบลงในวงกลมในแผ่นกระดาษค�าตอบ	ที่ตรงกับค�าตอบของนักเรียน

	 	 	 3.7	 ปฏิบัติตามค�าชี้แจงหรือค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ผู้ส�ารวจอย่างเคร่งครัด	และเมื่อนักเรียนท�าเสร็จแล้ว	 

	 	 	 	 	 โปรดส่งแบบสอบถามและแผ่นกระดาษค�าตอบตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ผู้ส�ารวจ

ตัวอย่าง		ให้ระบายทึบลงในวงกลมเป็นลักษณะเช่นนี้										ไม่ใช่แบบน้ี																หรือ	

	 1.	 ปลาอาศัยอยู่ในน�้าใช่ไหม

	 	 	 A)	ใช่

	 	 	 B)	 ไม่ใช่

	 กระดาษค�าตอบ

   1.      

 

ความส าคัญ 

1. เป็นการส ารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการเพื่อสุขภาพท่ีดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตต่อไป 

2. เป็นการส ารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนไทยและนักเรียนอีกหลายประเทศท่ัวโลก 

ค าชี้แจง 
1. การตอบแบบสอบถามนี้เป็นความสมัครใจของนักเรียน จะไม่มีผลต่อการได้เกรดหรือคะแนนใดๆ   

หากไม่ต้องการตอบค าถามข้อหนึ่งข้อใดโปรดปล่อยว่างไว ้
2. ไม่ต้องเขียนช่ือนักเรียนและช่ือโรงเรียนลงบนแบบสอบถามหรือกระดาษค าตอบ ค าตอบหรือ 

          ข้อมูลต่างๆ ที่นักเรียนตอบจะเก็บไว้เป็นความลับ โดยไม่มีผู้ใดรู้ค าตอบของนักเรียน 
   3.    การตอบลงในแผ่นกระดาษค าตอบ ให้นักเรียนท าตามขั้นตอนต่อไปนี้  
          3.1 ไม่ต้องเขียนช่ือของนักเรียนและโรงเรียนลงในแบบสอบถามหรือแผ่นกระดาษค าตอบ 
          3.2 ขอให้นักเรียนทุกคนใช้ดินสอเฉพาะที่แจกให้ส าหรับตอบเท่านั้น 
         3.3 ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที  
         3.4 ขอให้นักเรียนตอบตามสิ่งที่นักเรียนรู้หรือได้ท าจริง ไม่มคี าตอบใดถูกหรือผิด 
         3.5 อ่านค าถามทุกข้อ 
         3.6 ระบายทึบลงในวงกลมในแผ่นกระดาษค าตอบ ท่ีตรงกับค าตอบของนักเรียน 
         3.7 ขอได้โปรดปฏิบัติตามค าช้ีแจงหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีผู้ส ารวจอย่างเคร่งครัดและเมื่อนักเรียน  
               ท าเสร็จแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามและแผ่นกระดาษค าตอบตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีผู้ส ารวจ 
ตัวอย่าง   ให้ระบายทึบลงในวงกลมเป็นลักษณะเช่นนี้           ไมใ่ช่แบบน้ี                 หรือ   
    1. ปลาอาศัยอยู่ในน้ าใช่ไหม 
  A)  ใช่ 
  B) ไม่ใช่ 
 
   กระดาษค าตอบ 
     1.                     
 
 
 

1.  นักเรียนอายุเท่าไร (นับอายุเต็มบริบูรณ์) 
A) 11 ปี หรือน้อยกว่า  B) 12 ปี   
C) 13 ปี D) 14 ปี   
E) 15 ปี F) 16 ปี  
G) 17 ปี H) 18 ปี หรือมากกว่า 
    

2.  นักเรียน เพศอะไร 
A)  ชาย  B)  หญิง 
    

3.  ขณะนี้นักเรียน เรียนอยู่ชั้นอะไร 
A)  มัธยมศึกษาปีที่ 1 B)  มัธยมศึกษาปีที่ 2  
C)  มัธยมศึกษาปีที่ 3  D)  มัธยมศึกษาปีที่ 4 
E)  มัธยมศึกษาปีที่ 5  F)  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
 
  

 

 

ตัวอย่าง 
สวนสูง (ซม.) 

1 5 3 
0 0 0 
 1 1 
2 2 2 
 3  
 4 4 
  5 
 6 6 
 7 7 
 8 8 
 9 9 
9 ไม่ทราบ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                        ตัวอย่าง 

น้ าหนัก (กก.) 
0 5 2 
 0 0 
1 1 1 
2 2  
 3 3 
 4 4 
  5 
 6 6 
 7 7 
 8 8 
 9 9 
9 ไม่ทราบ 

 

ค าถาม  3  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับความสูงและน้ าหนัก รวมทั้ง การหิวอาหาร
ของนักเรียน 
 4.  นักเรียนสูงเท่าไร เมื่อไม่ ได้สวมรองเท้า  
ในแผ่นกระดาษค าตอบให้เขียนส่วนสูงของนักเรียน 
ลงในช่องแถบสีที่ อยู่บนสุดของตาราง จากนั้น                      
ให้ระบายทึบลงในวงกลมให้ตรงกับหมายเลขในช่อง 
ดังตัวอย่าง 

 

5. นักเรียนมีน้ าหนักเท่าไร เมื่อไม่ได้สวม
รองเท้าในแผ่นกระดาษค าตอบให้ เขียน
น้ าหนักของนักเรียนลงใน ช่องแถบสีที่อยู่
บนสุดของตาราง จากนั้นให้ระบายทึบลงใน
วงกลมให้ตรงกับหมายเลขในช่อง ดังตัวอย่าง 
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6.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนหิวเพราะท่ีบ้านมีอาหารไม่เพียงพอ บ่อยแค่ไหน 
       A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
       C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก  
       E)  เป็นประจ าเสมอ 
 

 
 
7.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา โดยปกตนิักเรียนรับประทานผลไม้ เช่น ส้ม สับปะรด เงาะ มะม่วง หรือ ละมุด 
     จ านวนกี่ครั้งต่อวัน  
     A)  ไม่ได้รับประทานผลไม้เลย ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา 
   B)  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน               C)  1 ครั้งต่อวัน 
   D)  2 ครั้งต่อวัน                           E)  3 ครั้งต่อวัน 
   F)  4 ครั้งต่อวัน       G)  5 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า 
 
8.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา โดยปกตินักเรียนรับประทานผัก เช่น ผักกาด ผักบุ้ง ผักคะน้า แตงกวา หรือ 
    กะหล่ าปลีจ านวนกี่ครั้งต่อวัน 
   A)  ไม่ได้รับประทานผักเลย ในระหว่าง 30 วัน ที่ผ่านมา 
   B)  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน     C)  1 ครั้งต่อวัน 
   D)  2 ครั้งต่อวัน                          E)  3 ครั้งต่อวัน 
   F)  4 ครั้งต่อวัน                          G)  5 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า 
 
9.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา โดยปกตนิักเรียนดื่มน้ าอัดลมก่ีครั้งต่อวัน 
   A)  ไม่เคยดื่มน้ าอัดลมเลย ในระหว่าง 30 วัน ที่ผ่านมา 
      B)  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน         C)  1 ครั้งต่อวัน   
     D)  2 ครั้งต่อวัน E)  3 ครั้งต่อวัน   
     F)  4 ครั้งต่อวัน                          G)  5 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า                                                                                                                                       
 
10.  ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา โดยปกตินักเรียนรับประทานอาหารจากร้านอาหารจานด่วน เช่น ร้านขาย

แฮมเบอร์เกอร์โรงอาหารของโรงเรียน รถเข็นขายอาหาร หรือตลาด จ านวนกี่วัน 
     A)  ไม่เคยเลย B)  1 วัน     
   C)  2 วัน                                   D) 3 วัน      
     E)  4 วัน          F)  5 วัน      
    G)  6 วัน H)  7 วัน  
 
 
 
 
 

ค าถาม  7  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนอาจจะรับประทานและเครื่องดื่มท่ีนักเรียนอาจจะดื่ม 
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6.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนหิวเพราะท่ีบ้านมีอาหารไม่เพียงพอ บ่อยแค่ไหน 
       A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
       C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก  
       E)  เป็นประจ าเสมอ 
 

 
 
7.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา โดยปกตนิักเรียนรับประทานผลไม้ เช่น ส้ม สับปะรด เงาะ มะม่วง หรือ ละมุด 
     จ านวนกี่ครั้งต่อวัน  
     A)  ไม่ได้รับประทานผลไม้เลย ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา 
   B)  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน               C)  1 ครั้งต่อวัน 
   D)  2 ครั้งต่อวัน                           E)  3 ครั้งต่อวัน 
   F)  4 ครั้งต่อวัน       G)  5 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า 
 
8.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา โดยปกตินักเรียนรับประทานผัก เช่น ผักกาด ผักบุ้ง ผักคะน้า แตงกวา หรือ 
    กะหล่ าปลีจ านวนกี่ครั้งต่อวัน 
   A)  ไม่ได้รับประทานผักเลย ในระหว่าง 30 วัน ที่ผ่านมา 
   B)  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน     C)  1 ครั้งต่อวัน 
   D)  2 ครั้งต่อวัน                          E)  3 ครั้งต่อวัน 
   F)  4 ครั้งต่อวัน                          G)  5 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า 
 
9.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา โดยปกตนิักเรียนดื่มน้ าอัดลมก่ีครั้งต่อวัน 
   A)  ไม่เคยดื่มน้ าอัดลมเลย ในระหว่าง 30 วัน ที่ผ่านมา 
      B)  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน         C)  1 ครั้งต่อวัน   
     D)  2 ครั้งต่อวัน E)  3 ครั้งต่อวัน   
     F)  4 ครั้งต่อวัน                          G)  5 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า                                                                                                                                       
 
10.  ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา โดยปกตินักเรียนรับประทานอาหารจากร้านอาหารจานด่วน เช่น ร้านขาย

แฮมเบอร์เกอร์โรงอาหารของโรงเรียน รถเข็นขายอาหาร หรือตลาด จ านวนกี่วัน 
     A)  ไม่เคยเลย B)  1 วัน     
   C)  2 วัน                                   D) 3 วัน      
     E)  4 วัน          F)  5 วัน      
    G)  6 วัน H)  7 วัน  
 
 
 
 
 

ค าถาม  7  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนอาจจะรับประทานและเครื่องดื่มท่ีนักเรียนอาจจะดื่ม 
 

11. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา โดยปกตนิักเรียนดื่มนม หรือรับประทานผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ต หรือ 
ชีส กี่ครั้งต่อวัน  

   A)  ไม่ได้ดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมเลย ในระหว่าง 30 วัน ที่ผ่านมา 
   B)  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน C)  1 ครั้งต่อวัน 
   D)  2 ครั้งต่อวัน E)  3 ครั้งต่อวัน 
   F)  4 ครั้งต่อวัน G)  5 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า 
 
12.ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า บ่อยแค่ไหน  
   A)  ไม่เคย B)  นานๆ ครั้ง 
   C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
   E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
13. อะไรเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้นักเรียนไม่รับประทานอาหารเช้า  
  A)  รับประทานอาหารเช้าเป็นประจ าเสมอ B)  ไม่มีเวลาส าหรับอาหารเช้า 
  C)  ไม่สามารถรับประทานในช่วงเช้าตรู่ D)  ไม่มีอาหารเตรียมไว้ในบ้าน 
  E)  เหตุผลอื่นบางประการ 
 
 
  
14. ในช่วงปีการศึกษาน้ี นักเรียนได้รับการสอนในช้ันเรียนเรื่องประโยชน์ของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือไม่  
  A)  สอน B)  ไม่ได้สอน 
  C)  ไม่ทราบ 
 
 
 
 
15. ในระหว่าง 30 วันท่ีผ่านมา โดยปกตินักเรียนท าความสะอาดฟันหรือแปรงฟัน จ านวนกี่ครั้งต่อวัน 
  A)  ไม่ได้ท าความสะอาดฟันหรือแปรงฟันเลย ในระหว่าง 30 วันท่ีผ่านมา 
  B)  น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อวัน C)  1 ครั้ง ต่อวัน 
  D)  2 ครั้ง ต่อวัน E)  3 ครั้ง ต่อวัน 
  F)  4 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า 
 
16. ในระหว่าง 12 เดือนท่ีผ่านมา นักเรียนปวดฟันหรือรู้สึกไม่สบายเพราะฟันบ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  ส่วนใหญ่ 
  E)  เป็นประจ า 
 
 
 
 
 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับความรู้ และทักษะ เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

ค าถาม  8  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการท าความสะอาดฟัน การล้างมือของนักเรียน และห้องส้วมของ
โรงเรียน 
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17. ในปีการศึกษาน้ี นักเรียนได้รับการสอนในช้ันเรียนเรื่องความส าคัญของการท าความสะอาดฟันและการแปรงฟัน 
   หรือไม่  
  A)  สอน B)  ไม่ได้สอน 
  C)  ไม่ทราบ 
 
18. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
19. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนได้ล้างมือหลังจากการใช้ส้วม บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
20. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
21. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ขณะอยู่โรงเรียน บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยล้างมือที่โรงเรียน                B)  ไม่เคยใช้สบู่ 
  C)  นานๆ ครั้ง D)  บางครั้ง 
  E)  เป็นส่วนมาก F)  เป็นประจ าเสมอ 
 
22. ห้องส้วมที่โรงเรียนมีความสะอาดหรือไม่  
  A)  ไม่มีห้องส้วมที่โรงเรียน B)  สะอาด 
  C)  ไม่สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนถูกท าร้ายทางร่างกาย จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 หรือ 5 ครั้ง 
  E)  6 หรือ 7 ครั้ง F)  8 หรือ 9 ครั้ง 
  G)  10 หรือ 11 ครั้ง H)  12 ครั้งหรือมากกว่า 
 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย 
 การท าร้ายร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งหรือมากกว่า ท าร้ายบุคคลอ่ืน โดยใช้อาวุธ  
(เช่น ไม้ มีด หรือปืน) หรือไม่ใช้อาวุธ กรณีนักเรียน 2 คน ที่แข็งแรงและมีก าลังที่ใกล้เคียงกัน เลือกที่
จะต่อสู้กัน ไม่ถือว่าเป็นการท าร้ายร่างกาย 
 

  
 
  
 
24. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวนักเรียนมีการต่อสู้กัน จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 หรือ 5 ครั้ง 
  E)  6 หรือ 7 ครั้ง F)  8 หรือ 9 ครั้ง 
  G)  10 หรือ 11 ครั้ง H)  12 ครั้งหรือมากกว่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
25. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรง จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 หรือ 5 ครั้ง 
  E)  6 หรือ 7 ครั้ง F)  8 หรือ 9 ครั้ง 
  G)  10 หรือ 11 ครั้ง H)  12 ครั้งหรือมากกว่า 
 
26. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา การบาดเจ็บรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน คืออะไร 
  A) ไม่ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา 
  B)  กระดูกหัก หรือข้อเคลื่อนหลุด 
  C)  บาดแผลจากการถูกของมีคม แผลเจาะทะลุ หรือถูกแทง 
  D)  ได้รับการกระทบกระเทือน หรือบาดเจ็บบริเวณศีรษะ หรือคอ จนท าให้หมดสติหรือไม่สามารถ 
             หายใจได ้
  E)  บาดแผลจากการถูกปืนยิง 
  F)  บาดแผลจากการถูกความร้อนท่ีรุนแรง 
  G)  ได้รับสารพิษหรือกินยาเกินขนาด 
  H)  สาเหตุอ่ืนๆ  
 
27. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา อะไรเป็นสาเหตุส าคัญของการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
  A)  ไม่ได้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา 
  B)  ประสบอุบัติเหตุจากยานพาหนะ หรือถูกยานพาหนะชน 
  C)  หกล้ม 
  D)  มีสิ่งของตกใส่ หรือขว้าง/ปามาใส่ 
  E)  ถูกท าร้าย กระท าทารุณ หรือต่อสู้กัน 
  F)  ติดอยู่ในกองเพลิง อยู่ใกล้เปลวเพลิง หรือสิ่งของที่มีความร้อน 
  G)  สูดดมหรือกลืน สิ่งที่เป็นอันตราย 
  H)  สาเหตุอ่ืนๆ 

ค าถาม  4  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการบาดเจ็บรุนแรงที่สุด ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในระหว่าง 12 เดือน       
ที่ผ่านมา  การบาดเจ็บรุนแรงนี้ท าให้นักเรียนไม่สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ตามปกติได้เป็นเวลา                  
อย่างน้อย  1 วัน (เช่น ขาดโรงเรียน ขาดการซ้อมกีฬา หรือหยุดเรียน) หรือจ าเป็นต้องได้รับการรักษา
โดยแพทย์หรือพยาบาล  
 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการต่อสู้ที่เกิดขึ้น เม่ือนักเรียน 2 คนหรือมากกว่า ที่มีความแข็งแรงหรือ     
มีก าลังใกล้เคียงกัน เลือกที่จะต่อสู้กัน 
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17. ในปีการศึกษาน้ี นักเรียนได้รับการสอนในช้ันเรียนเรื่องความส าคัญของการท าความสะอาดฟันและการแปรงฟัน 
   หรือไม่  
  A)  สอน B)  ไม่ได้สอน 
  C)  ไม่ทราบ 
 
18. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
19. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนได้ล้างมือหลังจากการใช้ส้วม บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
20. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
21. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ขณะอยู่โรงเรียน บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยล้างมือที่โรงเรียน                B)  ไม่เคยใช้สบู่ 
  C)  นานๆ ครั้ง D)  บางครั้ง 
  E)  เป็นส่วนมาก F)  เป็นประจ าเสมอ 
 
22. ห้องส้วมที่โรงเรียนมีความสะอาดหรือไม่  
  A)  ไม่มีห้องส้วมที่โรงเรียน B)  สะอาด 
  C)  ไม่สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนถูกท าร้ายทางร่างกาย จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 หรือ 5 ครั้ง 
  E)  6 หรือ 7 ครั้ง F)  8 หรือ 9 ครั้ง 
  G)  10 หรือ 11 ครั้ง H)  12 ครั้งหรือมากกว่า 
 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย 
 การท าร้ายร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งหรือมากกว่า ท าร้ายบุคคลอ่ืน โดยใช้อาวุธ  
(เช่น ไม้ มีด หรือปืน) หรือไม่ใช้อาวุธ กรณีนักเรียน 2 คน ที่แข็งแรงและมีก าลังที่ใกล้เคียงกัน เลือกที่
จะต่อสู้กัน ไม่ถือว่าเป็นการท าร้ายร่างกาย 
 

  
 
  
 
24. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวนักเรียนมีการต่อสู้กัน จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 หรือ 5 ครั้ง 
  E)  6 หรือ 7 ครั้ง F)  8 หรือ 9 ครั้ง 
  G)  10 หรือ 11 ครั้ง H)  12 ครั้งหรือมากกว่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
25. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรง จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 หรือ 5 ครั้ง 
  E)  6 หรือ 7 ครั้ง F)  8 หรือ 9 ครั้ง 
  G)  10 หรือ 11 ครั้ง H)  12 ครั้งหรือมากกว่า 
 
26. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา การบาดเจ็บรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน คืออะไร 
  A) ไม่ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา 
  B)  กระดูกหัก หรือข้อเคลื่อนหลุด 
  C)  บาดแผลจากการถูกของมีคม แผลเจาะทะลุ หรือถูกแทง 
  D)  ได้รับการกระทบกระเทือน หรือบาดเจ็บบริเวณศีรษะ หรือคอ จนท าให้หมดสติหรือไม่สามารถ 
             หายใจได ้
  E)  บาดแผลจากการถูกปืนยิง 
  F)  บาดแผลจากการถูกความร้อนท่ีรุนแรง 
  G)  ได้รับสารพิษหรือกินยาเกินขนาด 
  H)  สาเหตุอ่ืนๆ  
 
27. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา อะไรเป็นสาเหตุส าคัญของการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
  A)  ไม่ได้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา 
  B)  ประสบอุบัติเหตุจากยานพาหนะ หรือถูกยานพาหนะชน 
  C)  หกล้ม 
  D)  มีสิ่งของตกใส่ หรือขว้าง/ปามาใส่ 
  E)  ถูกท าร้าย กระท าทารุณ หรือต่อสู้กัน 
  F)  ติดอยู่ในกองเพลิง อยู่ใกล้เปลวเพลิง หรือสิ่งของที่มีความร้อน 
  G)  สูดดมหรือกลืน สิ่งที่เป็นอันตราย 
  H)  สาเหตุอ่ืนๆ 

ค าถาม  4  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการบาดเจ็บรุนแรงที่สุด ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในระหว่าง 12 เดือน       
ที่ผ่านมา  การบาดเจ็บรุนแรงนี้ท าให้นักเรียนไม่สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ตามปกติได้เป็นเวลา                  
อย่างน้อย  1 วัน (เช่น ขาดโรงเรียน ขาดการซ้อมกีฬา หรือหยุดเรียน) หรือจ าเป็นต้องได้รับการรักษา
โดยแพทย์หรือพยาบาล  
 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการต่อสู้ที่เกิดขึ้น เม่ือนักเรียน 2 คนหรือมากกว่า ที่มีความแข็งแรงหรือ     
มีก าลังใกล้เคียงกัน เลือกที่จะต่อสู้กัน 
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28. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา การบาดเจ็บรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน เกิดข้ึนที่ใด 
  A)  ไม่ได้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา 
  B)  ที่บ้าน 
  C)  ที่โรงเรียน 
  D)  ที่ท ากิจกรรม 
  E)  ที่สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา หรือโรงยิม 
  F)  บริเวณถนนหรือบริเวณใกล้เคียง 
  G)  ในสวน 
  H)  สถานที่อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
29. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนถูกข่มเหงรังแก จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน  B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 - 5 วัน D)  6 - 9 วัน 
  E)  10 - 19 วัน  F)  20 - 29 วัน 
  G)  ตลอดทั้ง 30 วัน 
 
30. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนถูกข่มเหงรังแกอย่างไรบ่อยที่สุด 
  A)  ไม่ได้ถูกข่มเหงรังแกใดๆ ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา 
  B)  ถูกตี เตะ กระแทก ผลักไปมา หรือถูกจับขังไว้ภายในอาคาร 
  C)  ถูกล้อเลียน เพราะเชื้อชาติ สัญชาติ หรือสีผิว 
  D)  ถูกล้อเลียน เพราะศาสนาที่นับถือ 
  E)  ถูกล้อเลียนด้วยค าพูด ตลกหยาบคาย ค าวิจารณ์ หรือกิริยาท่าทาง  
  F)  ถูกจงใจตัดออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือถูกเมินเฉย 
  G)  ถูกล้อเลียน เพราะรูปร่างหน้าตา 
  H)  ถูกล้อเลียนในลักษณะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม  2  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการข่มเหงรังแก  
 การข่มเหงรังแก หมายถึง การที่นักเรียนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง พูดหรือกระท าสิ่งไม่ดีและ        
ไม่สมควรกับนักเรียนคนอ่ืน รวมถึงการถูกล้อเลียนอย่างมากในทางที่ไม่เหมาะสมหรือจงใจให้ถอนตัว
ออกจากกิจกรรมบางอย่าง (กรณีนักเรียน 2 คน ที่มีความแข็งแรงหรือก าลังใกล้เคียงกัน โต้เถียงหรือ
ต่อสู้กัน หรือหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานและเป็นมิตร ไม่ถือว่าเป็นการข่มเหงรังแก) 
 

 
 
31.ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนไม่ไปโรงเรียน เพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในขณะอยู่ที่โรงเรียน หรือ

ระหว่างทางไปหรือกลับจากโรงเรียน จ านวนกี่วัน  
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 - 3 วัน D)  4 - 5 วัน 
  E)  6 วันหรือมากกว่า 
 
 
 
32. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา ขณะใช้รถยนต์หรือยานพาหนะเดินทางที่มีผู้อ่ืนขับ นักเรียนใช้เข็มขัดนิรภัย  
      บ่อยครั้งเพียงใด  
  A)  ไม่ได้เดินทางโดยรถยนต์หรือยานพาหนะท่ีผู้อื่นขับ 

B)  ไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย 
C)  นานๆ ครั้ง 
D)  บางครั้ง 
E)  เป็นส่วนมาก 
F)  เป็นประจ าเสมอ 
 

33. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนสวมหมวกนิรภัยขณะขี่จักรยานบ่อยครั้งเพียงใด  
 A)  ไม่ได้ขี่จักรยาน 
 B)  ไม่เคยสวมหมวกนิรภัยขณะขี่จักรยาน 
 C)  นานๆ ครั้ง 
 D)  บางครั้ง 
 E)  เป็นส่วนมาก 
 F)  เป็นประจ าเสมอ 
 
 
 
 
34. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว บ่อยแค่ไหน 
 A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
 C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
 E) เป็นประจ าเสมอ 
 
35.  ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจนท าให้นอนไม่หลับ ใน

เวลากลางคืน บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับความรู้สึกปลอดภัยขณะอยู่ในโรงเรียนหรือ ไป-กลับจากโรงเรียน  
 

ค าถาม  2  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะใช้ยานพาหนะ 
 

ค าถามต่อไปนี้  ถามเกี่ยวกับความรู้สึกปลอดภัยขณะที่อยู่ในโรงเรียนหรือ ไป-กลับจากโรงเรียน 
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28. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา การบาดเจ็บรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน เกิดข้ึนที่ใด 
  A)  ไม่ได้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา 
  B)  ที่บ้าน 
  C)  ที่โรงเรียน 
  D)  ที่ท ากิจกรรม 
  E)  ที่สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา หรือโรงยิม 
  F)  บริเวณถนนหรือบริเวณใกล้เคียง 
  G)  ในสวน 
  H)  สถานที่อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
29. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนถูกข่มเหงรังแก จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน  B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 - 5 วัน D)  6 - 9 วัน 
  E)  10 - 19 วัน  F)  20 - 29 วัน 
  G)  ตลอดทั้ง 30 วัน 
 
30. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนถูกข่มเหงรังแกอย่างไรบ่อยที่สุด 
  A)  ไม่ได้ถูกข่มเหงรังแกใดๆ ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา 
  B)  ถูกตี เตะ กระแทก ผลักไปมา หรือถูกจับขังไว้ภายในอาคาร 
  C)  ถูกล้อเลียน เพราะเชื้อชาติ สัญชาติ หรือสีผิว 
  D)  ถูกล้อเลียน เพราะศาสนาที่นับถือ 
  E)  ถูกล้อเลียนด้วยค าพูด ตลกหยาบคาย ค าวิจารณ์ หรือกิริยาท่าทาง  
  F)  ถูกจงใจตัดออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือถูกเมินเฉย 
  G)  ถูกล้อเลียน เพราะรูปร่างหน้าตา 
  H)  ถูกล้อเลียนในลักษณะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม  2  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการข่มเหงรังแก  
 การข่มเหงรังแก หมายถึง การที่นักเรียนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง พูดหรือกระท าสิ่งไม่ดีและ        
ไม่สมควรกับนักเรียนคนอ่ืน รวมถึงการถูกล้อเลียนอย่างมากในทางที่ไม่เหมาะสมหรือจงใจให้ถอนตัว
ออกจากกิจกรรมบางอย่าง (กรณีนักเรียน 2 คน ที่มีความแข็งแรงหรือก าลังใกล้เคียงกัน โต้เถียงหรือ
ต่อสู้กัน หรือหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานและเป็นมิตร ไม่ถือว่าเป็นการข่มเหงรังแก) 
 

 
 
31.ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนไม่ไปโรงเรียน เพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในขณะอยู่ที่โรงเรียน หรือ

ระหว่างทางไปหรือกลับจากโรงเรียน จ านวนกี่วัน  
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 - 3 วัน D)  4 - 5 วัน 
  E)  6 วันหรือมากกว่า 
 
 
 
32. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา ขณะใช้รถยนต์หรือยานพาหนะเดินทางที่มีผู้อ่ืนขับ นักเรียนใช้เข็มขัดนิรภัย  
      บ่อยครั้งเพียงใด  
  A)  ไม่ได้เดินทางโดยรถยนต์หรือยานพาหนะท่ีผู้อื่นขับ 

B)  ไม่เคยใช้เข็มขัดนิรภัย 
C)  นานๆ ครั้ง 
D)  บางครั้ง 
E)  เป็นส่วนมาก 
F)  เป็นประจ าเสมอ 
 

33. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนสวมหมวกนิรภัยขณะขี่จักรยานบ่อยครั้งเพียงใด  
 A)  ไม่ได้ขี่จักรยาน 
 B)  ไม่เคยสวมหมวกนิรภัยขณะขี่จักรยาน 
 C)  นานๆ ครั้ง 
 D)  บางครั้ง 
 E)  เป็นส่วนมาก 
 F)  เป็นประจ าเสมอ 
 
 
 
 
34. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว บ่อยแค่ไหน 
 A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
 C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
 E) เป็นประจ าเสมอ 
 
35.  ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจนท าให้นอนไม่หลับ ใน

เวลากลางคืน บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับความรู้สึกปลอดภัยขณะอยู่ในโรงเรียนหรือ ไป-กลับจากโรงเรียน  
 

ค าถาม  2  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะใช้ยานพาหนะ 
 

ค าถามต่อไปนี้  ถามเกี่ยวกับความรู้สึกปลอดภัยขณะที่อยู่ในโรงเรียนหรือ ไป-กลับจากโรงเรียน 
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36. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจนต้องการใช้เครื่องดื่ม 
      แอลกอฮอล์ หรือยาอ่ืนๆ เพ่ือให้รู้สึกดีข้ึน บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
37. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจนไม่รับประทานอาหาร  
  หรือไม่รู้สึกหิว บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
38. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีความคิดจริงจังในการพยายามฆ่าตัวตาย หรือไม่ 
  A)  เคย B)  ไม่เคย 
 
39. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยวางแผนจะพยายามฆ่าตัวตาย หรือไม่ 
  A)  เคย B)  ไม่เคย 
 
40. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนพยายามฆ่าตัวตายกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง  B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 หรือ 5 ครั้ง 
  E)  6 ครั้ง หรือมากกว่านั้น 
 
41. นักเรียนมีเพ่ือนสนิทกี่คน 
  A)  0 คน B)  1 คน 
  C)  2 คน D)  3 คน หรือมากกว่า 
 
42. ในปีการศึกษานี้ นักเรียนได้รับการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการความเครียดหรือการจัดการความ

โกรธ หรือไม่  
  A)  ได้รับ B)  ไม่ได้รับ 
  C)  ไม่ทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
43. นักเรียนเริ่มลองสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ 
  A)  ไม่เคยสูบบุหรี่เลย B)  อายุ 7 ปี หรือน้อยกว่า 
  C)  อายุ 8 หรือ 9 ปี D)  อายุ 10 หรือ 11 ปี 
  E)  อายุ 12 หรือ 13 ปี F)  อายุ 14 หรือ 15 ปี 
  G)  อายุ 16 ปี หรือ 17 ปี H)  18 ปี หรือมากกว่า 
 
44. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนสูบบุหรี่ จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 – 5 วัน D)  6 – 9 วัน 
  E)  10 – 19 วัน  F)  20 – 29 วัน 
  G)  ตลอดทั้ง 30 วัน 
 
45. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนใช้ยาสูบแบบอื่น เช่น ยาเส้น บารากุ หรือบุหรี่ไฟฟ้า จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 – 5 วัน D)  6 – 9 วัน 
  E)  10 – 19 วัน  F)  20 – 29 วัน 
  G)  ตลอดทั้ง 30 วัน 
 
46. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ 
  A)  ไม่เคยสูบบุหรี่เลย B)  ไม่ได้สูบบุหรี่ ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา 
  C)  เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ D)  ไม่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ 
 
47. ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา มีคนสูบบุหรี่อยู่ในสถานที่เดียวกับนักเรียน จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 หรือ 4 วัน D)  5 หรือ 6 วัน 
  E)  ตลอดทั้ง 7 วัน 
 
48. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่ใช้ยาสูบรูปแบบอื่น เช่น ยาเส้น ฯลฯ มีใครบ้าง 
  A)  ไม่มีใครเลย B)  พ่อ หรือผู้ปกครองเพศชาย 
  C)  แม่ หรือผู้ปกครองเพศหญิง D)  ทั้งข้อ b และ c  
  E)  ไม่ทราบ 
 
49. ถ้าเพ่ือนสนิทของนักเรียนยื่นบุหรี่ให้นักเรียน นักเรียนจะสูบหรือไม่  
  A)  ไม่สูบแน่นอน B)  อาจจะไม่สูบ 
  C)  อาจจะสูบ D)  สูบแน่นอน 

ค าถาม  7  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการใช้ยาสูบในรูปแบบอ่ืนๆ 
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36. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจนต้องการใช้เครื่องดื่ม 
      แอลกอฮอล์ หรือยาอ่ืนๆ เพ่ือให้รู้สึกดีข้ึน บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
37. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจนไม่รับประทานอาหาร  
  หรือไม่รู้สึกหิว บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
38. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีความคิดจริงจังในการพยายามฆ่าตัวตาย หรือไม่ 
  A)  เคย B)  ไม่เคย 
 
39. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยวางแผนจะพยายามฆ่าตัวตาย หรือไม่ 
  A)  เคย B)  ไม่เคย 
 
40. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนพยายามฆ่าตัวตายกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง  B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 หรือ 5 ครั้ง 
  E)  6 ครั้ง หรือมากกว่านั้น 
 
41. นักเรียนมีเพ่ือนสนิทกี่คน 
  A)  0 คน B)  1 คน 
  C)  2 คน D)  3 คน หรือมากกว่า 
 
42. ในปีการศึกษานี้ นักเรียนได้รับการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการความเครียดหรือการจัดการความ

โกรธ หรือไม่  
  A)  ได้รับ B)  ไม่ได้รับ 
  C)  ไม่ทราบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
43. นักเรียนเริ่มลองสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ 
  A)  ไม่เคยสูบบุหรี่เลย B)  อายุ 7 ปี หรือน้อยกว่า 
  C)  อายุ 8 หรือ 9 ปี D)  อายุ 10 หรือ 11 ปี 
  E)  อายุ 12 หรือ 13 ปี F)  อายุ 14 หรือ 15 ปี 
  G)  อายุ 16 ปี หรือ 17 ปี H)  18 ปี หรือมากกว่า 
 
44. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนสูบบุหรี่ จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 – 5 วัน D)  6 – 9 วัน 
  E)  10 – 19 วัน  F)  20 – 29 วัน 
  G)  ตลอดทั้ง 30 วัน 
 
45. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนใช้ยาสูบแบบอื่น เช่น ยาเส้น บารากุ หรือบุหรี่ไฟฟ้า จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 – 5 วัน D)  6 – 9 วัน 
  E)  10 – 19 วัน  F)  20 – 29 วัน 
  G)  ตลอดทั้ง 30 วัน 
 
46. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ 
  A)  ไม่เคยสูบบุหรี่เลย B)  ไม่ได้สูบบุหรี่ ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา 
  C)  เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ D)  ไม่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ 
 
47. ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา มีคนสูบบุหรี่อยู่ในสถานที่เดียวกับนักเรียน จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 หรือ 4 วัน D)  5 หรือ 6 วัน 
  E)  ตลอดทั้ง 7 วัน 
 
48. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่ใช้ยาสูบรูปแบบอื่น เช่น ยาเส้น ฯลฯ มีใครบ้าง 
  A)  ไม่มีใครเลย B)  พ่อ หรือผู้ปกครองเพศชาย 
  C)  แม่ หรือผู้ปกครองเพศหญิง D)  ทั้งข้อ b และ c  
  E)  ไม่ทราบ 
 
49. ถ้าเพ่ือนสนิทของนักเรียนยื่นบุหรี่ให้นักเรียน นักเรียนจะสูบหรือไม่  
  A)  ไม่สูบแน่นอน B)  อาจจะไม่สูบ 
  C)  อาจจะสูบ D)  สูบแน่นอน 

ค าถาม  7  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการใช้ยาสูบในรูปแบบอ่ืนๆ 
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50. นักเรียนเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเม่ืออายุเท่าไหร่ (นอกจากจิบเพียงเล็กน้อย) 
  A)  ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย นอกจากจิบเพียงเล็กน้อย 
  B)  อายุ 7 ปี หรือน้อยกว่า C)  อายุ 8 หรือ 9 ปี  
  D)  อายุ 10 หรือ 11 ปี E)  อายุ 12 หรือ 13 ปี 
  F)  อายุ 14 หรือ 15 ปี G)  อายุ 16 ปี หรือ 17 ปี  
  H)  18 ปี หรือมากกว่า 
 
51. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 แก้ว จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 – 5 วัน D)  6 – 9 วัน 
  E)  10 – 19 วัน F)  20 – 29 วัน 
  G)  ตลอดทั้ง 30 วัน 
 
 
52. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา ในวันที่นักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียนดื่มจ านวนกี่แก้วต่อวัน 
  A)  ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา 
  B)  น้อยกว่า 1 แก้ว C)  1 แก้ว 
  D)  2 แก้ว E)  3 แก้ว 
  F)  4 แก้ว G)  5 แก้ว หรือมากกว่า 
 
53. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาได้อย่างไร (เลือกเพียง 1 ค าตอบเท่านั้น) 
  A)  ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยในระหว่าง 30 วัน ที่ผ่านมา 
  B)  ซื้อมาจากห้าง ร้านค้า หรือจากแผงลอยริมถนน 
  C)  ฝากเงนิให้คนอ่ืนซื้อมาให้ D)  ได้มาจากเพ่ือน 
  E)  ได้มาจากทางบ้าน F)  ขโมยมา 
  G)  ได้มาโดยวิธีอ่ืน 
 
 
 

 
54. ในชีวิตของนักเรียน ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวนมากจนมีอาการเมามากๆ จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 – 9 ครั้ง D)  10 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
 

ค าถาม  8  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเหล้า สุรา เบียร์ ไวน์ บรั่นดี 
น้ าตาลเมา สาโท ฯลฯ โดยไม่รวมถึงการจิบเพียงเล็กน้อยส าหรับวัตถุประสงค์ทางศาสนา 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการเมา คือ การเดินโงนเงน พูดไม่รู้เรื่อง และอาเจียน 
 

 
 
55. ครั้งแรกที่นักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนมีอาการเมามากๆ นักเรียนมีอายุเท่าไหร่  
  A)  ไม่เคยดื่มจนเมามากๆ 
  B)  7 ปี หรือน้อยกว่า  C)  8 หรือ 9 ปี 
  D)  10 หรือ 11 ปี E)  12 หรือ 13 ปี 
  F)  14 หรือ 15 ปี G)  16 หรือ 17 ปี 
  H)  18 ปี หรือมากกว่า 
 
56. ในชีวิตของนักเรียน เคยมีอาการเมาค้าง รู้สึกป่วย มีปัญหากับครอบครัวหรือเพ่ือน ขาดเรียน หรือเกิด  
      การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 – 9 ครั้ง D)  10 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
57.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีอาการเมาค้าง รู้สึกป่วย มีปัญหากับครอบครัวหรือเพ่ือนขาด

เรียน หรือเกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนกี่ครั้ง  
  A)  0 ครั้ง B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 – 9 ครั้ง D)  10 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
 
 
 
58. นักเรียนใช้ยา/สารเสพติดครั้งแรกอายุเท่าไหร่ 
  A)  ไม่เคยใช้ยา/สารเสพติด B)  อายุ 7 ปี หรือน้อยกว่า 
  C)  อายุ 8 หรือ 9 ปี D)  อายุ 10 หรือ 11 ปี 
  E)  อายุ 12 หรือ 13 ปี F)  อายุ 14 หรือ 15 ปี 
  G)  อายุ 16 หรือ 17 ปี H)  อายุ 18 ปี หรือมากกว่า 
 
59. ในชีวิตของนักเรียน เคยใช้กัญชา (เนื้อ) กี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง  B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 - 9 ครั้ง D)  10 - 19 ครั้ง 
  E)  20 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
60. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนใช้กัญชา (เนื้อ) กี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง  B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 - 9 ครั้ง D)  10 - 19 ครั้ง 
  E)  20 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
 

ค าถาม  5  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการใช้ยา รวมทั้งการใช้กัญชา แอมเฟตามีน โคเคน สารระเหย 
และยาอี 
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50. นักเรียนเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเม่ืออายุเท่าไหร่ (นอกจากจิบเพียงเล็กน้อย) 
  A)  ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย นอกจากจิบเพียงเล็กน้อย 
  B)  อายุ 7 ปี หรือน้อยกว่า C)  อายุ 8 หรือ 9 ปี  
  D)  อายุ 10 หรือ 11 ปี E)  อายุ 12 หรือ 13 ปี 
  F)  อายุ 14 หรือ 15 ปี G)  อายุ 16 ปี หรือ 17 ปี  
  H)  18 ปี หรือมากกว่า 
 
51. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 แก้ว จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 – 5 วัน D)  6 – 9 วัน 
  E)  10 – 19 วัน F)  20 – 29 วัน 
  G)  ตลอดทั้ง 30 วัน 
 
 
52. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา ในวันที่นักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียนดื่มจ านวนกี่แก้วต่อวัน 
  A)  ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา 
  B)  น้อยกว่า 1 แก้ว C)  1 แก้ว 
  D)  2 แก้ว E)  3 แก้ว 
  F)  4 แก้ว G)  5 แก้ว หรือมากกว่า 
 
53. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาได้อย่างไร (เลือกเพียง 1 ค าตอบเท่านั้น) 
  A)  ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยในระหว่าง 30 วัน ที่ผ่านมา 
  B)  ซื้อมาจากห้าง ร้านค้า หรือจากแผงลอยริมถนน 
  C)  ฝากเงนิให้คนอ่ืนซื้อมาให้ D)  ได้มาจากเพ่ือน 
  E)  ได้มาจากทางบ้าน F)  ขโมยมา 
  G)  ได้มาโดยวิธีอ่ืน 
 
 
 

 
54. ในชีวิตของนักเรียน ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวนมากจนมีอาการเมามากๆ จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 – 9 ครั้ง D)  10 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
 

ค าถาม  8  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเหล้า สุรา เบียร์ ไวน์ บรั่นดี 
น้ าตาลเมา สาโท ฯลฯ โดยไม่รวมถึงการจิบเพียงเล็กน้อยส าหรับวัตถุประสงค์ทางศาสนา 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการเมา คือ การเดินโงนเงน พูดไม่รู้เรื่อง และอาเจียน 
 

 
 
55. ครั้งแรกที่นักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนมีอาการเมามากๆ นักเรียนมีอายุเท่าไหร่  
  A)  ไม่เคยดื่มจนเมามากๆ 
  B)  7 ปี หรือน้อยกว่า  C)  8 หรือ 9 ปี 
  D)  10 หรือ 11 ปี E)  12 หรือ 13 ปี 
  F)  14 หรือ 15 ปี G)  16 หรือ 17 ปี 
  H)  18 ปี หรือมากกว่า 
 
56. ในชีวิตของนักเรียน เคยมีอาการเมาค้าง รู้สึกป่วย มีปัญหากับครอบครัวหรือเพ่ือน ขาดเรียน หรือเกิด  
      การทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนกี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 – 9 ครั้ง D)  10 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
57.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนเคยมีอาการเมาค้าง รู้สึกป่วย มีปัญหากับครอบครัวหรือเพ่ือนขาด

เรียน หรือเกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนกี่ครั้ง  
  A)  0 ครั้ง B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 – 9 ครั้ง D)  10 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
 
 
 
58. นักเรียนใช้ยา/สารเสพติดครั้งแรกอายุเท่าไหร่ 
  A)  ไม่เคยใช้ยา/สารเสพติด B)  อายุ 7 ปี หรือน้อยกว่า 
  C)  อายุ 8 หรือ 9 ปี D)  อายุ 10 หรือ 11 ปี 
  E)  อายุ 12 หรือ 13 ปี F)  อายุ 14 หรือ 15 ปี 
  G)  อายุ 16 หรือ 17 ปี H)  อายุ 18 ปี หรือมากกว่า 
 
59. ในชีวิตของนักเรียน เคยใช้กัญชา (เนื้อ) กี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง  B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 - 9 ครั้ง D)  10 - 19 ครั้ง 
  E)  20 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
60. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนใช้กัญชา (เนื้อ) กี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง  B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 - 9 ครั้ง D)  10 - 19 ครั้ง 
  E)  20 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
 

ค าถาม  5  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการใช้ยา รวมทั้งการใช้กัญชา แอมเฟตามีน โคเคน สารระเหย 
และยาอี 
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61. ในชีวิตของนักเรียน เคยใช้แอมเฟตามีน หรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง  B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 - 9 ครั้ง D)  10 - 19 ครั้ง 
  E)  20 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
62. ในปีการศึกษานี้ นักเรียนได้รับการสอนในชั้นเรียนเรื่องปัญหาที่เก่ียวข้องกับการใช้ยา/สารเสพติด เช่น  
      ยาบ้า, กัญชา หรือไม่  
  A)  สอน B)  ไม่ได้สอน 
  C)  ไม่ทราบ 
 
 
  
63. นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ 
  A)  เคย B)  ไม่เคย 
 
64. นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ 
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์   
  B)  11 ปี หรือน้อยกว่านั้น C)  12 ปี      
  D) 13 ปี E)  14 ปี      
  F)  15 ปี G)  16 ปี หรือ 17 ปี 
  H)  18 ปี หรือมากกว่า 
 
65. ในชีวิตของนักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ จ านวนทั้งสิ้นกี่คน 
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 
  B)  1 คน  C)  2 คน 
  D)  3 คน E)  4 คน 
  F) 5 คน G)  6 คน หรือมากกว่า 
 
66. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กี่ครั้ง  
  A)  0 ครั้ง                B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 - 9 ครั้ง 
  E)  10 - 29 ครั้ง F)  30 ครั้งหรือมากกว่านั้น 
 
67. ครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย (เสื้อกันฝน) หรือไม่  
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 
  B)  ใช้ C)  ไม่ใช้ 
 
 

ค าถาม  12  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 
 

68.  ครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วิธีการคุมก าเนิดวิธีอ่ืน เช่น  
       การหลั่งภายนอก การนับระยะปลอดภัย (ช่วงเวลาปลอดภัย) ยาเม็ดคุมก าเนิด ฯลฯ หรือไม่  
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์   
  B)  ใช้ C)  ไม่ใช้ 
 
69.  ครั้งล่าสุดของการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย(เสื้อกันฝน)หรือไม่ 
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 
  B)  ใช้ C)  ไม่ใช้ 
 
70.  เมื่อมีเพศสัมพันธ์นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย(เสื้อกันฝน) บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 
  B)  ไม่เคยใช้เลย C)  นานๆ ครั้ง 
  D)  บางครั้ง E)  เป็นส่วนมาก 
  F)  เป็นประจ าเสมอ 
 
71.  ถ้านักเรียนต้องการใช้ถุงยางอนามัย(เสื้อกันฝน) ส่วนใหญ่นักเรียนได้มาอย่างไร  
  A)  ได้มาจากเครื่องจ าหน่ายแบบหยอดเหรียญ 
  B)  ได้มาจาก ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือร้านขายของริมถนน 
  C)  ได้มาจากร้านขายยา คลินิก หรือโรงพยาบาล 
  D)  ฝากเงินให้ผู้อื่นซื้อมาให้ 
  E)  ได้มาจากเพ่ือน 
  F)  ได้มาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
  G)  ไม่ทราบ 
 
72.  เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วิธีการคุมก าเนิดวิธีอ่ืน เช่น การหลั่งภายนอก 

การนับระยะปลอดภัย (ช่วงเวลาปลอดภัย) ยาเม็ดคุมก าเนิด ฯลฯ หรือไม่ 
  A) ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์   
  B) ใช้ C)  ไม่ใช้ 
  D) ไม่ทราบ 
 
73.  ถ้านักเรียนต้องการคุมก าเนิด ส่วนใหญ่นักเรียนได้มาอย่างไร  
  A)  ได้มาจากเครื่องจ าหน่ายแบบหยอดเหรียญ 
  B)  ได้มาจาก ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือร้านขายของริมถนน 
  C)  ได้มาจากร้านขายยา คลินิก หรือโรงพยาบาล 
  D) ฝากเงินให้ผู้อื่นซื้อมาให้ 
  E)  ขอยืมจากผู้อื่น 
  F)  ได้มาจากเพ่ือน 
  G)  ได้มาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
  H)  ไม่ทราบ 
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61. ในชีวิตของนักเรียน เคยใช้แอมเฟตามีน หรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) กี่ครั้ง 
  A)  0 ครั้ง  B)  1 หรือ 2 ครั้ง 
  C)  3 - 9 ครั้ง D)  10 - 19 ครั้ง 
  E)  20 ครั้ง หรือมากกว่า 
 
62. ในปีการศึกษานี้ นักเรียนได้รับการสอนในชั้นเรียนเรื่องปัญหาที่เก่ียวข้องกับการใช้ยา/สารเสพติด เช่น  
      ยาบ้า, กัญชา หรือไม่  
  A)  สอน B)  ไม่ได้สอน 
  C)  ไม่ทราบ 
 
 
  
63. นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ 
  A)  เคย B)  ไม่เคย 
 
64. นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเท่าไหร่ 
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์   
  B)  11 ปี หรือน้อยกว่านั้น C)  12 ปี      
  D) 13 ปี E)  14 ปี      
  F)  15 ปี G)  16 ปี หรือ 17 ปี 
  H)  18 ปี หรือมากกว่า 
 
65. ในชีวิตของนักเรียน เคยมีเพศสัมพันธ์ จ านวนทั้งสิ้นกี่คน 
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 
  B)  1 คน  C)  2 คน 
  D)  3 คน E)  4 คน 
  F) 5 คน G)  6 คน หรือมากกว่า 
 
66. ในระหว่าง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมีเพศสัมพันธ์กี่ครั้ง  
  A)  0 ครั้ง                B)  1 ครั้ง 
  C)  2 หรือ 3 ครั้ง D)  4 - 9 ครั้ง 
  E)  10 - 29 ครั้ง F)  30 ครั้งหรือมากกว่านั้น 
 
67. ครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย (เสื้อกันฝน) หรือไม่  
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 
  B)  ใช้ C)  ไม่ใช้ 
 
 

ค าถาม  12  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 
 

68.  ครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วิธีการคุมก าเนิดวิธีอ่ืน เช่น  
       การหลั่งภายนอก การนับระยะปลอดภัย (ช่วงเวลาปลอดภัย) ยาเม็ดคุมก าเนิด ฯลฯ หรือไม่  
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์   
  B)  ใช้ C)  ไม่ใช้ 
 
69.  ครั้งล่าสุดของการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย(เสื้อกันฝน)หรือไม่ 
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 
  B)  ใช้ C)  ไม่ใช้ 
 
70.  เมื่อมีเพศสัมพันธ์นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้ถุงยางอนามัย(เสื้อกันฝน) บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 
  B)  ไม่เคยใช้เลย C)  นานๆ ครั้ง 
  D)  บางครั้ง E)  เป็นส่วนมาก 
  F)  เป็นประจ าเสมอ 
 
71.  ถ้านักเรียนต้องการใช้ถุงยางอนามัย(เสื้อกันฝน) ส่วนใหญ่นักเรียนได้มาอย่างไร  
  A)  ได้มาจากเครื่องจ าหน่ายแบบหยอดเหรียญ 
  B)  ได้มาจาก ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือร้านขายของริมถนน 
  C)  ได้มาจากร้านขายยา คลินิก หรือโรงพยาบาล 
  D)  ฝากเงินให้ผู้อื่นซื้อมาให้ 
  E)  ได้มาจากเพ่ือน 
  F)  ได้มาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
  G)  ไม่ทราบ 
 
72.  เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด นักเรียนหรือคู่ของนักเรียนใช้วิธีการคุมก าเนิดวิธีอ่ืน เช่น การหลั่งภายนอก 

การนับระยะปลอดภัย (ช่วงเวลาปลอดภัย) ยาเม็ดคุมก าเนิด ฯลฯ หรือไม่ 
  A) ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์   
  B) ใช้ C)  ไม่ใช้ 
  D) ไม่ทราบ 
 
73.  ถ้านักเรียนต้องการคุมก าเนิด ส่วนใหญ่นักเรียนได้มาอย่างไร  
  A)  ได้มาจากเครื่องจ าหน่ายแบบหยอดเหรียญ 
  B)  ได้มาจาก ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า หรือร้านขายของริมถนน 
  C)  ได้มาจากร้านขายยา คลินิก หรือโรงพยาบาล 
  D) ฝากเงินให้ผู้อื่นซื้อมาให้ 
  E)  ขอยืมจากผู้อื่น 
  F)  ได้มาจากเพ่ือน 
  G)  ได้มาโดยวิธีการอ่ืนๆ 
  H)  ไม่ทราบ 
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74.  ในช่วงปีการศึกษานี้ นักเรียนได้รับการสอนในชั้นเรียนเรื่องวิธีการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์

หรือไม ่ 
  A)  สอน B)  ไม่ได้สอน 
  C)  ไม่ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา นักเรียนท ากิจกรรมการออกก าลังกาย ที่รวมแล้ว ไม่น้อยกว่าวันละ 60 นาที 

จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 วัน  D)  3 วัน 
  E)  4 วัน F)  5 วัน 
  G)  6 วัน H)  7 วัน 
 
76. ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา นักเรียนออกก าลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เช่น วิดพ้ืน  ลุก-นั่ง หรือยก

น้ าหนัก  
      จ านวนกี่วัน  
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 วัน  D)  3 วัน 
  E)  4 วัน F)  5 วัน 
  G)  6 วัน H)  7 วัน 
 
77. ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา นักเรียน เดิน หรือ ขี่จักรยานไปหรือ กลับจากโรงเรียน จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 วัน  D)  3 วัน 
  E)  4 วัน F)  5 วัน 
  G)  6 วัน H)  7 วัน 
 
78. ในช่วงปีการศึกษานี้ นักเรียนเข้าชั้นเรียนพลศึกษากี่วันต่อสัปดาห์ 
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 วัน  D)  3 วัน 
  E)  4 วัน F)  5 วันหรือมากกว่านั้น 

ค าถาม  4  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกาย 
 กิจกรรมการออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและท าให้
นักเรียนหายใจไม่ทันในบางครั้ง กิจกรรมการออกก าลังกายสามารถกระท าได้โดยการเล่นกีฬา การเล่น
กับเพื่อน หรือ การเดินไปโรงเรียน ตัวอย่างของกิจกรรมการออกก าลังกาย คือ การว่ิง การเดินเร็วๆ 
การขี่จักรยาน การเต้นร า การเล่นฟุตบอล หรือการเต้นแอโรบิค ให้นักเรียนรวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ใน
กิจกรรมการออกก าลังกายในแต่ละวัน 
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74.  ในช่วงปีการศึกษานี้ นักเรียนได้รับการสอนในชั้นเรียนเรื่องวิธีการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์

หรือไม ่ 
  A)  สอน B)  ไม่ได้สอน 
  C)  ไม่ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา นักเรียนท ากิจกรรมการออกก าลังกาย ที่รวมแล้ว ไม่น้อยกว่าวันละ 60 นาที 

จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 วัน  D)  3 วัน 
  E)  4 วัน F)  5 วัน 
  G)  6 วัน H)  7 วัน 
 
76. ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา นักเรียนออกก าลังกายเพ่ือให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เช่น วิดพ้ืน  ลุก-นั่ง หรือยก

น้ าหนัก  
      จ านวนกี่วัน  
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 วัน  D)  3 วัน 
  E)  4 วัน F)  5 วัน 
  G)  6 วัน H)  7 วัน 
 
77. ในระหว่าง 7 วันที่ผ่านมา นักเรียน เดิน หรือ ขี่จักรยานไปหรือ กลับจากโรงเรียน จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 วัน  D)  3 วัน 
  E)  4 วัน F)  5 วัน 
  G)  6 วัน H)  7 วัน 
 
78. ในช่วงปีการศึกษานี้ นักเรียนเข้าชั้นเรียนพลศึกษากี่วันต่อสัปดาห์ 
  A)  0 วัน B)  1 วัน 
  C)  2 วัน  D)  3 วัน 
  E)  4 วัน F)  5 วันหรือมากกว่านั้น 

ค าถาม  4  ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับกิจกรรมการออกก าลังกาย 
 กิจกรรมการออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและท าให้
นักเรียนหายใจไม่ทันในบางครั้ง กิจกรรมการออกก าลังกายสามารถกระท าได้โดยการเล่นกีฬา การเล่น
กับเพื่อน หรือ การเดินไปโรงเรียน ตัวอย่างของกิจกรรมการออกก าลังกาย คือ การว่ิง การเดินเร็วๆ 
การข่ีจักรยาน การเต้นร า การเล่นฟุตบอล หรือการเต้นแอโรบิค ให้นักเรียนรวมเวลาทั้งหมดที่ใช้ใน
กิจกรรมการออกก าลังกายในแต่ละวัน 
 
 

 
 
 
   
79. โดยปกติในแต่ละวันในการนั่งดูโทรทัศน์ นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์ นั่งท างาน  โดยใช้โซเชี่ยลเนตเวิร์ค              

นั่งคุยกับเพื่อน นั่งอ่านหนังสือ หรือนั่งคุยโทรศัพท์ ฯลฯ นักเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ 
  A)  น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ต่อวัน B)  1-2 ชั่วโมง ต่อวัน 
  C)  3-4 ชั่วโมง ต่อวัน D)  5-6 ชั่วโมง ต่อวัน 
  E)  7-8 ชั่วโมง ต่อวัน F)  มากกว่า 8 ชั่วโมง ต่อวัน 
 
 
 
 
80. ในเวลากลางคืนของวันที่ไปโรงเรียน นักเรียนนอนกี่ชั่วโมงต่อ 
  A)  4 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า B)  5 ชั่วโมง 
  C)  6 ชั่วโมง D)  7 ชั่วโมง 
  E)  8 ชั่วโมง F)  9 ชั่วโมง 
  H)  10 ชั่วโมง 
 
 
 
 
81. ในระหว่าง 30 ที่ผ่านมา นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่ได้ไปโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาต จ านวนกี่วัน 
  A)  0 วัน B)  1 หรือ 2 วัน 
  C)  3 – 5 วัน D)  6 – 9 วัน 
  E)  10 วัน หรือมากกว่า  
   
82. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีจิตใจโอบอ้อม อารี และช่วยเหลือประโยชน์ของ

ส่วนรวมบ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
83. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนได้ตรวจดูว่านักเรียนท าการบ้านเสร็จ    
     เรียบร้อยบ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับเวลาส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้ในการนั่งท ากิจกรรม เม่ือนักเรียนไม่ได้อยู่ที่
โรงเรียน หรือนั่งท าการบ้าน  
 

ค าถามข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับการนอนหลับ  
 

ค าถาม 9 ข้อต่อไปนี้ ถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่โรงเรียนและท่ีบ้านของนักเรียน  
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84. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนเข้าใจปัญหาและความวิตกกังวลใจของ
นักเรียนบ่อยแค่ไหน 

  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
85.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนรู้จริงว่า นักเรียนท าอะไรในเวลาว่าง  

บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
86.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนตรวจสอบสิ่งของของนักเรียนโดย ไม่ได้รับ

อนุญาตบ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
87. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่นักเรียน   

บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
88.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนแสดงความรักต่อนักเรียน บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
89.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนมีการเปรียบเทียบระหว่างตัวนักเรียนและ

บุคคลอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม (เช่น เปรียบเทียบระหว่างตัวนักเรียนกับ พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว น้องสาว 
หรือ เปรียบเทียบตัวนักเรียนกับตัว พ่อ แม่ ผู้ปกครองเอง) บ่อยครั้งแค่ไหน  

  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
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84. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนเข้าใจปัญหาและความวิตกกังวลใจของ
นักเรียนบ่อยแค่ไหน 

  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
85.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนรู้จริงว่า นักเรียนท าอะไรในเวลาว่าง  

บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
86.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนตรวจสอบสิ่งของของนักเรียนโดย ไม่ได้รับ

อนุญาตบ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
87. ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนสนับสนุนและให้ก าลังใจแก่นักเรียน   

บ่อยแค่ไหน  
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
88.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนแสดงความรักต่อนักเรียน บ่อยแค่ไหน 
  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
89.  ในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองของนักเรียนมีการเปรียบเทียบระหว่างตัวนักเรียนและ

บุคคลอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม (เช่น เปรียบเทียบระหว่างตัวนักเรียนกับ พ่ีชาย น้องชาย พ่ีสาว น้องสาว 
หรือ เปรียบเทียบตัวนักเรียนกับตัว พ่อ แม่ ผู้ปกครองเอง) บ่อยครั้งแค่ไหน  

  A)  ไม่เคยเลย B)  นานๆ ครั้ง 
  C)  บางครั้ง  D)  เป็นส่วนมาก 
  E)  เป็นประจ าเสมอ 
 
     
 

1.  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย               รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.  นายแพทย์วชิระ   เพ็งจันทร์                            อธิบดีกรมอนามัย

3.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

4.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาภาคเอกชน

5.  นายแพทย์ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร          รองอธิบดีกรมอนามัย

6.  นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์                รองอธิบดีกรมอนามัย

7.  ทันตแพทย์สุธา  เจียรมณีโชติชัย           รองอธิบดีกรมอนามัย

8.  นายพิษณุ  แสนประเสริฐ                           รองอธิบดีกรมอนามัย

9.  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  

10.  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต   

11. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

12. รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

13. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

14. รองผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา   กรุงเทพมหานคร

15.  แพทย์หญิงสุธาทิพย์  ดอมเปรมศิลป์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

16.  ผู้อ�านวยการส�านักโรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 

17.  ผู้อ�านวยการส�านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

18.  ผู้อ�านวยการส�านักควบคุมการบริโภคยาสูบ  

19.  ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

20.  ผู้อ�านวยการสถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต

21. ผู้อ�านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต

22.  ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

23.  ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์  

24.  ผู้อ�านวยการส�านักโภชนาการ   

25. ผู้อ�านวยการส�านักทันตสาธารณสุข  

รายนามคณะกรรมการกำากับทิศทาง
การสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนประเทศไทย พ.ศ.2558
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26. ผู้อ�านวยการส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า  

27. นายแพทย์ดนัย   ธีวันดา                    ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมสุขภาพ

28. นายแพทย์กิตติ   ลาภสมบัติศิริ             ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

29. นางศศิวิมล     ปุจฉาการ                    ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

30. นางชนกานต์   ด่านวนกิจเจริญ             ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย
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ที่ปรึกษา
 นายแพทย์วชิระ   เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย

คณะท�างาน

1.  นายแพทย์ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร                 รองอธิบดีกรมอนามัย

2.  นายแพทย์ชัยพร   พรหมสิงห ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย 

3.  นายแพทย์ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล             ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป   ศีลบุตร  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

5.  ผู้อ�านวยการส�านักโภชนาการหรือผู้แทน       

6.  ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์หรือผู้แทน                

7.  ผู้อ�านวยการส�านักทันตสาธารณสุขหรือผู้แทน           

8.  ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพหรือผู้แทน            

9.  ผู้อ�านวยการกองสุขศึกษาหรือผู้แทน          

10.  ผู้แทนกรมสุขภาพจิต   

11.  ผู้แทนกรมควบคุมโรค

12.  นายแพทย์ดนัย   ธีวันดา       ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

13. นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ             ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

14. นางชนกานต์   ด่านวนกิจเจริญ      ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

15. นางสาวอรอุมา   โภคสมบัติ        ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

16. นางสาวฟารีดา   เม๊าะสนิ          ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

17. นายเนติ์  ภู่ประสม                     ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย

รายนามคณะทำางานจัดทำารายงานผล
การสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนประเทศไทย พ.ศ.2558
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ประเทศไทย

GSHS การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(2015 Global School-based Student Health Survey: GSHS) 

ผลสำรวจเด็กนักเรียนอายุ 13-17 ป

 ขอมูลดานประชากร 

อัตราการตอบกลับภาพรวม 89%

จำนวนนักเรียนที่เขารวมทั้งหมด 5,894

ชวงอายุของนักเรียน (ป) 13-17

นักเรียนชาย 47.1%

นักเรียนหญิง 52.9%

มัธยมศึกษาปที่ 1 20.6%

มัธยมศึกษาปที่ 2 20.8%

มัธยมศึกษาปที่ 3 20.4%

มัธยมศึกษาปที่ 4 12.4%

มัธยมศึกษาปที่ 5 13.0%

มัธยมศึกษาปที่ 6 12.8%

 รวม (%) นักเรียนชาย (%) นักเรียนหญิง (%)

สุขภาพจิต

รอยละของนักเรียนที่มีความรูสึกอางวางโดดเดี่ยวบอยครั้งหรือเปนประจำระหวาง 12 เดือนที่ผานมา 9.7 10.7 8.9

รอยละของนักเรียนที่บอกวาตนเองไมมีเพื่อนสนิท 6.6 8.1 5.2

รอยละของนักเรียนที่เคยมีความคิดจริงจังในการพยายามฆาตัวตาย ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 12.2 12.6 12.0

รอยละของนักเรียนที่ไดพยายามฆาตัวตาย ในระชวง 12 เดือนที่ผานมา 13.0 14.4 11.7

การใชยาสูบ

รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ เปนเวลา 1 วันหรือมากกวานั้น ในชวง 30 วันที่ผานมา 10.4 17.2 4.4

ในกลุมของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ครั้งแรกกอนอายุ 14 ป 70.6 73.2 62.6

ในกลุมของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ในชวง 12 เดือนที่ผานมา รอยละของนักเรียนที่เคย
พยายามเลิกสูบบุหรี่ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 80.7 81.5 77.1

รอยละของการมีคนสูบบุหรี่ตอหนานักเรียน จำนวน 1 วัน หรือมากกวาในระหวาง 7 วันที่ผานมา 41.6 43.7 39.8

รอยละของพอแมหรือผูปกครองของนักเรียนที่ใชยาสูบรูปแบบอื่น ๆ เชน ยาเสน 31.8 31.1 32.3

การใชแอลกอฮอลและสารเสพติด

รอยละของนักเรียนที่ดื่มแอลกอฮอลอยางนอย 1 แกว จำนวน 1 ครั้ง หรือมากกวาในชวง 30 วัน
ที่ผานมา 22.2 27.0 17.9

ในกลุมเด็กที่เคยดื่มแอลกอฮอล รอยละของนักเรียนเริ่มดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกกอนอายุ 14 ป 
หรือนอยกวา 54.8 60.1 48.8

รอยละของนักเรียนที่ใชกัญชาอยางนอย 1 ครั้ง หรือมากกวานั้น ในชวงชีวิตที่ผานมา 6.6 10.8 3.1

ในกลุมนักเรียนที่เคยใชสารเสพติด รอยละของนักเรียนเริ่มใชสารเสพติดครั้งแรก 
กอนอายุ 14 ป หรือนอยกวา 73.5 73.4 73.1

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ

รอยละของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธมาแลว 18.6 23.7 14.2

ในกลุมเด็กที่เคยมีเพศสัมพันธ รอยละของนักเรียนเริ่มมีเพศสัมพันธครั้งแรกกอนอายุ 14 ป 
หรือนอยกวา 40.0 50.1 25.9

ในกลุมเด็กที่เคยมีเพศสัมพันธ รอยละของนักเรียนหรือคูนอนใชถุงยางอนามัยในครั้ง
หลังสุดของการมีเพศสัมพันธ 63.0 67.9 58.2

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสอนในชั้นเรียนเรื่องการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส 69.5 68.4 70.3

กิจกรรมทางกาย   

รอยละของนักเรียนที่ทำกิจกรรมทางกายรวมแลวไมนอยกวา 60 นาทีตอวัน เปนจำนวน 5 วัน
หรือมากกวา ในระหวาง 7 วันที่ผานมา 20.0 28.6 12.6

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับพละศึกษามากกวาหรือเทากับ 3 วัน
ตอสัปดาห 10.5 14.1 7.4

รอยละของนักเรียนที่ไมไดเดินหรือขี่จักรยานไปและกลับระหวางบานกับโรงเรียนในระหวาง 7 วัน
ที่ผานมา 51.7 50.4 52.8

รอยละของนักเรียนที่ใชเวลา 3 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา ในการนั่งดูโทรทัศน 
นั่งเลนเกมคอมพิวเตอร คุยกับเพื่อน นั่งอานหนังสือหรือนั่งคุยโทรศัพท 56.3 54.6 57.8

ปจจัยปองกันของนักเรียน

รอยละของนักเรียนที่ไมไดเขาเรียนหรือไมไดไปโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 
จำนวน 1 วันหรือมากกกวาในชวง 30 วันที่ผานมา 20.4 25.4 15.9

รอยละของนักเรียนที่เห็นวานักเรียนสวนใหญในโรงเรียนมีจิตใจโอบออมอารี 
และมีความชวยเหลือเกื้อกูลบอยครั้งหรือเปนประจำในชวง 30 วันที่ผานมา 39.5 32.2 45.9

รอยละของพอแมหรือผูปกครองนักเรียนที่ไดตรวจดูวานักเรียนทำการบาน
เสร็จเรียบรอยบอยครั้งหรือเปนประจำในชวง 30 วันที่ผานมา 28.4 28.4 28.4

รอยละของพอแมหรือผูปกครองของนักเรียนที่รูจริงวานักเรียนทำอะไรในเวลาวาง
บอยครั้งหรือเปนประจำในระหวาง 30 วันที่ผานมา 42.7 35.5 48.8

 รวม (%) นักเรียนชาย (%) นักเรียนหญิง (%)

ดัชนีมวลกาย และพฤติกรรมการบริโภค

รอยละของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน 17.1 22.1 12.9

รอยละของนักเรียนที่มีภาวะอวน 5.8 8.9 3.2

รอยละของนักเรียนที่รับประทานผลไมจำนวน 2 ครั้งตอวันหรือมากกวา ในชวง 30 วันที่ผานมา 41.0 40.2 41.5

รอยละของนักเรียนที่รับประทานผักจำนวน 3 ครั้งตอวันหรือมากกวา ในชวง 30 วันที่ผานมา 32.5 33.4 31.7

รอยละของนักเรียนที่ดื่มน้ำอัดลมจำนวน 1 ครั้งตอวันหรือมากกวา ในชวง 30 วันที่ผานมา 56.1 58.7 53.8

รอยละของนักเรียนที่รับประทานอาหารจากรานอาหารจานดวน เชนรานแฮมเบอรเกอร 
โรงอาหาร หรือตลาด จำนวน 3 ครั้งตอวันหรือมากกวา ในชวง 7 วันที่ผานมา 54.7 51.6 57.5

อนามัยสวนบุคคล

รอยละของนักเรียนที่ทำความสะอาดฟนอยางนอย 1 ครั้งตอวัน ในชวง30วันที่ผานมา 94.9 91.7 97.9

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยลางมือหรือลางบางนานๆครั้งกอนรับประทานอาหาร 
ในชวง 30 วันที่ผานมา 15.7 15.6 15.7

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยลางมือหรือลางบางนานๆ ครั้งหลังการใชสวม ในชวง 30 วันที่ผานมา 6.4 8.2 4.6

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยใชสบูลางมือหรือใชบางนานๆ ครั้ง ในชวง 30 วันที่ผานมา 14.8 16.3 13.5

ความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไมเจตนา

รอยละของนักเรียนที่ถูกทำรายรางกายจำนวน 1 ครั้งหรือมากกวานั้น ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 26.2 36.7 16.7

รอยละของนักเรียนที่มีการตอสูกัน จำนวน 1 ครั้งหรือมากกวานั้น ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 25.7 35.0 17.3

ในจำนวนนักเรียนที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรงในชวง 12 เดือนที่ผานมา รอยละของนักเรียนไดรับ
บาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดจากอุบัติเหตุทางรถยนต หรือถูกชนโดยรถยนต 26.9 26.7 26.6

รอยละของนักเรียนที่ถูกขมเหงรังแก จำนวน 1 วัน หรือมากกวา ในชวง 30 วันที่ผานมา 29.3 36.1 23.2

พฤตกิรรมกำรมเีพศสมัพนัธ์	กจิกรรมกำรออกก�ำลงักำยและปัจจยัด้ำนกำรป้องกนั
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รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)

 รวม (%) นักเรียนชาย (%) นักเรียนหญิง (%)

สุขภาพจิต

รอยละของนักเรียนที่มีความรูสึกอางวางโดดเดี่ยวบอยครั้งหรือเปนประจำระหวาง 12 เดือนที่ผานมา 9.7 10.7 8.9

รอยละของนักเรียนที่บอกวาตนเองไมมีเพื่อนสนิท 6.6 8.1 5.2

รอยละของนักเรียนที่เคยมีความคิดจริงจังในการพยายามฆาตัวตาย ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 12.2 12.6 12.0

รอยละของนักเรียนที่ไดพยายามฆาตัวตาย ในระชวง 12 เดือนที่ผานมา 13.0 14.4 11.7

การใชยาสูบ

รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ เปนเวลา 1 วันหรือมากกวานั้น ในชวง 30 วันที่ผานมา 10.4 17.2 4.4

ในกลุมของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ รอยละของนักเรียนที่สูบบุหรี่ครั้งแรกกอนอายุ 14 ป 70.6 73.2 62.6

ในกลุมของนักเรียนที่เคยสูบบุหรี่ในชวง 12 เดือนที่ผานมา รอยละของนักเรียนที่เคย
พยายามเลิกสูบบุหรี่ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 80.7 81.5 77.1

รอยละของการมีคนสูบบุหรี่ตอหนานักเรียน จำนวน 1 วัน หรือมากกวาในระหวาง 7 วันที่ผานมา 41.6 43.7 39.8

รอยละของพอแมหรือผูปกครองของนักเรียนที่ใชยาสูบรูปแบบอื่น ๆ เชน ยาเสน 31.8 31.1 32.3

การใชแอลกอฮอลและสารเสพติด

รอยละของนักเรียนที่ดื่มแอลกอฮอลอยางนอย 1 แกว จำนวน 1 ครั้ง หรือมากกวาในชวง 30 วัน
ที่ผานมา 22.2 27.0 17.9

ในกลุมเด็กที่เคยดื่มแอลกอฮอล รอยละของนักเรียนเริ่มดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกกอนอายุ 14 ป 
หรือนอยกวา 54.8 60.1 48.8

รอยละของนักเรียนที่ใชกัญชาอยางนอย 1 ครั้ง หรือมากกวานั้น ในชวงชีวิตที่ผานมา 6.6 10.8 3.1

ในกลุมนักเรียนที่เคยใชสารเสพติด รอยละของนักเรียนเริ่มใชสารเสพติดครั้งแรก 
กอนอายุ 14 ป หรือนอยกวา 73.5 73.4 73.1

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ

รอยละของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธมาแลว 18.6 23.7 14.2

ในกลุมเด็กที่เคยมีเพศสัมพันธ รอยละของนักเรียนเริ่มมีเพศสัมพันธครั้งแรกกอนอายุ 14 ป 
หรือนอยกวา 40.0 50.1 25.9

ในกลุมเด็กที่เคยมีเพศสัมพันธ รอยละของนักเรียนหรือคูนอนใชถุงยางอนามัยในครั้ง
หลังสุดของการมีเพศสัมพันธ 63.0 67.9 58.2

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสอนในชั้นเรียนเรื่องการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส 69.5 68.4 70.3

กิจกรรมทางกาย   

รอยละของนักเรียนที่ทำกิจกรรมทางกายรวมแลวไมนอยกวา 60 นาทีตอวัน เปนจำนวน 5 วัน
หรือมากกวา ในระหวาง 7 วันที่ผานมา 20.0 28.6 12.6

รอยละของนักเรียนที่ไดรับการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับพละศึกษามากกวาหรือเทากับ 3 วัน
ตอสัปดาห 10.5 14.1 7.4

รอยละของนักเรียนที่ไมไดเดินหรือขี่จักรยานไปและกลับระหวางบานกับโรงเรียนในระหวาง 7 วัน
ที่ผานมา 51.7 50.4 52.8

รอยละของนักเรียนที่ใชเวลา 3 ชั่วโมงตอวันหรือมากกวา ในการนั่งดูโทรทัศน 
นั่งเลนเกมคอมพิวเตอร คุยกับเพื่อน นั่งอานหนังสือหรือนั่งคุยโทรศัพท 56.3 54.6 57.8

ปจจัยปองกันของนักเรียน

รอยละของนักเรียนที่ไมไดเขาเรียนหรือไมไดไปโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 
จำนวน 1 วันหรือมากกกวาในชวง 30 วันที่ผานมา 20.4 25.4 15.9

รอยละของนักเรียนที่เห็นวานักเรียนสวนใหญในโรงเรียนมีจิตใจโอบออมอารี 
และมีความชวยเหลือเกื้อกูลบอยครั้งหรือเปนประจำในชวง 30 วันที่ผานมา 39.5 32.2 45.9

รอยละของพอแมหรือผูปกครองนักเรียนที่ไดตรวจดูวานักเรียนทำการบาน
เสร็จเรียบรอยบอยครั้งหรือเปนประจำในชวง 30 วันที่ผานมา 28.4 28.4 28.4

รอยละของพอแมหรือผูปกครองของนักเรียนที่รูจริงวานักเรียนทำอะไรในเวลาวาง
บอยครั้งหรือเปนประจำในระหวาง 30 วันที่ผานมา 42.7 35.5 48.8

 รวม (%) นักเรียนชาย (%) นักเรียนหญิง (%)

ดัชนีมวลกาย และพฤติกรรมการบริโภค

รอยละของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน 17.1 22.1 12.9

รอยละของนักเรียนที่มีภาวะอวน 5.8 8.9 3.2

รอยละของนักเรียนที่รับประทานผลไมจำนวน 2 ครั้งตอวันหรือมากกวา ในชวง 30 วันที่ผานมา 41.0 40.2 41.5

รอยละของนักเรียนที่รับประทานผักจำนวน 3 ครั้งตอวันหรือมากกวา ในชวง 30 วันที่ผานมา 32.5 33.4 31.7

รอยละของนักเรียนที่ดื่มน้ำอัดลมจำนวน 1 ครั้งตอวันหรือมากกวา ในชวง 30 วันที่ผานมา 56.1 58.7 53.8

รอยละของนักเรียนที่รับประทานอาหารจากรานอาหารจานดวน เชนรานแฮมเบอรเกอร 
โรงอาหาร หรือตลาด จำนวน 3 ครั้งตอวันหรือมากกวา ในชวง 7 วันที่ผานมา 54.7 51.6 57.5

อนามัยสวนบุคคล

รอยละของนักเรียนที่ทำความสะอาดฟนอยางนอย 1 ครั้งตอวัน ในชวง30วันที่ผานมา 94.9 91.7 97.9

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยลางมือหรือลางบางนานๆครั้งกอนรับประทานอาหาร 
ในชวง 30 วันที่ผานมา 15.7 15.6 15.7

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยลางมือหรือลางบางนานๆ ครั้งหลังการใชสวม ในชวง 30 วันที่ผานมา 6.4 8.2 4.6

รอยละของนักเรียนที่ไมเคยใชสบูลางมือหรือใชบางนานๆ ครั้ง ในชวง 30 วันที่ผานมา 14.8 16.3 13.5

ความรุนแรงและการบาดเจ็บโดยไมเจตนา

รอยละของนักเรียนที่ถูกทำรายรางกายจำนวน 1 ครั้งหรือมากกวานั้น ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 26.2 36.7 16.7

รอยละของนักเรียนที่มีการตอสูกัน จำนวน 1 ครั้งหรือมากกวานั้น ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 25.7 35.0 17.3

ในจำนวนนักเรียนที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรงในชวง 12 เดือนที่ผานมา รอยละของนักเรียนไดรับ
บาดเจ็บที่รุนแรงที่สุดจากอุบัติเหตุทางรถยนต หรือถูกชนโดยรถยนต 26.9 26.7 26.6

รอยละของนักเรียนที่ถูกขมเหงรังแก จำนวน 1 วัน หรือมากกวา ในชวง 30 วันที่ผานมา 29.3 36.1 23.2
กิตติกรรมประกาศ: องคการอนามัยโลกขอขอบคุณ กรมอนามัย นักวิจัยผูมีสวนรวมในฐานะผูสำรวจขอมูลหลัก โรงเรียน นักเรียน และภาคีเครือขาย เชน ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติสหรัฐอเมริกา (CDC) 

สำหรับการสนับสนุนในดานตางๆ และความรวมมือเปนอยางดีในการสำรวจครั้งนี้

ขอมูลวิชาการ กรุณาติดตอ: กรมอนามัย (นางชนกานต ดานวนกิจเจริญ: tuck_moph@yahoo.com และ นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ: indy131619@gmail.com);
องคการอนามัยโลก (นางสาวสุชีรา บรรลือสินธุ: bunluesins@who.int)

 กิจกรรมการออกกำาลังกาย
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(Thailand 2015 Global School Based - Student Health Survey)
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รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
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รายงานการสำารวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558
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