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*บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงสํารวจ ภาคตดัขวางในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือจดัทําประวตัิข้อมูลพืน้ฐานด้าน

สขุภาพ คดักรองในการค้นหาความผิดปกติเบือ้งต้นของการเกิดการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงและ เพ่ือเป็น

การส่งเสริมและป้องกนัการเจ็บป่วยของนกัศกึษา กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 90 

คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 89 เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย19 ปี ร้อยละ 82 นบัถือศาสนาพทุธ  ร้อยละ 46 มี

ภูมิลําเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพบิดาร้อยละ46 มารดาร้อยละ 44 มีอาชีพเกษตรกร 

รายได้เฉล่ียของครอบครัว 252,810 บาท/ปี ร้อยละ 78 บิดามารดาอยู่ด้วยกนั    นกัศกึษาเพศชาย มี

ดชันีมวลกายปกติร้อยละ 54.55 ต่ํากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 45.45 ส่วนเพศหญิงมีคา่ปกติร้อยละ 58.89 

ต่ํากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 32.91 ทัง้หมดมีคา่ความดนัโลหิตปกติ ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ พบว่า

ทัง้หมดปกติ  จากผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอลพบว่าผิดปกติเพียง 1 คน โดยมี

อาการอักเสบท่ียอดปอดซ้าย และมีหวัใจโต การตรวจปัสสาวะทัว่ไปพบผิดปกติ 10 คน (ร้อยละ 

11.24 )โดยพบเม็ดเลือดแดง 7 ราย พบเม็ดเลือดขาว 2 ราย พบโปรตีนสงูกว่าปกติ 1ราย ส่วนการ

ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพบว่าทัง้หมดไม่พบสารเสพติด การตรวจเลือด 89คน ตรวจวดัระดบั

นํา้ตาลในเลือดพบนกัศึกษาหญิงมีคา่นํา้ตาลสงู 1 คน    ดกูารทํางานของไตและตบัพบว่าปกติ

ทัง้หมด นอกจากนีจ้ากการตรวจหาเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบี พบวา่มีเพียง 1รายท่ีมีเชือ้ไวรัส สรุปผลจาก

การศึกษาท่ีพบว่ามีนักศึกษามีดชันีมวลกายต่ํากว่าเกณฑ์จํานวนท่ีสูง จึงควรแนะนําความรู้ด้าน

โภชนาการ และการแนะนําการออกกําลงักายท่ีเหมาะสม ต่อไป เพ่ือจะได้มีนํา้หนกัท่ีอยู่ในเกณฑ์

ปกต ิและสามารถ เป็นแบบอยา่งท่ีดีทางด้านสขุภาพตอ่ไป 

*คาํสาํคัญ: นักศึกษา สาํรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย  
1   คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 



*ABSTRACT 
 This cross- sectional health examination survey aims to set up the surveillance 

system of base line data for public health students, screening of health risk factors and 

diseases, promotion and prevention of diseases. The samples were 90 first year students, 

most of them were females (89 percent) , mean age was 19 years .Most of their religion 

were Buddhism (82 percent) , most of them came from the north-eastern part of Thailand 

(82 percent), 46 and 44 percent of fathers and mothers were farmers with the yearly 

income of 252,810 Baht, and the parents were living together (78 percent). Concerning  

anthropometric measures of the students, from the calculation of body mass index-BMI, it 

was found that male students had normal BMI 54.55 percent and underestimated BMI 

45.45 percent, compared to female students had more normal BMI(58.89percent) and 

underestimated BMI 32.91 percent. The blood-pressure of the students were at normal 

ranges. Physical examination conducted by physicians at a mobile center were all normal, 

Digital X-ray results were found only one female student got inflammation on the apex of 

left lung and had the enlargement of heart. Biochemical profiles of urine were found 10 

cases had abnormal results: red blood cells 7 cases, white blood cell 2 cases, high 

protein 1 case, and all were free from amphetamines. Biochemical profiles of fasting blood 

serum, blood  sugar ,  kidney and liver function tests  found all were normal except only 

one female student had high level of blood sugar. For the testing of viral hepatitis B , it 

was found only one case reported to have this virus. From the results of the study, it was 

concluded that since there are a high number of the underestimated of the body mass 

index, it was recommended that nutritional knowledge on food intake behavior and proper 

body exercises should be advised for the benefit of proper body weight and be a good 

models on health. 
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บทนํา 
 การดํารงชีวิตในปัจจุบนั ต้องเผชิญ

กับปัญหามลพิษต่างๆมากมาย ซึ่งอาจ

สะสมอยู่ในร่างกายโดยเราไม่ทันรู้ตัว การ

หลบซ่อนของอาการบางอย่างท่ีไม่แสดง

ออกมาให้เห็น บางครัง้ทําให้เกิดโรคท่ีเป็น

อันตรายอย่างคาดไม่ถึงขึน้กับตัวเรา เช่น 

โรคหวัใจ โรคมะเร็ง หรือโรคสมอง แตล่ะโรค

มักไม่ค่อยแสดงอาการเบือ้งต้นให้ได้รู้มาก

นัก พบอีกทีอาจสายเกินแก้แล้วเราจะดูแล

ตวัเองได้อยา่งไร เพ่ือให้รอดพ้นจากอนัตราย

เหล่านี ้การตรวจสุขภาพประจําปี จึงเป็นอีก

ทางหนึ่งในการป้องกันและดูแลตนเองได้

อย่างดี เป็นเสมือนสญัญาณท่ีคอยเตือนให้

ชีวิตปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บ 
 ปกติคนเราเม่ือร่างกายเจริญเติบโต

จนถึงวยัผู้ ใหญ่ สภาพอวยัวะของร่างกายจะ

ค่อยๆเ ส่ือมลง  ระ บบต่างๆใน ร่างกาย

พยายามท่ีจะรักษาสมดุลของตัวเองไ ว้ 

เ พ่ือ ท่ีจะให้สามารถทําหน้าท่ีไ ด้อย่าง ดี

เหมาะสม  การตรวจสุขภาพเหมือนการ

ประเมินสภาพร่างกายของเรา ว่าสภาวะร่าง

ร่างกายเรายังเป็นปกติอยู่หรือไม่ หรือมี

ความเส่ียงในการเกิดโรคหรือไม่ และหาก

ตรวจพบว่ามีอาการบางอย่างท่ีแสดงถึงโรค

บางโรคในระยะเร่ิมต้น เพ่ือปรึกษาแพทย์

เพ่ือดแูลและรักษาสขุภาพให้ห่างไกลโรคแต่

เนิ่นๆ ส่วนข้อจํากัดในการเลือกว่าจะตรวจ

สภาพร่างกายลกัษณะใดนัน้ สามารถแบ่ง

องค์ประกอบโดยขึน้อยู่กับอายุ เพศ และ

ความเส่ียงเป็นหลกั แตส่ิ่งท่ีควรคํานึงถึงการ

ตรวจสภาพร่างกายมีหลายวิธี หากไม่มีข้อ

บ่งชี ้ หรืออาการท่ีแสดงออกมาก็สมควรท่ี

จะ ต้อง เ ลือกการตรวจ วิ เคราะ ห์สภาพ

ร่างกาย 

 ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ  ( Medical 

checkup, Check-up, General medical 

examination, Periodic health evaluation, 

Annual physical examination, Preventive 

health examination) จดัเป็นการแพทย์ใน

ส า ข า เ ว ช ศ า ส ต ร์ ป้ อ ง กั น  ( Preventive 

medicine) ได้แก่ การตรวจ และการให้

คําปรึกษาโรค ตัง้แตย่งัไม่มีอาการ หรือ ยงั

ไมพ่บโรค ซึง่โดยทัว่ไป แพทย์มกัแนะนําให้มี

การตรวจ และให้การปรึกษาปีละครัง้ ดงันัน้

เราจึงมักเรียกว่า “ตรวจสุขภาพ หรือการ

ตรวจสขุภาพ ประจําปี” การตรวจสขุภาพ ทํา

ได้ในคนทกุเพศ และในทกุอาย ุ 

 การตรวจสขุภาพนกัศกึษาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ เป็นการตรวจสุขภาพ

ก่อนท่ีจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั เป็นการ

ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง  ทั ้ง นี ้นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

สาธารณสุขศาสตร์ เป็นนักศึกษาท่ีจะต้อง

ปฏิบตัิงานในชุมชน ในเบือ้งต้นจําเป็นต้อง

ตรวจคดักรองวา่ นกัศกึษามีร่างกายสมบรูณ์

แข็ งแรง ดีห รือไม่  เ พียงใด หากมีความ

บกพร่องจําเป็นต้องรักษาก่อนเข้าศึกษา ใน

การตรวจสขุภาพนีจ้ะไมป่ระเมินการเจ็บป่วย 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E


แต่จะเป็นการประเมินการทํางานของระบบ

ตา่งๆท่ีสําคญัของร่างกาย กล่าวคือถ้ามีโรค

หรือความผิดปกติทางร่างกาย การทํางาน

ของระบบตา่งๆจะผิดปกตไิปด้วย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย          

การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ดงันี ้

1.เพ่ือจดัทําประวตัิข้อมลูพืน้ฐานด้าน  

  สขุภาพของนกัศกึษาก่อนเข้าศกึษา 

2.เพ่ือเป็นการคดักรองความผิดปกตเิบือ้งต้น 

   ของการเกิดการเจ็บป่วยท่ีรุนแรง 

3.เพ่ือเป็นการสง่เสริมสขุภาพและป้องกนั 

   โรคของนกัศกึษา 

ระเบียบวธีิวจัิย            

 การศึกษาครัง้นี  ้เป็นการวิจัยเชิง

สํารวจ การประเมินสขุภาพนกัศกึษาโดยการ

ตรวจร่างกาย  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือ แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 

ประชากรท่ี เ ข้า ร่วมในการวิจัยครั ง้ นี คื้อ

นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1  ทกุคน จํานวน 90 คน ทํา

การตรวจโดยแพทย์ พยาบาล  เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข โดยการซักประวติั ชั่งนํ้ าหนัก 

วดัส่วนสูง วดัความดันโลหิต ตรวจเลือด 

ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจ

ร่างกายโดยแพทย์ ในวันท่ี 17  มิถุนายน 

2557    และ เม่ือได้แบบผลการตรวจกลบัคืน

มา ตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูล จึงได้นํา

ข้อมลูมาวิเคราะห์ผลการวิจยัตอ่ไป    

  การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิตเิชิงพรรณนา จํานวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย 

ผลการวิจัย นําเสนอไว้ ดงันี ้

1. ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา ประกอบด้วย 

เพศ อายุ  เ ชื อ้ช าติ  ศาสนา  ภูมิ ลํ า เนา 

การศึกษาบิดามารดา อาชีพบิดา มารดา 

รายได้บิดามารดา สถานภาพสมรสของบิดา

มารดา จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วน

ใหญ่เป็น เพศหญิง  อายเุฉล่ีย18.84 ปี   นบั

ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 82  อิสลามร้อยละ 

12 คริสต์ร้อยละ 6 ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่

ภาคตะ วันออก เ ฉียง เห นือ  ร้ อยละ  46 

รองลงมาคือภาคกลางร้อยละ 20 และ

ภาคใต้ร้อยละ 18 อาชีพบิดาส่วนใหญ่ร้อย

ละ 46 มารดาร้อยละ 44 มีอาชีพเกษตรกร 

รองลงมาคือรับจ้างร้อยละ 28 ทัง้บิดามารดา 

รายได้เฉล่ียของครอบครัว (รวมบิดามารดา) 

252,810 บาท/ปี   สถานภาพของครอบครัว 

ร้อยละ 78 บิดามารดาอยู่ด้วยกนั ร้อยละ 17 

หย่า/แยก และร้อยละ 6 บิดาหรือมารดาถึง

แก่กรรม 

2.ภาวะสุขภาพของนักศึกษาประกอบด้วย

การตรวจร่างกายทัว่ไป การชัง่นํา้หนกั วดั

สว่นสงู คํานวณหาคา่ดชันีมวลกาย(Body 

Mass Index-BMI) วดัความดนัโลหิต การ

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ การตรวจเอกซเรย์

ทรวงอก มีนกัศกึษามารับการตรวจ 89 คน 

 ผลการศกึษาพบวา่ นกัศกึษาเพศ

ชาย11คน มี BMIปกต ิ (18.50-22.99) ร้อย

ละ 54.55  BMIน้อยต่ํากว่าเกณฑ์(<18.50) 

ร้อยละ 45.45นกัศกึษาเพศหญิง 78 คน มี 



BMI ปกต(ิ18.50-22.99)  ร้อยละ 67.08 

BMIน้อยต่ํากวา่เกณฑ์(<18.50) ร้อยละ 

32.91 นกัศกึษามีคา่ความดนัโลหิต   ทัง้คา่

ความดนัโลหิตชว่งบน ( systolic)  และ   คา่

ความดนัโลหิตชว่งลา่ง  ( diastolic) อยูใ่น

เกณฑ์ปกต ิ ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ 

พบวา่นกัศกึษาทัง้หมด มีผลการตรวจ

ร่างกายอยู ่ในเกณฑ์ปกติ   จากผลการตรวจ

เอกซเรย์ทรวงอก พบวา่มีจํานวนนกัศกึษาท่ี

เข้าตรวจ 89 คน ผลการตรวจปกต ิ จํานวน

88 คน (ร้อยละ 98.88 ) ผลการตรวจผิดปกต ิ

จํานวน 1 คน (ร้อยละ 1.12 ) โดยมีอาการ

อกัเสบยอดท่ีปอดซ้าย และมีหวัใจโต แนะนํา

ควรพบแพทย์เพ่ือการสอบสวนโรคตอ่ไป   

 สรุปนกัศกึษาเพศชาย มีBMIปกติ

ร้อยละ 54.55  BMI น้อย ร้อยละ 45.45

นกัศกึษาเพศหญิง มีBMIปกตร้ิอยละ67.08  

BMI น้อย ร้อยละ 32.91  นกัศกึษามีคา่

ความดนัโลหิต   ทัง้คา่ความดนัโลหิตชว่งบน 

( systolic)     และคา่ความดนัโลหิตช่วงลา่ง 

( diastolic) อยู่ในเกณฑ์ปกติ การตรวจ

ร่างกายโดยแพทย์  89 คน พบว่า ปกติ

ทัง้หมด (ร้อยละ 100) ผลการตรวจเอกซเรย์

ทรวงอก พบว่ามีจํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าตรวจ 

89 คน ผลการตรวจปกติ จํานวน88 คน 

(ร้อยละ 98.88 ) ผลการตรวจผิดปกต ิ

จํานวน 1 คน (ร้อยละ 1.12 )โดยมีอาการ

อกัเสบยอดปอดซ้ายและมีหวัใจโต 

 การตรวจปัสสาวะ  เพ่ือ 1) ตรวจ

ปัสสาวะทัว่ไป (Urine Analysis)  2) ตรวจ

สารเสพตดิในปัสสาว(Amphetamine)  จาก

การศกึษาพบวา่ มีจํานวนนกัศกึษาท่ีตรวจ 

87คน ไมต่รวจ 3 คน ผลการตรวจปกติ77 

คน (ร้อยละ 88.51)  ผิดปกติ 10 คน (ร้อยละ 

11.49 )โดยมีรายละเอียดของความผิดปกติ

ดงันี1้)พบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ7 ราย ซึง่

อาจมีการอกัเสบของระบบทางเดนิปัสสาวะ

หรือมีนิ่วในไต (ถ้าเป็นหญิงอาจปนเปือ้น

ประจําเดือน) แนะนําตรวจปัสสาวะซํา้ 2)พบ

เม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ 2 รายซึง่อาจมีการ

อกัเสบของระบบทางเดินปัสสาวะ      ซึง่ถ้า

มีอาการปัสสาวะขดัหรือปวดเอว มีไข้ ควร

พบแพทย์ 3)พบโปรตีนในปัสสาวะสงูกว่า

ปกติ 1ราย แนะนําตรวจปัสสาวะซํา้  4)

ตรวจสารเสพตดิในปัสสาวะ  ทัง้หมดไมพ่บ

สารเสพตดิ    

 การตรวจเลือด 90คน การเจาะเลือด 

เพ่ือตรวจ  

1. การตรวจเลือด (Complete  Blood 

Count –CBC ) พบวา่ -จํานวนเม็ดเลือดขาว  

( White Blood Cell –WBC )  ปกตทิัง้หมด 

ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง(Hemoglobin 

–Hb )พบวา่คา่ ปกตทิัง้หมด (ชาย=12.2-

16.2 g/dl, หญิง=13.1-18.1g/dl) ปริมาณ

เม็ดเลือดแดง (Hematocrit–Hct ) พบว่า 

ปกตทิัง้หมด( คา่ปกต=ิ36.7-53.7%โดยใน

ผู้หญิงจะต่ํากว่าผู้ชายเล็กน้อย) - ปริมาณ



เกล็ดเลือด ( Platelet)พบว่า ปกตทิัง้หมด- 

การ ตรวจ นบัแยกชนิด           เม็ดเลือดขาว 

 ( Differential )พบวา่ ปกตทิัง้หมด   

2)เ พ่ื อ ต ร ว จ ร ะ ดั บ ชี ว เ ค มี 

(Biochemistry )   มีจํานวนนกัศึกษาตรวจ 

90 คน  ประกอบด้วย1)การตรวจวดัระดบั

นํา้ตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar –

FBS)   จากการตรวจพบว่า   คา่นํา้ตาลปกติ

อยู่ระหว่าง  ≤ 110 mg/dl     มีจํานวนผล

การตรวจปกติ 89 คน (ร้อยละ 98.88)  และ

พบวา่เพศหญิงมีคา่นํา้ตาลสงูกว่าปกติ 1 คน

( ค่านํา้ตาล 114 mg/dl) 2) ตรวจเพ่ือหา

ความความผิดปกติของไต ภาวะไตเส่ือม 

โดยดจูากคา่ Creatinine พบว่าปกติทัง้หมด 

และค่า  BUN (Blood Urea Nitrogen )

พบว่าปกติทัง้หมด    3)ตรวจระดับการ

ทํางานของตบัโดยดจูากค่า เอนไซม์ Serum  

Glutamic  Oxaloacetic Transaminase      

(SGOT) และคา่ เอนไซม์ Serum  Glutamic  

Pyruvic Transaminase (SGPT) พบว่าการ

ทํางานของตบัปกตทิัง้หมด 90 คน 

 การตรวจหาเชือ้ไวรัสตับอักเสบบี   

(HBs Ag) 90 คนพบว่าไม่พบเชือ้ไวรัส 89

คน (ร้อยละ98.88) พบเชือ้ไวรัส 1คน (ร้อย

ละ1.12 ) 

 ผลการตรวจหมูเ่ลือด คน  พบว่า ผล

การตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group) พบว่า

นักศึกษามีหมู่เลือด O มากท่ีสุดร้อยละ 

41.11 รองลงมาคือหมู่เลือด B ร้อยละ 

32.22 และหมูเ่ลือด A ร้อยละ 17.78 สําหรับ

หมูเ่ลือดAB ท่ีหายากพบร้อยละ 8.89 

อภปิรายผล 

การวิจัยนีเ้ป็นการสํารวจสุขภาพ

นักศึกษา ชัน้ปีท่ี 1 โดยการตรวจร่างกาย 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ จดัทําประวตัิข้อมูล

พืน้ฐานด้านสขุภาพของนกัศกึษา  และเพ่ือ

เป็นการคดักรองในการค้นหาความผิดปกติ

เบือ้งต้นของการเกิดการเจ็บป่วยท่ีรุนแรง     

กับทัง้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและป้องกันการ

เจ็บป่วยของนักศึกษา จากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แม้ว่า

เกือบทุกมหาวิทยาลัยจะได้มีการตรวจ

สขุภาพนกัศกึษา แตม่ิได้รายงานผลไว้ ทําให้

ไมส่ามารถนํามาอ้างอิงได้ มีเพียงคณะเภสชั

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีรายงานไว้ถึง

การประเมินภาวะสุขภาพของนกัศึกษาชัน้ป่ี

ท่ี 2 ถึงชัน้ปีท่ี 5 พบว่า เม่ือชัง่นํา้หนกั วดั

ส่วนสูง  แล้วนํามาคํานวณหาค่าดัชนีมวล

กายโดยนําเสนอคา่ดชันีมวลกายออกมาเป็น 

ภาวะอ้วน ปกต ิและผอม  มีนกัศกึษาร้อยละ 

8.7 มีภาวะอ้วนลงพงุ แตก่ารศกึษาในครัง้นี ้

มีเพียงนกัศึกษาชัน้ป่ีท่ี 1 พบนกัศึกษาเพศ

ชาย   มี นํ า้หนักน้อย ร้อยละ 45.45  

นักศึกษาเพศหญิงมี นํา้หนักน้อย ร้อยละ 

32.91    ไม่มีนกัศกึษาท่ีมีภาวะอ้วน   ทัง้นี ้

นกัศึกษาควรมีค่าดชันีมวลกายท่ีปกติอย่าง

เหมาะสม   ไม่มีภาวะอ้วน  และผอม ซึ่ง

ภาวะทัง้อ้วน  และผอมนัน้เป็นเพราะขาด



ความรู้ด้านโภชนาการ มีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารท่ีไม่ถูกต้อง และขาดการออก

กําลงักายท่ีเหมาะสม   เน่ืองจากในขณะท่ี

ทําการ วิจัยคณะฯยังอยู่ ในระหว่างการ

ก่อสร้างสถานท่ีเรียนของคณะฯ การจัดทํา

ประวัติ ข้อมูลพืน้ฐานด้านสุขภาพ จะได้

รวบรวมและจดัเก็บไว้ในศนูย์สง่เสริมสขุภาพ

ท่ีจะจัดตั ง้ ขึ น้ต่อ ไป ซึ่ งฐานข้อมูล นี จ้ะ

นําไปใช้ประโยชน์ในการติดตามภาวะ

สขุภาพของนกัศกึษาในชัน้ปีตอ่ๆไป และเพ่ือ

เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ

นกัศกึษา ผลของการตรวจในรายท่ีพบความ

ผิดปกติชัดเจน เช่นรายท่ีพบความผิดปกติ

ข อ ง ป อ ด แ ล ะ หัว ใ จ จ ะ ไ ด้ นํ า ส่ ง ต่ อ แ ก่

ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือการรักษาท่ีตอ่เน่ืองตอ่ไป  

 ข้อเสนอแนะ 

 ในการนําผลการวิจัยในครัง้นี ไ้ป

ประยุกต์ใช้นัน้   ขอให้พิจารณาว่า สิ่ ง ท่ี

ต้องการในการสํารวจสุขภาพนักศึกษาคือ 

เพ่ือจดัทําประวตัิข้อมูลพืน้ฐานด้านสขุภาพ

ของนักศึกษา เพ่ือเป็นการคดักรองในการ

ค้นหาความผิดปกติเบือ้งต้น ดังนัน้เม่ือมี

ฐานข้อมูลแล้ว ควรพิจารณาว่าในละปี

การศึกษานักศึกษามีข้อมูลด้านสุขภาพ

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง ทัง้นีเ้พ่ือ

เป็นการส่งเสริมและป้องกนัการเจ็บป่วยของ

นกัศกึษา เน่ืองจากคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนโยบายท่ีจะ

จัดตัง้คลินิกหรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ทัง้นี ้

นอ ก จ า ก เ พ่ื อ ส ร้ า ง ฐ า น ข้ อ มูล สุ ข ภ า พ

นักศึกษาในทุกชัน้ปีแล้ว ยังจัดเป็นสถานท่ี

ฝึ ก ป ฏิ บัติ ใ ห้ แ ก่ นัก ศึก ษ า  ใ น ก า ร รู้ จั ก

คํานวณหาค่าดชันีมวลกาย การฝึกวดัความ

ดันโลหิต การแนะนําการสอนความรู้ด้าน

โภชนาการ พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร และ

การแนะนําการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม 

เป็นต้น  ส่วนผลการศึกษาท่ีพบว่า นกัศึกษา

เพศชาย11คน มี  BMI น้อยต่ํากว่าเกณฑ์

(<18.50) 5 คน (ร้อยละ 45.45)นักศึกษา

เพศหญิง 78 คน BMIน้อยต่ํากว่าเกณฑ์

(<18.50) 26 คน (ร้อยละ 32.91) ซึ่งมี

จํานวนท่ีคอ่นข้างสงู จะต้องทําการวิเคราะห์

ตอ่ไปวา่มีปัจจยัอะไรบ้างท่ีทําให้เกิดปัญหานี ้

เชน่ภาวะเศรษฐกิจ การรับประทานอาหารไม่

สมดลุย์ การมีพยาธ์ิลําไส้ เป็นต้น ซึ่งปัจจัย

เหล่านีค้วรจะได้รับการแก้ไข และทําให้เกิด

การสง่เสริมสขุภาพให้แก่นกัศกึษาตอ่ไป 
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