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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อสำรวจการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน
ทา ด้าน ส่วนสูง น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.
2556 

รูปแบบการวิจัย  

 วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

วิธีดำเนินการวิจัย  

1. ใช้ข้อมูลที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปี 
2560 มี ส่วนสูง น้ำหนัก  เพศ และอายุ มาประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียนโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2556 (เป็นเกณฑ์ท่ีทางรร.ใช้อยู่) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

  

ผลการสำรวจ 

 จากผลการสำรวจพบว่า จำนวนนักเรียน กว่าร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดของ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม) ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีจำนวน 394 
คน เป็นชาย 267 คน เป็นหญิง127 คน มี สุขภาพนักเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข 
จำนวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 32.74 ที่อยู่ในภาวะอ้วน  จำนวน 105 คนคิดเป็นร้อยละ 26.65  (หญิง 16คน 
ชาย 89 คน) และเด็กนักเรียน ผอมจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 (หญิง 7คน ชาย 17 คน) และมี
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นักเรียนที่มีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 265 คนคิดเป็นร้อยละ67.26(หญิง 
104คน ชาย 161 คน)  

 

สรุป  

 การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีพัฒนาการที่สมวัย บิดามารดาหรือ
ผู้ดูแลนักเรียนควรให้ความสำคัญเรื่องพฤติกรรมบริโภคของเด็ก ด้วยเด็กในวัยนี้ยังขาดความรู้ในเรื่องอาหารที่
ควรบริโภคให้เกิดประโยชน์กับตนเอง มักตัดสินใจจากการปรุงแต่งอาหารให้ความสวยงาม สีสันสดใส บิดา
มารดาหรือผู้ดูแลนักเรียนจึงควรมีความรู้เรื่องอาหารที่เด็กวัยเรียนระดับประถมวัยควรได้รับเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2556  

คำสำคัญ  

 เด็กวัยเรียนระดับปฐมศึกษา, การเจริญเติบโต, เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข 
พ.ศ.2556 

 

Abstract 

Research Objectives: study of the physical health of elementary school student in the 
Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University and the standard criteria of 
The Department of Health Ministry of Public Health 2013. 

Research Format 

  Descriptive research. 

Method of research  

 1.Used the growth data of primary school students in years 1-6 for the academic year 
2017, Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University.  By taking the height and 
weight data according to the sex and age of the students to compare with the standard criteria 
of the Department of Health Ministry of Public Health 2013.  

2. Data Analysis by Percentage, Mean and Standard Deviation. 

Research results  

 From this study, it was found that Number of elementary students in the 

Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University. The number of health 

checkups was 394 people, 297 males and 127 females., found that student health to be 

overweight and obese, consisting of 105 people, representing 26.65% (89 males, 16 females) 
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and quite thin 24 people representing 6.09% (17 males, 7 females).The students have 

asymmetrical shape of 265 people representing 67.26% (161 males, 104 females). it was 

found that more than 30 percent of the students, or 1 in 3 of the total student population. 

Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University (Primary Section) 

Conclude 

 Raising children to thrive have good health and have a suitable development Parents 

or student carers should pay more attention to the child's consumption behavior. With 

children at this age still lacking knowledge about food that should be consumed for their 

own benefit. Often decided by preparing the food to be beautiful and colorful. Parents or 

carers should therefore have knowledge of the food that primary school-age children should 

acquire in order to promote their growth. And has been developed according to the criteria 

of the Department of Health Ministry of Public Health, 2013 

Key word  

 Primary school age children, Growth, the standard criteria of The Department of Health 
Ministry of Public Health 2013. 

บทนำ 

เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาช่วงอายุ 6 -12 ปี เป็นทรัพยากรที่สำคัญสูง เป็นช่วงที่เด็กจะเติบโต 
เป็นกำลังแรงงานและสมองของชาติ ในการพัฒนาประเทศทุกๆด้านให้เจริญรุดหน้า ดังนั้นเด็กวัยเรียน จำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันสภาพโครงสร้างของครอบครัวและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป 
เด็กจะใช้เวลาไปกับการดูทีวี เล่นเกม และสื่อออนไลน์ การบริโภคข่าวสารจากสื่อ นอกจากนี้เด็กวัยเรียนที่มี
อายุระหว่าง 6-12 ปีจะมีปัญหาโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ทำให้การเจริญเติบโตของเด็กด้านการเจริญเติบโต 
ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนระดับประถมวัยยังจำเป็น อาจมีผลกับภาวะโภชนาการเกิน
ทำให้เด็กเป็นโรคอ้วนได้ จากผลการดำเนินงานปี 2556 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้น
และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม พบว่า นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าทุกวันร้อยละ 63 นักเรียนไม่เคยได้รับ
ประทานอาหารเช้า ร้อยละ 5 นักเรียนส่วนมากจะนำเงินที่ได้รับจากผู้ปกครองไปซื้อไอศครีมร้อยละ64 
รองลงมาซื้อขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอป/ขนมซอง ร้อยละ 62 และซื้อของทอด ร้อยละ 42 นักเรียนร้อยละ 
92 นอนหลับวันละ 8-9 ชั่วโมง อาหารของเด็กวัยนี้ควรได้รับครบทั้ง 5 หมู่  และกินหลากหลาย การบริโภค
อาหารของเด็กควรจะครบ 3 มื้อหลัก มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น  อาหารทั้ง 3 มื้อที่เด็กได้บริโภคนอกจาก
ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตแล้วยังช่วยปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีให้กับเด็ก เด็กวัยนี้จะต้องการโปรตีนมากกว่า
ผู้ใหญ่ 1 เท่า จากการสำรวจสํานักงานสถิติแห่งชาติในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในปี 2556 
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ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 88.0 ของประชากร อายุ 6 ปี ขึ้นไป ทานอาหารมื้อหลักในแต่ละวันครบ 3 มื้อ 
โดยพบว่ากลุ่มวัยเด็กอายุ 6-14 ปี บริโภคอาหาร มื้อหลักครบ 3 มื้อ สูงสุดร้อยละ 92.7 และมีการบริโภค 
อาหารว่างมากที่สุดในอัตราส่วนร้อยละ 89.8 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ.2556:14 ) 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อสำรวจการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน
ทา ด้าน ส่วนสูง น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.
2556 

คำนิยามศัพท์เฉพาะ 

เด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา หมายถึง เป็นเด็กวัยเรียน ที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี ทั้งเพศหญิงและ
ชาย ที่กำลังศึกษาชั้นป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่าย
ประถม) 

การเจริญเติบโต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายที่มีความเก่ียวข้องกับ ขนาด น้ำหนัก 
ส่วนสูง กระดูก กล้ามเนื้อ รูปร่าง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของปริมาณ เช่น ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น  
ประเมินโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง แยกตามเพศและอายุ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข พ.ศ.2556 

รูปแบบการวิจัย  

วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

เด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี ทั้งเพศหญิงและชาย ที่กำลังศึกษาชั้น ป.1-ป.6 ปี พ.ศ.2560 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยการชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง จำนวน 394 คน จากนักเรียนทั้งหมด 422 คน (ขาดเรียน 28 คน)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 ตารางเกณฑ์มาตรฐานแสดงการเจริญเติบโตของเด็กตามเพศและอายุในด้านส่วนสูง และน้ำหนัก   
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2556 

วิธีดำเนินการวิจัย 

๑.นำผลการมาตรวจสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาที ่กำลังศึกษาชั ้น ป.1-ป.6 ปี พ.ศ.2560 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน ส่วนสูง น้ำหนัก มาหาความสัมพันธ์กับเพศและอายุ โดย
เทียบกับตารางเกณฑ์มาตรฐานแสดงการเจริญเติบโตของเด็กตามเพศและอายุในด้านส่วนสูง และน้ำหนัก  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2556 

๒. วิเคราะห์แปลผลผลการตรวจสุขภาพนักเรียนด้วยค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย     
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 

ตารางท่ี 1 สรุปจำนวนนักเรียนประถมชั้นปีที่1-6 ที่ตรวจสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา        ปีการศึกษา 2560 
 

ห้อง 
จำนวน
ทั้งหมด 

จำนวนที่มา
ตรวจ 

ร้อยละ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ 
จำนวนที่

ขาด 
ร้อยละ 

ป1 61 50 81.97 41 82 9 18 11 2.61 
ป2 55 51 92.73 36 70.59 15 29.41 4 0.95 
ป3 61 56 91.80 35 62.50 21 37.50 5 1.18 
ป4 78 78 100.00 50 64.10 28 35.90 - - 
ป5 79 75 94.94 48 64 27 36 4 0.95 
ป6 88 84 95.45 57 67.86 27 32.14 4 0.95 
รวม 422 394 93.36 267 67.77 127 32.23 28 6.64 

 
 จากตารางที่1 นักเรียนประถมศึกษาชั้น ป1-ป6 ที่เข้ารับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จำนวน 394 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 422 คนคิดเป็นร้อยละ 93.36  ขาดเรียน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64 แบ่งเป็นเด็กผู้หญิงจำนวน 127 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.23 เด็กผู้ชาย จำนวน 267 คนคิดเป็นร้อยละ 67.77 นักเรียนที่มาตรวจสุขภาพจำนวนมากที่สุดเป็นนักเรียนชั้นป.4 
จำนวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 100มีจำนวนนักเรียนหญิง 27คน นักเรียนชาย 57 คนคิดเป็นร้อยละ 35.90, 64.10ตามลำดับ 
จากจำนวนนักเรียนช้ันป.4 จำนวน78คน รองลงมาเป็นนักเรียนช้ันป.5 จำนวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 94.94 เป็นนักเรียนหญิง 
27คน นักเรียนชาย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 36, 64 ตามลำดับจากจำนวนนักเรียนชั้นป.5จำนวน 79 คน  และนักเรียนที่มา
ตรวจน้อยที่สุด เป็นนักเรียนชั้นป.1 จำนวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 81.97เป็นนักเรียนหญิง 9คน นักเรียนชาย 41 คนคิดเป็น
ร้อยละ18, 82 ตามลำดับ จากจำนวนนักเรียนช้ันป.1จำนวน  61 คน 
 
ตารางท่ี 2   สรุปภาวะการเจริญเติบโต: น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ปีการศึกษา  2560 
 

จำนวนนักเรียนที่มาตรวจ น้อยกว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ มากกว่าเกณฑ ์
ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
276 127 394 100 8 3 11 2.79 158 98 256 64.97 101 26 127 32.23 

 
 จากตารางที่ 2 นักเรียนประถมศึกษาชั้น ป1-ป6 ที่เข้ารับการชั่งน้ำหนัก จำนวน 394 คน พบว่านักเรียนมีน้ำหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79   น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.97 และ น้ำหนัก
มากกว่าเกณฑ์ จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32.23     
 
ตารางท่ี 3  สรุปภาวะการเจริญเติบโต: ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีการศึกษา 2560 

 

จำนวนนักเรียนที่มาตรวจ เตี้ย ตามเกณฑ์ สูง 
ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
267 127 394 100 8 3 11 2.79 197 102 299 75.89 62 22 84 21.32 
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 จากตารางที ่3 นักเรียนประถมศึกษาช้ัน ป1-ป6 ท่ีเข้ารับการ วัดส่วนสูง จำนวน 394 คน พบว่านักเรียนเตี้ย จำนวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79   ส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 75.89 และ สูง จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.32    
 
ตารางท่ี4  สรุปภาวะการเจริญเติบโต: น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ปีการศึกษา 2560 
 

จำนวนนักเรียนที่มาตรวจ ผอม สมส่วน อ้วน 
ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
267 127 394 100 17 7 24 6.09 161 104 265 67.26 89 16 105 26.65 

 
 จากตารางที ่4 นักเรียนประถมศึกษาช้ัน ป1-ป6 ที่เข้ารับการช่ังน้ำหนัก  วัดส่วนสูง จำนวน 394 คน พบว่านักเรียน
ผอมจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09   สมส่วน จำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 67.26 และ อ้วนจำนวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.65   
 
  
ผลการสำรวจ  

 1. นักเรียนประถมศึกษาชั้น ป.1-ป.6 ที่เข้ารับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จำนวน 394 คน จากนักเรียน
ทั้งหมด 422 คนคิดเป็นร้อยละ 93.36  ขาดเรียน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64 แบ่งเป็นเด็กผู้หญิงจำนวน 127 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.23 เด็กผู้ชาย จำนวน 267 คนคิดเป็นร้อยละ 67.77 นักเรียนที่มาตรวจสุขภาพจำนวน
มากที่สุดเป็นนักเรียนชั้นป.4 จำนวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 100 (หญิง 27คน ชาย 57 คน) ของจำนวน
นักเรียนชั้นป.4 จำนวน78คน รองลงมาเป็นนักเรียนชั้นป.5 จำนวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 94.94 (หญิง 27คน 
ชาย 48 คน)ของจำนวนนักเรียนชั้นป.5 จำนวน 79 คน  และนักเรียนที่มาตรวจน้อยที่สุด เป็นนักเรียนชั้นป.1 
จำนวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 81.97(หญิง 9คน ชาย 41 คน) ของจำนวนนักเรียนชั้นป.1 จำนวน  61 คน  

 2. ผลการตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาชั้น ป.1-ป.6  

2.1 ตามเกณฑ์น้ำหนัก พบว่า เด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจำนวนมากที่สุด 
จำนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.97(หญิง98คน ชาย158คน) รองลงมาเป็นเด็กที่มีน้ำหนักมากกว่า
เกณฑ์ จำนวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 32.23(หญิง 26คน ชาย 127 คน) และเด็กนักเรียนมีน้ำหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79(หญิง 3 คน ชาย 8 คน)   

2.2 ตามเกณฑ์ความสูง พบว่า เด็กนักเรียนที่มีความสูงอยู่ในเกณฑ์จำนวนมากที่สุด จำนวน 
299 คน คิดเป็นร้อยละ 75.89(หญิง 102คน ชาย 197 คน) รองลงมาเด็กสูง จำนวน 84 คนคิดเป็น
ร้อยละ 21.32(หญิง 22คน ชาย 62 คน) และเด็กนักเรียนเตี้ย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79(
หญิง 3คน ชาย 8 คน)  

2.3 การตรวจน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่าเด็กนักเรียนมีการเจริญเติบโตที่สมส่วน มาก
ที่สุดจำนวน 265 คนคิดเป็นร้อยละ67.26(หญิง 104คน ชาย 161 คน) รองลงมา เด็กนักเรียนอ้วน 
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จำนวน 105 คนคิดเป็นร้อยละ 26.65(หญิง 16คน ชาย 89 คน) และเด็กนักเรียน ผอมจำนวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.09 (หญิง 7คน ชาย 17 คน) 

อภิปรายผลการวิจัย   

 จากผลการวิจัยพบว่า จำนวนนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่
เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 394 คน เป็นชาย 267 คน เป็นหญิง127 คน มี สัดส่วนโดยประมาณ 
เด็กผู้หญิงต่อเด็กผู้ชาย เท่ากับ 1 ต่อ 3  จากจำนวนนักเรียน ชายหญิงรวมกัน พบว่า ผลการตรวจน้ำหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง พบว่าเด็กนักเรียนมีการเจริญเติบโตที่สมส่วน มากที่สุดจำนวน 265 คนคิดเป็นร้อยละ67.26(
หญิง 104คน ชาย 161 คน) รองลงมา เด็กนักเรียนอ้วน จำนวน 105 คนคิดเป็นร้อยละ 26.65(หญิง 16คน 
ชาย 89 คน) และเด็กนักเรียน ผอมจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09 (หญิง 7คน ชาย 17 คน) ซึ่งแสดงว่า
จำนวนเด็กผู้ชาย ยังมีรูปร่างที่เข้าข่ายต้องปรับมากกว่าเด็กผู้หญิง  เด็กผู้ชายที่มีรูปร่างอ้วน จำนวน 89 คนคิด
เป็นร้อยละ22.59 เด็กผู้หญิงที่อ้วนมีจำนวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 4.06 แต่เมื่อรวมกลุ่มนักเรียนที่ผอมและ
อ้วนมารวมกัน จะพบว่านักเรียนที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่นั้น มีจำนวน 129คน คิดเป็นร้อยละ 32.74 ก็
เป็นจำนวน 1ใน3 ของเด็กนักเรียนทั้งหมด แบ่งเป็น เด็กนักเรียนชาย จำนวน106คน คิดเป็นร้อยละ26.90 เด็ก
นักเรียนหญิงจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ5.84   จากรายงานสถิติรายปี กรมอนามัย ปี2556 สํารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ในด้านของโภชนาการพบว่าใน ประเทศไทยเด็กร้อยละ 10.9 มีภาวะ
อ้วน โดยเด็กในภาค กลางมีภาวะอ้วนมากที่สุดร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.6 ส่วน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเด็กอ้วนต่ำสุดร้อยละ 8.4 สัดส่วนของเด็กที่มีน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(อ้วน) ในเขตเทศบาลร้อยละ 11.3 และ 10.6 ตามลําดับ เด็กไทยปฐมวัยอายุ 1-15 ปี และวัยเรียนอายุ 6-14 
ปี ประมาณ 1 ใน 10 คน มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.  
2557:11) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นการบริโภคอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการ
ที่เปลี่ยนไป จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านน้ำหนัก ส่วนสูง ทำให้
การพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและ บุคลิกภาพ ไม่เป็นไปตามวัยมีพัฒนาการที่
ล่าช้า จากการสํารวจ สํานักงานสถิติแห่งชาติในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในปี 2556 ผล
การสํารวจพบว่า ร้อยละ 88.0 ของประชากร อายุ 6 ปี ขึ้นไป ทานอาหารมื้อหลักในแต่ละวันครบ 3 มื้อ โดย
พบว่ากลุ่มวัยเด็กอายุ 6-14 ปี บริโภคอาหาร มื้อหลักครบ 3 มื้อ สูงสุดร้อยละ 92.7 และมีการบริโภค อาหาร
ว่างมากที่สุดในอัตราส่วนร้อยละ 89.8 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ.2556 : 14)  นอกจากนี้มีงานวิจัยศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาลักษณะพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็ก  ผลการวิจัยพบว่า  ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กมีผลต่อการบริโภคอาหารจำพวก
อาหารกลุ่มขนม- เครื่องดื่ม  กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ถั่ว และกลุ่มผัก (วนิสา องอาจ1, รศ.ดร.สิริ
มา ภิญโญอนนัตพงษ์2  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ปีที 
17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559) ดังนั้นเด็กวัยเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับอาหาร 3 มื้อ อาหารที่
ได้ควรมีสารอาหารเพียงพอกับการเจริญเติบโต ของเด็กวัยนี้ ถ้ามีการขาดอาหารหรือได้รับสารอาหารไม่ครบ 5
หมู่ ก็ทำให้การเจริญเติบโตที่ไม่สมดุล ส่งผลให้เด็กอ้วน ผอมและมีโรคภัยไข้เจ็บแทรกแซง ทำให้พัฒนาการเด็ก
ล่าช้าไปด้วย ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้พบความผิดปกติที่ควรได้รับการดูแลแก้ไข พฤติกรรมบริโภคของเด็ก
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ภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองและโรงเรียน อาจมีปัจจัยอื่นๆได้ เช่น บริบททางด้านเศรษฐานะ บริบทการจัด
อาหารในโรงเรียนและปัจจัยการดูแลโดยผู้ปกครอง ซึ่งสามารถศึกษาต่อจากการวิจัยนี้  

สรุป  

 จากการสำรวจภาวะการเจริญเติบโตโดยประเมินจากน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราฐานของ  
นักเรียนประถมศึกษาชั้นป 1-ป6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีการศึกษา 256กับเกณฑ์
มาตราฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขปี 2556 พบว่า มีเด็กนักเรียนที่อ้วน จำนวน105 คนและผอม
จำนวน 24 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ควรได้รับความใส่ใจ ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี และมีพัฒนาการที่สมวัย บิดามารดาหรือผู้ดูแลนักเรียนควรให้ความสำคัญเรื่องพฤติกรรมบริโภคของเด็ก 
ด้วยเด็กในวัยนี้ยังขาดความรู้ในเรื่องอาหารที่ควรบริโภคให้เกิดประโยชน์กับตนเอง มักตัดสินใจจากการปรุงแต่ง
อาหารให้ความสวยงาม สีสันสดใส บิดามารดาหรือผู ้ดูแลนักเรียนจึงควรมีความรู้เรื ่องอาหารที ่เด็กวัยเรียน
ระดับประถมวัยควรได้รับ  

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้เขียนได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เขียนบทความวิชาการเรื่อง อาหารเด็กสุขภาพดีในเด็กวัยเรียน 
ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง และโรงเรียนในการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ 
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