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บทคัดย่อ 

 
 
การเลีย้งดูเด็กวยัเรยีนระดับประถมศึกษาให้เจรญิเตบิโต มสีุขภาพอนามัยที่ดีนั้น ผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็ก

จึงควรมีความรู้ในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และอาหารที่เดก็วัยเรียนระดับประถมศึกษาควรได้รับเพื่อส่งเสรมิให้เด็กมี
การเจรญิเติบโต และมีพัฒนาการที่สมวัยเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2542 รวมถึงวิธีการ
ส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้านเพื่อเป็นการวางรากฐานอันดเีมื่อเติบโตเป็นคนดี เก่ง และฉลาด มีอนาคตที่ดี เป็นกำลังของ
ประเทศชาติ  

 
 

 
คำสำคัญ: เด็กวัยเรยีนระดับประถมศึกษา, การเจริญเติบโต, อาหารเด็กวัยเรียน,พัฒนาการเด็ก  

 
 

Abstract 
 

 
          Raising children to grow with good sanitation. People who are parents or carers should have 
knowledge about food eating habits. And food that elementary school age children should receive in oder 
to encourage children to grow. And have development as according to the criteria of The Department of 
Health Ministry of Public Health 1999 including ways to promote development in each are to lay a good 
foundation when growing up to be good, smart and intelligent with a good future as the strength of the 
nation. 
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บทนำ 
  ด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  ทำให้กิจวัตรประจำวันของคนในชุมชนเมืองมีความจำกัดในเรือ่งเวลา  ส่งผล
สภาพโครงสร้างของครอบครัวและสังคมไทยกระทบต่อรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา
ช่วงอายุ 6 -12 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กจะพัฒนาความสามารถทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด การใช้ภาษาและการแก้ปญัหา ใช้
เวลาอยู่ในโรงเรียน มีการปรับตัวดา้นการเรยีน กฎระเบียบ และการปรับตัวให้เข้ากับครูและเพื่อน การเลือกรับประทาน
อาหารของเด็กวัยนี ้ การเรียนรู้ของเด็กวัยเรียนท้ังเชิงบวกและลบ  พ่อแม่มีเวลาใหลู้กน้อยลงในการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน
และฝึกฝนทักษะที่จำเป็น เด็กจะเรียนรู้จากการดูทีวี เล่นเกม และสือ่ออนไลน์ ทำให้เด็กวัยนี้ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้และ
ลอกเลียนแบบ ไดร้ับความรู้และพฤติกรรมต่างๆจากสื่อโดยขาดคำแนะนำหรือการชี้แนะทีเ่หมาะสมพร้อมการกำกับการใช้สื่อ
ในเวลาที่เหมาะสมด้วย พ่อแม่ควรศึกษาการใช้สื่อหรืออินเตอรเ์น็ต และเกม ควรมีการกำกับดูแล ให้เด็กวัยเรยีนระดับ
ประถมศึกษาหรืออายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไปให้เล่นไดไ้ม่เกิน 1-2 ช่ัวโมงแต่จะต้องเล่นหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้วไม่อนุญาตให้
เล่นขณะรับประทานอาหาร และเดินบนถนน เป็นต้น เด็กวัยเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 6-12 ปี จะพบปัญหาโภชนาการทีม่ากหรือ
น้อยเกินไป   เด็กวัยเรียนระดับประถมวัยบางส่วนยังมีปญัหาด้านการกินและขาดสารอาหารที่จำเป็น และบางส่วนก็มีปัญหา
โภชนาการเกินและโรคอ้วน ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น  ผศ. รวีวรรณ และคณะได้สำรวจการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรยีนระดับ
ประถมศึกษาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2556 กรณีศึกษา โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาพบว่า จำนวนนักเรียน กว่าร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดของ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม) ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีจำนวน 394 คน เป็น
ชาย 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) และมีนักเรียนที่มี
รูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 265 คนคิดเป็นร้อยละ67.26(หญิง 104คน ชาย 
161 คน)   ดังนั้นจึงควรส่งเสรมิให้เด็กวัยเรียนได้กินอาหารถูกหลักโภชนาการทั้งปริมาณและสัดส่วนที่พอเหมาะกับความ
ต้องการของร่างกาย เด็กที่มภีาวะโภชนาการดี คือมีน้ำหนักและส่วนสูง สัมพันธ์กับเพศ และอายุ ตามเกณฑม์าตรฐาน (กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2556) และนอกจากน้ีกระทรวง สาธารณสุข มีการกําหนดแผนงานดานโภชนาการไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ให้ประชาชนมีภาวะโภชนาการที่ดี เพื่อสงเสริมใหสุขภาพรางกายเจรญิเติบโต
เหมาะสมตามวัย แข็งแรง และสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 
(2555-2559) ท่ีมุงเนนคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ พัฒนาความรแูละทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
             พัฒนาการเด็ก 

ร่างกายมนุษย์มีการพัฒนาการ ตั้งแต่ปฏิสนธจินถึงวัยรุ่นตอนปลาย  การพัฒนาการเป็นกระบวนการตอ่เนื่องในช่วง
วัยของชีวิต  การพัฒนาการแต่ละด้านจะมลีักษณะเฉพาะในแต่ละวยั   ส่วนต่างๆของร่างกายของร่างกายก็จะพัฒนา ด้าน
ความสูง การทำงานอวัยวะต่างๆในร่างกาย ก็จะพัฒนาถึงวุฒิภาวะสูงสุด  ยกเว้นน้ำหนักท่ีจะผันแปรไปตามวิถีการการดำเนิน
ชีวิตของแต่ละคน มีนักทฤษฎีหลายคนที่กล่าวไวเ้รื่องการพัฒนาทางสติปัญญา จะอยู่ทีอายุ 13-16 ปี แต่ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ
จะศึกษาพัฒนาการมนุษย์จนถึงวัยสูงอาย ุ

 

ความหมาย 
พัฒนาการ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของความสามารถหรือการทำหน้าทีข่องบุคคล (Ball & Bindler,2008) ทำให้มี

ความสามารถใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกๆด้าน ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
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พัฒนาการ หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการกระทำสิ่งตา่งๆ ที่ดำเนินไปอย่างมีทิศทาง  จาก
ง่ายไปยาก ซับซ้อน ละเอียดแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พฒันาการของเด็กเกี่ยวช้องโดยตรงกับการเจรญิเติบโต 
พัฒนาการสมอง และสภาพแวดลอ้ม 
 อีริกสันเช่ือว่า ในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสรีระ สังคม และวัฒนธรรมที่
เหมาะสม แตจ่ะมีอิทธิพลต่อเด็กในรูปแบบใดขึ้นกับโอกาสที่เด็กได้รบัมา  สังคมให้อิสระและโอกาสแกทุ่กคน แต่สังคมก็มี
ข้อกำหนดขอบเขตให้ทุกคนทำสิ่งที่สังคมต้องการเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม  สังคมจะประกอบด้วยสถาบัน
ต่างๆที่จะช่วยกันอบรมบ่มเพาะขัดเกลาคน(Socialization) ในสังคมให้ดำเนินชีวิตตามแบบบุคคลอื่นในสังคม ตามหลัก
ปรัชญา ศาสนาและความเชื่อในสงัคมนั้นๆ  เด็กท่ีกำลังพัฒนาต้องการสังคมที่ดี ในขณะเดียวกันสังคมก็ต้องการเด็กที่ดโีตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ทีด่ีร่วมอยู่ในสังคม ดังนัน้การอบรมบม่เพาะ ให้ประสบการณ์ที่ดี สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมก็จะส่งผลต่อเด็กในการ
พัฒนาการในด้านต่างๆ  ในสังคมมีสถาบันต่างๆที่จะช่วยกล่อมเกลาเด็ก เช่น  ครอบครัว  โรงเรียน ฯ ท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ทางสรรีะ และวัฒนธรรม 
 การพัฒนาการจะมีความต่อเนื่องทุกช่วงวัย การพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นตัวนำไปสู่การพัฒนาการขั้นต่อๆไป  
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ ม ี (พรรณทิพย์, 2551: 94-102) 
 1 แรงขับพ้ืนฐานภายในร่างกาย 
 2 อิทธิพลจากวัฒนธรรม 
 3  ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

อีริกสันได้แบ่งระยะการพัฒนาการของเด็กออกเป็นขั้นต่างๆ 8 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  ความรู้สึกไว้วางใจหรือรูส้กึไม่ไว้วางใจ (Sense of Trust VS. Sense of Mistrust) อายุ 0-2 ปี  

เด็กจะวัดจากเขาได้รบัความสุขสบายมากน้อยเพียงใด และมสีิ่งที่ทำให้เขากลัวมากน้อยเพียงใด  เด็กวัยนี้เป็นวัยทารกยังช่วย
ตัวเองไมไ่ด้ เด็กต้องการความอบอุ่น อาหาร  ความรัก  การปกป้อง   สำหรับทารกในวัยนี้การเลีย้งดจูากพ่อ-แม่ นับเป็นสิ่ง
สำคัญสำหรับการพัฒนาการในวัยนี้ 

ขั้นที่ 2 ความรู้สึกเช่ือมั่นในตนหรอืสงสัยไม่แน่ใจในความสามารถของตน (Sense of Autonomy VS. Sense of 
Doubt) อายุ 2-3 ป ี

เด็กวัยนี้จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำในสิ่งที่ต้องการได้มากขึ้นและสามารถควบคุมการขับถ่าย ปัสสาวะและอุจจาระ
ได้ แตส่ังคมก็จะมีข้อกำหนดการขับถ่ายเป็นเวลา และในห้องน้ำท่ีเปน็สัดส่วน  สำหรับวัยนี้ มารดาจะต้องฝึกฝนด้วยความรัก
และความเข้าใจ เด็กจะเกิดความมั่นใจ สร้างบุคลิกภาพท่ีเป็นตัวตนของตนเองได้ 

ขั้นที่ 3 การเป็นผู้นำริเริ่ม หรือรู้สกึผิด (Sense of Initiative VS. Sense of Guilt) อายุ 3-5 ปีเด็กวัยนี้มีพัฒนาการ 
ทางร่างกายดีมากสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ แต่วยันี้จะมีอารมณ์รุนแรง เอาแต่ใจตัวรู้จักอิจฉา มีความอยากรู้อยากเห็น  
พ่อ-แม่ควรมีการส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น ให้เหมาะสมเพื่อสรา้งนิสัยสนใจอยากรู้อันเป็นส่วยหนึ่งของความคิดริเริม่
สร้างสรรค์  มีการพัฒนาคณุธรรมขึ้นในเด็ก เนื่องจากพ่อ-แม่ ให้เด็กปฏิบัติตัวอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมมากขึ้น พ่อ-แม่จึงควร
เป็นแบบอย่างท่ีดี การอบรมสั่งสอนของพ่อ-แม่จะต้องสอดคล้องกับการปฏิบัตดิ้วยจึงจะสรา้ง”superego” ให้เกิดกับเด็ก 

ขั้นที่ 4 (Sense of Industry VS. Sense of Inferiority) อายุ 6-12 ปีเด็กวัยนี้จากเดิมที่เคยมองพ่อ-แม่เป็นตัวแทน 
สังคมซึ่งต้องดูเป็นแบบอย่าง เปลีย่นมาให้ความสำคัญกับเพื่อนและครอบครัวเพื่อน วัยนี้จะค้นหาบุคคลที่ช่ืนชอบเป็น
แบบอย่างโดยจะเลือกลักษณะบางอย่างที่ช่ืนชอบไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้น วัยนี้ โรงเรียน กลุ่มทางสังคมทีม่ีสมาชิกวัยเดียวกันจะ
กระตุ้นให้เด็กได้มสี่วนร่วมในสังคมกว้างขวางขึ้น 

ขั้นที่ 5 การรู้เอกลักษณต์นเอง หรอืการสับสนในเอกลักษณต์นเอง (Sense of Identity VS. Sense of Identity  
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Diffusion) อายุ 12-17 ป ีเด็กวัยนี้จะมีการเจรญิเตบิโตของร่างกายและวุฒิภาวะเข้าสู่วยัรุ่น ระยะนี้จะเป็นวัยที่เปิดโอกาสให้
เด็กได้ทดลองบทบาทต่างๆก่อนเปน็ผู้ใหญ่เต็มตัว สิ่งที่เด็กควรทดลองปฏิบัติและปรับตัวก่อนก้าวเข้าสูว่ัยผู้ใหญ่ มี 

1) การรู้จักใช้เวลาให้ถูกต้อง และมีประโยชน ์
2) สร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะทำตามความสามารถของตน และแก้ปัญหาโดยไม่ปล่อยให้ปัญหาลว่งเลยไป 
3) ทดลองบทบาทต่างๆที่สังคมกำหนดให้ 
4) การทำงานต้องมีความหวังและตั้งระดับความสำเร็จในการทำงาน 
5) พัฒนาบทบาทของเพศให้เหมาะสมตามกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม 
6) รู้จักการเป็นผู้นำหรือผูต้าม 
7) สร้างอุดมคติของตนเองและพจิารณาศึกษาอุดมคติของผู้อื่นวัยนี้พ่อ-แม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นผูส้ั่งสอนค่านิยม 

 ทัศนคติ เพราะเด็กต้องการทดลองด้วยตนเอง เด็กจะใหค้วามสนใจเพื่อนวัยเดียวกัน พ่อ-แม่ควรปรับพฤติกรรมเป็นเพื่อนร่วม
ทุกข์ร่วมสุขและเข้าใจความต้องการของเด็ก 

ขั้นที่ 6  ความรู้สึกว่าตนมีเพื่อนหรือมีความรู้สึกอ้างว้าง(Intimacy VS. Isolation) อายุ 17-21 ปี 
ความสำเร็จของพัฒนาการในวัยนี ้เกิดจาก ความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาการในระดับต้นๆของเด็กประสบความสำเรจ็มาก
น้อยเพียงใด ถ้าเด็กรู้จักตนเอง  มัน่ใจในตนเองอย่างแท้จริงเขาก็จะเป็นสมาชิกท่ีมีส่วนรับผดิชอบกับสงัคม และมีความมุ่งมั่น
กับการทำงาน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ด ี

ขั้นที่ 7 ความรู้สึกรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ หรือความรูส้ึกเฉื่อยชา (Generativity VS. Stagnation) อาย ุ22-40 ป ี
ในวัยนี้จะเริม่มีความรับผดิชอบแบบผู้ใหญ่ บุคคลที่ได้รับความสำเรจ็ในพัฒนาการขั้นต้นๆ จะรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน มี
ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการสร้างฐานะให้กับตนเองและครอบครัว พึงพอใจในฐานะของตนเอง  

ขั้นที่ 8 ความรู้สึกมั่นคงและความรู้สึกทอดอาลัย (Ego Integrity VS. Despair) อายุ 40 ปี ขึ้นไป 
วัยนี้เป็นวัยที่ควรได้รับความสำเรจ็ขั้นสูงสุด ถ้าเป็นผู้ที่มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพดีเรื่อยๆมา  เขาจะยอมรับความจริงในวัยที่
เปลี่ยนแปลงไป มีความสุขกับชีวิตที่เหลือ มีความสุขุม ยอมรับการแก่ การเจ็บ การตาย ท่ีจะเกดิขึ้น 

การพัฒนาการเด็กเป็นเรื่องสำคญัและจำเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นยุคท่ีมีการแข่งขันสูง เด็กทีไ่ดร้บัการพัฒนา
อย่างดีจะเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีการปรับตัวที่ดีและสามารถอยูร่ว่มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข นำพาประเทศชาติ
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับเด็ก ไม่วา่จะเป็นบิดามารดา ผู้ปกครอง ตลอดจนพยาบาลผู้ให้การ
ดูแลเด็กจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงพัฒนาการปกติตามวัย ตลอดจนให้การเลีย้งดูและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม 
เพื่อเอ้ือให้เด็กได้เจรญิเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพต่อไปในอนาคต  

การพัฒนาการเด็กแบ่งเป็นด้าน 4 ด้าน 
1. พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวรา่งกาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน มี  

1.1 การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (gross motor development) เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนท่ีช่วยในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น น่ัง คลาน ยืน เดิน ฯ 
1.2 การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (fine motor development) เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อท่ีช่วยในการมองและการ
หยิบจับสิ่งของ 

2. พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (personal-social development) เป็นการพัฒนาทีเ่กี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือตนเอง การมีปฎสิัมพันธ์กับผู้อื่นและการปรับตัวในสังคม 

3. พัฒนาการด้านสติปัญญาและจรยิธรรม (cognitive and moral development) เป็นการพัฒนาการที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆ ตลอดจนระเบียบกฏเกณฑ์และศลีธรรมของบุคคล 
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4. พัฒนาการด้านภาษา (language development) เป็นพัฒนาการทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและความเข้าใจ
ภาษา 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ 
พัฒนาการของเด็กจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านพันธุกรรม 
      พันธกุรรม หมายถึง ลักษณะต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบิดามารดาผ่านทางโครโมโซม ซึ่งเป็นตัวควบคุมลักษณะต่างๆ
ของบุคคล มีลักษณะทางกาย  ระดับสติปญัญา ฯ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดศักยภาพของบุคคลในการพัฒนาด้านต่างๆ 
2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาวะต่างๆที่อยู่ล้อมรอบและมีผลเกี่ยวข้องกับบุคคล ในการส่งเสริมให้บุคคลมีความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ ท่ีตนเองมีอยู่  สิง่แวดล้อมแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ ดังนี ้
2.1 สิ่งแวดล้อมขณะอยู่ในครรภ์ จะมีส่วนในการกำหนดศักยภาพท่ีเป็นตัวตนของบุคคลที่จะส่งเสรมิการพัฒนาการ
ในด้านต่างๆ 
 - อาหารที่มารดาไดร้ับขณะตั้งครรภ์ 
 - ยา/สารเคมีทีม่ารดาได้รับขณะตัง้ครรภ์ 
 - อารมณ์ของมารดาขณะตั้งครรภ ์
 - โรคต่างๆที่มารดาเป็นระหว่างตั้งครรภ ์
2.2 สิ่งแวดล้อมภายหลังเกดิ มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพราะบุคคลจะต้อง
มีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา สิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึง ได้แก่  
 - อาหาร เด็กท่ีได้รับสารอาหารครบถ้วนท้ังปริมาณและคณุค่า จะทำให้เด็กมีการเจรญิเติบโตด้านร่างกาย
และสมอง เด็กที่ขาดอาหารจะตัวเล็ก มีน้ำหนักตัวน้อย สติปญัญาและความเฉลยีวฉลาดต่ำ 
 - การเจ็บป่วย เด็กท่ีเจ็บป่วยบ่อย มีโรคประจำตัวจะส่งผลให้การพัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ ด้วยมีข้อจำกัด
ในการเล่น การไปโรงเรยีนไมส่ม่ำเสมอ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ฯ 
 - การเลี้ยงดู พัฒนาการด้านตา่งๆของเด็ก มีส่วนจากประสบการณ์ การเรยีนรู้ที่เด็กไดร้ับความรักความ
อบอุ่น ความเอาใจใส่ และการพัฒนาทักษะต่างๆรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อพัฒนาการทีเ่หมาะสมตามวัย  

 

การเจริญเติบโต 
การเจรญิเติบโตของเด็กเป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงทางด้านกายภาพตั้งแต่ปฏิสนธไิปสู่วุฒิภาวะ เปน็การ

เปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง  ขนาด ทัง้ร่างกาย ท่ีสามารวัดหรือช่ังหาค่าได้ เช่น กรัม กิโลกรมั โดยทารกวยัขวบปีแรกและวัยรุ่น
เป็นช่วงวัยท่ีการเจรญิเติบโตเกดิขึน้อย่างรวดเร็ว  การเจรญิเติบโตของเด็กวัยเรียน 6-12 ปี เป็นช่วงวัยที่เด็กหญิงและเด็กชาย
มีรูปร่างและสัดส่วนของร่างกายใกล้เคียงกันเด็กแต่ละคนจะมีการเจริญเติบโตเฉพาะบุคคลตามพันธุกรรมและปัจจยัอื่นๆเช่น
ภาวะโภชนาการ ภาวะเจ็บป่วยของเด็ก ฯ 
 
ผลการวิจัย   
 ผศ. รวีวรรณ และคณะไดร้ายงานรายงานการเจรญิเติบโตของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษากับเกณฑ์มาตรฐานใน
ยุค 4.0: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพบว่า จำนวนนักเรียนประถมศึกษาโรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 394 คน เป็นชาย 267 คน เป็นหญิง127 คน มี สัดส่วน
โดยประมาณ เด็กผู้หญิงต่อเด็กผู้ชาย เท่ากับ 1 ต่อ 3  จากจำนวนนักเรียน ชายหญิงรวมกัน พบว่า ส่วนมากนักเรียนมีรูปร่าง
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สมส่วน จำนวน 265คนคิดเป็นร้อยละ 67.26 (ชาย 161 คน หญิง 104 คน) รองลงมาจะเป็นนักเรียนชายหญิงรวมกัน มี
รูปร่าง ท้วม เริม่อ้วน อ้วน 3กลุ่มรวมกันมีจำนวน 105 คนคิดเป็นร้อยละ 26.65 (ชาย 89คน หญิง 16 คน) และนักเรียนชาย
หญิงรวมกันมรีูปร่าง ค่อนข้างผอม ผอม 2กลุ่มรวมกันมีจำนวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ6.09 (ชาย 17คน หญิง 7คน) เมื่อหา
ความสัมพันธ์น้ำหนักตามเกณฑส์ว่นสูง พบว่าจำนวนเด็กผู้ชาย ยังมรีูปร่างที่เข้าข่ายต้องปรับมากกว่าเด็กผู้หญิง  เด็กผู้ชายที่มี
รูปร่างท้วม จำนวน23 คนคิดเป็นร้อยละ8.61  เริ่มอ้วน จำนวน39 คนคิดเป็นร้อยละ14.61  และอ้วนจำนวน 27คนคิดเป็น
ร้อยละ10.11 แต่การเจรญิเติบโตของเด็กประถมวัยโรงเรียนสาธติฯในเรื่องความสูงไม่มีความแตกต่างกันมาก ส่วนเรื่องน้ำหนัก
จะพบว่าเด็กผู้ชายมีน้ำหนักค่อนขา้งมากจำนวน 30คนคิดเป็นร้อยละ 11.23 และมากกว่าเกณฑ์จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.59 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าตรวจสุภาพ(ตารางที่2) ดังจะเห็นได้ว่าการเจรญิเติบโตของเด็กในเรื่องส่วนสูงและ
น้ำหนักกับเกณฑม์าตรฐาน  นั้นมคีวามแตกต่างกันระหว่างเด็กผู้หญงิกับเด็กผู้ชาย และมสี่วนท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

จากรายงานการสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน ประเทศไทย พ.ศ.2555 ในด้านของโภชนาการพบว่าใน ประเทศ
ไทยเด็กร้อยละ 10.9 มีภาวะอ้วน โดยเด็กในภาค กลางมีภาวะอ้วนมากท่ีสุดร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ร้อย
ละ 13.6 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเด็กอ้วนต่ำสุดร้อยละ 8.4 สัดส่วนของเด็กท่ีมีน้ำหนักสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน (อ้วน) 
ในเขตเทศบาลร้อยละ 11.3 และ 10.6 ตามลําดับ  เด็กไทยปฐมวยัอายุ 1-15 ปี และวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ประมาณ 1 ใน 10 
คน มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557:11) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร เป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการที่เปลี่ยนไป จะสง่ผลต่อการเจรญิเติบโต
ของเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งด้านน้ำหนัก ส่วนสูง ทำให้การพัฒนาการด้านร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ จติใจ 
สังคมและ บุคลิกภาพ ไมเ่ป็นไปตามวัยมีพัฒนาการทีล่่าช้า 
 

การประเมินการเจริญเติบโต  
การประเมินการเจรญิเติบโต โดยวัดขนาดของส่วนต่างๆของร่างกายและนำมาเทียบกับคา่มาตรฐาน โดย 
1. โดยใช้กราฟการเจรญิเติบโตมาตรฐาน(standard growth chart) 

 

 
กราฟการเจริญเติบโต 

 
1. เลือกกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตตามเพศ (สีชมพูสำหรับเด็กหญิง หรือสีฟ้าสำหรับเด็กชาย)  
2. หาข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของลูก จากสมุดวัคซีน หรือ จากสมุดพกของโรงเรียน 
3. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาจุดลงบนกราฟ 
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ตัวอย่างเช่น 
    ลูกสาวอายุ 8 ปี น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ส่วนสูง 125 เซนติเมตร เมื่อมาจุดลงกราฟแล้ว จะได้เป็นดังรูปหากมี
ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถจุดลงบนกราฟต่อๆ กันได้ เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของการ
เจริญเติบโตของลูกทั้งหมด ซึ่งจะดีกว่าการประเมินเพียงจุดเดียว หากไม่สะดวกใช้กราฟ ก็สามารถนำข้อมูลน้ำหนัก
และส่วนสูงของลูกมาเทียบตามตารางได้เช่นกัน 
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2. ตารางเกณฑ์มาตรฐาน น้ำหนัก ส่วนสูง ของกรมอนามัย  
 

อายุ (ปี) 
ความสูง (เซนติเมตร) น้ำหนัก (กิโลกรัม) 

เด็กหญิง เด็กชาย เด็กหญิง เด็กชาย 
2 79-91 81-92 9-14 10-15 
3 86-100 88-101 10-17 12-17 
4 93-108 95-110 12-20 13-20 
5 99-115 101-117 13-23 14-23 
6 105-122 106-124 15-26 16-22 
7 110-129 112-130 16-30 17-30 
8 115-135 117-135 18-34 18-34 
9 120-141 121-141 19-39 20-38 
10 125-148 125-146 21-44 21-43 
11 130-155 129-153 24-49 23-48 
12 135-160 134-160 26-52 26-53 
13 140-162 139-168 30-55 28-57 
14 144-165 145-173 33-57 32-61 
15 146-165 152-176 35-58 36-64 
16 147-166 157-178 37-59 40-66 
17 148-166 159-180 38-60 43-63 
     

 
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%
E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%
B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0

%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%
99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0

%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=un

iv&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620
https://www.google.com/search?rlz=1C1HLDY_thTH852TH852&q=%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi_5eaH0O7nAhWoxjgGHSY9BnMQsAR6BAgKEAE&biw=1008&bih=620
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การดูแลเด็กวัยเรียนประถมศึกษา อายุ 6-12ป ี 
เด็กประถมศึกษาเป็นวัยเสีย่ง เพราะเด็กชอบเล่นมาก และบางทีก็พยายามที่จะทำเพื่อยกระดับความมั่นใจหรือการ

ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน เด็กบางคนอยากเป็นหัวโจก แตเ่ด็กบางคนถกูเพื่อนยุ ร้อยละ 50 ของอันตรายในเด็กเหตมุาจากเพื่อน 
พ่อแม่ต้องดูแลให้คำแนะนำที่ถูกตอ้ง หากพ่อแม่ทุกคนสอนลูกในทางบวก ปัญหาต่างๆจะลดลงได้ และไมเ่ป็นปัญหาอีกต่อไป 
 

ข้อมูล ลักษณะเด็กประถมวัย 
อาย ุ 6-12 ปี 
การศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 –ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 
น้ำหนักและส่วนสูง  น้ำหนัก ระหว่าง 21-40 กิโลกรัม 

ส่วนสูง ระหวา่ง 116-150 เซนติเมตร 
พัฒนาการทางร่างกาย การเจรญิเติบโตช้า, ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ,ความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้น 

พัฒนาการทางปัญญา คิดอย่างมีเหตุผล, มีทักษะทางภาษาและการจำเพิ่มขึ้น, ชอบการเรยีนรู้,ชอบเล่น
เกมที่มีหลักการ, ชอบแก้ปัญหาทีซ่ับซ้อน 

พัฒนาการทางจิตสังคม มีอัตมโนทัศน์ท่ีซับซ้อนข้ึน, มคีวามเป็นตัวเอง, เพื่อนคือคนสำคัญ, ไวต่อการ
แสดงออกของคนอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง, เรียนรู้การควบคุมตนเอง 

พัฒนาการทางคุณธรรม มีเหตผุล, ความก้าวร้าวลดลง, อยากเป็นคนด ี

ข้อแตกต่างจาก ๖ขวบแรกที่ชัดเจน คิดอย่างมีเหตุผล 
ชอบช่วยตัวเองในกิจวัตรประจำวนั 
อยากเป็นตัวของตัวเอง 
ชอบค้นคว้าเรียนรูจ้ริงจังในสิ่งท่ีตนเองสนใจ 

 
พัฒนาการทางกาย 

การเจรญิเติบโตทางรา่งกายของเด็กวัยประถมศึกษาจะช้าลง แต่จะมีกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่แข็งแรง เด็กสามารถ
ควบคุมกำกับการเคลื่อนไหวร่างกายไดด้ี แต่พัฒนาการด้านสดัส่วนของร่างกายยังเปลี่ยนแปลงไมม่าก 
เด็กวัยนี้ สูงโดยเฉลี่ย 5 เซนตเิมตรต่อปี น้ำหนัก เพิ่มประมาณ 2 กิโลกรัมต่อปี สัดส่วนของเด็กผูห้ญิงและ เด็กผู้ชายแตกต่าง
กันเล็กน้อยเท่าน้ัน  
 การรักษาสภาพร่างกายของเด็กประถมศึกษาให้งดงามแข็งแรง จะตอ้งระวังเรื่องอุบัติเหตุของวัยนี้ท่ีอาจพบมีการตก
จากท่ีสูง การหกลม้ ทำให้กระดูกหักได้  การดูแลเด็กในวัยนี้ นอกจากการส่งเสริมความแข็งแรงของรา่งกายแล้วต้องใส่ใจ
สุขภาพของเด็กด้วย 
อาหาร  
 เด็กประถมศึกษาต้องการการดูแลด้านอาหารและโภชนาการ เด็กตอ้งได้อาหารสมดลุกับความต้องการของร่างกาย  
มื้ออาหารต้องเป็นเวลาที่สร้างความเพลินเพลิดใจ ไม่เครียด อาหารที่เด็กไดร้ับใน 1 วัน จะต้องมีคุณคา่ครบ 5 หมู่ ปัจจุบันเด็ก
ประถมจะกินอาหารตามกระแสสงัคม การโฆษณาผา่นสื่อ การตบแต่งร้านก็จูงใจชวนให้เข้าร้าน  ความสะดวกในการซื้อ 
รวดเร็วรับประทานง่าย  ได้แก่อาหาร ไก่ทอด มันทอด แฮมเบอร์เกอร์ โดนัทฯ  ซึ่งอุดมด้วย แคลอรี่ น้ำตาล แป้งและไขมัน  
 ถ้าพ่อ-แม่สร้างนิสัยการกินมาตั้งแต่ที่บ้าน และให้เด็กได้ทานบ้าง พร้อมอธิบายถึงข้อเสียของอาหารจานด่วน เด็กก็
จะไมม่ีนิสยัชอบอาหารจานด่วน การปลูกฝังให้ลูกมีนสิัยการกินทีด่ีทำได้ดังนี้ (กุลยา,2552:32) 

1) ชวนลูกไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าว และบอกถึงคุณค่าของอาหาร 
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2) ให้เด็กมีส่วนร่วมกันทำกับข้าว หรอืให้เด็กเลือกชนิดอาหารที่เด็กชอบแล้วให้ปรุงอาหารนั้นด้วยตนเอง 
3) สนทนาเรื่องอาหารและคุณคา่อาหารที่โตะ๊อาหาร 
4) ควรมีผลไม้ประจำโต๊ะอาหารทุกมิอ้  
5) สนับสนุนให้เด็กกินอาหารเช้าเป็นประจำ 
6) ส่งเสริมการดื่มนมและน้ำผลไม ้
จากการสํารวจสํานักงานสถิติแห่งชาติในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยในปี 2556 ผลการสํารวจ 

พบว่า ร้อยละ 88.0 ของประชากร อายุ 6 ปี ขึ้นไป ทานอาหารมื้อหลักในแต่ละวันครบ 3 มื้อ โดยพบว่ากลุ่มวัยเด็กอายุ 6-14 
ปี บริโภคอาหาร มื้อหลักครบ 3 มือ้ สูงสุดร้อยละ 92.7 และมีการบริโภค อาหารว่างมากท่ีสดุในอัตราส่วนร้อยละ 89.8 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ.2556 : 14)   

งานวิจัยวนิสา  องอาจ1, รศ.ดร.สริิมา ภญิโญอนนตัพงษ์2  ศึกษาพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของเดก็ปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพือ่ศึกษาลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก  ผลการวิจัยพบว่า  ข้อมูลทัวไปของ
ผู้ปกครองเด็กมีผลต่อการบริโภคอาหารจำพวกอาหารกล่มุขนม- เครอืงดืม  กลุ่มข้าว-แป้ง กล่มุเนือสัตว์ ปลา ไข่ ถัว และกล่มุ
ผัก 

เด็กประถมศึกษายังมีนสิัยเลือกอาหารเหมือนเด็กเล็ก พ่อแม่ต้องฝึกและสอนโดยเฉพาะการสรา้งนิสัยการกินท่ีดี พ่อ
ที่ไม่กินผัก แม่ที่เลือกอาหารแป้ง จะทำให้ลูกมีนสิัยเช่นเดียวกัน อยา่ทำให้เด็กเห็น  สร้างบรรยากาศการกินท่ีผ่อนคลาย เด็ก
จะสนุกและชอบท่ีจะกินอาหารทุกอย่างท้ังผักและผลไม้ การกินอาหารที่สมดุลมีความหมายกับเด็กมาก เพราะนอกจากทำให้
ร่างกายเด็กได้อาหารครบแล้ว จะทำให้เด็กมีสุขภาพดี อาหารที่ทานแล้วช่วยให้ฟันแข็งแรง มี ผลไม้ ผกัใบเขียว  อาหารที่ต้อง
เคี้ยวหรือขบเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของฟัน  อาหารที่ควรงด เพื่อสุขภาพฟันที่ดี มี ของหวาน ท๊อฟฟ่ี ลูกกวาด ลูกอม น้ำอัดลม
ฯ 

 
การนอน 

• ช่วยในการท างานของอวัยวะและกจิกรรมต่างๆ
• เช่น ข้าว ก๋วยเต๋ียว ขนมปัง ขนมจีน 

อาหารให้พลังงาน  

(กลุ่มข้าว แป้ง)

• ช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
• เช่น หมู กุ้ง ปลา และถั่วเหลือง 

อาหารให้โปรตีน 

(กลุ่มเนื้อสัตว์ ไข่ นม)

• ผัก ผลไม้อาหารให้เกลือ-แร่และวิตามิน

• นมและผลิตภัณฑ์จากนมอาหารให้แคลเซียมและฟอสฟอรัส

• ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดและภูมิต้านทานโรค
อาหารที่มีธาตุเหล็ก 

(นม ไข่ และผักใบเขียว)

• ช่วยในเร่ืองการเจริญเติบโต

อาหารที่มีธาตุสังกะสี

(กลุ่มเนื้อสัตว์และอาหารทะเล)

• จากแสงแดด 
• ช่วยเร่ืองโครงสร้างและความแข็งแรงของกระดูก

วิตามินดี
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 เด็กประถมศึกษาควรนอนหลับอยา่งน้อยวันละ 8-9 ช่ัวโมงเวลานอนของเด็กควรเป็น 20.00 น เป็นอย่างช้าเพื่อการ
ตื่นเช้าที่สดช่ืน ที่สำคญัอย่าให้ห้องนอนของเด็กมีสิ่งรบกวน เช่น โทรทัศน์ หรือ คอมพิวเตอร์ เด็กจะวุ่นวายกับเครื่องมือเหล่านี้
แล้วไม่นอน ปัจจุบันมีปัญหาอีก 1 อย่าง คือ โทรศัพท์มือถือ เด็กจะใช้จนไม่นอนเหมือนกัน พ่อแม่ควรจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้ด็ก ให้
เหมาะสม ไม่มสีิ่งรบกวน และสอนเด็กให้ตระหนักถึงความสำคัญของเวลา  เวลาเล่น เวลานอน  เวลาเรียน ฝึกใหเ้ด็กเรียนรู้
และใช้เวลาใหเ้ป็นประโยชน์กับตัวเองมากขึ้น 
 

การออกกำลังกาย 
 การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อการพัฒนากล้ามเนื้อ ความแข็งแรง และการเผาผลาญในร่างกาย เด็กปฐมวัยชอบ
ใช้พละกำลัง เด็กวัยนี้ชอบทะเลาะกัน ไม่เหนื่อยกับการใช้กำลังสุขภาพท่ัวไปของเด็กปฐมวัย  สิ่งที่สำคญัต้องดูแล ภูมิคุ้มกัน
โรค สุขภาพฟัน และการป้องกันอันตราย การไดร้ับภมูิคุ้มกันตามวัย เด็ก 7 ขวบข้ึนไปควรตรวจสุขภาพและรับภูมิคุ้มกันโรค
ตามวัยของเด็ก เด็กวัยนี้ควรไดร้ับภูมิคุ้มกันโรคคอตบี หัด คางทูม บาดทะยัก หัดเยอรมัน และรวมถึงโปลิโอ  
ฟัน    ฟันแท้จะเริ่มขึ้นอายุ 6 ขวบเต็ม เด็กวัยนี้จึงควรกระตุ้นให้แปรงฟัน อย่างน้อย เช้า และก่อนนอน ถ้าเป็นไปได้แปรงฟัน
ทุกครั้งหลังอาหารหรือบ้วนปากหลังอาหาร จะช่วยรักษาฟันให้แข็งแรง และควรพบทันตแพทยเ์พื่อตรวจสุขภาพฟันทุก 6 
เดือน(ปีละ 2 ครั้ง)   การป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากเด็กวัยประถมศกึษามีพัฒนาการของกล้ามเนื้อดีมาก เด็กสามารถควบคมุ
การทำงานของร่างกายไดเ้ต็มที่ แต่เด็กยังขาดความระมัดระวังตัวจึงอาจทำให้เกิดอันตรายได้  พ่อแม่จึงต้องระมัดระวังในเรื่อง
ที่จะนำไปสู่อันตรายได้ เล่นไกลบ้าน ชอบเลียนแบบ และทดลองสิ่งใหม่ๆที่เป็นอันตราย มั่นใจในตนเองเกินไป 
 

สังคม 
เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสังคมเป็นลักษณะเด่นนับได้ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตทางสังคม จากสังคมบ้านแคบๆไปสู่สังคม

นอกบ้าน ศูนย์กลางของชีวิตทางสังคมคือ โรงเรียน พ่อแม/่ผู้ใหญ่ เริม่ลดความสำคัญและมีอิทธิพลต่อเด็กน้อยลง กลุ่มเพื่อน
เริ่มมีบทบาทต่อชีวิตของเด็ก  พัฒนาการทางอารมณ์ที่สำคญัคือการเรียนรู้อารมณ์ตนเอง การรู้จักควบคุมอารมณ์และแสดง
อารมณ์ออกมาแบบท่ีสังคมยอมรบั  เด็กเริ่มคิดอย่างมีเหตผุล และเริ่มรู้จักตนเอง การเข้าโรงเรยีนประถมศึกษาเป็นก้าวสำคัญ
ของชีวิตเด็ก  มีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นช่วงของการพัฒนากระบวนการทางสังคมกับเพื่อนใหม่ๆใน
บรรยากาศใหม่ๆด้วย  พัฒนาการทางกายของเด็กวัย 6-12 ปี ข้ึนกับสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้  

1. สภาพโภชนาการ  โภชนาการเป็นปัจจัยสำคญัที่มผีลต่อการเจริญเตบิโตของเด็ก เด็กจำเป็นต้องได้รับอาหารที่
เพียงพอและมสีารอาหารครบถ้วน จำนวนแคลอรี่ขึ้นกับกิจกรรมและขนาดโครงร่างของร่างกาย 

2. ความสนใจในการเล่นกลางแจ้ง เดก็ท่ีสนใจเล่นกลางแจ้งและเปลี่ยนวิธีเล่นอยู่เสมอจะทำใหส้ามารถควบคุมการใช้
กล้ามเนื้อและการทรงตัวที่ดีขึ้น 

3. การฝึกทักษะในการใช้อวัยวะเคลือ่นไหว เป็นการช่วยให้เด็กมีกิจกรรมทั้งทางกายและสมอง 
4. การไมม่ีอวัยวะบกพร่อง ควรดูแลเรื่องฟันผุ ประสามหู ประสาทตา และสภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอเพราะถ้าเด็ก

เจ็บป่วยบ่อย จะส่งผลให้เด็กมีอารมณไ์ม่มั่นคง 
 

บทบาทของพยาบาลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็ก 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่าอันจะเป็นกำลังสำคญัในการพัฒนาประเทศชาติ การดูแลส่งเสริมใหเ้ด็กมสีุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ การติดตามการเจรญิเติบโตเป็นพื้นฐานการดูแลสุขภาพเด็ก พยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพท่ีมสี่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพเด็ก ในสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรยีน  เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก เปรีบยเทียบกับกราฟการ
เจิญเติบโตมาตรฐาน   
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1. การประเมินการเจรญิเติบโต การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กเป็นพ้ืนฐานของการดูแลสุขภาพเดก็ การติดตาม
ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และนำไปแปลผลเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานตามอายุ 
เพศ และเช้ือชาติของเด็ก เพื่อจะได้ทราบการเจรญิเตบิโตว่าปกติหรอืเบี่ยงเบนไปจากปกติมาก น้อยเพียงใด 

2. การให้คำแนะนำแก่บดิามารดา ในการป้องกันและส่งเสริมการเจรญิเติบโตของเด็ก ช่วยให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและ
ครอบครัว ช่วยให้เด็กสามารถเจรญิเติบโตได้เต็มศักยภาพของพันธุกรรม 

3. ผู้ประสานงาน พยาบาลต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับ ครอบครัว แพทย์ โภชนาการ เพื่อให้เด็กและครอบครัวไดร้ับการ
ดูแลจากผู้ชำนาญเฉพาะสาขาแบบองค์รวม 

 
สรุป 

องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงกระบวนการเพิ่มศักยภาพของบุคคลในการ
ควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคม ช่วยให้บุคคลตอบสนองความต้องการ
ของตนและสามารถเผชิญกับสิ่งแวดล้อมได้ เด็กเป็นบุคคลที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อครอบครัวและประเทศชาติ ทุกครอบครัว
อยากให้เด็กเจริญเติบโตมสีุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ เป็นคนดีของสังคม การส่งเสรมิ
สุขภาพในเด็กจะช่วยให้เด็กเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวยัเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข พ.ศ.2542 
ดังนั้นผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กจึงควรมีความรู้ในเรื่องพัฒนาการของเด็กแตล่ะวัย และวิธีการส่งเสริมพัฒนาการแต่ละ
ด้านเพื่อเป็นการวางรากฐานอันดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป 
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