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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกาย และปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปี ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 1,467 คน สุ่มโดยวิธีแบบแบ่งชั้น นาเสนอข้อมูลโดยใช้จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบความสัมพันธ์ Pearson chi-square test
ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรีย นเป็ น เพศหญิ ง มากที่ สุ ด 784 คน (53.4%) อาศั ย อยู่ น อกเขต
เทศบาลจ านวน 794 คน (54.1%) อยู่ ในระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย 777 คน (53%) ระดั บ
การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา 341 คน (23.2%) รายได้ของผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือนจานวน 910 คน (62.0) ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติมาก
ที่สุด โดยมีน้าหนักตามเกณฑ์อายุจานวน 1,081 คน (73.7%) น้าหนักค่อนข้างน้อยและน้อยกว่าเกณฑ์
จ านวน 158 คน (10.7%) น้ าหนั ก ค่ อ นข้ า งมากและมากกว่ า เกณฑ์ จ านวน 228 คน (15.6%)
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุจานวน 1,083 คน (73.8%) ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย 190 คน (13%) ค่อนข้างสูง
และสู ง กว่ าเกณฑ์ จ านวน 194 คน (13.2%) น้ าหนั ก เที ย บกับ ส่ ว นสู งสมส่ ว นจ านวน 1,060 คน
(72.2%) ค่ อนข้างผอมและผอมจานวน 179 คน (12.2%) ท้ วมเริ่มอ้วน และอ้ วนจานวน 228 คน
(15.6%) ระยะเวลาของการมีกิจกรรมทางกายเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1,771 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นกิจกรรมใน
ระดับ เบาเป็ น ส่ วนใหญ่ 1,360 นาที กิจกรรมระดั บหนั กและปานกลาง 287 นาที และ 124 นาที
*
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ตามลาดับ กิจกรรมทางกายมากกว่า 420 นาทีต่อสัปดาห์ จานวน 1,413 คน (96.3) ปัจจัยด้านเพศ
แหล่งที่อยู่อาศัยและการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 การแก้ไขปัญหาภาวะ ทุพโภชนาการควรได้รับความร่วมมือจากผูป้ กครอง และมี
ระบบติดตาม เฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการ มีการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างเป็นระบบ
และกระตุ้นให้มีกิจกรรมทางกายระดับหนักเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ: ภาวะโภชนาการ; กิจกรรมทางกาย; นักเรียน

Abstract
This research aimed to study the nutritional state, physical activities and
personal factors related to nutritional state of students aged 6-12 years in Chiang Rai.
The samples were 1 ,4 6 7 children, randomized by stratified method. The data were
analyzed by using the percentage, mean, standard deviation and Pearson chi-square
Correlation statistics test.
The results showed that the most students, 784 students (53.4%), were
female, divided into two groups, the first were 794 people (54.1%) living in the upper
secondary school area, and the second were 777 people (53%) being at the highest
level of parents. Moreover, 341 people (23.2%) were from the primary school. The
most of income of parents was less than 5,000 baht per month. 910 people (62.0%)
of Nutritional state were the most normal. 1,081 people (73.7%) were under weight
and severely underweight. For heavy weight, it was more than 228 people (15.6%).
For the height suitable with the age, the data were derived from 1,083 people
(73.8%). It was found that 190 people (13%). were stunted and severely stunted. For
the weight, 194 people (13.2%) had the high weight. 1,060 people (72.2%) were
normal. 179 people (12.2%) were thin and very thin. 228 people (15.6%) had over
weight. The average of their physical activities was 1,771 minutes per week. The
normal activity was 1,360 minutes and 287 minutes of intensity. The moderate
physical activity was 124 minutes. Besides, Physical activity was more than 420
minutes per week. For gender factor, it was found that the parents' housing and their
highest education were related to their children’s nutritional state with statistical
significance (p<.05). Malnutrition problems should be attended by parents. It should

Journal of MCUNan Review Vol.3 No.2 (July - December 2019)

83

have a malnutrition monitor and nutritional state surveillance. The linkage system
between schools and families should be encouraged especially in more physical
activities.
Keywords: Nutritional State; Physical Activity; Student
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บทนา
ภาวะโภชนาการเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส าคั ญ ถึ ง การมี ภ าวะโภชน าการเกิ น และโภชนาการ
ขาด การเจริญเติบโตของเด็ก ยังเป็นดัชนีที่สาคัญของภาวะโภชนาการ ภาวะสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ซึ่งการศึกษาสภาวการณ์ ภาวะโภชนาการของเด็กจะทาให้ทราบถึงผลกระทบ และแนวทางในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา วัยเรียนเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะโภชนาการ
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ภูมิต้านโรคบกพร่อง จึงทาให้ป่วยบ่อยเป็น เวลานานและ
รุนแรง อีกทั้งยังกระทบต่อสติปัญญา ความรู้ และความสาเร็จทางการศึกษา1
สถานการณ์ภาวะโภชนาการของประเทศไทยปัจจุบันพบว่ามีเด็กน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ 6.7%
และมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง เตี้ย แคระ แกร็น ถึง 10.5% พบมากที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งในบาง
จังหวัดสูงถึงร้อยละ 24.9 ส่วนภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันพบ 5.4%2 แม้ว่าประเทศไทยจะ
ด าเนิ น การขจั ด ปั ญ หาภาวะโภชนาการขาดและมี แ นวโน้ ม ลดลงเรื่อยๆ แต่ เด็ ก วัย เรีย นที่ มี ภ าวะ
โภชนาการเกิน และอ้วนกลับเพิ่ มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2552 พบร้อยละ 9.7 และ 10 ปี ต่อมา
พ.ศ. 2562 เพิ่ มขึ้นถึงร้อยละ 11.4 3 ซึ่ งภาวะทุพ โภชนาการในช่ วงต้นของชีวิตมีบ ทบาทสาคัญ ต่ อ
สุขภาพในระยะยาว หากไม่ดาเนินการแก้ไข จะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังตามมาได้
ภาวะโรคอ้วน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทางด้านร่างกาย
ได้ แ ก่ โรคข้อ และกระดู ก โรคระบบทางเดิ น หายใจ ภาวะไขมั น ในเลื อดผิ ด ปกติ น าไปสู่ การเกิ ด
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง ในเด็กวัยเรียนปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีภาวะน้ าหนั กเกินในเด็กได้แก่ ความรู้ ทั ศนคติ ความเชื่อ และปัจจัย ภายนอกได้แก่
สิ่งแวดล้อม โครงสร้างสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 4 เพศชายพบได้มากกว่าหญิง เด็กในเขตเทศบาลมี
ภาวะโภชนาการเกินมากกว่านอกเขตเทศบาล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้าหนักเกินได้แก่ ความ
เชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การมีแหล่งจาหน่ายอาหารรอบรั้วโรงเรียน และรายได้
1

ลัดดา เหมาะสุวรรณ, โภชนาการเด็กไทย, อ้างใน วิชัย เอกพลากร, รายงานการสารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 (สุขภาพเด็ก), (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.:,ม.ป.ป.),
หน้า 103-123.
2
สานักงานสถิติแห่งชาติ , การสารวจสถานการณ์ เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2559, (กรุงเทพมหานคร: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562).
3
สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, รายงานประจาปีกรมอนามัย, (นนทบุรี:
กองแผนงาน, 2527).
4
Green, L. W., & Kreuter, M. W., Health promotion planning an educational and
ecological approach (4th ed), (New York: McGraw Hill, 2005).
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ครอบครั ว 5 เศรษฐกิ จ ฐานะและการศึ ก ษาของผู้ ป กครองมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะโภชนาการ
โดยผู้ปกครองที่มีฐานะดีนักเรียนจะมีน้าหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนที่สูงกว่าฐานะอื่นๆ
ร้อยละ 14.9 และผู้ปกครองที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีภาวะอ้วนสูงกว่าระดับ
การศึกษาอื่นๆ ร้อยละ 13.7
การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีส่วนสูงที่เหมาะสม จาเป็นต้องมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าเด็กวัยเรียนมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอร้อยละ 27 นอกจากนี้เด็กยังมี
ความเบื่อหน่ายต่อการทากิจกรรมทางกาย และมีภาวะเนือยนิ่ง การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนอกจากมีผลนาไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วนั้น และเป็นสัญญาณอันตราย
ที่จะขัดขวางการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน องค์การอนามัยโลกแนะนาว่าการมีกิจกรรมทางกายแบบ
แอโรบิกที่มีความหนักระดับปานกลางถึงหนักมาก อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 60 นาที จะเป็น
ผลดีต่อสุขภาพ เป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และหากทากิจกรรม
ที่มีแรงกระแทกของข้อต่อ เช่น การวิ่ง การกระโดด จะทาให้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น
กิจกรรมทางกายจึงเป็นตัวแปรสาคัญหากมีการส่งเสริมให้เพิ่มกิจกรรมทางกาย การออกกาลังกายใน
โรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นการป้องกันปัญหาโรคอ้วนในเด็ก และลดความรุนแรงของปัญหาภาวะ
โภชนาการเกินได้6
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการเกินนั้นเกิดจาก
หลายสาเหตุ ประเทศไทยมี นโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญ หาภาวะโภชนาการเกิน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14
ปี) โดยส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพจัดการได้ด้วยตนเองทั้งด้านการบริโภค
อาหาร น้าหนัก ส่วนสูง การออกกาลังกาย และความสามารถของครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็ก
ร่ ว มกั น อย่ า งเหมาะสม จั ง หวั ด เชี ย งรายเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี แ ผนงาน โครงการ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวหลายโครงการเช่น โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส นาผลผลิตจาก
กิจกรรมการเกษตรมาจัดทาอาหารกลางวัน มีการติดตามภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน และกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน การจัดบริการสุขภาพอย่างทั่ วถึง พร้อมสอดแทรกความรู้ด้าน
เกษตร สหกรณ์ โภชนาการ และสุขภาพในบทเรียน แต่ภาวะโภชนาการเกินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
5

ลลิดา แจ่มจรัส, “สถิติการวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายที่มีภาวะโภชนาการเกินในจังหวัดกาแพงเพชร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545).
6
ธัญลักษณ์วดี ก้อนทองถม, อาภาวรรณ หนูคง และ พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, “ผลของโปรแกรมการ
ควบคุมน้าหนักต่อพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการทากิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนที่ มีภาวะ
โภชนาการเกิน”, วารสารการพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 30 ฉบับที่ 2, (2561): 28-40.
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จาเป็นต้องมีการศึกษาสถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมทางกาย
ของนักเรียนเพื่อให้วัยเรียนสูงดีสมส่วน มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ และพัฒนาแผนงาน นโยบายให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาภาวะโภชนาการ กิจกรรมทางกายของนักเรียนอายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายกับภาวะโภชนาการของนักเรียน
อายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย

วิธีดาเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสานักงานประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจานวน
578 โรง ทั้งหมด 96,987คน คานวณกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Yamane7 ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (กาหนดให้สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับ 0.03) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
1,099 คน เพื่อป้องกันการสูญเสียของข้อมูลผู้วิจัยจึงเก็บเพิ่ม 20% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,308 คน
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสานัก
ประถมศึ ก ษาจั งหวั ด เชี ย งราย ทั้ ง หมดออกเป็ น 4 เขตการศึ ก ษา สุ่ ม อย่ า งง่ า ยเขตการศึ ก ษาละ
1 อาเภอ รวม 4 อาเภอ แต่ ละอาเภอสุ่ม โรงเรียนขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อย่างละ
1 โรงเรีย น ยกเว้น โรงเรีย นในเขตการศึ กษาที่ 3 เพิ่ ม โรงเรีย นขนาดใหญ่ อีก 1 โรงเรีย นรวมเป็ น
13 โรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียนอายุเกิน 12 ปี แต่ละโรงเรียนเก็บข้อมูลตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 -6
ชั้นเรียนละ 1 ห้อง จึงทาให้จานวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 1,467 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 น้าหนัก และส่วนสูง จานวน 2 ข้อ ส่วนที่ 3 กิจกรรมทางกาย ประกอบด้วยกิจกรรมที่มี
ความหนักระดับเบา ปานกลาง และหนัก จานวน 23 ข้อ ถามความถี่ของกิจกรรมและระยะเวลาใน
การทากิจกรรม ใช้แบบสอบถามจากการสารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4

7

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 5. (กรุงเทพมหานคร: ส เอเชียเพลส 1989
จากัด, 2551).
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3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ก่อนการเก็บข้อมูลได้ทาการทดสอบหาความเที่ยง (Reliability) กับนักเรียนอายุ 6-12 ปีที่มี
คุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน คานวณหาค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาค
รอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ส่วนที่ 2 กิจกรรมทางกาย เท่ากับ 0.85
4. การเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนได้แก่
1) คัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย
2) มีการฝึกอบรมให้ผู้ช่วยนักวิจัยเข้าใจเครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล
3) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เก็บข้อมูลโดยนักวิจัยอธิบายประเภทของกิจกรรม
ทางกายพร้อมกับดูรูปภาพกิจกรรมประกอบ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างบอกความถี่ของกิจกรรมนั้นใน 1
สัปดาห์ และระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมแต่ละครั้ง ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม
และท าที ล ะข้ อ ร่ ว มกั บ การอธิ บ ายข้ อ ค าถามแต่ ล ะข้ อ โดยละเอี ย ด ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 อธิบายเช่นเดียวกัน แต่จะให้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง และทาทีละข้อพร้อมกับดู
รูปภาพในโปสเตอร์ประกอบ
4) นักวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล
5. สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ภาวะโภชนาการ คานวณจากโปรแกรมออนไลน์ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(INMU-Thai Growth) จาแนกเป็ นน้าหนักตามเกณฑ์ อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง นาเสนอเป็นจานวนและร้อยละ แยกตามเขตการศึกษา
กิจกรรมทางกาย น าผลรวมความถี่ และระยะเวลาแต่ละครั้งมาคานวณจ านวนเวลารวม
ทั้งหมดของกิจกรรมทางกายต่อสัปดาห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายกับภาวะโภชนาการใช้สถิติ Pearson
chi-square test
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย โดยชี้แจงสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์
ขั้น ตอน และระยะเวลาของการท าวิจั ย พร้อมกับ ชี้ แจงให้ ผู้ป กครองนั กเรียนรับ ทราบ และลงชื่ อ
ยินยอมเพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย การศึกษาวิจัยนี้ได้ผ่ านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
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ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,467 คน ทั้ง 4 เขตการศึกษาในจังหวัด
เชี ย งรายเป็ น เพศชายทั้ งหมด 683 คน (46.6%) และหญิ ง 784 คน (53.4%) อยู่น อกเขตเทศบาล
794 คน (ร้อยละ 54.1) ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่ามาก
ที่สุด (ร้อยละ 23.20) รองลงมาเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 15.40) ส่วนใหญ่
อาชีพหลักของผู้ปกครองรับจ้างรายวัน (ร้อยละ 31.4) รองลงมาเป็นเกษตรกรร้อยละ 23.10 รายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 5,000 บาทมากที่สุด (ร้อยละ 62.0) รองลงมารายได้ 5,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ
21.10) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=1,467)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
เขตการศึกษา
1
2
3
24.44
เขตการปกครอง
ในเทศบาล
นอกเทศบาล
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6

จานวน
จานวน
ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ
(คน)
(คน)
ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง (n=1,214)
ประถมศึกษาหรือน้อย
683
46.6
341
28.1
กว่า
784
53.4
มัธยมศึกษาตอนต้น
480
39.5
ปริญญาตรีและสูงกว่า
249
20.5
319
21.7
ไม่เคยเรียน
144
11.9
355
24.2
อาชีพหลักของผู้ปกครอง (n=1,323)
447
30.5
รับจ้างรายวัน
323
24.4
346
23.6
รับจ้างรายเดือน
460
34.8
เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก 174
13.2
673
45.9
ว่างงาน เกษียน
20
1.5
794
54.1
เจ้าของบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ 8
0.6
เกษตรกร
338
25.5
235
16.0
241
16.4 รายได้จากการทางานต่อเดือนของผู้ปกครอง
214
14.6
น้อยกว่า 5,000 บาท
910
62.0
241
16.4
5,001 – 15,000 บาท
310
21.1
280
19.1
15,001 – 25,000 บาท
167
11.4
256
17.5
มากกว่า 25,000 บาท
80
5.5
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ภาวะโภชนาการ
ภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของ
กระทรวงสาธารณสุข (สานักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข , 2561) พบว่า สัดส่วนของการมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการในระดับดีมากกว่า
ร้อยละ 66 แต่มีนักเรียนน้าหนักมากเกินเกณฑ์อายุถึงร้อยละ 15.6 เริ่มอ้วน และอ้วน ร้อยละ 9.8
ท้วม ร้อยละ 5.0 อย่างไรก็ตามก็ยังพบภาวะโภชนาการต่ากว่าเกณฑ์โดยมีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์อายุ
ถึงร้อยละ 10.7 ขณะเดียวกันยังพบว่ามีนักเรียนเตี้ย และค่อนข้างเตี้ย ร้อยละ 13 ผอมและค่อนข้าง
ผอมร้อยละ 12.2 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละภาวะโภชนาการของนักเรียน 6-12 ปีในจังหวัดเชียงราย
การประเมิน
ภาวะโภชนาการ

ต่ากว่าเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
(คน)
158
10.7
190
13.0

น้าหนักตามเกณฑ์อายุ
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
น้าหนักเทียบกับส่วนสูง

179

12.2

ระดับภาวะโภชนการ
ปกติ
จานวน
ร้อยละ
(คน)
1,081
73.7
1,083
73.8
1,060

มากกว่าเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
(คน)
228
15.6
194
13.2

72.2

228

15.6

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปี จาแนกตามเขตการศึกษา
15

16
14

12.5

12
10
8
6
4

6.9
5.3

5.3
2.6

2.3

5.1
2.3

2

5.8

4.7

3.5

6.5

6.3
4.1

3.1

5.8

4.9

3.6

1.2

0

เตี้ย

น้าหนักน้อย
เขต 1

เขต 2

ผอม
เขต3

เขต 4

อ้วน

รวม

จากภาพที่ 1 จาแนกตามเขตการศึกษาโดยเขต 1 เป็นเขตเมือง เขต 2 และ 4 เป็นชานเมือง
ส่วนเขตที่ 3 เป็นชนบท ภาวะโภชนาการของนักเรียนอายุ 6-12 ปี พบว่ามีนักเรียนเตี้ยร้อยละ 6.9
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มากที่สุดเขตที่ 3 ถึงร้อยละ 15.0 น้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 3.5 มากที่สุดเขตที่ 1 ร้อยละ 5.3
รองลงมาเป็นเขตที่ 3 ร้อยละ 5.1 ผอมร้อยละ 6.3 มากที่สุดเขตที่ 1 สูงถึงร้อยละ 12.5 และอ้วนร้อย
ละ 4.9 มากที่สุดเขตที่ 2 ร้อยละ 6.5
กิจกรรมทางกาย
จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมีระยะเวลารวมในการมีกิจกรรมทางกายเท่ากับ 1,771 นาทีต่อ
สัปดาห์ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางกายในระดั บเบา 1,360 นาทีต่อสัปดาห์ และมีกิจกรรมทางกาย
ระดับปานกลาง และหนัก จานวน 124 ชั่วโมง และ 287 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 นักเรียนจานวน 1,413 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 มี ระยะเวลาในการมีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอเหมาะสมตามระยะเวลาที่องค์การอนามัยโลกแนะนา (WHO, 2010) สาหรับการพักผ่อนนอน
หลับนักเรียนทุกคนนอนหลับเพียงพอมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน
ตารางที่ 3 ระยะเวลาเฉลี่ยของการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน 6-12 ปี ในจังหวัดเชียงราย
ระยะเวลารวม
SD
ระดับกิจกรรมทางกาย
(นาที/สัปดาห์)

เบา
นั่งเรียนหนังสือ จดบทเรียน นั่งอ่านหนังสือ นั่งพูด
โทรศั พ ท์ นั่ ง พิ ม พ์ ง านด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เดิ น ใน
โรงเรียน และนั่งเล่นดนตรี
ปานกลาง
กวาดห้อง ถูห้อง เต้นประกอบเพลงจังหวะช้า เร็ว
เดินเร็ว เล่นปิงปอง
หนัก
เดิ น เร็ว มาก เต้ น แอโรบิ ก เล่ น ฟุ ต บอล แข่ ง ขั น
ฟุ ต บอล วิ่ งเหยาะ กระโดดเชื อ ก ขี่จั ก รยานเร็ว
ว่ายน้า เดินขึ้นบันได เดินแบกของขึ้นบันได เดิน
ขึ้นเขา
รวม

1,360

664.05

124

350.71

287

214.13

1,771

832.21
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ตารางที่ 4 แสดงจานวน ร้อยละ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกายต่อภาวะ
โภชนาการเกิน (n=1,476)

ปัจจัย

ภาวะ
ภาวะผอม
ภาวะอ้วน
โภชนาการ
ค่อนข้าง
จานวน
ตามเกณฑ์
ผอม
(%)
จานวน (%) จานวน (%)

เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษาตอนปลาย
เขตความเจริญ
เมือง
ชานเมือง
ชนบท
รายได้ของผู้ปกครอง
น้อยกว่า 5,000 บาท

77 (11.3)
102 (13.0)

5,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาท
การศึกษาของผู้ปกครอง
(n=1,214)
ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า
มัธยมศึกษา/ปวส./
อนุปริญญา
ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี

40 (12.9)
19 (11.4)
11 (13.8)

88 (12.8)
91 (11.7)
54 (16.9)
80 (11.4)
45 (10.1)
109 (12.0)

2

Asymp
Sig.

18.70

.00

.642

.725

16.752

.002

3.989

.678

27.945

.000

470 (68.8) 136 (19.9)
590 (75.3) 92 (11.7)
499 (72.3) 103 (14.9)
561 (72.2) 125 (16.1)
216 (67.7) 49 (15.4)
496 (70.8) 125 (17.8)
348 (77.9) 54 (12.1)
131
(14.4)
214 (69.0) 56 (18.1)
118 (70.7) 30 (18.0)
58 (72.5) 11 (13.8)

670 (73.6)

29 (8.5)

262 (76.8)

50 (14.7)

70 (14.6)

334 (69.6)

76 (15.8)

40 (16.1)

162 (65.1)

47 (18.9)
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ปัจจัย
ไม่เคยเรียน
อาชีพของผู้ปกครอง
(n=1,323)
รับจ้างรายวัน
รับจ้างรายเดือน
เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาด
เล็ก
ว่างงาน เกษียน
เจ้าของบริษัทธุรกิจขนาด
ใหญ่
เกษตรกร
กิจกรรมทางกาย
น้อยกว่า 420 นาทีต่อ
สัปดาห์
มากกว่า 420 นาทีต่อ
สัปดาห์

ภาวะผอม
ภาวะ
ภาวะอ้วน
ค่อนข้าง
โภชนาการ
จานวน
ผอม
ตามเกณฑ์
(%)
จานวน (%) จานวน (%)
13 (9.0)
123 (85.4)
8 (5.6)

47 (14.6)
56 (12.2)

228 (70.6)
325 (70.7)

48 (14.9)
79 (17.2)

28 (16.1)

117 (67.2)

29 (16.7)

2 (10.0)

13 (65.0)

5 (25.0)

1 (12.5)

7 (87.5)

0

33 (9.8)

262 (77.5)

43 (12.7)

7 (12.5)
171 (12.1)

39 (69.6)
1019
(72.4)

2

Asymp
Sig.

12.745

.238

.256

.880

10 (17.9)
218 (15.5)

จากตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล กิจกรรมทางกาย กับภาวะโภชนาการพบว่า เพศ

มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Chi-square = 18.70, p=
.00) กล่ า วได้ ว่ า เพศชายและเพศหญิ ง มี ภ าวะโภชนาการที่ แ ตกต่ า งกั น และเขตความเจริ ญ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Chi-square = 16.752, p=
.002) กล่ า วได้ ว่า นั กเรีย นในเขตเมื อง ชานเมื องและชนบทมี ภ าวะโภชนาการที่ แ ตกต่ า งกัน และ
การศึกษาของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
(Chi-square = 27.945, p= .00) กล่าวได้ว่าระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่แตกต่างกันนักเรียนจะมี
ภาวะโภชนาการที่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาของนักเรียน รายได้ผุ้ปกครอง อาชีพผู้ปกครอง
และกิจกรรมทางกายนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการได้
ปัจจัยด้านครอบครัวนั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเด็กวัยเรียน จากการศึกษาพบว่ารายได้ของครอบครัว
ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ ซึ่งต่างจากการศึกษาอื่นที่ รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งจะส่งต่อภาวะโภชนาการตามมาได้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา แต่จากการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
กับ ภาวะโภชนาการ ในทางกลั บ กัน จากการศึ กษาในประเทศอิ น เดี ย ชี้ ชั ด ว่ า ครอบครัวที่ มี ระดั บ
การศึกษาต่ามีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการขาดของลูก นอกจากนี้พื้นที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะความ
เป็นเขตเมืองจะพบภาวะโภชนาการเกินได้มากกว่า เขตอื่น แตกต่างจากการศึกษานี้ที่พบว่าว่าเด็กวัย
เรียนจะมีภาวะโภชนาการเกิน พบได้มากในเขตชานเมือง ส่วนภาวะโภชนาการขาดยังพบมากในเขต
ชนบท นอกจากนี้ยังพบภาวะทุพโภชนาการเตี้ย และค่อนข้างเตี้ยในเขตชนบทถึงร้อยละ 13 เนื่องจาก
เขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ซึ่งอาจมีปัจจัยด้านพันธุกรรมถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก นอกจากนี้
ปั จจั ย ด้ านอายุ แม่ ต อนตั้ งครรภ์ ระดั บ การศึกษาของแม่ รายได้ ของครอบครัวที่ มี ผ ลต่ อภาวะเตี้ ย
ของลูก8
สาหรับกิจกรรมทางกาย แม้ว่านักเรียนจะมีระยะเวลารวมต่อ สัปดาห์ มากกว่า 420 นาที
แต่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นระดับเบาและปานกลาง ดังนั้นจึงควรเพิ่มระดับความหนักของกิจกรรมให้มาก
ขึ้น โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายโดย เพิ่มกิจกรรมกลางแจ้ง และเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับ
ภาวะโภชนาการนั้น กิจกรรมทางกายไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ เช่นเดียวกับการศึกษาใน
ประเทศบราซิลที่ว่ากิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ และไม่เพียงพอไม่มีความแตกต่างกันในกลุ่มที่
อ้วนและไม่อ้วน ดังนั้นจึงไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
เกินและขาด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและครอบครัวอย่างเป็นระบบ โดยเพิ่ม
ระบบติดตามเฝ้าระวัง เพิ่มกิจกรรมทางกายตั้งแต่ระดับหนัก ปานกลาง และระดับหนักให้มากขึ้น
โดยบูรณาการเข้ากับการจัดเรียนการสอน และการทากิจกรรมร่วมกันกับผู้ปกครองที่บ้าน
8

ประสิ ท ธิ์ เชจรจิ ต , นิ ภ าพร ชุ ติ มั น ต์ และบั งอร กุ ม พล, “ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ภาวะ
โภชนาการต่ าของเด็ ก วั ย เรี ย นในอ าเภอกุ ฉิ น ารายณ์ จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ ” , วารสารสาธารณสุ ข ศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2556): 168-175.
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