
บทที่ 4  
 

ปจจัยทางดานรางกาย 
 

 มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติไดรับทุนสนับสนุนทุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)เพื่อทบทวนสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัวในป 2540 
จากการศึกษาคนพบขอมูลที่นาสนใจ คือ  
 
1. ภาวะการเจ็บปวยในเด็ก 5 ขวบปแรก 

- ประมาณวา 1:100 มีปญหาโรคทางพันธุกรรม และพิการแตกําเนิด  
- ทารกแรกคลอดติดเชื้อบาดทะยักลดลง 8 เทาใน 10 ปที่ผานมา  
- แมรอยละ 16 ใหนมแมถึง 6 เดือน เด็ก 1.3 ลานคนหรือ 24.6% ขาด

สารอาหาร  
- ประมาณ 1% ตาบอดกลางคืน เนื่องจากขาดวิตามินเอ  
- 15% ซีดจากการขาดธาตุเหล็ก  
- 54% เจ็บปวยดวยสาเหตุจากโรคติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ และ

บาดเจ็บจากการหกลม  
- อัตราทองรวงลดลงเหลือ 1.33 คร้ังตอคนตอป  
- ติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน 0.85 คร้ังตอคนตอเดือน  
- โรคติดเชื้อที่พบบอยคือปอดบวม ตาแดง ไขไมทราบสาเหตุ บิดอาหารเปน

พิษ และไขเลือดออก  
- กวา 90% ไดรับวัคซีนครบ  
- 61.7% ฟนน้ํานมผุ  (กรมอนามัย ,  2540 อางใน 

http://advisor.anamai.moph.go.th/factsheet/school3-3.htm) 

2. สถานภาพเดก็และเยาวชนไทย ชวงปฐมวยั วัยเขาโรงเรียนและวัยรุน 

 จากการศึกษาสถานการณของเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหวาง 0-24 ป ซึ่งมีจาํนวน 27.9 ลาน
คน ในปพ.ศ. 2540 พบขอเท็จจริงดังนี ้
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 2.1 ปฐมวัย 
  ปจจุบันมีเด็กวัยนี้ 5.355 ลานคน มีเด็กเกิดนอยลงและรอดตายมากขึ้น 8% มีน้ําหนักแรก
เกิดนอย พบวา อัตราการตาย ในขวบปแรก ลดลงเหลือเพียง 34 ตอพัน สาเหตุการตาย 5 อันดับ
แรกคือ ปญหาเกี่ยวเนื่องจากการคลอด รูปวิปริตแรกเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ
แบคทีเรีย และโรคระบบทางเดินอาหาร 
  ในภาพรวมสภาวะโภชนาการดีข้ึน แตก็ยังมีเด็กขาดสารอาหารสัดสวนการใหนม แม
ลดลงและระยะเวลาการใหนมแมก็ส้ันลง เนื่องจากความบีบค้ันทางเศรษฐกิจ สังคม  
  สําหรับพัฒนาการทางสติปญญา จิตใจ และอารมณในเด็ก 5 ขวบปแรก กวา 80% ถูกฝก
ใหชวยเหลือตัวเองไดกอนอายุ 2 ขวบ มักสอนใหไหว ชวยงานบาน กลาวคําขอโทษ และขอบคุณ 
มีเมตตาตอสัตว มีระเบียบวินัย รูจักใหอภัย พบวาเด็กปฐมวัย 1 ใน 3 คนมีพัฒนาการต่ํากวา
เกณฑ และ 3 ใน 4 คนถูกฝากเลี้ยงในศูนยเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน  
  โดยสรุปสถานการณของเด็กในชวงนี้คือ อัตราการตายของทารกลดลง เหลือเพียง 
34:1,000 คน สภาวะโภชนาการโดยภาพรวมดีข้ึน แตยังมีเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ขาดสารอาหาร 
ประมาณ 1.3 ลานคน การใหวัคซีนครอบคลุมกวา 90% (กรมอนามัย, เพิ่งอาง) 
 

2.2 วัยเขาโรงเรียน 
 ในปพ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีเด็กวัยนี้ 10.977 ลานคน อัตราการตายลดลง ประมาณ 

6,000 คนตอป ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากอุบัติเหตุ ประมาณ 1,500-1,800 รายตอป เปนเด็กชาย
มากกวาหญิง 7 เทา มักเจ็บปวยตองเขารับการรักษาดวยสาเหตุจาก โรคติดเชื้อ โรคทางเดิน
หายใจ โรคระบบไหลเวียนเลือด อุบัติเหตุ และถูกทําราย  

 สวนสูงและน้ําหนักเพิ่มข้ึนจาก 10 ป ที่แลว แตมีภาวะทุพโภชนาการ อยู 18.6% เด็กใน
เมืองมีภาวะอวน 15.6% ซึ่งสวนใหญเปนเด็กในครอบครัวที่ไมออกกําลังกาย ชอบอาหารที่มีไขมัน
สูงเด็กวัยนี้ 1 ใน 20 คนเปนโรคคอพอก 1 ใน 4 คนโลหิตจาง และ1 ใน 10 คนมีระดับวิตามินเอใน
เลือดต่ํา นาจะมีผลตอศักยภาพการเรียนรู และพัฒนาการทางสติปญญา  

 ณ อายุ 12 ปมีเด็กฟนดีเพียง 14.7% และ 75.3% เปนเหงือกอักเสบนอกจากนี้ยังมี
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑถึง 14.6% เปนเหา 8.9% และเกลื้อน 7% เด็กในกรุงเทพฯ มีปญหาดาน
สายตาถึง10.8%  

 เด็กหญิงมีวินัย เปนผูนํา มีแรงจูงใจ เปนตัวของตัวเอง และมีพฤติกรรมดีกวาเดก็ชาย แตมี
ความวิตกกังวลมากกวา สวนเด็กชายชอบแสดงตัวเชื่อมั่นในตัวเอง เวลาวางของเด็กสวนใหญมัก
ใชไปกับการเลน มากกวาการอาน เด็กในชนบทมีโอกาสรวมกิจกรรมทางศาสนามากกวา ปญหา
สุขภาพจิตที่พบ คือความกาวราว ลักขโมย ปญหาการเรียนและเปนโรคประสาทประมาณ 8%  
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 เด็ก 9 ใน 10 คนไดรับการศึกษาภาคบังคับ แตยังไมเทาเทียมในดานคุณภาพ มักไดผลใน
เชิงการอานออกเขียนได แตยังออนดอยดานทักษะการดําเนินชีวิต การตัดสินใจ การประกอบ
อาชีพ และเพียง 3 ใน 5 คน มีโอกาสเรียนตอระดับมัธยมศึกษา  

 โดยสรุปสถานการณของเด็กในวัยนี้คือ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1,500-1,800 ราย  1 ใน 20 
คนเปนคอพอก 1 ใน 4 คนมีภาวะโลหิตจาง เด็กในเมือง 1 ใน 6 คนมีภาวะอวน 1 ใน 10 คน มี
ปญหาพฤติกรรม และ/หรือ เปนโรคประสาท รอยละ 1 เปนโรคจิต 9 ใน 10 คนเขาเรียน
ประถมศึกษา แต 1 ใน 3 คน ไมไดเรียนตอ หลังจากจบประถมศึกษา (กรมอนามัย, อางแลว)  

 
2.3 เยาวชนวัยรุน 
 ในปพ.ศ.2540 มีจํานวนเยาวชนวัยนี้อยู 11.57 ลานคน เฉลี่ยแลวในแตละครัวเรือนมี

เยาวชนอยูประมาณ 1.8 คน วัยรุน 1 ใน 4 คนแยกจากพอแม เพื่อนมีอิทธิพลสูง วัยรุน 9 ใน 10 
คนรับรูขาวสารจากโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร และมีคาใชจายดานบันเทิงสูง มักเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ซึ่งเปนชายมากกวาหญิง 7 เทา มีพฤติกรรมขับข่ีไมปลอดภัย อาทิ ไมสวมหมวกนิรภัย ไมคาดเข็ม
ขัดนิรภัย และเสพยามาเมื่อขับรถ มีพฤติกรรมการบอนทําลาย สุขภาพตนเอง กลาวคือชาย 1 ใน 
6 คนเริ่มสูบบุหร่ีแตยังเยาว และติดบุหร่ีในวัยผูใหญ ด่ืมสุราเปนประจําถึง 1 ใน 5 คน อาจ นําเขา
สูการติดยาเสพติด ซึ่งชายเสพยาสูงกวาหญิง 15 เทา  

 วัยรุนนับเปนกลุมเสี่ยงของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะเอดส วยัรุนชาย สวนมาก
เคยเขาซอง และ 6 ใน 10 คนไมใชถุงยางวัยรุนชายเริ่มมีเพศสัมพันธคร้ังแรก ต้ังแตอายุ 15 ป 
วัยรุนหญิงในเมือง 50% มีเพศสัมพันธกอนแตงงาน และ 66% มีเพศ สัมพันธกับเพื่อนชายโดยไม
ใชถุงยาง และไมกลาพูดคุยเรื่องการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยกับคูของตน จึงมีปญหาตั้งครรภ
กอนสมรสนําไปสูการทําแทงอยางผิดกฎหมาย  

 เยาวชนในเมืองมีปญหาพฤติกรรมสูงกวาในชนบท อาทิ การแสดงออกที่รุนแรง 12.7% 
หวาดกลัว 7.3% ปญหาสุขภาพจิต 37.9%ซึ่งมักเปนเรื่องการเรียน อารมณ นิสัย โรคระบบ
ประสาท สมองพบปญหาการฆาตัวตายสูงในอายุ 15-24 ป และวัยรุนหญิงเมื่อเกิดความวิตก
กังวล มักปรากฏอาการอุปาทานระบาด เด็กและเยาวชนทําผิดคดีอาญาปละ 4,000 ราย ในระยะ 
5 ป ที่ผานมาคดียาเสพติดเพิ่มข้ึน 6 เทา คดีปลนทรัพยเพิ่มข้ึน 5 เทา ขมขืนเพิ่ม 
ข้ึน 2 เทา สาเหตุสวนใหญมาจากภาวะกดดันใน ครอบครัว เพื่อนชักจูง ปญหาเศรษฐกิจ ประมาท 
เลินเลอ และปจจัยเสริมคือ การดื่มสุรา เสพยา เที่ยวในสถานเริงรมย เลนการพนัน และครอบครอง
อาวุธมีคม  
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 วัยรุนในเมืองมีความคิดสรางสรรคสูงกวา ในขณะที่เยาวชนชนบทมีความเชื่อ ในศาสนา
มากกวา และมีเพียง 1 ใน 5 คน อานหนังสือในเวลาวาง 4 ใน 10 คน ชอบเที่ยว สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา 
ประมาณ 15% ชวยงานบาน เยาวชนไทยยุคนี้นิยมเลือกคูเองและแตงงานแบบใหม 

 โดยสรุปสถานการณของวัยรุนคือ สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10 รายตอวัน 1 ใน 20 คน
ศึกษาถึงขั้นอุดมศึกษา 1 ใน 5 คนใชเวลาวางดวยการอานหนังสือ 4 ใน 10 คนชอบเที่ยว ด่ืมสุรา 
และสูบบุหร่ี ชายติดยาเสพติดมากกวาหญิง 15 เทา 1 ใน 4 คนมีปญหาสุขภาพจิต และรอยละ 50 
ของเยาวชนอายุ 13-24 ป เขาสูแรงงาน และทํางาน เกิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห (กรมอนามัย, อาง
แลว) 
 สรุป ปจจัยทางดานรางกายที่มีผูรวบรวมไวสามารถแบงออกเปนชวงๆ ไดแก วัยเด็ก 5 
ขวบปแรก ชวงปฐมวัย วัยเขาโรงเรียนและวัยรุน โดยดูส่ิงที่มีผลทางดานรางกายในแตละชวง เชน 
ชวงเด็ก 5 ขวบปแรกดูเร่ืองปญหาโรคทางพันธุกรรม และพิการแตกําเนิด การติดโรคหลังคลอด 
และการไดรับวัคซีน ชวงปฐมวัยดูเร่ืองภาวะโภชนาการ ระดับสติปญญา และอารมณ ชวงวัยเขา
โรงเรียนดูเร่ืองภาวะโภชนาการ การเข็บปวยดวยโรคตางๆ และอุบัติเหตุ สําหรับชวงวัยรุนดูเร่ือง
พฤติกรรมที่เปนปญหาตางๆ เชน เสพยาเสพติด การเที่ยวกลางคืน การดื่มสุรา การสูบบุหร่ี และ
อุบัติเหตุ เปนตน 
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