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ความเป็นมา: ช่วงวยัก่อนเรียน เป็นช่วงวยัในการพฒันามนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานของ
การพฒันาทั้งปวง ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งมาก เด็กมีภาวะโภชนาการเกินและ
อว้นมากข้ึนส่งผลต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในวยัผูใ้หญ่ 
วัตถุประสงค์: ศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กวยัก่อนเรียนและหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะโภชนาการกบัปัจจยัต่าง ๆ ใน จ.นครราชสีมา 
วธีิการศึกษา : ศึกษาเชิงวเิคราะห์แบบการส ารวจภาคตดัขวาง (cross sectional analysis study) โดยสุ่ม
ตวัอย่างจาก 32 อ าเภอในพื้นท่ี เก็บข้อมูลจากกลุ่มเด็กอายุ 0- 6 ปีและผูป้กครองในระหว่างเดือน
เมษายน 2554- สิงหาคม 2554 วิเคราะห์ขอ้มูลโดย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และใช้ Chi-Square 
และ   Fisher's Exact Test วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ผลการศึกษา: เด็กวยัก่อนเรียนท่ีเขา้ร่วมทั้งส้ิน 395 คน ผูใ้หข้อ้มูลของเด็กวยัก่อนเรียนร้อยละ 62.03 
เป็นมารดา รองลงมาคือ ญาติ ร้อยละ 28.35 บิดา ร้อยละ 5.32 และ พี่เล้ียง ร้อยละ 0.25 ตามล าดบั เด็ก
วยัก่อนเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.66 และเพศชาย ร้อยละ 47.34 เป็นเด็กช่วงอาย ุ
มากกวา่ 11 เดือน ถึง 6 ปี ร้อยละ 73.67 รองลงมา คือ 0 ถึง 6 เดือน ร้อยละ 14.94 ช่วงอาย ุมากกวา่ 6 
ถึง 11 เดือน ร้อยละ 11.14 ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ พบความชุกของเด็กน ้าหนกันอ้ยกวา่และ
มากกวา่เกณฑร้์อยละ 7.59 และ 11.9 ตามล าดบั ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายพุบความชุกของภาวะเต้ียร้อย
ละ12.91 น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงพบความชุกของเด็กท่ีผอมนอ้ยกวา่เด็กอว้น (ร้อยละ 8.61 และ 
9.11) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเส่ียงต่อภาวะทุโภชนาการไดแ้ก่ เพศหญิง 
(p=0.005) ช่วงอายขุองเด็กในช่วงอาย ุ11 เดือนถึง 6 ปี (p=0.013) ไม่กินแม่ (p=0.030)  กินนมแม่ < 3 
เดือนหรือ > 2 ปี (p=0.025) ประเภทอาหารท่ีชอบ (0.020) การศึกษาของมารดา ระดบั ปวช. /ปวส. 
(p=0.017) อาชีพของบิดาท่ีรับราชการ (p=0.028) ล าดบับุตรคนท่ี 4 ข้ึนไป (p=0.021) อายขุองบิดา 
14-20 ปี (p=0.000) อายขุองมารดา 14-20 ปี (p=0.008)  
สรุปและอภิปรายผล  ในจ.นครราชสีมา มีทั้งภาวะโภชนาการขาดและเกินโดยภาวะโภชนาการเกิน
และอว้นมากกว่าระดบัประเทศ ร่วมกบัมีปัญหาดา้นพฒันาการ ดงันั้น การดูแลเด็กวยัก่อนเรียนจึง
ควรประเมินปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและหามาตรการส่งเสริมดา้นโภชนาการและพฒันาการเด็กให้เพียงพอ
และเหมาะสมโดยความร่วมมือของระบบบริการสาธารณสุข ครอบครัวและในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
ค าส าคัญ : โภชนาการ เด็กวยัก่อนเรียน ความสัมพนัธ์ พฒันาการ จ.นครราชสีมา  
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บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 

Program for improve nutritional status and development  
in preschool children in Nakhon Ratchasima Province  

Background: Period of Infant and preschool children are the key time for growth and 
development. The world of Thai children and families has changed rapidly and 
extensively during the 20th century. Worldwide prevalence of childhood obesity and 
overweight has greatly increased.  
Objective: To evaluate the prevalence of malnutrition and factors associated in a 
population of pre-school children in Nakhon Ratchasima  
Methods: A analytical cross sectional study 32 districts in Nakhon Ratchasima was 
carried out from April 2011 to August 2011. This research studied the nutritional status 
and factors associated of 0-6 year-olds children. Nutritional status and developmental 
status were assessed. Moreover, we interviewed their parents with questionnaire then 
analyzed data by using frequency, percentage Chi-Square Test and Fisher’s exact test. 
Results: 395 subjected were collected. The prevalence of underweight and overweight 
including obesity by using weight- for- age Z-score were 7.59 and 11.9 % respectively. 
Stunting prevalence was 12.91% by length/height-for-age Z-score. Prevalence of thin 
was less than obesity by weight for height z-score (8.61 and 9.11 %). 
 Factors associated malnutrition and obesity included female gender (p= 0.015) 
age of the children between 11 months to 6 years (p=0.013), breast milk feeding 
(p=0.030), duration of breast milk feeding < 3 months and > 2 years (p=0.025), favorite 
food type (p=0.020), Maternal education (p= 0.017), paternal occupation (p=0.028), 
multiple birth ordered (p=0.021), paternal age between 14-20 years old (p=0.000) and 
maternal age between 14-20 years old (p=0.008).  
Discussion: In Nakhon Ratchasima province, northeast Thailand the prevalence of 
obesity found in this study was higher to that reported in national studies. Its 
associations factors should be considered in initiatives aimed at preventive measures 
in childhood. The child health supervision for proper nutrition and developmental 
care must disseminated among key stakeholders including health practitioner, policy 
makers, families  and the general population in community. 
Keywords: Nutritional status, preschool children, Developmental status, factors, 
associations, Nakhon Ratchasima, northeast Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 




