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กติติกรรมประกาศ 

 

รายงานการวิจัยฉบับน้ีครอบคลุมเน้ือหาการวิจัยด้านการส ารวจภาวะโภชนาการและ
พฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนใน จ. นครราชสีมา รวมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสร้างความตระหนกั
ในการสร้างเสริมสุขภาพสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาอาหารและโภชนาการท่ีน ามาสู่การสร้างสุขภาพ
ท่ีดีของเด็กวยัก่อนเรียน ในชุมชนและสถานศึกษา โดยร่วมส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแล
สุขภาพเชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อนัมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก เก่ง ดี และมี
ความสุข  

ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบคุณผูท่ี้ท  าให้โครงการวจิยัน้ีสมบูรณ์ไดแ้ก่ ท่านศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พล
ตรีหญิง แพทยห์ญิง วณิช วรรณพฤกษ์ ผูท่ี้ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน าในดา้นกุมารเวชศาสตร์ ผศ.ดร.
นเรศ เช้ือสุวรรณ และผศ. รัตนา รุจิรกุล ผูท่ี้ให้ความรู้และสอนประสบการณ์ดา้นการวิจยัและสถิติ 
และ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและครอบครัวท่ีให้ก าลงัใจด้วยดีตลอดมา ขอร าลึกถึงพระคุณ ครู
อาจารย ์ท่ีไดอ้บรมและให้ความรู้ เพื่อเกิดเป็นก าลงัใจอย่างแรงกลา้ในการท าโครงการวิจยัน้ี และท่ี
ส าคัญท่ีจะลืมไม่ได้ คือ เด็กวยัก่อนเรียนและผู ้ปกครอง รวมทั้ งครู พี่ เล้ียง และบุคลากรทาง
สาธารณสุขทุกท่านใน 32 อ าเภอของ จ. นครราชสีมาท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล ตอบแบบ
สัมภาษณ์และร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นอยา่งดี หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่โครงการวจิยัน้ี สามารถน าขอ้มูลไป
ใชเ้ป็นประโยชน์และสร้างแรงบนัดาลใจต่อผูป้กครอง คนในชุมชน และบุคลากรทางสาธารณสุขใน
การดูแลสุขภาพเด็กวยัก่อนเรียน เพื่อให้เป็นเยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดี มีคุณภาพและเป็นก าลงั
ส าคญัของ จ.นครราชสีมาและประเทศไทยในอนาคต 
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  บทคัดย่อภาษาไทย 
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 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำกำรวจิัย 
 ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาท่ีหลาย ๆ ประเทศต้องเผชิญมาโดยตลอด รวมถึง
ประเทศไทยท่ีประสบปัญหาดา้นอาหารและโภชนาการ ทั้งในดา้นการขาดสารอาหาร และการไดรั้บ
สารอาหารและพลังงานมากเกินไป รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ท าให้เกิดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ อนัได้แก่โรคอ้วนและโรคเร้ือรังท่ีไม่ติดต่อ (Non- Communicable 
Chronic Disease: NCD) ทั้งในเด็กและในผูใ้หญ่1, 2,7 อาทิ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งบางชนิด เป็นตน้ 
 รายงานข้อมูลจาก World Health Organization (WHO)  ปี  ค.ศ. 20047 ระบุว่าโรค 
NCD ทั้ งในประเทศท่ีพฒันาแล้วและประเทศท่ีก าลังพฒันามีสูงถึงร้อยละ 58.8 ของจ านวนการ
เจ็บป่วยและการบาดเจ็บท่ีมีสาเหตุจากอ่ืน ๆ  ส าหรับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั ขอ้มูลจากส านกั
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 25536 ไดร้ะบุสาเหตุส าคญัของการตาย
ก่อนวยัอนัควรและทุพพลภาพของประชากรไทยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายของ
ประชากรไทยในล าดับต้น ๆ ได้แก่ อันดับ 3 ในเพศชาย รองจากโรคเอดส์และอุบัติเหตุจราจร 
ในขณะท่ีถูกจดัเป็นอนัดับ 2 ในเพศหญิง รองจากโรคเอดส์ นับเป็นภยัคุกคามท่ีจะน าไปสู่ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของประชาชน หากไม่รีบเร่งหาแนวทางป้องกนั
ตั้งแต่วยัเด็กก่อนเรียน  หลายหน่วยงานในประเทศไทยตระหนกัถึงความส าคญัของภาวะสุขภาพของ
ประชากรเด็กจึงท าการส ารวจและศึกษาถึงสถานการณ์สุขภาพเด็กปฐมวยั (แรกเกิดถึง 5 ปี) พบวา่มี
ประเด็นปัญหาท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.1.1  ทารกแรกเกิดน ้ าหนกันอ้ย คือมีน ้ าหนกัแรกเกิดนอ้ยกวา่ 2,500 กรัม แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ ทารกแรกเกิดน ้าหนกันอ้ยจากการคลอดก่อนก าหนด และจากปัจจยัของการตั้งครรภ ์โดย
สาเหตุส าคัญ6, 8, 9 ได้แก่ ภาวะโภชนาการมารดา การไม่ฝากครรภ์หรือฝากครรภ์น้อยกว่า 4 คร้ัง 
มารดาใชส้ารเสพติด มีภาวะแทรกซอ้นระหวา่งตั้งครรภ ์เช่น เลือดออกทางช่องคลอด ความดนั 
โลหิตสูงขณะตั้ งครรภ์ หรือ น ้ าหนักแม่ เพิ่มข้ึนน้อยกว่า 10 กิโลกรัม ข้อมูลจากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขพบว่า พ.ศ. 2543 - 2552 พบว่า มีทารกน ้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 
ค่อนขา้งคงท่ีเป็นร้อยละ 8.5 – 8.9 ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายของแผนพฒันาสาธารณสุขฉบบัท่ี 10 ท่ีก าหนด
เป็นร้อยละ 7  
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 1.1.2 การขาดสารอาหารโปรตีนและพลงังานในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี  ปัญหาโภชนาการ
ในศตวรรษท่ี 21 ของประเทศท่ีก าลงัพฒันารวมทั้งประเทศไทย มีความสอดคลอ้งกนั คือ การมีภาวะ
โภชนาการขาดในพื้นท่ียากจนหรือท้องท่ีห่างไกล และปัญหาภาวะโภชนาการเกินเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะในสังคมเมือง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดโรคเร้ือรังหรือมีปัญหาทั้งสองภาวะในพื้นท่ีเดียวกนั
1,2 หรือท่ีเรียกว่า Double burden of malnutrition ตอนน้ีการขาดสารอาหารลดลงอย่างมีนยัส าคญั แต่
ในขณะเดียวกัน ภาวะโภชนาการเกินกลับมีแนวโน้มสูงข้ึน และมีปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลให้ปัญหา
เหล่าน้ีมีความซบัซ้อนมากยิ่งข้ึนดว้ย3  การท่ีเด็กมีภาวะโภชนาการเกินและเป็นโรคอว้นส่งผลให้พบ
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเพิ่มข้ึนทั้งในเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นการบัน่ทอนคุณภาพของทรัพยากร
มนุษยข์องประเทศในอนาคต1-4 

 ในการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 
2551-2 ในเด็กอายุ 1- 5 ปี พบวา่ ภาวะน ้ าหนกัเกินร้อยละ 4.8 ซ่ึงสูงข้ึนจากการส ารวจเม่ือปี 2540 ถึง
1.5 เท่า และมีเด็กท่ีเต้ียแคระแกร็นร้อยละ 6.3 และเด็กอายุต  ่ากวา่ 2 ปีมีภาวะเต้ียแคระรุนแรงร้อยละ 
2.4 ซ่ึงมีการศึกษาติดตามในระยะยาวพบวา่เด็กท่ีเต้ียแคระแกร็นรุนแรงในช่วง 2 ขวบปีแรกมีคะแนน
เชาวน์ปัญญาท่ีอายุ 9 ปี ต ่ากวา่เด็กท่ีไม่เต้ียแคระแกร็นถึง 10 จุด3 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งวยั เด็กทุก
กลุ่มอายมีุความชุกของภาวะน ้าหนกัมากกวา่เกณฑสู์งกวา่ภาวะน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์4 

 1.1.3 สุขภาพช่องปากเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี38  จากการส ารวจทนัตสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2549-50 ในเด็กอายุ 3 ปีและ 5- ปี พบว่า เด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 38.6 และเด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 19.36 
ปราศจากฟันผุ  ดังนั้นอตัราฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ในช่วง 10-20 น้ีค่อนข้างคงท่ีเป็นร้อยละ 66- 80 
สาเหตุหลกัของฟันน ้ านมผเุกิดจากการด่ืมนมไม่เหมาะสม การกินอาหารแป้งและน ้าตาลบ่อย การไม่
ท าความสะอาดช่องปาก และเขา้ไม่ถึงบริการทนัตกรรม ซ่ึงเป็นผลจากความเช่ือ วฒันธรรม สังคม
และเศรษฐกิจ 
 1.1.4 ปัญหาการขาดแร่ธาตุท่ีส าคญั  ความชุกโลหิตจางจาการขาดธาตุเหล็กในเด็กแรก
เกิดถึง 5 ปี ในปี 2538 เป็นร้อยละ 25.2 ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้  การท่ีเด็กอายุ 0- 5 ปี มีภาวะขาดธาตุ
เหล็ก เป็นผลสืบเน่ืองจากตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา โดยพบวา่หญิงวยัเจริญพนัธ์ุมีภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก ในปี 2544 ร้อยละ 40.7 และหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ค่อนขา้งคงท่ีตั้งแต่ปี 2540- 2547 คือร้อยละ 11- 13  นอกจากน้ียงัพบหญิงมีครรภ์เป็นโรคขาดสาร
ไอโอดีนในปี 2547 สูงถึงร้อยละ 59 ลดลงเพียงเล็กน้อยจากปี 2540 ท่ีส ารวจพบร้อยละ 73  ใน
ระดับประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารส าหรับประชาชน จึงไดพ้ฒันาเคร่ืองมือ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการบริโภค
อาหารท่ีดีส าหรับคนไทย (Food Based Dietary Guidelines; FBDG) หรือโภชนบญัญติั จ านวน 9 ขอ้ 
ส าหรับประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปี ข้ึน ใน พ.ศ. 2540  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการป้องกนัและแกไ้ข
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ปัญหาทุโภชนาการ พิษภยัในอาหาร และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี โดย 1 ใน 9 ของขอ้ปฏิบติั 
คือ “กินพืชผกัให้มากและกินผลไมเ้ป็นประจ า”  ต่อมาใน พ.ศ. 2542 ได้พฒันาเคร่ืองมือในรูปของ 
“ธงโภชนาการ” เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการส่ือสารให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึงปริมาณ
อาหารแต่ละหมวดหมู่ท่ีควรบริโภคในแต่ละวนั อยา่งไรก็ตาม ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
ไม่เหมาะสมในคนไทยยงัคงมีอยู่ โดยเฉพาะการบริโภคผกัและผลไม้ ดังจะเห็นได้จากรายงาน
การศึกษาบริโภคอาหารท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นว่า คนไทยบริโภคผกัและผลไม้ในปริมาณท่ีน้อยกว่า
ปริมาณเสนอแนะอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวยัเรียนในเขตเมือง ผลการส ารวจพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เม่ือ พ.ศ. 2547 พบว่า เด็กนักเรียนบริโภคผกัเพียงเฉล่ียวนัละ 14.3 
กรัม หรือเท่ากบั 1.5 ช้อนกินขา้วเท่านั้น ซ่ึงปริมาณตามธงโภชนาการเสนอแนะให้เด็กอายุ 6-13 ปี 
บริโภคผกัวนัละ 4 ทพัพีหรือเท่ากบั 12 ชอ้นกินขา้ว  
 
 สภาพแวดลอ้มของเด็กไทยในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งระบบการศึกษา สถาบนั
ครอบครัว บทบาทของพ่อแม่ การเล้ียงดูและอิทธิพลของส่ือสาธารณะส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพฒันาการทุกดา้นของเด็ก ในสังคมเมืองมีเด็กถูกทอดทิ้งและถูกฝากเล้ียงในศูนยเ์ด็ก
อ่อน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากข้ึน  ท าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งเด็กและพ่อแม่มากข้ึน ในสังคมชนบท เด็ก
ถูกทอดทิ้งให้ผูสู้งอายุ (ปู่  ย่า ตา ยาย ) เป็นผูดู้แล เน่ืองจากบิดามารดาต้องไปท างานในเมือง พบ
ปัญหาครอบครัวแตกแยกมากข้ึนจากความเครียดในสังคมปัจจุบนั  ขอ้มูลจากการส ารวจเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2545 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่าเด็กอายุ 0- 5 ปี ใน จงัหวดันครราชสีมาอยูใ่น
สถานรับเล้ียงเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือโรงเรียน ถึงร้อยละ 20 การส ารวจเด็กอายุ 0 – 14 ปี พบว่า 
ในเขตเทศบาลเด็กอาศยัอยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวและเด็กท่ีไม่ได้อาศยัอยู่กับบิดาหรือ
มารดา ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 3 และร้อยละ 3.3 ตามส าดบั ส่วนนอกเขตเทศบาลเด็กอาศยัอยูก่บับิดาหรือ
มารดาเพียงคนเดียว และเด็กท่ีไม่ไดอ้าศยัอยู่กบับิดาหรือมารดา ร้อยละ 2.3 ร้อยละ 10 และร้อยละ 
14.7 ตามส าดบั   ความเฉลียวฉลาดของเด็กส่วนหน่ึงมาจากปัจจยัด้านมารดาท่ีควรมีการเตรียมตวั
ก่อนสมรสและเม่ือตั้งครรภ ์ควรฝากครรภท์นัทีท่ีรู้วา่ตั้งครรภห์รือก่อนอายุครรภ ์ 12 สัปดาห์ มารดา
ควรมีโภชนาการเหมาะสม ไม่เป็นโรคโลหิตจางและไม่ขาดสารไอโอดีน เม่ือเด็กคลอดออกมา ตอ้ง
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการขาดออกซิเจน โดยไม่ได้รับการดูแลจากระบบบริการสาธารณสุขท่ี
เหมาะสม เด็กไดด่ื้มนมแม่ ไม่มีภาวะทุโภชนาการ ไดรั้บอาหารเสริมตามวยัเม่ืออายุ  4- 6 เดือน โดย
ได้รับอาหารในลกัษณะ ปริมาณและชนิดท่ีเหมาะสม มีสารอาหารครบถ้วน เด็กตอ้งได้รับวคัซีน
ป้องกนัโรคครบถว้น รวมทั้งไดรั้บการประเมินและการกระตุน้พฒันาการตามวยัจากผูดู้แล 
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 สังคมไทยมุ่งหวงัให้เด็กและเยาวชนเก่ง ดี และมีความสุข เด็กวยัก่อนเรียนเป็น
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า เน่ืองจากเป็นอนาคตท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศ เด็กท่ีมีคุณภาพ คือ ท่ีมี
การเจริญเติบโตและพฒันาการสมวยัทั้งดา้น ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและจริยธรรม
นั้น การเล้ียงดูและส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กไดรั้บ มีผลอยา่งยิง่ต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กและ
เยาวชนส่งผลต่อคุณภาพของประชากรในประเทศ1, 2, 6,7  
 การเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสม ผูดู้แลควรมีเวลาท่ีจะใหค้วามรัก สร้างเสริมความคิด ความรู้ 
ส่งแสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวญิญาณ ท่ีเหมาะสม มีคุณภาพชีวติท่ีดี และ
มีความสุขโดยตอ้งอาศยัความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งระดบัครัวเรือน หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ 
จงัหวดั และประเทศ โดยมีนโยบายทั้งดา้นสาธารณสุข การศึกษา และการประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้เด็ก
และผูเ้ล้ียงดูมีความรู้ และสามารถเขา้ถึงระบบบริการไดอ้ย่างทัว่ถึง และตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ระดบัหมู่บา้น และชุมชน  
 ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาเด็กวยัก่อนเรียน (0-5 ปี) 
ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 เพื่อเป็นกรอบในการพฒันาเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 
วนั หรืออายุต  ่ากวา่ 6 ปี ซ่ึงเป็นการพฒันามนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ เป็นรากฐานของการพฒันา โดยมี
ครอบครัวเป็นแกนหลกั ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพฒันาและเล้ียงดู โดยเล็งเห็นวา่การลงทุน
ในการพฒันาเด็กวยัก่อนเรียนเป็นการลงทุนท่ีน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน
เพราะความไม่มีคุณภาพของประชากรในสังคม1, 4  
 การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนไทยควรครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ 1) มิติด้านปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย ค่านิยม ความเช่ือ 
วฒันธรรม สุขภาพมารดาและเด็ก พฤติกรรมการรับประทานอาหารและพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก   
2) มิติดา้นสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา โครงสร้างประชากร ครอบครัวและ
สภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็ก และ 3) มิติด้านระบบสนับสนุน ประกอบด้วย 
นโยบาย แผนงานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน1  
 จงัหวดันครราชสีมา  ตั้งอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  บนท่ีราบสูงโคราช  ละติจูด 
15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวนัออก สูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 187 เมตร  มีพื้นท่ี 
20,493.964  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  12,808,728  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นท่ี  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีประชากรจ านวนทั้งส้ิน 2,582,089 คน (จ านวนประชากร  ณ  เดือนธนัวาคม 
2553 : ประกาศส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 4 ก.พ.54) 
 ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดันครราชสีมา5 ได้รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน
จงัหวดันครราชสีมา ปี 2554  จากการส ารวจขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ซ่ึงเป็นขอ้มูลในระดบั
ครัวเรือน ท่ีจดัเก็บจากทุกครัวเรือนท่ีมีผูอ้าศยัอยู่จริงในหมู่บา้น ชุมชน ทั้งท่ีมีเลขบา้นและไม่มีเลข
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บ้าน เพื่ อ ช้ีบ่ งคุณภาพชีวิตของคนไทยในแต่ละปี   แบบส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้ นฐาน 
ประกอบด้วย 6 หมวด 42 ตวัช้ีวดั   ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกับการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ียงัไม่บรรลุ
เป้าหมาย ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดั เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานโดยไดกิ้นอาหารอยา่ง
เหมาะสมเพียงพอตามวยัซ่ึงมีผลให้มีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมของจงัหวดั 
พบว่ามีเด็กผา่นเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 99.9 จากจ านวนเด็กท่ีส ารวจทั้งหมด 85,186 คน ไม่ผ่านเกณฑ ์
92 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 จึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ซ่ึงตั้งเป้าหมายวา่เด็กทุกคนในจงัหวดั
นครราชสีมาต้องผ่านเกณฑ์ และตวัช้ีวดัท่ีบ่งถึงการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้นยงัไม่บรรลุตามเกณฑ์ จากขอ้มูลปี 2550 ในระดบัจงัหวดันครราชสีมา พบครัวเรือนท่ีสมาชิก
มีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ ของหมู่บา้น 7,377,149 ครัวเรือน (ร้อยละ 95.3) และไม่มี ส่วนร่วม 
366202 ครัวเรือน (ร้อยละ 4.7) ซ่ึงไม่บรรลุเป้าหมายเป็นอนัดบัหน่ึงในระดบัจงัหวดั     
 โครงการวจิยัน้ีมุ่งหวงัท่ีจะน าผลไปช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของเด็กในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา ในด้านโภชนาการ การเล้ียงดู การกระตุน้พฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยั โดยเร่ิมจาก
ระดบัครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ผูมี้ส่วนในการดูแลเด็ก และประชาชนทัว่ไปมีความตระหนกัใน
เร่ืองสุขภาพ และสามารถน าไปใชก้บัการเล้ียงดูบุตรหลานไดอ้ยา่งมีสุขภาพดีและมีความสุข 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 ศึกษาถึงภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ี 
จงัหวดันครราชสีมา  
 1.2.2  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโภชนาการในเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 
นครราชสีมาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน  ไดแ้ก่ 

     1.2.1.1  ประวติัการตั้งครรภแ์ละการคลอด 
     1.2.1.2  พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟัน 
     1.2.1.3  การเตรียมและกระจายอาหาร 
     1.2.1.4  ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะ 
     1.2.1.5  ทศันคติและความรู้ของผูป้กครอง 

 1.2.3  การสร้างความตระหนกัในการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการเด็กวยัก่อน
เรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 1.2.4  ศึกษาพฒันาการของเดก็วยัก่อนเรียน 
 1.2.5  ศึกษาทัศนคติ ของผู ้ปกครองต่อภาวะโภชนาการเด็กและการสร้างความ
ตระหนกัในการสร้างเสริม สุขภาพดา้นโภชนาการเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา
และสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาอาหารและโภชนาการ ท่ีน ามาสู่การสร้างสุขภาพท่ีดีของเด็กวยัก่อน
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เรียน ในชุมชนและสถานศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพเชิงรุก และสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา   ตวัแปรที่ศึกษา คือ ภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต
ของเด็กวยัก่อนเรียน โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโภชนาการและพฒันาการเด็ก   ไดแ้ก่ ประวติั
การตั้งครรภแ์ละการคลอด พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการดูแลฟันการเตรียมและกระจาย
อาหาร และ ปัจจยัทางดา้นสังคมและเศรษฐานะ  ทศันคติและความรู้ของผูป้กครอง 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นที่  พื้นที่ที่ศึกษาคือ 32 อ าเภอ ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
เป็นการศึกษากบักลุ่มผูป้กครองเด็กอายุ 0-6 ปี และคณะกรรมการด าเนินงานที่เป็นตวัแทนที่ถูก
คดัเลือกโดยชุมชน ตวัแทนของโรงพยาบาลชุมชน  อาสาสมคัรสาธารณสุข  ผูบ้ริหารและสมาชิก
องค ์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ครู  พี ่เล้ียงศูนย เ์ด็ก   และแกนน าดา้นสุขภาพในเขตจงัหวดั
นครราชสีมาทั้ง 32 อ าเภอ  
 1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 
2554- เดือนมกราคม พ.ศ.2556 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 2 ปี  

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1  มีรายงานการวิเคราะห์ปัญหาดา้นโภชนาการและพฒันาการของเด็กวยัก่อน
เรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 1.4.2  มีคู่มือการเสริมสร้างความรู้และทกัษะเร่ืองสุขาภิบาลอาหารส าหรับเด็กวยั
ก่อนเรียน  
 1.4.3  บุคลากรในทอ้งถิ่น เช่น ครู เจา้หน้าที่สถานีอนามยั ไดร้ับการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งทั้งในดา้นการประสานความร่วมมือ และองค์ความรู้ที ่จะน าไปเผยแพร่ให้กบั
ครัวเรือนและชุมชนต่อไป  
 1.4.4  ศูนยสุ์ขภาพชุมชน ศูนยเ์ด็กเล็ก หรือโรงพยาบาล ไดร้ับการพฒันาให้เป็น
ตวัอย่างและเป็นศูนยก์ลางให้ชุมชนมาเรียนรู้  
 1.4.5 เด็กในชุมชนและคนในชุมชนมีความตระหนกั เขา้ใจและสามารถน าไปใช้ใน
การดูแลเด็กได ้ 
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บทที ่2 
วธีิด ำเนินงำนวจิยั 

 
 การศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กว ัยก่อนเรียนในเขตจังหวัด
นครราชสีมาเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึงภาวะโภชนาการและพฒันาการ
ของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา รวมทั้ งปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งการตรวจ
ร่างกายเพื่อวดัการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ของเด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ใช้การวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกั 
โดยมีองคป์ระกอบของวธีิด าเนินการวจิยัท่ีจะน าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 

1. แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  
2.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.  วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

2.1  แหล่งทีม่ำของข้อมูล  
 2.1.1 ประชำกร  ประชากรเป้าหมาย (Population)ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  เด็กอายุ 0-5 ปี 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุแรกเกิดถึง1ปี และกลุ่มอายุ1 ปีถึง 5 ปีท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา ซ่ึงจะคลอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด 32 อ  าเภอ ดงัต่อไปน้ี อ าเภอเมือง สีคิ้ว หนองบุญมาก 
โชคชยั ครบุรี ปากช่อง หว้ยแถลง สีดา โนนแดง ประทาย พระทองค า เมืองยาง ล าทะเมนชยั ชุมพวง 
บา้นเหล่ือม ขามทะเลสอ สูงเนิน บวัลาย แกง้สนามนาง พิมาย คง เฉลิมพระเกียรติ วงัน ้าเขียว เสิงสาง 
เทพารักษ์ ด่านขุนทด โนนไทย ขามทะเลสอ โนนสูง บวัใหญ่ จกัราชและอ าเภอปักธงชัย จ านวน
ประชากรท่ีจะศึกษาในการศึกษาน้ีจ านวนทั้ งหมด 159,827 คน (ข้อมูลจาก กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) 
 ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์คือผูเ้ล้ียงดูหลกั
หรือผูดู้แลประชากรเป้าหมายในช่วงเวลาท่ีเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ครูหรือผูดู้แล
เด็กในศูนยเ์ด็กเล็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.1.2  กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศึกษำ  การก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาท าตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรอาย ุ 0- 5 ปี ของจงัหวดั
นครราชสีมาจ านวนประชากร 159,827 คน โดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ ดงัน้ี 
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 สูตรของ ทาโร ยามาเน่ 
  n =      N/1 + Ne2 

  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ระดบั 0.05  
 แทนค่า  n =159,827 /1+ (159,827)(0.05)2 

       = 400 คน 
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งรายอ าเภอจากสัดส่วน จ านวนประชากร อาย ุ 0-6 ปี ราย
อ าเภอโดยเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาจมีความผิดพลาดไวอ้ าเภอละ 5 คน รวมเป็น  560 คนแยกเป็นราย
อ าเภอ ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากร รายอ าเภอ  
 

ที่ ช่ืออ ำเภอ จ ำนวนตัวอย่ำง
ตำมสัดส่วน
ประชำกร 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง
เป้ำหมำย 

กลุ่มตัวอย่ำงที่
เกบ็รวบรวม
ข้อมูลได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
เป้ำหมำย 

1.  เมืองนครราชสีมา 64 69 69 100.00 
2.  ขามสะแกแสง 7 12 7 58.33 
3.  คง 12 17 12 70.59 
4.  ครบุรี 15 20 15 75.00 
5.  จกัราช 12 17 11 64.71 
6.  ชุมพวง 13 18 13 72.22 
7.  โชคชยั 12 17 11 64.71 
8.  ด่านขนุทด 20 25 19 76.00 
9.  ขามทะเลสอ 4 9 4 44.44 
10.  โนนไทย 11 16 11 68.75 
11.  โนนสูง 19 24 19 79.17 
12.  บวัใหญ่ 13 18 13 72.22 
13.  ประทาย 12 17 12 70.59 
14.  ปักธงชยั 17 22 22 100.00 
15.  ปากช่อง 30 35 20 57.14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 

ตารางท่ี 2.1 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากร รายอ าเภอ (ต่อ) 
 

ที่ ช่ืออ ำเภอ จ ำนวนตัวอย่ำง
ตำมสัดส่วน
ประชำกร 

จ ำนวน
ตัวอย่ำง
เป้ำหมำย 

กลุ่มตัวอย่ำงที่
เกบ็รวบรวม
ข้อมูลได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
เป้ำหมำย 

16.  พิมาย 20 25 18 72.00 
17.  สีคิ้ว 20 25 20 80.00 
18.  สูงเนิน 12 17 12 70.59 
19.  หว้ยแถลง 12 17 12 70.59 
20.  เสิงสาง 12 17 12 70.59 
21.  บา้นเหล่ือม 4 9 4 44.44 
22.  หนองบุญมาก 10 15 10 66.67 
23.  แกง้สนามนาง 6 11 6 54.55 
24.  โนนแดง 4 9 4 44.44 
25.  วงัน ้าเขียว 7 12 7 58.33 
26.  เฉลิมพระเกียรติ 5 10 6 60.00 
27.  เทพารักษ ์ 4 9 4 44.44 
28.  เมืองยาง 4 9 4 44.44 
29.  ล าทะเมนชยั 5 10 4 40.00 
30.  พระทองค า 6 11 6 54.55 
31.  บวัลาย 4 9 4 44.44 
32.  สีดา 4 9 4 44.44 

รวม 400 560 395 70.54 
 

3.2  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติย
ภูมิ ก่อนท าการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากองค์กรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดย
ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิก่อนลงเก็บขอ้มูลปฐมภูมิในพื้นท่ี 
 3.2.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการคดัลอกจาก
แหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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        3.2.1.1  รายงานจ านวนประชากรและขอ้มูลทางเศรษฐกิจ เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากส านกังานพฒันาชุมชน ในเขตพื้นท่ี จงัหวดันครราชสีมา 
        3.2.1.2  สถานะสุขภาพของเด็กอายุ 0-6 ปี ในเขตพื้นที่ จงัหวดันครราชสีมา 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากศูนยสุ์ขภาพชุมชนในอ าเภอต่างๆ จ านวน 32อ าเภอ 
 3.2.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้หลายวิธี
ร่วมกนั  โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 
  3.2.2.1  การสังเกต (Observation) ในการศึกษาสภาพบริบทชุมชน บริบท
ครอบครัวและศึกษาพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กอายุ 0-6 ปี ของผูป้กครอง โดยสังเกตตามแนว
ทางการสังเกต ในหมู ่บา้นเป้าหมาย ในการศึกษาพฤติกรรมการเล้ียงดูเด ็กอายุ 0-6 ปี  ของ
ผูป้กครอง เลือกกลุ่มประชากรในการสังเกตที่มีความหลากหลาย เช่น ครอบครัวที่มีเด็กในกลุ่ม
อายุ 0-1 ปี ครอบครัวที่มีเด็กในกลุ่ม 1-3 ปี และครอบครัวที่มีเด็กในกลุ่มอายุ 3-6 ปีโดยพิจารณา
คดัเลือกครอบครัวที่เล้ียงดูเด็กที่มีสภาวะสุขภาพของเด็กแตกต่างกนั เช่น ภาวะโภชนาการการมี
พฒันาการตามวยั สภาวะทนัตสุขภาพของเด็กในแต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบกบัลกัษณะของผูเ้ล้ียงดูท่ี
แตกต่างกนั 
  3.2.2.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (ln–Depth Interview) ในการศึกษาบริบทของ
ชุมชนและครอบครัว โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในชุมชนและผูเ้ล้ียงดูเด ็ก 
การศึกษาพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กอายุ 0-6 ปี ของผูป้กครอง เลือกกลุ่มประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ี
มีความหลากหลาย เช่น ผูป้กครองเด็กในกลุ่มอายุ 0-6 เดือน กลุ่มอายุ 6 เดือน -1 ปี และกลุ่มอายุ 
1-6 ปีโดยพิจารณาคดัเลือกครอบครัวท่ีเล้ียงดูเด็กท่ีมีสภาวะสุขภาพของเด็กแตกต่างกนั เช่น ภาวะ
โภชนาการ การมีพฒันาการตามวยั  สภาวะทนัตสุขภาพ ของเด็กในแต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบกบั
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.2.2.3  การประเมินภาวะโภชนาการ ใช้เกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโตและการ
ประเมินภาวะโภชนาการ เกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโต เป็นค่าท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลน ้ าหนัก
และความยาวหรือส่วนสูงจากเด็กท่ีได้รับอาหารและการเล้ียงดูท่ีถูกต้องเหมาะสม อาศัยอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยบ่อยและสามารถเจริญเติบโตได้เต็มศกัยภาพตาม
พนัธุกรรม (Full growth potential) ด้วยเคร่ืองมือวดัและวิธีการวดัมาตรฐาน  จ านวนของเด็กแต่ละ
กลุ่มอายุและเพศมีจ านวนคนท่ีมากพอ ในรายงานน้ีใช้เกณฑ์อา้งอิงน ้ าหนกั ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดั
ภาวะโภชนาการอ่ืนๆ ของประชาชนไทยอายุ 1 วนั-19 ปี พ.ศ. 2542 ในการวเิคราะห์ภาวะโภชนาการ 
เกณฑอ์า้งอิงฯ น้ี เป็นชุดล่าสุดท่ีกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขใชข้อ้มูลคดัเฉพาะ
เด็กท่ีมีโอกาสไดเ้ติบโตเต็มศกัยภาพ เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศโดยเก็บขอ้มูลระหว่าง
มิถุนายน พ.ศ. 2538 - ตุลาคม พ.ศ. 2539 ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 25426 (คณะท างานจดัท าเกณฑ์อ้างอิง 
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น ้ าหนกั ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการของประชาชนไทย. เกณฑ์อา้งอิง น ้ าหนกั ส่วนสูง
และเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการของประชาชนไทยอายุ 1 วนั – 19 ปี. กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
2542.) และไดก้ าหนดจุดตดั (cut-off point) ท่ีใชใ้นการประเมินภาวะโภชนาการไวด้งัน้ี 

1) ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ(Height for Age) สัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการท่ี 
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองยาวนานในอดีต จึงบ่งช้ีภาวะการขาดสารอาหารแบบเร้ือรัง จุดตดัคือ 

สูงกวา่เกณฑ ์>+2 SD 
ค่อนขา้งสูง >+1.5 SD ถึง +2 SD 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ -1.5 SD ถึง +1.5 SD 
ค่อนขา้งเต้ีย <-1.5 SD ถึง -2 SD 
เต้ีย <-2 SD 

2) น ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ(Weight for Age) เกิดจากการมีขอ้จ ากดัท่ีไม่ 
สามารถแยกแยะการขาดสารอาหารแบบฉับพลนัจากการขาดสารอาหารแบบเร้ือรัง นอกจากน้ีเด็ก
อายเุดียวกนัท่ีมีส่วนสูงต่างกนั จะถูกประเมินระดบัภาวะโภชนาการดว้ยดชันีตวัน้ี จุดตดัคือ 

น ้าหนกัมากกวา่เกณฑ์ >+2 SD 
น ้าหนกัค่อนขา้งมาก >+1.5 SD ถึง +2 SD 
น ้าหนกัตามเกณฑ ์-1.5 SD ถึง +1.5 SD 
น ้าหนกัค่อนขา้งนอ้ย <-1.5 SD ถึง -2 SD 
น ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์ <-2 SD 

3) น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (Weight for Height) สามารถแยกแยะภาวะ 
โภชนาการการของเด็กอาย ุเดียวกนัท่ีมีส่วนสูงต่างกนัได ้จุดตดัคือ 

อว้น >+3 SD 
น ้าหนกัเกินหรือเร่ิมอว้น >+2 SD ถึง +3 SD 
ทว้ม >+1.5 SD ถึง +2 SD 
สมส่วน -1.5 SD ถึง +1.5 SD 
ค่อนขา้งผอม <-1.5 SD ถึง -2 SD 
ผอม <-2 SD 

ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายรุ่วมกบัน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงเป็นการประเมินภาวะ 
โภชนาการของเด็กเพื่อแยกแยะใหไ้ดว้า่เด็กนั้นมีส่วนสูงอยูใ่นเกณฑเ์ต้ียหรือเป็นไปตามเกณฑห์รือ
สูงกวา่เกณฑแ์ละมีน ้าหนกัท่ีสมส่วนกบัส่วนสูงหรือไม่ สามารถประเมินระดบัความรุนแรง และ
ระดบัความเร้ือรังของภาวะทุโภชนาการได ้
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3.2.2.4 การประเมินพฒันาการ ใช้แบบประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั - อนามยั 
49 (คู ่ม ือการประเม ินพฒันาการเด ็กปฐมวยัด ว้ยอนาม ยั  49 (Version 6July07) จดัท าโดย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศอ. 4) อนามยั 49 เป็นแบบตรวจประเมินพฒันาการเด็ก  ท่ีส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามยัจดัท าข้ึนร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวทิยาลยั กรมสุขภาพจิต กรมอนามยั 
เพื่อเป็นการคดักรองเบ้ืองตน้ส าหรับเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข พ่อแม่ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้ใหเ้ป็น
แบบประเมินพัฒนาการท่ีใช้ง่าย สะดวก และศึกษาแนวทางในการทดสอบด้วยตนเองได้ โดย
แบ่งเป็น 15 ช่วงอาย ุตั้งแต่ แรกเกิด จนถึง 72 เดือน หวัขอ้ในการประเมิน (Items) ท่ีใชใ้นการทดสอบ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้นหลกั รวมทั้งหมด 48 Items ไดแ้ก่ 

1) ดา้นสังคม (Social and ) ประกอบดว้ย 9 Items (คิดเป็นร้อยละ 19 ของ  
Items ทั้งหมด) เร่ิมจากจอ้งหนา้ การยิม้ การแสดงอารมณ์ การเล่น การแสดงความตอ้งการ รวมไปถึง
การเล่น การรู้จกัปฏิเสธ และการรอคอย 
   2) ดา้นภาษา (Language ) ประกอบดว้ย 23 Items (คิดเป็นร้อยละ 48 ของ 
Items ทั้งหมด) โดยเร่ิมจาก Body Language ท่ีตอบสนองต่อการไดย้นิ การพดูเป็นค าๆท่ีไม่มี
ความหมาย จนสามารถพดูไดห้ลายพยางคแ์ละมีความหมายมากข้ึน และพฒันาท่ีจะรู้ถึงรูปประโยค 
ประธาน (subject) กริยา (Verb) ค าคุณศพัท ์(adjective) ค าบุพบท (Preposition) ทราบความหมายของ 
สี จ านวนนบั ของค าต่างๆ รวมถึงประโยชน์ของส่ิงของต่างๆ และการเปรียบเทียบ เป็นตน้ 
   3) ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก (Fine Motors) ประกอบดว้ย 10 items(คิด
เป็น ร้อยละ 21 ของ Items ทั้งหมด) กลา้มเน้ือมดัเล็กท่ีใชเ้ม่ือแรกคลอดใหม่ๆ คือ กลา้มเน้ือตา ต่อมา
คือฝ่ามือและใชน้ิ้วช่วยในการหยบิของเล็กๆ 
   4) ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross Motors) ประกอบดว้ย 6 items (คิด
เป็นร้อยละ 13 ของ Items ทั้งหมด)โดยเร่ิมพฒันาจากกลา้มเน้ือคอ การพลิกคว  ่าพลิกหงาย นัง่ ยนื 
เดิน วิง่ กระโดด และสามารถยนืขาเดียวไดน้านข้ึนๆเม่ือจ านวนเดือนมากข้ึน 

เน่ืองจากผลการส ารวจของเด็กไทย พบวา่ เด็กไทยไม่ค่อยมีปัญหาในเร่ือง  
Gross Motors แต่มีปัญหาในเร่ืองภาษา จึงลดจ านวน Items ของ Gross Motors ลง เพื่อไม่ใหแ้บบ
ประเมินมีจ านวน items มากเกิน ไป ซ่ึงเปรียบเทียบจ านวน Items ของ อนามยั 49 และ Denver II ได้
ดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบจ านวน Items ของดา้นต่างๆ ใน Denver II กบัอนามยั 49 
 

Item Denver II อนำมัย 49 

Items % Items % 
Social and Personal 25 20 9 19 
Language 39 31 23 48 
Fine Motors 29 23 10 21 
Gross Motors 32 26 6 13 
รวม 125 100 48 100 

 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยทุกวิธีการ ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตาม

ประเด็นเน้ือหาของการวิจยั จนไดข้อ้มูลครบถว้น หนกัแน่น และมีความอ่ิมตวัของมูล ผูว้ิจยัจึงจะ
ยุติการเก็บขอ้มูล 
 

3.3 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.3.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  ผูว้ิจยัใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลบริบทชุมชน 
ขอ้มูลบริบทครอบครัว ขอ้มูลพฤติกรรม การเล้ียงดูเด็กอาย ุ0-5 ปี หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูล
เรียบร้อย ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลมาแยกประเภทจดัหมวดหมู่ เพื่อใหง่้ายกบัการวเิคราะห์ ผูว้ิจยัจะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆกนั พร้อมกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
ตลอดช่วงเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) การวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการก าหนดรหสัหลกั (Substantive coding) การวิเคราะห์วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นค าต่อค า วลีต่อวลี 
หรือพิจารณาเป็นกลุ่มค าหรือบรรทดั แลว้น ามาท าสารระบบจ าแนกประเภท เพื่อจดัความสัมพนัธ์
ของกลุ่มค าเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลแลว้ ผูว้จิยัจะสรุปไวช้ัว่คราว
ก่อน แลว้จึงน าขอ้สรุปยอ่ยๆแต่ละขอ้ มาเช่ือมโยงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ และสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลท่ี
รวบรวมได ้
 3.3.2  กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ผูว้ิจยัใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของชุมชน
และสถานะสุขภาพ เช่น จ านวนหลงัคาเรือน จ านวนประชากร ขอ้มูลทางดา้นอาชีพ รายได ้ขอ้มูล
ระบาดวทิยา จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาขอ้มูลสถานะสุขภาพเด็กอาย ุ0-6 ปี สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ร้อยละ 
และใช ้Chi – Square Test วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในกรณีท่ีมี
จ านวนใน cell นอ้ยกวา่ 5 เกิน 25% วเิคราะห์โดยใช ้Fisher’ s Exact Test   
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บทที ่3 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาภาวะโภชนาการและพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตจงัหวดั
นครราชสีมาโดยมีการน าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ตอนเพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการวจิยั 
ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ตอนท่ี 2 ภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา  
 ตอนท่ี 3  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโภชนาการในเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมาท่ีมีผลต่อกบัภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 ตอนท่ี 4  พฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 ตอนท่ี 5 ทศันคติของผูป้กครองต่อภาวะโภชนาการเด็กและการสร้างความตระหนกั
ในการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 ตอนท่ี 6 การสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาอาหารและโภชนาการท่ีน ามาสู่การสร้าง
สุขภาพท่ีดีของเด็กวยัก่อนเรียน ในชุมชนและสถานศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแล
สุขภาพเชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 
 

3.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือเด็กวยัก่อนเรียนทั้งหมด 395 คน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลของเด็ก
วยัก่อนเรียนร้อยละ 62.03 เป็นมารดา รองลงมาคือ ญาติ ร้อยละ 28.35 บิดา ร้อยละ 5.32 และ พี่เล้ียง 
ร้อยละ 0.25 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.66 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 47.34 อยู่ใน 
ช่วงอายุ มากกว่า 11 เดือน ถึง 6 ปี มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 73.67 รองลงมา คือ 0 ถึง 6 เดือน ร้อยละ 
14.94 ช่วงอายุ มากกว่า 6 ถึง 11 เดือน ร้อยละ 11.14 และไม่ตอบ ร้อยละ 0.25  เป็นเด็กท่ีอยู่ใน 
อ าเภอเมืองมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 17.47 รองลงมา ปักธงชยั ร้อยละ 5.57 สีคิ้วและปากช่อง ร้อยละ 5.06 
และนอ้ยท่ีสุดคือ สีดา โนนแดงเมืองยาง ล าทะเมนชยั บา้นเหล่ือม บวัลายเทพารักษ ์ขามทะเลสอร้อย
ละ 1.01  ตามล าดบั          ในดา้นอายุครรภ์ที่คลอด เป็นการคลอดเมื่อครบก าหนดมากท่ีสุดคือ ร้อย
ละ 86.58 รองลงมา เป็นการคลอดก่อนก าหนดร้อยละ 10.38 และคลอดหลังก าหนดร้อยละ 2.03 
ตามล าดบั  คลอดปกติมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 68.00 รองลงมาเป็นการผา่ตดัคลอด ร้อยละ 26.90 และใช้
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เคร่ืองดูด ร้อยละ 4.00 ตามล าดบั มีการฝากครรภ์ ร้อยละ 96.46 ไม่ฝากครรภ ์ร้อยละ 1.27 การฝาก
ครรภ์ โดยร้อยละ 50.89 ฝากครรภก่์อน 12 สัปดาห์  อีกร้อยละ 27.09 ฝากครรภห์ลงั 12 สัปดาห์ และ 
ไม่ตอบ ร้อยละ 22.03 น ้ าหนกัแรกเกิด >2500 กรัม มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 75.19 รองลงมาคือ >3500 
กรัม ร้อยละ 14.43 และ นอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ตอบ ร้อยละ 1.01  ครอบครัวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีบุตร 1 คน 
มากท่ีสุดคือร้อยละ 44.81 รองลงมาคือ มีบุตรคน 2 คน ร้อยละ 34.94 และมีบุตร 3 คน ร้อยละ 12.91 
และมีครอบครัวท่ีมีบุตร 4 คน อยู่น้อยที่สุดคือร้อยละ 1.52   เด็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นบุตรคนท่ี 1 
มากท่ีสุดคือร้อยละ 51.39 รองลงมาคือบุตรคนท่ี 2 ร้อยละ 32.15 และน้อยที่สุดคือบุตรคนที่ 4 มี
เพียงร้อยละ 2.03  เด็กร้อยละ 91.90 ไม่มีโรคประจ าตวั และเด็กท่ีมีโรคประจ าตวัร้อยละ 7.34 เป็น
โรคหอบหืดมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 3.04 รองลงมาคือเป็นโรคภูมิแพร้้อยละ 1.77 และโรค G6PD ตา
อกัเสบ ปวดทอ้ง ปอดติดเช้ือ มีผื่นคนั เม็ดเลือดแดงแตก ล าไส้ไม่ดี เลือดจาง น้อยท่ีสุดอีก ร้อยละ 
0.25 เด็กร้อยละ 77.72 ไม่ไดรั้บยาบ ารุง และมีเด็กที่ไดรั้บยาบ ารุงร้อยละ 21.01  ผูป้กครองไม่ได้
ฝากบุตรเล้ียงที่ศูนยเ์ด็กอ่อนร้อยละ 86.33 และฝากเล้ียงที่ศูนยเ์ด็กอ่อน ร้อยละ 12.91 โดยบางราย
ใหเ้หตุผลวา่การท่ีตอ้งฝากเด็กเน่ืองจากตอ้งไปท างานหารายได ้และเป็นการสะดวกในการดูแลเล้ียงดู 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N = 395) ร้อยละ (100.00) 

ผู้ให้ข้อมูล   
ไม่ตอบ 13 3.29 
มารดา 245 62.03 
บิดา 21 5.32 
ญาติ 112 28.35 
พ่ีเล้ียง 1 0.25 
อ่ืนๆ 3 0.76 
ข้อมูลเดก็วยัก่อนเรียน 
เพศ   
หญิง 208 52.66 
ชาย 187 47.34 
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ตารางท่ี 3.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N = 395) ร้อยละ (100.00) 

อายุ 
ไม่ตอบ 1 0.25 
0-6 เดือน 59 14.94 
> 6 -11 เดือน 44 11.14 
> 11 - 6 ปี 291 73.67 
ทีอ่ยู่  
เมือง 69 17.47 
สีคิ้ว 20 5.06 
หนองบุญมาก 10 2.53 
โชคชยั 11 2.78 
ครบุรี 15 3.80 
ปากช่อง 20 5.06 
หว้ยแถลง 12 3.04 
สีดา 4 1.01 
โนนแดง 4 1.01 
ประทาย 12 3.04 
พระทองค า 6 1.52 
เมืองยาง 4 1.01 
ล าทะเมนชยั 4 1.01 
ชุมพวง 13 3.29 
บา้นเหล่ือม 4 1.01 
ขามทะเลสอ 7 1.77 
สูงเนิน 12 3.04 
บวัลาย 4 1.01 
แกง้สนามนาง 6 1.52 
พิมาย 18 4.56 
คง 12 3.04 
เฉลิมพระเกียรติ 6 1.52 
วงัน ้ าเขียว 7 1.77 
เสิงสาง 12 3.04 
เทพารักษ ์ 4 1.01 
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ตารางท่ี 3.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N = 395) ร้อยละ (100.00) 
ด่านขนุทด 19 4.81 
โนนไทย 11 2.78 
ขามทะเลสอ 4 1.01 
โนนสูง 19 4.81 
บวัใหญ่ 13 3.29 
จกัราช 11 2.78 
ปักธงชยั 22 5.57 
ประวตักิารฝากครรภ์และการคลอด 
อายุครรภ์   

ไม่ตอบ 4 1.01 
ครบก าหนด 342 86.58 
ก่อนก าหนด 41 10.38 
หลงัก าหนด 8 2.03 
วธีิคลอด   
ไม่ตอบ 2 0.51 
คลอดปกติ 289 73.16 
ผา่ตดัคลอด 92 23.29 
ใชเ้คร่ืองดูด 12 3.04 
การฝากครรภ์   
ไม่ตอบ 9 2.28 
ฝาก 381 96.46 
ไม่ฝาก 5 1.27 
กรณีฝากครรภ์   
ไม่ตอบ 87 22.03 
ก่อน 12 สปัดาห์ 201 50.89 
หลงั 12 สปัดาห์ 107 27.09 
น า้หนักแรกเกดิ   
ไม่ตอบ 4 1.01 
<2500 37 9.37 
>2500 297 75.19 
>3500 57 14.43 
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ตารางท่ี 3.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N = 395) ร้อยละ (100.00) 

จ านวนพี่น้อง (คน)   
ไม่ตอบ 16 4.05 

1 177 44.81 
2 138 34.94 
3 51 12.91 
4 6 1.52 
5 7 1.77 

เป็นบุตรคนที ่   
ไม่ตอบ 5 1.27 

1 203 51.39 
2 127 32.15 
3 50 12.66 
4 8 2.03 
5 2 0.51 

การมีโรคประจ าตัว   
ไม่ตอบ 3 0.76 
ไม่มี 363 91.90 
มี 29 7.34 
กรณีมีโรคประจ าตัว ระบุ   
ไม่ตอบ  368 93.16 
G6PD 1 0.25 
ตาอกัเสบ 1 0.25 
ปวดทอ้ง 1 0.25 
ปอดติดเช้ือ 1 0.25 
ภูมิแพ ้ 7 1.77 
มีผื่นคนั 1 0.25 
เมด็เลือดแดงแตก 1 0.25 
ล าไสไ้ม่ดี 1 0.25 
เลือดจาง 1 0.25 
หอบหืด 12 3.04 
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ตารางท่ี 3.1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N = 395) ร้อยละ (100.00) 

การได้รับยาบ ารุง   
ไม่ตอบ 5 1.27 
ไม่ไดรั้บ 307 77.72 
ไดรั้บ 83 21.01 
ฝากบุตรในศูนย์เด็กอ่อน/ศูนย์เด็กเล็ก   
ไม่ตอบ 3 0.76 
ฝาก 51 12.91 
ไม่ฝาก 341 86.33 
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3.2 ภำวะโภชนำกำรและกำรเจริญเติบโตของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพืน้ที่จังหวัดนครรำชสีมำ 
การศึกษาภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ี

จงัหวดัมีการประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์อา้งอิง น ้ าหนัก ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะ
โภชนาการอ่ืนๆ ของประชาชนไทยอายุ 1 วนัถึง 19 ปี พ.ศ. 2542 ของกองโภชนาการ กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข มีการประเมินผลทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ (weight for 
age, W/A) ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age, H/A)และ ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
(weight for height, W/H) มีรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 
 3.2.1 น ้ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ     จากการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน
อายุ 0-6 ปี ในดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุพบวา่เด็กวยัก่อนเรียนร้อยละ68.35อยู่ในระดบัตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดมากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกว่าเกณฑ์  ร้อยละ 11.90 และน้อยกว่าเกณฑ์  ร้อยละ7.59 
ตามล าดบั (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.2)  ทั้งน้ีมีการจ าแนกน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ ตามเพศ  ช่วงอาย ุ 
และรายอ าเภอ ดงัน้ี 
 เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศหญิงร้อยละ 65.38 มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายุตามเกณฑ์มากท่ีสุด รองลงมา คือมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 13.46 และน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 8.17 
ตามล าดบั ส าหรับภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุของเพศชาย ตามเกณฑ์มากท่ีสุดคือร้อยละ 
71.66 รองลงมามากกว่าเกณฑ์ 10.16 และค่อนขา้งน้อย ร้อยละ 7.49 ตามล าดบั ดงันั้นจะเห็นไดว้่า
ภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุของทั้งเพศชายและหญิงส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
คือมีน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายตุามเกณฑ ์(รายละเอียดตามตารางท่ี 3.3) 
 เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า เด็กท่ีมีอายุ 0-6 เดือน มีภาวะโภชนาการน ้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุตามเกณฑ์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 62.71 รองลงมาคือ มากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 20.34 และ
ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 11.86 เด็กท่ีมีอายุ 6 เดือนข้ึนไป ถึง 11 เดือน มีภาวะโภชนาการน ้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุตามเกณฑ์ มากท่ีสุดคือร้อยละ 77.27 รองลงมาคือ มากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 11.36 และ
น ้าหนกัค่อนขา้งมากและน ้าหนกัค่อนขา้งนอ้ยมีสัดส่วนเท่ากนัคือ ร้อยละ 4.55 ตามล าดบั และเด็กท่ีมี
อายุ 11 เดือนข้ึนไป ถึง 1 ปี มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุตามเกณฑ์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 
68.15 รองลงมาคือ มากกวา่เกณฑ์ร้อยละ 10.27 และนอ้ยกวา่เกณฑ์ ร้อยละ 9.59 ตามล าดบั ดงันั้นจะ
เห็นได้ว่า เด็กทั้ง 3 ช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั คือ มีน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายตุามเกณฑ ์(รายละเอียดตามตารางท่ี 3.4) 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่เกณฑ ์ 30 7.59 
น ้าหนกัค่อนขา้งนอ้ย 29 7.34 
น ้าหนกัตามเกณฑ ์ 270 68.35 
น ้าหนกัค่อนขา้งมาก 19 4.81 
น ้าหนกัมากกวา่เกณฑ ์ 47 11.90 
รวม 395 100.00 

 

ตารางท่ี 3.3 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกตามเพศ 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 

เพศ จ ำนวน 
ร้อยละ 

น ำ้หนัก
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง
น้อย 

น ำ้หนัก
ตำม
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง
มำก 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

หญิง 
จ านวน 17 15 136 12 28 208 
ร้อยละ 8.17 7.21 65.38 5.77 13.46 100.00 

ชาย 
จ านวน 13 14 134 7 19 187 
ร้อยละ 6.95 7.49 71.66 3.74 10.16 100.00 

รวม 
จ ำนวน 30 29 270 19 47 395 

ร้อยละ 7.59 7.34 68.35 4.81 11.90 100.00 
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ตารางท่ี 3.4  แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกตามช่วงอาย ุ
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 

ช่วงอำยุ จ ำนวน 
ร้อยละ 

น ำ้หนัก
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง
น้อย 

น ำ้หนัก
ตำม
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง 
มำก 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

0-6 เดือน 
จ านวน 1 2 37 7 12 59 
ร้อยละ 1.69 3.39 62.71 11.86 20.34 100.00 

6 เดือนข้ึน
ไป- 11 เดือน 

จ านวน 1 2 34 2 5 44 
ร้อยละ 2.27 4.55 77.27 4.55 11.36 100.00 

11 เดือนข้ึน
ไป- 6 ปี 

จ านวน 28 25 199 10 30 292 
ร้อยละ 9.59 8.56 68.15 3.42 10.27 100.00 

รวม 

จ ำนวน 30 29 270 19 47 395 

ร้อยละ 7.59 7.34 68.35 4.81 11.90 100.00 
 
ตารางท่ี 3.5  แสดงภาวะโภชนาการน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกรายอ าเภอ 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 

ทีอ่ยู่ น ำ้หนัก
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง
น้อย 

น ำ้หนัก
ตำม
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง 
มำก 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

เมือง 
จ านวน 6 2 50 2 9 69 
ร้อยละ 8.70 2.90 72.46 2.90 13.04 100.00 

สีคิ้ว 
จ านวน 0 1 14 1 4 20 
ร้อยละ 0.00 5.00 70.00 5.00 20.00 100.00 

หนองบุญมาก 
จ านวน 1 0 8 0 1 10 
ร้อยละ 10 0 80 0 10 100.00 

โชคชยั 
จ านวน 0 0 6 2 3 11 
ร้อยละ 0.00 0.00 54.55 18.18 27.27 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

ตารางท่ี 3.5  แสดงภาวะโภชนาการน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกรายอ าเภอ (ต่อ) 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 

ทีอ่ยู่ น ำ้หนัก
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง
น้อย 

น ำ้หนัก
ตำม
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง 
มำก 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

ครบุรี 
จ านวน 1 2 8 1 3 15 
ร้อยละ 6.67 13.33 53.33 6.67 20.00 100.00 

ปากช่อง 
จ านวน 4 6 8 0 2 20 
ร้อยละ 20.00 30.00 40.00 0.00 10.00 100.00 

หว้ยแถลง 
จ านวน 0 1 10 1 0 12 
ร้อยละ 0.00 8.33 83.33 8.33 0.00 100.00 

สีดา 
จ านวน 0 0 4 0 0 4 
ร้อยละ 0 0 100 0 0 100.00 

โนนแดง 
จ านวน 0.00 0.00 3.00 0.00 1.00 4 
ร้อยละ 0 0 75 0 25 100.00 

ประทาย 
จ านวน 1 1 9 0 1 12 
ร้อยละ 8.33 8.33 75.00 0.00 8.33 100.00 

พระทองค า 
จ านวน 0 0 6 0 0 6 
ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 

เมืองยาง 
จ านวน 0 0 2 2 0 4 
ร้อยละ 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 100.00 

ล าทะเมนชยั 
จ านวน 0 1 2 1 0 4 
ร้อยละ 0.00 25.00 50.00 25.00 0.00 100.00 

ชุมพวง 
จ านวน 3 1 7 0 2 13 
ร้อยละ 23.08 7.69 53.85 0.00 15.38 100.00 

บา้นเหล่ือม 
จ านวน 1 0 3 0 0 4 
ร้อยละ 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00 

ขามทะเลสอ 
จ านวน 0 0 6 1 0 7 
ร้อยละ 0.00 0.00 85.71 14.29 0.00 100.00 
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ตารางท่ี 3.5  แสดงภาวะโภชนาการน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกรายอ าเภอ (ต่อ) 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 

ทีอ่ยู่ น ำ้หนัก
น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง
น้อย 

น ำ้หนัก
ตำม
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง 
มำก 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

สูงเนิน 
จ านวน 3 0 5 3 1 12 
ร้อยละ 25.00 0.00 41.67 25.00 8.33 100.00 

บวัลาย 
จ านวน 1 0 3 0 0 4 
ร้อยละ 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00 

แกง้สนาม
นาง 

จ านวน 0 1 4 0 1 6 
ร้อยละ 0.00 16.67 66.67 0.00 16.67 100.00 

พิมาย 
จ านวน 1 4 11 0 2 18 
ร้อยละ 5.56 22.22 61.11 0.00 11.11 100.00 

คง 
จ านวน 0 1 9 1 1 12 
ร้อยละ 0.00 8.33 75.00 8.33 8.33 100.00 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

จ านวน 0 0 4 0 2 6 
ร้อยละ 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33 100.00 

วงัน ้าเขียว 
จ านวน 0 0 5 0 2 7 
ร้อยละ 0.00 0.00 71.43 0.00 28.57 100.00 

เสิงสาง 
จ านวน 0 0 12 0 0 12 
ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 

เทพารักษ ์
จ านวน 1 0 2 0 1 4 
ร้อยละ 25.00 0.00 50.00 0.00 25.00 100.00 

ด่านขนุทด 
จ านวน 1 0 13 0 5 19 
ร้อยละ 5.26 0.00 68.42 0.00 26.32 100.00 

โนนไทย 
จ านวน 1 5 5 0 0 11 
ร้อยละ 9.09 45.45 45.45 0.00 0.00 100.00 

ขามทะเลสอ 
จ านวน 0 0 4 0 0 4 
ร้อยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 
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ตารางท่ี 3.5  แสดงภาวะโภชนาการน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุจ  าแนกรายอ าเภอ (ต่อ) 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์อำยุ 
ทีอ่ยู่ น ำ้หนัก

น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง
น้อย 

น ำ้หนัก
ตำม
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
ค่อนข้ำง 
มำก 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

น ำ้หนัก
มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

โนนสูง 
จ านวน 3 2 12 2 0 19 
ร้อยละ 15.79 10.53 63.16 10.53 0.00 100.00 

บวัใหญ่ 
จ านวน 0 0 11 0 2 13 
ร้อยละ 0.00 0.00 84.62 0.00 15.38 100.00 

จกัราช 
จ านวน 1 0 8 1 1 11 
ร้อยละ 9.09 0.00 72.73 9.09 9.09 100.00 

ปักธงชยั 
จ านวน 1 1 16 1 3 22 
ร้อยละ 4.55 4.55 72.73 4.55 13.64 100.00 

รวม 
จ ำนวน 30 29 270 19 47 395 

ร้อยละ 7.59 7.34 68.35 4.81 11.90 100.00 
 

ภาพท่ี 3.1 น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามเพศ 
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ภาพท่ี 3.2  น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามช่วงอาย ุ
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ภาพท่ี 3.3 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเด็กก่อนวยัก่อนเรียนน ้าหนกัตามเกณฑ ์
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ภาพท่ี 3.4 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเด็กก่อนวยัก่อนเรียนน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ ์
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  ภาพท่ี 3.5 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเด็กก่อนวยัก่อนเรียนน ้าหนกัมากกวา่เกณฑ ์
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 3.2.2  ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุจากการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียนอาย ุ
0-6 ปี ในดา้นโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุพบวา่เด็กวยัก่อนเรียนอยูใ่นระดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 70.89รองลงมาคือ น้อยกวา่เกณฑ์ ร้อยละ12.91 และค่อนขา้งน้อย ร้อยละ 6.58 
ตามล าดบั (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.6)  
 เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเป็นไป
ตามเกณฑ์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 64.90 รองลงมา นอ้ยกวา่เกณฑ์ ร้อยละ 18.75 และค่อนขา้งนอ้ย ร้อย
ละ 7.69 ตามล าดบั ส าหรับเพศชายมีภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเป็นไปตามเกณฑ์มาก
ท่ีสุดคือร้อยละ 77.54 รองลงมามากกวา่เกณฑ์ร้อยละ 6.95 และ นอ้ยกวา่เกณฑ์ 6.42 ตามล าดบั ดงันั้น
จะเห็นไดว้่า ภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุส่วนใหญ่ของเพศชายและหญิงนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือ ตามเกณฑ ์(รายละเอียดตามตารางท่ี 3.7) 
 เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า เด็กท่ีมีอายุ0-6 เดือนมีภาวะโภชนาการส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ เป็นไปตามเกณฑ์มากท่ีสุดคือร้อยละ 62.71 รองลงมา มากกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 18.64และ 
น้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 10.17ตามล าดับ และเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 6 เดือนข้ึนไป-11 เดือน มีภาวะ
โภชนาการส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อายุมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 63.64 รองลงคือมานอ้ยกวา่เกณฑ์ ร้อย
ละ 15.91และค่อนขา้งน้อย ร้อยละ 11.36 ตามล าดบั ส าหรับเด็กท่ีมีอายุ11 เดือนข้ึนไป-6 ปีมีภาวะ
โภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ตามเกณฑม์ากท่ีสุด คือ ร้อยละ 73.88 รองลงมา นอ้ยกวา่เกณฑ์ร้อย
ละ 13.01และค่อนขา้งน้อย ร้อยละ 6.85ตามล าดบั ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ เด็กทั้ง 3 ช่วงอายุส่วนใหญ่มี
ภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเป็นไปทิศทางเดียวกนั คือ ตามเกณฑ์ (รายละเอียดดงัตารางท่ี 
3.8) 
  
ตารางท่ี 3.6 แสดงภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ
 

ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่เกณฑ์ 51 12.91 
ค่อนขา้งนอ้ย 26 6.58 
ตามเกณฑ์ 280 70.89 
ค่อนขา้งมาก 13 3.29 
มากกวา่เกณฑ ์ 25 6.33 
รวม 395 100.00 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 

 

เพศ 

 
จ ำนวน 
(คน) ร้อย

ละ 

น้อย
กว่ำ
เกณฑ์ 

ค่อนข้ำง
น้อย 

ตำม
เกณฑ์ 

ค่อนข้ำง 
มำก 

มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

หญิง 
จ านวน 39 16 135 6 12 208 
ร้อยละ 18.75 7.69 64.90 2.88 5.77 100 

ชาย 
จ านวน 12 10 145 7 13 187 
ร้อยละ 6.42 5.35 77.54 3.74 6.95 100 

รวม 
จ ำนวน 51 26 280 13 25 395 
ร้อยละ 12.91 6.58 70.89 3.29 6.33 100 

 

ตารางท่ี 3.8 แสดงภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามช่วงอาย ุ
 

ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
 

ช่วงอำยุ 

 
จ ำนวน (คน) 

ร้อยละ 

น้อย
กว่ำ
เกณฑ์ 

ค่อน 
ข้ำง
น้อย 

ตำม
เกณฑ์ 

ค่อนข้ำง 
มำก 

มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

0-6 เดือน 
จ านวน 6 1 37 4 11 59 
ร้อยละ 10.17 1.69 62.71 6.78 18.64 100.00 

6 เดือนข้ึน
ไป- 11
เดือน 

จ านวน 7 5 28 1 3 44 

ร้อยละ 15.91 11.36 63.64 2.27 6.82 100.00 
11 เดือน
ข้ึนไป- 6 

ปี 

จ านวน 38 20 215 8 11 292 

ร้อยละ 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 100.00 

รวม 
จ ำนวน 51 26 280 13 25 395 

ร้อยละ 12.91 6.58 70.89 3.29 6.33 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 

ตารางท่ี 3.9 แสดงภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ จ  าแนกรายอ าเภอ 
 

ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 

ทีอ่ยู่ จ ำนวน
(คน) และ
ร้อยละ 

น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

ค่อน 
ข้ำงน้อย 

ตำม
เกณฑ์ 

ค่อนข้ำง 
มำก 

มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

เมือง 
จ านวน 12 1 43 4 9 69 
ร้อยละ 17.39 1.45 62.32 5.80 13.04 100.00 

สีคิ้ว 
จ านวน 3 - 15 1 1 20 
ร้อยละ 15.00 - 75.00 5.00 5.00 100.00 

หนองบุญมาก 
จ านวน 2 1 6 - 1 10 
ร้อยละ 20.00 10.00 60.00 - 10.00 100.00 

โชคชยั 
จ านวน - 2 6 1 2 11 
ร้อยละ - 18.18 54.55 9.09 18.18 100.00 

ครบุรี 
จ านวน 1 1 12 - 1 15 
ร้อยละ 6.67 6.67 80.00 - 6.67 100.00 

ปากช่อง 
จ านวน 2 2 16 - - 20 
ร้อยละ 10.00 10.00 80.00 - - 100.00 

หว้ยแถลง 
จ านวน - 2 9 1 - 12 
ร้อยละ - 16.67 75.00 8.33 - 100.00 

สีดา 
จ านวน - 1 2 1 - 4 
ร้อยละ - 25.00 50.00 25.00 - 100.00 

โนนแดง 
จ านวน 1 - 3 - - 4 
ร้อยละ 25.00 - 75.00 - - 100.00 

ประทาย 
จ านวน 3 1 8 - - 12 
ร้อยละ 25.00 8.33 66.67 - - 100.00 

พระทองค า 
จ านวน 1 - 5 - - 6 
ร้อยละ 16.67 - 83.33 - - 100.00 

เมืองยาง 
จ านวน - - 4 - - 4 
ร้อยละ - - 100.00 - - 100.00 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ จ  าแนกรายอ าเภอ (ต่อ) 
 

ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 

ทีอ่ยู่ จ ำนวน
(คน) และ
ร้อยละ 

น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

ค่อน 
ข้ำงน้อย 

ตำม
เกณฑ์ 

ค่อนข้ำง 
มำก 

มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

ล าทะเมนชยั 
จ านวน - 1 3 - - 4 
ร้อยละ - 25.00 75.00 - - 100.00 

ชุมพวง 
จ านวน 3 1 9 - - 13 
ร้อยละ 23.08 7.69 69.23 - - 100.00 

บา้นเหล่ือม 
จ านวน 2 1 1 - - 4 
ร้อยละ 50.00 25.00 25.00 - - 100.00 

ขาม
สะแกแสง 

จ านวน 1  6 - - 7 
ร้อยละ 14.29  85.71 - - 100.00 

สูงเนิน 
จ านวน 1 1 7 - 3 12 
ร้อยละ 8.33 8.33 58.33 - 25.00 100.00 

บวัลาย 
จ านวน - 1 2 1 - 4 
ร้อยละ - 25.00 50.00 25.00 - 100.00 

แกง้สนาม
นาง 

จ านวน 1 - 4 1 - 6 
ร้อยละ 16.67 - 66.67 16.67 - 100.00 

พิมาย 
จ านวน 1 1 15 - 1 18 
ร้อยละ 5.56 5.56 83.33 - 5.56 100.00 

คง 
จ านวน 2 - 8 1 1 12 
ร้อยละ 16.67 - 66.67 8.33 8.33 100.00 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

จ านวน 1 - 5 - - 6 
ร้อยละ 16.67 - 83.33 - - 100.00 

วงัน ้าเขียว 
จ านวน 2 - 3 1 1 7 
ร้อยละ 28.57 - 42.86 14.29 14.29 100.00 

เสิงสาง 
จ านวน - 3 9 - - 12 
ร้อยละ - 25.00 75.00 - - 100.00 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงภาวะโภชนาการส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ จ  าแนกรายอ าเภอ (ต่อ) 
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 

ทีอ่ยู่ จ ำนวน
(คน) และ
ร้อยละ 

น้อยกว่ำ
เกณฑ์ 

ค่อน 
ข้ำงน้อย 

ตำม
เกณฑ์ 

ค่อนข้ำง 
มำก 

มำกกว่ำ
เกณฑ์ 

รวม 

เทพารักษ ์
จ านวน 1 - 3 - - 4 
ร้อยละ 25.00 - 75.00 - - 100.00 

ด่านขนุทด 
จ านวน 2 1 15 - 1 19 
ร้อยละ 10.53 5.26 78.95 - 5.26 100.00 

โนนไทย 
จ านวน 1 2 8 - - 11 
ร้อยละ 9.09 18.18 72.73 - - 100.00 

ขามทะเลสอ 
จ านวน - - 4 - - 4 
ร้อยละ - - 100.00 - - 100.00 

โนนสูง 
จ านวน 4 2 12 - 1 19 
ร้อยละ 21.05 10.53 63.16 - 5.26 100.00 

บวัใหญ่ 
จ านวน 2 1 9 - 1 13 
ร้อยละ 15.38 7.69 69.23 - 7.69 100.00 

จกัราช 
จ านวน 1 - 9 - 1 11 
ร้อยละ 9.09 - 81.82 - 9.09 100.00 

ปักธงชยั 
จ านวน 1 - 19 1 1 22 
ร้อยละ 4.55 - 86.36 4.55 4.55 100.00 

รวม 
จ ำนวน 51 26 280 13 25 395 
ร้อยละ 12.91 6.58 70.89 3.29 6.33 100.00 
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ภาพท่ี 3.6 ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามเพศ 
 

 
 
ภาพท่ี 3.7 ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายจุ  าแนกตามอาย ุ
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 3.2.3  น ้ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง การศึกษาน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงมีการประเมิน
ภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์ในการศึกษา 2 เกณฑ์หลกั ได้แก่  เกณฑ์ของกองโภชนาการ กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2543) และเกณฑ์ขององคก์ารอนามยัโลก มีรายละเอียดผลการศึกษา
ของแต่ละเกณฑด์งัน้ี 
  3.2.3.1  เกณฑ์น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูงของกองโภชนำกำร เป็นเกณฑ์ของกอง
โภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2543) ซ่ึงสามารถแยกแยะภาวะโภชนาการการของ
เด็กอายเุดียวกนัท่ีมีส่วนสูงต่างกนัไดจุ้ดตดัคือ 

อว้น>+3 SD 
น ้าหนกัเกินหรือเร่ิมอว้น>+2 SD ถึง +3 SD 
ทว้ม>+1.5 SD ถึง +2 SD 
สมส่วน -1.5 SD ถึง +1.5 SD 
ค่อนขา้งผอม<-1.5 SD ถึง -2 SD 
ผอม<-2 SD 

 ผลจากการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียนอาย ุ0-6 ปี ในดา้น
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทวงสาธารณสุข (2543)พบวา่เด็กวยั
ก่อนเรียนท่ีสมส่วนมากท่ีสุดคือร้อยละ 63.04 รองลงมา เร่ิมอว้น ร้อยละ9.87 และอว้นร้อยละ 9.11
ตามล าดบั (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.10)  

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศหญิงมีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
ในภาวะสมส่วนมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 62.98รองลงมาเร่ิมอว้นและอว้น ในสัดส่วนท่ีเท่ากนัร้อยละ 
10.10 และผอม ร้อยละ 8.17ตามล าดับ ในขณะท่ีเพศชายอยู่ในภาวะสมส่วน ร้อยละ 63.10 และ
รองลงมา เร่ิมอว้น ร้อยละ 9.63 และผอมร้อยละ 9.09ตามล าดบั (รายละเอียดตามภาพท่ี 3.11) 

เม่ือจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่า เด็กท่ีมีอายุ0-6 เดือนมีภาวะโภชนาการน ้ าหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในภาวะสมส่วนมากท่ีสุดคือร้อยละ 61.02 รองลงมาอ้วน ร้อยละ 13.56และ 
ผอม ร้อยละ 10.17ตามล าดับ และเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 6 เดือนข้ึนไป-11 เดือนมีภาวะโภชนาการ
น ้ าหนักตามเกณฑ์(สมส่วน)มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 56.82รองลงมาอว้น ร้อยละ 9.09และผอม ร้อยละ 
4.55ตามล าดบัส าหรับเด็กท่ีมีอายุ11 เดือนข้ึนไป-6 ปีมีภาวะโภชนาการน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง สม
ส่วน ร้อยละ 64.26 รองลงมาอว้นร้อยละ 8.25และผอมร้อยละ8.93ตามล าดบั (รายละเอียดตามภาพท่ี 
3.12) 
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ตารางท่ี 3.10 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของกองโภชนาการ 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง จ ำนวน ร้อยละ 
ผอม 34 8.61 
ค่อนขา้งผอม 20 5.06 
สมส่วน 249 63.04 
ทว้ม 17 4.30 
เร่ิมอว้น 39 9.87 
อว้น 36 9.11 
รวม 395 100.00 

 

ตารางท่ี 3.11 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของกองโภชนาการจ าแนกตามเพศ 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
เพศ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ผอม ค่อนข้ำง

ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

หญิง 
จ านวน 17 9 131 9 21 21 208 

ร้อยละ 8.17 4.33 62.98 4.33 10.10 10.10 
100.0

0 

ชาย 
จ านวน 17 11 118 8 18 15 187 

ร้อยละ 9.09 5.88 63.10 4.28 9.63 8.02 
100.0

0 

รวม 
จ ำนวน 34 20 249 17 39 36 395 

ร้อยละ 8.61 5.06 63.04 4.30 9.87 9.11 
100.0

0 
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ตารางท่ี 3.12 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของกองโภชนาการ 
                      จ  าแนกตามช่วงอาย ุ
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ช่วงอำยุ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ผอม ค่อนข้ำง

ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

0-6 เดือน 
จ านวน 6 3 36 1 5 8 59 
ร้อยละ 10.17 5.08 61.02 1.69 8.47 13.56 100.00 

6 เดือนข้ึน
ไป- 11 เดือน 

จ านวน 2 2 25 2 9 4 44 
ร้อยละ 4.55 4.55 56.82 4.55 20.45 9.09 100.00 

11 เดือนข้ึน
ไป- 6 ปี 

จ านวน 26 15 188 14 25 24 292 
ร้อยละ 8.90 5.14 64.38 4.79 8.56 8.22 100.00 

รวม 
จ ำนวน 34 20 249 17 39 36 395 

ร้อยละ 8.61 5.06 63.04 4.30 9.87 9.11 100.00 
 

ตารางท่ี 3.13 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของกองโภชนาการจ าแนกรายอ าเภอ 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ทีอ่ยู่ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ผอม ค่อนข้ำง

ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

เมือง 
จ านวน 7 1 44 4 9 4 69 
ร้อยละ 10.14 1.45 63.77 5.80 13.04 5.80 100.00 

สีคิ้ว 
จ านวน - 1 13 1 3 2 20 
ร้อยละ - 5.00 65.00 5.00 15.00 10.00 100.00 

หนองบุญ
มาก 

จ านวน - - 9 - - 1 10 
ร้อยละ - - 90.00 - - 10.00 100.00 

โชคชยั 
จ านวน - 1 6 - - 4 11 
ร้อยละ - 9.09 54.55 - - 36.36 100.00 

ครบุรี 
จ านวน 3 1 6 1 3 1 15 
ร้อยละ 20.00 6.67 40.00 6.67 20.00 6.67 100.00 
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ตารางท่ี 3.13 แสดงภาวะโภชนาการ น ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงของกองโภชนาการจ าแนกรายอ าเภอ  
                       (ต่อ) 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ทีอ่ยู่ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ผอม ค่อนข้ำง

ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

ปากช่อง 
จ านวน 2 3 13 - 1 1 20 
ร้อยละ 10.00 15.00 65.00 - 5.00 5.00 100.00 

หว้ยแถลง 
จ านวน - 1 7 1 3 - 12 
ร้อยละ - 8.33 58.33 8.33 25.00 - 100.00 

สีดา 
จ านวน - 1 3 - - - 4 
ร้อยละ - 25.00 75.00 - - - 100.00 

โนนแดง 
จ านวน -  2 - 1 1 4 
ร้อยละ -  50.00 - 25.00 25.00 100.00 

ประทาย 
จ านวน 1 1 7 1 1 1 12 
ร้อยละ 8.33 8.33 58.33 8.33 8.33 8.33 100.00 

พระทองค า 
จ านวน - - 4 1 1 - 6 
ร้อยละ - - 66.67 16.67 16.67 - 100.00 

เมืองยาง 
จ านวน 1 - 1 - 1 1 4 
ร้อยละ 25.00 - 25.00 - 25.00 25.00 100.00 

ล าทะเมนชยั 
จ านวน - - 3 - - 1 4 
ร้อยละ - - 75.00 - - 25.00 100.00 

ชุมพวง 
จ านวน 2 1 6 - 1 3 13 
ร้อยละ 15.38 7.69 46.15 - 7.69 23.08 100.00 

บา้นเหล่ือม 
จ านวน - - 3 - - 1 4 
ร้อยละ - - 75.00 - - 25.00 100.00 

ขาม
สะแกแสง 

จ านวน - - 4 1 2 - 7 
ร้อยละ - - 57.14 14.29 28.57 - 100.00 

สูงเนิน 
จ านวน 3 2 6 - 1 - 12 
ร้อยละ 25.00 16.67 50.00 - 8.33 - 100.00 
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ตารางท่ี 3.13 แสดงภาวะโภชนาการ น ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงของกองโภชนาการจ าแนกรายอ าเภอ  
                       (ต่อ) 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ทีอ่ยู่ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ผอม ค่อนข้ำง

ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

บวัลาย 
จ านวน 2 - 2 - - - 4 
ร้อยละ 50.00 - 50.00 - - - 100.00 

แกง้สนาม
นาง 

จ านวน 1 - 3 - 1 1 6 
ร้อยละ 16.67 - 50.00 - 16.67 16.67 100.00 

พิมาย 
จ านวน 4 2 8 1 - 3 18 
ร้อยละ 22.22 11.11 44.44 5.56 - 16.67 100.00 

คง 
จ านวน 1 - 9 - 1 1 12 
ร้อยละ 8.33 - 75.00 - 8.33 8.33 100.00 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

จ านวน - 1 2 1 1 1 6 
ร้อยละ - 16.67 33.33 16.67 16.67 16.67 100.00 

วงัน ้าเขียว 
จ านวน 1 - 3 - 2 1 7 
ร้อยละ 14.29 - 42.86 - 28.57 14.29 100.00 

เสิงสาง 
จ านวน - - 10 1 1  12 
ร้อยละ - - 83.33 8.33 8.33  100.00 

เทพารักษ ์
จ านวน - - 3 - - 1 4 
ร้อยละ - - 75.00 - - 25.00 100.00 

ด่านขนุทด 
จ านวน - - 13 1 2 3 19 
ร้อยละ - - 68.42 5.26 10.53 15.79 100.00 

โนนไทย 
จ านวน 2 1 7 1 - - 11 
ร้อยละ 18.18 9.09 63.64 9.09 - - 100.00 

ขามทะเลสอ 
จ านวน - - 4 - - - 4 
ร้อยละ - - 100.00 - - - 100.00 

โนนสูง 
จ านวน 2  11 1 4 1 19 
ร้อยละ 10.53  57.89 5.26 21.05 5.26 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

ตารางท่ี 3.13 แสดงภาวะโภชนาการ น ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงของกองโภชนาการจ าแนกรายอ าเภอ  
                       (ต่อ) 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ทีอ่ยู่ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ผอม ค่อนข้ำง

ผอม 
สมส่วน ท้วม เร่ิม

อ้วน 
อ้วน รวม 

บวัใหญ่ 
จ านวน 1 1 9 - - 2 13 
ร้อยละ 

7.69 7.69 69.23 - - 15.38 
100.0

0 

จกัราช 
จ านวน - 1 10 - - - 11 
ร้อยละ 

- 9.09 90.91 - - - 
100.0

0 

ปักธงชยั 
จ านวน 1 1 18 1  1 22 
ร้อยละ 

4.55 4.55 81.82 4.55  4.55 
100.0

0 

รวม 
จ ำนวน 34 20 249 17 39 36 395 

ร้อยละ 
8.61 5.06 63.04 4.30 9.87 9.11 

100.0
0 
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ภาพท่ี 3.8 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเด็กก่อนวยัเรียนน ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง (ผอม)  
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ภาพท่ี 3.9 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเด็กก่อนวยัเรียนน ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง (อว้น)  
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ภาพท่ี 3.10 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเดก็ก่อนวยัเรียนน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูง (สมส่วน)  
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 3.2.3.2  เกณฑ์ขององค์กำรอนำมัยโลกซ่ึงใชฐ้านขอ้มูลNational Center for 
Health Statistics (NCHS)/WHO growth reference (อาย ุ1-24 ปี) ค.ศ. 1977 ท่ีปรับช่วงรอยต่อใหก้ลืน
กบัขอ้มูลรวม (pooled data) ของเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปีจาก 6 ประเทศท่ีด่ืมนมแม่เป็นหลกัและไดอ้าหาร
ตามวยัท่ีเหมาะสม9 จุดตดัส าหรับวนิิจฉยัน ้าหนกัเกินคือ>+1SD เท่ากบัค่า BMI 25 กก./ม.2ท่ีอายุ 19 
ปีจุดตดัส าหรับวินิจฉยัโรคอว้นคือ>+2SD เท่ากบัค่า BMI 30 กก./ม.2 ท่ีอาย ุ19 ปีขอ้มูลความชุก
น ้าหนกัเกินและอว้นในเด็กในปัจจุบนัส่วนใหญ่ใชเ้กณฑ์อา้งอิงของ IOTF ในรายงานน้ีจึงจะเสนอ
ความชุกท่ีใชด้ชันีมวลกายท่ีใชเ้กณฑอ์า้งอิงของ IOTF ดว้ยเพื่อใหเ้ปรียบเทียบกบันานาชาติได ้

  ค่อนขา้งผอม -1 SD ถึง -2 SD 
  ผอม           -2 SD ถึง -3 SD 

ผอมรุนแรง    -3 SD ถึง -4 SD 
ปกติ           -1 SD ถึง +1 SD 
เร่ิมอว้น       BMI 25-29.9 

   อว้น           BMI > 30 
 มีรายละเอียดของผลการศึกษาดงัน้ี 
 ผลจากการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียนอายุ 0-6 ปี ในดา้นน ้ าหนัก

ตามเกณฑ์ส่วนสูงของกองโภชนาการ องค์การอนามัยโลกซ่ึงใช้ฐานข้อมูลNational Center for 
Health Statistics (NCHS)/WHO growth reference พบว่าเด็กวยัก่อนเรียนมีภาวะท่ีปกติมากท่ีสุดคือ
ร้อยละ 73.16 รองลงมา เร่ิมอ้วน ร้อยละ 9.37 และอ้วน ร้อยละ 9.11 ตามล าดับ (รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 3.14)  

 จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศหญิงมีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงในภาวะ
ปกติมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 71.15 รองลงมา เร่ิมอว้น ร้อยละ 11.06 และอว้น ร้อยละ10.16 ตามล าดบั 
ในขณะท่ีเพศชายอยู่ในภาวะปกติ ร้อยละ 75.04 รองลงมา เร่ิมอว้น ร้อยละ 8.02 และ อว้น ร้อยละ 
6.95 ตามล าดบั (รายละเอียดตามภาพท่ี 3.15) 

 จ าแนกตามช่วงอายุ พบวา่ เด็กท่ีมีอายุ 0-6 เดือน มีภาวะโภชนาการน ้ าหนกัตามเกณฑ์
ส่วนสูงอยูใ่นภาวะปกติมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 67.80 รองลงมา อว้น ร้อยละ 10.17 และค่อนขา้งผอม 
ร้อยละ 8.47  ตามล าดบั และเด็กท่ีมีอายุระหวา่ง 6 เดือนข้ึนไป- 11 เดือนมีภาวะโภชนาการน ้ าหนัก
ตามเกณฑ์ปกติมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 68.18 รองลงมาเร่ิมอว้น ร้อยละ 13.64 และอว้น ร้อยละ 11.36 
ตามล าดบัส าหรับเด็กท่ีมีอายุ 11 เดือนข้ึนไป- 6 ปี มีภาวะโภชนาการน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมี
ภาวะปกติมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 75 รองลงมาเร่ิมอว้น ร้อยละ 9.25 และอว้นร้อยละ 8.56 ตามล าดับ 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เด็กท่ีมีอายุ 0-6 เดือน เด็กท่ีมีอายุระหวา่ง 6 เดือนข้ึนไป- 11 เดือน และ เด็กท่ีมีอายุ
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มากกว่า 11 เดือนข้ึนไป - 6 ปี  มีภาวะโภชนาการน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ส่วนใหญ่ปกติ
(รายละเอียดตามภาพท่ี 3.16) 
 
ตารางท่ี 3.14  แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงขององคก์ารอนามยัโลก 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง จ ำนวน ร้อยละ 
ค่อนขา้งผอม 20 5.06 
ผอม 7 1.77 
ผอมรุนแรง 6 1.52 
ปกติ 289 73.16 
เร่ิมอว้น 37 9.37 
อว้น 36 9.11 
รวม 395 100.00 

 
 

ตารางท่ี 3.15 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงขององคก์ารอนามยัโลก 
                      จ  าแนกตามเพศ 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
เพศ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ค่อนข้ำง
ผอม 

ผอม ผอม
รุนแรง 

ปกติ เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

หญิง 
จ านวน 9 3 3 148 22 23 208 
ร้อยละ 4.33 1.44 1.44 71.15 10.58 11.06 100.00 

ชาย 
จ านวน 11 4 3 141 15 13 187 
ร้อยละ 5.88 2.14 1.60 75.40 8.02 6.95 100.00 

รวม 
จ ำนวน 20 7 6 289 37 36 395 

ร้อยละ 5.06 1.77 1.52 73.16 9.37 9.11 100.00 
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ตารางท่ี 3.16 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงขององคก์ารอนามยัโลก 
                      จ  าแนกตามช่วงอาย ุ
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ช่วงอำยุ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ค่อนข้ำง
ผอม 

ผอม ผอม
รุนแรง 

ปกติ เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

0-6 
เดือน 

จ านวน 5 2 2 40 4 6 59 
ร้อยละ 8.47 3.39 3.39 67.80 6.78 10.17 100.00 

 6 เดือน
ข้ึนไป- 

11 เดือน 

จ านวน 3  -  - 30 6 5 44 

ร้อยละ 6.82  -  - 68.18 13.64 11.36 100.00 
11 เดือน
ข้ึนไป- 6 

ปี 

จ านวน 12 5 4 219 27 25 292 

ร้อยละ 4.11 1.71 1.37 75.00 9.25 8.56 100.00 

รวม 
จ ำนวน 20 7 6 289 37 36 395 
ร้อยละ 5.06 1.77 1.52 73.16 9.37 9.11 100.00 

 

ตารางท่ี 3.17 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงขององคก์ารอนามยัโลก 
                      จ  าแนกรายอ าเภอ 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ทีอ่ยู่ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ค่อนข้ำง
ผอม 

ผอม ผอม
รุนแรง 

ปกติ เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

เมือง 
จ านวน 5 2 2 49 6 5 69 
ร้อยละ 7.25 2.90 2.90 71.01 8.70 7.25 100.00 

สีคิ้ว 
จ านวน  -  -  - 15 2 3 20 
ร้อยละ  -  -  - 75.00 10.00 15.00 100.00 

หนองบุญ
มาก 

จ านวน 1  -  - 8  - 1 10 
ร้อยละ 10.00  -  - 80.00  - 10.00 100.00 

โชคชยั 
จ านวน  -  -  - 7 3 1 11 
ร้อยละ  -  -  - 63.64 27.27 9.09 100.00 
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ตารางท่ี 3.17 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงขององคก์ารอนามยัโลก 
                      จ  าแนกรายอ าเภอ (ต่อ) 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ทีอ่ยู่ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ค่อนข้ำง
ผอม 

ผอม ผอม
รุนแรง 

ปกติ เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

ครบุรี 
จ านวน  - 1 1 9 2 2 15 
ร้อยละ  - 6.67 6.67 60.00 13.33 13.33 100.00 

ปากช่อง 
จ านวน 2  -  - 16 1 1 20 
ร้อยละ 10.00  -  - 80.00 5.00 5.00 100.00 

หว้ยแถลง 
จ านวน  -  -  - 10 2  - 12 
ร้อยละ  -  -  - 83.33 16.67  - 100.00 

สีดา 
จ านวน  -  -  - 4  -  - 4 
ร้อยละ  -  -  - 100.00  -  - 100.00 

โนนแดง 
จ านวน  -  -  - 3  - 1 4 
ร้อยละ  -  -  - 75.00  - 25.00 100.00 

ประทาย 
จ านวน  - 1  - 8 2 1 12 
ร้อยละ  - 8.33  - 66.67 16.67 8.33 100.00 

พระทองค า 
จ านวน  -  -  - 5  - 1 6 
ร้อยละ  -  -  - 83.33  - 16.67 100.00 

เมืองยาง 
จ านวน 1  -  - 1 1 1 4 
ร้อยละ 25.00  -  - 25.00 25.00 25.00 100.00 

ล าทะเมน
ชยั 

จ านวน  -  -  - 3  - 1 4 
ร้อยละ  -  -  - 75.00  - 25.00 100.00 

ชุมพวง 
จ านวน 1 1  - 7 2 2 13 
ร้อยละ 7.69 7.69  - 53.85 15.38 15.38 100.00 

บา้นเหล่ือม 
จ านวน  -  -  - 3 1  - 4 
ร้อยละ  -  -  - 75.00 25.00  - 100.00 

ขาม
สะแกแสง 

จ านวน  -  -  - 5 2  - 7 
ร้อยละ  -  -  - 71.43 28.57  - 100.00 
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ตารางท่ี 3.17 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงขององคก์ารอนามยัโลก 
                      จ  าแนกรายอ าเภอ (ต่อ) 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ทีอ่ยู่ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ค่อนข้ำง
ผอม 

ผอม ผอม
รุนแรง 

ปกติ เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

สูงเนิน 
จ านวน 3 1  - 7 1  - 12 
ร้อยละ 25.00 8.33  - 58.33 8.33  - 100.00 

บวัลาย 
จ านวน 1 1  - 2  -  - 4 
ร้อยละ 25.00 25.00  - 50.00  -  - 100.00 

แกง้สนาม
นาง 

จ านวน 1  -  - 3  - 2 6 
ร้อยละ 16.67  -  - 50.00  - 33.33 100.00 

พิมาย 
จ านวน 2  -  - 12  - 2 18 
ร้อยละ 11.11  -  - 66.67 11.11 11.11 100.00 

คง 
จ านวน  -  - 1 8 1 2 12 
ร้อยละ  -  - 8.33 66.67 8.33 16.67 100.00 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

จ านวน  -  -  - 4 1 1 6 
ร้อยละ  -  -  - 66.67 16.67 16.67 100.00 

วงัน ้าเขียว 
จ านวน  -  - 1 4 1 1 7 
ร้อยละ  -  - 14.29 57.14 14.29 14.29 100.00 

เสิงสาง 
จ านวน  -  -  - 11 1  - 12 
ร้อยละ  -  -  - 91.67 8.33  - 100.00 

เทพารักษ ์
จ านวน  -  - 1 2 1  - 4 
ร้อยละ  -  - 25.00 50.00 25.00  - 100.00 

ด่านขนุ
ทด 

จ านวน  -  -  - 13 2 4 19 
ร้อยละ  -  -  - 68.42 10.53 21.05 100.00 

โนนไทย 
จ านวน 1  -  - 9 1  - 11 
ร้อยละ 9.09  -  - 81.82 9.09  - 100.00 

ขามทะเล
สอ 

จ านวน  -  -  - 4  -  - 4 
ร้อยละ  -  -  - 100.00  -  - 100.00 
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ตารางท่ี 3.17 แสดงภาวะโภชนาการ น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงขององคก์ารอนามยัโลก 
                      จ  าแนกรายอ าเภอ (ต่อ) 
 

น ำ้หนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 
ทีอ่ยู่ จ ำนวน 

ร้อยละ 
ค่อนข้ำง
ผอม 

ผอม ผอม
รุนแรง 

ปกติ เร่ิมอ้วน อ้วน รวม 

โนนสูง 
จ านวน  -  -  - 16 2 1 19 
ร้อยละ  -  -  - 84.21 10.53 5.26 100.00 

บวัใหญ่ 
จ านวน 1  -  - 10  - 2 13 
ร้อยละ 7.69  -  - 76.92  - 15.38 100.00 

จกัราช 
จ านวน  -  -  - 11  -  - 11 
ร้อยละ  -  -  - 100.00  -  - 100.00 

ปักธงชยั 
จ านวน 1  -  - 20  - 1 22 
ร้อยละ 4.55  -  - 90.91  - 4.55 100.00 

รวม 
จ ำนวน 20 7 6 289 37 36 395 

ร้อยละ 5.06 1.77 1.52 73.16 9.37 9.11 100.00 
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ภาพท่ี 3.11 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเด็กก่อนวยัเรียนน ้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงของ 

WHO (ปกติ)  
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ภาพท่ี 3.12 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเด็กก่อนวยัเรียนน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของ WHO (ผอม)  
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ภาพท่ี 3.13 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเดก็ก่อนวยัเรียนน ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของ WHO (ผอมรุนแรง) 
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ภาพท่ี 3.14 แผนท่ีจงัหวดันครราชสีมาแสดงร้อยละเด็กก่อนวยัเรียนน ้ าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงของ WHO (อว้น) 
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 3.2.4 กำรตรวจร่ำงกำย โดยกุมารแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขดู พบวา่ ในเด็กอายุ
มากกวา่ 6 เดือนซ่ึงเป็นอายท่ีุเด็กส่วนใหญ่เร่ิมมีฟันข้ึน พบภาวะฟันผ ุ90 จาก 348 คน (ร้อยละ 25.9)  
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3.3  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะโภชนำกำรของเด็กวยัก่อนเรียน 
 การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียนจ านวนทั้งหมด 
395 ราย ซ่ึงการประเมินภาวะโภชนาการ มีการประเมินผลทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์
อายุ (weight for age, W/A) ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age, H/A) และ ด้านน ้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง (weight for height, W/H) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่
ละดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.3.1 ปัจจัยเกีย่วข้องกบัภำวะโภชนำกำรในด้ำนน ำ้หนักเกณฑ์อำยุ 
  3.3.1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านข้อมูลทั่วไปกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้ าหนกัเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ น้อยกว่า
เกณฑ ์ค่อนขา้งนอ้ย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูล
ทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ และอาย ุรายละเอียดตามตารางท่ี 3.18 
  ปัจจยัด้านเพศ พบว่า เพศชายมีภาวะโภชนาการในระดับท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 
71.66 และเพศหญิง ร้อยละ 65.38 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า เพศกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้าหนกัเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.642) 
  ปัจจยัดา้นช่วงอายุ พบว่า กลุ่มเด็กก่อนวยัท่ีมีน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑส่์วนใหญ่เป็นเด็กวยั มากกวา่ 6 เดือนถึง 11 เดือน  ร้อยละ 77.27 (44 คนจาก 395 คน) รองลงมา 
กลุ่มเด็กอายมุากกวา่ 11 เดือนถึง 6 ปี ร้อยละ 68.15 (292 คนจาก 395 คน) และอายุ 0 ถึง 6 เดือน ร้อย
ละ 62.71 (59 คนจาก 395 คน) ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์าย ุมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.013) 
 
ตารางท่ี 3.18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์าย ุ
 

ข้อมูลทัว่ไป N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

1. เพศ 395 7.59 7.34 68.35 4.81 11.90 0.080 0.642 
หญิง 208 8.17 7.21 65.38 5.77 13.46 
ชาย 187 6.95 7.49 71.66 3.74 10.16 
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ตารางท่ี 3.18 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

2. ช่วงอาย ุ 395 7.59 7.34 68.35 4.81 11.90   
 0-6 เดือน 59 1.69 3.39 62.71 11.86 20.34 0.213 * 

 
 

0.013* 
 
 

>  6 เดือน- 11 เดือน 44 2.27 4.55 77.27 4.55 11.36 
> 11  เดือน- 6 ปี 292 9.59 8.56 68.15 3.42 10.27 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

  3.3.1.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภ์กบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ นอ้ย
กว่าเกณฑ์ ค่อนขา้งน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้น
ประวติัการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย อายุครรภ์ท่ีคลอด การฝากครรภ์ กรณีฝากครรภ์ (ก่อน/หลงั 12 
สัปดาห์) น ้ าหนักมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้ งครรภ์ ล าดับท่ีของบุตร และโรคประจ าตัวของเด็ก 
(รายละเอียดตามตารางท่ี 4.19) 
  ปัจจยัดา้นอายุครรภ์ท่ีคลอด พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุครรภ์ท่ีครบก าหนด ร้อยละ 70.47 รองลงมา อายุครรภ์หลังก าหนด ร้อยละ 
37.50 และ ก่อนก าหนดร้อยละ 56.10 ตามล าดบัเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายคุรรภท่ี์คลอดกบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p 
= 0.099) 
  ปัจจยัดา้นการฝากครรภ ์พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ฝากครรภ์ ร้อยละ 68.77 และไม่ฝากครรภ์มีร้อยละ 60.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
การฝากครรภ์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.731) 
  ปัจจยัด้านกรณีฝากครรภ์ (ก่อน/หลัง 12 สัปดาห์) พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนัก
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ฝากครรภห์ลงั 12 สัปดาห์ ร้อยละ 69.16 และฝากครรภ์ก่อน 
12 สัปดาห์ร้อยละ 70.65 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ กรณีฝากครรภ ์(ก่อน/หลงั 12 สัปดาห์) กบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p 
= 0.412) 
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  ปัจจยัดา้นน ้ าหนกัมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภ ์พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์
อายใุนระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่น ้ าหนกัเพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 8 กิโลกรัม ร้อยละ 68.09 รองลงมา เพิ่มข้ึน 
8-20 กิโลกรัม ร้อยละ 67.86 รองลงมา เพิ่มข้ึน มากกว่า 20 กิโลกรัม ร้อยละ 66.67 ตามล าดับเม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า น ้ าหนักมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภ์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนัก
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.336) 
  ปัจจยัด้านล าดับท่ีของบุตร พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ีส่ี ร้อยละ 75.00 รองลงมาเป็นคนท่ีสาม ร้อยละ 72.00 และ เป็นบุตรคน
ท่ีหน่ึง ร้อยละ 67.98 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ล าดบัท่ีของบุตรกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.388) 
  ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของเด็ก พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 68.87 และไม่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 65.52 เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า โรคประจ าตัวของเด็ก กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.284) 
 
 ตารางท่ี 3.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัการตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์าย ุ
 

ปัจจยัทำงด้ำน
ประวตักิำรตั้งครรภ์

และกำรคลอด 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

3.อำยุครรภ์ 395 7.59 7.34 68.35 4.81 11.90 0.163 0.050 
ครบก าหนด 346 6.36 6.65 70.52 4.91 11.56 
ก่อนก าหนด 41 17.07 9.76 56.10 4.88 12.20 
หลงัก าหนด 8 12.50 25.00 37.50 0.00 25.00 
4.น ำ้หนักมำรดำ
เพิม่ขึน้ขณะ
ตั้งครรภ์ 252 6.75 8.33 67.46 4.76 12.70 

 
 
0.112 

 
 

0.675 

< 8 กิโลกรรม 64 9.38 10.94 64.06 3.13 12.50 
8-20 กิโลกรัม 179 6.15 7.82 68.72 5.59 11.73 
> 20 กิโลกรัม 9 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33 
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ตารางท่ี 3.19 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัการตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์าย ุ
 

ปัจจยัทำงด้ำน
ประวตักิำรตั้งครรภ์

และกำรคลอด 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

5.ล ำดบัทีข่องบุตร 390 7.69 7.44 68.21 4.62 12.05 0.209 0.388 
1 203 8.87 6.90 67.98 4.43 11.82 
2 127 3.94 7.87 66.93 5.51 15.75 
3 50 8.00 10.00 72.00 4.00 6.00 
4 8 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 
5 2 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 
6.โรคประจ ำตวัของ
เดก็ 

392 7.40 7.40 68.62 4.85 11.73 0.113 0.237 

มี 363 6.89 7.99 68.87 4.96 11.29 
ไม่มี 29 13.79 0.00 65.52 3.45 17.24 
7.กำรฝำกครรภ์ 386 7.51 7.25 68.65 4.92 11.66 0.072 0.555 
ฝาก 381 7.35 7.35 68.77 4.99 11.55 
ไม่ฝาก 5 20.00 0.00 60.00 0.00 20.00 
ฝำก ก่อน/หลงั 12 
สัปดำห์ 308 6.49 6.82 70.13 5.52 11.04 

 
0.113 

 
0.412 

ก่อน 12 สปัดาห์ 201 7.46 5.47 70.65 6.47 9.95 
หลงั 12 สปัดาห์ 107 4.67 9.35 69.16 3.74 13.08 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

 3.3.1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ ์
ไดแ้ก่ น้อยกวา่เกณฑ์ ค่อนขา้งนอ้ย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ี
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ประกอบดว้ย การรับประทานนม กรณีกินนมแม่อย่าง
เดียว การเร่ิมทานอาหารเสริม ชนิดของอาหารเสริม ชนิดของอาหารท่ีรับประทาน แบ่งเป็น ไม่
รับประทานเน้ือ การรับประทานผกั อาหารท่ีชอบ การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ด กรณีรับประทาน
อาหารฟาสฟู๊ ดเฉล่ีย/เดือน การรับประทานขนมถุง (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.20) 
  ในทุกช่วงอาย ุปัจจยัดา้นการรับประทานนมพบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุ
ในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่กินนม ร้อยละ 100.00 รองลงมา กินนมแม่และนมผง ร้อยละ 76.40 
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กินนมผงอยา่งเดียว ร้อยละ71.31 กินนมผงและนมกล่อง ร้อยละ 66.67 นมแม่อยา่งเดียว ร้อยละ 65.67 
กินนมกล่องอยา่งเดียว ร้อยละ 64.57 และ กินนมแม่และนมกล่อง ร้อยละ 50 ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานนมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์าย ุไม่มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.189)  
  ปัจจยัดา้นกรณีกินนมแม่อยา่งเดียว พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑอ์ายใุนระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี ร้อยละ 74.14 (58 คนจาก199 
คน)รองลงมา กินนมแม่เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ร้อยละ 69.35 (62  คนจาก199 คน)กินนมแม่เป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ร้อยละ 68.00 (75 คนจาก199 คน) และกินนมแม่มากกว่า 2 ปีร้อยละ 
25.00 (4 คนจาก199 คน)เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า กรณีกินนมแม่อย่างเดียวกับภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ( p = 
0.045)  
  เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่กินนมแม่อย่างเดียว
เป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี ร้อยละ 74.14 (58 คนจาก199 คน)รองลงมา กินนมแม่เป็นระยะเวลา 3-
6 เดือน ร้อยละ 69.35 (62  คนจาก199 คน)กินนมแม่เป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 3 เดือน ร้อยละ 68.00 (75 
คนจาก199 คน) และกินนมแม่มากกว่า  2 ปี ร้อยละ 25.00 (4 คนจาก199 คน)เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า กรณี กินนมแม่อย่างเดียวกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.045)  
  ปัจจยัดา้นการเร่ิมทานอาหารเสริม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑส่์วนใหญ่เร่ิมทานอาหารเสริมตอนอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน ร้อยละ 72.94 รองลงมา 
เร่ิมทานตอนอายุ 4-6 เดือน ร้อยละ 71.07 และเร่ิมทานตอนอายุมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป ร้อยละ 56.76 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การเร่ิมทานอาหารเสริมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.389) 
  ปัจจยัดา้นชนิดของอาหารเสริมท่ีทานคร้ังแรก พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการทานขา้ว
บดมากท่ีสุด ร้อยละ 71.07 รองลงมา คือ กลว้ยครูด ร้อยละ 67.86 และอาหารเสริมส าเร็จรูป ร้อยละ 
66.28ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการชนิดอาหารท่ีรับประทาน กบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์ายไุมมี่ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.828)  
  ปัจจยัด้านชนิดอาหารท่ีรับประทาน ซ่ึงมีการทดสอบความสัมพนัธ์เฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างเด็กวยัก่อนเรียนท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปีเท่านั้ น โดยชนิดอาหารท่ีรับประทาน
ประกอบไปดว้ย 
  การไม่รับประทานเน้ือ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ไม่รับประทานเน้ือประเภทอ่ืนๆ ร้อยละ 100.00 รองลงมา ไม่รับประทานปลา ร้อยละ 69.23 
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ไม่รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 68.75 ไม่รับประทานหมู ร้อยละ 65.91 และไม่รับประทานไก่ 
ร้อยละ 20.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การไม่รับประทานเน้ือกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.081) 
  การรับประทานเน้ือ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑส่์วน
ใหญ่รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 100.00 รองลงมารับประทานไก่ ร้อยละ 90.00 รับประทานปลา 
ร้อยละ 75.51 และรับประทานหมู ร้อยละ 62.50 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การไม่
รับประทานเน้ือกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.172) 
  การรับประทานผกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายใุนระดบัตามเกณฑ์ส่วน
ใหญ่เลือกรับประทานผัก ร้อยละ 70.41 รองลงมา รับประทานผักได้ดี ร้อยละ 65.94 และไม่
รับประทานผกั ร้อยละ 64.86 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานผกักบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.104) 
  อาหารท่ีชอบ พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่
รับประทานแกงกะทิ ร้อยละ 77.78 (9 คนจาก 274 คน) รองลงมารับประทานตม้จืด ร้อยละ 69.09 
(220 คนจาก 274 คน) รับประทานผดั/ทอด ร้อยละ 57.50 (40 คนจาก 274 คน) และ อ่ืนๆ ร้อยละ 
40.00 (5 คนจาก  274 คน) ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า อาหารท่ีชอบ กับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.026) 
โดยพบวา่เด็กท่ีมีน ้าหนกัตามเกณฑอ์ายนุอ้ยกวา่เกณฑ์เป็นเด็กท่ีรับประทานรับประทานผดั/ทอด ร้อย
ละ 25.00 (40 คนจาก 274คน) และเด็กท่ีมีน ้ าหนักมากกว่าเกณฑ์เป็นเด็กท่ีรับประทานรับประทาน
แกงกะทิ ร้อยละ 22.22 (9 คน จาก 274 คน) 
  การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ด พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ ส่วนใหญ่ รับประทาน ร้อยละ 77.33 และไม่ รับประทานร้อยละ 62.96 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.138) 
  กรณีรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดเฉล่ีย/ เดือน พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุ
ในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 87.50 และนอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ร้อย
ละ 67.61 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า กรณีรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดเฉล่ีย/ เดือนกับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.671) 
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  การรับประทานขนมถุง พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ รับประทานขนมถุง 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 75.82 รองลงมา ทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อย
ละ 69.70 และ ทาน มากกว่า 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 62.22 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบวา่ การรับประทานขนมถุงกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.108) 
  การรับประทานน ้ าอดัลม พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดับตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานน ้าอดัลม 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 84.62 รองลงมา รับประทาน 1 หน่วย/
สัปดาห์ ร้อยละ 69.62 และรับประทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 54.76 ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การรับประทานน ้ าอัดลมกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.321)  
  การรับประทานนมเปร้ียว พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑส่์วนใหญ่รับประทานนมเปร้ียว 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 71.97 รองลงมา รับประทาน มากกวา่ 
4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 65.59 และ รับประทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 64.18 ตามล าดบั เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานนมเปร้ียวกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.575)  
  การรับประทานไอศกรีม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่รับประทานไอศกรีม มากกวา่ 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อย 76.19 (42 คนจาก 292 คน) รองลงมา 
รับประทาน 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 71.04 (183 คนจาก 292 คน) และ รับประทาน 2-4 หน่วย/
สัปดาห์ ร้อยละ  55.22 (67 คนจาก  292 คน) ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า การ
รับประทานไอศกรีม กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.221) 
  การรับประทานท๊อฟฟ่ี พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่รับประทานทอ๊ฟฟ่ี 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 71.04 รองลงมา รับประทาน มากกวา่ 4 หน่วย/
สัปดาห์ ร้อยละ 64.02 และ รับประทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 62.22 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การรับประทานท๊อฟฟ่ีกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.257) 
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ตารางท่ี  3.20 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก 
                       เกณฑอ์าย ุ
 
      พฤตกิรรมกำร 
รับประทำนอำหำร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

8.กำรรับประทำนนม 384 7.55 7.03 68.23 4.95 12.24 0.279 0.189 
นมแม่อยา่งเดียว 67 4.48 4.48 65.67 8.96 16.42 
นมแม่และนมผง 47 6.38 4.26 76.60 2.13 10.64 
นมแม่และนมกล่อง 6 0.00 33.33 50.00 0.00 16.67 
นมผงอยา่งเดียว 115 8.70 5.22 71.30 1.74 13.04 
นมผงและนมกล่อง 21 9.52 0.00 66.67 0.00 23.81   
นมกล่องอยา่งเดียว 127 8.66 11.02 64.57 7.87 7.87 
ไม่กินนม 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
9.กนินมแม่อย่ำงเดยีว 199 7.04 8.04 69.35 5.03 10.55 0.254 * 

 
 

0.045* 
 
 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 75 5.33 2.67 68.00 6.67 17.33 
3-6 เดือน 62 8.06 9.68 69.35 6.45 6.45 
6 เดือนข้ึนไป-2 ปี 58 6.90 10.34 74.14 1.72 6.90 
มากกวา่ 2 ปี 4 25.00 50.00 25.00 0.00 0.00 
7.เร่ิมกนิอำหำรเสริม 319 8.15 6.90 69.91 3.45 11.60 0.131 0.283 
<,= 3 เดือน 85 3.53 5.88 72.94 2.35 15.29 
4-6 เดือน 197 9.14 7.11 71.07 3.55 9.14 
> 6 เดือนข้ึนไป 37 13.51 8.11 56.76 5.41 16.22 
11.ชนิดอำหำรเสริม 339 7.96 7.37 69.32 4.42 10.91 0.113 0.828 
ขา้วบด 197 8.63 6.09 71.07 3.05 11.17 
กลว้ยครูด 56 7.14 10.71 67.86 5.36 8.93 
อาหารเสริมส าเร็จรูป 86 6.98 8.14 66.28 6.98 11.63 
ชนิดอำหำรทีรั่บประทำน (ส ำหรับกลุ่มตวัอย่ำงเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ปี) 
12.ไม่รับประทำนเนือ้ 79 16.46 7.59 64.56 1.27 10.13 0.123 0.384 
หม ู 44 13.64 9.09 65.91 0.00 11.36 
ชนิดอำหำรทีรั่บประทำน (ส ำหรับกลุ่มตวัอย่ำงเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ปี) 
ปลา 13 15.38 7.69 69.23 0.00 7.69   
ไก่ 5 60.00 0.00 20.00 20.00 0.00 
อาหารทะเล 16 12.50 6.25 68.75 0.00 12.50 
อ่ืนๆ 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 3.20 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกั 
                       เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 
      พฤตกิรรมกำร 
รับประทำนอำหำร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

13.รับประทำนเนือ้ 209 8.61 7.18 70.81 3.83 9.57 0.250 0.253 
หม ู 96 12.50 10.42 62.50 7.29 7.29 
ปลา 98 6.12 5.10 75.51 1.02 12.24 
ไก่ 10 0.00 0.00 90.00 0.00 10.00   
อาหารทะเล 5 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
14.กำรรับประทำนผกั 273 9.89 8.42 67.40 3.66 10.62 0.172 0.080 
รับประทานไดดี้ 138 5.07 11.59 65.94 4.35 13.04 
เลือกรับประทาน 98 15.31 5.10 70.41 2.04 7.14 
ไม่รับประทาน 37 13.51 5.41 64.86 5.41 10.81 
15.อำหำรทีช่อบ 274 9.49 8.76 67.15 3.65 10.95 0.225* 0.026* 
ตม้จืด 220 6.82 10.00 69.09 4.09 10.00 
แกงกะทิ 9 0.00 0.00 77.78 0.00 22.22 
ผดั/ทอด 40 25.00 5.00 57.50 0.00 12.50 
อ่ืนๆ 5 20.00 0.00 40.00 20.00 20.00 
16.กำรรับประทำน
อำหำรฟำสฟู๊ด 

 
264       9.47 8.71 67.05 3.79 10.98 

 
0.162 

 
0.138 

ไม่รับประทาน 189 10.05 8.99 62.96 4.23 13.76 
รับประทาน 75 8.00 8.00 77.33 2.67 4.00 
17.รับประทำนอำหำร
ฟำสฟู้ดเฉลีย่ 75 12.00 4.00 76.00 4.00 4.00 

 
0.133 

 
0.100 

>4 คร้ังต่อเดือน 4 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
< 4 คร้ังต่อเดือน 71 12.68 4.23 74.65 4.23 4.23 
18.กำรรับประทำน
ขนมถุง 

235 
9.79 8.09 66.38 3.83 11.91 

 
0.176 

 
0.235 

1 หน่วย/สปัดาห์ 34 17.65 2.94 76.47 0.00 2.94 
ชนิดอำหำรทีรั่บประทำน (ส ำหรับกลุ่มตวัอย่ำงเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ปี) 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 66 6.06 10.61 69.70 3.03 10.61   
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 135 9.63 8.15 62.22 5.19 14.81 
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ตารางท่ี 3.20 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกั 
                       เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 
      พฤตกิรรมกำร 
รับประทำนอำหำร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

19.กำรรับประทำน
น ำ้อดัลม 

 
292 9.59 8.56 68.15 3.42 10.27 

 
0.178 

 
0.321 

1 หน่วย/สปัดาห์ 237 8.86 8.86 69.62 2.95 9.70 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 42 16.67 9.52 54.76 7.14 11.90 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 13 0.00 0.00 84.62 0.00 15.38 
20.กำรรับประทำนนม
เปรี้ยว 

 
292 9.59 8.56 68.15 3.42 10.27 

 
0.151 

 
0.575 

1 หน่วย/สปัดาห์ 132 7.58 10.61 71.97 3.03 6.82 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 67 13.43 5.97 64.18 4.48 11.94 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 93 9.68 7.53 65.59 3.23 13.98 
21.กำรรับประทำน
ไอศกรีม 

 
292 9.59 8.56 68.15 3.42 10.27 

 
0.264 

 
0.221 

1 หน่วย/สปัดาห์ 183 9.29 9.84 71.04 1.64 8.20 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 67 13.43 7.46 55.22 10.45 13.43 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 42 4.76 4.76 76.19 0.00 14.29 
22.กำรรับประทำน
ท๊อฟฟ่ี 

 
292 9.59 8.56 68.15 3.42 10.27 

 
0186 

 
0.257 

1 หน่วย/สปัดาห์ 183 9.84 9.84 71.04 1.64 7.65 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 45 8.89 8.89 62.22 6.67 13.33 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 64 9.38 4.69 64.06 6.25 15.63 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

  3.3.1.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ ์
ไดแ้ก่ น้อยกวา่เกณฑ์ ค่อนขา้งนอ้ย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ี
ปัจจยัด้านการเตรียมและกระจายอาหาร ประกอบด้วย ผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก อาหารส าหรับเด็ก
มากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.21) 
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  ปัจจยัดา้นผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ปู่ /ย่า จดัเตรียมให้ ร้อยละ 82.86 รองลงมา คือ แม่เด็กเตรียมอาหารให้ ร้อยละ 
68.45 ตา/ยาย ร้อยละ 66.04 และ พ่อเด็กเตรียมอาหารให้ ร้อยละ 60.00 ตามล าดับเม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า ผู ้เตรียมอาหารให้เด็ก กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.511) 
  ส าหรับเด็กท่ีมีอายุมากกวา่และเท่ากบั 1 ปี พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุ
ในระดับตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เมนูเด็กแยกจากอาหารผูใ้หญ่และอ่ืนๆ ร้อยละ 100.00 และ ร้อยละ 
100.00 รองลงมาเมนูขา้ว+กบัขา้วเหมือนกนัทุกคนร้อยละ 67.35 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
อาหารส าหรับเด็กท่ีมีอายุมากกว่าและเท่ากับ 1 ปีกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.689) 
  ปัจจยัดา้นอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน เช่น น ้ าอดัลม อาหารรสจดั พบว่า เด็กท่ีมี
ภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรท่ีไม่ควรรับประทาน ร้อยละ 70.06 
และกลุ่มท่ีมีอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน ร้อยละ 64.60 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อาหารท่ีไม่
ควรรับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑ์อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.550) 

  
ตารางท่ี 3.21 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนัก 
                    เกณฑอ์าย ุ

 
      พฤตกิรรมกำร 
รับประทำนอำหำร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

กำรเตรียมและกระจำยอำหำร 

23.ผู้เตรียมอำหำร 393 7.38 7.38 68.45 4.83 11.96 0.197 0.511 
แม่เด็ก 234 6.84 7.69 68.80 3.85 12.82 
ตา / ยาย 106 8.49 4.72 66.04 7.55 13.21 
พอ่เด็ก 5 20.00 20.00 60.00 0.00 0.00 
ปู่ยา่ 35 2.86 8.57 82.86 2.86 2.86 
อ่ืนๆ 13 15.38 15.38 46.15 7.69 15.38 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 

ตารางท่ี 3.21 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนัก 
                    เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 

 
      พฤตกิรรมกำร 
รับประทำนอำหำร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

24.อำหำรส ำหรับเดก็ 
(เดก็ ≥ 1 ปี) 

 
292 9.59 8.56 68.15 3.42 10.27 

 
0.177 

 
0.689 

ขา้ว+กบัขา้วเหมือนกนั
ทุกคน 

147 
 7.48 8.84 67.35 6.12 10.20 

เมนูเด็กแยกจากอาหาร
ผูใ้หญ่ 

 
142 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

อ่ืนๆ 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
25.อำหำรทีไ่ม่ควร
รับประทำน 

 
290 9.66 8.62 67.93 3.45 10.34 

 
0.102 

 
0.550 

ไม่มี 177 10.17 8.47 70.06 2.26 9.04 
มี 113 8.85 8.85 64.60 5.31 12.39 
       

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

  3.3.1.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ นอ้ย
กว่าเกณฑ์ ค่อนขา้งน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้น
การเตรียมและกระจายอาหาร ประกอบดว้ยการฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก ผูเ้ล้ียงดูหลกั อายเุฉล่ียของ
มารดาและบิดา สถานภาพสมรสของมารดาและบิดา รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน ระดบัการศึกษาของมารดา
และบิดา อาชีพของมารดาและบิดา โรคประจ าตวัของมารดาและบิดา การสูบบุหร่ีของมารดาและ
บิดา และการด่ืมสุราของมารดาและบิดา (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.22) 
  ปัจจยัดา้นการฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กพบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ฝากเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กร้อยละ 72.55 และไม่ฝาก ร้อยละ 68.04 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า การฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.362) 
  ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ผูเ้ล้ียงดูหลกัเป็น อา ร้อยละ 100.00 รองลงมา ย่า ร้อยละ 80.00 ตา ร้อยละ 77.27 ยาย ร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 

ละ 68.42 พ่อ ร้อยละ 66.67 แม่ ร้อยละ 66.12 ป้าและพี่สาว ร้อยละ 0.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบวา่ ผูเ้ล้ียงดูหลกั กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.114) 
  ปัจจยัดา้นอายเุฉล่ียของ มารดา พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑอ์ายใุนระดบัตาม
เกณฑส่์วนใหญ่มารดาอายเุฉล่ียมากกวา่ 35 ปี ร้อยละ 72.00 รองลงมา 21-35 ปี ร้อยละ 67.72 และอายุ
ระหว่าง 14-20 ปี ร้อยละ 53.13 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุเฉล่ียของ มารดากบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.228) 
  ปัจจยัด้านอายุเฉล่ียของบิดา พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่บิดาอายุเฉล่ียมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 79.10 (67 คนจาก 254 คน) รองลงมา 21-35 ปี 
ร้อยละ 65.34 (176 คนจาก 254 คน) และอายุระหว่าง 14-20 ปี ร้อยละ 27.27 (11 คนจาก 254 คน) 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายุเฉล่ียของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์
อายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.001) 
  ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสของ มารดา พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสของมารดาคือ อ่ืนๆ ร้อยละ 75.00 รองลงมา อยู่ดว้ยกนั 
ร้อยละ 68.45 และแยกกนัอยู่ ร้อยละ 67.39 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า สถานภาพสมรสของ 
มารดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p = 0.884) 
  ปัจจยัด้านสถานภาพสมรสของบิดา พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสของบิดาคือ อ่ืนๆ ร้อยละ 100.00 รองลงมา แยกกนัอยู ่
ร้อยละ 70.27 และ อยู่ดว้ยกนั ร้อยละ 68.73 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า สถานภาพสมรสของ 
บิดา กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p = 0.935)  
  ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ีย/เดือนของครอบครัวเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 8, 001-10,000 บาท ร้อยละ 75.71 รองลงมา มี
รายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 71.07 รายได้ 20,001-50,000 ร้อยละ 68.63 รายได้ 5,001-8,000 
บาท ร้อยละ 67.03 รายได้ 50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 60.00 และรายได้ ต ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 
58.14 ตามล าดับเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า รายได้เฉล่ีย/เดือนของครอบครัวเด็ก กับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.236) 
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  ปัจจยัด้านระดบัการศึกษาของ มารดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ มารดา จบ ป.ตรี ร้อยละ 75.00 รองลงมา คือ จบ ปวช/ปวส ร้อยละ 69.94 
ระดบัประถม ร้อยละ 67.39 มธัยม ร้อยละ 67.34 อ่ืนๆ ร้อยละ 66.67 และ ไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 50.00 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ระดบัการศึกษาของมารดาภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.822) 
  ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของ บิดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑ์อายใุนระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ บิดา ไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ ป.ตรี ร้อยละ 73.68 จบมธัยม ร้อย
ละ 71.61 ระดบัประถม ร้อยละ 70.27 จบ ปวช/ปวส ร้อยละ 59.65 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 42.86 ตามล าดบั 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ระดบัการศึกษาของบิดาภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายไุม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.798) 
  ปัจจยัดา้นอาชีพของ มารดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่มารดาประกอบอาชีพคา้ขาย ร้อยละ 89.66 รองลงมารับราชการ ร้อยละ 75.00 อาชีพ
อ่ืนๆ ร้อยละ 70.73 และลูกจ้าง/พนักงานบริษทั/ร้านค้า ร้อยละ 67.63 แม่บ้าน ร้อยละ 63.11 และ
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 60.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าอาชีพของบิ มารดา กบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.291) 
  ปัจจยัดา้นอาชีพของบิดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่บิดาประกอบอาชีพคา้ขาย ร้อยละ 85.71 รองลงมารับราชการ ร้อยละ 83.33 พอ่บา้น ร้อยละ 
80.00 อาชีพอ่ืนๆร้อยละ 68.33ลูกจ้าง/พนักงาน  ร้อยละ 66.67 และรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 50.00 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่อาชีพของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.491) 
  ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของมารดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มารดามีโรคประจ าตวั ร้อยละ 70.37 และมารดาไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 67.97 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่โรคประจ าตวัของมารดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.627) 
  ปัจจยัด้านโรคประจ าตวัของบิดาพบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑส่์วนใหญ่บิดา มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 85.71 และบิดาไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 66.88 เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าโรคประจ าตวัของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.524) 
  ปัจจยัดา้นการสูบบุหร่ีของ มารดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เคยสูบ ร้อยละ 100.00 รองลงมาไม่สูบ ร้อยละ 67.63 และ ปัจจุบนั สูบร้อยละ 
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66.67 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการสูบบุหร่ีของมารดากบัภาวะโภชนาการด้าน
น ้าหนกัเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.853) 
  ปัจจยัดา้นการสูบบุหร่ีของ บิดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑอ์ายใุนระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่ปัจจุบนัสูบ ร้อยละ 75.37 รองลงมา ไม่สูบร้อยละ 62.43 และ เคยสูบร้อยละ 60.71 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการสูบบุหร่ีของบิดากบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.218) 
  ปัจจยัดา้นการด่ืมสุราของมารดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ เคยด่ืม ร้อยละ 81.25 รองลงมา ปัจจุบนัด่ืม ร้อยละ 73.68 และไม่ด่ืม ร้อยละ 
66.86เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่การด่ืมสุราของ บิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.928) 
  ปัจจยัดา้นการด่ืมสุราของบิดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่ปัจจุบนัด่ืม ร้อยละ 73.03 รองลงมา และเคยด่ืม ร้อยละ68.67 ไมด่ื่มร้อยละ 62.81 เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการด่ืมสุราของ บิดา กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.444) 

 
     ตารางท่ี 3.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 

                        เกณฑอ์าย ุ
 

ปัจจยัทำงด้ำนสังคม 
เศรษฐำนะ 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

ปัจจยัทำงด้ำนสังคม เศรษฐำนะ 

24.ฝำกบุตรเลีย้ง 392 7.92 8.21 68.04 4.69 11.14 0.105 0.362 
ฝาก 51 3.92 1.96 72.55 5.88 15.69 
ไม่ฝาก 341 7.92 8.21 68.04 4.69 11.14 
25.ผู้เลีย้งดูหลกั 360 7.50 6.94 68.89 4.72 11.94 0.341 0.114 
ตา 22 0.00 4.55 77.27 4.55 13.64 
นา้สาว 4 0.00 25.00 50.00 25.00 0.00 
บิดา 6 16.67 0.00 66.67 0.00 16.67 
ป้า 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
พี่สาว 1 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
มารดา 183 8.20 8.74 66.12 5.46 11.48 
ยา่ 45 8.89 6.67 80.00 0.00 4.44 
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ตารางท่ี 3.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                        เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 

 
ปัจจยัทำงด้ำนสังคม 

เศรษฐำนะ 
N นอ้ยกวา่

เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

ยาย 95 7.37 3.16 68.42 5.26 15.79   
อา 3 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
26.รำยได้เฉลีย่
ครอบครัว 

 
386 7.51 6.99 68.91 4.66 11.92 

 
0.250 

 
0.236 

ต ่ากวา่ 5000 บาท 43 6.98 18.60 58.14 2.33 13.95 
5001-8000 บาท 91 9.89 6.59 67.03 5.49 10.99 
8001-10000 บาท 70 2.86 4.29 75.71 4.29 12.86 
10001-20000 บาท 121 7.44 6.61 71.07 4.96 9.92 
20001-50000 บาท 51 5.88 3.92 68.63 5.88 15.69 
50001 บาทข้ึนไป 10 30.00 0.00 60.00 0.00 10.00 
ข้อมูลส่วนของมำรดำ 
27.สถำนภำพ 386 7.77 6.99 68.39 4.92 11.92 0.098 0.884 
อยูด่ว้ยกนั 336 7.44 6.85 68.45 4.76 12.50 
แยกกนัอยู ่ 46 10.87 8.70 67.39 6.52 6.52 
อ่ืนๆ 4 0.00 0.00 75.00 0.00 25.00 
28.โรคประจ ำตวั 386 7.51 7.25 68.13 4.92 12.18 0.082 0.627 
ไม่มี 359 7.24 7.24 67.97 4.74 12.81 
มี 27 11.11 7.41 70.37 7.41 3.70 
29.สูบบุหร่ี 384 7.81 7.29 67.71 4.95 12.24 0.103 0.853 
ไม่สูบ 380 7.89 7.11 67.63 5.00 12.37 
เคยสูบ 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
ปัจจุบนัสูบ 3 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 
29.ดืม่สุรำ 385 7.79 7.27 67.79 4.94 12.21 00.90 0.928 
ไม่ด่ืม 350 8.29 7.43 66.86 5.14 12.29 
เคยด่ืม 16 0.00 6.25 81.25 0.00 12.50 
ปัจจุบนัด่ืม 19 5.26 5.26 73.68 5.26 10.53 
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ตารางท่ี 3.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                        เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 

 
ปัจจยัทำงด้ำนสังคม 

เศรษฐำนะ 
N นอ้ยกวา่

เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

30.อำชีพ 382 7.59 7.07 68.32 4.97 12.04 0.245 0.291 
แม่บา้น 122 9.84 9.02 63.11 4.92 13.11 
รับราชการ 12 8.33 0.00 75.00 0.00 16.67 
รัฐวสิาหกิจ 5 0.00 0.00 60.00 0.00 40.00 
ลูกจา้ง/พนกังาน
บริษทั/ร้านคา้ 

173 
8.67 7.51 67.63 5.78 10.40 

  

คา้ขาย 29 3.45 0.00 89.66 6.90 0.00 
อ่ืนๆ 41 0.00 7.32 70.73 2.44 19.51 
31.อำยุเฉลีย่มำรดำ 303 7.26 8.58 66.67 4.95 12.54 0.179 0.228 
อาย ุ14-20 ปี 32 12.50 3.13 53.13 12.50 18.75 
อาย ุ21-35 ปี 221 6.79 9.05 67.42 4.52 12.22 
อายมุากกวา่ 35 ปี 50 6.00 10.00 72.00 2.00 10.00 
32.กำรศึกษำของ
มำรดำ 

 
389 7.71 7.20 68.12 4.88 12.08 

 
0.191 

 
0.822 

ไม่ไดเ้รียน 4 25.00 0.00 50.00 25.00 0.00 
จบประถม 92 10.87 7.61 67.39 3.26 10.87 
จบมธัยม 199 6.53 8.04 67.34 6.53 11.56 
ปวช.ปวส. 63 6.35 6.35 69.84 3.17 14.29 
ป.ตรี 28 7.14 3.57 75.00 0.00 14.29 
อ่ืนๆ 3 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33 
ข้อมูลส่วนของบิดำ 
33.สถำนภำพของบิดำ 362 7.46 7.18 69.06 4.97 11.33 0.091 0.935 
อยูด่ว้ยกนั 323 7.43 6.81 68.73 4.95 12.07 
แยกกนัอยู ่ 37 8.11 10.81 70.27 5.41 5.41 
อ่ืนๆ 2 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
34.โรคประจ ำตวั 334 7.49 7.78 67.66 5.39 11.68 0.098 0.524 
ไม่มี 320 7.50 7.81 66.88 5.63 12.19 
มี 14 7.14 7.14 85.71 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 3.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                        เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 

 
ปัจจยัทำงด้ำนสังคม 

เศรษฐำนะ 
N นอ้ยกวา่

เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

35.สูบบุหร่ี 335 8.06 7.46 67.46 5.37 11.64 0.179 0.218 
ไม่สูบ 173 9.25 8.09 62.43 7.51 12.72 
เคยสูบ 28 14.29 10.71 60.71 7.14 7.14 
ปัจจุบนัสูบ 134 5.22 5.97 75.37 2.24 11.19 
36.ดืม่สุรำ 356 7.58 7.30 68.54 5.06 11.52 0.149 0.444 
ไม่ด่ืม 121 9.09 8.26 62.81 7.44 12.40 
เคยด่ืม 83 7.23 10.84 68.67 4.82 8.43 
ปัจจุบนัด่ืม 152 6.58 4.61 73.03 3.29 12.50 
37.อำชีพ 329 7.60 6.99 68.69 5.47 11.25 0.243 0.491 
พอ่บา้น 5 0.00 0.00 80.00 0.00 20.00 
รับราชการ 12 8.33 0.00 83.33 0.00 8.33 
รัฐวสิาหกิจ 6 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 
ลูกจา้ง/พนกังาน 225 7.11 8.44 66.67 6.22 11.56   
คา้ขาย 21 9.52 0.00 85.71 4.76 0.00 
อ่ืนๆ 60 10.00 6.67 68.33 5.00 10.00 
38.อำยุเฉลีย่บิดำ 254 7.87 8.66 67.32 5.12 11.02 0.232 0.001* 
อาย ุ14-20 ปี 11 0.00 0.00 27.27 18.18 54.55 
อาย ุ21-35 ปี 176 9.66 10.23 65.34 5.68 9.09 
อายมุากกวา่ 35 ปี 67 4.48 5.97 79.10 1.49 8.96 
39.กำรศึกษำของบิดำ 350 7.43 7.43 68.86 5.14 11.14 0.204 0.798 
ไม่ไดเ้รียน 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
จบประถม 111 6.31 9.01 70.27 2.70 11.71 
จบมธัยม 155 9.03 5.16 71.61 5.16 9.03 
ปวช.ปวส. 57 5.26 10.53 59.65 10.53 14.04 
ป.ตรี 19 5.26 5.26 73.68 0.00 15.79 
อ่ืนๆ 7 14.29 14.29 42.86 14.29 14.29 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 3.3.2  ปัจจัยเกีย่วข้องกบัภาวะโภชนาการในด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุ 
  3.3.2.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านข้อมูลทั่วไปกับภาวะโภชนาการด้าน
ส่วนสูงเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ นอ้ยกว่า
เกณฑ ์ค่อนขา้งนอ้ย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูล
ทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ และอาย ุรายละเอียดตามตารางท่ี 3.23 
  ปัจจยัด้านเพศ พบว่า เพศชายมีภาวะโภชนาการในระดับท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 
77.54 (187 คน จาก 395 คน) และเพศหญิง ร้อยละ 64.90 (208 คน จาก 395 คน) เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า เพศกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.005) 
  ปัจจยัด้านอายุ พบว่า กลุ่มเด็กก่อนวยัท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดับตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเด็กวยั 11 เดือนข้ึนไป - 6 ปี ร้อยละ 73.63 (292 คน จาก 395 คน) รองลงมา อาย ุ
6 เดือนข้ึนไป- 11 เดือน ร้อยละ 63.64 (44 คน จาก 395 คน) และ อายุ 0-6 เดือน ร้อยละ 62.71 (59 คน 
จาก 395 คน) ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายุกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์
อายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.003) 
 

ตารางท่ี 3.23 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑอ์าย ุ
 

ข้อมูลทัว่ไป N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

3. เพศ 395 12.91 6.58 70.89 3.29 6.33 0.195 0.005* 
หญิง 208 18.75 7.69 64.90 2.88 5.77 
ชาย 187 6.42 5.35 77.54 3.74 6.95 

4. ช่วงอาย ุ 395 12.91 6.58 70.89 3.29 6.33 
 0-6 เดือน 59 10.17 1.69 62.71 6.78 18.64 0.226 * 

 
 

0.003* 
 
 

>  6 เดือน- 11 เดือน 44 15.91 11.36 63.64 2.27 6.82 
> 11  เดือน- 6 ปี 292 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

  3.3.2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการ
ดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ นอ้ย
กว่าเกณฑ์ ค่อนขา้งน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้น
ประวติัการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย อายุครรภ์ท่ีคลอด การฝากครรภ์ กรณีฝากครรภ์ (ก่อน/หลงั 12 
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สัปดาห์) ความผิดปกติขณะฝากครรภ์ น ้ าหนักมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภ์ ล าดบัท่ีของบุตร และ
โรคประจ าตวัของเด็ก รายละเอียดตามตารางท่ี 3.24 
  ปัจจยัด้านอายุครรภ์ท่ีคลอด พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุครรภ์ท่ีครบก าหนด ร้อยละ 72.22 รองลงมา อายุครรภ์ก่อนก าหนด ร้อยละ 
65.85 และ หลงัก าหนด ร้อยละ 62.50 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุครรภ์ท่ีคลอดกบัภาวะ
โภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.393) 
  ปัจจยัดา้นการฝากครรภ ์พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ไม่ฝากครรภมี์ร้อยละ 80.00 และ ฝากครรภ ์ร้อยละ 71.13 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
การฝากครรภ์กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.240) 
  ปัจจยัด้านกรณีฝากครรภ์ (ก่อน/หลัง 12 สัปดาห์) พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูง
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ฝากครรภห์ลงั 12 สัปดาห์ร้อยละ 73.83 และ ฝากครรภก่์อน 
12 สัปดาห์ ร้อยละ 73.13 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ กรณีฝากครรภ ์(ก่อน/หลงั 12 สัปดาห์) กบั
ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p 
= 0.459) 
  ปัจจยัดา้นน ้ าหนกัมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภ ์พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์
อายใุนระดบัตามเกณฑส่์วนใหญ่น ้าหนกัเพิ่มข้ึนมากกวา่ 20 กิโลกรัม ร้อยละ 88.89 รองลงมา เพิ่มข้ึน 
8-20 กิโลกรัม ร้อยละ 70.92 และ เพิ่มข้ึนน้อยกว่า 8 กิโลกรัม ร้อยละ 65.96 ตามล าดบัเม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ น ้ าหนกัมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.945) 
  ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงส่วนสูงเกณฑ์อายใุนระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ีห้า ร้อยละ 100.00 รองลงมา คนแรก ร้อยละ 74.88 เป็นบุตรคนท่ี
สาม ร้อยละ 68.00 เป็นบุตรคนท่ีสอง ร้อยละ 66.14 และ บุตรคนท่ีส่ี ร้อยละ 37.50 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ ล าดบัท่ีของบุตรกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.347) 
  ปัจจยัด้านโรคประจ าตวัของเด็ก พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 71.07 และไม่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 65.52 เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า โรคประจ าตัวของเด็กกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.605) 
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ตารางท่ี 3.24 ความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัการตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อาย ุ
 

ปัจจยัทางด้าน
ประวตักิารตั้งครรภ์

และการคลอด 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

3.อายุครรภ์ 395 13.04 6.39 71.36 3.32 5.88 0.147 0.393 
ครบก าหนด 342 12.28 5.85 72.22 3.22 6.43 
ก่อนก าหนด 41 17.07 12.20 65.85 4.88 0.00 
หลงัก าหนด 8 25.00 0.00 62.50 0.00 12.50 
4.น า้หนักมารดา
เพิม่ขึน้ขณะ
ตั้งครรภ์ 

252 
 
 

11.90 
 
 

5.16 
 
 

70.63 
 
 

3.57 
 
 

8.73 
 
 

0.106 0.945 

< 8 กิโลกรรม 47 14.89 6.38 65.96 4.26 8.51 
8-20 กิโลกรัม 196 11.22 5.10 70.92 3.57 9.18 
> 20 กิโลกรัม 9 11.11 0.00 88.89 0.00 0.00 
5.ล าดบัทีข่องบุตร 390 13.08 6.67 70.51 3.33 6.41 0.213 

 
 
 
 
 

0.347 
 
 
 
 
 

1 203 12.32 6.40 74.88 3.45 2.96 
2 127 14.96 5.51 66.14 3.15 10.24 
3 50 10.00 8.00 68.00 4.00 10.00 
4 8 25.00 25.00 37.50 0.00 12.50 
5 2 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
6.โรคประจ าตวัของ
เดก็ 

392 
 

13.01 
 

6.63 
 

70.66 
 

3.32 
 

6.38 
 

0.083 
 
 
 

0.605 
 
 
 

มี 363 13.22 6.06 71.07 3.31 6.34 
ไม่มี 29 10.34 13.79 65.52 3.45 6.90 
7.การฝากครรภ์ 386 12.95 6.48 71.24 3.37 5.96 0.119 

 
 

0.240 
 
 

ฝาก 381 13.12 6.56 71.13 3.15 6.04 
ไม่ฝาก 5 0.00 0.00 80.00 20.00 0.00 
ฝาก ก่อน/หลงั 12 
สัปดาห์ 308 10.71 6.82 73.38 3.25 5.84 0.108 

 
 

0.459 
 
 

ก่อน 12 สปัดาห์ 201 9.95 5.97 73.13 3.48 7.46 
หลงั 12 สปัดาห์ 107 12.15 8.41 73.83 2.80 2.80 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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3.3.2.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ ์
ไดแ้ก่ น้อยกวา่เกณฑ์ ค่อนขา้งนอ้ย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ี
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ประกอบดว้ย การรับประทานนม กรณีกินนมแม่อย่าง
เดียว การเร่ิมทานอาหารเสริม ชนิดของอาหารเสริม ชนิดของอาหารท่ีรับประทาน แบ่งเป็น ไม่
รับประทานเน้ือ การรับประทานผกั อาหารท่ีชอบ การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ด กรณีรับประทาน
อาหารฟาสฟู๊ ดเฉล่ีย/เดือน การรับประทานขนมถุง รายละเอียดตามตารางท่ี 4.25 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานนมพบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่กินนม ร้อยละ 100.00 รองลงมา กินนมกล่องอย่างเดียว ร้อยละ 78.74 กินนมแม่
อย่างเดียว ร้อยละ74.63 กินนมผงและนมกล่อง ร้อยละ 71.43 กินนมแม่และนมกล่อง ร้อยละ 66.67 
กินนมผงอย่างเดียว ร้อยละ 64.35 และ นมแม่และนมผง ร้อยละ 55.32 ตามล าดับเม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานนมกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.273) 
  ปัจจยัดา้นกรณีกินนมแม่อยา่งเดียว พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ร้อยละ 75.24 รองลงมา กินเป็น
ระยะเวลามากกวา่ 2 ปี ร้อยละ 75.00 กินนมแม่ 10 เดือนข้ึนไป-2 ปี ร้อยละ 72. และ นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
ร้อยละ 68.75 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า กรณีกินนมแม่อย่างเดียวกับภาวะโภชนาการด้าน
ส่วนสูงเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.590) 
  ปัจจยัดา้นการเร่ิมทานอาหารเสริม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เร่ิมทานตอนอายุมากกว่า 6 เดือน ร้อยละ 72.97 รองลงมา เร่ิมทานอาหารทาน
ตอนอายุ 4- 6 เดือน ร้อยละ 72.59 และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือนร้อยละ 70.59 ตามล าดับ เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การเร่ิมทานอาหารเสริมกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.936) 
  ปัจจยัดา้นชนิดของอาหารเสริมท่ีทานคร้ังแรก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการทานกลว้ย
ครูด ร้อยละ 75.00 มากท่ีสุด รองลงมา คือ ข้าวบด ร้อยละ 72.59 และ อาหารเสริม ร้อยละ 69.77
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับประทานขา้วบด อาหารเสริม และกลว้ยครูด กบั
ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
( p = 0.239)  
  ปัจจยัด้านชนิดอาหารท่ีรับประทาน ซ่ึงมีการทดสอบความสัมพนัธ์เฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างเด็กวยัก่อนเรียนท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปีเท่านั้ น โดยชนิดอาหารท่ีรับประทาน
ประกอบไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 

  การไม่รับประทานเน้ือ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารอ่ืนๆ ร้อยละ 100 รองลงมา ไม่รับประทานปลา ร้อยละ 69.23 ไม่
รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 68.75 ไม่รับประทานเน้ือหมู ร้อยละ51.22 และไม่รับประทานไก่ 
ร้อยละ 20.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การไม่รับประทานเน้ือกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นส่วนสูงเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.827) 
  การรับประทานเน้ือ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วน
ใหญ่รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 100.00 รองลงมา รับประทานไก่ ร้อยละ 90.00 รับประทานเน้ือ
หมู ร้อยละ 75.00 และ รับประทานปลา ร้อยละ 73.47 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การ
ไม่รับประทานเน้ือกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.886) 
  การรับประทานผกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วน
ใหญ่เลือกรับประทานผัก ร้อยละ  76.53 รองลงมา รับประทานผักได้ดี ร้อยละ  75.36 และไม่
รับประทานผกั ร้อยละ 59.46 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานผกักบัภาวะ
โภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 (p = 0.313) 
  อาหารท่ีชอบ พบวา่เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่
ชอบรับประทานแกงกะทิ ร้อยละ 77.78 รองลงมา รับประทานตม้จืด ร้อยละ 74.55 รับประทานผดั 
ทอด ร้อยละ 67.50 และ รับประทานของอ่ืนๆ ร้อยละ 60.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบว่า อาหารท่ีชอบ กับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.273) 
  การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ด พบวา่เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ ส่วนใหญ่ รับประทานร้อยละ 77.33 และ ไม่ รับประทาน ร้อยละ  72.49 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.499) 
  กรณีรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดเฉล่ีย ต่อ เดือน พบว่าเด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 87.50 และนอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
ร้อยละ 73.24 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ กรณีรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดเฉล่ีย/เดือนกบัภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 
0.689) 
  การรับประทานขนมถุง พบวา่เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ รับประทานขนมถุง 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 80.30 รองลงมา ทานมากกว่า 4 หน่วย/
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สัปดาห์ ร้อยละ 74.07 และ 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 68.13 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ 
การรับประทานขนมถุงกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.117) 
  การรับประทานน ้าอดัลม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่รับประทานน ้ าอดัลม 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 74.68 รองลงมา รับประทานมากกว่า 4 
หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 69.23 และรับประทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 69.05 ตามล าดับ เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานน ้ าอดัลมกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายไุม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.815) 
  การรับประทานนมเปร้ียว พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดับตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่รับประทานนมเปร้ียว รับประทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 76.12 รองลงมา 
รับประทานมากกวา่ 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 75.27 และ 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 71.21 ตามล าดบั 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานนมเปร้ียวกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.705) 
  การรับประทานไอศกรีม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่รับประทานไอศกรีมมากกว่า 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 83.33 รองลงมา รับประทาน
ไอศกรีม  1 หน่วย/สัปดาห์  ร้อยละ 73.22 และ รับประทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ  68.66 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานไอศกรีม กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.099) 
  การรับประทานท๊อฟฟ่ี พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่รับประทานท๊อฟฟ่ี มากกว่า 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 80.00 รองลงมา 1 หน่วย/สัปดาห์ 
ร้อยละ 72.68 และรับประทานมากกว่า 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 71.88 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การรับประทานท๊อฟฟ่ีกับภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.138) 
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ตารางท่ี 3.25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                       เกณฑอ์าย ุ
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

8.การรับประทานนม 384 7.55 7.03 68.23 4.95 12.24 0.269 0.273 
นมแม่อยา่งเดียว 67 11.94 2.99 74.63 2.99 7.46 
นมแม่และนมผง 47 14.89 12.77 55.32 4.26 12.77 
นมแม่และนมกล่อง 6 0.00 0.00 66.67 0.00 33.33 
นมผงอยา่งเดียว 115 17.39 8.70 64.35 4.35 5.22   
นมผงและนมกล่อง 21 9.52 4.76 71.43 4.76 9.52 
นมกล่องอยา่งเดียว 127 11.02 5.51 78.74 2.36 2.36 
ไม่กินนม 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
9.กนินมแม่อย่างเดยีว 199 7.04 8.04 69.35 5.03 10.55 0.228  0.590 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 32 6.25 12.50 68.75 3.13 9.38 
3-6 เดือน 105 13.33 4.76 75.24 2.86 3.81 
10 เดือนข้ึนไป-2 ปี 58 13.79 10.34 72.41 3.45 0.00 
มากกวา่ 2 ปี 4 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 
7.เร่ิมกนิอาหารเสริม 319 12.85 8.15 72.10 2.82 4.08 0.097 0.936 
<,= 3 เดือน 85 12.94 10.59 70.59 2.35 3.53 
4-6 เดือน 137 13.20 7.61 72.59 3.05 3.55 
> 6 เดือนข้ึนไป 37 10.81 5.41 72.97 2.70 8.11 
11.ชนิดอาหารเสริม 339 12.98 7.67 72.27 2.95 4.13 0.175 0.239 
ขา้วบด 197 14.72 6.60 72.59 2.03 4.06 
กลว้ยครูด 56 16.07 5.36 75.00 1.79 1.79 
อาหารเสริมส าเร็จรูป 86 6.98 11.63 69.77 5.81 5.81 
ชนิดอาหารทีรั่บประทาน (ส าหรับกลุ่มตวัอย่างเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีายุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี) 
12.ไม่รับประทานเนือ้ 79 16.46 11.39 65.82 5.06 1.27 0.368 0.827 
หม ู 44 15.91 9.09 68.18 4.55 2.27 
ปลา 13 7.69 23.08 69.23 0.00 0.00 
ไก่ 5 40.00 20.00 20.00 20.00 0.00 
อาหารทะเล 16 18.75 6.25 68.75 6.25 0.00 
อ่ืนๆ 1 0 0 100 0 0 
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ตารางท่ี 3.25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                       เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

13.รับประทานเนือ้ 209 13.40 6.70 75.60 1.44 2.87 0. 177 0.886 
หม ู 96 11.46 9.38 75.00 2.08 2.08 
ปลา 98 16.33 5.10 73.47 1.02 4.08 
ไก่ 10 10.00 0.00 90.00 0.00 0.00 
อาหารทะเล 5 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
ชนิดอาหารทีรั่บประทาน (ส าหรับกลุ่มตวัอย่างเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีายุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี) 

14.การรับประทานผกั 273 12.45 6.96 73.63 2.93 4.03 0.185 0.313 
รับประทานไดดี้ 138 10.14 6.52 75.36 2.17 5.80 
เลือกรับประทาน 98 12.24 6.12 76.53 4.08 1.02 
ไม่รับประทาน 37 21.62 10.81 59.46 2.70 5.41 
15.อาหารทีช่อบ 274 13.14 6.93 73.36 2.55 4.01 0.230 0.273 
ตม้จืด 220 12.27 6.82 74.55 1.82 4.55 
แกงกะทิ 9 11.11 0.00 77.78 11.11 0.00 
ผดั/ทอด 40 20.00 7.50 67.50 2.50 2.50 
อ่ืนๆ 5 0.00 20.00 60.00 20.00 0.00 
16.การรับประทาน
อาหารฟาสฟู๊ด 

 
264 12.88 6.82 73.86 2.65 3.79 

 
0.114 

 
0.499 

ไม่รับประทาน 189 12.17 8.47 72.49 2.65 4.23 
รับประทาน 75 14.67 2.67 77.33 2.67 2.67 
17.รับประทานอาหาร
ฟาสฟู้ดเฉลีย่ 

 
292 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 

 
0.087 

 
0.689 

>4 คร้ังต่อเดือน 8 0.00 12.50 87.50 0.00 0.00 
< 4 คร้ังต่อเดือน 284 13.38 6.69 73.24 2.82 3.87 
18.การรับประทาน
ขนมถุง 

 
292 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 

 
0.210 

 
0.117 

1 หน่วย/สปัดาห์ 91 19.78 7.69 68.13 1.10 3.30 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 66 12.12 6.06 80.30 1.52 0.00 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 135 8.89 6.67 74.07 4.44 5.93 
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ตารางท่ี 3.25 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                       เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 

      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

ชนิดอาหารทีรั่บประทาน (ส าหรับกลุ่มตวัอย่างเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีายุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี) 
19.การรับประทาน
น า้อดัลม 

 
292 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 

 
0.123 

 
0.815 

1 หน่วย/สปัดาห์ 237 13.50 5.91 74.68 2.53 3.38   
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 42 11.90 9.52 69.05 4.76 4.76 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 13 7.69 15.38 69.23 0.00 7.69 
20.การรับประทานนม
เปรี้ยว 

 
292 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 

 
0.137 

 
0.705 

1 หน่วย/สปัดาห์ 132 15.15 8.33 71.21 2.27 3.03 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 67 14.93 4.48 76.12 1.49 2.99 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 93 8.60 6.45 75.27 4.30 5.38 
21.การรับประทาน
ไอศกรีม 

 
292 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 

 
0.214 

 
0.099 

1 หน่วย/สปัดาห์ 183 15.85 5.46 73.22 3.28 2.19 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 67 10.45 8.96 68.66 2.99 8.96 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 42 4.76 9.52 83.33 0.00 2.38 
22.การรับประทาน
ท๊อฟฟ่ี 

 
292 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 

 
0.205 

 
0.138 

1 หน่วย/สปัดาห์ 183 16.94 5.46 72.68 2.73 2.19 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 45 6.67 6.67 80.00 2.22 4.44 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 64 6.25 10.94 71.88 3.13 7.81 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
  3.3.2.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ ์
ไดแ้ก่ น้อยกวา่เกณฑ์ ค่อนขา้งนอ้ย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ี
ปัจจยัดา้นการเตรียมและกระจายอาหาร ประกอบดว้ย ผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก อาหารส าหรับเด็กท่ีมี
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อายุนอ้ยกวา่ 1 ปี และมากกวา่และเท่ากบั 1 ปี และอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน รายละเอียดตามตาราง
ท่ี 3.26 
  ปัจจยัด้านผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ตรียมอาหาร อ่ืนๆ ร้อยละ 84.62 รองลงมา คือ ตา/ยาย ร้อยละ 74.53 ปู่ ย่า 
ร้อยละ74.29 แม่เด็ก ร้อยละ 69.66 และ พ่อเด็ก ร้อยละ 20.00 ตามล าดบัเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบวา่ ผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.324) 
  ปัจจยัดา้นอาหารส าหรับเด็กท่ีมีอายุมากกว่าและเท่ากบั 1 ปี พบว่า เด็กท่ีมีภาวะ

ส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่อาหารจานเดียวเหมือนกนัทุกคน ร้อยละ 100.00 เมนู
อ่ืนๆ ร้อยละ 100.00 เมนูเด็กแยกจากผูใ้หญ่ ร้อยละ 76.06 และ เมนูขา้วและกบัขา้วเหมือนกนัทุกคน 
ร้อยละ 70.75 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อาหารส าหรับเด็กท่ีมีอายุมากกว่าและเท่ากบั 1 ปีกบั
ภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(p = 0.718) 
  ปัจจยัดา้นอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน เช่น น ้ าอดัลม อาหารรสจดั พบว่า เด็กท่ีมี
ภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มีอะไรท่ีไม่ควรรับประทาน ร้อยละ 76.99 และ
กลุ่มท่ีไม่มีอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน ร้อยละ 71.75 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อาหารท่ีไม่
ควรรับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.367) 

 
 ตารางท่ี 3.26 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                        เกณฑอ์าย ุ
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

การเตรียมและกระจายอาหาร 

23.ผู้เตรียมอาหาร 393 12.72 6.62 71.25 3.31 6.11 0214 0.324 
แม่เด็ก 234 12.82 7.69 69.66 2.99 6.84 
ตา / ยาย 106 8.49 5.66 74.53 4.72 6.60 
พอ่เด็ก 5 40.00 20.00 20.00 0.00 20.00 
ปู่ยา่ 35 20.00 2.86 74.29 2.86 0.00 
อ่ืนๆ 13 15.38 0.00 84.62 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 3.26 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการด้านส่วนสูง 
                        เกณฑอ์าย ุ
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

24.อาหารส าหรับเดก็ 
(เดก็ ≥ 1 ปี) 

 
292 13.01 6.85 73.63 2.74 3.77 

 
0.174 

 
0.718 

ขา้ว+กบัขา้วเหมือนกนั
ทุกคน 

147 
 13.61 6.12 70.75 2.72 6.80 

อาหารจานเดียว
เหมือนกนัทุกคน 

 
2 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

  

เมนูเด็กแยกจากอาหาร
ผูใ้หญ่ 

 
142 12.68 7.75 76.06 2.82 0.70 

อ่ืนๆ 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
25.อาหารทีไ่ม่ควร
รับประทาน 

 
290 12.76 6.90 73.79 2.76 3.79 

 
0.122 

 
0.367 

ไม่มี 177 14.69 6.21 71.75 2.26 5.08 
มี 113 9.73 7.96 76.99 3.54 1.77 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

  3.3.2.4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ นอ้ย
กว่าเกณฑ์ ค่อนขา้งน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้น
การเตรียมและกระจายอาหาร ประกอบดว้ยการฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก ผูเ้ล้ียงดูหลกั อายเุฉล่ียของ
มารดาและบิดา สถานภาพสมรสของมารดาและบิดา รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน ระดบัการศึกษาของมารดา
และบิดา อาชีพของมารดาและบิดา โรคประจ าตวัของมารดาและบิดา การสูบบุหร่ีของมารดาและ
บิดา และการด่ืมสุราของมารดาและบิดา รายละเอียดตามตารางท่ี 3.27 
  ปัจจยัดา้นการฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กพบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ฝากเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กร้อยละ 74.51 และไม่ฝาก ร้อยละ 70.09 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า การฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.525) 
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  ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่เป็น พี่สาว ร้อยละ 100.00 อา ร้อยละ 100.00 รองลงมา เป็นน้าสาว ร้อยละ 75.00 มารดา 
ร้อยละ71.04 ยาย ร้อยละ 69.47 ย่า ร้อยละ 66.67 บิดา ร้อยละ 50.00 และป้า ร้อยละ 0 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า ผูเ้ล้ียงดูหลกั กบัภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.470) 
  ปัจจยัดา้นอายุเฉล่ียของมารดา พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่มารดา อายุเฉล่ียมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 78.00 รองลงมา 21-35 ปี ร้อยละ 71.49 และ
อายุระหวา่ง 14-20 ปี ร้อยละ 59.38 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุเฉล่ียของมารดา 
กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05       
(p = 0.281) 
  ปัจจยัดา้นอายุเฉล่ียของบิดา พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่บิดา อายุเฉล่ียระหว่าง 14-20 ปี ร้อยละ 72.73 รองลงมา 21-35 ปี ร้อยละ 72.16 และ
อายุมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 68.66 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุเฉล่ียของบิดา กบั
ภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05              
(p = 0.882) 
  ปัจจยัด้านสถานภาพสมรสของมารดา พบว่า เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุใน
ระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสของของมารดาแยกกนัอยู่ ร้อยละ 71.74 รองลงมา อยู่
ดว้ยกนั ร้อยละ 70.83 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 50.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ สถานภาพสมรสของ
มารดา กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p = 0.227) 
  ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสของบิดาพบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑอ์ายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสของบิดา อยูด่ว้ยกนั ร้อยละ 71.52 และแยกกนัอยู ่ร้อยละ 67.57 
และ อ่ืนๆ ร้อยละ 50.00 เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า สถานภาพสมรสของบิดา กับภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05          (p 
= 0.116) 
  ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ีย/เดือนของครอบครัวเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่รายได้เฉล่ีย/เดือน 50,001 ข้ึนไป ร้อยละ 80.00 รองลงมา รายได้
เฉล่ีย/เดือน 8,001-10,000 บาท ร้อยละ 78.57 รายได้เฉล่ีย/เดือน ต ่ากว่า 5,000 ร้อยละ 74.42 รายได้
เฉล่ีย/เดือน 5,001-8,000 บาท ร้อยละ 71.43 รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 10001-20000 บาท ร้อยละ 66.94 และ
รายได้เฉล่ีย/เดือน 20,001-50,000 บาท ร้อยละ 62.75 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
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รายไดเ้ฉล่ีย/เดือนของครอบครัวเด็ก กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑอ์ายุไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.720) 
  ปัจจยัด้านอาชีพของมารดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่มารดาประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 80.00 รองลงมา คา้ขาย ร้อยละ 79.31 อ่ืนๆ 
ร้อยละ 78.05 ลูกจา้ง /พนักงานบริษทั ร้อยละ 69.36 แม่บา้น ร้อยละ 68.03 และรับราชการ ร้อยละ 
66.67ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าอาชีพของมารดา กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
เกณฑอ์ายไุมมี่ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.632) 
  ปัจจยัดา้นอาชีพของบิดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายใุนระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่บิดาประกอบอาชีพคา้ขาย ร้อยละ 90.48 (21 คน จาก 329 คน) รองลงมา รัฐวิสาหกิจ ร้อย
ละ 83.33 (6 คน จาก 329 คน) ลูกจา้ง /พนกังานบริษทั ร้อยละ 69.33 (225 คน จาก 329 คน) อ่ืนๆ ร้อย
ละ 68.33 (60 คน จาก 329 คน) พ่อบา้น ร้อยละ 60.00 (5 คน จาก 329 คน) และ รับราชการ ร้อยละ 
41.67 (12 คน จาก 329 คน) ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่าอาชีพของ บิดากับภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
(p = 0.018) 
  ปัจจยัด้านโรคประจ าตวัของมารดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบั
ตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มารดามีโรคประจ าตวั ร้อยละ 81.48 และมารดาไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 69.92
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่โรคประจ าตวัของมารดา กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุ
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.217) 
  ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของบิดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่บิดา มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 85.71 และไม่บิดามีโรคประจ าตวั ร้อยละ 69.38 เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าโรคประจ าตวัของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.437) 
  ปัจจยัดา้นการสูบบุหร่ีของมารดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่ปัจจุบนัสูบ ร้อยละ 100.00 รองลงมา เคยสูบร้อยละ100.00 และ ไม่สูบ ร้อยละ 70.79 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการสูบบุหร่ีของมารดากบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
เกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.990) 
  ปัจจยัดา้นการสูบบุหร่ีของบิดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ (234 คน) สูบ ร้อยละ 50 และ ไม่สูบ ร้อยละ 50 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการสูบบุหร่ี
ของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p = 0.325) 
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  ปัจจยัดา้นการด่ืมสุราของมารดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑส่์วนใหญ่ปัจจุบนัด่ืม ร้อยละ 78.95 รองลงมา เคยด่ืมร้อยละ 75.00 และ ไม่ด่ืม ร้อยละ 70.29เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการด่ืมสุราของ บิดา กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.746) 
  ปัจจยัด้านการด่ืมสุราของบิดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่เคยด่ืม ร้อยละ 75.90 รองลงมา ปัจจุบนัด่ืม ร้อยละ 71.05 และ ไม่ด่ืม ร้อยละ 68.60 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการด่ืมสุราของ บิดา กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.062) 
  ปัจจยัดา้นการศึกษาของมารดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตาม
เกณฑ์ส่วนใหญ่ จบการศึกษาอ่ืนๆ ร้อยละ 100.00 (3 คน จาก 389 คน) รองลงมา จบมธัยม ร้อยละ 
75.38 (199 คน จาก 389 คน) ไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 75.00 (4 คน จาก 389 คน) จบประถม ร้อยละ 70.65       
(92 คน จาก 389 คน) จบป.ตรี ร้อยละ 67.86 (28 คน จาก 389 คน) และจบ ปวช./ปวส. ร้อยละ57.14    
(63 คน จาก 389 คน) เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่การศึกษาของ มารดา กบัภาวะโภชนาการดา้น
น ้าหนกัเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.045) 
  ปัจจยัด้านการศึกษาของบิดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดับตาม
เกณฑส่์วนใหญ่ไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 100.00 รองลงมา จบประถม ร้อยละ 76.58 จบมธัยม ร้อยละ 73.55 
จบ ปวช./ปวส. ร้อยละ 64.91 จบการศึกษา อ่ืนๆ ร้อยละ 57.14 และ จบ ป.ตรี ร้อยละ 52.63 เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการศึกษาของ บิดา กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.050) 

 
ตารางท่ี 3.27 ความสัมพนัธ์ระหว่าปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                       เกณฑอ์าย ุ
 

ปัจจยัทางด้านสังคม 
เศรษฐานะ 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

คอ่นขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

ปัจจยัทางด้านสังคม เศรษฐานะ 

24.ฝากบุตรเลีย้ง 392 13.01 6.63 70.66 3.32 6.38 0. 090 0.525 
ฝาก 51 11.76 5.88 74.51 5.88 1.96 
ไม่ฝาก 341 13.20 6.74 70.09 2.93 7.04 
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ตารางท่ี 3.27 ความสัมพนัธ์ระหว่าปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                       เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยัทางด้านสังคม 
เศรษฐานะ 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

25.ผู้เลีย้งดูหลกั 360 13.06 6.94 70.83 3.06 6.11 0.298 0.470 
ตา 22 4.55 4.55 86.36 4.55 0.00 
นา้สาว 4 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 
บิดา 6 33.33 0.00 50.00 16.67 0.00 
ป้า 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
พี่สาว 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
มารดา 183 12.02 6.56 71.04 3.28 7.10 
ยา่ 45 17.78 8.89 66.67 0.00 6.67 
ยาย 95 13.68 8.42 69.47 3.16 5.26 
อา 3 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
26.รายได้เฉลีย่
ครอบครัว 

 
386 12.95 6.74 70.73 3.11 6.48 

 
0.203 

 
0.720 

ต ่ากวา่ 5000 บาท 43 13.95 4.65 74.42 2.33 4.65 
5001-8000 บาท 91 14.29 5.49 71.43 2.20 6.59 
8001-10000 บาท 70 11.43 2.86 78.57 2.86 4.29 
10001-20000 บาท 121 14.05 9.09 66.94 2.48 7.44 
20001-50000 บาท 51 11.76 7.84 62.75 7.84 9.80 
50001 บาทข้ึนไป 10 0.00 20.00 80.00 0.00 0.00 
ข้อมูลส่วนของมารดา 
27.สถานภาพ 386 12.69 6.74 70.73 3.37 6.48 0.165 0.227 
อยูด่ว้ยกนั 336 12.20 7.14 70.83 3.27 6.55 
แยกกนัอยู ่ 46 17.39 4.35 71.74 2.17 4.35 
อ่ืนๆ 4 0.00 0.00 50.00 25.00 25.00 
28.โรคประจ าตวั 386 12.69 6.74 70.73 3.37 6.48 0.122 0.217 
ไม่มี 359 12.81 7.24 69.92 3.06 6.96 
มี 27 11.11 0.00 81.48 7.41 0.00 
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ตารางท่ี 3.27 ความสัมพนัธ์ระหว่าปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                       เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยัทางด้านสังคม 
เศรษฐานะ 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

29.สูบบุหร่ี 384 12.50 6.77 71.09 3.13 6.51 0.065 0.990 
ไม่สูบ 380 12.63 6.84 70.79 3.16 6.58 
เคยสูบ 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
ปัจจุบนัสูบ 3 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
ปัจจยัทางด้านสังคม เศรษฐานะ 
29.ดืม่สุรา 385 12.73 6.75 70.91 3.12 6.49 0.115 0.746 
ไม่ด่ืม 350 13.43 6.29 70.29 3.14 6.86 
เคยด่ืม 16 6.25 12.50 75.00 0.00 6.25 
ปัจจุบนัด่ืม 19 5.26 10.53 78.95 5.26 0.00 
30.อาชีพ 382 12.57 6.81 70.68 3.40 6.54 0.213 0.632 
แม่บา้น 122 15.57 6.56 68.03 2.46 7.38 
รับราชการ 12 8.33 8.33 66.67 0.00 16.67 
รัฐวสิาหกิจ 5 0.00 0.00 80.00 0.00 20.00 
ลูกจา้ง/พนกังาน
บริษทั/ร้านคา้ 

173 14.45 
 

6.94 
 

69.36 
 

2.89 
 

6.36 
 

  

คา้ขาย 29 6.90 3.45 79.31 6.90 3.45 
อ่ืนๆ 41 2.44 9.76 78.05 7.32 2.44 
31.อายุเฉลีย่มารดา 303 12.54 7.59 71.29 3.96 4.62 0.180 0.281 
อาย ุ14-20 ปี 32 21.88 15.63 59.38 0.00 3.13 
อาย ุ21-35 ปี 221 12.67 6.33 71.49 4.52 4.98 
อายมุากกวา่ 35 ปี 50 6.00 8.00 78.00 4.00 4.00 
32.การศึกษาของ
มารดา 

 
389 12.60 6.68 70.95 3.34 6.43 

 
0.286 

 
0.045* 

ไม่ไดเ้รียน 4 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 
จบประถม 92 11.96 11.96 70.65 2.17 3.26 
จบมธัยม 199 13.07 5.53 75.38 2.01 4.02 
ปวช.ปวส. 63 14.29 4.76 57.14 7.94 15.87 
ป.ตรี 28 7.14 3.57 67.86 7.14 14.29 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 

ตารางท่ี 3.27 ความสัมพนัธ์ระหว่าปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                       เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยัทางด้านสังคม 
เศรษฐานะ 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

อ่ืนๆ 3 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00   
ข้อมูลส่วนของบิดา 
33.สถานภาพของบิดา 362 12.71 6.63 70.99 3.04 6.63 0.189 0.116 
อยูด่ว้ยกนั 323 11.46 6.81 71.52 3.41 6.81 
แยกกนัอยู ่ 37 24.32 5.41 67.57 0.00 2.70 
อ่ืนๆ 2 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 
ปัจจยัทางด้านสังคม เศรษฐานะ 
34.โรคประจ าตวั 334 12.87 6.89 70.06 2.99 12.87 0106 0.437 
ไม่มี 320 13.13 7.19 69.38 2.81 7.50 
มี 14 7.14 0.00 85.71 7.14 0.00 
35.สูบบุหร่ี 335 13.13 6.87 69.85 2.99 7.16 0.145 0.325 
ไม่สูบ 173 12.70 6.40 67.60 4.60 8.70 
สูบ 162 13.60 7.40 72.20 1.20 5.60 
36.ดืม่สุรา 356 12.64 6.46 71.35 2.81 6.74 0.204 0.062 
ไม่ด่ืม 121 12.40 3.31 68.60 4.96 10.74 
เคยด่ืม 83 10.84 10.84 75.90 1.20 1.20 
ปัจจุบนัด่ืม 152 13.82 6.58 71.05 1.97 6.58 
37.อาชีพ 329 13.07 6.99 69.60 3.04 7.29 0.320 0.018* 
พอ่บา้น 5 0.00 20.00 60.00 0.00 20.00 
รับราชการ 12 16.67 8.33 41.67 0.00 33.33 
รัฐวสิาหกิจ 6 0.00 0.00 83.33 0.00 16.67 
ลูกจา้ง/พนกังาน 225 14.67 5.78 69.33 2.67 7.56 
คา้ขาย 21 9.52 0.00 90.48 0.00 0.00 
อ่ืนๆ 60 10.00 13.33 68.33 6.67 1.67 
38.อายุเฉลีย่บิดา 254 12.99 7.87 71.26 3.15 4.72 0.121 0.882 
อาย ุ14-20 ปี 11 18.18 9.09 72.73 0.00 0.00 
อาย ุ21-35 ปี 176 13.64 6.82 72.16 3.41 3.98 
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ตารางท่ี 3.27 ความสัมพนัธ์ระหว่าปัจจยัด้านสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                       เกณฑอ์าย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยัทางด้านสังคม 
เศรษฐานะ 

N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
มาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

อายมุากกวา่ 35 ปี 67 10.45 10.45 68.66 2.99 7.46   
39.การศึกษาของบิดา 350 12.57 6.00 71.71 2.86 6.86 0.299 0.050 
ไม่ไดเ้รียน 1 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
จบประถม 111 12.61 7.21 76.58 0.90 2.70 
จบมธัยม 155 13.55 5.81 73.55 2.58 4.52 
ปวช.ปวส. 57 8.77 1.75 64.91 5.26 19.30 
ป.ตรี 19 15.79 10.53 52.63 10.53 10.53 
อ่ืนๆ 7 14.29 14.29 57.14 0.00 14.29 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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 3.3.3   ปัจจัยเกีย่วข้องกบัภาวะโภชนาการในด้านน า้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
  3.3.1   ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านข้อมูลทั่วไปกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ์ ไดแ้ก่ ผอม 
ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น และอว้น โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย 
เพศ และอาย ุรายละเอียดตามตารางท่ี 3.28 
  ปัจจยัดา้นเพศ พบวา่ เพศหญิงมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีสมส่วน ร้อยละ 62.98 
และเพศชาย ร้อยละ 63.10 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า เพศกบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก
เกณฑส่์วนสูงอายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.958) 
  ปัจจยัดา้นอายุ พบวา่ กลุ่มเด็กก่อนวยัท่ีมีน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน 
ส่วนใหญ่เป็นเด็กวยัมากกวา่ 11 เดือนข้ึนไป-6 ปี ร้อยละ 64.38 รองลงมา อายุ 0-6 เดือน ร้อยละ 61.02 
และอายุมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป- 11 เดือน ร้อยละ 56.82 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
อายุกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p = 0.530) 
  

                     ตารางท่ี 3.28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูง 
 

ข้อมูลทัว่ไป N ผอม 
(%) 

 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สมส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

5. เพศ 395 8.61 5.06 63.04 4.30 9.87 9.11 0.052 0.958 
หญิง 208 8.17 4.33 62.98 4.33 10.10 10.10 
ชาย 187 9.09 5.88 63.10 4.28 9.63 8.02 

6. ช่วงอาย ุ 395 8.61 5.06 63.04 4.30 9.87 9.11 0.387 
 
 

0.530 
 
 

 0-6 เดือน 59 10.17 5.08 61.02 1.69 8.47 13.56 
>  6 เดือน- 11 เดือน 44 4.55 4.55 56.82 4.55 20.45 9.09 
> 11  เดือน- 6 ปี 292 8.90 5.14 64.38 4.79 8.56 8.22 

 

  3.3.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑอ์อกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 
ผอม ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น และอว้น โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภ ์
ประกอบดว้ย อายคุรรภท่ี์คลอด การฝากครรภ ์กรณีฝากครรภ ์(ก่อน/หลงั 12 สัปดาห์) ความผดิปกติ
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ขณะฝากครรภ ์น ้าหนกัมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภ ์ล าดบัท่ีของบุตร และโรคประจ าตวัของเด็ก 
รายละเอียดตามตารางท่ี 3.29 
  ปัจจยัดา้นอายคุรรภท่ี์คลอด พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงในเกณฑส์ม
ส่วน ส่วนใหญ่มีอายคุรรภท่ี์ครบก าหนด ร้อยละ 64.91 รองลงมา อายคุรรภห์ลงัก าหนด ร้อยละ 62.50
และอายคุรรภก่์อนก าหนด ร้อยละ 48.78 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายคุรรภท่ี์คลอดกบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.222) 
  ปัจจยัดา้นการฝากครรภ ์พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑส์ม
ส่วน  ส่วนใหญ่ฝากครรภ ์ร้อยละ 63.78 และไม่ฝากครรภมี์ร้อยละ40.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบวา่ การฝากครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.397) 
  ปัจจยัดา้นกรณีฝากครรภ ์(ก่อน/หลงั 12 สัปดาห์) พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกั
เกณฑส่์วนสูงในในเกณฑส์มส่วน ส่วนใหญ่ฝากครรภห์ลงั 12 สัปดาห์ ร้อยละ 66.36 และฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 64.18 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ กรณีฝากครรภ ์(ก่อน/หลงั 12 
สัปดาห์) กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.538) 
  ปัจจยัดา้นน ้าหนกัมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภ ์พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑ์
ส่วนสูงในเกณฑส์มส่วน ส่วนใหญ่น ้าหนกัเพิ่มข้ึนมากกวา่ 20 กิโลกรัม ร้อยละ 66.67 รองลงมา 
เพิ่มข้ึนนอ้ยกวา่ 8 กิโลกรัม ร้อยละ 63.83 และ เพิ่มข้ึน 8 – 20 กิโลกรัม ร้อยละ 61.73 ตามล าดบัเม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ น ้าหนกัมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกั
เกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.253) 
  ปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงใน
เกณฑส์มส่วน ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ีหน่ึง ร้อยละ65.02 (203คน จาก 390คน) รองลงมา เป็นคนท่ี
สอง ร้อยละ 62.99 (127คน จาก 390คน) เป็นบุตรคนท่ีสาม ร้อยละ 58.00 (50คน จาก 390คน) เป็น
บุตรคนท่ีส่ี ร้อยละ 50.00 (8คน จาก 390คน) และเป็นบุตรคนท่ีหา้ ร้อยละ 50.00 (2คน จาก 390คน) 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ล าดบัท่ีของบุตรกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์
ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.021) 
  ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงใน
เกณฑส์มส่วน ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 68.97 และมีโรคประจ าตวัร้อยละ 62.81 เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ โรคประจ าตวัของเด็กกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.099) 
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 ตารางท่ี 3.29 ความสัมพนัธ์ระหว่างประวติัการตั้งครรภ์กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ ์
                        ส่วนสูง 
 

ปัจจยัทางด้าน
ประวตักิารตั้งครรภ์

และการคลอด 

 
N 

ผอม
(%) 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

3.อายุครรภ์ 391 8.44 5.12 63.17 4.35 9.72 9.21 0.183 0.222 
ครบก าหนด 342 7.60 4.68 64.91 4.68 9.36 8.77 
ก่อนก าหนด 41 17.07 7.32 48.78 0.00 12.20 14.63 
หลงัก าหนด 8 0.00 12.50 62.50 12.50 12.50 0.00 
4.น า้หนักมารดา
เพิม่ขึน้ขณะ
ตั้งครรภ์  

252 
 
 

9.52 
 
 

5.95 
 
 

62.30 
 
 

4.37 
 
 

8.73 
 
 

9.13 
 
 

0.223 
 
 
 

0.253 

< 8 กิโลกรรม 47 10.64 10.64 63.83 2.13 8.51 4.26 
8-20 กิโลกรัม 196 9.69 5.10 61.73 5.10 9.18 9.18 
> 20 กิโลกรัม 9 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00 33.33 
5.ล าดบัทีข่องบุตร 390 8.72 5.13 63.08 4.36 9.74 8.97 0.299 0.021* 
1 203 7.39 3.45 65.02 4.93 8.87 10.34 
2 127 7.87 3.94 62.99 4.72 11.02 9.45 
3 50 12.00 14.00 58.00 0.00 12.00 4.00 
4 8 37.50 0.00 50.00 12.50 0.00 0.00 
5 2 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
6.โรคประจ าตวัของ
เดก็ 

392 
 

8.67 
 

5.10 
 

63.27 
 

4.08 
 

9.69 
 

9.18 
 

0.154 
 
 
 

0.099 
 
 
 

มี 363 8.82 5.23 62.81 4.41 10.47 8.26 
ไม่มี 29 6.90 3.45 68.97 0.00 0.00 20.69 
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ตารางท่ี 3.29 ความสัมพนัธ์ระหว่างประวติัการตั้งครรภ์กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ ์
                        ส่วนสูง (ต่อ) 
 

ปัจจยัทางด้าน
ประวตักิารตั้งครรภ์

และการคลอด 

 
N 

ผอม
(%) 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

7.การฝากครรภ์ 386 8.55 4.66 63.47 4.40 9.84 9.07 0.116 
 
 

0.397 
 
 

ฝาก 381 8.40 4.46 63.78 4.46 9.97 8.92 
ไม่ฝาก 5 20.00 20.00 40.00 0.00 0.00 20.00 
8.ฝาก ก่อน/หลงั 12 
สัปดาห์ 308 8.12 3.90 64.94 4.87 8.77 9.42 0.115 

 
 

0.538 
 
 

ก่อน 12 สปัดาห์ 201 9.95 3.48 64.18 3.98 9.45 8.96 
หลงั 12 สปัดาห์ 107 4.67 4.67 66.36 6.54 7.48 10.28 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

  3.3.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 
เกณฑ์ ได้แก่ ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน และอ้วน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัด้าน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ประกอบดว้ย การรับประทานนม กรณีกินนมแม่อยา่งเดียว การเร่ิม
ทานอาหารเสริม ชนิดของอาหารเสริม ชนิดของอาหารท่ีรับประทาน แบ่งเป็น ไม่รับประทานเน้ือ 
การรับประทานผกั อาหารท่ีชอบ การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ด กรณีรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ด
เฉล่ีย/เดือน การรับประทานขนมถุง รายละเอียดตามตารางท่ี 3.30 
  ปัจจยัดา้นการรับประทานนมพบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์
สมส่วนส่วนใหญ่ไม่กินนม ร้อยละ 100.00 รองลงมา กินนมผงอยา่งเดียว ร้อยละ 68.70 กินนมผงและ
นมกล่อง ร้อยละ 66.67 กินนมแม่และนมผง ร้อยละ 63.83 กินนมกล่องอย่างเดียว ร้อยละ 63.78 กิน
นมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 53.73 และกินนมแม่และนมกล่องร้อยละ 33.33 ตามล าดับเม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า การรับประทานนมกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.732) 
  ปัจจยัดา้นกรณีกินนมแม่อยา่งเดียว พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงใน
เกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่กินนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 10 เดือนข้ึนไป- 2 ปี ร้อยละ 67.24 
รองลงมา 3-6 เดือน ร้อยละ 62.86 นอ้ยกวา่ 3 เดือน ร้อยละ 62.50 และ กินเป็นระยะเวลา มากกวา่ 2 ปี 
ร้อยละ 50.00 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า กรณี กินนมแม่อย่างเดียวกับภาวะ
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โภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.461) 
  ปัจจยัดา้นการเร่ิมทานอาหารเสริม พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในใน
เกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่เร่ิมทานอาหารทานตอนอายุน้อยกว่าและเท่ากับ 3 เดือน ร้อยละ 75.29 
รองลงมา เร่ิมทานตอนอายุมากกว่า 6 เดือน ร้อยละ 62.12 และเร่ิมตั้งแต่ 4-6 เดือนร้อยละ 59.90 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การเร่ิมทานอาหารเสริมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
เกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.228) 
  ปัจจยัดา้นชนิดของอาหารเสริมท่ีทานคร้ังแรก พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์
ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่ทานกลว้ยครูด ร้อยละ 69.64 รองลงมา คือ อาหารเสริม ร้อยละ 
62.79และขา้วบด ร้อยละ 61.93 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับประทานขา้วบด 
กลว้ยครูด กบั อาหารเสริม กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.998)  
  ปัจจยัด้านชนิดอาหารท่ีรับประทาน ซ่ึงมีการทดสอบความสัมพนัธ์เฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างเด็กวยัก่อนเรียนท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปีเท่านั้ น โดยชนิดอาหารท่ีรับประทาน
ประกอบไปดว้ย 
  การไม่รับประทานเน้ือ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงพบว่า เด็กท่ีมี
ภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารชนิดอ่ืนๆ ร้อยละ 
100.00 รองลงมา ไม่รับประทานหมู ร้อยละ 68.18 ไม่รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ62.50 ไม่
รับประทานปลา ร้อยละ 61.54 และ ไม่รับประทานไก่ ร้อยละ  40.00 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า การไม่รับประทานเน้ือกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.635) 
  การรับประทานเน้ือ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงพบวา่ เด็กท่ีมีภาวะ
น ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่รับประทานอาหารทะเล ร้อยละ 100.00 รองลงมา 
รับประทานไก่ ร้อยละ 90.00 รับประทานปลา ร้อยละ 69.39 และรับประทานหมู ร้อยละ 59.38 
ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานเน้ือกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก
เกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.775) 
  การรับประทานผกั พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน 
ส่วนใหญ่เลือกรับประทานผัก ร้อยละ69.39 รองลงมา ไม่ รับประทานผัก ร้อยละ 64.86 และ 
รับประทานผกัไดดี้ ร้อยละ 60.14 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานผกักบั
ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(p = 0.262) 
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  อาหารท่ีชอบ พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน ส่วน
ใหญ่รับประทานของผดั/ทอด ร้อยละ 65.00 รองลงมา รับประทานตม้จืด ร้อยละ 64.55 รับประทาน
แกงกะทิ ร้อยละ 44.44 และ รับประทานอ่ืนๆร้อยละ 20.00 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์
พบว่า อาหารท่ีชอบ กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.080) 
  การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ด พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์
สมส่วน รับประทาน ร้อยละ 73.33 และไม่รับประทานร้อยละ 59.26 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ 
การรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.294) 
  กรณีรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดเฉล่ีย/ เดือน พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์
ส่วนสูงในเกณฑส์มส่วน ส่วนใหญ่มากกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 75.00 และนอ้ยกวา่ 4 คร้ังต่อเดือน 
ร้อยละ 64.08 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า กรณีรับประทานอาหารฟาสฟู๊ ดเฉล่ีย/ เดือนกบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.706) 
  การรับประทานขนมถุง พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงในเกณฑส์มส่วน  
ส่วนใหญ่ รับประทานขนมถุง 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 68.13 รองลงมา ทานมากกว่า 4 หน่วย/
สัปดาห์  ร้อยละ 62.96 และทาน  2- 4 หน่วย/สัปดาห์  ร้อยละ 62.12 ตามล าดับ  เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานขนมถุงกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.627) 
  การรับประทานน ้ าอดัลม พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สม
ส่วน ส่วนใหญ่รับประทานมากกวา่ 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 69.23 รองลงมา รับประทาน 2-4 หน่วย/
สัปดาห์ ร้อยละ 64.29 และ รับประทานน ้ าอัดลม 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 64.14 ตามล าดับ เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานน ้ าอดัลมกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.995) 
  การรับประทานนมเปร้ียว พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สม
ส่วน ส่วนใหญ่รับประทาน มากกวา่ 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 67.74 รองลงมา รับประทานนมเปร้ียว 
รับประทาน 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 63.64 และ รับประทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ61.19 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานนมเปร้ียวกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกั
เกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.755) 
  การรับประทานไอศกรีม พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สม
ส่วน ส่วนใหญ่รับประทานมากกวา่ 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 67.74 รองลงมารับไอศกรีม 1 หน่วย/
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สัปดาห์ ร้อยละ 64.48 และ รับประทาน 2-4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 61.19 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบว่า การรับประทานไอศกรีม กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.948) 
  การรับประทานท๊อฟฟ่ี พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑส่์วนสูงในเกณฑส์มส่วน 
ส่วนใหญ่รับประทานท๊อฟฟ่ี 1 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ 67.76 รองลงมา รับประทาน 2-4 หน่วย/
สัปดาห์ ร้อยละ 62.22 และ รับประทานมากกว่า 4 หน่วย/สัปดาห์ ร้อยละ56.25 ตามล าดับ เม่ือ
ทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ การรับประทานท๊อฟฟ่ีกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.875) 

 
 ตารางท่ี 3.30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้น 
                      น ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง 

 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N ผอม
(%) 
 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 
 

สม
ส่วน
(%) 

 
 

ทว้ม 
(%) 

 
 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 
 

อว้น 
(%) 

 
 
 

 p 

8.การรับประทานนม 384 8.33 4.95 63.28 4.43 9.64 9.38 0.254 0.732 
นมแม่อยา่งเดียว 67 7.46 8.96 53.73 5.97 14.93 8.96 
นมแม่และนมผง 47 10.64 6.38 63.83 2.13 6.38 10.64 
นมแม่และนมกล่อง 6 33.33 0.00 33.33 0.00 16.67 16.67   
นมผงอยา่งเดียว 115 6.09 2.61 68.70 2.61 8.70 11.30 
นมผงและนมกล่อง 21 0.00 0.00 66.67 9.52 14.29 9.52 
นมกล่องอยา่งเดียว 127 10.24 5.51 63.78 5.51 7.87 7.09 
ไม่กินนม 1 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 
9.กนินมแม่อย่าง
เดยีว 

199 6.03 
 

5.53 
 

63.82 
 

5.53 
 

11.06 
 

8.04 
 

0.273 0.461 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 32 0.00 6.25 62.50 3.13 9.38 18.75 
3-6 เดือน 105 6.67 4.76 62.86 6.67 12.38 6.67 
10 เดือนข้ึนไป-2 ปี 58 6.90 5.17 67.24 5.17 10.34 5.17 
มากกวา่ 2 ปี 4 25.00 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 3.30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้น 
                      น ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง (ต่อ) 
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N ผอม
(%) 
 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 
 

สม
ส่วน
(%) 

 
 

ทว้ม 
(%) 

 
 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 
 

อว้น 
(%) 

 
 
 

 p 

7.เร่ิมกนิอาหารเสริม 319 7.52 5.02 64.26 4.39 9.40 9.40 0.201 0.228 
<,= 3 เดือน 85 2.35 3.53 75.29 4.71 3.53 10.59 
4-6 เดือน 197 9.64 5.08 59.90 4.57 12.18 8.63 
> 6 เดือนข้ึนไป 37 8.11 8.11 62.16 2.70 8.11 10.81 
11.ชนิดอาหารเสริม 339 7.96 5.31 63.42 4.13 10.03 9.14 0.089 0.998 
ขา้วบด 197 8.12 6.09 61.93 4.57 10.15 9.14 
กลว้ยครูด 56 5.36 3.57 69.64 1.79 10.71 8.93 
อาหารเสริมส าเร็จรูป 86 9.30 4.65 62.79 4.65 9.30 9.30 
ชนิดอาหารทีรั่บประทาน (ส าหรับกลุ่มตวัอย่างเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีายุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี) 
12.ไม่รับประทาน
เนือ้ 

79 7.59 
 

7.59 
 

64.56 
 

5.06 
 

8.86 
 

6.33 
 

0.468 0.635 

หม ู 44 2.27 6.82 68.18 4.55 9.09 9.09 
ปลา 13 15.38 7.69 61.54 7.69 7.69 0.00 
ไก่ 5 40.00 0.00 40.00 20.00 0.00 0.00 
อาหารทะเล 16 6.25 12.50 62.50 0.00 12.50 6.25 
อ่ืนๆ 1 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 
ชนิดอาหารทีรั่บประทาน (ส าหรับกลุ่มตวัอย่างเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีายุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี) 

13.รับประทานเนือ้ 209 8.61 3.83 66.51 3.83 8.61 8.61 0.226 0.775 
หม ู 96 12.50 4.17 59.38 5.21 10.42 8.33 
ปลา 98 6.12 4.08 69.39 3.06 7.14 10.20 
ไก่ 10 0.00 0.00 90.00 0.00 10.00 0.00 
อาหารทะเล 5 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 
14.การรับประทาน
ผกั 

273 9.16 
 

5.49 
 

64.10 
 

4.03 
 

8.79 
 

8.42 
 

0.213 0.262 

รับประทานไดดี้ 138 7.97 6.52 60.14 5.07 8.70 11.59 
เลือกรับประทาน 98 11.22 5.10 69.39 1.02 10.20 3.06 
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ตารางท่ี 3.30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้น 
                      น ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง (ต่อ) 
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N ผอม
(%) 
 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 
 

สม
ส่วน
(%) 

 
 

ทว้ม 
(%) 

 
 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 
 

อว้น 
(%) 

 
 
 

 p 

ไม่รับประทาน 37 8.11 2.70 64.86 8.11 5.41 10.81   
15.อาหารทีช่อบ 274 9.49 5.47 63.14 4.01 9.12 8.76 0.291 0.080 
ตม้จืด 220 6.82 6.82 64.55 4.09 9.55 8.18 
แกงกะทิ 9 22.22 0.00 44.44 0.00 22.22 11.11 
ผดั/ทอด 40 20.00 0.00 65.00 2.50 2.50 10.00 
อ่ืนๆ 5 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
16.การรับประทาน
อาหารฟาสฟู๊ด 

264 
 

9.09 
 

4.92 
 

63.26 
 

4.92 
 

8.71 
 

9.09 
 

0.152 0.294 

ไม่รับประทาน 189 9.52 5.29 59.26 5.82 8.99 11.11 
รับประทาน 75 8.00 4.00 73.33 2.67 8.00 4.00 
17.รับประทาน
อาหารฟาสฟู้ดเฉลีย่ 

 
292 8.90 5.14 64.38 4.79 8.56 8.22 

 
0.101 

 
0.706 

>4 คร้ังต่อเดือน 8 0.00 12.50 75.00 0.00 12.50 0.00 
< 4 คร้ังต่อเดือน 284 9.15 4.93 64.08 4.93 8.45 8.45 
18.การรับประทาน
ขนมถุง 

 
292 8.90 5.14 64.38 4.79 8.56 8.22 

 
0.166 

 
0.627 

1 หน่วย/สปัดาห์ 91 8.79 5.49 68.13 3.30 9.89 4.40 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 66 7.58 9.09 62.12 4.55 9.09 7.58 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 135 9.63 2.96 62.96 5.93 7.41 11.11 
ชนิดอาหารทีรั่บประทาน (ส าหรับกลุ่มตวัอย่างเดก็วยัก่อนเรียนทีม่อีายุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี) 

19.การรับประทาน
น า้อดัลม 

292 8.90 
 

5.14 
 

64.38 
 

4.79 
 

8.56 
 

8.22 
 

0.114 0.955 

1 หน่วย/สปัดาห์ 237 8.86 5.49 64.14 4.64 9.28 7.59 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 42 9.52 4.76 64.29 7.14 4.76 9.52 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 13 7.69 0.00 69.23 0.00 7.69 15.38 
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ตารางท่ี 3.30 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการดา้น 
                      น ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง (ต่อ) 
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N ผอม
(%) 
 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 
 

สม
ส่วน
(%) 

 
 

ทว้ม 
(%) 

 
 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 
 

อว้น 
(%) 

 
 
 

 p 

20.การรับประทาน
นมเปรี้ยว 

292 8.90 
 

5.14 
 

64.38 
 

4.79 
 

8.56 
 

8.22 
 

0.151 0.755 

1 หน่วย/สปัดาห์ 132 8.33 6.06 63.64 6.82 7.58 7.58 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 67 8.96 5.97 61.19 1.49 13.43 8.96 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 93 9.68 3.23 67.74 4.30 6.45 8.60 
21.การรับประทาน
ไอศกรีม 

292 8.90 
 

5.14 
 

64.38 
 

4.79 
 

8.56 
 

8.22 
 

0.117 0.948 

1 หน่วย/สปัดาห์ 183 8.74 6.01 64.48 4.37 9.29 7.10 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 67 11.4 2.99 61.19 5.97 7.46 10.45 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 42 4.76 4.76 69.05 4.76 7.14 9.52 
22.การรับประทาน
ท๊อฟฟ่ี 

40 8.90 
 

5.14 
 

64.38 
 

4.79 
 

8.56 
 

8.22 
 

0.134 0.875 

1 หน่วย/สปัดาห์ 183 8.20 4.37 67.76 4.37 8.20 7.10 
2-4 หน่วย/สปัดาห์ 45 11.11 6.67 62.22 4.44 4.44 11.11 
> 4 หน่วย/สปัดาห์ 64 9.38 6.25 56.25 6.25 12.50 9.38 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

  3.3.4  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการเตรียมและกระจายอาหารกับภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 
เกณฑ์ ไดแ้ก่ ผอม ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น และอว้น โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นการ
เตรียมและกระจายอาหาร ประกอบดว้ย ผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก อาหารส าหรับเด็กท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 1 ปี 
และมากกวา่และเท่ากบั 1 ปี และอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน รายละเอียดตามตารางท่ี 3.31 
  ปัจจยัด้านผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงใน
เกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่ปู่ ยา่เป็นผูเ้ตรียมอาหารให้ ร้อยละ 74.29 รองลงมา คือ แม่เด็กเตรียมอาหาร
ให้ ร้อยละ 63.68 พ่อเด็กเตรียมอาหารให้ ร้อยละ 60.00 ตา/ยาย เตรียมอาหารให้ ร้อยละ 59.43และ
อ่ืนๆ ร้อยละ 53.85 ตามล าดับเม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก กับภาวะ
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โภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.568) 
  ปัจจยัดา้นอาหารส าหรับเด็กท่ีมีอายุมากกว่าและเท่ากบั 1 ปี พบว่า เด็กท่ีมีภาวะ
น ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่ เมนูเด็กแยกจากอาหารผูใ้หญ่ ร้อยละ100.00 
อาหารจานเดียวเหมือนกันทุกคน ร้อยละ 100.00 อ่ืนๆ ร้อยละ 100.00 และกินข้าวและกับข้าว
เหมือนกนัทุกคน ร้อยละ 60.54 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อาหารส าหรับเด็กท่ีมีอายุมากกว่า
และเท่ากบั 1 ปีกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.966) 
  ปัจจยัดา้นอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน เช่น น ้ าอดัลม อาหารรสจดั พบว่า เด็กท่ีมี
ภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่มีอะไรท่ีไม่ควรรับประทาน ร้อยละ 68.14 
และไม่มีอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน ร้อยละ61.58 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อาหารท่ีไม่ควร
รับประทานกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.096) 
 

ตารางท่ี 3.31 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก 
                       เกณฑส่์วนสูง 
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N ผอม
(%) 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

การเตรียมและกระจายอาหาร 
ผู้เตรียมอาหารให้ 393 8.40 5.09 63.10 4.33 9.92 9.16 0.216 0.568 
แม่เด็ก 234 8.12 6.41 63.68 2.99 9.83 8.97 
ตา / ยาย 106 8.49 2.83 59.43 6.60 12.26 10.38 
พอ่เด็ก 5 40.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 
ปู่ยา่ 35 2.86 5.71 74.29 5.71 5.71 5.71 
อ่ืนๆ 13 15.38 0.00 53.85 7.69 7.69 15.38 
อาหารส าหรับเดก็ (เดก็ 
≥ 1 ปี) 

292 8.90 
 

5.14 
 

64.38 
 

4.79 
 

8.56 
 

8.22 
 

0.122 0.966 

ขา้ว+กบัขา้วเหมือนกนั
ทุกคน 

147 10.88 
 

5.44 
 

60.54 
 

5.44 
 

8.16 
 

9.52 
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ตารางท่ี 3.31 ความสัมพนัธ์ระหว่างการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก 
                       เกณฑส่์วนสูง(ต่อ) 
 
      พฤตกิรรมการ 
รับประทานอาหาร 

N ผอม
(%) 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

อาหารจานเดียว
เหมือนกนัทุกคน 

2 0.00 
 

0.00 
 

100.0 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

  

เมนูเด็กแยกจากอาหาร
ผูใ้หญ่ 

142 0.00 
 

0.00 
 

100.0 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

อ่ืนๆ 1 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 
อาหารทีไ่ม่ควร
รับประทาน 

290 20.00 
 

0.00 
 

65.00 
 

2.50 
 

2.50 
 

10.00 
 

0.180 
 

0.096 
 

ไม่มี 177 9.04 6.21 61.58 5.08 11.86 6.21 
มี 113 8.85 3.54 68.14 4.42 3.54 11.50 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

  3.3.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ์ ผอม 
ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น และอว้น การฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก ผูเ้ล้ียงดูหลกั อายุเฉล่ีย
ของมารดาและบิดา สถานภาพสมรสของมารดาและบิดา รายได้เฉล่ีย/เดือน ระดบัการศึกษาของ
มารดาและบิดา อาชีพของมารดาและบิดา โรคประจ าตวัของมารดาและบิดา การสูบบุหร่ีของมารดา
และบิดา และการด่ืมสุราของมารดาและบิดา รายละเอียดตามตารางท่ี 3.32 
  ปัจจยัดา้นการฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กพบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง
ในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่ฝากเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กร้อยละ 66.67 และไม่ฝาก ร้อยละ 62.76 เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ การฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็กกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.717) 
  ปัจจยัดา้นผูเ้ล้ียงดูหลกั พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑส์มส่วน     
ส่วนใหญ่ อา เป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ บิดา เป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 83.33   นา้
สาว เป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 75.00 ตา เป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 72.73 ยายเป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 
67.37 ย่าเป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 66.67 และมารดา เป็นผูเ้ล้ียงดูหลกั ร้อยละ 57.38 ตามล าดบั เม่ือ
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ทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ผูเ้ล้ียงดูหลัก กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.144) 
  ปัจจยัดา้นอายเุฉล่ียของ มารดา พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์
สมส่วน ส่วนใหญ่มารดาอายุเฉล่ีย มากกว่า 35 ปี ร้อยละ 67.35 รองลงมา มารดาอายุเฉล่ีย 21- 35 ปี 
ร้อยละ 65.16 และอายรุะหวา่ง 14-20 ปี ร้อยละ 46.88 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายุ
เฉล่ียของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05(p = 0.019) 
  ปัจจยัดา้นอายุเฉล่ียของบิดาพบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สม
ส่วน ส่วนใหญ่บิดาอายุเฉล่ีย มากกว่า 35 ปี ร้อยละ 70.15 (67 คน จาก 254 คน) รองลงมา 21 - 35 ปี 
ร้อยละ 64.77 (176 คน จาก 254 คน) และอายุระหว่าง 14-20 ปี ร้อยละ 18.18 (11 คน จาก 254 คน) 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายุเฉล่ียของบิดากบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์
ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05(p = 0.000) 
  ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสของมารดา พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง
ในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสของมารดาแยกกนัอยู ่ร้อยละ 67.39 รองลงมา อยูด่ว้ยกนั 
ร้อยละ 63.10 และอ่ืนๆ ร้อยละ 25.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ สถานภาพสมรสของมารดา 
กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (p = 0.283) 
  ปัจจยัดา้นสถานภาพสมรสของบิดา พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงใน
เกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสของบิดา แยกกนัอยู ่ร้อยละ67.57 รองลงมา อยูด่ว้ยกนั ร้อย
ละ 63.16 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.00 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ สถานภาพสมรสของบิดากบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.066) 
  ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ีย/เดือนของครอบครัวเด็ก พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์
ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 20,001-50,000 บาท ร้อยละ 68.63 รองลงมา 
รายได้เฉล่ีย/เดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 68.60 รายได้เฉล่ีย/เดือน 8001-10000 บาท ร้อยละ 
65.71 รายได้เฉล่ีย/เดือน 50,001บาทข้ึนไป ร้อยละ 60.00 และ รายได้เฉล่ีย/เดือน 5,001-8,000 บาท 
ร้อยละ 59.34ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า รายได้เฉล่ีย/เดือนของครอบครัวเด็ก กับ
ภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(p = 0.761) 
  ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของมารดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงใน
เกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่มารดาจบ ป.ตรี ร้อยละ 71.43 รองลงมา จบปวช./ ปวส. ร้อยละ 66.67 จบ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 

มธัยมศึกษา ร้อยละ64.32 จบประถมศึกษา ร้อยละ 55.43 ไม่ไดเ้รียน ร้อยละ 50.00 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 
33.33 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ ระดบัการศึกษาของมารดากบัภาวะโภชนาการดา้น
น ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.574) 
  ปัจจยัด้านระดบัการศึกษาของบิดาพบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงใน
เกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่บิดา ไม่ได้เรียน ร้อยละ 100.00 รองลงมา จบ ป.ตรี ร้อยละ 73.68 จบ
มธัยมศึกษา ร้อยละ 67.74 จบประถมศึกษา ร้อยละ 59.46 อ่ืนๆ ร้อยละ 57.14 และ จบปวช./ ปวส. 
ร้อยละ 54.39 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ระดับการศึกษาของบิดากับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.738) 
  ปัจจยัดา้นอาชีพของมารดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สม
ส่วนส่วนใหญ่มารดา ประกอบอาชีพคา้ขาย ร้อยละ 72.41 รองลงมา รับราชการ ร้อยละ 66.67 ลูกจา้ง 
พนกังานบริษทั ร้านคา้ ร้อยละ 66.47 อ่ืนๆ ร้อยละ 65.85 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 60.00 และ แม่บา้น ร้อย
ละ 53.28 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่าอาชีพของมารดา กับภาวะโภชนาการด้าน
น ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.653) 
  ปัจจยัด้านอาชีพของบิดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สม
ส่วน ส่วนใหญ่บิดา อาชีพ พ่อบา้น ร้อยละ 80.00 รองลงมาประกอบอาชีพคา้ขาย ร้อยละ 76.19 รับ
ราชการ ร้อยละ 75.00 ลูกจ้าง พนักงานบริษัท ร้านค้า ร้อยละ 61.78 อ่ืนๆ ร้อยละ 55.00 และ 
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.33 ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่าอาชีพของบิดา กับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.173) 
  ปัจจยัดา้นโรคประจ าตวัของ มารดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงใน
เกณฑส์มส่วน ส่วนใหญ่ มารดา มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 74.07 และ มารดา ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 
61.84 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าโรคประจ าตวัของ มารดา กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก
เกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.770) 
  ปัจจยัด้านโรคประจ าตวัของบิดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงใน
เกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่บิดา มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 85.71 และบิดา ไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 
60.63 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่โรคประจ าตวัของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์
ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.499) 
  ปัจจยัด้านการสูบบุหร่ีของ มารดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงใน
เกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่เคยสูบ ร้อยละ 100.00 รองลงมา ปัจจุบนัสูบ ร้อยละ 66.67 และ ไม่สูบ ร้อย
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ละ 62.37เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการสูบบุหร่ีของ มารดา กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก
เกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.800) 
  ปัจจยัดา้นการสูบบุหร่ีของบิดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์
สมส่วน ส่วนใหญ่ปัจจุบนัสูบ ร้อยละ 64.18 รองลงมา ไม่สูบ ร้อยละ 60.69 และ เคยสูบร้อยละ 53.57 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่การสูบบุหร่ีของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.102) 
  ปัจจยัด้านการด่ืมสุราของ มารดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงใน
ระดบัปกติส่วนใหญ่มารดาเคยด่ืม ร้อยละ 75.00 รองลงมา ปัจจุบนัด่ืม ร้อยละ 73.68 และ ไม่ด่ืม ร้อย
ละ 61.43 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการด่ืมสุราของ มารดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนัก
เกณฑส่์วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.902) 
  ปัจจยัดา้นการด่ืมสุราของบิดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในระดบั
สมส่วนส่วนใหญ่บิดาเคยด่ืม ร้อยละ 72.29 รองลงมา ปัจจุบนัด่ืม ร้อยละ 66.45 และ ไม่ด่ืม ร้อยละ 
52.89 เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่าการด่ืมสุราของบิดา กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์
ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.236) 

 
ตารางท่ี 3.32  ความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                       เกณฑส่์วนสูง 
ปัจจยัทางด้านสังคม 

เศรษฐานะ 
N ผอม

(%) 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

ปัจจยัทางด้านสังคม เศรษฐานะ 

ฝากบุตรเลีย้ง 392 8.67 5.10 63.27 4.08 9.69 9.18 0.086 0.717 
ฝาก 51 3.92 3.92 66.67 5.88 7.84 11.76 
ไม่ฝาก 341 9.38 5.28 62.76 3.81 9.97 8.80 
ผู้เลีย้งดู 360 8.61 5.56 62.78 4.44 9.72 8.89 0.371 0.144 
ตา 22 0.00 4.55 72.73 9.09 4.55 9.09 
นา้สาว 4 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 25.00 
บิดา 6 0.00 0.00 83.33 0.00 0.00 16.67 
ป้า 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 
พี่สาว 1 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 
มารดา 183 11.48 7.65 57.38 4.37 10.93 8.20 
ยา่ 45 13.33 4.44 66.67 4.44 6.67 4.44 
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ตารางท่ี 3.32  ความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                       เกณฑส่์วนสูง (ต่อ) 
 
ปัจจยัทางด้านสังคม 

เศรษฐานะ 
N ผอม

(%) 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

ยาย 95 4.21 2.11 67.37 4.21 10.53 11.58   
อา   3 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 
รายได้ประจ า
ครอบครัว 

386 8.55 
 

4.92 
 

63.73 
 

4.15 
 

9.84 
 

8.81 
 

0.226 
 

0.761 
 

กวา่ 5000 43 16.28 6.98 51.16 4.65 4.65 16.28 
5001-8000 บาท 91 10.99 3.30 59.34 5.49 12.09 8.79 
8001-10000 บาท 70 8.57 5.71 65.71 2.86 11.43 5.71 
10001-20000 บาท 121 5.79 4.13 68.60 4.13 7.44 9.92 
20001-50000 บาท 51 3.92 5.88 68.63 3.92 11.76 5.88 
50001 บาทข้ึนไป 10 10.00 10.00 60.00 0.00 20.00 0.00 
ข้อมูลส่วนของมารดา   
ระดบัการศึกษา 389 8.74 5.14 62.72 4.11 10.03 9.25 0.243 0.574 
ไม่ไดเ้รียน 4 25.00 0.00 50.00 0.00 25.00 0.00 
จบประถม 92 9.78 10.87 55.43 6.52 7.61 9.78 
จบมธัยม 199 6.53 4.02 64.32 3.52 12.06 9.55 
ปวช.ปวส. 63 11.11 3.17 66.67 3.17 7.94 7.94 
ป.ตรี 28 10.71 0.00 71.43 3.57 7.14 7.14 
อ่ืนๆ 3 33.33 0.00 33.33 0.00 0.00 33.33 
อาชีพ 382 8.64 5.24 62.57 4.19 9.95 9.42 0.238 0.653 
แม่บา้น 122 11.48 7.38 53.28 5.74 13.93 8.20 
รับราชการ 12 8.33 0.00 66.67 0.00 16.67 8.33 
รัฐวสิาหกิจ 5 20.00 0.00 60.00 0.00 0.00 20.00 
ลูกจา้ง/พนกังาน
บริษทั/ร้านคา้ 

173 7.51 
 

4.62 
 

66.47 
 

4.62 
 

8.09 
 

8.67 
 

คา้ขาย 29 10.34 0.00 72.41 3.45 6.90 6.90 
อ่ืนๆ 41 2.44 7.32 65.85 0.00 7.32 17.07 
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ตารางท่ี 3.32  ความสัมพนัธ์ระหวา่ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                       เกณฑส่์วนสูง (ต่อ) 
 
ปัจจยัทางด้านสังคม 

เศรษฐานะ 
N ผอม

(%) 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

สถานภาพ 386 8.81 4.66 63.21 4.15 9.84 9.33 0.177 0.283 
อยูด่ว้ยกนั 336 8.63 5.06 63.10 4.17 9.23 9.82 
แยกกนัอยู ่ 46 8.70 2.17 67.39 2.17 15.22 4.35 
อ่ืนๆ 4 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 
โรคประจ าตวั 386 8.55 5.18 62.69 4.15 10.10 9.33 0.081 0.770 
มี 27 3.70 3.70 74.07 3.70 11.11 3.70 
ไม่มี 359 8.91 5.29 61.84 4.18 10.03 9.75 
สูบบุหร่ี 384 8.85 5.21 62.50 4.17 9.90 9.38 0.127 0.800 
ไม่สูบ 380 8.95 5.00 62.37 4.21 10.00 9.47 
เคยสูบ 1 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 
ดืม่สุรา 385 8.83 5.19 62.60 3.90 10.13 9.35 0.112 0.902 
ไม่ด่ืม 350 9.14 5.43 61.43 3.71 10.29 10.00 
เคยด่ืม 16 6.25 0.00 75.00 6.25 6.25 6.25 
ปัจจุบนัด่ืม 19 5.26 5.26 73.68 5.26 10.53 0.00 
อายุเฉลีย่ของมารดา 302 7.62 5.63 63.58 3.97 9.93 9.27 0.119 0.019* 
อาย ุ14-20 ปี 32 9.38 6.25 46.88 0.00 15.63 21.88 
อาย ุ21-35 ปี 221 7.69 3.62 65.16 4.98 10.41 8.14 
> 35 ปี 49 6.12 14.29 67.35 2.04 4.08 6.12 
ข้อมูลส่วนของบิดา 
ระดบัการศึกษา 350 8.86 5.71 63.14 4.29 9.71 8.29 0.240 0.738 
ไม่ไดเ้รียน 1 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 0.00 
จบประถม 111 9.01 6.31 59.46 6.31 10.81 8.11 
จบมธัยม 155 5.81 7.10 67.74 3.23 9.68 6.45 
ปวช.ปวส. 57 17.54 3.51 54.39 3.51 8.77 12.28 
ป.ตรี 19 10.53 0.00 73.68 5.26 5.26 5.26 
อ่ืนๆ 7 0.00 0.00 57.14 0.00 14.29 28.57 
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ตารางท่ี 3.32 ความสัมพนัธ์ระหว่าปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนัก 
                       เกณฑส่์วนสูง (ต่อ) 
 

ปัจจยัทางด้านสังคม 
เศรษฐานะ 

N ผอม
(%) 
 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น 
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

อาชีพ 329 9.12 5.47 61.70 4.56 10.03 9.12 0.309 0.173 
พอ่บา้น 5 0.00 0.00 80.00 20.00 0.00 0.00 
รับราชการ 12 16.67 8.33 75.00 0.00 0.00 0.00 
รัฐวสิาหกิจ 6 16.67 0.00 33.33 0.00 0.00 50.00 
ลูกจา้ง/พนกังาน
บริษทั/ร้านคา้ 

225 9.33 
 

4.44 
 

61.78 
 

4.89 
 

10.67 
 

8.89 
 

คา้ขาย 21 4.76 0.00 76.19 0.00 14.29 4.76   
อ่ืนๆ 60 8.33 11.67 55.00 5.00 10.00 10.00 
สถานภาพ 362 8.84 4.97 63.26 4.42 9.67 8.84 0.219 0.066 
อยูด่ว้ยกนั 323 8.98 5.26 63.16 4.02 9.29 9.29 
แยกกนัอยู ่ 37 5.41 2.70 67.57 5.41 13.51 5.41 
อ่ืนๆ 2 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 
โรคประจ าตวั 334 8.98 5.99 61.68 4.19 10.18 8.98 0.114 0.499 
มี 14 7.14 0.00 85.71 0.00 7.14 0.00 
ไม่มี 320 9.06 6.25 60.63 4.38 10.31 9.38 
สูบบุหร่ี 335 9.25 5.97 61.49 4.18 10.15 8.96 0.218 0.102 
ไม่สูบ 173 8.09 7.51 60.69 2.89 13.87 6.94 
เคยสูบ 28 17.86 0.00 53.57 3.57 14.29 10.71 
ปัจจุบนัสูบ 134 8.96 5.22 64.18 5.97 4.48 11.19 
ดืม่สุรา 356 8.71 5.62 63.20 3.93 9.83 8.71 0.189 0.236 
ไม่ด่ืม 121 12.40 6.61 52.89 4.96 14.05 9.09 
เคยด่ืม 83 4.82 6.02 72.29 1.20 7.23 8.43 
ปัจจุบนัด่ืม 152 7.89 4.61 66.45 4.61 7.89 8.55 
อายุเฉลีย่ของบิดา 254 8.27 6.30 64.17 3.94 8.66 8.66 0.272 0.000* 
อาย ุ14-20 ปี 11 0.00 0.00 18.18 0.00 27.27 54.55 
อาย ุ21-35 ปี 176 10.23 4.55 64.77 5.68 7.95 6.82 
> 35 ปี 67 4.48 11.94 70.15 0.00 7.46 5.97 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 
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3.4  พัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน 

  
 การศึกษาน้ีตรวจพัฒนาการโดยใช้แบบทดสอบพัฒนาการอนามัย 49 ในช่วงเวลา
เดียวกบัการเก็บขอ้มูลวจิยั พบวา่ เด็กจ านวนทั้งหมด 392 คน  

        การศึกษาความผิดปกติดา้นพฒันาการ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเคล่ือนไหว 
( Gross Motor: GM. ) ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก (Fine  Motor : FM.) ดา้นการใชภ้าษา ( Language : 
L.)   ดา้นสังคม (Personal  and  Social :  PS.) พบวา่ส่วนใหญ่ปกติ ร้อยละ 65.82  รองลงมา คือสงสัย
ชา้ดา้นภาษา ร้อยละ 10.63 สงสัยชา้ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ร้อยละ 9.37  และสงสัยชา้มากกวา่ 2 
ดา้น ร้อยละ 6.33 ตามล าดบั (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.33) 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนกบัภาวะโภชนาการทั้ง 3 
ด้าน ได้แก่  ด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุ ด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุ และน ้ าหนักเกณฑ์ ส่วนสูงไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มี
สงสัยพฒันาการชา้มากกว่า 2 ดา้น ร้อยละ 84.00 รองลงมาคือ สงสัยช้าดา้น GM ร้อยละ 76.92 และ 
พฒันาการปกติ ร้อยละ 69.62  ตามล าดบั  เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ พฒันาการของเด็กวยัก่อน
เรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์ายไุม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .5  
(p = 0.803)  (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.34) 
 ดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่มี
สงสัยพฒันาการช้าด้าน L ร้อยละ 73.81 รองลงมา คือ พฒันาการปกติ ร้อยละ 72.31 และสงสัย
พฒันาการชา้ดา้น FM ร้อยละ 70.27   เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ พฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียน
กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 (p 
= 0.100) (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.35) 
 ดา้นน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูง พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัสมส่วนส่วน
ใหญ่มีสงสัยพฒันาการชา้มากกวา่ 2 ดา้น ร้อยละ 80.00 รองลงมามีสงสัยพฒันาการชา้ดา้น PS ร้อยละ 
70.00 และสงสัยพฒันาการชา้ดา้น GM และพฒันาการปกติ มีสัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 63.85 ตามล าดบั 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า พฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนกบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนัก
เกณฑ์ส่วนสูงไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 (p = 0.398)  (รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 3.36) 
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ตารางท่ี 3.33 พฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียน 
 
ด้านพฒันาการ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีขอ้มูล 3 0.76 
ปกติ 260 65.82 
สงสยัชา้ดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ (GM) 13 3.29 
สงสยัชา้ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็  (FM) 37 9.37 
สงสยัชา้ดา้นสงัคม (PS) 10 2.53 
สงสยัชา้ดา้นภาษา (L) 42 10.63 
สงสยัชา้มากกวา่ 2 ดา้น 25 6.33 
สงสยัชา้มากกวา่ 3 ดา้น 5 1.27 
รวม 395 100.00 

 
ตารางท่ี 3.34  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                        เกณฑอ์าย ุ
 

ประเด็น N นอ้ย
กวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้
งมาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

พฒันาการของเดก็ 395 7.59 7.34 68.35 4.81 11.90 0.079 0.803 
ไม่มีขอ้มูล 3 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 
ปกติ 260 7.69 5.38 69.62 5.00 12.31 

สงสัยชา้ดา้น GM 13 0.00 7.69 76.92 7.69 7.69 

สงสัยชา้ดา้น FM 37 8.11 13.51 64.86 5.41 8.11 

สงสัยชา้ดา้น PS 10 10.00 10.00 60.00 10.00 10.00 

  

สงสัยชา้ดา้น L 42 9.52 9.52 54.76 4.76 21.43 

สงสัยชา้มากกวา่ 2 
ดา้น 25 4.00 8.00 84.00 0.00 4.00 

สงสัยชา้มากกวา่ 3 
ดา้น 5 20.00 20.00 60.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 3.35 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                      เกณฑอ์าย ุ
 

ประเด็น N นอ้ย
กวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้
งมาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

พฒันาการของเดก็ 395 12.91 6.58 70.89 3.29 6.33 0.197 0.100 
ไม่มีขอ้มูล 3 33.33 0.00 66.67 0.00 0.00 
ปกติ 260 11.15 6.92 72.31 1.92 7.69 
สงสยัชา้ดา้น GM 13 7.69 7.69 61.54 15.38 7.69 
สงสยัชา้ดา้น FM 37 13.51 5.41 70.27 8.11 2.70 
สงสยัชา้ดา้น PS 10 50.00 0.00 40.00 10.00 0.00 
สงสยัชา้ดา้น L 42 9.52 4.76 73.81 4.76 7.14 
สงสยัชา้มากกวา่ 2 
ดา้น 25 24.00 12.00 64.00 0.00 0.00 
สงสยัชา้มากกวา่ 3 
ดา้น 5 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

 
ตารางท่ี 3.36 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                      เกณฑส่์วนสูง 
 

ประเด็น N ผอม 
(%) 

 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

พฒันาการของเดก็ 395 8.61 5.06 63.04 4.30 9.87 9.11 0.070 0.398 
ไม่มีขอ้มูล 3 33.33 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00 
ปกติ 260 9.23 3.46 63.85 4.23 10.00 9.23 
สงสยัชา้ดา้น GM 13 9.23 3.46 63.85 4.23 10.00 9.23 
สงสยัชา้ดา้น FM 37 8.11 10.81 62.16 5.41 8.11 5.41 
สงสยัชา้ดา้น PS 10 0.00 10.00 70.00 0.00 10.00 10.00 
สงสยัชา้ดา้น L 42 9.52 4.76 52.38 4.76 16.67 11.90 
สงสยัชา้มากกวา่ 2 25 0.00 0.00 80.00 8.00 8.00 4.00 
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ประเด็น N ผอม 
(%) 

 
 

ค่อน 
ขา้ง
ผอม
(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

ดา้น 
สงสยัชา้มากกวา่ 3 
ดา้น 5 20.00 20.00 60.00 0.00 0.00 0.00 

 
3.5  ทัศนคติของผู้ปกครองต่อภำวะโภชนำกำรเด็กและกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพด้ำนโภชนำกำรเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพืน้ทีจ่ังหวดันครรำชสีมำ 

 
3.5.1 ทศันคติของผู้ปกครองต่อภำวะโภชนำกำรเด็ก 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองต่อภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน 
พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเด็กมีน ้ าหนักปกติ ร้อยละ 81.98 รองลงมาคือ ผอม ร้อยละ 11.42 
และ ทว้ม ร้อยละ 3.55 ตามล าดบั รายละเอียดตามตารางท่ี 3.37 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการทั้ง 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อายุ ดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุ และน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูง มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 ด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุ พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์
ส่วนใหญ่ ทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นวา่เด็กมีน ้ าหนกัปกติ ร้อยละ 73.07 รองลงมา มีความ
คิดเห็นว่า ทว้ม ร้อยละ 50.00 และ ผอม ร้อยละ 48.89 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
ทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑ์อายมีุความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.5 (p = 0.000)  (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.38) 

ดา้นส่วนสูงเกณฑอ์าย ุพบวา่ เด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงเกณฑอ์ายใุนระดบัตามเกณฑส่์วน
ใหญ่ ทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าเด็กท้วม  ร้อยละ 85.71 รองลงมา มีความคิดเห็นว่า  
มีน ้ าหนกัปกติ  ร้อยละ 72.14  และ อว้น ร้อยละ 66.67 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า 
ทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์อย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.5 (p = 0.200)  (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.39) 

ดา้นน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัสม
ส่วนส่วนใหญ่ ทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าเด็กมีน ้ าหนักปกติ  ร้อยละ 65.94 รองลงมา  
มีความคิดเห็นว่า เด็กผอม  ร้อยละ 53.33  และ ท้วม ร้อยละ 42.86 ตามล าดับ เม่ือทดสอบ
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ความสัมพันธ์พบว่า ทัศนคติของผู ้ปกครองกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงมี
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 (p = 0.000)  (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.40) 

 

ตารางท่ี 3.37  ทศันคติของผูป้กครองต่อภาวะโภชนาการเด็ก 
 

ทศันคตต่ิอภาวะโภชนาการ จ านวน ร้อยละ 
ปกติ 323 81.98 
ผอม 45 11.42 
ทว้ม 14 3.55 
อว้น 12 3.05 
รวม 394 100.00 

 
ตารางท่ี 3.38  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั 
                        เกณฑอ์ายุ 
 

ประเดน็ N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้
งมาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

ทศันคตขิอง
ผู้ปกครอง 394 7.36 7.36 68.53 4.82 11.93 

0.235* 0.000 

ปกติ 323 4.33 6.50 73.07 5.26 10.84 
ผอม 45 33.33 17.78 48.89 0.00 0.00 
ทว้ม 14 0.00 0.00 50.00 7.14 42.86 
อว้น 12 0.00 0.00 41.67 8.33 50.00 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

ตารางท่ี 3.39 ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง 
                      เกณฑอ์ายุ 
 

ประเด็น N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 
(%) 

ตาม
เกณฑ ์
(%) 

ค่อนขา้
งมาก 
(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์
(%) 

 p 

ทศันคตขิองผู้ปกครอง 394 12.69 6.60 71.07 3.30 6.35 0.041 0.200 
ปกติ 323 12.07 6.19 72.14 3.10 6.50 
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ประเด็น N นอ้ยกวา่
เกณฑ ์

(%) 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 

(%) 

ตาม
เกณฑ ์

(%) 

ค่อนขา้
งมาก 

(%) 

มากกวา่
เกณฑ ์

(%) 
ผอม 45 20.00 13.33 60.00 4.44 2.22 
ทว้ม 14 0.00 0.00 85.71 0.00 14.29 
อว้น 12 16.67 0.00 66.67 8.33 8.33 

 
ตารางท่ี 3.40 ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกั 
                      เกณฑส่์วนสูง 
 

ประเด็น N ผอม 
(%) 

 
 

ค่อนขา้ง
ผอม(%) 

สม
ส่วน
(%) 

 

ทว้ม 
(%) 

 
 

เร่ิม
อว้น
(%) 

 

อว้น 
(%) 

 
 

 p 

ทศันคตขิองผู้ปกครอง 394 8.63 5.08 62.94 4.31 9.90 9.14 0.204
* 

0.000 
ปกติ 323 6.81 3.41 65.94 4.02 11.15 8.67 
ผอม 45 22.22 17.78 53.33 4.44 2.22 0.00 
ทว้ม 14 14.29 0.00 42.86 14.29 7.14 21.43 
อว้น 12 0.00 8.33 41.67 0.00 8.33 41.67 

*มีค่านยัส าคญัทางสถิติ .05 

3.5.2 ทศันคติของผู้ปกครองต่อภำวะพฒันำกำรเด็ก 
                           จากการสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครอง ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้าน
พฒันาการ ร้อยละ 89.03 เม่ือศึกษาพฒันาการแต่ละดา้น ไดแ้ก่ การคลาน การเร่ิมเดิน การพูดค าแรก 
และการถามตอบเขา้ใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกติ 
                          เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติของผูป้กครองกับพฒันาการเด็กตามเกณฑ์
พฒันาการอนามยั 49 (ตารางท่ี 3.33)  พบวา่ ทศันคติของผูป้กครองต่อพฒันาของเด็กท่ีคิดเห็นวา่เด็ก 
ปกติ  กบัการตรวจพฒันาการของเด็กตามเกณฑ์พฒันาการอนามยั 49 วา่เด็กมีพฒันาการปกติ ร้อยละ 
67.05 (232 คน จาก 346 คน) และทศัคติของผูป้กครองท่ีคิดเห็นว่าเด็ก ผิดปกติ กบัการตรวจพฒันา
เด็กตามเกณฑ์อนามยั 49 ว่าเด็กมีพฒันาการผิดปกติ ร้อยละ37.21 (16 คนจาก 43 คน) ในขณะท่ี 
ทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าเด็ก ปกติ แต่ การตรวจพฒันาของเด็กตามเกณฑ์อนามยั 49 
พบว่าเด็กผิดปกติมีถึงร้อยละ 32.95 (114 คนจาก 346 คน)  เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ ทศันคติของ
ผูป้กครองกบัภาวะพฒันาการเด็กไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 (p = 0.576)   
(รายละเอียดตามตารางท่ี 3.42) 
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ตารางท่ี 3.41 ทศันคติของผูป้กครองต่อภาวะพฒันาการเด็ก 
ประเดน็ จ านวน ร้อยละ 

เดก็มปัีญหาด้านพฒันาการหรือไม่   
มี 43 10.97 
ไม่มี 349 89.03 
รวม 392 100.00 

 เดก็มพีฒันาการในการคลาน อย่างไร   
ปกติ 324 97.59 
ชา้กวา่ปกติ 8 2.41 
รวม 332 100.00 

เดก็มพีฒันาการในการเร่ิมเดนิ อย่างไร   
ปกติ 296 97.37 
ชา้กวา่ปกติ 8 2.63 
รวม 304 100.00 

เดก็มพีฒันาการในการพูดค าแรก อย่างไร   
ปกติ 277 94.54 
ชา้กวา่ปกติ 16 5.46 
รวม 293 100.00 

เดก็มพีฒันาการในการถามตอบเข้าใจ อย่างไร   
ปกติ 284 97.59 
ชา้กวา่ปกติ 7 2.41 
รวม 291 100.00 
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ตารางท่ี 3.42  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติของผูป้กครองกบัพฒันาการเด็กตามเกณฑพ์ฒันาการ 
                       อนามยั 49  

ทศันคติของผูป้กครองต่อ
พฒันาการของเด็ก 

พฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนตาม
เกณฑพ์ฒันาการอนามยั 49 

รวม 

 p 

ปกติ สงสยัผิดปกติ 

ผิดปกติ 
 

จ านวน 27 16 43 0.028 0.576 

ร้อยละ 62.79 37.21 100.00 

ปกติ 
 

จ านวน 232 114 346 

ร้อยละ 67.05 32.95 100.00 

รวม 
จ านวน 259 130 389 
ร้อยละ 66.58 33.42 100.00 

 
3.5.2  การสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนในเขต

พืน้ทีจั่งหวดันครราชสีมา 
การสร้างความตระหนกัในการสร้างเสริมสุขภาพดา้นโภชนาการเด็กวยัก่อนเรียน โดย

ท าการศึกษากับเด็กอายุมากกว่า 1 ปีข้ึนไป มีจ  านวนทั้ งหมด 292 คน ซ่ึงจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั พบวา่ เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาในการตอ้งมีการเดินป้อนขา้ว ร้อยละ 30.80 รองลงมาคือ ดู
โทรทศัน์ขณะกินขา้ว ร้อยละ 18.75 และอมขา้ว ร้อยละ 15.63 ตามล าดบั ส าหรับผูท่ี้มีบทบาทในการ
กระตุน้พฒันาของเด็กส่วนใหญ่มาจาก ปู่ /ยา่/ตา/ยาย ร้อยละ 42.15 รองลงมาคือ มารดา/บิดา ร้อยละ 
39.11 และ มารดาคนเดียว ร้อยละ 13.82 ตามล าดับ และจากความคิดเห็นของผู ้เข้าร่วมวิจัยมี
ความเห็นว่าการกินนมขวดนานๆ ท าให้เกิดฟันผุ ร้อยละ 54.73 รองลงมาคือ ฟันยื่น ร้อยละ 32.34 
ตามล าดบั  
 สาเหตุท่ีท าให้เด็กผอมส่วนใหญ่คือ การเกินอาหารไม่เพียงพอ ร้อยละ 63.79  รองลงมา
คือ กินเน้ือสัตวม์ากและไม่ค่อยกินขา้ว ร้อยละ 15.52 และกินผกัและผลไมม้ากและกินเน้ือสัตวน์อ้ย 
ร้อยละ 15.86 ตามล าดบั และการขาดสารอหารท าใหเ้กิดผลเสีย ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.68 ท าใหน้ ้าหนกั
ลดลงและอ่อนเพลีย เกิดโรคติดเช้ือง่าย และเชาวน์ปัญญาดอ้ยลง 
 สาเหตุท่ีท าให้เด็กอว้นส่วนใหญ่มาจากการกินอาหารมากเกินไปไม่ออกก าลงักาย ร้อย
ละ 67.93 รองลงมาคือ กรรมพนัธ์ุ ร้อยละ 22.07 และ ไม่ค่อยออกก าลงักาย ร้อยละ 8.28 ตามล าดบั 
การไดรั้บพลงังานของเด็กส่วนใหญ่เพียงพอ ร้อยละ 85.57 ทั้งพลงังานดา้นโปรตีน เกลือแร่ วิตามิน
ธาตุเหล็ก ไขมนั และโปรตีนส่วนใหญ่เด็กได้รับอย่างเพียงพอ ทั้งน้ีเด็กส่วนใหญ่ไม่มีอาการฟันผ ุ
ร้อยละ 62.06 
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 ความคิดเห็นวา่เด็กควรเลิกกินนมจากขวด ส่วนใหญ่มองวา่ควรเลิกกินเม่ืออาย ุ2 ปี ร้อย
ละ 28.08 รองลงมาคือ เลิกเม่ืออาย ุ3 ปี ร้อยละ 26.71 และเลิกเม่ืออาย ุ1.5 ปี ร้อยละ 18.84 ตามล าดบั 
(รายละเอียดตามตารางท่ี 3.43) 

 
 ตารางท่ี 3.43 ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในเร่ืองปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก 
 

เดก็มปัีญหาในการรับประทานอาหารข้อใดบ้าง จ านวน ร้อยละ 
เดินป้อนขา้ว 69 30.80 
ดูโทรทศันข์ณะกินขา้ว 42 18.75 
อมขา้ว 35 15.63 
กินไม่เป็นเวลา 22 9.82 
ชอบอาหารรสหวาน 12 5.36 
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ตารางท่ี 3.43 ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในเร่ืองปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก (ต่อ) 
 

เดก็มปัีญหาในการรับประทานอาหารข้อใดบ้าง จ านวน ร้อยละ 
ตอ้งป้อนตลอดเวลา 12 5.36 
ไม่กินผกั 10 4.46 
ไม่ค่อยกินขา้ว 9 4.02 
กินขา้วค าน ้ าค  า 6 2.68 
ไม่กินผลไม ้ 3 1.34 
ไม่กินเน้ือสตัว ์ 3 1.34 
ป้อนนานเกิน 1 ชม. 1 0.45 
รวม  (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 224 100.00 

ท่านคดิว่าใครมบีทบาทในการกระตุ้นพฒันาการของเดก็   

ปู/ยา่/ตา/ยาย 180 42.15 
มารดา/บิดา 167 39.11 
มารดา 59 13.82 
ครู 11 2.58 
บิดา 4 0.94 
เพื่อน 3 0.70 
อ่ืนๆ 3 0.70 
รวม( ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 427 100.00 

ท่านคดิว่ากนินมขวดนานๆจะส่งผลอย่างไร   
ฟันผ ุ 220 54.73 
ฟันยืน่ 130 32.34 
ไม่ทราบ 27 6.72 
เด็กอว้น 25 6.22 
รวม( ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 402 100.00 

สาเหตุส าคญัทีท่ าให้ผอมคอื   
กินหารหารไม่เพียงพอ 185 63.79 
กินเน้ือสตัวม์ากและไม่ค่อยกินขา้ว 45 15.52 
กินผกัและผลไมม้ากและกินเน้ือสตัวน์อ้ย 46 15.86 
กินขา้วมากข้ึนเน้ือสตัวน์อ้ย 14 4.83 
รวม 290 100.00 
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ตารางท่ี 3.43 ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในเร่ืองปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก (ต่อ) 
 

เดก็มปัีญหาในการรับประทานอาหารข้อใดบ้าง จ านวน ร้อยละ 

การขาดสารอาหารท าให้เกดิผลเสียอย่างไร   

น ้าหนกัลดลงและอ่อนเพลีย 52 17.81 
เกิดโรคติดเช้ือง่าย 19 6.51 
เชาวน์ปัญญาดอ้ยลง 31 10.62 
ถูกทุกขอ้ 148 50.68 
ถูกเฉพาะขอ้ 1 และ 3 42 14.38 
รวม 292 100.00 

เดก็อ้วนมสีาเหตุมาจาก   
กรรมพนัธ์ุ 64 22.07 
ใชย้ากระตุน้ความยากอาหารมากเกินไป 5 1.72 
ไม่ค่อยออกก าลงักาย 24 8.28 
กินอาหารมากไม่ออกก าลงักาย 197 67.93 
รวม 290 100.00 

ในสายตาท่าน ท่านคดิว่าเดก็มีน า้หนักเป็นอย่างไร   
ปกติ 234 80.41 
ผอม 42 14.43 
ทว้ม 9 3.09 
อว้น 6 2.06 
รวม 291 100.00 

ท่านคดิว่าเดก็ได้รับพลงังานเพยีงพอหรือไม่   
เพียงพอ 249 85.57 
ไม่เพียงพอ 39 13.40 
มากกินไป 3 1.03 
รวม 291 100.00 

ท่านคดิว่าเดก็ได้รับโปรตนีเพยีงพอหรือไม่   
เพียงพอ 256 88.58 
ไม่เพียงพอ 33 11.42 
รวม 289 100.00 
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ตารางท่ี 3.43 ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในเร่ืองปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก (ต่อ) 
 

เดก็มปัีญหาในการรับประทานอาหารข้อใดบ้าง จ านวน ร้อยละ 

ท่านคดิว่าเดก็ได้รับเกลอืแร่เพยีงพอหรือไม่   
เพียงพอ 253 87.24 
ไม่เพียงพอ 37 12.76 
รวม 290 100.00 

ท่านคดิว่าเดก็ได้รับวติามนิเพยีงพอหรือไม่   
เพียงพอ 249 85.86 
ไม่เพียงพอ 40 13.79 
มากกินไป 1 0.34 
รวม 290 100.00 

ท่านคดิว่าเดก็ได้รับธาตุเหลก็เพยีงพอหรือไม่   
เพียงพอ 211 73.26 
ไม่เพียงพอ 77 26.74 
รวม 288 100.00 

ท่านคดิว่าเดก็ได้รับไขมนัเพยีงพอหรือไม่   
เพียงพอ 243 83.51 
ไม่เพียงพอ 43 14.78 
มากกินไป 5 1.72 
รวม 291 100.00 

ท่านคดิว่าธาตุเหลก็อยู่ในโปรตนีชนิดใด   
ไก่ 8 2.75 
ไข่ขาว 26 8.93 
ตบั 217 74.57 
ปลา 40 13.75 
รวม 291 100.00 

ท่านคดิว่า เดก็มฟัีนผหุรือไม่   
มี 107 37.94 
ไม่มี 175 62.06 
รวม 282 100.00 
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ตารางท่ี 3.43 ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมวจิยัในเร่ืองปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก (ต่อ) 
 

เดก็มปัีญหาในการรับประทานอาหารข้อใดบ้าง จ านวน ร้อยละ 

ท่านคดิว่าเดก็ควรเลกิกนินมจากขาดเมือ่ใด   
1 ปี 36 12.33 
1.5 ปี 55 18.84 
2 ปี 82 28.08 
3 ปี 78 26.71 
เม่ือใดก็ได ้ 41 14.04 
รวม 292 100.00 

 

3.6  การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาหารและโภชนาการที่น ามาสู่การสร้างสุขภาพที่ดี
ของเด็กวยัก่อนเรียน ในชุมชนและสถานศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแล
สุขภาพเชิงรุก และสร้างการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 3.6.1 การศึกษาแนวทางการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาอาหารและโภชนาการท่ีน ามาสู่
การสร้างสุขภาพท่ีดีของเด็กวยัก่อนเรียน ในชุมชนและสถานศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของชุมชน
ในการดูแลสุขภาพเชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทางผูว้ิจยัจึงจดัท าแบบสอบถาม
ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัโครงการโภชนาการและพฒันาการของเด็กเด็กก่อนวยัเรียน ด้านความตอ้งการ และ
บริการทางดา้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 40.72  ตอ้งการการให้ความรู้และค าแนะน า รองลงมา ร้อยละ 31.88  
ตอ้งการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข และร้อยละ 11.74  ตอ้งการจ านวนบุคลากรเพิ่มข้ึน ตามล าดบั ทั้งน้ี
ส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้ทางดา้นโภชนาการจาก จาก อสม./ศูนยสุ์ขภาพชุมชน ร้อยละ 38.48 รองลงมา
จากโทรทศัน์ ร้อยละ 38.29 และนิตยสาร ร้อยละ 9.44 ตามล าดบั (รายละเอียดตามตารางท่ี 3.44) 
 

ตารางท่ี 3.44 ความตอ้งการ และการบริการทางการแพทย ์ 
 

ท่านคดิว่าบริการทางด้านทนัตกรรมเพยีงพอหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
เพียงพอ 280 73.68 
ไม่เพียงพอ 100 26.32 
รวม 380 100.00 

ท่านได้รับความรู้ทางด้านโภชนาการจากส่ือใด   
โทรทศัน ์ 211 38.29 
หนงัสือพิมพ ์ 41 7.44 
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ตารางท่ี 3.44 ความตอ้งการ และการบริการทางการแพทย ์(ต่อ) 
 

ท่านคดิว่าบริการทางด้านทนัตกรรมเพยีงพอหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
นิตยสาร 52 9.44 
วทิย ุ 35 6.35 
อสม./ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 212 38.48 
รวม (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 551 100.00 

ท่านต้องการจากการบริการสาธารณสุขด้านใด   
การใหค้วามรู้ค าแนะน า 281 40.72 
การเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 220 31.88 
จ านวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน 81 11.74 
งบประมาณ 55 7.97 
สถานท่ี 53 7.68 
รวม (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 690 100.00 

 
 3.6.2 การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแล
สุขภาพเชิงรุก  

การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ไดอ้นัแก่ การป้องกนัการเกิดโรคมีความส าคญัมาก คณะผูว้ิจยัได้
ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดงัน้ี 

3.6.2.1 จดัท าส่ือประกอบการสอนดา้นอาหารและโภชนาการส าหรับทารกและเด็ก ใน
รูปแบบโปสเตอร์ แผน่พบั มอบใหแ้ก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่าง ๆ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ตวัแทนโรงเรียน และตวัแทนชุมชนในพื้นท่ีต่าง ๆ 

3.6.2.2 ใหค้วามรู้ดา้นอาหารและโภชนาการรวมทั้งพฒันาการเด็กและการส่งเสริม
พฒันาการเด็กวยัต่าง ๆ มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ตอบค าถามแก่ผูป้กครอง ครูและคนในชุมชน 

3.6.2.3 มอบของท่ีระลึก อนัประกอบดว้ยอาหารเพื่อสุขภาพ ของเล่นเพื่อการกระตุน้
พฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนแก่เด็ก ผูป้กครองและตวัแทนชุมชน 

3.6.2.4 วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวจิยั และน าเสนอในการประชุมวชิาการต่าง ๆ และ
น าเสนอพร้อมทั้งร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหวัหนา้หน่วยงานสาธารณสุขใน จ. นครราชสีมา ในท่ี
ประชุมประจ าเดือน ณ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 120 
คน 

(ดงัเอกสารในภาคผนวก) 
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3.7  อภิปรายผล  
  

ความชุกของภาวะทุโภชนาการในจ. นครราชสีมา เม่ือเปรียบเทียบกบัภาวะโภชนาการของ
เด็กไทยจากผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยพ.ศ. 2552   พบวา่    ความชุกของภาวะทุโภชนาการ
โดยเฉพาะน ้าหนกัเกินและอว้นสูงกวา่ระดบัประเทศและในการศึกษาอ่ืน ๆ4, 11 หากพิจารณา
การศึกษาน้ี เปรียบเทียบกบัการศึกษาระดบัประเทศ (ตารางที ่3.45) พบความชุกของ W/A นอ้ยกวา่
เกณฑใ์นการศึกษาน้ีนอ้ยกวา่กบัระดบัประเทศ  (ร้อยละ 7.59 และ13.30 ตามล าดบั) W/A มากกวา่
เกณฑ ์ในการศึกษาน้ีมากกวา่ระดบัประเทศ 1.14 เท่า (ร้อยละ 18.48 และ 16.20 ตามล าดบั)  H/A ซ่ึง
บ่งบอกถึง ภาวะโภชนาการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองยาวนานในอดีต H/A นอ้ยกวา่เกณฑ์หรือภาวะเต้ีย
จึงบ่งช้ีภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเร้ือรังพบวา่ ภาวะเต้ียใกลเ้คียงกบัระดบัประเทศ (ร้อยละ12.91 
และ 14.3 ตามล าดบั) W/H ช่วยแยกแยะภาวะโภชนาการการของเด็กอายเุดียวกนัท่ีมีส่วนสูงต่างกนั
ได ้พบภาวะผอมนอ้ยกวา่ระดบัประเทศ (ร้อยละ 5.7 และ8.61) อว้นใกลเ้คียงกนั(ร้อยละ 9.11 และ 
9.2) ความชุกของภาวะขาดสารอาหารในจ.นครราชสีมาจากการศึกษาน้ีเม่ือเทียบกบัการศึกษาอ่ืนใน
เขตก่อสร้างของประเทศไทยและในบางประเทศในเอเชีย เช่น อินเดีย พบความชุกของภาวะขาด
สารอาหารนอ้ยกวา่เกือบ 2 เท่า17, 18 ,41 ดงันั้นภาวะโภชนาการจึงข้ึนกบัปัจจยัต่าง ๆ แตกต่างกนัในแต่
ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยและในจ.นครราชสีมา ความชุกของภาวะอว้นของเด็กวยัก่อนเรียน
เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัเม่ือ 10 ปีท่ีผา่นมาเกือบ 2 เท่า (ปี 2540 พบภาวะอว้นร้อยละ 
5.8) ในขณะภาวะขาดสารอาหารลดลงแต่ยงัคงมีปัญหาในบางพื้นท่ีร่วมอยูด่ว้ย4 

ตารางท่ี 3.45 ปัญหาโภชนาการในจ.นครราชสีมาเปรียบเทียบกบัประเทศไทย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ปัญหาโภชนาการ 

ประเทศไทย 2551-2 
อาย ุ1-5ปี 
(ร้อยละ) 

 

จ.นครราชสีมา 2554 
อาย1ุ-6 ปี 
(ร้อยละ) 

 

น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายนุอ้ยกวา่เกณฑ ์ 7.59 4.3 
น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายมุากกวา่เกณฑ ์ 18.48 12.8 
ส่วนสูงตามเกณฑอ์ายนุอ้ย (เต้ีย) 12.91 8.9 
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงนอ้ย (ผอม) 8.61 5.7 
น ้าหนกัตามเกณฑส่์วนสูงมาก (อว้น) 9.11 9.2 
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การกระจายรายอ าเภอ  ในพื้นท่ี 32 อ าเภอ ทุกอ าเภอจะมีเด็กท่ีน ้าหนกัเกินเกณฑแ์ละน ้ าหนกั
ต ่ากวา่เกณฑแ์สดงถึงปัญหา 2 สภาวะในพื้นท่ีเดียวกนั เวลาเดียวกนั และยงัคงมีปัญหาเต้ียอนับ่งถึง
การขาดสารอาหารแบบเร้ือรังในทุกพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีศึกษา 

เด็กท่ีเส่ียงต่อภาวะทุโภชนาการ หากไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่าโภชนาการจะมีระดบัเชาวน์
ปัญญาในวยัผูใ้หญ่สูงกวา่กลุ่มท่ีไดอ้าหารไม่เหมาะสมใน 3 ขวบปีแรกถึง 3.46 จุด (95% CI 1.26–
8.18) 34  

ในดา้นพฒันาการโดยการศึกษาน้ีพบภาวะสงสัยพฒันาการชา้ถึงร้อยละ 33.18 และพบสงสัย
พฒันาการชา้ในดา้นภาษามากท่ีสุดอนัสอดคลอ้งกบัการศึกษาในระดบัประเทศ4 ดงันั้น เด็กไทยจึง
ตอ้งการการตรวจประเมินพฒันาการในเด็กต่อเน่ืองเพื่อเร่งแกไ้ขและกระตุน้พฒันาการดา้นต่าง ๆ 
โดยเฉพาะดา้นภาษาของเด็กโดยความร่วมมือของผูป้กครอง ครูและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเพื่อใหเ้ด็ก
ในจ.นครราชสีมามีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยัมากข้ึน 
  
 ในด้านปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 1. ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล: เพศ อาย ุล าดบับุตร การตั้งครรภแ์ละการคลอด14- 19และภาวะฟันผุ 
25-26  
                        เด็กทุกกลุ่มอายมีุความชุกของภาวะน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุ(W/A) มากกวา่เกณฑสู์งกวา่
ภาวะนอ้ยกวา่เกณฑ์  ในการศึกษาน้ีพบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่ง W/A และ 
ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ(H/A)  กบัช่วงอาย ุในช่วงวยั 6 เดือนถึง 11 เดือน พบ W/A ปกติมากท่ีสุด 
ในช่วงวยั 0-6 เดือนมี W/A มากกวา่เกณฑม์ากท่ีสุด W/Aนอ้ยกวา่เกณฑต์ ่าท่ีสุด และ H/A นอ้ยกวา่
เกณฑห์รือเต้ียนอ้ยท่ีสุด  แสดงถึงปัญหาเต้ียพบนอ้ยในช่วงวยัทารก ในดา้น W/A มากกวา่เกณฑข์อง
เด็กในช่วงขวบปีแรกมกัมีน ้าหนกัเกินได ้ไม่มีความส าคญัทางคลินิกและไม่ตอ้งการการรักษาหรือ
ควบคุมอาหารมากนกั ส าหรับในช่วงเด็กอายุ11 เดือนถึง 6 ปี  พบ W/A นอ้ยกวา่เกณฑ์มากท่ีสุดและ
มากกวา่เกณฑร์องลงมาจากช่วงวยัทารกร่วมกบัพบ H/A นอ้ยกวา่เกณฑม์ากท่ีสุด ซ่ึงวยั 11 เดือนถึง 6 
ปี น้ี มกัเร่ิมมีปัญหาในการรับประทานอาหารมากข้ึนในดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารรวมถึง
การเลือกรับประทานอาหารวา่งจึงมี W/A มากกวา่เกณฑแ์ละ H/A นอ้ยกวา่เกณฑม์าก จึงตอ้งเฝ้า
ระวงัและใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลใหมี้การสอนและเป็นตวัอยา่งท่ีดีของเด็กในการเลือกรับประทานอาหาร  

พบความสัมพนัธ์กบัล าดบัท่ีของบุตร โดยบุตรคนท่ี 4 และ 5 ในการศึกษาน้ีมี น ้าหนกัตาม
เกณฑส่์วนสูง (W/H) นอ้ยกวา่เกณฑม์ากกวา่ คนท่ี 1-3  จึงควรเฝ้าระวงัปัญหาดา้นโภชนาการใน
ครอบครัวท่ีมีจ  านวนบุตรมากกวา่ 3 คน 
 การศึกษาของ Min J และคณะ16 ในการหาปัจจยัเส่ียงโรคอว้นในประเทศจีนและการศึกษา
ในประเทศอินเดีย17, 18 พบวา่ เด็กผูช้ายมีความเส่ียงมากกวา่เด็กผูห้ญิงและเกิดโรคอว้นมากกวา่ในช่วง
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อาย ุ3 เดือนแรกและในช่วง 5 ปีแรก และในการศึกษาก่อนหนา้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะ
โภชนาการกบัโภชนาการของมารดาในระหวา่งตั้งครรภ์14 โรคประจ าตวัของเด็ก เช่น โรคเอดส์/23 แต่
ในการศึกษาน้ีพบความสัมพนัธ์ระหวา่ง H/A กบัเพศ โดยพบเพศหญิงเต้ียกวา่เพศชาย และไม่พบ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติกบัปัจจยัดงักล่าว อนัเน่ืองจากไม่มีเด็กท่ีมีโรคประจ าตวัเร้ือรังใน
การศึกษาน้ีและการเก็บขอ้มูลภาวะโภชนาการของมารดามีเพียงช่วงน ้าหนกัท่ีเพิ่มในระหวา่งตั้งครรภ์
ซ่ึงอาจจะไม่บ่งถึงภาวะโภชนาการทั้งหมดของมารดา  

 การตรวจร่างกายในเด็กอายุมากกวา่ 6 เดือนซ่ึงเร่ิมมีฟันข้ึน พบภาวะฟันผุ  90 จาก 
348 คน (ร้อยละ 25.9)  นอ้ยกวา่ขอ้มูลจากทนัตสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549-5038 ซ่ึงส ารวจเฉพาะช่วง
วยั 3 ปี และ 5 ปี (ร้อยละ 66-80) และน้อยกว่าการศึกษาในประเทศจีน25, 26 ซ่ึงพบร้อยละ 38.25 โดย
ศึกษาเฉพาะในช่วงวยั 2 ปีจึงพบภาวะฟันผุมากกว่าในการศึกษาน้ี  และการศึกษาก่อนหน้าพบ
ความสัมพนัธ์กบัเศรษฐานะและการศึกษาของมารดา แต่ในการศึกษาน้ีไม่พบความสัมพนัธ์ท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งในการฝึกเด็กใหเ้ลิกขวดนม
อนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัของภาวะฟันผุ โดย ผูป้กครองเห็นว่าควรเลิกขวดเม่ืออายุ 2 ปี ร้อยละ 
28.08 รองลงมาคือ เลิกเม่ืออาย ุ3 ปี ร้อยละ 26.71 และเลิกเม่ืออาย ุ1.5 ปี ร้อยละ 18.84 ซ่ึงเด็กควรเลิก
ขวดนมภายในอาย ุ1.5 ปี  
 2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ในการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาก่อน
หนา้ซ่ึงพบวา่ สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นโภชนาการ9  การรับประทานอาหารเสริมท่ีไม่เหมาะสมของ
เด็ก15 ชนิดอาหารท่ีบริโภคท่ีเป็นประเภททอดและมนั10 โดยในการศึกษาน้ีพบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
การรับประทานนมแม่ โดยเด็กท่ีมี W/A ตามเกณฑส่์วนใหญ่กินนมแม่อยา่งเดียวเป็นระยะเวลา 6 
เดือนถึง 2 ปี (ร้อยละ 74.14) โดยกลุ่มท่ีรับประทานนมแม่มากกวา่ 2 ปีมี W/A นอ้ยกวา่และมากกวา่
เกณฑม์ากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ และกลุ่มท่ีรับประทานนมแม่ < 3 เดือนมี W/A มากกวา่เกณฑร์องลงมา อีก
ทั้งเด็กท่ีกินนมแม่ส่วนใหญ่มี H/A ในระดบัตามเกณฑ ์(ร้อยละ 70.80) ส่วนเด็กท่ีไม่กินนมแม่มี
ส่วนสูงตามเกณฑใ์นระดบัตามเกณฑน์อ้ยกวา่ (ร้อยละ 44.40) จึงเป็นส่วนหน่ึงของการบ่งบอกวา่ควร
รับประทานนมแม่ตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลกและรับประทานจนถึงอายปุระมาณ 2 ปี  

ในดา้นอาหารท่ีเด็กชอบรับประทาน พบวา่ การรับประทานอาหารประเภทแกงกะทิ โดยเด็ก
ท่ีชอบรับประทานแกงกะทิพบพบมี W/A มากกวา่เกณฑม์ากท่ีสุด คือ ร้อยละ 22.2 จึงควรมีการให้
ความรู้ดา้นการเลือกอาหารและขนมของเด็กแก่ผูป้กครอง24 

 3. ปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐฐานะ17-22  การศึกษาของผูดู้แลเด็ก11    ผูเ้ล้ียงดูหลกั ซ่ึงใน
การศึกษาของ Tan C  พบวา่ปัญหาโภชนาการในผูเ้ล้ียงดูท่ีไม่ใช่บิดาหรือมารดามากกวา่ผูเ้ล้ียงดูท่ี
ไม่ใช่บิดามารดามากกวา่ผูเ้ล้ียงดูท่ีเป็นบิดาหรือมารดา13 การศึกษาของ สุกรี42 พบวา่ผูดู้แลอาหารของ
ครอบครัวท่ีมีอายมุากท าใหมี้โอกาสในการรับรู้ข่าวสารนอ้ยมีผลท าใหเ้ด็กมีภาวะทุโภชนาการ
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มากกวา่ผูดู้แลอาหารของครอบครัวท่ีมีอายนุอ้ยท าใหมี้โอกาสในการรับรู้ข่าวสารมาก มีหลาย
การศึกษาท่ีพบความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นสังคม เช่น อายุของมารดา23 รายได ้ผูเ้ล้ียงดู42 การศึกษาใน
ประเทศไทยเม่ือปีพ.ศ. 254120 พบวา่ภาวะน ้าหนกัเกินสัมพนัธ์กบัเศรษฐฐานะดีหรือในกลุ่มผูมี้รายได้
สูง ในการศึกษาในกรุงเทพ ฯ เม่ือปี พ.ศ. 255421 พบวา่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การจดัการ
ดา้นการเงินและเวลาพบวา่ เด็กกลุ่มท่ีอว้นกวา่มีการจดัการนอ้ยกวา่ในกลุ่มน ้าหนกัปกติ อาชีพของ
บิดามารดาและการศึกษาของมารดา39,40,41 ความรู้ของผูป้กครอง43,44 และการสูบบุหร่ีของผูป้กครอง27

มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก แต่ในการศึกษาน้ีพบความสัมพนัธ์ดา้นอายขุองบิดาหรือมารดาท่ีอยู่
ในช่วงอาย ุ14-20 ปีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะทุโภชนาการทั้งผอมและอว้น 
  พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษาของมารดาในกลุ่มปวช. และปวส.กบัภาวะเต้ีย (ร้อยละ 
14.3) และสูงกวา่เกณฑม์ากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ  แต่อยา่งไรก็ตาม พบภาวะเต้ียมากท่ีสุดในกลุ่มท่ีไม่ได้
เรียน (ร้อยละ 25) สอดคลอ้งกบัการศึกษาอ่ืน20, 39,41 แต่ในบางการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์น้ี
เน่ืองจากปัจจยัทางครอบครัวและสังคมท่ีเป็นครอบครัวขยายจึงมีผูมี้บทบาทในครอบครัวหลายคน40 
และในการศึกษาน้ีไม่พบความสัมพนัธ์กบัอาชีพของมารดาเช่นการศึกษาก่อนหนา้39,41 

พบความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพของบิดาท่ีประกอบอาชีพรับราชการกบัภาวะทุโภชนาการใน
ดา้นเต้ียกวา่เกณฑสู์งกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีบิดาประกอบอาชีพรัฐวสิาหกิจ พอ่บา้น 
ลูกจา้งและอ่ืน ๆ แต่ขณะเดียวกนัก็พบวา่กลุ่มน้ีมีส่วนสูงมากวา่เกณฑม์ากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ย จึง
อาจจะตอ้งศึกษาและวเิคราะห์ปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย 
 4. ปัจจยัดา้นพฒันาการของเด็ก การศึกษาท่ีผา่นมาในประเทศไทยช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา พบวา่
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการ ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัดา้นตวัเด็ก28-33 เช่น ภาวะน ้าหนกัแรกเกิดนอ้ย
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการเด็ก32 และภาวะเต้ีย36 ส าหรับการศึกษาน้ี ไม่พบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัภาวะโภชนาการ  
ทัศนคติของผู้ปกครอง  พบว่ามีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับภาวะโภชนาการท่ี
แทจ้ริงของเด็ก แต่ยงัมีบางส่วนทีมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนวา่บุตรหลานของตนอว้นหรือผอมเกินไป
อนัพบได้บ่อยในทางเวชปฏิบติั เช่น ด้านน ้ าหนักเกณฑ์อายุ พบว่า เด็กท่ีตรวจพบมีภาวะน ้ าหนัก
เกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ ในทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นวา่เด็กมีน ้ าหนกัปกติ 
ร้อยละ 73.07 รองลงมา มีความคิดเห็นวา่ ทว้ม ร้อยละ 50.00 และ ผอม ร้อยละ 48.89 ตามล าดบั และ
ด้านน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูงในระดับสมส่วนส่วนใหญ่ 
ทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นวา่เด็กมีน ้ าหนกัปกติ  ร้อยละ 65.94 รองลงมา มีความคิดเห็นวา่ 
เด็กผอม  ร้อยละ 53.33  และ ท้วม ร้อยละ 42.86 ตามล าดับ อันส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารและพฤติกรรมของเด็ก ซ่ึงพบปัญหาในดา้นโภชนาการ เช่น การเดินป้อนขา้วพบ
ถึงร้อยละ 37 ดงันั้น บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรใหข้อ้มูลและค าแนะน าท่ีเหมาะสมแก่ผูป้กครองต่อไป 
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ในดา้นทศันคติของผูป้กครองต่อพฒันาการเด็กไม่พบความสัมพนัธ์กนักบัพฒันาการ
ท่ีตรวจพบ อาจเน่ืองมาจากในการตรวจประเมินพฒันาการเพียงคร้ังเดียวไม่อาจบ่งบอกถึงพฒันาการ
ท่ีแทจ้ริงของเด็ก ตอ้งมีการตรวจประเมินซ ้ า หรือ ผูป้กครองอาจจะไม่ตระหนกัถึงปัญหาพฒันาการท่ี
พบในบุตรหลานของตน จากขอ้มูลท่ีพบในการศึกษาน้ี ผูท่ี้มีบทบาทกระตุน้พฒันาการเด็กเป็นปู่  ย่า 
ตา ยาย ถึงร้อยละ 42.15 ส่วนบิดา มารดา เพียงร้อยละ 39.11 จึงควรมีการตรวจประเมินพฒันาการ
ต่อเน่ืองและให้ความรู้ในการประเมินและกระตุ้นพฒันาการด้านต่าง ๆ แก่ผูดู้แลเด็กโดยเฉพาะ
ผูสู้งอายใุนการก ากบัดูแลสุขภาพเด็กทางเวชปฏิบติั 
การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก จากแบบส ารวจพบว่า ความตอ้งการด้านสาธารณสุขท่ีส าคญัคือ ความรู้
และผูท่ี้ให้ความรู้ข่าวสารไดดี้ในชุมชนยงัคงเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ดงันั้น การสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเด็กวยัก่อน
เรียนแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะตวัแทนในชุมชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก  
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บทที่ 4 
 

สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยั โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตจงัหวดั
นครราชสีมา เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research)  มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงภาวะ
โภชนาการและพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 2) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหาโภชนาการในเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะ
โภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน โดยก าหนดปัจจยัในเบ้ืองตน้ 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1. ประวติัการตั้งครรภ์
และการคลอด 2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 3. การเตรียมและกระจายอาหาร 4. ปัจจยัดา้น
สังคมและเศรษฐานะ 5. ทศันคติและความรู้ของผูป้กครอง 3) การสร้างความตระหนักในการสร้าง
เสริมสุขภาพดา้นโภชนาการเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 4) พฒันาการของเด็ก 
5) ทัศนคติของผูป้กครองต่อภาวะโภชนาการเด็กและการสร้างความตระหนักในการสร้างเสริม
สุขภาพดา้นโภชนาการเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา และ 6) เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิด
การพฒันาอาหารและโภชนาการท่ีน ามาสู่การสร้างสุขภาพท่ีดีของเด็กวยัก่อนเรียน ในชุมชนและ
สถานศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพเชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงเนน้วิธีวทิยา (Methodology) 
ของการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลัก ทั้ งน้ีพื ้นที่ที ่ศึกษาคือ ในเขตพื้นท่ีรอบจงัหวดันครราชสีมา มี
การศึกษากบักลุ่มผูป้กครองเด็กอายุ 0-6 ปี และคณะกรรมการชุมชน ตวัแทนของโรงพยาบาล
ชุมชน  อาสาสมคัรสาธารณสุข  ผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ครู  พี่เล้ียงศูนย์
เด็ก  และแกนน าดา้นสุขภาพในเขตจงัหวดันครราชสีมาทั้ง 32 อ าเภอ โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 

4.1  สรุปผลการวจิัย 
 
          4.1.1  ข้อมูลทัว่ไป 

      กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคือเด็กก่อนวยัเรียนทั้งหมด 395 คน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลของเด็กวยั
ก่อนเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.03 เป็นมารดา รองลงมาคือ ญาติ ร้อยละ 28.35 บิดา ร้อยละ 5.32 และ 
พี่เล้ียง ร้อยละ 0.25 ตามล าดบั  
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เพศเด็กวยัก่อนเรียนส่วนใหญ่ คือ เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.66และเป็นเพศชาย ร้อยละ 47.34
อายุเด็กวยัก่อนเรียนส่วนใหญ่ คือ ช่วงอายุ มากกว่า 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 และไม่ตอบ ร้อยละ 0.25 

ท่ีอยูเ่ด็กวยัก่อนเรียนมากท่ีสุด อยูท่ี่ อ  าเภอเมือง ร้อยละ 17.47รองลงมา ปักธงชยั ร้อยละ 5.57 
สีคิ้วและปากช่อง ร้อยละ 5.06 และนอ้ยท่ีสุดคือ สีดา โนนแดงเมืองยาง ล าทะเมนชยั บา้นเหล่ือม บวั
ลายเทพารักษ ์ขามทะเลสอร้อยละ 1.01  ตามล าดบั  

อายุครรภ์ที่คลอด ส่วนใหญ่ ครบก าหนด ร้อยละ 86.58 รองลงมา ก่อนก าหนดร้อยละ 10.38 
และหลงัก าหนดร้อยละ 2.03 ตามล าดบั วิธีคลอดบุตรส่วนใหญ่ คลอดปกติ ร้อยละ 68.00 รองลงมา
ผา่ตดัคลอด ร้อยละ 26.90 และใชเ้คร่ืองดูด ร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 

การฝากครรภ์ ฝากครรภ์ ร้อยละ 96.46 ไม่ฝากครรภ์ ร้อยละ 1.27 การฝากครรภ์ส่วนใหญ่ 
ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 50.89 ฝากครรภ์หลงั 12 สัปดาห์ ร้อยละ 27.09 และ ไม่ตอบ ร้อย
ละ 22.03 น ้ าหนักแรกมากท่ีสุดคือ >2500 กรัม ร้อยละ 75.19 ลองลงมาคือ >3500 กรัม ร้อยละ 
14.43 และ นอ้ยท่ีสุดคือ ไม่ตอบ ร้อยละ 1.01 

แต่ละครอบครัวส่วนใหญ่มีบุตร 1 คน ร้อยละ 44.81 รองลงมาคือ มีบุตรคน 2 คน ร้อยละ 
34.94 และมีบุตร 3 คนร้อยละ 12.91 และมีบุตรน้อยที่สุด คือ 4 คน ร้อยละ 1.52 ตามล าดบั  เด็ก
ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ี 1 ร้อยละ 51.39 รองลงมาคือบุตรคนท่ี 2 ร้อยละ 32.15 และน้อยท่ีสุดคือบุตร
คนท่ี 4 ร้อยละ 2.03 ตามล าดบั 

เด็กส่วนใหญ่เด็กไม่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 91.90 และมีโรคประจ าตวัร้อยละ 7.34 ส่วนใหญ่
เด็กจะเป็นโรคหอบหืด ร้อยละ 3.04 รองลงมาคือเป็นโรคภูมิแพร้้อยละ  1.77 และโรค G6PD ตา
อกัเสบ ปวดทอ้ง ปอดติดเช้ือ มีผื่นคนั เม็ดเลือดแดงแตกล าไส้ไม่ดี เลือดจาง น้อยที่สุดคือ ร้อยละ 
0.25 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่เด็กจะไม่ไดร้ับยาบ ารุง ร้อยละ 77.72 และไดร้ับร้อยละ 21.01 ส่วนใหญ่
ผูป้กครองไม่ไดฝ้ากบุตรเล้ียงที่ศูนยเ์ด็กอ่อนร้อยละ 86.33 และฝากเล้ียงที่ศูนยเ์ด็กอ่อน ร้อยละ 
12.91 โดยบางรายให้เหตุผลว่าการท่ีต้องฝากเด็กเน่ืองจากต้องไปท างานหารายได้ และเป็นการ
สะดวกในการดูแลเล้ียงดู 

ปัญหาฟันผใุนเด็กอายตุั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไปตรวจพบร้อยละ 25.9 จาก 348 คน 
 

 
4.1.2   ภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวยัก่อนเรียน 
การศึกษาภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพื้นที่จงัหวดัมีการ

ประเมินภาวะโภชนาการโดยใช้เกณฑ์อา้งอิง น ้ าหนกั ส่วนสูงและเคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการอ่ืนๆ 
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ของประชาชนไทยอายุ 1 วนัถึง 19 ปี พ.ศ. 2542 ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มีการประเมินผลทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้าหนกัตามเกณฑ์อาย ุ(weight for age, W/A) 
ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age, H/A)และ ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (weight for 
height, W/H) 

ด้านน า้หนักตามเกณฑ์อายุ 
พบว่าเด็กวยัก่อนเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 68.35 รองลงมา 

มากกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 11.90 และนอ้ยกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 7.59 ตามล าดบั 
ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
พบว่าเด็กวยัก่อนเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ 70.89 รองลงมา 

นอ้ยกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 12.91 และค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 6.58 ตามล าดบั 
ด้านน า้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
พบว่าเด็กวยัก่อนเรียนส่วนใหญ่มีภาวะท่ีปกติร้อยละ 73.16 รองลงมา เร่ิมอว้น ร้อยละ 9.37 

และอว้นร้อยละ 9.11 ตามล าดบั 
 

ภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนรายอ าเภอด้านน ้าหนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ 

ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ พบว่า ความชุกของน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุน้อยกว่าเกณฑ์ มาก
ท่ีสุดคือร้อยละ 25 ไดแ้ก่ อ. บา้นเหล่ือม อ. สูงเนิน อ. บวัลาย และ อ. เทพารักษ์ (รูปภาพท่ี 1) และ 
ความชุกของน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุมากกว่าเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25 ไดแ้ก่ อ. เฉลิม
พระเกียรติ อ. วงัน ้าเขียว อ. โชคชยั อ. ด่านขุนทด อ. เทพารักษ์ และ อ. โนนแดง ดา้นส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ พบว่า ความชุกของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุน้อยกว่าเกณฑ์ (เต้ีย) มากกว่าหรือเท่ากบัร้อย
ละ 25 ไดแ้ก่ อ. บา้นเหล่ือม อ. วงัน ้าเขียว อ. ประทาย อ. เทพารักษ์ และ อ. โนนแดง  

4.1.3  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน  
การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียนจ านวนทั้งหมด 395 ราย 

ซ่ึงการประเมินภาวะโภชนาการ มีการประเมินผลทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนักตามเกณฑ์อาย ุ
(weight for age, W/A) ดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age, H/A) และ ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์
ส่วนสูง (weight for height, W/H) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละดา้น 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.3.1  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะโภชนาการในด้านน า้หนักเกณฑ์อายุ 
1. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านข้อมูลทัว่ไปกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตาม

เกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน ซ่ึงมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ไดแ้ก่ น้อยกว่าเกณฑ ์
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ค่อนขา้งนอ้ย ตามเกณฑ์ ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑ์ โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป
ประกอบด้วย เพศ และอายุเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ปัจจยัดา้นช่วงอายุ กลุ่มเด็กก่อนวยัท่ีมี
น ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเด็กวยั มากกวา่ 6 เดือนถึง 11 เดือน  (ร้อยละ 
77.27 จาก 44 คน)  รองลงมา กลุ่มเด็กอายุมากกวา่ 11 เดือนถึง 6 ปี (ร้อยละ 68.15 จาก 292คน) และ
อาย ุ0 ถึง 6 เดือน (ร้อยละ 62.71 จาก59 คน) ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายกุบัภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.013) 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภ์ ประกอบดว้ย 
อายคุรรภท่ี์คลอด การฝากครรภ ์กรณีฝากครรภ ์(ก่อน/หลงั 12 สัปดาห์) น ้ าหนกัมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะ
ตั้ งครรภ์ ล าดับท่ีของบุตร และโรคประจ าตัวของเด็ก เม่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุกับปัจจัยด้านประวัติการตั้ งครรภ์ทุกประเด็น ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารกบัภาวะโภชนาการ
ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ประกอบดว้ย การรับประทานนม กรณีกินนมแม่อย่างเดียว การเร่ิมทานอาหาร
เสริม ชนิดของอาหารเสริม ชนิดของอาหารท่ีรับประทาน แบ่งเป็น ไม่ รับประทานเน้ือ การ
รับประทานผกั อาหารท่ีชอบ การรับประทานอาหารฟ้าสต์ฟู้ ด กรณีรับประทานอาหารฟ้าสต์ฟู้ ด
เฉล่ีย/เดือน การรับประทานขนมถุงเม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่ามีปัจจัย 2  ประเด็นท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุไดแ้ก่  
1) ดา้นกรณีกินนมแม่อยา่งเดียว พบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่
กินนมแม่อยา่งเดียวเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี (ร้อยละ 74.14 จาก 58 คน) รองลงมา กินนมแม่เป็น
ระยะเวลา 3-6 เดือน (ร้อยละ 69.35 จาก 62  คน) กินนมแม่เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน (ร้อยละ 
68.00 จาก 75  คน) ตามล าดับ เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ระยะเวลาการกินนมแม่กับภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 
0.045) 2) ดา้นอาหารท่ีชอบ พบว่าเด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่
รับประทานแกงกะทิ ร้อยละ 77.78 (9 คนจาก 274 คน) รองลงมา รับประทานตม้จืด (ร้อยละ 69.09 
จาก 220 คน) รับประทานผดั/ทอด (ร้อยละ 57.50 จาก 40 คน) และ อ่ืนๆ (ร้อยละ 40.00 จาก 5 คน) 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อาหารท่ีชอบ กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายุมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.026) แต่มีขอ้สังเกตวา่  เด็กท่ีชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 

รับประทานแกงกะทิท่ีเหลือทั้งหมด(ร้อยละ 22.22)เป็นเด็กท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่เกณฑ์ ในขณะท่ีเด็กท่ี
รับประทานตม้จืดเป็นเด็กท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่เกณฑน์อ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 10) 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายขุองเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นการเตรียมและกระจาย
อาหาร ประกอบดว้ย ผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก อาหารส าหรับเด็กมากกวา่ 1 ปีข้ึนไปและอาหารท่ีไม่ควร
รับประทานเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุกบัปัจจยั
ดา้นการเตรียมและกระจายอาหารทุกประเด็น ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

   5. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกั
ตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัด้านการเตรียมและกระจายอาหาร 
ประกอบดว้ยการฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก ผูเ้ล้ียงดูหลกั อายุเฉล่ียของมารดาและบิดา สถานภาพ
สมรสของมารดาและบิดา รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน ระดบัการศึกษาของมารดาและบิดา อาชีพของมารดา
และบิดา โรคประจ าตวัของมารดาและบิดา การสูบบุหร่ีของมารดาและบิดา และการด่ืมสุราของ
มารดาและบิดาเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ปัจจยัดา้นอายุเฉล่ียของบิดา ภาวะน ้ าหนกัตามเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่บิดาอายุเฉล่ียมากกว่า 35 ปี (ร้อยละ 79.10 จาก 67 คน) รองลงมา 
21-35 ปี (ร้อยละ 65.34 จาก 176 คน) และอายุระหวา่ง 14-20 ปี ร้อยละ 27.27 จาก 11 คน) ตามล าดบั 
เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุเฉล่ียของบิดา กบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.001) 

 
 

4.1.3.2  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะโภชนาการในด้านส่วนสูงเกณฑ์อายุ 
มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ได้แก่ น้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนขา้งน้อย ตามเกณฑ ์

ค่อนขา้งมาก และมากกวา่เกณฑโ์ดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจยัดงัน้ี 
     1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์

อายุของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ และอายุพบวา่
ปัจจยัดา้นเพศ  เพศชายมีภาวะโภชนาการในระดบัท่ีตามเกณฑ์ ร้อยละ 77.54 (187 คน จาก 395 คน) 
และเพศหญิง ร้อยละ 64.90(208 คน จาก 395 คน)เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า เพศกับภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 
0.005) และปัจจยัดา้นอายุ พบว่า กลุ่มเด็กก่อนวยัท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วน
ใหญ่เป็นเด็กวยั 11 เดือนข้ึนไป - 6 ปี (ร้อยละ 73.63 จาก 292 คน) รองลงมา อายุ 6 เดือนข้ึนไป- 11 
เดือน (ร้อยละ 63.64 จาก 44 คน) และ อายุ 0-6 เดือน(ร้อยละ 62.71 จาก 59 คน) ตามล าดับ เม่ือ
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ทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุกบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.003) 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภ์ ประกอบดว้ย 
อายุครรภท่ี์คลอด การฝากครรภ ์กรณีฝากครรภ ์(ก่อน/หลงั 12 สัปดาห์) ความผิดปกติขณะฝากครรภ ์
น ้ าหนักมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้ งครรภ์ ล าดับท่ีของบุตร และโรคประจ าตัวของเด็ก เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะโภชนาการด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุกับปัจจยัด้านการตั้งครรภ์ทุก
ประเด็น ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับภาวะ
โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร ประกอบด้วย การรับประทานนม กรณีกินนมแม่อย่างเดียว การเร่ิมทาน
อาหารเสริม ชนิดของอาหารเสริม ชนิดของอาหารท่ีรับประทาน แบ่งเป็น ไม่รับประทานเน้ือ การ
รับประทานผกั อาหารท่ีชอบ การรับประทานอาหารฟ้าสต์ฟู้ ด กรณีรับประทานอาหารฟ้าสต์ฟู้ ด
เฉล่ีย/เดือน การรับประทานขนมถุงเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑ์อายุกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารทุกประเด็นพบว่ามีปัจจัยท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ไดแ้ก่  ดา้นกรณีกินนมแม่ พบวา่ เด็กท่ี
กินนมแม่ส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเกณฑอ์ายุในระดบัตามเกณฑ์ (ร้อยละ 70.80 จาก 288 คน) ส่วนเด็ก
ท่ีไม่กินนมแม่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ในระดับตามเกณฑ์น้อยกว่า (ร้อยละ 44.40 จาก 18 คน) มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( p = 0.030)  

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการ
ดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายขุองเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นการเตรียมและกระจาย
อาหาร ประกอบดว้ย ผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก อาหารส าหรับเด็กท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 1 ปี และมากกวา่และ
เท่ากบั 1 ปี และอาหารท่ีไม่ควรรับประทาน เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการดา้น
น ้าหนกัตามเกณฑอ์ายกุบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมปัจจยัดา้นการเตรียมและกระจายอาหารทุกประเด็น ไม่
มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐานะกับภาวะโภชนาการด้าน
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัด้านการเตรียมและกระจาย
อาหาร ประกอบด้วยการฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนย์เด็กเล็ก ผูเ้ล้ียงดูหลัก อายุเฉล่ียของมารดาและบิดา 
สถานภาพสมรสของมารดาและบิดา รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน ระดบัการศึกษาของมารดาและบิดา อาชีพ
ของมารดาและบิดา โรคประจ าตวัของมารดาและบิดา การสูบบุหร่ีของมารดาและบิดา และการด่ืม
สุราของมารดาและบิดาเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่มีปัจจยั 3 ประเด็นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะ
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โภชนาการดา้นส่วนสูงตามเกณฑ์อายุไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นอาชีพของบิดา พบว่าเด็กท่ีมีภาวะส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่บิดาประกอบอาชีพคา้ขาย (ร้อยละ 90.48 จาก 21 คน) 
รองลงมา รัฐวสิาหกิจ (ร้อยละ 83.33 จาก 6 คน) ลูกจา้ง /พนกังานบริษทั (ร้อยละ 69.33 จาก 225 คน) 
อ่ืนๆ (ร้อยละ 68.33 จาก 60 คน) พ่อบา้น (ร้อยละ 60.00 จาก 5 คน) และ รับราชการ (ร้อยละ 41.67 
จาก12 คน)ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่อาชีพของ บิดากบัภาวะโภชนาการดา้นส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (p = 0.018) 2) ปัจจยัด้าน
การศึกษาของมารดา พบวา่เด็กท่ีมีภาวะน ้าหนกัตามเกณฑ์อายใุนระดบัตามเกณฑส่์วนใหญ่ จบมธัยม 
(ร้อยละ 75.40 จาก 199คน) ไม่ไดเ้รียน (ร้อยละ 75.00 จาก4) จบประถม (ร้อยละ 70.70 จาก 92คน) 
จบปริญญาตรี (ร้อยละ 67.90 จาก 28 คน) และจบ ปวช./ปวส. (ร้อยละ57.10 จาก 63คน) เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่าการศึกษาของ มารดา กับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์อายุมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.045)  

 
4.1.3.3  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะโภชนาการในด้านน า้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 

มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็นทั้งหมด 6 เกณฑ์ ไดแ้ก่ ผอม ค่อนขา้งผอม สมส่วน ทว้ม เร่ิมอว้น 
และอว้นมีรายละเอียดแต่ละปัจจยัดงัน้ี 

   1. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านข้อมูลทัว่ไปกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย เพศ และ
อายุเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ เพศ และอายุกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
อายไุม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประวติัการตั้งครรภก์บัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑ์ ส่วนสูงของเด็กว ัยก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจัยด้านประวัติการตั้ งครรภ ์
ประกอบดว้ย อายุครรภท่ี์คลอด การฝากครรภ์ กรณีฝากครรภ ์(ก่อน/หลงั 12 สัปดาห์) ความผิดปกติ
ขณะฝากครรภ ์น ้ าหนกัมารดาท่ีเพิ่มข้ึนขณะตั้งครรภ ์ล าดบัท่ีของบุตร และโรคประจ าตวัของเด็กเมื่อ
ทดสอบความสัมพนัธ์ พบว่าปัจจยัดา้นล าดบัท่ีของบุตร โดยเด็กท่ีมีภาวะส่วนสูงน ้ าหนกัตามเกณฑ์
ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วน ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนท่ีหน่ึง (ร้อยละ 65.02 จาก 203คน) รองลงมา เป็นคน
ท่ีสอง (ร้อยละ 62.99 จาก127คน) เป็นบุตรคนท่ีสาม (ร้อยละ 58.00 จาก 50คน) เป็นบุตรคนท่ีส่ี (ร้อย
ละ 50.00จาก 8คน) และเป็นบุตรคนท่ีห้า (ร้อยละ 50.00 จาก 2คน) ตามล าดับ  เม่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์พบว่า ล าดับท่ีของบุตรกับภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p = 0.021)  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจัยด้าน
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พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ประกอบดว้ย การรับประทานนม กรณีกินนมแม่อยา่งเดียว การเร่ิม
ทานอาหารเสริม ชนิดของอาหารเสริม ชนิดของอาหารท่ีรับประทาน แบ่งเป็น ไม่รับประทานเน้ือ 
การรับประทานผกั อาหารท่ีชอบ การรับประทานอาหารฟ้าสตฟ์ู้ ด กรณีรับประทานอาหารฟ้าสตฟ์ู้ ด
เฉล่ีย/เดือน การรับประทานขนมถุงเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนกั
ตามเกณฑ์อายุกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารทุกประเด็น ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการเตรียมและกระจายอาหารกบัภาวะโภชนาการ
ด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียน โดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัด้านการเตรียมและ
กระจายอาหาร ประกอบด้วย ผูเ้ตรียมอาหารให้เด็ก อาหารส าหรับเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 1 ปี และ
มากกว่าและเท่ากับ 1 ปี และอาหารท่ีไม่ควรรับประทานเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะ
โภชนาการดา้นน ้ าหนกัตามเกณฑ์อายุกบัปัจจยัดา้นการเตรียมและกระจายอาหารทุกประเด็น ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐานะกับภาวะโภชนาการด้าน
น ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กวยัก่อนเรียนโดยการศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัดา้นสังคมและเศรษฐานะ
ประกอบดว้ย การฝากเล้ียงเด็กท่ีศูนยเ์ด็กเล็ก ผูเ้ล้ียงดูหลกั อายุเฉล่ียของมารดาและบิดา สถานภาพ
สมรสของมารดาและบิดา รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน ระดบัการศึกษาของมารดาและบิดา อาชีพของมารดา
และบิดา โรคประจ าตวัของมารดาและบิดา การสูบบุหร่ีของมารดาและบิดา และการด่ืมสุราของ
มารดาและบิดาเม่ือทดสอบความสัมพันธ์พบว่ามีปัจจัย 2  ประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ได้แก่1) ปัจจยัด้านอายุเฉล่ียของ มารดา พบว่า เด็กท่ีมี
ภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วนส่วนใหญ่มารดาอายุเฉล่ีย มากกว่า 35 ปี (ร้อยละ 
67.35 จาก 49 คน) รองลงมา มารดาอายุเฉล่ีย 21- 35 ปี (ร้อยละ 65.16 จาก 221 คน) และอายุระหวา่ง 
14-20 ปี (ร้อยละ 46.88 จาก 32 คน) ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ อายุเฉล่ียของมารดา 
กบัภาวะโภชนาการด้านน ้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (p = 0.019) และ2) ปัจจยัด้านอายุเฉล่ียของบิดาพบว่า เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูงในเกณฑ์สมส่วนส่วนใหญ่บิดาอายุเฉล่ีย มากกวา่ 35 ปี (ร้อยละ 70.15 จาก 67 คน) รองลงมา 
21 - 35 ปี  (ร้อยละ 64.77 จาก 176 คน) และอายุระหว่าง 14-20 ปี  (ร้อยละ 18.18 จาก11 คน) 
ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า อายุเฉล่ียของบิดากบัภาวะโภชนาการดา้นน ้ าหนักตาม
เกณฑส่์วนสูงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05(p = 0.000) 

 
 4.1.4  พัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน 
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 การศึกษาน้ีตรวจพัฒนาการโดยใช้แบบทดสอบพัฒนาการอนามัย 49 ในช่วงเวลา
เดียวกบัการเก็บขอ้มูลวิจยั พบว่า เด็กจ านวนทั้งหมด 392 คน ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาดา้นพฒันาการ 
ร้อยละ 89.03 เม่ือศึกษาพฒันาการแต่ละดา้น ไดแ้ก่ การคลาน การเร่ิมเดิน การพดูค าแรก และการถาม
ตอบเขา้ใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกติ 

        การศึกษาความผิดปกติดา้นพฒันาการ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเคล่ือนไหว 
( Gross Motor: GM. ) ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก (Fine  Motor : FM.) ดา้นการใชภ้าษา ( Language : 
L.)   ดา้นสังคม (Personal  and  Social :  PS.) พบวา่ส่วนใหญ่ปกติ ร้อยละ 65.82  รองลงมา คือสงสัย
ชา้ดา้นภาษา ร้อยละ 10.63 สงสัยชา้ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ร้อยละ 9.37  และสงสัยชา้มากกวา่ 2 
ดา้น ร้อยละ 6.33 ตามล าดบั 
                          เม่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเด็กว ัยก่อนเรียนกับภาวะ
โภชนาการทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นน ้ าหนกัเกณฑ์อาย ุดา้นส่วนสูงเกณฑ์อาย ุและน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูง
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

4.1.5  ทัศนคติของผู้ปกครองต่อภาวะโภชนาการเด็กและการสร้างความตระหนักในการสร้าง
เสริมสุขภาพด้านโภชนาการเด็กวยัก่อนเรียนในเขตพืน้ทีจั่งหวดันครราชสีมา 

        4.1.5.1  ทศันติของผูป้กครองต่อภาวะโภชนาการเด็ก 
       ทศันคติของผูป้กครองต่อภาวะโภชนาการของเด็กวยัก่อนเรียน พบวา่ส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นว่าเด็กมีน ้ าหนักปกติ ร้อยละ 81.98 รองลงมาคือ ผอม ร้อยละ 11.42 และ ทว้ม ร้อยละ 
3.55 ตามล าดบั  

          เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการ
พบวา่มี 2 ดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไดแ้ก่ 1) ดา้นน ้าหนกัเกณฑ์อายุ พบวา่ เด็กท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์
อายุในระดบัตามเกณฑ์ส่วนใหญ่ ทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นวา่เด็กมีน ้ าหนกัปกติ ร้อยละ 
73.07 รองลงมา มีความคิดเห็นวา่ ทว้ม ร้อยละ 50.00 และ ผอม ร้อยละ 48.89 ตามล าดบั เม่ือทดสอบ
ความสัมพนัธ์พบวา่ ทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้นน ้าหนกัเกณฑอ์ายมีุความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 (p = 0.000)  และ 2) ดา้นน ้ าหนักเกณฑ์ส่วนสูง พบวา่ เด็กท่ีมี
ภาวะน ้ าหนกัเกณฑ์ส่วนสูงในระดบัสมส่วนส่วนใหญ่ ทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นวา่เด็กมี
น ้ าหนักปกติ  ร้อยละ 65.94 รองลงมา มีความคิดเห็นว่า เด็กผอม  ร้อยละ 53.33  และ ทว้ม ร้อยละ 
42.86 ตามล าดบั เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า ทศันคติของผูป้กครองกบัภาวะโภชนาการดา้น
น ้าหนกัเกณฑส่์วนสูงมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 (p = 0.000)   

4.1.5.2 ทศันคติของผูป้กครองต่อภาวะพฒันาการเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138 

                           จากการสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครอง ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้าน
พฒันาการ ร้อยละ 89.03 เม่ือศึกษาพฒันาการแต่ละดา้น ไดแ้ก่ การคลาน การเร่ิมเดิน การพูดค าแรก 
และการถามตอบเขา้ใจ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปกติ 
                          เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างทัศนคติของผูป้กครองกับพฒันาการเด็กตามเกณฑ์
พฒันาการอนามยั 49 (ตารางท่ี 3.33)  พบวา่ ทศันคติของผูป้กครองต่อพฒันาของเด็กท่ีคิดเห็นวา่เด็ก 
ปกติ  กบัการตรวจพฒันาการของเด็กตามเกณฑ์พฒันาการอนามยั 49 วา่เด็กมีพฒันาการปกติ ร้อยละ 
67.05 (232 คน จาก 346 คน) และทศัคติของผูป้กครองท่ีคิดเห็นว่าเด็ก ผิดปกติ กบัการตรวจพฒันา
เด็กตามเกณฑ์อนามยั 49 ว่าเด็กมีพฒันาการผิดปกติ ร้อยละ37.21 (16 คนจาก 43 คน) ในขณะท่ี 
ทศันคติของผูป้กครองมีความคิดเห็นว่าเด็ก ปกติ แต่ การตรวจพฒันาของเด็กตามเกณฑ์อนามยั 49 
พบว่าเด็กผิดปกติมีถึงร้อยละ 32.95 (114 คนจาก 346 คน)  เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์ ทศันคติของ
ผูป้กครองกบัภาวะพฒันาการเด็กไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 (p = 0.576)    

4.5.1.3  การสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเด็กว ัย  
ก่อนเรียน 

         การสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเด็กวยัก่อน
เรียน โดยท าการศึกษากบัเด็กอายุมากกว่า 1 ปีข้ึนไป มีจ  านวนทั้งหมด 292 คน ซ่ึงจากความคิดเห็น
ของผูเ้ขา้ร่วมวิจยั พบวา่ เด็กส่วนใหญ่มีปัญหาในการตอ้งมีการเดินป้อนขา้ว ร้อยละ 30.80 รองลงมา
คือ ดูโทรทศัน์ขณะกินขา้ว ร้อยละ 18.75 และอมขา้ว ร้อยละ 15.63 ตามล าดบั ส าหรับผูท่ี้มีบทบาท
ในการกระตุน้พฒันาของเด็กส่วนใหญ่มาจาก ปู่ /ย่า/ตา/ยาย ร้อยละ 42.15 รองลงมาคือ มารดา/บิดา 
ร้อยละ 39.11 และ มารดาคนเดียว ร้อยละ 13.82 ตามล าดบั และจากความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมี
ความเห็นว่าการกินนมขวดนานๆ ท าให้เกิดฟันผุ ร้อยละ 54.73 รองลงมาคือ ฟันยื่น ร้อยละ 32.34 
ตามล าดบั  
 4.1.5  การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาหารและโภชนาการที่น ามาสู่การสร้างสุขภาพที่ดีของ
เด็กวัยก่อนเรียน ในชุมชนและสถานศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพเชิงรุก 
และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 การสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาอาหารและโภชนาการท่ีน ามาสู่การสร้างสุขภาพท่ีดีของ
เด็กวยัก่อนเรียน ในชุมชนและสถานศึกษา โดยส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพเชิงรุก 
และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทางผูว้ิจยัจึงจดัท าแบบสอบถามผูเ้ขา้ร่วมวิจยัโครงการ
โภชนาการและพฒันาการของเด็กเด็กก่อนวยัเรียน ดา้นความตอ้งการ และบริการทางดา้น ส่วนใหญ่
ร้อยละ 40.72  ตอ้งการการให้ความรู้และค าแนะน า รองลงมา ร้อยละ 31.88  ตอ้งการเขา้ถึงบริการ
สาธารณสุข และร้อยละ 11.74  ตอ้งการจ านวนบุคลากรเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้ทางดา้น
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โภชนาการจาก จาก อสม./ศูนยสุ์ขภาพชุมชน ร้อยละ 38.48 รองลงมาจากโทรทศัน์ ร้อยละ 38.29 
และนิตยสาร ร้อยละ 9.44 
 ส าหรับความรู้ดา้นโภชนาการส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้ทางดา้นโภชนาการจาก จาก อสม./
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน ร้อยละ 38.48 รองลงมาจากโทรทศัน์ ร้อยละ 38.29 และนิตยสาร ร้อยละ 9.44 
และส่วนใหญ่ร้อยละ 73.68 คิดวา่การบริการดา้นทนัตกรรมเพียงพอ 

 

4.2  ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาน้ี พบวา่มีเด็กท่ีน ้าหนกัตามเกณฑอ์าย ุภาวะอว้น รวมถึงภาวะเต้ียในเขตชนบทมี

ความชุกสูงเม่ือเทียบกบัระดบัประเทศ อนัส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพหลายระบบ 
โดยเฉพาะเบาหวานชนิดท่ี 2 โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหิตสูงม่ือ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ ส่งผลต่อเชาวปั์ญญา34 และเป็นภาระกบัผลผลิตมวลรวม35และภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันาเช่นประเทศไทย  

การดูแลเด็กวยัก่อนเรียนให้มีสุขภาพดีนั้น ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคอว้นไดใ้นช่วง
วยัรุ่น19 และลดการเกิดโรคเร้ือรังในวยัผูใ้หญ่ จึงควรมีการประเมินและเฝ้าระวงัความเส่ียงต่อปัญหา
ดา้นโภชนาการในเด็กวยัก่อนเรียนในช่วงวยัต่าง ๆ เด็กท่ีมีน ้ าหนักแรกเกิดน้อย ครอบครัวท่ีมีบุตร
หลายคน ควรประเมินการรับประทานอาหารต่าง ๆ ปัจจยัดา้นผูป้กครองและสังคมให้มากข้ึน และหา
มาตรการในดา้นการตรวจวินิจฉยั การฝึกนิสัยการรับประทานอาหารตั้งแต่แรกเร่ิมรวมถึงการรักษา
ดา้นโภชนาการเด็กให้เพียงพอและเหมาะสม24 ร่วมไปกบัการส่งเสริมพฒันาการของเด็กตามวยัโดย
ความร่วมมือของระบบบริการสาธารณสุข ครอบครัวและชุมชนโดยมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

4.2.1  ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 
1)  ควรมีการให้ความรู้แก่ผูค้รองเด็กอยา่งจริงจงั ตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์ การคลอด และการ

ติดตามเยี่ยมหลงัคลอด การก ากบัดูแลสุขภาพเด็ก เม่ือมาฉีดวคัซีน มีการประเมินความรู้ของผูเ้ล้ียงดู
เด็กเพื่อหาจุดอ่อน และน าไปวางแผนแกไ้ขปัญหา 

2)  มีการฝึกทกัษะบางประการท่ีจ าเป็นแก่ผูป้กครอง เช่น การแปรงฟันให้เด็ก เทคนิค
การประกอบอาหารใหน่้ารับประทาน  

3)  จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผูป้กครองเด็กในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ และมีการ
สร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้กครองในการเล้ียงดูเด็กท่ีถูกตอ้ง 

4)  องค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้อง จะต้องให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและงบประมาณ 
ตลอดจนก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นของชุมชน เพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพเด็ก 

5)  การจดักิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ควรเปิดโอกาสให้ผูท่ี้จะต้องเล้ียงดูเด็กจริงได้เข้า
อบรมดว้ย 
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4.2.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
   1)  ควรศึกษาวิจยั แนวทางการให้ความรู้ การให้ค  าปรึกษาและช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหา

ภาวะทุโภชนาการ พฒันาการชา้ และปัญหาทางอารมณ์และสังคม 
    2)  ควรศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-6 ปีในชุมชน

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 
1. รายงานสถานการณ์สุขภาพประเทศไทย รายงานสถานการณ์และแนวโนม้ของปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

มีผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กไทย  ปี 2551-53 การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุข
เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.moph.go.th/ops/thp/index.php?option=com_content&task=section&id=1&Item
id=2 

2. กรุณา  จีนถนอม. (2551). “เส้นทางโภชนาการไทย”.วารสารโภชนาการ .ปีท่ี 43 ฉบบัท่ี 2 
เม.ย.-มิ.ย. 2551 [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.nutritionthailand 
.or.th/scripts/natmagazine_content .asp? nMAGID=26&nStoryID=261  [ 7 มกราคม 2555]. 

3. สง่า ดามาพงษ.์  (2551). “จากขาดสู่เกินความทา้ทายใหม่ของนกัโภชนาการไทย” วารสาร
โภชนาการ . ปีท่ี 43 ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-มี.ค. 2551 [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก:  :   
http://www.nutritionthailand.or.th/scripts/natmagazine_content.asp?nMAGID=26&nStoryI
D=261   [ 7 มกราคม 2555]. 

4. รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2 โดย
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข อนามยั, กรม. สถานการณ์ภาวะโภชนาการของประเทศไทย 
พ.ศ.2535-254. เขา้ถึงไดจ้าก:  http://nutrition.anamai.moph.go.th 

5. ขอ้มูลจ าเป็นพื้นฐานโคราช, ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดันครราชสีมา      เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.cddkorat.com/index. php/bmn 

6. สถิติสาธารณสุข 2553 ส านกันโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เขา้ถึงได้
จาก http://bps.ops.moph.go.th/Healthinformation/statistic53/statistic53.pdf 

7. World health Organization. World Health Report 2001: Changing History. Geneva: World 
Health Organization, 2004. 

8. ภาวะสังคมไทยไตรมาสส่ีและภาพรวมปี  2555. ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 เดือนกุมภาพนัธ์ 2556.  

9. บทสรุปผูบ้ริหาร- กองการเจา้หนา้ท่ี- กระทรวงสาธารณสุข ในการจดัประชุมวชิาการ
ส่งเสริมสุขภาพ และอนามยัส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ. 2554  ของกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุขโดยวทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เขา้ถึงไดจ้ากhttp://person.anamai.moph.go.th. 

10. วรินทร์เทพ เช้ือส าราญ. ปัจจยัเส่ียงภาวะอว้นในเด็กก่อนวยัเรียนในอ าเภอแจห่้ม จงัหวดั
ล าปาง. วารสารวจิยัระบบสาธารณสุข. 2, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2551), 6(ก.ค.-ก.ย. 2551) : 1466-
1470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutritionthailand.or.th/scripts/natmagazine_content.asp?nMAGID=26&nStoryID=261
http://www.nutritionthailand.or.th/scripts/natmagazine_content.asp?nMAGID=26&nStoryID=261
http://nutrition.anamai.moph.go.th/
http://www.cddkorat.com/index


 142 

11. วฒันา ตรองพาณิชย ์นกัวชิาการสาธารณสุข 7 ว. และคณะ. การศึกษาภาวะโภชนาการและ
พฒันาการเด็กปฐมวยัในศูนยเ์ด็กเล็ก กลุ่มจงัหวดัท่ี 6 และ 7. พ.ศ. 2550.  

12. กาญจณา  เอกปัชฌาย,์ ศรินยา    พงศพ์นัธ์ุ และโสภาวดี  แสนศิริวงศ.์ ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัแพร่. ภาวะโภชนาการและพฒันาการของเด็กอาย ุ1-3 ปี จงัหวดัแพร่. 2549. 

13. Tan C Nutrition knowledge, attitudes, behaviours and the influencing factors among non-
parent caregivers of rural left-behind children under 7 years old in China.  Public Health 
Nutr . 2010; 13(10): 1663-8. 

14. Lartey A .Maternal and child nutrition in Sub-Saharan Africa: challenges and 
interventions. - Proc Nutr Soc - 01-FEB-2008; 67(1): 105-8. 

15. Victor R, Baines SK, Agho KE, Dibley MJ. Factors associated with inappropriate 
complementary feeding practices among children aged 6-23 months in Tanzania. Matern 
Child Nutr. 2012. 

16. Min J, Li J, Li Z, Wang Y. Impacts of infancy rapid weight gain on 5-year childhood 
overweight development vary by age and sex in China. Pediatr Obes. 2012. 

17. Bisai S, Mallick C. Prevalence of undernutrition among Kora-Mudi children aged 2-13 
years in Paschim Medinipur District, West Bengal, India.World J Pediatr. 2011 
Feb;7(1):31-6. 

18. Meshram II, Laxmaiah A, Gal Reddy Ch, Ravindranath M, Venkaiah K, Brahmam GN. 
Prevalence of under-nutrition and its correlates among under 3 year-old children in rural 
areas of Andhra Pradesh, India.Ann Hum Biol. 2011 Jan;38(1):93-101. 

19. Nader PR, O'Brien M, Houts R, Bradley R, Belsky J, Crosnoe R, Friedman S, Mei Z, 
Susman EJ. Identifying risk for obesity in early childhood. 2006 Sep;118(3):e594-601. 

20. Hirata M, Kuropakornpong V, Funahara Y, Kamae I, Sato S. Obesity among school 
children in a province of southern Thailand and its association with socioeconomic 
status.Environ Health Prev Med. 1998 Jul;3(2):67-72. 

21. Sirikulchayanonta C, Ratanopas W, Temcharoen P, Srisorrachatr S. Self discipline and 
obesity in Bangkok school children.BMC Public Health. 2011 Mar 10;11:158. 

22. Mongkolchati A, Thinkhamrop B, Mo-Suwan L, Chittchang U, Choprapawon C. 
Prevalence and incidence of child stunting from birth to two years of life in Thai children: 
based on the Prospective Cohort Study of Thai Children (PCTC). J Med Assoc Thai. 2010 
Dec;93(12):1368-78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Victor%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baines%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agho%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dibley%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22925557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22925557##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22925557##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Min%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22887988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22887988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22887988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22887988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22887988##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nader%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Brien%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Houts%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bradley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belsky%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crosnoe%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Friedman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mei%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Susman%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16950951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mongkolchati%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21344798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thinkhamrop%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21344798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mo-Suwan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21344798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chittchang%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21344798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choprapawon%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21344798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21344798##


 143 

23. Kimani-Murage EW, Norris SA, Pettifor JM, Tollman SM, Klipstein-Grobusch K, Gómez-
Olivé XF, Dunger DB, Kahn K. Nutritional status and HIV in rural South African 
children.BMC Pediatr. 2011 Mar 25;11:23. 

24. Isabelle M, Chan P. Seminar on young child nutrition: improving nutrition and health 
status of young  children in indonesia. Asia Pac J Clin Nutr. 2011;20(1):141-7. 

25. Bakry NS, Alaki SM. Risk factors associated with caries experience in children and 
adolescents with intellectual disabilities. J Clin Pediatr Dent. 2012 Spring;36(3):319-23. 

26. Zhou Y, Lin HC, Lo EC, Wong MC. Risk indicators for early childhood caries in 2-year-
old children in southern China. Aust Dent J. 2011 Mar;56(1):33-9. 

27. Chowdhury F, Chisti MJ, Hossain MI, Malek MA, Salam MA, Faruque AS. Association 
between paternal smoking and nutritional status of under-five children attending 
Diarrhoeal Hospital, Dhaka, Bangladesh. Acta Paediatr. 2011 Mar;100(3):390-5. 

28. Needlman Robert D. Growth and development. In : Behrman Richard E, Kliegmen Robert 
M, Jenson Hal B, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philaadelphia: WB 
Saunders, 2004: 23-66.  

29. Nanthamongkolchai S, Munsawaengsub C, Nanthamongkolchai C. Comparison of the 
health status of children aged between 6 and 12 years reared by grandparents and parents. 
Asia Pac J Public Health. 2011 Sep;23(5):766-73 

30. Wang P, Song P, Chen CP, Liang J, Jian FF, Zhang JB. [A comparative study on 
psychological and behavioral development in children aged 1 to 3 years fostered by 
grandparents and by parents]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2009 Dec;11(12):1006-7. 

31. Prathanee B, Purdy SC, Thinkhamrop B, Chaimay B, Ruangdaraganon N, Mo-suwan L, 
Phuphaibul R. Early language delay and predictive factors in children aged 2 years. J Med 
Assoc Thai. 2009 Jul;92(7):930-8. 

32. Chaimay B, Thinkhamrop B, Thinkhamrop J. Risk factors associated with language 
development problems in childhood--a literature review. J Med Assoc Thai. 2006 
Jul;89(7):1080-6. 

33. Isaranurug S, Nanthamongkolchai S, Kaewsiri D. Factors influencing development of 
children aged one to under six years old. J Med Assoc Thai. 2005 Jan;88(1):86-90. 

34. Stein AD, Wang M, DiGirolamo A, Grajeda R, Ramakrishnan U, Ramirez-Zea M, 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bakry%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22838239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alaki%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22838239
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22838239##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nanthamongkolchai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21984494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Munsawaengsub%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21984494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nanthamongkolchai%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21984494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21984494##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Song%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jian%20FF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20113611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20113611##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prathanee%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Purdy%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thinkhamrop%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaimay%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruangdaraganon%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mo-suwan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phuphaibul%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19626813##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19626813##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaimay%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16881445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thinkhamrop%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16881445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thinkhamrop%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16881445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16881445##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Isaranurug%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15960224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nanthamongkolchai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15960224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kaewsiri%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15960224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15960224##


 144 

Yount K, Martorell R. Nutritional supplementation in early childhood, schooling, and 
intellectual functioning in adulthood: a prospective study in Guatemala. Arch Pediatr 
Adolesc Med 2008;162:612-8. 

35. Victora CG, Adair L, Fall C, Hallal PC, Martorell R, Richter L, al. e. Maternal and child 
undernutrition: consequences for adult health and human capital. Lancet 2008;371:340-57. 

36. Wu L, Katz J, Mullany LC, Haytmanek E, Khatry SK, Darmstadt GL, West KP Jr, 
LeClerq SC, Tielsch JM. Association between nutritional status and positive childhood 
disability screening using the ten questions plus tool in Sarlahi, Nepal.J Health Popul Nutr. 
2010 Dec;28(6):585-94. 

37. Sparks CS. Parental investment and socioeconomic status influences on children's height in 
Honduras: An analysis of national data. Am J Hum Biol. 2011 Jan-Feb;23(1):80-
8.Sirikulchayanonta C, Ratanopas W, Temcharoen P, Srisorrachatr S. Self discipline and 
obesity in Bangkok school children.BMC Public Health. 2011 Mar 10;11:158. 

38. บทสรุปผูบ้ริหาร การส ารวจสุขภาพช่องปากในระดบัประเทศ พ.ศ. 2549-2550 
ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 6 http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/PR/E-
book/Survey/survey6th.pdf 

39. ถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต.์ (2541). ปัจจัยทีม่ีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน
สังกดัส านักงานการประถมศึกษา จังหวดัสุโขทยั. วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาสุขศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร. 

40. ทศันีย ์จิรถาวรอนนัต ์. (2541). ปัจจัยบางประการทีม่ีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวยั
เรียนในจังหวดัสมุทรสงคราม. วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาสุขศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

41. วรรณวมิล ล้ิมวงษท์อง. (2540). ความสัมพนัธ์ระหวา่งการอบรมเล้ียงดูกบัภาวะโภชนาการ : 
ศึกษาเฉพาะครอบครัวเด็กก่อนวยัเรียนในลูกกรรมกรก่อสร้างเขตกรุงเทพมหานคร. 
วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาสุขศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

42. สุกรี วยิะทศัน์. (2540). การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมและความเช่ือของมารดาท่ีมีผลต่อ
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวยัเรียน ศึกษากรณีบา้นหนองหลุบ ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอ
เมืองจงัหวดัขอนแก่น. วทิยานิพนธ์ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต คณะคหกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

43. สิรินาถมัน่ศิลป์.(2548).ความรู้ทางโภชนาการของผู้ปกครองและภาวะโภชนาการของเด็ก
ระดับอนุบาล.การคน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาโภชนศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/PR/E-book/Survey/survey6th.pdf
http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/PR/E-book/Survey/survey6th.pdf


 145 

ศึกษาบณัทิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 
44. จินดาวรรณตนัวงศ.์(2549).ภาวะโภชนาการของเด็กกับความรู้ทางโภชนาการของผู้ปกครอง. 

การคน้ควา้แบบอิสระวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษา 
บณัทิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

ภาคผนวก 
รูปภาพประกอบ 

รูปที่ 1 ภาพการเกบ็ข้อมูลในพืน้ที่ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

รูปที่ 2 ส่ือประกอบการสอนในโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

 
 

รูปที่ 3 ของที่ระลกึส าหรับเดก็ที่เข้าร่วมการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

 
 

รูปที่ 4 เข้าร่วมประชุมสัมมนาในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
สาธารณสุข จ. นครราชสีมา คร้ังที่ 6 ปีงบประมาณ 2556  

วนัที่ 3 เมษายน 2556 
ณ ห้องประชุม สดถย. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150 

ประวตัผู้ิวจิัย 
 

1. ประวตัิส่วนตัว   

1.1 ช่ือ-สกุล อาจารย ์แพทยห์ญิงนพร  อ้ึงอาภรณ์ 

 1.2 วนั เดือน ปี เกิด / สถานท่ีเกิด 11 กนัยายน 2521 
 1.3 สถานท่ีท างาน สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์  
    ส านกัวชิาแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ต าแหน่ง อาจารย ์สถานภาพ สมรส  
โทรศพัทท่ี์ท างาน 044-223967         โทรสาร 0443920 
โทรศพัทมื์อถือ 0806288432  
E- mail naporn@sut.ac.th 

เลขท่ีบตัรประชาชน 5 3099 00055 88 6 
 

2. การศึกษา    

วุฒิการศึกษา ปีทีจ่บการศึกษา สถาบัน 
แพทยศาสตร์บณัฑิต พ.ศ. 2544 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ 
 

พ.ศ. 2550 ราชวทิยาลยักุมารแพทย ์

ประกาศนียบตัรสาขากุมารเวช
ศาสตร์โภชนาการ 

พ.ศ. 2552 ราชวทิยาลยักุมารแพทย ์

 

3. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย ์ ประจ าสาขากุมารเวชศาสตร์ ส านกัวชิาแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
  

4. ประสบการณ์ 

    4.1 ประสบการณ์การท างาน     

พ.ศ. 2544-2545 แพทยใ์ชทุ้น, โรงพยาบาลสุรินทร์ 
พ.ศ. 2545-2546 แพทยใ์ชทุ้น, โรงพยาบาลแกง้สนามนาง 
พ.ศ. 2546-2547 แพทยใ์ชทุ้น, โรงพยาบาลขามทะเลสอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naporn@sut.ac.th


 151 

พ.ศ. 2547-2550 แพทยป์ระจ าบา้น,  ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

 
พ.ศ. 2550-2552 แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด สาขาโภชนาการเด็ก, ภาควชิากุมารเวชศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั อาจารย,์ ประจ าส านกัวชิาแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 

5. งานวจัิย 

งานตีพมิพ์ 

 Suporn Treepongkraruna, Naporn Thongpak, Samart Pakakasama, et al. 
Acute Pancreatitis in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia After 
Chemotherapy, J Pediatr Hematol Oncol. 2009; 31:812-15. 

 Natthawut Kaewpitoon, Soraya J Kaewpitoon, Naporn Ueng-arporn, Ratana 
Rujirakul1, Seekaow Churproong, Likit Matrakoo, Suprakrit Auiwatanagu, 
Banchob Sripa. Carcinogenic Human Liver Fluke: Current Status of Opisthorchis 
viverrini Metacercariae in Nakhon Ratchasima, Thailand. Asian Pacific Journal of 
Cancer Prevention, Vol 13, 2012: 1235-1240. 

 นพร อึง้อาภรณ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนา รุจิรกุล. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการ
ของเด็กวยัก่อนเรียนในพื้นท่ีต าบลรอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. การประชุมวชิาการ 
ถกัทองานวจิยัทอ้งถ่ิน กา้วไกลสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ. 

2555. หน้า 163- 174. 

 นพร อึง้อาภรณ์. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยัใน ใน
พื้นท่ีต าบลรอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. วารสารราชพฤกษ.์  2555. หน้า 13- 17. 

 

การประชุมวิชาการ/Proceeding 

 Napon Uengarporn , Seekaow Churprung, Likit Matrakul, 
NatthawutKaewpitoon, Soraya Kaewpitoon, Suprakrit Ueiwatanakul, Ratana 
Rujirakul, NUTRITIONAL STATUS OF PRESCHOOL CHILDREN IN NAKHON 
RATCHASIMA PROVINCE. Interconnectedness of specialized Pediatrics Care. April 

26-28, 2012, Royal cliff beach Hotel, Pattaya.โดยน าเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

 Naporn Uengarporn, Samart Pakakasama ,  Umaporn Suthutvoravut, Nalinee 
Chongviriyaphan, EFFECT OF OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT STATUS ON 
CLINICAL OUTCOMES IN PEDIATRICS PATIENTS WITH BONE MARROW 
TRANSPLANTATION. Poster presentation . '19th International Congress of 

Nutrition 2009 (ICN 2009).โดยน าเสนอผลงานวิจยัภาคโปสเตอร์ 

 การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์ เร่ือง แผนทีภ่าวะโภชนาการของเด็ก
ก่อนวยัเรียนในพืน้ที่เขตบริการรอบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี  ในการประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ "State of the Art in Global Health" ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ร่วมกบัราชวทิยาลยัเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
และ John Peter Smith Hospital, Texas, USA มีผูร่้วมวจิยัประกอบดว้ย  พญ.นพร อึง้
อาภรณ์ พญ.สีขาว เช้ือปรุง นพ.ลิขิต มาตระกลู ผศ.พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ น.ส. ขวญัใจ พุด
นา และผศ.รัตนา รุจิระกุล  

 น าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ือง การป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิดเอ เอช1เอน็1 ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (Influenza H1N1 

Controlled in Suranaree University) ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ "State of the 
Art in Global Health" ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีร
นารี ร่วมกบัราชวทิยาลยัเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith 

Hospital, Texas, USA มีผูร่้วมวจิยัประกอบดว้ย   นศพ. จตุพล ภูวงษา, นศพ.พงศศ์กัด์ิ 
เอ่ียมไธสง, นศพ. ธวชัชยั ทยานรัมย,์ นศพ.นิยม บุญทนั, พญ. นพร อึง้อาภรณ์, พญ. สีขาว 
เช้ือปรุง, นพ. ลิขิต มาตระกลู. และ ทนพ. ดร. สนอง สุขแสวง 

 น าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย นพร อึง้อาภรณ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนา รุจิรกุล. 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนในพื้นท่ีต าบลรอบมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี. การประชุมวชิาการ ถกัทองานวจิยัทอ้งถ่ิน กา้วไกลสู่สากล เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ. 2555. หน้า 163- 174. 

 

 Natthawut Kaewpitoon, Soraya J Kaewpitoon, Likit Matrakul, Naporn 
Uengarporn, Pratoomtong Yatum, Chavaboon Detsukhum, Sanong 
Suksawaeng, Seekao Churprung, Thewarach Laha, and Banchob 
Sripa. Detection of Opisthorchis viverrini and Clonorchis sinensis using nuclear 
DNA-based PCR targeting ribosomal DNA ITS regions. 10th International 
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Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious 
Diseases. November 3-5, 2010, Amsterdam, the Netherlands 

 Natthawut Kaewpitoon, Soraya Kaewpitoonb, Pratoomtong Yatum, Seekao 
Churprung, Naporn Uengarporn, Likit Matrakul, Suprakit Ueiwatanakul, 
Chavaboon Detsukum, Thewarach Laha, Banchob Sripa. Localization of Tubulin 
from the Carcinogenic Human Liver Fluke, Opisthorchis viverrini. In Joint 
International Tropical Medicine Meeting 2010 (JITMM) “Tropical Disease: future 
threats and new paradigms” and International Malaria Colloquium 2010 (ICM) 
“Malalria: new hopes. New challenges” 1-3 December 2010, Bangkok, Thailand.  

 Natthawut Kaewpitoon, Soraya J Kaewpitoon, Likit Matrakul, Naporn 
Uengarporn, Seekao Churprung. Medical students'personality toward sixteen 
personality measurements. 6th Congress of Asian Medical Education 
Association (AMEA 2011) 23-26th March 2011 at Kuala Lumpur, Malaysia. 

 Natthawut Kaewpitoon, Soraya J Kaewpitoon, Likit Matrakul, Naporn 
Uengarporn, Seekao Churprung. The Effectiveness of Health Education 
Programs on the Opisthorchis viverrini Knowledge among Junior High School in 
Nakhon Ratchasima Thailand. The International Congress of Liver Flukes “96 
Years of Opisthorchiasis: Past, Present and Future” 7-8 March 2011, Pullman 
Raja Orchid Hotel Khon Kaen, Thailand. 

 Natthawut Kaewpitoon, Soraya J Kaewpitoon, Likit Matrakul, Naporn 
Uengarporn, Seekao Churprung. The Carcinogenic Human Liver Fluke 
Metacercariae in the Cyprinoid Fish in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. 
International and National Conference at Khon Kaen University on the topic of 
The Future of Thai Rural Areas : Sustainable Foundation of the Stable Country. 
At Mongkutpet Room, Kosa Hotel, Khon Kaen Province on 27 – 29 January, 
2011 

 Natthawut Kaewpitoon, Soraya J Kaewpitoon, Likit Matrakul, Naporn 
Uengarporn, Pratoomtong Yatum, Chavaboon Detsukhum, Sanong 
Suksawaeng, Seekao Churprung, Thewarach Laha, and Banchob 
Sripa. Localization of Tubulin from the Carcinogenic Human Liver 
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Fluke, Opisthorchis viverrini. Joint International Tropical Medicine Meeting 2010 
(JITMM 2010), and the International Malaria Colloquium 2010 

 การน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ืองการติดเช้ือมาลาเรียในจงัหวดัสุรินทร์ พศ. 2549-

2553 ในการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ (CSCD and ICSCD) ระหวา่ง 16-19 
กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัขอนแก่น มีผลงานเขา้ร่วมน าเสนอกวา่ 300 เร่ือง และ
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากภายในและนอกประเทศกวา่ 800 คน โดยผลงานช้ินน้ีมีผูร่้วมวจิยั
ประกอบดว้ย ผศ.พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ผศ.รัตนา รุจิระกุล พญ.นพร อึง้อาภรณ์ นพ.ลิขิต มา
ตระกลู อจัฉรา งามนวน   

 น าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ืองการติดเช้ือโรคพยาธิใบไมต้บัในประเทศไทย พศ. 
2549-2553 ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ "State of the Art in Global Health" 

ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ร่วมกบัราชวิทยาลยั
เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith Hospital, Texas, USA มีผู ้
ร่วมวจิยัประกอบดว้ย ผศ.พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ผศ.รัตนา รุจิระกุล พญ.นพร อึง้อาภรณ์ 
นพ.ลิขิต มาตระกลู อจัฉรา งามนวน   

 The Risk Areas of Malaria in Surin Province Thailand using the Geographic 

Information System โดย ผศ.พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์และคณะ 

 The Carcinogenic Human Liver Fluke: Current Status of Opisthorchis viverrini 

Metacercariae in Northeastern Thailand" โดย ผศ.ดร.ณฏัฐวฒิุ แกว้พิทูลย ์และ
คณะ  การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ICAAC 2012 ระหวา่งวนัท่ี 9-12/10/2012 ณ 
Moscone North and South (Convention Center) 747 Howard Street, San 
Francisco, California 94103 

  

งานวจัิยทีก่ าลงัด าเนินการ 

 ผูว้จิยัการเปรียบเทียบผลของการออกก าลงักายต่อระดบัอนุมูลอิสระและสารตา้นอนุมูล
อิสระ (Comparison of oxidative stress level and antioxidant capacity after different 

type of exercise) (1 กนัยายน-31 กนัยายน 2556 แหล่งทุน วช  470,000 บาท) 

 ผูว้จิยั การพฒันาภาวะโภชนาการและพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตจงัหวดั
นครราชสีมา (1 มกราคม-31 ธนัวาคม 2554 แหล่งทุน วช  243,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155 

 โครงการศึกษาภาวะโภชนาการและพฒันาการของเด็กวยัก่อนเรียนในเขตมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี มีค 2554-กพ 2555 (กองทุนสนบัสนุนการวจิยัและพฒันา  มทส) จ านวน 
100,000 บาท 

 ตวัช้ีวดัสุขภาพปริก าเนิด: ปัจจยัเส่ียงดา้นมารดาและทารก Perinatal health indicator: 

Maternal and neonatal risk factor ม.ค. 55- ม.ค. 56  

 โภชนการของมารดาระหวา่งตั้งครรภก์บัผลกระทบต่อภาวะแทรกซอ้นของทารกแรกคลอด: 

Antenatal maternal nutritional affecting perinatal fetal complications มี.ค. 55- 

มี.ค. 56 

 ผูร่้วมวจิยัเร่ือง ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไมต้บัในจงัหวดันครราชสีมา (1 
มกราคม-31 ธนัวาคม 2554 แหล่งทุน วช 350,000 บาท) 

 ผูร่้วมวจิยั เร่ือง ภาวะโชนาการผูสู้งอายใุนจงัหวดัสุรินทร์ (1 มกราคม-31 ธนัวาคม 2554 
แหล่งทุน วช 400,000 บาท) 

 

6. บทความวิชาการ 

 นพร ธงภักดิ์, นลินี จงวิริยะพนัธ์, โภชนบ าบดัส าหรับผูป่้วยท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายเซลลต์น้ก าเนิด
จากไขกระดูก ใน วารสารโภชนบ าบดั (Thai Journal of Parenteral and Enteral Nutrition Vol. 19 (3) 
September-December 2008 page 121-129. 

 นพร อึง้อาภรณ์, โรคอว้นในเด็ก ใน หนงัสือประกอบการประชุม การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ State of the Art in Global Health ระหวา่งวนัท่ี ๑๓-๑๔ กุมภาพนัธ์ุ ๒๕๕๕ 

 เมธี อ้ึงอ้ึงอาภรณ์. พชัราภรณ์ วงศแ์กว้โพธ๋ิทอง. นพร อึง้อาภรณ์, โรคจมูกอกัเสบ
ภูมิแพ ้ใน หนงัสือประกอบการประชุม การประชุมวชิาการระดบัชาติ State of the Art in Global 

Health ระหวา่งวนัท่ี ๑๓-๑๔ กุมภาพนัธ์ุ ๒๕๕๕ 
 

7. งานสอน 

 อาจารยป์ระจ าสาขากุมารเวชศาสตร์ 
 อาจารยผ์ูป้ระสานงานและผูส้อนรายวชิาการเจริญเติบโตและพฒันาการมนุษย ์และรายวชิา

พฒันาตนเอง 
 อาจารยร่์วมสอนรายวชิาทางปรีคลินิกของส านกัวชิาแพทยศาสตร์  
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อาจารยผ์ูส้อนรายวชิา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกนั  รหสั 114327 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
และ โภชนาการสาธารณสุข (Nutrition for Public Health) รหัสวชิา 617315 หน่วยกติ       2(2-
0-4) 

 
8. เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ และเกยีรติทีไ่ด้รับ 

 1. รางวลัชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยาย และรองชนะเลิศอนัดบั 1 การ
น าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ือง แผนท่ีภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวยัเรียนในพื้นท่ีเขต
บริการรอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ "State of the Art in 

Global Health" ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ร่วมกบั
ราชวทิยาลยัเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith Hospital, Texas, USA 

มีผูร่้วมวจิยัประกอบดว้ย  พญ.นพร อึง้อาภรณ์ พญ.สีขาว เช้ือปรุง นพ.ลิขิต มาตระกลู ผศ.พญ.
สรญา แกว้พิทูลย ์ น.ส. ขวญัใจ พุดนา และผศ.รัตนา รุจิระกุล  

 2. รางวลัชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ือง การป้องกนัและควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
(Influenza H1N1 Controlled in Suranaree University) ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ "State 

of the Art in Global Health" ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีร
นารี ร่วมกบัราชวทิยาลยัเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith Hospital, 
Texas, USA มีผูร่้วมวจิยัประกอบดว้ย   นศพ. จตุพล ภูวงษา, นศพ.พงศศ์กัด์ิ เอ่ียมไธสง, นศพ. ธวชั
ชยั ทยานรัมย,์ นศพ.นิยม บุญทนั, พญ. นพร อึง้อาภรณ์, พญ. สีขาว เช้ือปรุง, นพ. ลิขิต มาตระกลู. 
และ ทนพ. ดร. สนอง สุขแสวง 
 3.รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ืองการติดเช้ือมาลาเรีย
ในจงัหวดัสุรินทร์ พศ. 2549-2553 ในการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ (CSCD and 

ICSCD) ระหวา่ง 16-19 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัขอนแก่น มีผลงานเขา้ร่วมน าเสนอกวา่ 
300 เร่ือง และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากภายในและนอกประเทศกวา่ 800 คน โดยผลงานช้ินน้ีมีผูร่้วม
วจิยัประกอบดว้ย ผศ.พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ผศ.รัตนา รุจิระกุล พญ.นพร อึง้อาภรณ์ นพ.ลิขิต มา
ตระกลู อจัฉรา งามนวน   
 4. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอร์ เร่ืองการติดเช้ือโรค
พยาธิใบไมต้บัในประเทสไทย พศ. 2549-2553 ในการประชุมวชิาการระดบัชาติ "State of the Art 

in Global Health" ระหวา่ง 13-14 กุมภาพนัธ์ 2555 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ร่วมกบั
ราชวทิยาลยัเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ John Peter Smith Hospital, Texas, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

มีผูร่้วมวจิยัประกอบดว้ย ผศ.พญ.สรญา แกว้พิทูลย ์ผศ.รัตนา รุจิระกุล พญ.นพร อึง้อาภรณ์ นพ.ลิขิต 
มาตระกลู อจัฉรา งามนวน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


