
1 

 

ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย พ.ศ.2557 
 

ชัยพร  พรหมสิงห์ (พบ.)* 
วรรณภา  กางกั้น (สคม.)** 
พนิต  โล่เสถียรกิจ (พบ.)** 
* กรมอนามัย    **  ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 
 
บทคัดย่อ 

 
ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย  โดยสุ่ม

ตัวอย่างสามขั้นตอน ในเขตสุขภาพท่ี 1-12 จ านวน 31จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กไทยอายุ 8 เดือน 16 วัน  
ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน รวมทั้งสิ้น 9,986 คน และบิดา มารดา หรือผู้ดูแลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
กับเด็ก เก็บข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  แบบสัมภาษณ์บิดา มารดาหรือญาติผู้ดูแลเด็ก  และชั่ง
น้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงเด็ก  ระหว่าง เมษายน 2557 - มกราคม 2558  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา  และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบว่า ในภาพรวมเด็กมีภาวะโภชนาการดี ร้อยละ 60.4  โดย
เด็กหญิงมีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็กชาย ร้อยละ 61.8 และ 59.0 ตามล าดับ  และทุกเกณฑ์การประเมินการ
เจริญเติบโต เด็กหญิงมีผลการประเมินดีกว่าเด็กชาย โดยน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ เด็กหญิงมีน้ าหนักตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 72.1 เด็กชาย ร้อยละ 70.9  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เด็กหญิงมีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 70.7 
เด็กชาย ร้อยละ 70.5  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เด็กหญิงสูงตามเกณฑ์ร้อยละ 77.4  เด็กชาย ร้อยละ 76.3   
เด็ก 3-5 ปี มีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็ก 0-2 ปี  ร้อยละ 63.8 และ 57.8 ตามล าดับ และทุกเกณฑ์การ
ประเมินเด็ก 3-5 ปี  มีผลการประเมินดีกว่าเด็ก 0-2 ปี  โดยน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ เด็ก 3-5 ปี น้ าหนักตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 72.5 เด็กชาย ร้อยละ 70.7  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง เด็ก 3-5 ปี มีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 
73.2 เด็ก 0-2 ปี ร้อยละ 68.5  สว่นสูงตามเกณฑ์อายุ เด็ก 3-5 ปี สูงตามเกณฑ์ร้อยละ 78.3  เด็ก 0-2 ป ี
ร้อยละ 75.7  ส่วนเขตสุขภาพที่มีเด็กค่อนข้างผอมและผอม มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 ร้อยละ 17.4 
รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่  12 และ 10 ร้อยละ 16.3 และ 15.3 ตามล าดับ  และเขตสุขภาพที่มีเด็กอ้วนมาก
ที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 11 ร้อยละ 16.3 รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 4 และ 3 ร้อยละ 13.7  และ 12.3 
ตามล าดับ เขตท่ีมีเด็กเตี้ยมากท่ีสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 และ 10 ร้อยละ 10.4 เท่ากัน  ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็ก  ด้านแม่ ได้แก่ อายุ  การศึกษา  อาชีพ โรคประจ าตัว 
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์  และยาเสริมไอโอดีน เหล็ก และ โฟลิก ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ อายุ
ผู้ดูแล  ด้านเด็ก  ได้แก่ น้ าหนักแรกคลอด  การกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  และการได้รับยาน้ าเสริมธาตุ
เหล็ก  ข้อเสนอแนะ 1) สรา้งความตระหนักและการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ในการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการเด็ก  2) สถานบริการให้บริการตามมาตรฐาน     

 
 
 
 

ค าส าคัญ   สถานการณ์    ภาวะโภชนาการเด็ก   
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1.ค าน า 

การเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการของเด็กเป็นเครื่องบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ1 ภาวะ
โภชนาการที่ดี เป็นรากฐานส าคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิตโดยเฉพาะในช่วงมีการเจริญเติบโตตั้งแต่ใน
ครรภ์มารดาจนถึงอายุ  5 ปี  เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทั้งด้านสมองและร่างกาย      แต่หากปล่อยให้เด็ก
ขาดสารอาหาร  จะก่อให้เกิดผลเสียในทุกช่วงอายุ  ส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางด้านสมองและโครงสร้าง
ของร่างกาย  ท าให้พัฒนาการและการเจริญเติบโตไม่สมวัย  เด็กที่มีภาวะเตี้ย เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมี
รูปร่างเล็ก นอกจากนี้ ยังส่งผลให้การสร้างภูมิต้านทานโรคลดลง  เป็นผลให้เจ็บป่วยบ่อย2,3 เพ่ิมความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และยังมีผลเสียในรุ่นลูกรุ่นหลาน   เป็นวงจรเช่นนี้ต่อไป  โดยเด็กผู้หญิงที่เตี้ย เมื่อเป็น
ผู้ใหญ่และตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่ลูกจะมีน้ าหนักแรกเกิดน้อย    ส่วนความเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสมอง 
ภาวะขาดสารอาหาร (Undernutrition)  มีผลเสียโดยตรงต่อโครงสร้างของสมอง และ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 4  
โดยพบว่า  เด็กที่มีภาวะเตี้ย และค่อนข้างเตี้ย มีค่าเฉลี่ยของระดับพัฒนาการ/เชาวน์ปัญญาต่ ากว่าเด็กที่มี
ส่วนสูงตามเกณฑ์5  และในเด็กแคระแกร็นรุนแรงใน 2 ปีแรก จะมีระดับไอคิวที่อายุ 8-10 ปี ต่ ากว่าเด็กที่
ความสูงปกติ 3-10 จุด ในขณะที่เด็กที่ได้อาหารที่มพีลังงานและโปรตีนสูงตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี มีไอคิวที่อายุ 
ประมาณ 30 ปี สูงกว่ากลุ่มที่ได้อาหารพลังงานต่ าและไม่มีโปรตีน6  เด็กที่มีภาวะซีดเนื่องจากการขาดธาตุ
เหล็ก  จะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโต  พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและสมอง  รวมทั้งการสร้างภูมิต้านทาน
ของร่างกายลดลง เด็กจะเจ็บป่วยบ่อย2 และถึงแม้ได้รับการรักษาแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ความสามารถทาง
สติปัญญากลับมาดีได้ดังเดิม7  ส่วนภาวะอ้วนในเด็กมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวเช่นกัน  ได้แก่ ความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเรื้อรัง  การศึกษาที่สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ  พบว่า  ทั่วโลกมีเด็กปฐมวัย 200 ล้านคน ที่ไม่
สามารถพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ได้เต็มศักยภาพ ด้วยสาเหตุปัจจัยที่ป้องกันได้4 ประการ คือ 1) ภาวะ
ทุพโภชนาการ  2) การขาดธาตุไอโอดีน  3) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  และ 4) การขาดการเลี้ยงดูที่
เหมาะสม6   

 ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  ภาวะโภชนาการของเด็กมีแนวโน้มลักษณะภาวะโภชนาการเกิน และโรค
อ้วน   ส่วนสูงของเด็กในประเทศเหล่านี้ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เนื่องจากเด็กมีการเจริญเติบโตอย่างเต็ม
ศักยภาพแล้ว ประเทศที่ประชากรมีส่วนสูงเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์   โดยผู้ชายมีส่วนสูง
เฉลี่ย 184 เซนติเมตร  ผู้หญิงส่วนสูงเฉลี่ย 170 เซนติเมตร  ในขณะที่ประเทศไทย ผู้ชายมีส่วนสูงเฉลี่ย   
170 เซนติเมตร  และผู้หญิงส่วนสูงเฉลี่ย 159   เซนติเมตร8  เด็กในประเทศก าลังพัฒนาส่วนสูงของเด็กยัง
เพ่ิมได้อีกมากหากได้รับอาหารและการเลี้ยงดูอย่างดี1   จากข้อมูลการส ารวจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทย 
พ.ศ. 2547, 2550  และ 2553 โดยส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย   พบว่า เด็กปฐมวัยมีรูปร่างผอม  อ้วน  
และ เตี้ย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี 2547 ถึงปี 2553   กล่าวคือ เด็กผอมจากร้อยละ 6.0 เป็นร้อยละ 6.8  
เด็กอ้วนจากร้อยละ 11.2 เป็นร้อยละ 12.3   และเด็กเตี้ยจากร้อยละ 7 เป็น ร้อยละ 9.19  ผลการส ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2555   เด็ก 0-5 ปี มีรูปร่างแคระ
แกร็น  ร้อยละ 16.3  โดยพบสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   รองลงมาเป็นภาคใต้ ร้อยละ 18.9  และ 
16.7 ตามล าดับ เด็กอ้วน ร้อยละ 10.9 พบมากที่สุดในภาคกลาง  รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 
15.4 และ 13.6 ตามล าดับ10  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยมีหลากหลายปัจจัย  เช่น การศึกษาของแม่ 
กล่าวคือ แม่ที่มีการศึกษาสูง เด็กจะมีความสูงมากกว่าแม่ที่มีการศึกษาต่ ากว่า 11,12  ปัจจัยด้านชีวภาพที่
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เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรม  หรือชุดหน่วยของยีนที่เด็กได้รับสืบทอดมาจากแม่  พบว่า  แม่ที่ตัวเตี้ย 
มีโอกาสที่ลูกจะเตี้ย   ภาวะสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ของแม่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งหากแม่มีโรคประจ าตัว  
หรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  อาทิเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  เป็นต้น สิ่งดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อทารกท่ีอยู่ในครรภ์  ไม่ว่าจะเป็นการคลอดก่อนก าหนดหรือภาวะน้ าหนักตัวเด็กมาก หรือน้อยกว่า
ปกติ  เป็นต้น  แม่ท่ีมีการดูแลตัวเองดี จะส่งผลให้ภาวะโภชนาการของเด็กดีตามไปด้วย13 แม่ที่มีภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กขณะตั้งครรภ์ จะส่งผลต่อตัวแม่ท าให้มีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และที่ส าคัญ
คือ อาจมีอันตรายถึงชีวิตหากมีการเสียเลือดระหว่างหรือหลังคลอด  รวมทั้งตัวทารก  มีโอกาสที่จะคลอด
ก่อนก าหนด ส่งผลต่อสติปัญญา และการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์   ทารกที่คลอดออกมามี
น้ าหนักตัวน้อย และ อาจมีภาวะโลหิตจางตั้งแรกเกิด   ส าหรับประเทศไทย  สถานการณ์ปัญหาโลหิตจาง
ในช่วง พ.ศ. 2551-2552  พบหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-49 ปี  ทั่วประเทศ มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 25
หรือประมาณมากกว่า 4 ล้านคน14  

ด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุราของแม่ขณะตั้งครรภ์ พบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ของแม่ขณะตั้งครรภ์จะก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติบริเวณใบหน้า 
แขน ขา และการเจริญเติบโต  รวมทั้งปัญหาทางด้านพฤติกรรมและความสามารถทางสติปัญญา ใน
ต่างประเทศ พบว่า กลุ่มอาการผิดปกติของทารกในครรภ์จากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาทั่วโลก พบ
ประมาณ 9 รายต่อเด็กเกิด 1,000 คน15 

ด้านปัจจัยแวดล้อม  นอกจาก  การศึกษาของพ่อ แม่ และผู้ดูแลแล้ว  ฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการของเด็ก  เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ฐานะไม่ดี จะเสียโอกาสใน
การเข้าถึงการได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย16  รวมทั้งสื่อโฆษณาต่าง ๆ ในปัจจุบันที่มีการ
โฆษณาชวนเชื่อให้บริโภคอาหารจานด่วน ขนมกรุบกรอบ ท าให้ทั้งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งตัวเด็กหันไป
สนใจบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าที่ควร  รวมทั้งการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวในปัจจุบันมี
แนวโน้มลดลง แม้ว่าเด็กอายุ 1-3 ปี ส่วนใหญ่จะเลี้ยงดูโดยแม่  แต่พบว่า  ในกรุงเทพมหานครเด็กถูกน าไป
ฝากเลี้ยงในเวลากลางวัน เนื่องจาก พ่อ แม่ ต้องไปท างานนอกบ้าน และ พบว่า เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี  
ได้รับการดูแลจากสถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนถึง  ร้อยละ 53.317 อาจเป็นไปได้ว่า เด็กที่
อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ โดยเด็กอาจไม่ชอบรับประทานอาหารที่จัดให้  
เป็นต้น ผลการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2555 พบว่า 
เด็กในกรุงเทพมหานครได้รับอาหารอย่างเพียงพอต่ าที่สุด ร้อยละ 10.910 

ปัจจัยจากตัวเด็กที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการ ที่ส าคัญ คือ  น้ าหนักเมื่อแรกคลอดน้อย การคลอด
ก่อนก าหนด  ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด   โดยเฉพาะน้ าหนักแรกคลอดของทารกเป็นตัวชี้วัดที่ดีของสุขภาพ  
และภาวะโภชนาการของผู้เป็นแม่ และยังเป็นตัวชี้วัดที่ดีของโอกาสมีชีวิตรอด การเจริญเติบโต สุขภาพระยะ
ยาวและการพัฒนาทางจิตของทารกเกิดใหม่ด้วย ในประเทศก าลังพัฒนา การมีน้ าหนักน้อยของทารกแรก
คลอด มีสาเหตุหลักมาจาก ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีของแม่ตั้งแต่ก่อน และ ระหว่างตั้งครรภ์ 10  นอกจากนี้ใน
เด็กที่มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า  2,500 กรัม จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่ม Metabolic syndrome 
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ในผู้ใหญ่ 18  รวมทั้งภาวะโลหิตจางในเด็ก ซึ่งจะท าให้เด็กน้ าหนักตัวน้อย ภูมิต้านทานต่ า  ป่วยบ่อย  และจาก
การส ารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ  6 เดือน-12 ปี    พ.ศ. 2553-2555 ภายใต้โครงการ South 
East Asia Nutrition Survey (SENUTS) พบว่าเด็กปฐมวัยช่วง อายุ 6 เดือน  - 3 ปี มีภาวะโลหิตจางในเขต
ชนบท ร้อยละ 41.7 ในเขตเมือง ร้อยละ 2614   

การเลี้ยงดูเด็กด้วยนมแม่ ในช่วง 2 ขวบปีแรก จะช่วยป้องกันเด็กจากการติดเชื้อ เด็กจะได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต จากมติการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health 
Assembly)  ครั้งที่ 54  พ.ศ.2546   ก าหนดให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (Exclusive Breast Feeding) 
เป็นเวลา 6 เดือน และให้อาหารเสริมร่วมกับนมแม่ต่อไปจนเข้าขวบปีที่ 2  โดยรายงานสรุปของ WHO ในปี 
พ.ศ. 2556  พบว่าการกินนมแม่ส่งผลต่อความสามารถทางสติปัญญาของเด็ก  2.19-3.45 จุด19 และอัตรา
การติดเชื้อของเด็กทารกลดลง 20 

จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการของเด็กทั้งสิ้น   
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจาก พ่อ แม่ ผู้ดูแล ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดู และตัวเด็กเอง จึง
ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาสถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ไทย  เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
เด็กไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป  รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

2.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านแม่  ปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยด้านเด็กที่มีความสัมพันธ์กับ 
    ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย 
 

3.กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ปัจจัยด้านแม ่
 คุณลักษณะของมารดา  

- อายุ การศึกษา อาชีพ 
 ภาวะสุขภาพระหว่างตั้งครรภ ์

- โรคประจ าตัว   
- ภาวะแทรกซ้อน 

     - การติดเช้ือระหว่างตั้งครรภ์  
 การฝากครรภ์และการคลอด 

- ประวัติการฝากครรภ์  
 การไดร้ับยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหลก็ 

 และ โฟลิก 
 พฤติกรรมเสี่ยง  

- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ปัจจัยแวดล้อม 
 คุณลักษณะของผูดู้แล   

- อายุ การศึกษา อาชีพ  
 ลักษณะครอบครัว 
 รายได้ครอบครัว 
 

ปัจจัยด้านเด็ก 
 ภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกดิ 
     - น้ าหนักแรกเกิด 
     - ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 
 การเจ็บป่วยของเด็ก 

- โรคประจ าตัว 
 ภาวะโภชนาการของเด็ก 

- การกินนมแม ่
- การได้รบัยาน้ าเสรมิธาตุเหล็ก 
  

ภาวะโภชนาการเด็ก 
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4.ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือ
ศึกษาภาวะโภชนาการเด็ก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็ก ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย พ.ศ.2557  ขอบเขตการศึกษา  
 ปัจจัยด้านแม่ได้แก่  คุณลักษณะทั่วไป  ภาวะสุขภาพ และการดูแลระหว่างตั้งครรภ์  การได้รับยา
เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิก และพฤติกรรมเสี่ยง 
 ปัจจัยแวดล้อมได้แก่ คุณลักษณะทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก รายได้ครอบครัว และลักษณะครอบครัว  
 ปัจจัยด้านเด็ก  ได้แก่  ภาวะสุขภาพหลังคลอด การได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก และการกินนมแม่ 
 

5.นิยามศัพท์เฉพาะ  
  

 ปัจจัยด้านแม่  หมายถึง เหตุอันเกิดจากตัวแม่ผู้ให้ก าเนิดที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเด็ก  
ประกอบด้วย  คุณลักษณะของแม่  ได้แก่  อายุ  การศึกษา  อาชีพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพระหว่าง
ตั้งครรภ์  ได้แก่  การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และ โฟลิก การ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  รวมทั้งภาวะสุขภาพของมารดา ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และ
โรคประจ าตัว 

 การฝากครรภ์คุณภาพ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์รับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทั้ง
ในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  ครบ5 ครั้งตามเกณฑ์คือครั้งที่ 1 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 1-12 
สัปดาห์ ครั้งที่ 2 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ครั้งที่ 3 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ 
ครั้งที่ 4 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 30-34 สัปดาห์ และครั้งที่ 5 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป 

 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  หมายถึง ภาวะและอาการต่างๆ ที่พบร่วมกับ              การ
ตั้งครรภ์ และมีผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจของแม่ตั้งครรภ์   และหรือทารกโดยภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตั้งครรภ์อาจเป็นภาวะที่พบเป็นปกติไม่มีอันตรายไปจนถึงภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

 โรคประจ าตัวของแม่  หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของแม่ ที่เป็นมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 
 ปัจจัยด้านเด็ก หมายถึง เหตุอันเกิดจากตัวเด็กที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ  ประกอบด้วย น้ าหนัก

แรกเกิด  ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด  โรคประจ าตัวของเด็ก  การได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก  การกินนมแม่
อย่างเดียว   

 น้ าหนักแรกเกิด  หมายถึง น้ าหนักของเด็กเมื่อแรกเกิด แบ่งเป็น น้ าหนักน้อยกว่า      2,500 
กรัม  และน้ าหนักตั้งแต่ 2,500 กรัมข้ึนไป 

 การได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก  หมายถึง  การที่เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ขึ้นไปได้รับยาน้ าเสริม
ธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ  1 ครั้ง 

 การกินนมแม่  หมายถึง  เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ได้รับน้ า  หรืออาหารเสริมอ่ืน ๆ ตั้งแต่
แรกเกิด 
 ปัจจัยแวดล้อม  หมายถึง  ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งได้แก่  คุณลักษณะของผู้ดูแล  ลักษณะครอบครัว  รายได้ของครอบครัว 
 ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง พ่อ หรือแม่ หรือคู่สามีภรรยาคนใหม่ หรือปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ          ที่มี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ใช้เวลาในการดูแลเด็กมากที่สุดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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 ลักษณะครอบครัว หมายถึง  สมาชิกที่อยู่ร่วมกันในครอบครัว  แบ่งเป็นครอบครัวเดี่ยว คือ 
ครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกัน 2 รุ่น เช่น พ่อ แม่ ลูก หรือ เด็กที่อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย โดยไม่มีพ่อ หรือ แม่
อยู่ด้วย และครอบครัวขยาย คือครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกันตั้งแต่ 3 รุ่นขึ้นไปเช่น พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา 
ยาย เป็นต้น 

 รายได้ครัวเรือน  หมายถึง รายได้ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมกัน จัดกลุ่มรายได้ เป็น ต่ า
กว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และ 20,001 บาทข้ึนไป/ เดือน21 
 ภาวะโภชนาการของเด็ก หมายถึง  การประเมินดัชนี ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ   และส่วนสูงตาม
เกณฑ์น้ าหนัก เพ่ือแยกแยะได้ว่า เด็กนั้นมีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์เตี้ย หรือเป็นไปตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่า
เกณฑ์ และมีน้ าหนักที่สมส่วนกับส่วนสูงหรือไม่ สามารถประเมินระดับความรุนแรง และระดับความเรื้อรัง
ของภาวะทุพโภชนาการได้22 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1) เด็กที่มีภาวะโภชนาการดี  ได้แก่  เด็กที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์น้ าหนัก “สมส่วน” และ ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ “ค่อนข้างสูง” “สูงตามเกณฑ”์ และ “สูงกว่าเกณฑ์”  
           2) เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการไม่ดี  ได้แก่เด็กท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์น้ าหนัก “ค่อนข้างผอม”  “ผอม” 
“ท้วม” “เริ่มอ้วน” และ “อ้วน” ในส่วนของน้ าหนักตามเกณฑ์อายุไม่ได้น ามาแปลผล 
 

6.ข้อจ ากัดการวิจัย 

     1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการน าข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย พ.ศ.2557   
มาศึกษาเพ่ือใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงขาดข้อมูลของปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของเด็ก เช่น การได้รับอาหารเสริมตามวัย  พฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งการออกก าลังกาย 
และ การนอนหลับของเด็ก  

2. ผู้ดูแลเด็กไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแม่ในเรื่องภาวะสุขภาพระหว่าง
ตั้งครรภ์ โรคประจ าตัว การได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก   และโฟลิก  การปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้ง
ข้อมูลของเด็กตั้งแต่แรกเกิด โรคประจ าตัว เป็นต้น    

3. การได้มาของข้อมูลแม่และเด็ก ที่ได้จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่การบันทึก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในสถานบริการเอกชนบางแห่งไม่ให้ข้อมูลที่บันทึกขณะตั้งครรภ์     ท าให้ไม่มี
ประวัติขณะตั้งครรภ์ 

4. ข้อมูลบางรายการเป็นการถามย้อนหลังนาน ท าให้ข้อมูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน เช่น 
การกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน การได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กของเด็ก   เป็นต้น  

7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบสถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ของประเทศไทย เพ่ือน ามาวางแนวทางใน
การให้บริการในงานอนามัยแม่และเด็กท่ีเหมาะสมต่อไป 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อ แม่และผู้ดูแล ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญช่วย
ผลักดัน แก้ไข สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี 
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8.ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการ  และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ในประเทศไทย ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จาก
การวิจัย “สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” โดยนายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ และคณะ  ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย ตามรหัสโครงการวิจัยที่  047 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 
เก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนเมษายน 2557 – มกราคม 2558 จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อม
กับสัมภาษณ์ พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็ก และชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงเด็ก  โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้   
 8.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลเด็กที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
กับเด็ก และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 2.1 กลุ่ม พ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลเด็กที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต่8 

เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 2.2 กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน  

   8.2 การค านวณขนาด และการสุ่มตัวอย่าง   
      8.2.1 ค านวณขนาดตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนระดับประเทศและเขตสุขภาพ ด้วยความเชื่อมั่น 

95% และความผิดพลาดสูงสุดในการประมาณค่าความชุกของสงสัยพัฒนาการล่าช้าไม่เกินร้อยละ 2.8 ของ
ความชุกดังกล่าว  โดยใช้สูตรดังนี้  

                           

                                                            
  
 

       

          

  

                                                   =  9770 ราย / 12 เขตสุขภาพ 

                                                   =  815  ราย / เขตสุขภาพ 

      เมื่อ  alpha          =  ระดับนัยส าคัญ  (0.05) 
             Z (alpha/2)  =  Standard  normal  (-1.95996) 

                P              =  สัดส่วนของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า*  ในการประมาณค่า   
                                   * ปี 2550 ส ารวจโดยกรมอนามัย  (0.33) 
                d             = ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิดข้ึนจากการศึกษาครั้งนี้ = 2.8% 

     8.2.2 การสุ่มตัวอย่าง 
      การสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Three-stage Cluster Sampling   โดยมีเขตสุขภาพเป็น  ชั้นภูมิ 

และมีจังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง   เขตแจงนับ /ต าบล (EnumerationArea : 
EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง และเด็กอายุ 0-5 ปี เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม 
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หน่วยตัวอย่างข้ันที่ 1 
ในแต่ละศูนย์อนามัย  ท าการเลือกจังหวัดตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ ดังนี้ 
-   เขตสุขภาพที่ 2, 3, 7, 9 และ 10  เลือกจังหวัดตัวอย่าง จ านวน  2 จังหวัด 
-  เขตสุขภาพที่ 1, 4, 5, 6, 8, 11 และ 12 เลือกจังหวัดตัวอย่าง จ านวน 3 จังหวัด 
จ านวนจังหวัดตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 31 จังหวัด  

          หน่วยตัวอย่างข้ัน 2  
    ในแต่ละจังหวัดตัวอย่าง ท าการเลือก EA ตัวอย่าง (ต าบล)  ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบตามขนาด
ตัวอย่างที่ก าหนด  โดยก าหนดจ านวน EA ตัวอย่าง ในแต่ละศูนย์อนามัย จ านวน 40 EA   ดังนั้น ได้จ านวน 
EA ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศ จ านวน 480 EA 
 

หน่วยตัวอย่างข้ัน 3   
 ในแต่ละ EA ตัวอย่าง ให้ท าการเลือกเด็กที่มีอายุ  8 เดือน 16 วัน– 5 ปี 11 เดือน 29 วัน        
อย่างน้อย  20 คน โดยข้อมูลที่เก็บรวมรวม และสามารถน ามาวิเคราะห์ได้จากทั้ง 12 เขตสุขภาพ    รวม
ทั้งสิ้น 9,986 ราย   มากกว่าจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ  206  ราย  ดังนี้ 
 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวน
ตัวอย่าง 

ข้อมูลที่เก็บน ามา
วิเคราะห์ได้ 

1 เชียงใหม่ , ล าปาง, แพร่ 815 834 

2 ตาก , พิษณุโลก 815 810 

3 นครสวรรค์ , ก าแพงเพชร 815 836 

4 นนทบุรี ,พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี 815 783 

5 ราชบุรี , กาญจนบุรี ,สมุทรสาคร 815 841 

6 สมุทรปราการ , ชลบุรี , สระแก้ว 815 838 

7 กาฬสินธุ์ ,ขอนแก่น 815 865 

8 อุดรธานี , สกลนคร ,นครพนม 815 905 

9 นครราชสีมา  ,บุรีรัมย์ 815 836 

10 ศรีษะเกษ , อุบลราชธานี 815 898 

11 ชุมพร , สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต 815 760 

12 สงขลา , สตูล , ปัตตานี 815 780 

รวม 9,780 9,986 
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  8.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เป็นสมุดที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้บันทึกสุขภาพแม่ตั้งแต่เริ่ม
มารับบริการฝากครรภ์ และใช้บันทึกประวัติของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งเป็นสถานบริการของรัฐและเอกชน 
อาจเป็นเล่มเดียวกันหรือแยกเล่มกัน  ภายในเล่มต้องมีข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลแม่ : ประวัติสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์และครอบครัว ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติ
เจ็บป่วย การได้รับวิตามินระหว่างตั้งครรภ์ 

1.2 ข้อมูลเด็ก : บันทึกการคลอด ข้อมูลทารกแรกเกิด ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิด  
2. แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย คุณลักษณะของพ่อ แม่ ผู้ดูแล รายได้ครอบครัว  

รวมทั้งข้อมูลของเด็ก ประกอบด้วยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง/ความยาว ณ วันเก็บข้อมูล ประวัติการได้รับยา
เสริมธาตุเหล็ก การกินนมแม่ และ ข้อมูลการเจ็บป่วยของเด็ก  
 

         8.5 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บข้อมูล  
    ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล  ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละศูนย์อนามัย ด าเนินการเก็บข้อมูล 
ในช่วงเดือนเมษายน 2557 – มกราคม 2558  
      การแปลผลข้อมูล 
          การแปลผลข้อมูลเป็นภาวะโภชนาการของเด็ก โดยใช้ข้อมูลการชั่งน้ าหนัก  การวัดส่วนสูง 
ของเด็กทุกคนในวันเก็บข้อมูล จากนั้นน ามาแปลผลโดยใช้ โปรแกรม  Thai Growth19  แสดงผลเป็น  
น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง   

 

         8.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านแม่ ปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยด้านเด็ก ภาวะโภชนาการเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ ค่าสูงสุด  ต่ าสุด  ค่าเฉลี่ย  และ  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านแม่  ปัจจัยแวดล้อม  ปัจจัยด้านเด็ก กับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  (Logistic Regression Analysis) น าเสนอ ความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ   ไค-
สแควร์   อัตราเสี่ยง (OR)  และ การประมาณค่าช่วงเชื่อมั่น 95%   
 
9. ผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในภาพรวมของเด็กปฐมวัยไทย พบว่า เป็นเด็กหญิง มากกว่าเด็กชายเล็กน้อย คือ 
เด็กหญิงร้อยละ 51.5 อยู่ในช่วงอายุ 0-2 ปี ร้อยละ 56.3 และ 3-5 ปี  ร้อยละ 43.7 โดยเด็กร้อยละ 62.0  
ได้รับการดูแลโดยแม่ รองลงมาเป็นการดูแลโดย ปู่ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 31.6  มีเพียง ร้อยละ 2.6 ที่ดูแลโดย
พ่อ และเป็นครอบครัวขยายมากกว่าร้อยละ 60 
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           9.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย 
 ผลจากการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยไทย  พบว่า ภาวะโภชนาการรวมของเด็ก
ปฐมวัยมีภาวะโภชนาการดี  ร้อยละ  60.4 โดยเด็กหญิงมีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็กชาย กล่าวคือ เด็กผู้หญิง 
ร้อยละ 61.8 มีภาวะโภชนาการดี ส่วนเด็กชาย ร้อยละ 59.0  และ เด็กอายุ 3-5 ปี มีภาวะโภชนาการดีกว่า
เด็ก 0-2 ปี โดยเด็ก  3-5 ปี มีภาวะโภชนาการดี ร้อยละ 63.8    ในขณะที่เด็ก 0-2 ปี ร้อยละ 57.8  ดังภาพ
ที่  1  และเม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ต่าง ๆ พบว่าภาวะโภชนาการเด็ก ตามกลุ่มอายุ และเพศ ดังนี้  
  

 น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  พบว่า ทั้งเด็ก 0-2 ปี และ 3-5 ปี มากกว่าร้อยละ 70.0 มีน้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุ  และเด็ก 0-2 ปี  มีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ มากกว่าเด็กอายุ 3-5 ปี ในขณะที่ เด็ก 3-5 ปี  มี
น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์มากกว่า เด็ก 0-2 ปี  หากเปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่า เด็กหญิงมีน้ าหนักเหมาะสม
ตามเกณฑ์อายุมากกว่าเด็กชาย ในขณะที่เด็กชายมีน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์อายุมากกว่าเด็กหญิง  ดังภาพที่ 2 
และ 3 
 

 น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง  พบว่า  เด็ก 3-5 ปี มีรูปร่างสมส่วน และ ค่อนข้างผอม มากกว่าเด็ก 
0-2 ปี  ในขณะที่เด็ก 0-2 มี จะมีรูปร่างท้วม  เริ่มอ้วน และ อ้วน มากกว่าเด็ก 3-5 ปี และเมื่อพิจารณาตาม
เพศ พบว่า เด็กชายจะผอมมากกว่าเด็กหญิง ในขณะที่เด็กหญิงจะมีรูปร่างท้วม และ อ้วนมากกว่าเด็กชาย ดัง
ภาพที่ 4 และ 5      
 

 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่า เด็ก 0-2 ปี มีรูปร่างเตี้ย และค่อนข้างเตี้ยมากกว่าเด็ก 3-5 ปี  เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่า เด็กชายจะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยมากกว่าเด็กหญิง ดังภาพที่ 6 และ7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  1  เด็กปฐมวัยมีภาวะโภชนาการดี พ.ศ.2557 

ร้อยละ 
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ร้อยละ 

ภาพที่   4  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2557 

 ภาพที่   2  น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2557 

ร้อยละ 

 

ภาพท่ี   3    น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  ตามเพศ  พ.ศ.2557 

ร้อยละ 
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ร้อยละ 

ภาพที่  6  ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุตามกลุ่มอายุ  พ.ศ.2557  

 

ร้อยละ 

ภาพที่  7   ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ ตามเพศ พ.ศ.2557 

 

ร้อยละ 

ภาพที่  5  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ตามเพศ  พ.ศ.2557 
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และจากการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการของเด็ก ในภาพรวมของประเทศ พบว่า เด็กปฐมวัยไทย  มีรูปร่าง
ค่อนข้างผอม และ ผอม มากกว่า เด็กที่เริ่มอ้วนและอ้วน โดยมีเด็กร้อยละ 13.8 มีรูปร่างผอมและค่อนข้าง
ผอม ส่วนเด็กอ้วนและเริ่มอ้วนมีร้อยละ 10.6 เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพ พบว่า เกือบทุกเขตสุขภาพเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับประเทศคือมีเด็กผอมและค่อนข้างผอม มากกว่าเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน  โดยเฉพาะในเขต
สุขภาพที่ 12 และ 8 ที่มีเด็กค่อนข้างผอมและผอม มากกว่า เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน ถึงร้อยละ 10.0 และ 7.0 
ตามล าดับ ยกเว้น เขตสุขภาพที่  4 และ  11  ที่มีเด็กเริ่มอ้วน และอ้วนมากกว่า เด็กค่อนข้างผอมและผอม  
ดังภาพที่  8   และหากพิจารณาเฉพาะเด็กเตี้ย  พบว่า ในภาพรวมของเด็กปฐมวัยไทยมีเด็กเตี้ย ร้อยละ  8.2  
โดยเขตสุขภาพท่ี 8 และ 10 มีเด็กเตี้ยมากที่สุด ร้อยละ  10.4 รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่ 11  ดังภาพที่  9  
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ร้อยละ 

เขตสขุภาพ 

ภาพที่   8    ภาวะโภชนาการเด็ก รายเขตสุขภาพ พ.ศ.2557 

ภาพที่  9    เด็กปฐมวัยไทยที่มีรปูร่างเตี้ย รายเขตสุขภาพ พ.ศ. 2557 

 
ร้อยละ 

เขตสขุภาพ 
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9.2  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย   

 ปัจจัยด้านแม่ 
 ปัจจัยด้านแม่ประกอบด้วย คุณลักษณะของแม่ อายุ การศึกษา อาชีพ ภาวะสุขภาพ ได้แก่ 
โรคประจ าตัว ภาวะแทรกซ้อน และการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ การฝากครรภ์และ การได้รับยาเสริมไอโอดีน 
เหล็ก และ โฟลิก จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
อายุ  การศึกษา  อาชีพ แม่มีโรคประจ าตัว ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และการได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน เหล็ก และ   โฟลิก  ดังนี้  
 อายุปัจจุบัน ของแม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.013) โดย
แม่ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป พบเด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดีมากที่สุด ร้อยละ 44.3 รองลงมาเป็นแม่อายุ 36-44 ปี 
ร้อยละ  42.4  และเมื่อพิจารณาโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโภชนาการไม่ดี พบว่า  เด็กมีแม่อายุระหว่าง 
36-44 ปี มีโอกาสที่จะมีภาวะโภชนาการไม่ดีมากกว่าแม่อายุ 20-35 ปี 1.2 เท่า (95% CI ; 1.06-1.30)  
 ระดับการศึกษา แม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.003) 
โดยแม่ท่ีไม่ได้เรียน หรือจบการศึกษาประถมศึกษา พบเด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดีมากที่สุด  รองลงมาเป็นแม่
ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือสูงกว่า  ร้อยละ 42.6 และ 39.6 ตามล าดับ   และเด็กที่เกิดจากแม่ไม่ได้
เรียนหนังสือหรือจบชั้นประถมศึกษามีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการไม่ดีมากกว่าแม่ที่จบการศึกษาใน
อนุปริญญาหรือสูงกว่า 1.1 เท่า (95% CI ; 1.00-1.28)  
 อาชีพ ของแม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) โดย
แม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม พบเด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดีมากที่สุด ร้อยละ  42.2 รองลงมาเป็นแม่ที่ไม่ได้
ท างานหรือเป็นแม่บ้าน  และเมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงในแต่ละอาชีพของแม่ พบว่า แม่ที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม และ แม่ที่ไม่ได้ท างานหรือเป็นแม่บ้าน โอกาสที่เด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดี มีมากกว่าแม่ที่มี
อาชีพรับราชการ  1.3 เท่า (95% CI ; 1.01-1.57)    และ 1.2 เท่า (95% CI ; 1.00-1.55)   ตามล าดับ  
 โรคประจ าตัว แม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p= .008) 
โดยแม่ท่ีมีโรคประจ าตัวพบเด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดี ร้อยละ 44.0 และเมื่อพิจารณาโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะโภชนาการไม่ดี แม่ที่มีโรคประจ าตัวมีโอกาสที่เด็กจะมีภาวะโภชนาการไม่ดี มากกว่าแม่ที่ไม่มีโรค
ประจ าตัว 1.2 เท่า  (95% CI ; 1.05-1.40)    
 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) โดยแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์พบเด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดี ร้อยละ 51.1  และเด็กที่
เกิดจากแม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ มีโอกาสเสี่ยงที่เด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดี มากกว่าแม่ที่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 1.6 เท่า (95% CI ; 1.34-1.96)    
 การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และ โฟลิก ของแม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็ก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.014)   โดยแม่ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก พบเด็กมีภาวะ
โภชนาการไม่ดี ร้อยละ 40.7  
 ส่วนปัจจัยด้านแม่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็ก ได้แก่ การติดเชื้อของแม่ขณะ
ตั้งครรภ์  แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบว่าแม่ที่ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์จะมีลูกที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี ถึงร้อยละ 
45.6 มากกว่าแม่ที่ไม่ติดเช ื้อระหว่างตั้งครรภ์     การฝากครรภ์  โดยพบว่า แม่ที่ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง มี
เด็กภาวะโภชนาการไม่ดี ร้อยละ 39.0  และ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพบว่าแม่ที่มีประวัติดื่ม
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เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ เด็กจะมีภาวะโภชนาการไม่ดี มากกว่าแม่ที่ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 13 

ตารางที่ 13  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านแม่กับภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทย 
   

ปัจจัยด้านแม ่
จ านวน 

ตัวอย่าง 

                 ภาวะโภชนาการ 
ดี ไม่ด ี chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
อายุแม่ปัจจุบัน 9967 6020 60.4 3947 39.6 .013    
น้อยกว่า 20 ปี 589 347 58.9 242 41.1  1.1 0.93 1.31 
20-35  ปีref 7365 4517 61.3 2848 38.7     
36-44 ป ี
45 ปีขึ้นไป 

1873 
140 

1078 
78 

57.6 
55.7 

795 
62 

42.4 
44.3 

 1.2 
1.3 

1.06 
0.90 

1.30 
1.77 

ระดับการศึกษาแม่ 9662 5834 60.4 3828 39.6 .003    
ไม่ได้เรียนหนังสือ/ 
ประถมศึกษา 

2238 1284 57.4 954 42.6  1.1 1.00 1.28 

มัธยมศึกษา/ปวช. 5600 3449 61.6 2151 38.4  1.0 0.85 1.06 
อนุปริญญา /สูงกว่าref 1842 1101 60.4 723 39.6     
อาชีพแม่ 9583 5790 60.4 3793 39.6 .000    
ไม่ได้ท างาน/แม่บา้น  2580 1497 58.0 1083 42.0  1.2 1.00 1.55 
เกษตรกรรม 1839 1063 57.8 776 42.2  1.3 1.01 1.57 
รับจ้าง 3759 2315 61.6 1444 38.4  1.1 0.87 1.33 
ค้าขาย 1005 662 65.9 343 34.1  0.9 0.70 1.14 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ ref 400 253 63.3 147 36.8     
การฝากครรภ ์ 9986 6043 60.4 3952 39.6 .222    
ไม่ครบ 5 ครั้ง 5028 3068 61.0 1960 39.0  1.0 0.88  1.03 
ครบ 5 ครั้งref 4958 2966 59.8 1992 40.2     
โรคประจ าตัวแม่ 9506 5726 60.2 3780 39.8 .008    
ไม่มีref 8649 5246 60.7 3403 39.3     
มี 857 480 56.0 377 44.0  1.2 1.05 1.40 
ภาวะแทรกซ้อนแม่ 9440 5687 60.2 3753 39.8 .000    
ไม่มีref 8990 5467 60.8 3523 39.2     
มี 450 220 48.9 230   51.1  1.6 1.34 1.96 
การติดเชื้อแม่ 9484 5718 60.3 3766 39.7 .285    
ไม่มีref 9405 5675 60.3 3730 39.7     
มี 79 43 54.4 36 45.6  1.3 0.82 1.99 
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ปัจจัยด้านแม ่
จ านวน 

ตัวอย่าง 

                 ภาวะโภชนาการ 
ดี ไม่ด ี chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
ได้รับยาเสริมไอโอดีน 
เหล็ก และ โฟลิก       

8096 4870 60.2 3226 39.8 .014    

ได้รับref 5673 3363 59.3 2310 40.7     
ไม่ได้รับ  2423 1507 62.2 916 37.8  0.9 0.80 0.98 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 9986 6034 60.4 3952 39.6 0.226    
ไม่ดื่มref 9823 5943 60.5 3880 39.5     
ด่ืม 163 91 55.8 72 44.2  1.2 0.89 1.66 

 

ปัจจัยแวดล้อม 
 ปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วย คุณลักษณะของผู้ดูแล ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ลักษณะ
ครอบครัว และ รายได้ครอบครัว โดยผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับภาวะโภชนาการ 
เด็กปฐมวัย พบว่า มีเพียงอายุผู้ดูแลเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=.007) โดยเด็กท่ีมีผู้ดูแลที่มีอายุ 20-39 ปีขึ้นไป จะมีภาวะโภชนาการไม่ดี มากที่สุด  รองลงมาเป็นผู้ดูแลที่
มีอายุ น้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 41.0 และ 39.2  ตามล าดับ  โดยกลุ่มอายุของผู้ดูแลไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะโภชนาการไม่ดีในเด็กปฐมวัย     ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่พบความสัมพันธ์  ดังรายละเอียดแสดงตามตาราง
ที่ 14 
  

ตารางที ่ 14 ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย    

ปัจจัยแวดล้อม 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

                ภาวะโภชนาการ 
ดี ไม่ด ี chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
อายุผู้ดูแล 9900 5983 60.4 3917 39.6 .007      
น้อยกว่า 20 ปี 413 251 60.8 162 39.2  1.1 086 1.41 
20-39 ป ี 5582 3291 59.0 2291 41.0  1.2 1.01 1.39 
40-59 ป ี 3168 1977 62.4 1191 37.6  1.0 0.87 1.21 
60 ปี ขึ้นไปref 737 464 63.0 273 37.0     
การศึกษาผู้ดูแล 9810 5920 60.3 3890 39.7 .802       
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษาref 4617 2801 60.7 1816 39.3     

มัธยมศึกษา/ปวช. 4148 2495 60.1 1653 39.9  1.0 0.94 1.11 
อนุปริญญา/สูงกว่า 1045 624 59.7 421 40.3  1.0 0.91 1.19 
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ปัจจัยแวดล้อม 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

                ภาวะโภชนาการ 
ดี ไม่ด ี chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
อาชีพผู้ดูแล 9604 5800 60.4 3804 39.6 .11       
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจref 197 130 66.0 67 34.0     
ไม่ท างาน/แมบ่้าน 3727 2218 59.5 1509 40.5  1.3 0.98 1.79 
รับจ้าง 1867 1116 59.8 751 40.2  1.3 0.96 1.78 
เกษตรกรรม 2893 1753 60.6 1140 39.4  1.3 0.93 1.71 
ค้าขาย 920 583 63.4 337 36.6  1.1 0.81 1.55 
ลักษณะครอบครัว 9986 6034 60.4 3952 39.6 .702       
ครอบครัวเดี่ยว 3520 2118 60.2 1402 39.8  1.0 0.94 1.11 
ครอบครัวขยายref 6466 3916 60.6 2550 39.4     
รายได้ครัวเรือน 9930 6000 60.4 3930 39.6 .156    
ไม่เกิน 10,000 บาท 4927 2937 59.6 1990 40.4  1.1 1.00 1.24 
10,001-20,000 บาท 3183 1932 60.7 1251 39.3  1.1 0.94 1.20 
2,0001 บาทขึ้นไปref 1820 1131 62.1 689 37.9     

 

 ปัจจัยด้านเด็ก 
 

 ปัจจัยด้านเด็กประกอบด้วย น้ าหนักแรกคลอด  และ ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โรคประจ าตัว
ของเด็ก การกินนมแม่  และการได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเด็กที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย มีดังนี้   
  น้ าหนักแรกคลอด มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001) 
โดยเด็กท่ีมีน้ าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2,500 กรัม มภีาวะโภชนาการไม่ดีในช่วงปฐมวัย ถึงร้อยละ 47.2 และ 
มีโอกาสที่เด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดีมากกว่าเด็กที่มีน้ าหนักแรกคลอด 2,500 กรัมขึ้นไป 1.4 เท่า  (95% CI ; 
1.24-1.62)    
 การกินนมแม่อย่างเดียว  ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=.011) แต่ผลจากการวิจัย กลับพบเด็กที่มีภาวะโภชนาการไม่ดีในเด็กที่กินนมแม่อย่าง
เดียวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มากกว่าเด็กท่ีกินนมแม่อย่างเดียวน้อยกว่า 6 เดือน 
 การได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=.006)  โดยเด็กที่ไม่ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กมีภาวะโภชนาการไม่ดีมากกว่า เด็กที่ได้รับยาน้ าเสริมธาตุ
เหล็ก  และเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของการมีภาวะโภชนาการไม่ดี พบว่า เด็กที่ไม่ได้รับยาน้ าเสริมธาตุ
เหล็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการไม่ดี มากกว่าเด็กที่ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 1.2 เท่า (95% CI ; 
1.05-1.30)    
 ส่วนภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดของเด็ก ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ แต่จาก
ผลการวิจัย พบว่าเด็กท่ีมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดมีภาวะโภชนาการไม่ดีมากกว่าเด็กที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
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และ โรคประจ าตัวของเด็ก ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ เช่นเดียวกัน และ พบว่า เด็กที่มีโรค
ประจ าตัว มีภาวะโภชนาการไม่ดีมากกว่าเด็กท่ีไม่มีโรคประจ าตัว  ดังรายละเอียดแสดงตามตารางที่ 15  
    
ตารางที่   15  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเด็กกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย 
 

 

 
อภิปรายผลการวิจัย   

ภาวะโภชนาการที่ดีข้ึนอยู่กับ การได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ด าเนินไปตามปกติ หากเด็กได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับ 
ความต้องการของร่างกายก็ย่อมส่งผลต่อภาวะโภชนาการและพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้ ในช่วงปฐมวัยนี้
ร่างกายจะมีการเจริญเติบ (Growth) ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลง ขนาดของร่างกายและอวัยวะ ที่เกิดจาก
การเพ่ิมจ านวนและขนาดของเซลล์ ท าให้รูปร่างเปลี่ยน เช่น มีขนาดใหญ่ขึ้น สูงขึ้น สัดส่วนเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาไปหลายด้านพร้อมกัน โภชนาการที่เหมาะสมจะช่วยให้พัฒนาการและการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัยในด้านต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากร่างกายสามารถท างานตามหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ภาวะ
โภชนาการจึงเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์หรือบกพร่องทางด้านสุขอนามัยของเด็กได้ ซึ่งการ
เจริญเติบโตทางกายภาพ (Physical Appearance) เด็กจะได้รับการถ่ายทอดโครงร่างและลักษณะทาง
กายภาพต่างๆจากพ่อและแม่ ได้แก่ รูปร่าง (ขนาด ความสูง น้ าหนัก สัดส่วนของร่างกาย) รูปลักษณะเหล่านี้
พันธุกรรมเป็นตัวก าหนดมาตั้งแต่ก าเนิดและท าให้เด็กแต่ละคนมีลักษณะภายนอกและพัฒนาการส่วนบุคคล

ปัจจัยด้านเด็ก 
จ านวน 

ตัวอย่าง 

                    ภาวะโภชนาการ 
ดี ไม่ด ี chi  95% CI for OR 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ p-value OR Lower Upper 
น้ าหนักแรกคลอด 9873 5967 60.4 3906 39.6 .000       
น้อยกว่า 2,500 กรัม 936 494 52.8 442 47.2  1.4 1.24 1.62 
2,500 กรัมขึ้นไปref 8937 5473 61.2 3464 38.8     
กินนมแม่อย่างเดียว    9735 5868 60.3 3867 39.7 .011    
น้อยกว่า 6 เดือน 7689 4685 60.9 3004 39.1  0.9 0.80 0.97 
6 เดือนขึ้นไปref                   2046 1183 57.8 863 42.2     
ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 8814 5271 59.8 3543 40.2 .006    
ไม่ได้รับ 7185 4248 59.1 2937 40.9  1.2 1.05 1.30 
ได้รับ ref 1629 1023 62.8 606 37.2     
ภาวะแทรกซ้อนเด็ก 9617 5799 60.3 3818 39.7 .688     
ไม่มี ref 7865 4750 60.4 3115 39.6     
มี 1752 1049 59.9 703 40.1  1.0 0.9 1.1 
โรคประจ าตัวเด็ก 9608 5754 59.9 3854 40.1 .114    
ไม่มี ref 9133 5486 60.1 3647 39.9     
มี 475 268 56.4 207 43.6  1.2 0.97 1.40 
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แตกต่างกัน  แต่ในปัจจุบัน พบว่าสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น  การบริโภคอาหาร และการออกก าลังกายมีผล
ต่อสัดส่วนของร่างกายมากกว่าพันธุกรรม  จากผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยไทยมีรูปร่างสมส่วนมากขึ้น 
จากร้อยละ 67.7 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 70.6 ในปี  2557 และเด็กมีรูปร่างสูงมากข้ึน  กล่าวคือ เด็กที่สูง
ตามเกณฑ์  ค่อนข้างสูง  และสูงกว่าเกณฑ์ ในปี 2553 รวมร้อยละ  81.9 เพ่ิมข้ึนเป็น  ร้อยละ  84.8  ในปี 
2557  ในขณะเดียวกันพบเด็กเตี้ย  ร้อยละ 8.2  ซึ่งดีข้ึนจาก  การส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศ
ไทย พ.ศ.2555 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ9 พบว่า มีเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 16.3 ขาดสารอาหารเรื้อรัง 
(มีภาวะเตี้ย แคระ แกร็น)   โดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร้อยละ  18.9  รองลงมาเป็นภาคใต้ 
ร้อยละ 16.7  สอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ที่พบเด็กเตี้ยมากท่ีสุดในเขตสุขภาพที่ 8 และ 10  รองลงมาเป็น
เขตสุขภาพที่  11 และ  12   

จากการวิจัย พบว่า เด็กผู้หญิงมีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็กผู้ชาย  ซึ่งอาจเกิดจากเด็กผู้หญิงมี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีดีกว่าเด็กผู้ชาย จากข้อมูลการส ารวจภาวะสุขภาพ ปี 2551-2552 พบว่า ในเด็ก 2-5 
ปี  เด็กผู้หญิงมีการบริโภคผักและผลไม้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  มากกว่าเด็กผู้ชาย 
โดย เด็กผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยการบริโภคผัก ร้อยละ 1.2 ในขณะที่เด็กผู้ชายมีค่าเฉลี่ยการบริโภคผัก ร้อยละ 1.1 
ส่วนการบริโภคผลไม้พบว่า เด็กผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยการบริโภคผลไม้มากกว่า 2 ส่วนต่อวัน ร้อยละ 20.6 ส่วน
เด็กผู้ชายร้อยละ 18.4 นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทานอาหาร ซึ่งอาจส่งผล
ต่อภาวะโภชนาการของเด็กได้ โดยพบว่า  เด็กผู้ชายมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทานอาหาร ร้อยละ 
83.2 ในขณะที่เด็กผู้หญิง  ร้อยละ 76.8 ที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทาน1      

เด็ก อายุ   3-5 ปี  มีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็ก  0-2 ปี   จากข้อมูลการส ารวจภาวะสุขภาพ ปี 
2551-2552  พบว่า ปัญหาของการกินอาหารมื้อหลัก  พบว่า เด็ก  1 ปี -1 ปี 11 เดือน มีปัญหา ร้อยละ 44  
เด็ก 2 -5 ปี 11 เดือน มีปัญหา ร้อยละ 43.3  ซึ่งในเด็กเล็กบางคน กินยาก เลือกกิน ร้องไห้เมื่อถึงเวลากิน 
หรือคายอาหารทิ้ง เพราะวัยนี้เป็นช่วงที่ชอบเล่นสนุก และเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง การเลือกกิน  และ
กินน้อยหรือ  ในระหว่างมื้ออาหารเด็กกินขนม หรือน้ าจนอ่ิม หรือเด็กบางคนมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการ
กินอาหาร เคยถูกดุเวลากินอาหาร หรือถูกบังคับให้กินอาหารที่ไม่ชอบ อีกสาเหตุคือเด็กมีความเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย หรือมีปัญหาความเครียด  ท าให้บางครั้งได้รับสารอาหารไม่เพียงพอส าหรับร่างกาย ส่งผลต่อภาวะ
โภชนาการของเด็ก1 

นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว ญาติ พ่ี
น้อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น ล้วนมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก จากการวิจัย  พบว่า  ปัจจัย
ด้านแม่ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ได้แก่  อายุ ณ วันสัมภาษณ์  
โดยพบว่า แม่ท่ีมีอายุระหว่าง  20-35 ปี พบเด็กภาวะโภชนาการไม่ดีน้อยกว่าแม่กลุ่มอายุอื่น โดยแม่ท่ีอายุ
มากขึ้น จะมีภาวะโภชนาการไม่ดีมากข้ึนด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า  แม่ท่ีอายุ  45 ปี ขึ้น
ไป และ อายุระหว่าง  36-44  ปี ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 69.3 และ  
51.7 ตามล าดับ ในขณะที่ แม่อายุ 20-35 ปี และ อายุน้อยกว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ  
63.2 และ  78.6  ตามล าดับ ซ่ึงการศึกษาของแม่ ย่อมมีผลต่อการเลี้ยงดูเด็ก กล่าวคือ แม่ที่มีการศึกษาสูง
กว่ามีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพมากกว่า แม่ท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า แต่ในขณะเดียวกัน แม่ท่ีมี
การศึกษาสูง ส่วนมากจะประกอบอาชีพนอกบ้าน เพ่ือช่วยหารายได้ให้กับครอบครัว  จึงไม่มีเวลาในการดูแล
ลูกด้วยตนเองมากนัก จึงมักชดเชยเวลาที่เสียไปให้กับลูกด้วยการตามใจ  หรือหาซื้อขนมที่เด็กชอบ ซึ่งเด็กก็
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มักจะชอบอาหาร หรือ ขนม ที่มีการโฆษณา จูงใจ จากการวิจัย พบว่า แม่ท่ีจบการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ขึ้นไป  มีลูกเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 19.0  แม่ท่ีไม่ได้เรียนหรือจบระดับ ประถมศึกษา เด็กจะค่อนข้างผอม
และผอม ร้อยละ  15.8  สอดคล้องกับการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี ปี 2555 ที่พบว่า การได้รับอาหาร
อย่างเพียงพอของเด็ก มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการศึกษาของแม่ และฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
กล่าวคือ เด็กท่ีแม่ไม่มีการศึกษาได้รับอาหารอย่างพอเพียง ร้อยละ 31.2  มากกว่าเด็กท่ีแม่มีการศึกษา 
ระหว่างร้อยละ 16-229 

   นอกจากนี้ยังพบว่า  แม่อายุ 36-44 ปี  และ 45 ปีขึ้นไป เป็นครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ  51.7 และ 
69.3 ตามล าดับ ในขณะที่แม่อายุ 20-35 ปี อยู่ในครอบครัวขยาย ที่มีสมาชิกในครอบครัว ช่วยดูแลในการ
รับประทานอาหารของเด็ก จากการวิจัย พบมีเด็กอ้วนในครอบครัวขยายมากกว่าครอบครัวเดี่ยว และ พบ
เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ในครอบครัวเดี่ยวมากกว่า ครอบครัวขยาย  ส่วนอาชีพของแม่ มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะโภชนาการของเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า แม่ที่มีอาชีพเกษตรกร พบเด็กมีภาวะโภชนาการ
ไม่ดีมากท่ีสุด รองลงมาเป็น แม่ท่ีไม่ได้ท างานหรือเป็นแม่บ้าน  จากผลการวิจัย  พบว่า เด็กท่ีมีแม่อาชีพรับ
ราชการ จะมีรูปร่างผอม และค่อนข้างผอม/  อ้วนและเริ่มอ้วน/ เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ  11.5 , 13.0 
และ 10.3 ตามล าดับ   ในขณะทีเด็กท่ีแม่มีอาชีพเกษตรกรรม  จะมีรูปร่างผอมและค่อนข้างผอม /  อ้วนและ
เริ่มอ้วน  /เตี้ยและค่อนข้างเตี้ย  ร้อยละ 15.7 ,7.9  และ 21.1 ตามล าดับ ทั้งนี้ในแม่ที่มีอาชีพต่าง ๆ มีผลต่อ
ภาวะโภชนาการของเด็กต่างกัน อาจเกิดจากความแตกต่างของระดับการศึกษา  ที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ
ของเด็ก ซึ่งจากการวิจัย  พบว่า  แม่ท่ีมีอาชีพเกษตรกร   ไม่ได้เรียนหรือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 35.4 และ รายได้ของครอบครัว ซึ่งรายได้ของครัวเรือน แม้จะไม่พบความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ
เด็ก แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน พบเด็กมีภาวะโภชนาการไม่
ดีมากที่สุด ร้อยละ 40.4  และในครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไปพบเด็กภาวะโภชนาการไม่
ดี ร้อยละ 37.9 สอดคล้องกับการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555  ที่พบว่า เป็น
เพราะครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีโอกาสจ ากัดที่จะตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นของเด็กให้ได้เพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าพ่อและแม่มีการศึกษาน้อย และขาดความเข้าใจรวมถึงขาดความสนใจเกี่ยวกับการ
อบรมดูแลเด็กอย่างเหมาะสมด้วยแล้ว เด็กมักถูกทอดทิ้งและละเลยความต้องการตามพัฒนาการเด็ก ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียทั้งทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญาท าให้เกิดปัญหาพัฒนาการหยุดชะงัก
หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ โดยแม่ท่ีมีอาชีพเกษตรกร มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 67.5   
รวมทั้ง  แม่ท่ีไม่ท างานหรือเป็นแม่บ้าน ร้อยละ  52.0 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท   

ภาวะสุขภาพของแม่ ได้แก่  โรคประจ าตัวแม่  และ ภาวะแทรกซ้อนของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ มีผลต่อ
ภาวะโภชนาการของเด็กด้วยเช่นเดียวกัน  หากแม่มีโรคประจ าตัวหรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ จะ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ เช่น การคลอดก่อนก าหนด  หรือมีภาวะน้ าหนักตัวเด็กมากหรือ
น้อยกว่าปกติได้ การวิจัยนี้ แม่ท่ีมีโรคประจ าตัว จะมีเด็กภาวะโภชนาการไม่ดี ร้อยละ 44.0 และเด็กท่ีเกิด
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จากแม่ที่มีโรคประจ าตัวมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะโภชนาการไม่ดี 1.2 เท่าของเด็กที่เกิดจากแม่ที่ไม่มีโรค
ประจ าตัว นอกจากนี้ยังพบว่า แม่ท่ีมีโรคประจ าตัว มีเด็กคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 17.6  น้ าหนักแรกเกิด
น้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 13.4  ในขณะที่   แม่ท่ีไม่มีโรคประจ าตัว มีเด็กคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 9.6  
เด็กมีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.2  ส่วนแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์จะมีเด็ก
ภาวะโภชนาการไม่ดี ร้อยละ 51.1 และเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มีโอกาสเสี่ยงต่อ
ภาวะโภชนาการไม่ดี มากกว่าแม่ท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน 1.6 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่า แม่ที่มีภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างตั้งครรภ์ มีเด็กคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 26.6 น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 22.4 
ในขณะที่แม่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ มีเด็กคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 9.6 น้ าหนักแรกเกิดน้อย
กว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.9 ส่วนการได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก และ โฟลิก ซึ่งในภาพรวม พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็ก แต่กลับพบว่า ในแม่ที่ได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก มีเด็ก
ที่ภาวะโภชนาการไม่ดี มากกว่าแม่ท่ีไม่ได้รับยาบ ารุงเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก อย่างไรก็ตามในทาง
วิชาการ ยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และ โฟลิก ที่แม่ได้รับขณะตั้งครรภ์นั้น จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย และสมองทารกในครรภ์  

ส่วนปัจจัยจากผู้ดูแล  พบวา่ มีเพียงอายุผู้ดูแลเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็ก 
ซึ่ง พบในทางตรงกันข้ามกับอายุของแม่ ที่พบว่าแม่ยิ่งอายุมากขึ้น จะมีเด็กภาวะโภชนาการไม่ดีมากข้ึน แต่
ส าหรับอายุของผู้ดูแล จากการวิจัย พบว่า ยิ่งอายุมากเด็กจะมีภาวะโภชนาการดีมากขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า 
เป็นเพราะผู้ดูแลที่อายุมาก จะไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 62.3) ประกอบกับอยู่ในครอบครัวขยาย ร้อยละ  
80.7 และ อยู่ในครอบครัวที่แม่จบการศึกษาตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป ร้อยละ 29.2 จึงมีหน้าที่ในการดูแลเด็ก
ตามค าแนะน าของแม่ได้อย่างใกล้ชิด ประกอบกับผู้ดูแล ส่วนใหญ่เป็นยายซึ่งมีความรัก และห่วงใยหลานมาก
อยู่แล้ว จึงให้การดูแลเป็นอย่างดี โดยผู้ดูแลที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี มีโอกาสเสี่ยงที่เด็กจะมีภาวะ
โภชนาการไม่ดีมากกว่าผู้ดูแลที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป 1.2 เท่า 

ปัจจัยด้านเด็ก ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ได้แก่ น้ าหนักแรก
คลอดของเด็ก การกินนมแม่ และการได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก โดยพบว่า เด็กที่มนี้ าหนักแรกคลอดน้อยกว่า 
2,500 กรัม เด็กจะภาวะโภชนาการไม่ดีมากกว่า เด็กท่ีมีน้ าหนักแรกคลอดมากกว่า 2,500 กรัม โดยเด็กท่ีมี
น้ าหนักแรกคลอดน้อยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่คลอดก่อนก าหนด  เพราะช่วง 3 เดือนสุดท้ายในครรภ์ เป็นช่วงที่

ทารกมีการเจริญเติบโตและสะสมอาหารสูง จาการวิจัยนี้ พบว่า เด็กท่ีคลอดก่อนก าหนดมีน้ าหนักแรกคลอด
น้อยกว่า 2500 กรัม ร้อยละ 38.7 ในขณะที่เด็กคลอดครบก าหนดมีน้ าหนักแรกคลอด น้อยกว่า 2500 กรัม 
เพียง ร้อยละ 6.1 นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กท่ีมีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม มีรูปร่างผอม /เตี้ย /อ้วน 
ร้อยละ 9.2/13.4/4.9  ในขณะที่เด็กท่ีมีน้ าหนักแรกเกิดตั้งแต่ 2,500  กรัมข้ึนไป มีรูปร่างผอม/เตี้ย/อ้วน 
ร้อยละ 6.4/7.6/5.2  ส่วนการกินนมแม่อย่างเดียว ซึ่งในภาพรวมแล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการของเด็ก แต่กลับพบว่าเด็กท่ีกินนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีภาวะโภชนาการไม่ดี
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มากกว่าเด็กท่ีกินนมแม่อย่างเดียวน้อยกว่า 6 เดอืน อย่างไรก็ตามในทางวิชาการยืนยันได้ว่า นมแม่ (Human 
breast milk) เป็นอาหาร ที่ดีที่สุดส าหรับทารก มีธาตุเหล็กที่มีความจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบ น้ านมแม่มี
ธาตุเหล็ก 0.3-0.5 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร เหล็กในน้ านมแม่สามารถถูกดูดซึมได้ถึงร้อยละ 5020

 

 การได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก พบว่า เด็กท่ีไม่ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีภาวะ
โภชนาการไม่ดีถึง 1.2 เท่า ทั้งนี ้ ในเด็กปฐมวัย ความต้องการธาตุเหล็ก ส าหรับการเจริญเติบโตนั้น จะ
แตกต่างกันไปตามวัย ในช่วง 4-6 เดือนแรกของชีวิตทารกจะอาศัยธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายตั้งแต่ในระยะ
ที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ร่วมกับธาตุเหล็กจากน้ านมแม ่  ทารกแรกเกิดมีปริมาณฮีโมโกลบินสูง เมื่อคลอดแล้ว
ทารกจะหยุดสร้างเลือดเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์เมื่ออายุเกิน 2 เดือน จึงเริ่มสร้างเลือด โดยใช้ธาตุเหล็กท่ี สะสม
ไว้ ตั้งแต่ขณะอยู่ในครรภ์  หากไม่ได้ รับธาตุเหล็กจากอาหารเลย  ธาตุเหล็กจะถูกใช้  หมดเมื่ออายุ ประมาณ  
6 เดือน การได้รับธาตุเหล็กจากน้ านมแม่ เพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอ ทารกอายุ 6 เดือน-2 ปีควรได้รบั
อาหารเสริม ที่มีธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ เนื่องจากธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่มีความ จ าเป็นต่อพัฒนาการเรียนรู้21 
จากผลการวิจัย พบว่า เด็กท่ีรับยาน้ าเสริมธาตุเหล็กมีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 71.6 มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับยา
น้ าเสริมธาตุเหล็ก ที่มีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 69.7 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1) การสร้างความตระหนักให้กับหญิงตั้งครรภ์  ครอบครัว  ชุมชน  
1.1 ให้ความส าคัญกบัการฝากครรภ์ การเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
1.2 การเลี้ยงดูเล็ก ตั้งแต่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การให้อาหารเสริมตามวัย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีการ

เจริญเติบโตตามวัย 
1.3 การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 

2) หน่วยบริการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ และคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3) วางระบบการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กในครอบคลุม ทุกช่วงอายุ ทั้งในสถานบริการ  ศูนย์

เด็กเล็ก และชุมชน 
4) รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในภาพกว้าง เพ่ือประชาชนให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโต 

และ ภาวะโภชนาการของเด็ก 
5) ก าหนดให้มีนโยบายสาธารณะ / มาตรการทางสังคม ในการสร้างสิ่งแวดล้อม ที่เ อ้ือต่อการ

เจริญเติบโต และภาวะโภชนาการที่ถูกต้อง เหมาะสม ของเด็ก 
6) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต และ ภาวะโภชนาการ

ของเด็ก 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่ชัดเจนมากขึ้น  เช่น  

น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างตั้งครรภ์  
2) การวางแผนการเก็บข้อมูลบางรายการที่เป็นข้อมูลย้อนหลัง  ควรเก็บรายการใด จากแหล่งใด เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
3) ควรเก็บข้อมลูพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก เพ่ือน ามาใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา 
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