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บทคัดย่อ
เด็กวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่รวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกายและสมอง
ภาวะโภชนาการมีความสําคัญต่อเด็กวัยนี้ ถึงแม้แนวโน้มในปัจจุบันจะพบเด็กมีภาวะอ้วนเพิ่มมากขึ้น แต่
สถานการณ์ เ ด็ ก ไทยยั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาภาวะโภชนาการทั้ ง ต่ํ า และเกิ น เด็ ก ในเมื อ งมี แ นวโน้ ม มี ภ าวะ
โภชนาการเกิน ขณะเดียวกันเด็กในชนบทยังมีภาวะโภชนาการต่ํา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
แบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการต่ํา ของเด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 15 ปี) ในอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากโปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานีอนามัย
จาก 12 ตําบล ระว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 364 คน ตัวแปรต้นจํานวน 7 ตัวแปร
ประกอบด้วย น้ําหนักแรกคลอด, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, อายุเด็กที่เริ่มให้อาหารเสริม, อายุแม่ตอนตั้งครรภ์,
ระดับการศึกษาของแม่, สถานภาพสมรสปัจจุบันของแม่ และรายได้ของครอบครัว ประเมินการเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ได้แก่ ส่วนสูงเทียบเกณฑ์อายุ ใช้ประเมินภาวะเตี้ย และน้ําหนักเทียบ
เกณฑ์ส่วนสูง ใช้ประเมินภาวะผอม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ เพื่อหาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการต่ําของเด็กวัยก่อนเรียน
ผลการศึกษา พบว่า เด็กมีภาวะเตี้ยร้อยละ 17.0 (95%CI=84.2–88.1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อภาวะเตี้ยได้แก่ อายุแม่ตอนตั้งครรภ์ (ORadj=0.67, 95%CI=0.55-1.81) ระดับการศึกษาของแม่ (ORadj=
0.56, 95%CI=0.43-1.70) และรายได้ของครอบครัว (ORadj=3.18, 95%CI=1.34-7.55) และเด็กมีภาวะผอม
ร้อยละ 11.0 (95%CI=9.9-10.9) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะผอมได้แก่ อายุแม่ตอนตั้งครรภ์ (ORadj=
0.59, 95%CI=0.46-1.76) ระดั บ การศึ ก ษาของแม่ (ORadj=0.62, 95%CI=0.46-1.83) และรายได้ ข อง
ครอบครัว (ORadj=9.71, 95%CI=2.08-43.33)
การศึกษาแสดงว่าภาวะโภชนาการต่ํามาจากหลายปัจจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับแม่และครอบครัวโดยตรง
ดังนั้นควรสื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสําคัญและตระหนักกับปัญหา
ดังกล่าว เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบายและแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น การป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
และวัยเรียน การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ตลอดจนส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องให้กับครอบครัวและผู้เลี้ยงดูเด็ก
คําสําคัญ: เด็กวัยก่อนเรียน, ภาวะโภชนาการต่ํา, กาฬสินธุ์
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Abstract
Preschool children are at the age of fast growth and development in terms of
both physical and intellectual. Nutrition is important to children at this age. Although, the
current trend shows that there are more children with obesity, Thai children are still facing
both under nutrition and over nutrition problems. Urban children are likely to be overnutrition, while rural children are still under-nutrition. The purpose of this cross-sectional
descriptive research was to investigate factors influencing under-nutrition of preschool
children (1-5 yrs.) in Kuchinarai District, Kalasin Province using secondary data from a
program that records information of health station from 12 sub-districts from October to
December 2011 of 364 persons. Independent variables were birth weight, breast feeding,
child’s age when supplement, mother’s age during pregnancy, mother’s education level,
mother’s current marital status, and family’s income. Dependent variables varied according
to standard criteria of Department of Health. Height for age was used to assess stunted
condition. The growth assessment with the standard criteria of Department of Health as
height by age was assessed for the stunted condition and weight by height was assessed for
wasting. Data is analyzed using binary logistic regression analysis.
The results of the study showed that 17.0% (95%CI=84.2–88.1) of the children
were stunted. The factors associated with stunted condition were mother’s age during
pregnancy (ORadj=0.67, 95%CI=0.55-1.81), mother’s education level (ORadj=0.56, 95%CI=
0.43-1.70) and family’s income (ORadj=3.18, 95%CI=1.34-7.55). On the same hand, the
wasted condition found 11.0% (95%CI=9.9-10.9) and the associated factors for the wasted
condition were mother’s age during pregnancy (ORadj=0.59, 95%CI=0.46-1.76), mother’s
education level (ORadj=0.62, 95%CI=0.46-1.83) and family’s income (ORadj=9.71, 95%CI=
2.08-43.33).
Based on this study, the preschool children’s under-nutrition was affected by
many factors which involved with mother and their family. Therefore, the target group and
relevant agency should be promoted and communicated in order to awareness for this
issue and set the policies and approach the solutions as the prevention of teenagers and
school children’s pregnancy, promotion and education, increased household’s income, and
promote the knowledge and skills of nutrition for family and child care person.
Keyword: Preschool children, Under-nutrition, Kalasin
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บทนํา
เด็กวัยก่อนเรียน (อายุระหว่าง 1-5 ปี) เป็นวัยที่มี
อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการสูงและมีการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่ง
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเป็ น ผลของปั จ จั ย พั น ธุ ก รรมและ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและภายหลังคลอด เด็กที่
ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลที่ดีเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําไห้เด็ก
เติบโตและพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพและคุณภาพที่ดี (ประคิณ
สุจฉายา และคณะ, 2550) เด็กไทยที่พึงประสงค์ คือ เด็กที่ได้รับ
การเลี้ยงดูให้เติบโตสมวัยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ไม่เจ็บป่วย มี
การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน คือ น้ําหนักตาม
เกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
กล่าวคือเป็นเด็กที่เก่ง ดี มีสุข (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2552)
ภาวะโภชนาการจึงมีความสําคัญต่อเด็กวัยนี้ ถึงแม้ในปัจจุบัน
แนวโน้มจะพบเด็กมีภาวะอ้วนเพิ่มมากขึ้น แต่สถานการณ์
เด็ ก ไทยยั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาภาวะโภชนาการทั้ ง ขาดและเกิ น
กล่าวคือ เด็กในเมืองมีปัญหาภาวะอ้วน ขณะที่เด็กในชนบทยัง
เผชิญกับภาวะโภชนาการต่ํา (ณัฐวรรณ เชาว์ลิลิตกุล, 2552)
จากรายงานผลการสํารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ.
2549 โดยสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ด้ า นโภชนาการ พบเด็ ก มี
น้ํ า หนั ก ต่ํ า กว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานปานกลาง (Underweight
prevalence) ในเขตเทศบาลร้อยละ 3.9 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ
14.4 ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร ต่ํ า เ รื้ อ รั ง ป า น ก ล า ง (Stunting
prevalence) ในเขตเทศบาล ร้อยละ 5.6 นอกเขตเทศบาลร้อยละ
25.7 จากข้ อมูล นี้ จ ะพบความแตกต่ า งของสถานการณ์ภ าวะ
โภชนาการของเด็ ก ในเมื อ งและชนบทอย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง เป็ น
ปัญหาสาธารณสุขที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมองข้ามไป
รัฐบาลไทยได้เริ่มกําหนดแผนอาหารและโภชนาการ
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2520-2524)
โดยกลุ่ มเป้าหมายคือกลุ่มเด็ก 0-5 ปี ซึ่ง มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปรั บ ปรุ ง ภาวะโภชนาการเรื่ อ งขาด
สารอาหาร โปรตีนและพลังงาน และได้ดําเนินการอย่างจริงจังใน
แผนฯ ฉบับที่ 5–10 (พ.ศ. 2525-2554) จากรายงานการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 (พ.ศ.
2551-2552) ด้านภาวะโภชนาการ พบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี เตี้ย
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 6.3 และเด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี มีภาวะเตี้ยแคระ
รุนแรงร้อยละ 2.4 มีน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 4.8 ซึ่งเด็กที่
เตี้ ย หรื อ มี น้ํ า หนั ก น้ อ ยนี้ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ภาวะเชาว์ ปั ญ ญาต่ํ า
(สํ า นั ก พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพ, 2552) ภาวะ
โภชนาการของเด็กไทยอายุต่ํากว่า 5 ปี ในกลุ่มด้อยโอกาสยัง
เป็นปัญหาและเป็นเครื่องชี้วัดของความไม่เท่าเทียมกันทางด้าน
สุขภาพ จากรายงานความไม่เสมอภาคด้านสังคมและสุขภาพ
ของประชาชนไทย พ.ศ.2552 ของสํานักพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ พบว่า เมื่อพิจารณาตามเศรษฐานะ ผู้ที่มีฐานะ
ยากจนสุด สัดส่วนของเด็กอายุต่ํา กว่า 5 ปี มีน้ําหนัก ต่ํากว่า
เกณฑ์ ภาวะโภชนาการเรื้อรังและเฉียบพลันมากที่สุด ร้อยละ
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15.6, 17.7 และ 5.1 ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
(ร้อยละ 9.7) และสัดส่วนดังกล่าวจะลดลงตามเศรษฐานะที่ดีขึ้น
(สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข, 2553)
จัง หวัด กาฬสิน ธุ์เป็น จัง หวัดที่มีร ายงานสถานการณ์
ภาวะโภชนาการที่สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าว โดยจากข้อมูล
ระบบรายงาน ในปี พ.ศ. 2553 พบว่า เด็กอายุ 0-72 เดือนมี
ภาวะน้ํ า หนั ก น้ อ ยร้ อ ยละ 11.9 ภาวะเตี้ ย ร้ อ ยละ 12.1 และ
ภาวะผอมร้อยละ 11.5 และจากรายงานการเฝ้าระวังภาวะทาง
โภชนาการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุฉินารายณ์ ปี พ.ศ.
2553 พบว่า เด็กมีภาวะน้ําหนักน้อยร้อยละ 13.5 ภาวะเตี้ยร้อยละ
14.0 และ ภาวะผอมร้อยละ 12.5 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สูงกว่าข้อมูล
ระดั บ ประเทศ ซึ่ ง สาเหตุ อ าจมาจากหลายปั จ จั ย ทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แต่จาก
การศึ ก ษาของลั ด ดา เหมาะสุ ว รรณ (2547) พบว่ า ภาวะ
โภชนาการจะดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อาหาร
ความรู้ในการเลี้ยงดู ด้านสุขภาพ อาชีพและการศึกษาของบิดามารดา รายได้ข องครอบครัว จํา นวนบุ ต รและภาวะวิ ก ฤติใ น
ครอบครัว และวิภา มะลา (2553) พบว่า การอบรมเลี้ยงดูด้าน
สุขภาพของผู้ปกครอง ความรู้ทางด้านโภชนาการ และรายจ่าย
ด้ า นอาหารของครอบครั ว เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะทุ พ
โภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการต่ําของเด็กวัยก่อน
เรียน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
นโยบายและแผนในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และการเปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น ของหน่ ว ยงานองค์ ก รอื่ น ที่
เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนสุขภาพตําบล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพื่อให้เด็กไทยมีภาวะ
โภชนาการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน อันเป็นพื้นฐานสําคัญของ
การพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อภาวะโภชนาการต่ําของเด็กวัยก่อนเรียนในอําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีดําเนินการวิจัย
• รูปแบบการวิจยั
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง โดยใช้ข้อมูล
ระดับทุติยภูมิ (Secondary data) จาก 1 โปรแกรมบันทึกข้อมูล
สถานีอนามัย ของเด็กวัยก่อนเรียน (อายุ 1–5 ปี) จาก 12 ตําบล ใน
เขตอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยภาพรวมข้อมูลที่ได้มายังไม่มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษา จึงต้องทําการ
สุ่มข้อมูล ถ้ามีข้อมูลชุดใดที่ไม่สมบูรณ์จะทําการเก็บเพิ่มเติมจาก
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แฟ้มบันทึกข้อมูลประจําครัวเรือน รายงานการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ สมุดบัน ทึ ก อนามั ยแม่แ ละเด็ก และการสัม ภาษณ์
เพิ่มเติม
• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตอําเภอกุฉินารายณ์
ที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี จํานวน 4,030 คน ทําการคํานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างกรณีที่ ตัวแปรอิสระ Xi Xj; I ≠ j เป็นอิสระกัน จาก
สูตรดังนี้ (Hsieh et al., 1998)
2

⎡ Z 1− α 2 + Z 1− β ⎤⎦
+3
n1 = ⎣
C (r ) 2

(1)

เมื่อ
C (r) =

1
⎛1+ r ⎞
ln ⎜
⎟
2
⎝1− r ⎠

n1 แทน ขนาดตัวอย่างที่ใช้ศึกษา

r แทน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ X และตัว
แปรตาม Y กําหนด α = 0.05 และ r = 0.2 จะได้ Z0.975=1.96
และอํานาจการทดสอบ (1-β) = 0.95 จะได้ Z0.95=1.645 โดย
ภายใต้เงื่อนไขว่าตัวแปรอิสระ X แต่ละตัวเป็นอิสระกัน แทนค่า
ในสูตร (1) ได้ขนาดตัวอย่างดังนี้
n1 =
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+ 1 .6 4 5 ]
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+ 3

= 317 คน
ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่สามารถนํามาศึกษาได้ จึงได้
ทําการคํานวณขนาดตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 15 ดังนั้นจํานวน
ขนาดตัวอย่างที่นํามาศึกษาทั้งสิ้น คือ 364 คนจากนั้นทําการสุ่ม
ตัวอย่างตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดย
กําหนดตําบลเป็นตัวแปรแบ่งชั้นภูมิ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 12 ตําบล
ทําการจัดสรรขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิแบบเป็นสัดส่วนกับ
ชั้นภูมิ (Proportional allocation) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจาก
ทุกตําบล โดยการให้รหัสประจําตัวของเด็กแต่ละตําบล ภายใน
แต่ละตําบลทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random
sampling) โดยการจับฉลากตามสัดส่วนของเด็กในแต่ละตําบล
ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 364 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
• ตัวแปรที่ศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ตั ว แปรอิ ส ระจํ า นวน 7 ตั ว แปร
แบ่งเป็น ตัวแปรแบบต่อเนื่อง (Continuous) จํานวน 3 ตัวแปร
ได้แก่ น้ําหนักแรกคลอด อายุแม่ตอนตั้งครรภ์ และระดับ
การศึก ษาของแม่ (หน่ วยนับ เป็น ปีตามวุ ฒิก ารศึก ษาที่สํา เร็ จ
ชั้นสูงสุด เช่น ม.ต้น = 9 ปี ม.ปลาย = 1 2 ปี) เป็นต้น ตัวแปร
แบบแบ่งกลุ่ม (Categorical) จํานวน 4 ตัวแปร ได้แก่
1) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
- อย่างน้อย 6 เดือน
- ไม่ถึง 6 เดือน
2) อายุเด็กที่เริ่มให้อาหารเสริม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
- ให้ก่อนอายุ 4 เดือน

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556
- ให้เมื่ออายุ 4 เดือน
3) สถานภาพสมรสปัจจุบันของแม่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
- พ่อแม่อยู่ด้วยกันปกติฉันท์สามีภรรยา
- พ่อแม่ไม่ได้หย่าร้างแต่แยกกันอยู่
- พ่อแม่มีสถานภาพ เลิก หย่าร้าง หม้าย
4) รายได้ของครอบครัว แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ (สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2550)
- ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด (น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10,573 บาท/เดือน)
- เท่ากับค่าเฉลี่ยของจังหวัด (ระหว่าง 10,57412, 922 บาท/เดือน)
- สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด (ตั้งแต่ 12, 923
บาท/เดือนขึ้นไป)
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมบันทึกข้อมูล
สถานีอนามัย แฟ้มบันทึกข้อมูลประจําครัวเรือน รายงานการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการ สมุดบันทึกอนามัยแม่และเด็กและการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม
สําหรับตัวแปรตามในงานวิจัยนี้คือภาวะโภชนาการ
โดยทําการประเมินภาวะโภชนาการ 2 ค่า คือ ภาวะเตี้ย โดย
ประเมินจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และ ภาวะผอมจากน้ําหนัก
ตามเกณฑ์ส่วนสูง (Waterlow, 1973 อ้างถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ,
2552) จากเกณฑ์ ก ารประเมิ น การเจริ ญ เติ บ โตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2542) ได้ทํา
การปรับจาก 5 ระดับคือ สูงกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างสูง ตามเกณฑ์
ค่อนข้างน้อย และน้อยกว่าเกณฑ์ เป็น 2 ระดับ คือ
0 = คือกลุ่มตามเกณฑ์ ตั้งแต่ ≥ -2SD
1 = คือกลุ่มต่ํากว่าเกณฑ์ ตั้งแต่ <-2SD
เมื่อค่า SD คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละค่าของตัวแปรที่
ศึ ก ษา ที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า มาตรฐาน
น้ําหนัก ส่วนสูงและเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย
อายุ 1 วัน ถึง 19 ปี โดยเก็บขนาดตัวอย่างแต่ล ะช่วงอายุล ะ
100 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2542) โดยที่
∑ (X i
n

SD =

− X

i =1

)

2

n −1

เมื่อ X แทน ส่วนสูงของหน่วยตัวอย่างที่ i ในแต่ละ
ช่วงอายุหรือน้ําหนักของหน่วยตัวอย่างที่ I ในแต่ละช่วงของ
ความสู ง นํ า ส่ ว นสู ง ในแต่ ล ะช่ ว งอายุ และน้ํ า หนั ก ในแต่ ล ะ
ช่วงความสูง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานจากกราฟ ถ้าตกใน
ขอบเขตที่ ≥ -2SD จะถือว่า ค่าสังเกตนั้นเป็นกลุ่มตามเกณฑ์
และค่าตัวแปรตามคือ 0 ในทํานองเดียวกัน ถ้าตกในช่วง <-2SD
ค่าสังเกตนั้นเป็นกลุ่มต่ํากว่าเกณฑ์และค่าตัวแปรตามคือ 1
• การพิทักษ์สิทธิ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้วิจัยทําหนังสือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลชี้แจงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนของการศึกษา
ซึ่งข้อมูลจะถูกนําเสนอหรืออภิปรายผลในภาพรวม และเมื่อตกลง
i
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เข้าใจการศึกษาให้ลงนามยินยอมให้ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจัยตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูล
• การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากร ใช้ ก ารแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการต่ําของเด็ก
วัยก่อนเรียน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ (Binary
logistic regression analysis) โดยวิธี Forward: LR โดยเป็น
การทดสอบเพื่ อ เลื อ กตั ว แปรของสมการถดถอยโลจิ ส ติ ก ซึ่ ง
พิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นของ likelihood ratio statistic
ที่ขึ้นอยู่กับค่าประมาณโดยวิธี maximum likelihood ทําการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS v. 14 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
จากตัวอย่างที่ศึกษาจํานวน 364 คน เป็นเพศชาย
ร้ อ ยละ 51.4 อายุ ต่ํ า สุ ด 12 เดื อ น อายุ สู ง สุ ด 67 เดื อ น
(Mean=36.9, SD=14.0) น้ําหนักแรกคลอดต่ําสุด 2,350 กรัม
น้ําหนักแรกคลอดสูงสุด 3,870 กรัม (Mean=3,087.5, SD=
269.8)
ข้อมูล ของมารดา พบว่า อายุแม่ตอนตั้ง ครรภ์ต่ําสุด
15 ปีสูงสุด 34 ปี (Mean=22.3, SD =2.5) สถานภาพสมรส
ปัจจุบันของแม่ปกติและอยู่ด้วยกันร้อยละ 73.4 ระดับการศึกษา
ต่ําสุดใช้เวลาศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษา) สูงสุดใช้เวลาศึกษา 14 ปี
(อนุปริญญา) เฉลี่ยใช้เวลาศึกษา 9.4 ปี (SD=2.3) รายได้
ครั ว เรื อ นต่ํา กว่ า และเท่ า กับ ค่ า เฉลี่ ยของจั ง หวัด ร้ อ ยละ 45.6
และ 54.4 ตามลําดับ ซึ่งมารดาโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 94.2 เมื่อมี
บุตรแล้วจะทําการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ไม่ถึง 6 เดือน และ เริ่ม
ให้อาหารเสริมแก่บุตรก่อนอายุ 4 เดือน ร้อยละ 89.0 รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2
2. ภาวะโภชนาการของเด็ก
การประเมินการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยของวัยเด็กก่อนเรียน โดยใช้เกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ และส่วนสูงตามเกณฑ์น้ําหนัก พบว่า เด็กมี ภาวะเตี้ยร้อยละ
17.0 (95%CI=84.2–88.1) ภาวะผอมร้อยละ 11.0 (95%CI=
9.9-10.9) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
3. การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ภาวะ
โภชนาการต่ําของเด็กวัยก่อนเรียน
จากข้อมูลคุณลักษณะประชากรเด็กวัยก่อนเรียนโดย
การประเมินการเจริญเติบโตจะสามารถแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม
คือกลุ่มตามเกณฑ์ และกลุ่มต่ํากว่าเกณฑ์ จากทั้ง 2 ตัวแปรที่ศึกษา
คือภาวะเตี้ยและภาวะผอม ทําการนําตัวแปรอิสระอีก 7 ตัวแปร ที่
คาดว่าน่าจะเป็นตัวแปรที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัย
ก่อนเรียน ได้แก่ น้ําหนักแรกคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อายุ
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เด็กที่เริ่มให้อาหารเสริม อายุแม่ตอนตั้งครรภ์ ระดับการศึกษา
ของแม่ สถานภาพปัจจุบันของแม่ รายได้ของครอบครัว เข้ามา
วิเคราะห์โดยมีเป้าหมายเพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
โภชนาการต่ําของเด็กวัยก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเตี้ยและภาวะผอม ได้แก่ อายุแม่ตอน
ตั้งครรภ์ ระดับการศึกษาของแม่ และรายได้ของครอบครัว ผล
การวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4-5
บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว่ า เด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นมี ภ าวะ
โภชนาการต่ํา ทั้ง ด้า นภาวะเตี้ ยและภาวะผอม และปัจ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการทั้ง 2 ด้ าน คือ อายุแ ม่ตอน
ตั้งครรภ์ ระดับการศึกษาของแม่ และรายได้ของครอบครัว โดย
อายุของแม่ตอนตั้งครรภ์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทําให้ภาวะเตี้ยมี
โอกาสลดลงร้อยละ 36.0 (ORadj=0.67, 95%CI=0.55-1.81) และ
ภาวะผอมมีโอกาสลดลงร้อยละ 41.0 (ORadj=0.59, 95%CI=
0.46–1.76) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ประเทศเวียดนาม
(Nguyen & Hguyen, 2009) ที่พบว่าแม่ที่มีอายุ น้อยกว่า 24 ปี
ลูกมีโอกาสมีภาวะเตี้ยร้อยละ 20.00 (95%CI=0.51-1.32) และ
มีโอกาสมีภาวะผอมเป็น 2 เท่า (95%CI=0.81-5.23) เมื่อเทียบ
กับแม่ที่มีอายุมากกว่า 24 ปี ซึ่งในปัจจุบันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญหาอื่น เพราะเป็นวัยที่ยัง
พึ่งพิงบุคคลอื่น ไม่มีความพร้อมทั้งในด้านสรีระร่างกาย อาชีพ
และรายได้จึงควรมีการป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์ในวัยนี้ ใน
ทํานองเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาของแม่ พบว่า
แม่ที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น 1 ระดับจะทําให้ภาวะเตี้ยมีโอกาส
ลดลงร้ อ ยละ 44.0 (ORadj=0.56, 95%CI=0.43-1.70) และ
ภ า ว ะ ผ อ ม มี โ อ ก า ส ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ 38.0 ( ORadj=0.62,
95%CI=0.46-1.83) เมื่อเทียบกับแม่ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศบังคลาเทศ (Rayhan &
Khan, 2006) ได้ศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี
พบว่าแม่ที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่าจะทํา
ให้ลูกมีโอกาสมีภาวะเตี้ยลดลงร้อยละ 1.1 (95%CI=0.40-2.01)
และมี โ อกาสมี ภ าวะผอมลดลงร้ อ ยละ 47.3 (95%CI=0.111.72) เมื่อเทียบกับแม่ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือสูง
กว่า ปัจจัยด้านการศึกษามีความสําคัญและสัมพันธ์ไปกับปัจจัย
อื่น รวมทั้งปัจจัยด้านอายุตอนตั้งครรภ์และรายได้ ซึ่งแม่ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับสูงกว่าจะมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย มี
อาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ สําหรับรายได้ของ
ครอบครัว ครอบครัวของเด็กที่รายได้เท่ากับค่าเฉลี่ยของจังหวัด
จะมีโอกาสทําให้ลูกมีโอกาสทําให้ภาวะเตี้ยลดลง 3.18 เท่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับครอบครัวที่มีรายได้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
(ORadj=3.18, 95%CI=1.34-7.55) และมีโอกาสทําให้ภาวะผอม
ลดลง 9.7 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่มีรายได้ต่ํากว่า
ค่ า เฉลี่ ย ของจั ง หวั ด (ORadj=9.71, 95%CI=2.08-45.33) ซึ่ ง
สอดคล้องกับ
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การศึก ษาในอํ า เภอเกษตรวิ สัย จั ง หวัดร้ อยเอ็ด (วิภา มะลา,
2553) ที่พบว่ารายจ่ายด้านอาหารของครอบครัวเป็นปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะทุ พ โภชนาการของเด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย น และ
การศึกษาในประเทศเอธิโอเปีย (Amsalu & Tigabu, 2008) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี ผล
การศึกษาพบว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 50 ดอลล่าร์สหรัฐ
ต่อเดือน มีโอกาสพบเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเป็น 3 เท่า
( ORadj=3.44, 95% CI=1.66-7.24) เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ครอบครัวที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน
ในภาวะปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารในธรรมชาติ
ลดน้อยลง การได้มาซึ่งอาหารต้องพึ่งพิงการซื้อจากตลาดมากขึ้น
ครอบครัวที่มีรายได้มากกว่าย่อมเข้าถึงแหล่งอาหารได้มากกว่า
ครอบครัวที่มีรายได้น้อย แต่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยสามารถ
เลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่ราคาไม่แพงได้ และ
เลือกที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นแหล่งอาหารเองได้ จากผล
การศึ ก ษาที่ พ บจะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จั ย ทั้ ง 3 ตั ว นี้ เป็ น ปั จ จั ย ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ แม่ โ ดยตรง ซึ่ ง ส่ ง ผลมาจากการศึ ก ษา ถ้ า แม่ มี
การศึกษาที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาวะโภชนาการ มี
ความพร้อมในการตั้งครรภ์ในวัยที่เหมาะสม ครอบครัวมีความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ก็จะส่งผลให้เด็กในวัยก่อนเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดีตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะหรือการนําไปใช้ประโยชน์
จากการศึ ก ษา พบปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ภาวะ
โภชนาการต่ําของเด็กวัยก่อนเรียนทั้ง 2 ด้าน จํานวน 3 ปัจจัย
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมปัจจัยในทางบวกป้องกันและ
ขจัดปัจจัยในทางลบ ควรดําเนินการ ดังนี้ ปัจจัยด้านอายุแม่ตอน
ตั้งครรภ์ โรงเรียน โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตํา บล ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ของ
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วัยรุ่นและวัยเรียน กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งอบอุ่นของ
ครอบครัว การจัดอบรมและการเรียนการสอนในระดับประถม
และมัธยมศึกษา เรื่องเพศศึกษา การคุมกําเนิด ทักษะชีวิตของ
วัยรุ่น ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของแม่ ระยะยาวควรส่งเสริม
และสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
และเข้าถึงระบบการศึกษาได้ง่าย ระยะสั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ควรเพิ่มการบริการ
ด้า นสุข ภาพแก่ เด็ก วั ยก่อ นเรียน เช่น การออกตรวจประเมิ น
ติ ด ตามการเจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกายและการประเมิ น ภาวะ
โภชนาการ การเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัย
ก่อนเรียน การจัดประชุมอบรมด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครองและ
ผู้ เ ลี้ ย งดู เ ด็ ก ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นรายได้ ข องครอบครั ว องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควรสนั บ สนุ น
ส่งเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ การ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ให้ ค วามรู้ ด้ า นคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการในการซื้ อ อาหารที่ มี
ประโยชน์แต่ราคาไม่แพง การจัดหาแหล่งโปรตีนในครัวเรือน
เช่น การสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือน และควรดําเนินการ
ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการบริ ห ารจั ด การ
หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง และควรบูรณาการทั้งแผนงานและ
งบประมาณร่วมกัน
กิตติกรรมประกาศ
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตําบล
บัวขาว
แจนแลน
เหล่าใหญ่
จุมจัง
เหล่าไฮงาม
กุดหว้า
สามขา
นาขาม
หนองห้าง
นาโก
สมสะอาด
กุดค้าว
รวม

จํานวนประชากร(คน)
333
262
274
358
271
599
457
575
341
264
182
132
4,030

จํานวนตัวอย่าง(คน)
30
24
24
32
24
54
41
52
31
24
16
12
364

ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของตัวอย่างเด็กวัยก่อนเรียน (n=364)
ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร
จํานวน
ร้อยละ
ข้อมูลของเด็กวัยก่อนเรียน
เพศ
ชาย
187
51.4
หญิง
177
48.6
อายุ
12 – 23 เดือน
77
21.2
24 – 35 เดือน
92
25.3
36 – 47 เดือน
85
23.4
48 – 59 เดือน
103
28.3
60 – 71 เดือน
7
1.8
มัธยฐาน = 36 อายุต่ําสุด 12 เดือน
อายุสูงสุด 67 เดือน เฉลี่ย 36.9 เดือน
ส่วนเบี่ยงเบนของอายุ 14.0
น้ําหนักแรกคลอด (กรัม)
มัธยฐาน 3,100 กรัม
น้ําหนักต่ําสุด 2,350 กรัม
น้ําหนักสูงสุด 3,870 กรัม
น้ําหนักเฉลี่ย 3,086.7 กรัม
ส่วนเบี่ยงเบนของน้ําหนัก 269.8
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างน้อย 6 เดือน
21
5.8
ไม่ถึง 6 เดือน
343
94.2

ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากร
การให้อาหารเสริม
ก่อนอายุ 4 เดือน
เมื่ออายุ 4 เดือน
ข้อมูลของมารดาและครอบครัว
อายุแม่ตอนตั้งครรภ์ (ปี)
มัธยฐาน 22 ปี
อายุต่ําสุด 15 ปี
อายุสูงสุด 34 ปี
อายุเฉลี่ย 22.3 ปี
ส่วนเบี่ยงเบนของอายุ 2.5
สถานภาพสมรสปัจจุบันของแม่
ปกติและอยู่ด้วยกัน
ปกติแต่แยกกันอยู่
เลิก หม้าย/ หย่าร้าง
ระดับการศึกษาของแม่ (จํานวนปีที่ศึกษา)
มัธยฐาน 9 ปี
ระดับต่ําสุด(ประถมฯ) 6 ปี
ระดับสูงสุด(อนุปริญญา) 14 ปี
เฉลี่ย 9.4 ปี
ส่วนเบี่ยงเบนของระดับการศึกษา 2.3
รายได้ครัวเรือนต่อเดือน
ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
เท่ากับค่าเฉลี่ยของจังหวัด
** รายได้เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ 10,574-12,922 บาท (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการต่ําของเด็กวัยก่อนเรียนในอําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จํานวน

ร้อยละ

324
40

89.0
11.0

267
70
27

73.4
19.2
7.4

166
198

45.6
54.4
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ตารางที่ 3 แสดงภาวะโภชนาการต่ําของเด็กวัยก่อนเรียนรวมทุกกลุ่มอายุ
ส่วนสูง/อายุ
จํานวน/ร้อยละ
mean,95%CI
62/(17.0)
86.2,(84.2 - 88.1)

จํานวน/ร้อยละ
40/(11.0)

น้ําหนัก/ส่วนสูง
M mean,95%CI
-2.2 10.5(9.9 - 10.9)

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเตี้ย
ปัจจัย/ตัวแปร
จํานวนตัวอย่าง ร้อยละที่มีน้ําหนักน้อย ORcrude ORadjusted
อายุแม่ตอนตั้งครรภ์
364
14.28
0.49
0.67
ระดับการศึกษาของแม่
364
14.28
0.43
0.56
รายได้ครัวเรือนต่อเดือน
- ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
166
31.32
--- เท่ากับค่าเฉลี่ยของจังหวัด
198
5.05
0.11
3.18
Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test)=4.834, df= 8, p=0.775
-2 Log likelihood=180.818 Cox & Snell R 2 =0.352, Nagelkerke R 2 =0.581
ตารางที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผอม
ปัจจัย/ตัวแปร
จํานวนตัวอย่าง ร้อยละที่มีน้ําหนักน้อย
อายุแม่ตอนตั้งครรภ์
364
10.99
ระดับการศึกษาของแม่
364
10.99
รายได้ครัวเรือนต่อเดือน
- ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
166
22.89
- เท่ากับค่าเฉลี่ยของจังหวัด
198
1.01
Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) =3.869, df=8, p=0.869
-2 Log likelihood=127.337 Cox & Snell R2=0.290, Nagelkerke R2=0.581

95%CI ของ ORadjusted
0.55 - 1.81
0.43 - 1.70

p-value
<0.000
<0.000

-1.34 - 7.55

-0.009

ORcrude ORadjusted 95%CI ของORadjusted p-value
0.43
0.59
0.46 - 1.76
<0.000
0.40
0.62
0.46 - 1.83
0.001
-29.09

-9.71

-2.08 - 43.33
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