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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาภาวะทุพโภชนาการ คือ โรคขาดสารอาหาร
ประเภทโปรตีนและพลังงาน โรคโลหิตจาง และโรคขาดสารไอโอดีน (อบเชย วงศทอง, 2541) 
กลุมประชากรที่เผชิญปญหานี้มากที่สุด เปนกลุมทารกแรกเกิด เด็กวัยกอนเรียน เด็กในวัยเรียน และ
หญิงมีครรภ โดยเฉพาะเด็กวัยกอนเรียนหรือระดับอนุบาลมีผลเสียตอการพัฒนาของสติปญญาและ
สมอง (ปรีดา  เกตุทัต, 2542) การพัฒนาหรือปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชนในชาติให
เหมาะสม  โดยไมใหมีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานและภาวะขาดสารอาหารในบุคคลกลุมตางๆ  
เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะภาวะโภชนาการไมเหมาะสมจะเปนสาเหตุ
และปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลายชนิดทําใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางลาชา ภาวะ
โภชนาการของประชาชนเปนเครื่องชี้วัดอยางหนึ่งที่แสดงถึงความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ
ในดานเศรษฐกิจสังคมและสาธารณสุข  ภาวะโภชนาการที่ดีจะสงเสริมใหสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน   มีความสมบูรณแข็งแรงและปองกันการเกิดโรคภัยไขเจ็บ  ลดการใชบริการทาง
การแพทยทําใหมีชีวิตยืนยาว  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 จากการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กอายุ  0-5 ปทั้งประเทศ ของสํานักงานสงเสริม
สุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  พบวาภาวะการขาดสารอาหารโปรตีนและพลังงาน คดิ
เปนรอยละ 9.41 รอยละ 9.38 และ รอยละ 8.63 ในป 2543  ป 2544 และ ป 2545 ตามลําดับ        
และจากการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ป ของกองโภชนาการ กรมอนามัย พบวา 
ภาวะการขาดสารอาหาร โปรตีนและพลังงาน ในป  2547 คิดเปนรอยละ 2.53  และป 2548  คิดเปน
รอยละ 2.83  จากการสํารวจภาวะการขาดสารอาหาร โปรตีนและพลังงานเขตภาคเหนือ พบวา ในป 
2543 - 2545  คิดเปนรอยละ 11.46 รอยละ 11.45 และ รอยละ 10.76  ตามลําดับ แตปจจุบันไดมี
ปญหาภาวะโภชนาการเกินเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเด็กวัยกอนเรียน  เด็กวัยเรียน  กอใหเกิดปญหาโรค
อวน จะสงผลถึงวัยรุนและวัยผูใหญได จากการสํารวจภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ของกอง
โภชนาการ กรมอนามัย  พบวา ภาวะโภชนาการเกิน คิดเปนรอยละ 12.8 แล 13.4 ในป  2545 และ  
2546 ตามลําดับ และจากการสํารวจภาวะโภชนาการเกินเขตภาคเหนือ พบวา ป 2545 - 2546 
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คิดเปนรอยละ 13.1 (กระทรวงสาธารณสุข, 2548) อัตราชุกของการเปนโรคอวนในกลุมวัยเรียนอยู
ในอัตราที่สูง  และคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพในระยะยาวได  
 ตําบลทาสุดเปนตําบลหนึ่งของอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเปนชุมชนขนาด
กลางมี  11 หมูบาน ประชากรทั้งหมด  11,256  คน  จํานวนหลังคาเรือน  2,503 หลังคาเรือน และมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาสุด  6  แหง ประกอบดวย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยพลู   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมขาวตมทาสุด   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอทอง  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานถํ้าผาตอง   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรีปาซาง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรีวิเชียร               
มีจํานวนเด็กทั้งหมดจํานวน  164  คน  สวนใหญเด็กมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่  และมีจํานวนผูดูแลเด็ก
เปนผูหญิงทั้งหมด  12  คน จากการสรุปผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขปงบประมาณ  2549  
พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ไดแก  ปญหาภาวะทุพโภชนาการ  ปญหาโรคมือเทา
ปาก  ปญหาโรคระบบทางเดินหายใจ (สถานีอนามัยตําบลทาสุด, 2549) และจากรายงานภาวะ
โภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ป พบวา ในป 2545 – 2548 เด็กมีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ             
คิดเปนรอยละ 9.3 รอยละ 9.1  รอยละ 8.7 และรอยละ 8.9  ตามลําดับ และภาวะโภชนาการเกินกวา
เกณฑมาตรฐาน  คิดเปนรอยละ 2.3 รอยละ 2.5 รอยละ 3.2 และ รอยละ 3.4 ตามลําดับ ในป 2549 

เด็กไดรับการชั่งน้ําหนัก  458  คน มีภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑ  23  คน คิดเปนรอยละ 5.02  
และภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ  20  คน  คิดเปนรอยละ 4.37 (ศูนยขอมูลเครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอเมืองเชียงราย, 2549)  
 เนื่องจากครอบครัวมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก การเลียนแบบของ
เด็กจะยึดพอแมและบุคคลในครอบครัวเปนแบบอยาง ทัศนคติตอการเลือกอาหารของพอแมเปนสิ่ง
สําคัญในการกําหนดความชอบหรือไมชอบของเด็ก  พอแมจึงเปนตัวอยางที่ดีในการรับประทาน
อาหาร (เบญจา มุกตพันธุ , 2542) ครอบครัวเปนสถาบันแหงแรกที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนาการ 
ของเด็ก  เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีก็ขึ้นอยูกับการอบรมเลี้ยงดูของพอแมหรือผูปกครอง นอกจากนี้
ครอบครัวยังเปนสถาบันที่สําคัญในการถายทอดความรู  ทัศนคติ  อุดมคติ  และแนวทางในการ
ดํารงชีวิตตอไปในภายหนาใหแกเด็ก (วีราภรณ   พุทธวงค , 2547) ในขณะเดียวกัน เพื่อนและสื่อมี
อิทธิพลตอเด็กในการบริโภคอาหาร   โดยสวนใหญจะบริโภคขนมขบเคี้ยวมากกวาอาหารมื้อหลัก
สงผลใหเกิดภาวะโภชนาการต่ําหรือเกินได  (กัลยา ศรีมหันต, 2541) ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
ปจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลทาสุด  อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย   เพื่อจะเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการวางแผนเรื่องโภชนาการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบในพื้นที่ไดและใชเปนแนวทางในการแกไข
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ปญหาภาวะทุพโภชนาการ  ไดแก   ภาวะโภชนาการขาด และภาวะโภชนาการเกินของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาครั้งตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา  
 การศึกษาเรื่องปจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
ตําบลทาสุด อําเภอเมืองเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย มวีัตถุประสงค  คือ 
 1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กในศนูยพัฒนาเดก็เล็ก 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยทางครอบครัวของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจยัทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรที่ศึกษา  คือ  เด็กอายุ  1-5  ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลทาสุด อําเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแตเดือน เมษายน - พฤษภาคม  2551  จํานวน  164  คน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยทางครอบครัว   ประกอบดวย 

 1.  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ไดแก 
 1.1 ลักษณะบานเรือนที่อยูอาศัย  หมายถึง  ลักษณะบานเรือนที่อยูอาศัยในปจจุบนั     

 1.2 อาชีพของผูนําครอบครัว  หมายถึง  อาชีพของบุคคลที่เปนมีหนาทีห่ลักในการดูแล
สมาชิกในครอบครัว 
 1.3 รายไดของครอบครัว  หมายถึง  รายไดสุทธิของสมาชิกในครอบครัวรวมกันตอเดือน 

 1.4 รายจายของครอบครัว หมายถึง รายจายสุทธิของสมาชิกในครอบครัวรวมกันตอ
เดือน 

 1.5 ภาระหนี้สิน  หมายถึง   หนี้สินทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย 
 2.  ปจจัยทางสังคม ไดแก 
 2.1 รูปแบบโครงสรางของครอบครัว แบงเปน  
  2.1.1  ครอบครัวเชิงเดี่ยว ประกอบดวย  บิดา  มารดา  บุตร  
  2.1.2  ครอบครัวขยาย ประกอบดวย บดิา มารดา บุตร ปู ยา ตา ยาย  ลุง ปา อา นา 
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 2.2 จํานวนบุตร  หมายถึง  จํานวนบุตรที่มชีีวิตทั้งหมด  ณ  ปจจุบนั 
 2.3 ลําดับที่ของบุตร  หมายถงึ  ลําดับของบุตรคนที่ศึกษานี้เปนบุตรลําดบัที่เทาไรของ
ครอบครัว 
 3.  ปจจัยทางวฒันธรรม 

 3.1 การจัดอาหารใหกับเด็ก  หมายถึง ประเภทของอาหารที่ผูปกครองไดจัดเตรียมใหเด็ก
รับประทาน  ความถี่ในการบริโภคอาหารแตละชนิดของเด็ก ใน  1 วัน   

 3.2 ลักษณะการบริโภคอาหารในครอบครัว หมายถึง การบริโภคอาหารของเด็กวา
บริโภคคนเดียวหรือกับครอบครัว อาหารที่เด็กรับประทานพรอมกับครอบครัว  การบริโภคอาหาร
และความชอบอาหารของสมาชิกในครอบครัว 
 ผูปกครอง หมายถึง บุคคลที่เปนหลักในการดูแลเล้ียงดูใกลชิดเด็ก 
 ภาวะโภชนาการ หมายถึง สภาพหรือสภาวะของรางกายของเด็กที่มีผลจากสารอาหารที่
ไดรับประทาน สามารถประเมินไดจากการชั่งน้ําหนัก การวัดสวนสูง ณ  ปจจุบันที่ทําการศึกษา 
แลวนํามาเปรียบเทียบกับกราฟแสดงน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงในการติดตามการเจริญเติบโตของ
เด็กอายุ  0-6 ป ในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก ของสํานักงานสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีการประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑ ดังนี้ 
   ภาวะโภชนาการปกติ  หมายถึง  ภาวะรางกายที่มีน้ําหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามอายุเพศ  และสุขภาพดี  โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูระหวาง +1.5  ถึง  -1.5 
   ภาวะโภชนาการเกิน  หมายถึง  ภาวะรางกายที่มีน้ําหนักและสวนสูงเกินเกณฑ
มาตรฐาน ไดรับสารอาหารเกินความตองการ อวน และมีการเจริญเติบโตเร็วกวาปกติโดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) มากกวา  +1.5  
   ภาวะโภชนาการต่ํา  หมายถึง ภาวะรางกายที่มีน้ําหนักและสวนสูงต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน มีการขาดสารอาหาร  ผอม  โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นอยกวา -1.5 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับดูแลเด็กอายุ  1-5  ป ในตําบลทา
สุดประกอบดวย   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยพลู  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานศรีปาซาง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานแมขาวตมทาสุด  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอทอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถ้ําผาตอง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานศรีวิเชียร ตําบลทาสุด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
 

 


