
 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา หรือ เด็ก คือ อนาคตของชาติ เปนประโยคท่ีไดยินจน 
คุนชิน เพราะเด็กจะเติบโตไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต เด็กทุกคนท่ี
เกิดมาบนโลกใบนี้จึงลวนแลวแตมีความสําคัญท้ังส้ิน องคการสหประชาติไดเร่ิมประกาศให
ความสําคัญแกเด็กโดยจัดต้ังใหปพ.ศ. 2522 เปนปเด็กสากล ซ่ึงมีขอตกลงเร่ืองสิทธิของเด็กตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของเด็ก ตองอาศัยความรวมมือและความชวยเหลือจากหลายภาคสวน ท้ัง
ในสวนของหนวยงานราชการและเอกชน รวมท้ังสมาคมตางๆ เปนสัญญาณวาประเทศตางๆ        
ท่ัวโลกไดหันมาใหความสําคัญกับเด็กมาก (จินตนา, 2525) สําหรับในประเทศไทย ตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 7 ไดมีโครงการมากมายท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กในทุกดานท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม และยังใหความสําคัญกับ           
การสงเสริมใหมารดาไดดูแลสุขภาพอนามัยไดดวยตนเอง (เฉลิมพล และ รุงโรจน, 2539) โดย
มุงหวังใหเด็กมีสุขภาพดีถวนหนา โดยเฉพาะเด็กในวัย 0-6 ป ซ่ึงเปนวัยท่ีมีการเรียนรูมากท่ีสุดและ
เปนระยะตนของชีวิต ดังน้ันเด็กจึงตองไดรับการเล้ียงดู ดูแลเอาใจใสอยางดีจากท้ังมารดา บิดา ญาติ 
พี่ นอง ไมควรปลอยปละละเลย เล้ียงดูตามยถากรรม (จินตนา, 2525) 
 สําหรับการเล้ียงดูเด็กในวัย 0-5 ป อยางใกลชิดนั้นเปนภาระที่สําคัญของ มารดา ซ่ึงตอง
เล้ียงดูบุตรใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณในทุกดาน (เฉลิมพล และ รุงโรจน, 2539) สามารถเติบโตใน
สังคมท่ีดี และยังปองกันอันตรายใหแกเด็ก เพราะโดยธรรมชาติแลวเด็กวัยนี้จะชวยตัวเองไมได         
ยังตองการการเล้ียงดูเปนพิเศษ (จรัญ, 2526) สอดคลองกับการศึกษาในป พ.ศ. 2542 ของสํานัก
สงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดสํารวจขอมูลท่ีเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ 
พัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย พบวา ผูดูแลหลักท่ีเล้ียงดูเด็กอายุ 0-5 ป คือแม         
คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมาคือ ปู ยา ตา ยาย คิดเปนรอยละ 23.4 และจากการศึกษาของกองทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย ป 2546 พบวา สัดสวนของแมซ่ึงเปนผูเล้ียงดูหลักลดลง คิดเปนรอยละ 
58.9 เนื่องจากแมตองไปทํางานนอกบานเพื่อหาเล้ียงชีพ (กองทันตสาธารณสุขกรมอนามัย, 2547) 
ทําใหแมมีเวลาในการเล้ียงดูบุตรนอยลง ครอบครัวไมมีเวลาอยูดวยกันพรอมหนาพรอมตา
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(กมลรัตน และ สมชาย, 2552) ในบางรายพอแมตองมาทํางานในเมืองหลวง เพื่อหารายไดใหกับ
ครอบครัวตามเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรมมากข้ึน (บรรพต, 
2517) ดังนั้นภาระการเล้ียงดูเด็กจึงตกอยูกับกลุมญาติในสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึน (กองทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย, 2547) ปู ยา ตา ยาย หรือญาติพี่นอง จึงมีบทบาทสําคัญในการดูแลบุตรหลานแทน       
พอแม แตเนื่องดวยการมีชวงอายุท่ีแตกตางกัน บางคร้ังอาจมีความวิตกกังวลหรือตามใจบุตรหลาน
มากเกินไป (กมลรัตน และ สมชาย, 2552) สําหรับในบางครอบครัวอาจจะสงเด็กไปยังสถานรับ
เล้ียงเด็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงอาจเปนทางเลือกหนึ่งในการเล้ียงดูเด็กภายนอกครอบครัว แต
ไมมีใครเล้ียงดูเด็กไดดีเทากับครอบครัวของตัวเด็กเอง แมวาสถานรับเล้ียงนั้นจัดหาส่ิงของเคร่ืองใช
ท่ีดีกวาพอแมเด็กก็ตาม (ประสาท, 2515) 
 ดังนั้นครอบครัวจึงมีอิทธิพลและความหมายที่ลึกซ้ึงมากไปกวาการท่ีมีสามี ภรรยาหรือ
บุตรท่ีตองเล้ียงดูเด็กท่ีไรเดียงสาเทานั้น (บุญเดิม, 2528) ครอบครัวยังเปนหัวใจหนึ่งของสังคม
มนุษย เปนสถาบันท่ีมีความสําคัญตอสังคมท่ีเกาแกอยูคูกับมนุษยมายาวนาน ไมเพียงแตจะเปน
จุดเร่ิมตนของความผูกพันกันของคนในสังคม มีการประกอบอาชีพ มีการสรางบรรทัดฐานทาง
สังคม (จรัญ, 2526) ยังเปนสถาบันท่ีกําหนดสถานภาพทางเศรษฐกิจและการอบรมขัดเกลาทาง
สังคมอีกดวย (บุญเดิม, 2528) 
 จากสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปดังกลาว ทําใหสภาวะแวดลอม
ครอบครัว โครงสรางและหนาท่ีของครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยเชนกัน ซ่ึงสงผล
ตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของเด็กในครอบครัว สอดคลองกับการศึกษาท่ีเกี่ยวกับปจจัยตางๆ        
ท่ีมีผลกระทบ ไดแก ลักษณะของครอบครัว ความสัมพันธภายในครอบครัว ความเชื่อและทัศนะ
ของผูปกครองในการเล้ียงดูเด็ก และการดําเนินชีวิตประจําวันของคนภายในครอบครัวท่ีสัมพันธกับ
แบบแผนการเล้ียงดูเด็ก (หฤทัย, 2545)  
 การศึกษาในคร้ังนี้จึงใหความสําคัญเกี่ยวกับเง่ือนไขของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การบริโภคนมและอาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผานมาของกองทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย ในกลุมตัวอยางเด็กไทยอายุ 6-30 เดือนใน 24 จังหวัด เม่ือป 2546 พบวา
ปญหาท่ีพบสูงในกลุมตัวอยางคือ ปญหาโรคฟนผุท่ีมีสูงถึงรอยละ 20.2 และแนวโนมของปญหา        
ท้ังขนาดและความรุนแรง จะเพิ่มสูงข้ึนเปนลําดับ เม่ือแบงตามชวงอายุ 6-12 เดือน 13-24 เดือน 25-
30 เดือน มีอัตราฟนผุของกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึนตามอายุ จากรอยละ 1.4 เปน 16.6 และ 45.4 
ตามลําดับ หรือสรุปไดวาเพิ่มข้ึนถึง 32 เทา สวนใหญจะผุท่ีฟนหนา 1-2 ซ่ี คิดเปนรอยละ 11.7           
ของลักษณะการเกิดฟนผุ  
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 สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคขนมและเคร่ืองดื่ม 
ปจจัยแรกท่ีเกี่ยวของกับการเล้ียงเด็กดวยนม สวนใหญเล้ียงดวยนมแมกับนมผสม และเล้ียงดวยนม
ผสมต้ังแตแรกเกิด รวมรอยละ 77.8 นมแมเพียงอยางเดียวรอยละ 22.2 สาเหตุสวนใหญท่ีกินนม
ผสมรอยละ 43.5 แมตองทํางาน รอยละ 22.4 ตองการเลิกนมแม รอยละ 17.2 แมไมมีน้ํานม และ        
มีการหลับคาขวดนมเปนประจําถึงรอยละ 25.9 สวนปจจัยท่ีสองเร่ืองการบริโภคอาหารในขวบ      
ปแรก มักเปนอาหารรสจืด แตจะมีรสหวานและรสจัด เพิ่มข้ึนตามอายุ นอกจากนี้ความสัมพันธ
ระหวางโรคฟนผุและการบริโภคขนมยังเพิ่มข้ึนตามอายุ อยางมีนัยสําคัญอีกดวย  
 ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังท่ีกลาวมาในขางตนของผูดูแลเด็กท่ีอยูใน
ครอบครัวจึงมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุโดยมีปจจัยในหลายๆดานเขามาเกี่ยวของ นอกจาก
จะมาจากตัวฟน เช้ือ และอาหารท่ีรับประทานยังมีปจจัยดานอ่ืนๆเชน ลักษณะของกลุมประชากร 
ความสัมพันธของคนในครอบครัว ความคิด ความเชื่อในแตละครอบครัว  (หฤทัย , 2545) 
นอกเหนือไปจากระดับจุลภาคนั้นยังเช่ือมโยงไปยังปจจัยมหภาคซ่ึงประกอบดวยสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การพัฒนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร และวัฒนธรรมในแตละทองท่ีท่ีแตกตางกันอีกดวย 
(ฉลองชัย, 2547) 
   จังหวัดสุพรรณบุรีเปนจังหวัดท่ีมีหลายอําเภอ หนึ่งในอําเภอท่ีเกิดข้ึนใหมไดแก อําเภอ
หนองหญาไซ ซ่ึงในอดีตมีหนองน้ําขนาดใหญ อยูในพื้นท่ีซ่ึงในหนองน้ํานั้นมีหญาไซข้ึนอยู   
(หญาไซนี้มีลักษณะใบเรียวเล็กและมีความคม เชนเดียวกับความคมของใบแฝก แตใบหญาไซเล็ก
กวาใบแฝกมาก) และมีจอกแหนลอยอยูบนผิวน้ํา ชาวบานก็มาปลูกเรือนอาศัยอยูใกลบริเวณหนอง
น้ํานั้น ซ่ึงหนองนํ้านี้มีน้ําใชอยูตลอดปไมแหง ชาวบานท่ีอยูบริเวณนั้นจึงเรียกวา หมูบานหนอง
หญาไซ และหลายปตอมามีชาวบานมาอาศัยอยูเพิ่มมากข้ึนทางอําเภอสามชุกจึงไดแตงตั้งใหเปน
ตําบลหนองหญาไซ ซ่ึงข้ึนกับอําเภอสามชุก และตอมาไดรับการแตงต้ังใหเปนกิ่งอําเภอหนองหญาไซ 
และเปนอําเภอหนองหญาไซในปจจุบัน  
 อําเภอหนองหญาไซ ประกอบดวยตําบลท้ังหมด 6 ตําบล ไดแก ตําบลหนองหญาไซ  
ตําบลหนองราชวัตร ตําบลหนองโพธ์ิ ตําบลทัพหลวง ตําบลแจงงาม และตําบลหนองขาม สําหรับ
ตําบลหนองหญาไซเอง มีท้ังหมด 13 หมูบาน โดยท่ัวไปลักษณะภูมิศาสตรเปนพื้นท่ีราบ ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาว ปลูกออย หรือเล้ียงสัตว มีประเพณีวัฒนธรรม
เชนเดียวกับคนภาคกลางทั่วไป แตมีภาษาท่ีโดดเดน คือสําเนียงเหนอสุพรรณ ซ่ึงสําเนียงเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว วิถีการดําเนินชีวิตโดยสวนใหญจะปฏิบัติสืบทอดตอๆกันมาจากรุนสูรุน 
เชนเดียวกับการเล้ียงดูบุตรหลานในครอบครัว ซ่ึงครอบครัวสวนใหญจะอยูกันในลักษณะของ
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ครอบครัวขยาย มีปู ยา ตา ยาย อาศัยอยูภายในครอบครัวดวย ดังนั้นลักษณะของครอบครัวจึงเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กเปนอยางมาก  
 ตําบลหนองหญาไซนั้นปจจุบันมีมารดาท่ีมีบุตรอายุต่ํากวา 3 ป ประมาณ 300 คน มีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 3 ศูนย มีเด็กกอนวัยเรียนในความดูแลท้ังหมดเปนจํานวน 92 คน จากการ
สํารวจสุขภาพชองปากเม่ือป 2553 พบวา เด็กท้ังหมดมีฟนผุจํานวน 89 ซ่ี เม่ือเปรียบเทียบกับใน
ระดับอําเภอและระดับจังหวัด ดังตอไปนี้การสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากเด็กอายุ 3 ป ในอําเภอ
หนองหญาไซซ่ึงมีจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ังหมด 13 ศูนย จํานวนเด็กท่ีตรวจ 301 คน พบวาเด็ก
ปราศจากฟนผุ 128 คน คิดเปนรอยละ 42.52 และจํานวน ผุ ถอน อุด 778 ซ่ี คิดเปนคาเฉล่ีย ผุ ถอน 
อุด 2.58 ซ่ี/คน และในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 253 ศูนยแตมีการ       
เขารวมการสํารวจ 163 ศูนย จํานวนเด็ก 3,019 คน พบวา มีเด็กปราศจากฟนผุ 1,123 คน คิดเปนรอย
ละ 37.20 สําหรับจํานวน ผุ ถอน อุด จํานวน 10,767 ซ่ี คิดเปนคาเฉลี่ย ผุ ถอน อุด 3.57 ซ่ี/คน และ
เม่ือเปรียบเทียบจากรายงานผลการสํารวจเพื่อประเมินสถานการณทันตสุขภาพกลุมอายุ 3 ป 2552 
พบวาเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุรอยละ 39.83 (สํานักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) และพบวามีการผุในฟนน้ํานม ถึงรอยละ 60 (จันทนา อางถึงในบทความของ
สุนันทา, 2553) สําหรับโครงการตางๆในระดับอําเภอนอกจากการตรวจสุขภาพชองปากในศูนยเด็ก
เล็กแลวทางโรงพยาบาลหนองหญาไซยังมีโครงการสงเสริมและจัดอบรมครูผูดูแลเด็ก สงเสริมการ
แปรงฟนหลังอาหารกลางวัน การลดการบริโภคความหวาน และการใชฟลูออไรดวานิชในทุกศูนย
เด็กเล็กสอดคลองกับแผนดานสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  
 อยางไรก็ตามจากขอมูลสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากดังกลาวขางตน ยังพบวาเด็กมีอัตรา
เส่ียงฟนผุท่ีสูงอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการเกิดโรคฟนผุนั้นมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย และยัง
ไมมีการศึกษาใดท่ีศึกษาถึงเงื่อนไขของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหาร
หวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ดังนั้นการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก โดยอาศัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยใหเขาใจปจจัยสภาวะแวดลอมทางครอบครัว 
และพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานของเด็กกอนวัยเรียนในแตละครอบครัวไดดีข้ึน 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและทําความเขาใจในเง่ือนไขของครอบครัวท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภคนม และการบริโภคอาหารหวาน ในมารดาท่ีมีบุตรแรกเกิดถึงอายุ 3 ป 
ในตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต
กรอบแนวคิดท่ีวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของผูดูแลหลักนั้นจะแตกตางกันไปในแตละ
ครอบครัวข้ึนอยูกับเง่ือนไขสภาวะแวดลอมทางครอบครัว ดังนั้นจึงควรนําความรู ความเขาใจ และ
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การเขาถึงท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ไปเช่ือมโยงใหสอดคลองกับการพัฒนาชุมชนของตนเองให
เหมาะสมและยั่งยืนตอไป 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเงื่อนไขชีวิตของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน
ของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ในตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
1.3 คําจํากัดความ 
 ผูดูแลหลัก หมายถึง ผูดูแลหลักในครอบครัวท่ีเล้ียงดูเด็กแรกเกิดจนอายุ 3 ป ท่ีใชเวลา         
อยูกับเด็กมากท่ีสุด ไดแก พอ แม ปู ยา ตา ยาย หรือญาติ พี่นอง 
 ครอบครัว หมายถึง หญิงและชายท่ีตกลงใชชีวิตรวมกัน ดวยความสมัครใจ ท้ังโดย           
จดทะเบียนสมรสและไมไดจดทะเบียนสมรส มีอํานาจครอบครองกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงเกิดจากการอยู
รวมกันและมีอํานาจครอบครองดูแลบุตร ซ่ึงสืบสายโลหิตอยางถูกตองตามกฎหมาย  
 เงื่อนไขชีวิตครอบครัว หมายถึง ภาวะแวดลอมครอบครัวท่ีหลอหลอมและเก้ือหนุน
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน ภาวะแวดลอมดังกลาวจึงเปนความซอนทับขององคประกอบ เชน อาชีพ 
การศึกษา รายได การไดรับบริการสาธารณสุขของครอบครัว เปนตน ซ่ึงลวนแลวแตเปน
สภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีมีผลตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวอยางเปน  
พลวัติ 
 บริบท หมายถึง เง่ือนไขและสภาพแวดลอมโดยรวมและโดยรอบของปรากฏการณ ท่ีให
ความหมายและมีผลตอการดํารงอยูของปรากฏการณนั้นๆหรือตัวกําหนดในส่ิงแวดลอมทางสังคม 
รวมท้ังส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต ของบุคคล ซ่ึงมีผลทํา
ใหบุคคล ซ่ึงมีผลทําใหบุคคลหรือชุมชนนั้นแสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก 
 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก หมายถึง การแสดงออกของบุคคลทั้งภายใน 
ภายนอก ท่ีสังเกตได ในการกระทําหรืองดเวนการกระทําส่ิงท่ีมีผลตอสุขภาพชองปากท้ังดานการ
สงเสริม ปองกัน รักษาโรค 
 
1.4 กรอบความคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ไดนําทฤษฎีนิเวศวิทยาเชิงสังคมมาประยุกตใชในการทําความเขาใจ
เง่ือนไขของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ       
3 ป โดยตามแนวคิดทางนิเวศวิทยาท่ีวาพฤติกรรมสุขภาพขึ้นอยูกับหลายปจจัยไมเพียงแตเกิดจาก
พฤติกรรมระดับปจเจกหรือปจจัยภายในตัวบุคคลเทานั้น ยังรวมถึงปจจัยภายนอกตัวบุคคลซ่ึงเปน
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การพิจารณาพฤติกรรมในรูปแบบสหปจจัย การที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง
ออกมาน้ันยังข้ึนอยูกับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมทางสังคม เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมตองมีการ
รวมกลุม อยูกันแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ยอมมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัวอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นผูเขียนจึงไดนําเอาแนวคิดทฤษฎีของ Bronfenbrenner (1977) ซ่ึงไดกลาวถึง
อิทธิพลท่ีมีผลตอพฤติกรรมบุคคลมาปรับใชกับการศึกษาครั้งนี้ในตําบลหนองหญาไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยจะกลาวถึงเพียง 3 ระดับ ไดแก ระบบจุลภาค ระบบปฏิสัมพันธ และระบบมหภาค 

1.  ระบบจุลภาค ระบบนี้เปนระบบท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับเด็กเล็กมากท่ีสุดนั่นก็คือ 
ครอบครัว ในตําบลหนองหญาไซมีท้ังครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ลักษณะของครอบครัว
ดังกลาวมีผลตอการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเล้ียงดูบุตรแรกเกิดถึงอายุ 3 ปของมารดาหรือผูดูแล
หลัก เด็กจะมีสุขภาพชองปากท่ีดี และฟนจะผุไดหรือไมนั้นข้ึนอยูกับหลายปจจัยแตพฤติกรรมหลัก
มาจากผูดูแลเด็กเพราะเด็กในวัยนี้ยังไมสามารถดูแลและชวยเหลือตัวเองได พฤติกรรมดังกลาวเกิด
จากอิทธิพลภายในตัวมารดาเองและอิทธิพลระหวางกันของสมาชิกในครอบครัวและเด็ก             
ซ่ึงอิทธิพลภายในตัวบุคคลจะรวมถึงอิทธิพลของปจจัยพื้นฐานทางชีวภาพ ไดแก พันธุกรรมและ
การทํางานของระบบรางกาย เชน สุขภาพท่ัวไป ระบบภูมิคุมกันตอเช้ือ โรคท่ีเกี่ยวกับความผิดปกติ
ทางโครงสรางฟนของเด็ก เปนตน และปจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา เชน การรับรู ความเช่ือ ทัศนคติ
ของแตละบุคคล สวนอิทธิพลระหวางสมาชิกในครอบครัวเปนอิทธิพลท่ีเกิดจากสมาชิกคนอ่ืนท่ี
อาศัยอยูรวมกัน  

2.  ระบบปฏิสัมพันธ เปนอิทธิพลท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกันระหวางกลุม สําหรับ
การศึกษาในคร้ังนี้จะพิจารณากลุมท่ีมีความเกี่ยวของกับเด็กเล็กในตําบลหนองหญาไซ จังหวัด
สุพรรณบุรี ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีผูปกครองจะนําบุตรหลานไปฝากครูผูดูแล
เด็กไวในตอนกลางวันและไปรับเด็กในตอนเย็น ตามเกณฑของจังหวัดปลาสุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของตําบลหนองไซจัดอยูในเกณฑระดับดี สําหรับความสัมพันธเร่ืองการดูแลสุขภาพเด็กนั้นเปน
ความสัมพันธหลักของครอบครัวและโรงพยาบาลหนองหญาไซ ซ่ึงในตําบลน้ีจะอยูในความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลโดยตรง ไมข้ึนตรงตอสถานีอนามัยใด สวนความสัมพันธระหวาง
ครอบครัวกับเพ่ือนบาน หรือครอบครัวกับชุมชน เนื่องจากเปนตําบลท่ีมีภูมิศาสตรเปนพื้นท่ีราบมี
ถนนสะดวกตอการติดตอไปมาหาสูกัน รวมท้ังคนในชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน มีองคการ
บริการสวนตําบลที่เขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพมาเปนเวลานาน อาสาสมัครประจําหมูบานให
ความสนใจและความรวมมือดี จึงทําใหความสัมพันธระหวางกลุมท้ังครอบครัว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โรงพยาบาล และชุมชนมีความสัมพันธในเชิงบวกพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน   
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3. ระบบมหภาค เปนอิทธิพลระดับประเทศชาติ ท้ังระบบสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
รวมท้ังกฎหมายและนโยบายตางๆของรัฐ สําหรับประเทศไทยไดมีการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเกษตรกรรม ผลิตเพ่ือการบริโภค
และการจําหนายภายในชุมชนมาเปนการสงออกไปตางประเทศมากข้ึน ทําใหรูปแบบทางสังคม
เปล่ียนแปลงเขาสูสังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน ตองการแรงงานมากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานหญิงทําให
เกิดการอพยพยายถ่ินของมารดาไปทํางานในเมือง เพื่อใหไดรายไดท่ีเพิ่มมากข้ึน สงผลใหเกิดผล
กระทบตอเด็กโดยเด็กจะถูกปลอยไวใหญาติเล้ียงดู ขาดการดูแลจากพอและแม ซ่ึงบางคร้ังเง่ือนไข
จากหลากหลายปจจัยจะสงผลตอพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ปซ่ึงเปนวัยท่ีควรไดรับ
การดูแลอยางใกลชิดจากมารดาท้ังรางกายและจิตใจ  
 กรอบความคิดในการวิจัยคร้ังนี้จึงศึกษาถึงเง่ือนไขตางๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยเนนความสัมพันธ
ในระดับจุลภาคหรือครอบครัว ไดแก แมหรือผูดูแลหลัก สมาชิกในครอบครัวและเด็ก และระดับ
ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมอ่ืนๆของครอบครัวท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมและ
อาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป 
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การเปลี่ยนแปลงระบบมหภาค 

 
 

ระบบ
ปฏิสัมพันธ 

ระบบจุลภาค 

ครอบครัว 

ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวขยาย 

ปจจัยระดับปจเจก 

- อาชีพของผูดูแลหลัก 

- รายไดของครอบครัว 
- การศึกษาของผูดูแลหลัก 

- การเลี้ยงดูบุตร / หลาน 

- ทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ 

ชุมชน/ 
เพ่ือน
บาน

อนามัยและ
สาธารณสุข 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ส่ือและเทคโนโลย ี

พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวาน 

- นมแม / นมขวด / นมกลอง 
- อาหารเสริม / อาหารหลัก / ขนม 
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1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา     
 1. นําความรูและความเขาใจเง่ือนไขชีวิตในของครอบครัวที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม        
การบริโภคนมและอาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ไปเช่ือมโยงความสัมพันธของมนุษยกับ
ส่ิงแวดลอมในระบบอ่ืนๆ ไดแก ระบบปฏิสัมพันธ ระบบภายนอก ระบบมหภาค และระบบ
เหตุการณแวดลอมตอไป 
 2. นําผลท่ีไดจากการศึกษาเง่ือนไขของครอบครัวของแมท่ีมีบุตรแรกเกิดถึงอายุ 3 ป        
ในพ้ืนท่ีศึกษาไปประกอบเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนดําเนินงานดานทันตสุขภาพให
สอดคลองและเหมาะสมกับพื้นท่ีตอไป 
 
 
 
 


