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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์และท�านายภาวะโภชนาการเกินของเด็ก 

ก่อนวัยเรียน กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบ 

หลายข้ันตอน คือ มารดาและเด็กก่อนวัยเรียนท่ีเข้ารับ

บรกิารในศนูย์พัฒนาเดก็ก่อนวยัเรยีนของกรงุเทพมหานคร 

จ�านวน 445 คู่ และครูประจ�าชั้น จ�านวน 7 คน เครื่องมือ

วิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมของเด็ก ความรู้

และพฤติกรรมของมารดา สิ่งแวดล้อมท่ีบ้าน สิ่งแวดล้อม

ในศูนย์พัฒนาเด็ก และแบบบันทึกข้อมูลท่ัวไป วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติการถดถอยโลจิสติก 

 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะโภชนาการเกินของเด็ก 

ก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มีอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 11.9 ปัจจยัทีม่สีามารถท�านายภาวะโภชนาการเกนิ

ของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่  

การบริโภคอาหารของเด็ก (OR = 10.27, 95%CI =  

3.60 - 29.32) การเคลือ่นไหวร่างกายของเดก็ (OR = 4.30, 

95%CI = 1.63 - 11.34) ความรู้ของมารดา (OR = 3.19, 

95%CI = 1.16 - 8.80) การจัดอาหารของมารดา (OR = 

5.63, 95%CI = 2.19 - 14.52) อาหารทีจ่ดัเกบ็ในบ้าน (OR 

= 9.57, 95%CI = 3.06 - 29.90) พื้นที่ท�ากิจกรรมที่บ้าน 

(OR = 6.28, 95%CI = 2.45 - 16.06) และการจัดอาหาร

ของศูนย์ฯ (OR = 0.21, 95%CI = 0.05 - 0.91) มีอ�านาจ

การท�านายร้อยละ 93 ผลการวิจัยน้ี ให้ข้อเสนอแนะว่า 

พยาบาลและผู้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนา

เด็กวัยก่อนเรียนและในชุมชนสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้

เป็นแนวทางพฒันาโปรแกรมส่งเสรมิสุขภาพเพือ่ปรบัเปล่ียน 

พฤติกรรมสุขภาพและป้องกันภาวะโภชนาการเกินให้แก่

เด็กก่อนวัยเรียนโดยเน้นให้มีการปฏิบัติแบบพหุระดับ

ค�ำส�ำคัญ: ภาวะโภชนาการเกิน เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก   

Abstract

 This study aimed to determine the  

associative and predictive factors of overweight 

among preschool children. A multi-stage random 

sampling technique was used to recruit a sample 

of 445 pairs of mothers and preschoolers  

receiving services at the child development  

centers, Bangkok, and 7 teachers. Research  

instruments included self-report questionnaires 

consisting of the child’s behaviors, the mother’s 

knowledge and behaviors, the home environment, 

the child development center’s environment,  

and a demographic data record form. Descriptive 

statistics and binary logistic regression analysis 

were performed to analyze the data.

 The result revealed that 19.91% of  

preschool children in child development center 
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in Bangkok were overweight. Factors significantly 

predicting overweight among the preschool  

children were child’s food consumption behavior 

(OR = 10.27, 95% CI = 3.60-29.32), child’s physical 

activity (OR = 4.30; 95%CI,1.63-11.34), maternal 

nutritional knowledge (OR = 3.19; 95% CI,  

1.16-8.80), mother’s preparing food (OR = 5.63, 

95%CI = 2.19-14.52), food stored at home (OR = 

9.57, 95% CI = 3.06-29.90), home activities area 

(OR = 6.28, 95% CI = 2.45-16.06) and child care 

nutrition food (OR = 0.21, 95% CI = 0.05-0.91). 

These all predictors were together accounted  

for 93% of variance in overweight among the 

preschool children. These findings suggested 

that nurses or other health care providers who 

are responsible for child development centers 

and community could integrate the findings to 

involve a guideline for health promotion and 

behavioral modification for overweight prevention 

among preschoolers.

Key words: overweight, preschool children, child 

development center  

ความส�าคัญของปัญหา 

 ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กก่อนวัยเรียน  

มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนท่ัวโลกกลายเป็นปัญหาสาธารณสุข

ที่ส�าคัญทั้งในประเทศที่ก�าลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนา

แล้ว จากการส�ารวจขององค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization [WHO], 2014) พบเดก็อาย ุ1- 5 ปี 

ทัว่โลกมภีาวะโภชนาการเกินและอ้วนสงูขึน้จากร้อยละ 6.4 

ในปี ค.ศ. 2010 เป็น ร้อยละ 6.7 ในปี ค.ศ. 2012 

ประเทศไทยก�าหนดให้เด็กที่มีน�้าหนักสูงกว่าค่ามัธยฐาน

ของน�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็ก (Median weight 

for height) มากกว่า +2SD เป็นเด็กที่มีภาวะโภชนาการ

เกิน (Ministry of Public Health [MOPH], 1999)  

จากการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยปี 

พ.ศ. 2555 พบว่า เด็กอายุ 1-5 ปี ในกรุงเทพฯ มีความชุก

ของภาวะโภชนาการเกินสูงที่สุด พบร้อยละ 13.6  

(National Statistical Office [NSO], 2013)

 ภาวะโภชนาการเกินในเด็กก่อนวัยเรียนส่งผล 

กระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา พบว่า

เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินจะเกิดภาวะอุดกั้นทางเดิน

หายใจขณะนอนหลบั มอีาการหยดุหายใจในช่วงหลบัท�าให้

กลางคืนนอนไม่เพียงพอ มีอาการง่วงนอนเวลากลางวัน  

ส่งผลให้ผลการเรียนของเด็กตกต�่า (Society of Pediatric 

Nutrition of Thailand & The Royal College  

Pediatricians of Thailand, 2014) ผลกระทบด้านจิตใจ

และสังคม เด็กจะขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึมเศร้า 

และแยกตัวจากสังคมกลุ่มเพื่อน (Puder & Munsch, 

2010) และเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินยังมีความเสี่ยงต่อ

การเป็นโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่ถึงร้อยละ 30 (Mosuwan, 

2013) ซึ่งโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่ เป็นสาเหตุการเกิดโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ 

โรคมะเร็ง เป็นต้น

 แนวคิดแบบจ�าลองนิเวศวิทยาในเด็กที่มีภาวะ

โภชนาการเกิน (Davison & Brich, 2001) กล่าวว่า ภาวะ

โภชนาการเกินในเด็กเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล

กับส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวบุคคล และขยายออกไป 

รอบ ๆ ในชุมชนและสังคม ซึ่งส่ิงแวดล้อมที่มีอิทธิพล

โดยตรงต่อเด็กก่อนวัยเรียนมากที่สุด คือ ครอบครัวเพราะ

มบีทบาทหน้าทีใ่นการอบรมเลีย้งดเูดก็ให้มกีารเจรญิเตบิโต

และพัฒนาการที่สมวัย แต่ปัจจุบันร้อยละ 29.55 ของ

ครอบครวัส่งเดก็วยันีเ้ข้ารบับรกิารในสถานศกึษาก่อนวัยเรยีน 

เพื่อให ้เด็กได ้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ เหมาะสม  

(Quality Learning Foundation [QLF], 2014) และศนูย์

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานศึกษาหน่ึงที่ผู้ปกครอง

เ ลือกใช ้บริการ เป ็นสถานที่ ให ้การอบรมเลี้ ยงดู 

จดัประสบการณ์และส่งเสรมิพฒันาการเรยีนรูใ้ห้เดก็ได้รบั

พัฒนาการครบทุกด้านตามวัยตามศักยภาพของเด็ก 

แต่ละคน จงึเป็นอกีส่ิงแวดล้อมทีม่บีทบาทในการอบรมดแูล

เด็กก่อนวัยเรียนรองจากครอบครัว 

 การทบทวนวรรณกรรมพบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ภาวะโภชนาการเกินของเด็กก่อนวัยเรียน ได้แก่ ปัจจัย 

ด้านเดก็ พบว่าพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของเดก็เป็นตัว

ก�าหนดภาวะโภชนาการของเด็กโดยตรง เด็กที่มีภาวะ

โภชนาการเกินมีพฤติกรรมบริโภคอาหารในปริมาณที่มาก


