
ปัจจัยท�ำนำยภำวะสุขภำพเด็กวัยก่อนเรียน

Predictors of Health Status of Preschool Children  

วชรีกร อังคประสาทชัย, พย.ม.1* ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, Ph.D.2 สาวิตรี วงศ์อินจันทร์, พย.ม.1

Wachareekorn Aungkaprasatchai, M.N.S., Yunee Pongjaturawit, Ph.D., 

Sawitree Wonginjun, M.N.S.
 

บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านายนี้ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายภาวะสุขภาพของเด็ก

วัยก่อนเรียน ได้แก่ พื้นอารมณ์ของเด็ก อายุของมารดา  

รปูแบบการเลีย้งดู และสภาพแวดล้อมทีบ้่าน กลุม่ตวัอย่าง

คัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน จ�านวน 140 ราย 

เป็นมารดาของเด็กวัยก่อนเรียนท่ีน�าบุตรมารับบริการใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถาม

การรับรู ้ภาวะสุขภาพ แบบสอบถามพื้นอารมณ์ และ

แบบสอบถามสภาพแวดล้อมท่ีบ้าน มีค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับ .87, .79 และ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พรรณนา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวจิยัพบว่า สภาพแวดล้อมทีบ้่านมคีวามสมัพันธ์ 

ทางบวกกับภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (r = .228, p < .01) และสภาพแวดล้อม 

ที่บ้าน เป็นปัจจัยท�านายตัวเดียวและดีท่ีสุด (β = .228)  

ต่อภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน โดยสามารถท�านาย

ได้ร้อยละ 5.2 (R2
adj

 = .045, F
2,138

 = 7.578, p < .01)  

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า พยาบาลและผู้มีหน้าท่ีดูแล

สุขภาพเด็กควรผลักดันและสนับสนุน ให้ผู้ปกครอง จัด

สภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสม สะอาดปลอดภัย และมี

ความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กวัยเรียน ซึ่งจะช่วยส่งผล

ทางบวกต่อภาวะสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน

ค�ำส�ำคัญ: เด็กวัยก่อนเรียน ภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อม

ที่บ้าน  

Abstract

 This predictive correlation study aimed  

to examine predictors of the health status of 

preschool children, including child temperament, 

mother’ age, type of child rearing, and home 

environment. A multi-stage random sampling  

was used to recruit a sample of 140 mothers of 

preschool children, who brought their children to 

received service in child development centers, 

Chon Buri manucipality, Chon Buri province. Data 

were carried out from March to June, 2017.  

Research instruments included a demographic 

questionnaire, the health status perception  

questionnaire, the child temperament questionnaire, 

and the Home Observation for the Measurement 

of Environment inventory. Their reliabilities were 

.87, .79, and .87, respectively. Data were analyzed 

by using descriptive statistics, Pearson’s correlation 

coefficients and Stepwise multiple regression 

analysis. 

 The results revealed that there was a  

positively significant relationship between home 

environment and the preschool’ health status  

(r = .228, p < .01). Home environment is the only 

and the best predictor (β = .228) of the child 

health status accounted for 5.2% of variance 

prediction (R2
adj

 = .045, F
2,138

 = 7.578, p < .01). These 

findings indicate that nurse and related child 

1 อาจารย์ประจ�า คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

* ผู้เขียนหลัก (Corresponding author) e-mail: wachareekorn@buu.ac.th

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2561
Volume 26 No. 3 (Jul - Sep) 2018

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา52 ปัจจัยท�านายภาวะสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน



The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University 53Predictors of Health Status of Preschool Children 

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2561
Volume 26 No. 3 (Jul - Sep) 2018

healthcare personnel should encourage and  

support parents to provide appropriate, clean and 

safe environment at home for age-appropriate, 

and that could result in positive health status for 

preschool children.

Key words: preschool children, health status, 

home environment  

ความส�าคัญของปัญหา

 เด็กวัยก่อนเรียน มีอายุระหว่าง 3-5 ปีเป็นช่วงวัย

ทีส่�าคญัของการวางรากฐานชวีติ และอยูใ่นช่วงก�าลงัเจรญิ

เตบิโต พึง่พาตนเองได้มากขึน้ เริม่เป็นอสิระจากบดิามารดา 

เป็นตวัของตวัเองเพิม่มากขึน้ เดก็ต้องการท�าส่ิงต่าง ๆ  ด้วย

ตนเอง เริ่มพัฒนาทักษะในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ทักษะ

การดูแลตนเอง ทักษะการเคลื่อนไหว และพัฒนาการด้าน

ต่าง ๆ ให้ดีมากย่ิงข้ึน (Klunklin, 2011) เด็กในวัยนี้จะ

พยายามช่วยเหลือและท�ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

พัฒนาการส่วนใหญ่ของเดก็วยัก่อนเรยีนจะสามารถปรับตวั

เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมที่

เหมาะสมในการช่วยเหลือตนเองเพื่อเตรียมอยู่ในสังคมที่

กว้างขึ้นต่อไป นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังเป็นวัยของการเรียนรู้

โลกและสังคมรอบตัว เด็กจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ 

รอบตวัมากขึน้ เรยีนรูก้ารปรบัตวักับสิง่แวดล้อมและสงัคม 

(Hockenbery & Wilson, 2013) อีกทั้งยังอยู่ในช่วงที่มี

การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงจ�าเป็นที่บิดามารดาหรือ

ผู้ดูแลจะต้องท�าความเข้าใจ เอาใจใส่ และคอยสนับสนุน 

เพื่อให้มีการพัฒนารากฐานของชีวิตเด็กในวัยน้ีได้อย่างถูก

ต้องเหมาะสมต่อไป

 เดก็วยัก่อนเรยีนแม้ว่าจะเริม่มปีฏสิมัพนัธ์กบับคุคล

ภายนอกมากขึ้น และสามารถท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย

ตนเองอย่างคล่องแคล่วมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสภาพ

ร่างกายและพัฒนาการด้านอื่น ๆ ยังต้องมีการพัฒนาอีก

มาก และยงัคงต้องพึง่พาบิดามารดาหรอืผูด้แูลในบางเรือ่ง 

ได้แก่ ความปลอดภัยในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  การควบคุม

พฤตกิรรมการแสดงออกทางสงัคมทีเ่หมาะสม การรบัประทาน 

อาหาร การดแูลความสะอาดร่างกาย และการดแูลสขุภาพ

ทัว่ ๆ  ไปของเดก็ เป็นต้น (Hockenbery & Wilson, 2013) 

มีรายงานการศึกษา พบว่าเด็กที่มีอายุ 2-5 ปี มีฟันผุเกิน

ค่าที่ก�าหนด และมีรูปร่างสมส่วนต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

ร้อยละ 68.6 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพ

และพฒันาการ คือ อายเุดก็ พ้ืนอารมณ์ของเดก็ อายมุารดา 

การศึกษาของผู ้ปกครอง รายได้ครอบครัว ลักษณะ

ครอบครัว และสิง่แวดล้อมทีบ้่าน (Thongmorn, Sisa-ard, 

& Yodmalai. 2011) และเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 6  

มีพัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเองสมวัย 

ร้อยละ 86.9 สงสัยล่าช้า ร้อยละ13.1 โดยปัจจัยที่มี 

ความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ได้แก่ อายุเด็ก พื้นอารมณ์ของเด็ก อาชีพแม่ เด็กกิน

นมแม่อย่างเดียว 6 เดือนขึ้นไป และระดับการศึกษาของ

ผู้ดูแล (Prommin, Kangkun, & Chariyajirawattana, 

2014) บดิามารดาหรอืผูดู้แลจงึควรคอยสนบัสนนุและดแูล 

พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า เพื่อให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการ

ที่เหมาะสมเป็นไปตามวัย 

 ภาวะสุขภาพของเด็กวัยก ่อนเรียน หมายถึง 

พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ภาวะ

โภชนาการ และปัญหาสขุภาพ ซึง่มอีทิธพิลผลต่อการเจรญิ

เติบโตและพัฒนาการของเด็ก การค้นพบปัญหาสุขภาพ

และพัฒนาการที่ผิดปกติหรือมีภาวะเส่ียงในเด็ก ต้ังแต ่

อายุน้อยกว่า 5 ปี และรีบให้การช่วยเหลือหรือส่งเสริมที่

เหมาะสม จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหา ลดความพกิาร 

และลดความสูญเสียด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2017) 

ดังนั้นบิดามารดาหรือผู ้ดูแลจึงควรให้ความส�าคัญต่อ 

การดูแลสุขภาพ โดยการสร้างเสริมสุขภาพให้เด็กวัย 

ก่อนเรยีนมภีาวะสขุภาพทีเ่หมาะสม แนวคดิการสร้างเสรมิ 

สขุภาพของ Pender (1996) ได้อธบิายไว้ว่า การสร้างเสรมิ 

สขุภาพเป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่สขุภาพกาย จติใจ 

สงัคม และจติวญิญาณ ซึง่มคีวามแตกต่างกนัไปตามวัย และ

มีปัจจัยที่ท�าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่

เกีย่วข้องกับสขุภาพท้ังสิง่ทีอ่ยูภ่ายในตัวบคุคล และสิง่ทีอ่ยู่

ภายนอกบุคคล 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่ มี 

ความเกีย่วข้องกบัภาวะสุขภาพของเดก็วยัก่อนเรยีน ได้แก่ 

ปัจจัยด้านตัวเด็ก ที่ส�าคัญคือ พื้นอารมณ์ของเด็ก ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนที่มีมาตั้งแต่เกิด เป็น


