
ผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ภาวะโภชนาการส าหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน  ต าแหน่ง นักโภชนาการ

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     
เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นที่ส าคัญของชีวิต เนื่องจากเป็นรากฐานของการพัฒนา                  

ด้านการเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ มีสุขภาพดีและพัฒนาการสมวัยเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเด็กในช่วงวัยนี้มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสมอง1 หากได้รับ
สารอาหารในปริมาณที่น้อยหรือมากเกินไป หรือร่างกายได้รับเพียงพอแต่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน ซึ่งจากรายงานประจ าปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีภาวะเด็กเตี้ย     
ร้อยละ10.16 เด็กผอมร้อยละ 5.49 เด็กอ้วน ร้อยละ 9.90 เด็กสูงดีสมส่วนร้อยละ 50.502 ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 573หากเด็กได้รับการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
และได้รับการเลี้ยงดูและปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม จะช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโต
ทางด้านร่างกายที่เป็นปกติและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งที่บ้านผู้ปกครองจึงมีบทบาทหลักที่       
จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ซึ่งต้องมีความรู้ เข้าใจใน       
การเลือกอาหารและปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ส่วนถ้าอยู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเด็ก         
ได้รับประทานอาหารจากการจัดเมนูอาหารทีไ่ด้มาตรฐานตามหลักโภชนาการ ก็จะส่งผลให้เด็กมีแนวโน้ม
การเจริญเติบโตที่เป็นปกติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ภาวะโภชนาการ จึงได้จัดท าชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ
ส าหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคและมีแนวโน้ม
ภาวะโภชนาการดีขึ้น เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม เนื่องจากเมื่อผู้ปกครองได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้อง ปฏิบัติสม่ าเสมอและน าไปปฏิบัติกับเด็กที่อยู่ที่บ้าน เด็กได้รับอาหารที่มีปริมาณและ
สารอาหารที่ครบถ้วน เพียงพอ ที่ได้รับการดูแล ณ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแนวโน้มภาวะโภชนาการดีขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากร :  เด็กปฐมวัยของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ านวน 198 คน
กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม จ านวน 76 คน 
เครื่องมือ : 1) ชุดแพคเกจความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส าหรับผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะเสี่ยง                      
และทุพโภชนาการ (วัดผลคะแนนความรู้ก่อน-หลัง) และติดตามการให้อาหารของผู้ปกครองตามการ
บริโภคที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย หลังจากจัดชุดแพคเกจฯ 1 เดือน 

2) ชุดเมนูอาหาร “เพิ่มนม เสริมไข่ จัดอาหารตามวัย ลดแป้ง ไขมัน” 
การเก็บข้อมูลโดยใช้
1.แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 1-3 ปี ของส านักโภชนาการ กรมอนามัย   
วัดผลก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบบันทึกการบริโภคอาหาร (Food diary) วัดผลก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลา : การศึกษาครั้งนี้จัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยวัดผล
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

ผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการส าหรับ เด็ก      

ที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

สรุปผลและอภิปราย
จากผลการวิจัยการจัดชุดกิจกรรมฯพบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อน-หลัง 

เข้าร่วมกิจกรรมมีร้อยละของเด็กที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นทุกข้อ (มีทั้งหมด 20 ข้อ) เนื่องมาจาก
ผู้ปกครองมีความรู้ในการส่งเสริมด้านอาหารและโภชนาการ และการน าความรู้และทักษะไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น แต่ยังพบเด็กบางส่วนไม่ปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมซึ่ง
พบว่ามีทุกข้อ ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 17.1  (จ านวน 8 ข้อ) ส่วนพฤติกรรมที่เหมาะสมที่เด็กไม่ได้ปฏิบัติมีมากกว่าร้อยละ 
30 ที่พบว่าเป็นปัญหาและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงมีน้อยได้แก่ กินอาหารกลุ่มผัก วันละ 2 ทัพพีทุกวัน, กินปลา 
1 สัปดาห์อย่างน้อย 3 วัน, กินยาน้ าเสริมธาตุเหล็กตามภาวการณ์เจริญเติบโต และไม่กินขนมขบเคี้ยว ส่วนการจัดชุด
เมนูอาหารเพิ่มนมเสริมไข่ จัดอาหารตามวัย ลดแป้ง ไขมัน (ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ) เมื่อดูพลังงานเฉลี่ย            
จากการบันทึกด้วย food diary ของกลุ่มเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพโภชนาการ(ที่บ้าน-สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) พบว่ามีค่า
พลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม  ส่วนการประเมินภาวะโภชนาการเด็กเมื่อครบ 3 เดือนหลังจากจัด            
ชุดกิจกรรมพบว่า พบว่ามีเด็กแนวโน้มภาวะโภชนาการดีขึ้นจ านวน  17 คน  ซึ่งภาวะโภชนาการเข้าเกณฑ์ปกติแล้ว
จ านวน 10 คน ซึ่งอาจต้องศึกษาในระยะยาวในการด าเนินงานและการติดตาม เพื่อให้เห็นความชัดเจนของภาวะ
โภชนาการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กในระยะยาวต่อไป และศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ 
พันธุกรรม โรคประจ าตัว ภาวะเจ็บป่วยการพักผ่อน ปัญหาพฤติกรรมการกิน เช่น เบื่ออาหาร ไม่กินข้าว ฯ และพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1.การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าหรับเด็กในระยะยาวเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส าคัญที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการและติดตามดูแนวโน้มภาวะโภชนาการในระยะยาว
2.งานวิจัยครั้งถัดไปควรศึกษาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า
ก า ร จั ด ชุ ด กิ จ ก ร ร ม ฯ ค รั้ ง นี้  ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ด็ ก ที่ มี ภ า ว ะ เ สี่ ย ง                              

และทุพโภชนาการ เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม และภาวะโภชนาการดีขึ้น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ความร่วมมือของผู้ปกครองและบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้อ านวยการฯ อนุมัติให้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  (Routine to research) ท าให้การจัด

วิจัยในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์

อ้างอิง 1.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์และส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานร้อยละของเด็กปฐมวัย เตี้ย ผอม อ้วน และสูงดีสมส่วน ณ. วันที่ 14 มกราคม 2561 2. ประไพพิศ สิงหเสม, ศักรินทร์ สุรรณเวหา และ อติญาณ์ ศรเกษตริน. การส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัย    ก่อนเรียน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา; 2560.
3. ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี สมส่วน. ; 2560 4. นางสาวโชติรส สุทธิประเสริฐ , บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเตาะแตะ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2557
5. นพ. วชิระ เพ็งจันทร์, Health literacy :กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; 2560

1.อาหารตามวัย

3.การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 4.การแก้ไขเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและทุพฯ

2.การอ่านฉลากโภชนาการ
กิจกรรม

Walk rally
ผลการติดตามการให้อาหารเด็กปฐมวัย
ส าหรับผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองมีการจัด
อาหารเป็นไปตามมาตรฐานโภชนาการร้อย
ละ 50 ได้แก่  การเลือกจัดอาหารให้มี
ปริมาณตามที่เด็กควรได้รับ และจัดให้ตาม
ความถี่ที่เหมาะสมในแต่สัปดาห์,วัน 
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ไม่เตมิน ำ้ตำลในอำหำรที่ปรุงสุกแล้ว

ไม่เตมิเคร่ืองปรุงรสเค็ม เช่น น ำ้ปลำ ซีอ้ิ๊ว แม็กกี ้ในอำหำรที่ปรุงสุกแล้ว ทุกครัง้

ไม่กินขนมขบเคีย้ว เช่น ปลำเส้นปรุงรส มันฝร่ังทอด ขนมปังเวเฟอร์ ขนมปังแท่ง    เป็นต้น

ไม่กินขนมเบเกอร่ี เช่น เค้ก พำย โดนัท เป็นต้น

ไม่กินขนมที่มีรสหวำน เช่น ไอตมิหวำนเยน็ ช็อคโกแล็ต หมำกฝร่ัง ลูกอม เยลล่ี เป็นต้น

ไม่ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีรสหวำน เช่น น ำ้อัดลม น ำ้หวำน โกโก้เยน็ ชำเยน็ น ำ้ป่ัน  น ำ้ผลไม้ นมเปรีย้ว เป็นต้น

ไม่กินเนือ้สัตว์ตดิมัน เช่น หมูสำมชัน้ ขำหมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ด เป็นต้น

กินอำหำรประเภทผัด ทอด และกะท ิ(เลือกให้ตรงตำมภำวะกำรเจริญเตบิโตของเดก็) 1)ไม่มำกกว่ำ 4 อย่ำงต่อวัน ส ำหรับเดก็ที่มีกำร
เจริญเตบิโตด ี 2)ไม่มำกกว่ำ 3 อย่ำงต่อวัน ส ำหรับเดก็อ้วนและกลุ่มเส่ียง  3)มำกกว่ำ 4 อย่ำงต่อวัน ส ำหรับเดก็ขำดอำหำรและกลุ่ม…

กินยำน ำ้เสริมธำตุเหล็ก (เลือกให้ตรงตำมภำวะกำรเจริญเตบิโตของเดก็)  1) สัปดำห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 1 ช้อนชำ ส ำหรับเดก็ที่มีกำร
เจริญเตบิโตด ี2) ทุกวัน ๆ ละ 1 ช้อนชำ ส ำหรับเดก็ที่ขำดอำหำรและกลุ่มเส่ียง เป็นเวลำ 1 เดอืน

กินอำหำรที่เป็นแหล่งธำตุเหล็ก เช่น ตบั เลือด เป็นต้น สัปดำห์ละ  1-2 วัน

กินไข่ สัปดำห์ละ 3-7 วัน ๆ ละ 1 ฟอง

กินปลำ สัปดำห์ละอย่ำงน้อย 3 วัน

ดื่มนม 1)นมสดรสจดื วันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน ส ำหรับเดก็ไม่อ้วน และเดก็อ้วนอำยุ 1-2 ปี   2) นมพร่องมันเนย/นมขำดมันเนย 
วันละ 2-3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน ส ำหรับเดก็อ้วนอำยุ 3 ปี 

กินอำหำรกลุ่มเนือ้สัตว์ วันละ 3 ช้อนกินข้ำว ทุกวัน

กินอำหำรกลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน ทุกวัน

กินอำหำรกลุ่มผัก วันละ 2 ทพัพ ีทุกวัน

กินอำหำรกลุ่มข้ำว-แป้ง วันละ 3 ทพัพ ีทุกวัน

กินอำหำรว่ำง วันละ 2 ครัง้ (ช่วงสำยและช่วงบ่ำย) ทุกวัน

กินอำหำรหลัก วันละ 3 มือ้ (เช้ำ กลำงวัน เยน็) ทุกวัน

กินอำหำรเช้ำที่มีกลุ่มอำหำรอย่ำงน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้ำว-แป้งและเนือ้สัตว์ หรือกลุ่มข้ำว-แป้งและนม ทุกวัน

กรำฟแสดงร้อยละกำรปฏบิัตพิฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรที่เหมำะสม

ส ำหรับเดก็ปฐมวัย

ร้อยละของพฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรที่เหมำะสม (ก่อน) ร้อยละของพฤตกิรรมกำรบริโภคอำหำรที่เหมำะสม (หลัง)


