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บทคัดย่อ
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีความ

สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนการสืบค้นข้อมูลกระท�าอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหางาน

วิจัย ที่มีรายงานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2559 ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ

งานวิจัยท่ีพัฒนาโดยสถาบันโจแอนนาบริกส์ สกัดข้อมูลโดยใช้แบบสกัดข้อมูลที่พัฒนาโดยสถาบัน  

โจแอนนาบรกิส์ ผลการสืบค้นอย่างเป็นระบบ พบงานวจัิยทีศึ่กษาเกีย่วกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ

ในเด็กวัยก่อนเรียนทั้งหมด 28 เรื่อง งานวิจัย 20 เรื่องถูกคัดออกเนื่องจากไม่ตรงเกณฑ์การคัดเลือกและไม่

สามารถเข้าถึงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ มีงานวิจัย 8 เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์คัดเลือก  งานวิจัยทั้งหมด 

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ งานวิจัยท่ีคัดเลือกมาไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ใน 

ด้านความเหมือนของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนัน้จงึใช้วธีิการสรปุเชงิเน้ือหาเพือ่บรรยายลกัษณะของ

ปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับภาวะโภชนาการ ผลการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบครั้งนี ้

พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนคือปัจจัยด้านครอบครัวท่ีส่วนใหญ ่

ได้มาจากคุณลักษณะของมารดาและปัจจัยด้านตัวเด็กเอง ข้อเสนอแนะจากผลการทบทวนงานวิจัยคร้ังนี ้

คอืการน�าปัจจัยทีส่ามารถปรบัเปล่ียนได้ไปพฒันาเป็นโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการในกลุม่วยันีต่้อไป

 ค�าส�าคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, ภาวะโภชนาการ, เด็กวัยก่อนเรียน

1อาจารย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, Corresponding author: bthatchai@hotmail.com
2ผู้อ�านวยการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
3อาจารย์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

�������������� ��25 ����2.indd   8 27/12/2562   9:37:12



9The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

Factor	Related	to	Nutritional	Status	Among	Preschool	Aged	Children:																																									

A	Systematic	Review	

Sakkarin Suwanwaha, D.N.S.1

Amavasee Ampansirirat, Dr.H.P.2

Wiparat Suwanwaiphatthana, PhD.3

(Received: January 17th, 2019; Revised: March 8th, 2019; Accepted: November 27th, 2019)

Abstract
This systematic review aimed to summarize the best available evidence on factors related to nutritional  

status among preschool-aged children. A systematic search was undertaken to identify studies  

published from 1987 to 2016. The Study Appraisal Form for experimental study developed by the Joanna 

Briggs Institute was used to appraise the studies. Data was extracted by using the Data Extract Form  

developed by the Joanna Briggs Institute The systematic search identified a total of 28 studies investigating 

factors affecting nutritional status among preschool-aged children. Twenty studies were excluded because  

of ineligibility for inclusion criteria and inaccessibility to full text. Eight studies met the review inclusion  

criteria, all of which were correlational descriptive study. All selected studies could not be compared 

in terms of homogeneity of independent and dependent variables; thus, the results were narrative  

summarized to describe the characteristics of factors and its associations with nutritional status. The results 

of this systematic review revealed that, preschool-aged children, family factors that mostly derived from 

characteristics of mothers and children themselves were associated with nutritional status. This systematic 

review recommends factors that influence nutritional status of preschool-aged children. These modifiable 

factors should be manipulated for developing further nutrition promoting programs in this age group.
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บทน�า
 ขณะนี้ทั่วโลกประสบปัญหาโภชนาการ  

ทัง้ขาดแคลนอาหารและบรโิภคเกนิ พบว่าในแต่ละ

ปีจะมีเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี เสียชีวิตจากการขาดสาร

อาหารประมาณ 5 ล้านคน ในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน

อายุต�่ากว่า 3 ปี มีภาวะขาดอาหารแบบเฉียบพลัน

ระดับรุนแรงถึง 20 ล้านคน (International Food 

Policy Research Institute, 2015) ส่วนใหญ่อยู่ใน

แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีเด็ก

ท่ีขาดสารอาหารท�าให้ร่างกายเต้ีย น�้าหนักตัวน้อย 

และซูบผอมรวม 311 ล้านคนท่ัวโลก ต้องมีค่าใช้

จ่ายในการดูแลรกัษาปีละ 1-2 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั 

(Sain & Caroline, 2012)

 ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนยัง

เป็นปัญหาส�าคัญของประเทศก�าลังพัฒนา ปัจจุบัน

มีเด็ก 170 ล้านคน ที่มีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ และ

ในแต่ละปียังพบเด็กในกลุ่มนี้เสียชีวิตอันเนื่องมา

จากน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ถึง 3 ล้านคน (วิภา มะลา,  

2552) นอกจากน้ีโรคอ้วนในเด็กก็ก�าลังเป็นปัญหา

ใหม่และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วท่ัวโลก 

จากการส�ารวจในปี ค.ศ. 2011 พบว่าเด็กอายุต�่า

กว่า 5 ปี มีมากกว่า 40 ล้านคน ที่มีน�้าหนักเกิน

เกณฑ์มาตรฐาน (ลวณา ไพศาลพยัคฒ์, 2540) 

นอกจากผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายจากภาวะ 

ทุพโภชนาการที่ท�าให้เด็กเติบโตช้า ภูมิต้านทาน

พร่อง โลหิตจาง อ่อนเพลีย และเฉื่อยชาแล้ว 

(Edris, 2007) ในด้านสติปัญญายังพบว่าภาวะ 

ทุพโภชนาการท�าให้เด็กมีการพัฒนาทางสติปัญญา 

ทีล่่าชา้ มสีมาธสิัน้ ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละ 

สติปัญญาต�า่ลง โดยพบว่าเด็กทีมี่ภาวะทพุโภชนาการ 

รนุแรง เต้ีย ผอม ในวยัก่อนเรยีนจะท�าให้คะแนนไอ

คิวของเด็กอายุ 8-10 ปี หายไป 3-10 จุด เป็นผู้ใหญ่ 

ที่มีไอคิวต�่า 1-3 จุด (Kikafunda & Tumwine, 2006)  

ในขณะเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกินหรอืเป็นโรคอ้วน 

ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน กล่าว

คือปัญหาสุขภาพของเด็กท่ีเป็นโรคอ้วนมีต้ังแต่

เหนื่อยง่าย การเรียนรู้ช้ากว่าเด็กที่มีน�้าหนักตัว

ปกติ มีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มี

ภาวะไขมันสะสมในตับ นิ่วในถุงน�้าดี โรคทางเดิน

หายใจ หอบ ภูมิแพ้ นอนกรน หยุดหายใจเป็นพักๆ  

ปวดข้อเข่า เส่ียงโรคมะเร็งมากกว่าเด็กไม่อ้วน  

(Jyothi, Khyrunnisa, Saraswathi, & Jamuna, 2003)

โดยเฉพาะเด็กอ้วนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง  

ไขมันในเลือดสูง และเป็นเบาหวาน จะยิง่เส่ียงป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ส�าหรับ

ปัญหาสขุภาพจิตท่ีเด็กอ้วนอาจต้องเจอน้ันคือ ภาวะ

ซึมเศร้าสงูกว่าเด็กปกติ ซ่ึงกระทบต่อการเรียนและ

คุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (Ying, 1994) จาก

ผลกระทบท่ีมีต่อภาวะทุพโภชนาการและโรคอ้วน 

ในเด็กวัยก่อนเรียน จึงจ�าเป็นท่ีต้องป้องกันและ

ลดผลกระทบที่กล่าวมา การป้องกันวิธีหน่ึงก็

คือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการทั้ง

ทุพโภชนาการและโรคอ้วน เพื่อท่ีจะน�าปัจจัยท่ี

สามารถปรบัเปลีย่นและจดักระท�าได้ไปวางแผนใน

โปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการต่อไป

 จากสภาวการณ์ของปัญหาโภชนาการใน

ภาพรวมของเด็กวัยก่อนเรียนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  

พบว่าปัจจยัทีมี่ผลต่อภาวะโภชนาการ เป็นประเด็น

ที่ส�าคัญที่มีการศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรม

เบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ

ในประชากรในกลุ ่มวัยดังกล่าวพบว่ามีความ

หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละกลุ ่มวัย  

ทั้งในด้านปัจจัย ตัวบ่งชี้ปัจจัย และวิธีการประเมิน

ภาวะโภชนาการ ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่าง
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ยิ่งท่ีควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนในบริบท

ของประเทศไทย อีกทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในประชากรในกลุ่ม

วัยดังกล่าวในระยะเวลา 30 ปี ย้อนหลังต้ังแต่ ปี 

พ.ศ. 2530-2559 มีจ�านวนมากเพียงพอ แต่ยังไม่มี 

การทบทวนงานวจิยัอย่างเป็นระบบเพือ่สงัเคราะห์ 

องค์ความรู ้จากการจัดหมวดหมู่ของปัจจัยที่มี

ผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน ผู้วิจัย

จึงสนใจท่ีจะศึกษาทบทวนงานวิจัยอย่างเป็น

ระบบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการใน

ประชากรในกลุ่มวัยนี้ เพื่อจัดหมวดหมู่ของปัจจัย

แต่ละด้านทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัต่อภาวะโภชนาการ  

ไว้เป็นแนวทางในการส่งเสริมภาวะโภชนาการใน

ประชากรในกลุ่มวัยนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพือ่สรปุองค์ความรูข้องการศกึษาเกีย่วกบั

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็ก

วัยก่อนเรียนด้วยวิธีการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็น

ระบบ

ระเบียบวิธีวิจัย	
 การศึกษาครั้งนี้ เป ็นการรวบรวมและ

วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ 

(Documentary systematic review) ข้ันตอนของ

สถาบันโจนาแอนบริกส์ (The Joanna Briggs 

Institute, 2014) 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การ

ก�าหนดหัวข้อ 2) การก�าหนดวัตถุประสงค์และ

ค�าถามส�าหรับการทบทวน 3) การก�าหนดเกณฑ ์

การคัดเลือกงานวิจัย  4) การสืบค้นงานวิจัย   

5) การประเมินคุณภาพงานวิจัย 6) การสกัด

ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัย และ  

7) การน�าเสนอผลการทบทวน เนื่องจากการวิจัย

ครั้งนี้เป็นการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยจึงได้รับ

การพจิารณารบัรองด้านจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์

แบบยกเว้น (Exemption review) จากคณะกรรมการ

พิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
 ประชากรท่ีใช้ในการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบ คืองานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการในเด็กวยัก่อน

เรียนโดยก�าหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 1.  เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในประเทศไทย 

ท้ังที่ได ้รับการตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ ท่ีรายงานไว้ต้ังแต่ พ.ศ. 2530 ถงึ พ.ศ. 2559 

 2.  เป ็นงานวิจัยท่ีศึกษาในกลุ ่มเด็กวัย 

ก ่อนเรียนท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับป ัจจัยต ่างๆ 

ที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในแต่ละวัยของ 

กลุ่มนี้ โดยท่ีปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ันเป็นตัวแปรต้น

ของงานวิจัยที่น�ามาทบทวน

 3.  เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับผลลัพธ์

ของภาวะโภชนาการที่เป็นผลมาจากความสัมพันธ์

จากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นตัวแปรต้น โดยท่ีผลลัพธ ์

เหล่านัน้เป็นตัวแปรตามของงานวจิยัทีน่�ามาทบทวน

  4.  เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 

text)

  5.  เป็นงานวิจัยที่มีรูปแบบการวิจัยเป็น 

การศึกษาเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ 

 และก�าหนดเกณฑ์ในการคัดออกไว้ดังนี้

 1. เป็นรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนปี 

พ.ศ. 2530

�������������� ��25 ����2.indd   11 27/12/2562   9:37:13



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

12

 2.  เป็นรายงานวจิยัท่ีไม่ได้ศึกษาในเด็กไทย

วัยก่อนเรียน

 3.  เป ็นรายงานวิจั ย ท่ีน� า เสนอเพี ยง

บทคัดย่อหรือไม่สามารถเข้าถึงรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ได้

 4. เป็นรายงานวิจัยที่ไม่เป็นการศึกษาเชิง

พรรณนาหาความสัมพันธ์

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบจากรายงานการวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยว

กับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ

ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม

เกณฑ์ท่ีก�าหนด ซ่ึงการได้มาของกลุ่มตัวอย่างมีการ 

ด�าเนินการตามขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบดังรายละเอียดดังนี้

 1.  ผู ้วิจัยสืบค้นรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ตามค�าส�าคัญ (Key words) ภาษาไทย ท่ีก�าหนด

โดยครอบคลมุกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  เด็กก่อนวยัเรยีน  

เด็กปฐมวัย เด็กเล็ก และเด็กวยัเตาะแตะ และตัวแปร

ต้นและตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ปัจจัยท�านาย 

และภาวะโภชนาการ ทั้งนี้การระบุค�าส�าคัญอาจ

ปรับเปลี่ยนตามผลการสืบค้นแต่ละครั้ง เพื่อน�ามา

ใช้ในการระบุค�าส�าคัญในการสืบค้นครั้งถัดไป โดย

ก�าหนดแหล่งสืบค้นจากฐานข้อมูล (Data base) 

ดังนี ้ฐานข้อมูลงานวิจยักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses) 

ThaiJo ThaiLIS และ Thai Google Scholar 

 2.  การคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์ ท่ี

ก�าหนด ผู้วิจัย และผู้วิจัยร่วมคนท่ี 1 แยกกันอ่าน

รายงานวจิยัทีส่บืค้นได้ดูจากชือ่เรือ่ง บทคัดย่อ แล้ว

ท�าการคัดเลือกลงแบบคัดกรองงานวิจัยตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดท่ีคณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากนั้นน�าข้อมูล

มาเปรียบเทียบกัน

 3.  การประเมินคุณภาพงานวจิยั ผูว้จิยัและ

ผู้วิจัยร่วมคนท่ี 1 แยกกันอ่านรายงานการวิจัยเพื่อ

ประเมินคุณภาพงานวจิยั แล้วสรปุลงในแบบฟอร์ม

การประเมินคุณภาพงานวิจัยท่ีพัฒนาโดยสถาบัน 

โจแอนนาบรกิส์ จากน้ันน�าข้อมูลมาเปรยีบเทียบกนั

 4. การรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยและผู ้วิจัย

ร่วมคนที่ 1 แยกกันสกัดข้อมูลจากรายงานวิจัยที่มี

คณุภาพและบนัทกึลงในแบบบันทกึการสกดัข้อมูล

ท่ีพัฒนาโดยสถาบันโจแอนนาบริกส์ จากน้ันน�า

ข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

 5.  ผู ้วิจัยน�าข ้อมูลท่ีได ้จากแบบสรุป

รายงานวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ โดย

ลักษณะท่ัวไปและคุณลักษณะเชิงระเบียบวิธีวิจัย

ของรายงานวิจัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 

และวิเคราะห์ สรุปผลโดยใช้การวิเคราะห์สรุปเชิง

เนื้อหา เพื่อตอบค�าถามการทบทวน

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีม้ ี3 ประเภท 

ได้แก่ แบบคัดกรองงานวิจัยท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนตาม

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบประเมิน

คุณภาพงานวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ 

และแบบสกัดข้อมูล ของสถาบันโจแอนนาบริกส์  

ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลมีการควบคุม

คุณภาพ โดยผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมคนท่ี 1 แยกกัน

ประเมินโดยใช้แบบคัดกรองงานวิจัยที่สร้างข้ึน

ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวจิยัเข้าสู่การทบทวน

แบบประเมินคุณภาพการวิจัยและแบบบันทึกผล

การสกัดข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน

วิจัยและน�าข้อมูลจากการรวบรวมมาเปรียบเทียบ 

กบัเพือ่ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาท่ีรวบรวมได้  
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เม่ือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการสรุปผู ้วิจัย 

และผู้วิจัยร่วมคนที่ 1 ได้ท�าการปรึกษาเพื่อหามติ

หรือข้อสรุปร่วมกัน หากไม่สามารถตกลงกันได ้

ให้ผู้วิจัยร่วมคนที่ 2 เป็นผู้ลงมติ

การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์
แผนภูมิที่	1 กระบวนการคัดเลือกงานวิจัยที่น�ามาทบทวนอย่างเป็นระบบ

6 

ทบทวน แบบประเมินคุณภาพการวิจยัและแบบบนัทึกผลการสกดัขอ้มูลในการรวบรวมขอ้มูลจากรายงาน
วิจยัและนาํขอ้มูลจากการรวบรวมมาเปรียบเทียบกบัเพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหาท่ีรวบรวมได ้เม่ือมี 
ความคิดเห็นไม่ตรงกนัในการสรุปผูว้ิจยัและผูว้ิจยัร่วมคนท่ี 1 ไดท้าํการปรึกษาเพื่อหามติขอ้สรุปร่วมกนั 
หากไม่ สามารถตกลงกนัไดใ้หผู้ว้ิจยัร่วมคนท่ี 2 เป็นผูล้งมติ 

การวเิคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ 
แผนภูมิท่ี 1 กระบวนการคดัเลือกงานวิจยัท่ีนาํมาทบทวนอยา่งเป็นระบบ 

ผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ 
1. การประเมินระดบัความน่าเช่ือถือของงานวิจยัท่ีนาํมาทบทวน จากการทบทวนงานวิจยัทั้ง 8

เร่ือง เม่ือนาํมาประเมินระดบัความน่าเช่ือถือตามเกณฑข์องสเตทเลอร์ (Stetler, 1998) พบว่าเป็นงานวิจยัเชิง
พรรณนาหาความสัมพนัธ์ (Descriptive correlation) ทั้ง 8 เร่ือง ซ่ึงสามารถจดัระดบัความน่าเช่ือถือของ
งานวิจยัทั้ง 8  เร่ืองตามเกณฑด์งักล่าวในระดบั 4 ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

การสบืค้นเบ้ืองตน้ได้งานวิจัย จํานวน 28 เรื่อง 
จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี�
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  1 เรื่อง 
e-Theses                 4 เร่ือง 
ThaiJo 6 เร่ือง 
ThaiLIS 2 เร่ือง 
Thai Google Scholar 15 เร่ือง 

ผา่นเกณฑก์ารคดักรอง 
จาํนวน 8 เร่ือง 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การวิจยั จาํนวน 8 เร่ือง 

งานวิจยัจาํนวน 20 เร่ืองถูกคดัออกเน่ืองจาก 
-ไม่ไดศึ้กษาในกลุ่มเดก็วยัก่อนเรียน 
จาํนวน 4 เร่ือง 
-เป็นงานวิจยัท่ีตีพิมพก่์อนปี พ.ศ. 2530
จาํนวน 1 เร่ือง
-ไม่ไดศึ้กษาภาวะโภชนาการเป็นตวัแปรตาม
จาํนวน 2 เร่ือง
-ไม่เป็นรายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์
จาํนวน 13 เร่ือง 

นาํมาทบทวนอยา่งเป็นระบบ 
จาํนวน  8 เร่ือง 

ผลการทบทวนอย่างเป็นระบบ
 1.  การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ

งานวิจัยที่น�ามาทบทวน จากการทบทวนงานวิจัย

ทั้ง 8  เรื่อง เมื่อน�ามาประเมินระดับความน่าเชื่อถือ

ตามเกณฑ์ของสเตทเลอร์ (Stetler, 1998) พบว่าเป็น

งานวจิยัเชิงพรรณนาหาความสัมพนัธ์ (Descriptive 

correlation) ทัง้ 8 เรือ่ง ซ่ึงสามารถจัดระดับความน่า

เชื่อถือของงานวิจัยทั้ง 8  เรื่อง ตามเกณฑ์ดังกล่าว

ในระดับ 4 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่	1 การประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์

 2.  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน

 จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัย

ก่อนเรียน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่	2 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน 

7 

ตารางท่ี 1 การประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหลกัฐานเชิงประจักษ์ 

ระดบั ลกัษณะของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ จาํนวนเร่ือง 
1 การวิเคราะห์เมตา้จากงานวิจยัแบบทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก 0 
2 การวิจยัเชิงทดลองหรือการวิจยัแบบทดลองเชิงสุ่มทางคลินิก 0 
3 การวิจยัเชิงทดลองท่ีไม่มีการสุ่มทางคลินิก การทดลองในกลุ่มเดียวแบบวดัผล

ก่อน-หลงั การวิเคราะห์ผลแต่ละช่วงเวลาหรือการวิจยัแบบไม่ทดลองชนิดมีกลุ่ม
เปรียบเทียบ 

0 

4 การวิจัยแบบไม่ทดลองทั้ งในเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพนัธ์การวิจัยเชิง
คุณภาพหรือ การรายงานกรณีศึกษา 

8 

5 การวิจยัแบบประเมินผลโครงการ การใช้ผลการวิจัยหรือแนวทางปฏิบัติการ
พฒันาคุณภาพหรือรายงานผูป่้วย 

0 

6 ขอ้เสนอแนะหรือความเห็นจากคณะกรรมการท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ 0 
 
2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการในเดก็วยัก่อนเรียน 
จากการทบทวนงานวิจยัอย่างเป็นระบบ พบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะโภชนาการในเด็กวยั

ก่อนเรียน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 งานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเดก็วัยก่อนเรียน  
 
ผูแ้ต่ง/ปี กลุ่มตวัอยา่ง/

ภูมิภาคท่ีวิจยั 
ตวัแปรอิสระ ผลการวจิยั 

นพร        
อ้ึงอาภรณ์ 
(2556)  

เดก็อาย ุ0-6 
ปี จาํนวน 
372 คน/ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ช่วงอายเุดก็ นํ้าหนกั
แรกเกิด ลาํดบับุตร  
อายขุองบิดา การ
รับประทานขนมถุง  
และพฒันาการ 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบัภาวะทุพ
โภชนาการ ไดแ้ก่ ช่วงอายขุองเด็กในช่วงอาย ุ6-11 เดือน (p = 
.004) นํ้าหนกัแรกเกิดนอ้ย (p = .022) ลาํดบับุตรคนท่ี 4 ข้ึน
ไป (p = .028) อายขุองบิดามากกว่า 35 ปี (p = .025) การ
รับประทานขนมถุง 1 ถึง 4 หน่วยต่อสัปดาห์ (p = .004) และ
การประเมินพบสงสยัพฒันาการล่าชา้ (p = .038) 

ประสิทธ์ิ 
เขจรจิตร 
และคณะ 
(2556) 

เดก็อาย ุ1-5 
ปี จาํนวน 
364 คน/ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

นํ้าหนกัแรกคลอด 
การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
อายเุดก็ท่ีเร่ิมให้
อาหารเสริม อายแุม่
ตอนตั้งครรภ ์ระดบั
การศึกษาของแม่ 
สถานภาพสมรส

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะเต้ียไดแ้ก่ อายุแม่ตอนตั้งครรภ(์OR 
adj = .67, 95% CI = .55-1.81) ระดบัการศึกษาของแม่   (OR adj = 
.56, 95% CI = .43-1.70) และรายไดข้องครอบครัว(OR adj = 3.18, 
95% CI = 1.34-7.55) และเด็กมีภาวะผอมร้อยละ 11 (95% CI = 9.9-
10.9) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อภาวะผอมไดแ้ก่ อายแุม่ตอนตั้งครรภ ์
(OR adj = .59, 95%CI = .46-1.76) ระดบัการศึกษาของแม่ (OR adj = 
.62, 95% CI = .46-1.83) และรายไดข้อง 

นพร 

อึ้งอาภรณ์ 

(2556) 

ประสิทธิ์ 

เขจรจิตร 

และคณะ 

(2556)

เด็กอายุ 0-6 ปี 

จ�านวน 372 คน/

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

เด็กอายุ 1-5 ปี 

จ�านวน 364 คน/

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ช่วงอายุเด็ก น�้าหนัก

แรกเกิด ล�าดับบุตร  

อายุของบิดา การรับ

ประทานขนมถุง  

และพัฒนาการ

น�้าหนักแรกคลอด 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

อายุเด็กที่เริ่มให้

อาหารเสริม อายุแม่

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับ

ภาวะทุพโภชนาการ ได้แก่ ช่วงอายุของเด็กในช่วง

อายุ 6-11 เดือน (p = .004) น�้าหนักแรกเกิดน้อย 

(p = .022) ล�าดับบุตรคนที่ 4 ขึ้นไป (p = .028) 

อายุของบิดามากกว่า 35 ปี (p = .025) การรับ

ประทานขนมถุง 1 ถึง 4 หน่วยต่อสัปดาห์ (p = .004) 

และการประเมินพบสงสัยพัฒนาการล่าช้า 

(p = .038)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะเตี้ย ได้แก่ อายุแม่

ตอนตั้งครรภ์ (OR adj = .67, 95% CI = .55-1.81) 

ระดับการศึกษาของแม่ (OR adj = .56, 95% CI = 

.43-1.70) และรายได้ของครอบครัว (OR adj = 3.18, 

ผู้แต่ง/ปี กลุ่มตัวอย่าง/

ภูมิภาคที่วิจัย

ตัวแปรอิสระ ผลการวิจัย

(มีต่อ)
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ผู้แต่ง/ปี กลุ่มตัวอย่าง/

ภูมิภาคที่วิจัย

ตัวแปรอิสระ ผลการวิจัย

วิภา มะลา 

(2552) 

พูนชัย 

ไตรภูธร 

(2536) 

คมกริช 

พิมพกัน 

(2549)

เด็กอายุ 1-5 ปี 

จ�านวน 340 คน/

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

เด็กอายุ 1-5 ปี 

จ�านวน 1,229 คน/

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

เด็กอายุ 1-5 ปี 

จ�านวน 510 คน/

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ตอนตั้งครรภ์ ระดับ

การศึกษาของแม่ 

สถานภาพสมรส

ปัจจุบันของแม่ และ

รายได้ของครอบครัว

ความรู้ทางโภชนาการ

ของผู้ปกครอง พลังงาน

จากไขมัน รายจ่ายด้าน

อาหารของครอบครัว 

และการอบรมเลี้ยงดู

ด้านสุขภาพของ

ผู้ปกครองแก่เด็ก

อายุของเด็ก เพศของ

เด็ก การเจ็บป่วยของ

เด็ก การได้รับการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

น�้าหนักเด็กแรกเกิด 

อาชีพบิดา อาชีพมารดา 

ระดับการศึกษาของ

บิดา ระดับการศึกษา

ของมารดา อายุของ

มารดา และจ�านวนบุตร

ในครอบครัว

ระดับการศึกษาของ

ผู้เลี้ยงดู รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของผู้เลี้ยงดูและ

ความรู้ด้านโภชนาการ

95% CI = 1.34-7.55) และเด็กมีภาวะผอมร้อยละ 

11 (95% CI = 9.9-10.9) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ภาวะผอมได้แก่ อายุแม่ตอนตั้งครรภ์ (OR adj = .59, 

95%CI = .46-1.76) ระดับการศึกษาของแม่ (OR adj 

= .62, 95% CI = .46-1.83) และรายได้ของ

ครอบครัว (OR adj = 9.71, 95% CI = 2.08-43.33)

การอบรมเลี้ยงดูด้านสุขภาพของผู้ปกครองแก่เด็ก

มีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการด้านน�้าหนักตาม

อายุเทียบเกณฑ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ความรู้ทาง

โภชนาการของผู้ปกครอง พลังงานจากไขมันและ

รายจ่ายด้านอาหารของครอบครัวมีอิทธิพลต่อภาวะ

ทุพโภชนาการด้านส่วนสูงตามอายุเทียบเกณฑ์ของ

เด็กวัยก่อนเรียน และการได้รับบริการสุขภาพ 

การอบรมเลี้ยงดูด้านสุขภาพและการให้อาหารแก่

เด็กของผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการ

ด้านน�้าหนักตามส่วนสูงเทียบเกณฑ์ของเด็กวัยก่อนเรียน

ภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียน มีความสัมพันธ์กับ

อายุของเด็ก เพศของเด็ก การเจ็บป่วยของเด็ก การ

ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคน�้าหนักเด็กแรกเกิด 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01) นอกจากนั้นยัง

พบว่าอาชีพบิดา อาชีพมารดา ระดับการศึกษาของ

บิดา ระดับการศึกษาของมารดา อายุของมารดา 

จ�านวนบุตรในครอบครัว มีความสัมพันธ์ภาวะ

โภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p < .05)

ระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงดูในระดับประถมศึกษา 

ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการโดยมีความเสี่ยง 

1.7 เท่า ของผู้เลี้ยงดูที่ระดับการศึกษาอนุปริญญาขึ้น

ไป ผู้เลี้ยงดูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 2,800 บาท 

(มีต่อ)
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ผู้แต่ง/ปี กลุ่มตัวอย่าง/

ภูมิภาคที่วิจัย

ตัวแปรอิสระ ผลการวิจัย

กาญจนา 

เหลือง

อุบล 

(2552) 

สินีพร 

ยืนยง 

และคณะ 

(2555)

ปราณี 

ทัดศรี 

(2557) 

เด็กอายุ 0-5 ปี 

จ�านวน 84 คน/

ภาคตะวันออก

เด็กอายุ 3-6 ปี 

จ�านวน 288 คน/

ภาคกลาง

เด็กอายุ 2-6 ปี 

จ�านวน 255 คน/

ภาคกลาง

ของผู้เลี้ยงดู

ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน 

ทัศนคติและพฤติกรรม

การเลี้ยงดูเด็กของ

ผู้ปกครอง

น�้าหนักแรกเกิด 

การได้รับนมมารดา 

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารของเด็ก ดัชนี

มวลกายของมารดาและ

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารของครอบครัว 

ระดับการศึกษาและ

ลักษณะอาชีพของ

มารดา ความเพียงพอ

ของรายได้ ครอบครัว

และพฤติกรรมการท�า

กิจกรรมของครอบครัว

เพศ พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของเด็ก

วัยก่อนเรียนกิจกรรม

ทางกาย พฤติกรรม

การจัดหาอาหารของ

ผู้ปกครอง อาชีพ

ผู้ปกครอง รายได้

ครอบครัว พฤติกรรม

การบริโภคอาหารระดับ

การศึกษาของ

ผู้ปกครอง

ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการโดยมีความเสี่ยง 

43.5 เท่าของผู้เลี้ยงดูที่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ

เดือนมากกว่า 8,000 บาท

ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ทัศนคติและพฤติกรรม

การเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับ

ภาวะโภชนาการเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p < .05)

เด็กวัยก่อนเรียนที่มีภาวะโภชนาการแตกต่างกันมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) 

ในเรื่องของน�้าหนักแรกเกิด การได้รับนมมารดา

ช่วงอายุ 4 เดือนแรกพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของเด็ก ดัชนีมวลกายของมารดาและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของครอบครัว ส่วนระดับการศึกษา

และลักษณะอาชีพของมารดา ความเพียงพอของ

รายได้ครอบครัวและพฤติกรรมการท�ากิจกรรมของ

ครอบครัวของเด็กทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 

(p > .05)

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับการศึกษา

ของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p < .05)
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 โดยภาพรวมสรุปได้ว ่าปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน

ครอบคลุมท้ังปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้าน

ตัวของเด็กวัยก่อนเรียนเอง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ 

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ อาชีพ 

ผู้ปกครอง ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อายุของ

มารดา ดัชนีมวลกายของมารดา อายุมารดาตอน

ตั้งครรภ์ จ�านวนบุตรในครอบครัว การอบรมเลี้ยง

ดูด้านสุขภาพของผู ้ปกครองแก่เด็ก สถานภาพ

สมรสปัจจุบันของมารดา รายจ่ายด้านอาหารของ

ครอบครัว การได้รับบริการสุขภาพของผู้ปกครอง 

การปฏิบัติด้านสุขาภิบาลอาหารในครอบครัว 

ความรู้ด้านโภชนาการ ทัศนคติและพฤติกรรมการ

เลีย้งดูเด็กของผูป้กครอง และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของครอบครวั การจดัอาหารให้รบัประทาน

และการเลี้ยงดูแบบตามใจ 

 ในขณะท่ีปัจจยัด้านตัวของเด็กวยัก่อนเรยีน

ได้แก่ น�้าหนักแรกคลอด การได้รับนมมารดาช่วง

อาย ุ4 เดือนแรก การชอบรบัประทานอาหารท่ีท�าให้

อ้วน การรับประทานอาหารมากและบ่อยครั้ง และ

การออกก�าลังกายน้อย ช่วงอายุของเด็กในช่วงอายุ 

6-11 เดือน ล�าดับบุตรคนที ่4 ขึน้ไป การรบัประทาน

ขนมถุง 1 ถึง 4 หน่วยต่อสัปดาห์ การมีพัฒนาการ

ล่าช้า เด็กมีภาวะผอม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ

อายุเด็กที่เริ่มให้อาหารเสริม

อภิปรายผล
 จากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

ในครั้งน้ีพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะ

โภชนาการในเด็กวยัก่อนเรยีนทีพ่บมากได้แก่ ปัจจัย

ด้านครอบครัวได้แก่ พฤติกรรมการจัดหาอาหาร 

อาชีพ การศึกษา รายได้ของผู้ปกครอง ค่าอาหาร 

จ�านวนสมาชิก การได้รบัข่าวสารข้อมูลด้านอาหาร 

ความรู้และเจตคติด้านโภชนาการของผู้ปกครอง 

อายุของมารดา อายุมารดาตอนตั้งครรภ์ และปัจจัย

ด้านตัวเด็ก ได้แก่ อายุ เพศ น�้าหนักแรกคลอด  

การกินนมแม่ในช่วง 4 เดือนแรก และพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ ์กับภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนซ่ึงสามารถอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับภาวะ

โภชนาการได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านครอบครัว

	 ปัจจัยด้านการศึกษาของมารดาและบิดา

ของเด็กวัยก่อนเรียน มีความสัมพันธ์กับภาวะ

โภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวัยก่อน

เรียน โดยพบว่าบิดามารดาเด็กวัยก่อนเรียนท่ีมี

ระดับการศึกษาท่ีสูงอย่างน้อยระดับอนุปริญญา

จนถึงปริญญาตรีจะส่งผลให้เด็กมีภาวะโภชนาการ

ปกติสูงกว่าบิดามารดาท่ีมีระดับการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาและประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การศึกษามารดาซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าท่ีเลี้ยงดูหลักและ

จดัหาอาหารให้กับเด็กวัยก่อนเรยีนและเด็กวยัเรยีน 

โดยสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศบังคลาเทศ 

(Rayhan & Khan, 2006) ที่ศึกษาภาวะโภชนาการ

ของเด็กอายุต�า่กว่า 5 ปี พบว่าแม่ท่ีมีระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษาหรอืต�า่กว่าจะท�าให้ลกูมีโอกาส

มีภาวะเต้ียเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 (95% CI  [0.40,2.01]) 

และมีโอกาสมีภาวะผอมเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.3 (95% 

CI [11, 1.72]) เมื่อเทียบกับแม่ที่จบการศึกษา

ระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า ปัจจัยด้านการศึกษา

มีความส�าคัญและสัมพันธ์ไปกับปัจจัยอื่น รวมทั้ง

ปัจจัยด้านอายุตอนต้ังครรภ์และรายได้ ซ่ึงแม่ที่

ส�าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าจะมีความพร้อมท้ัง

ทางด้านร่างกาย มีอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดู 
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ครอบครวัได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของสปุราณี  

การพึง่ตน (2554) คอืผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษา

ต�า่ ดัชนมีวลกายเกินมาตรฐาน หรอืมีบตุรดัชนีมวล

กายเกินมาตรฐานมีความห่วงกังวลต่อน�้าหนักตัว

ของเด็กน้อยกว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูง 

ดัชนมีวลกายปกติหรอืมีบุตรดัชนีมวลกายปกติและ  

ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูง หรือมีบุตรดัชนี

มวลกายเกินมาตรฐาน มีการจ�ากัดอาหารที่เด็กรับ

ประทานมากกว่าผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต�่า 

หรือมีบุตรดัชนีมวลกายปกติ

 ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครวั ครอบครวั

ของเด็กที่รายได้เพียงพอจะมีโอกาสท�าให้ลูกมี

โอกาสท�าให้ภาวะเต้ียลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับ

ครอบครวัทีมี่รายได้ต�า่กว่า และมีโอกาสท�าให้ภาวะ

ผอมลดลงด้วยเช่นกัน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัครอบครัว

ที่มีรายได้ต�่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใน

อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (วิภา มะลา,  

2553) ทีพ่บว่ารายจ่ายด้านอาหารของครอบครวัเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะทุพโภชนาการของเด็ก

วัยก่อนเรียน และการศึกษาในประเทศเอธิโอเปีย  

(Amsalu & Tigabu, 2008) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี พบว่า

ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ

เดือน มีโอกาสพบเด็กมีภาวะทุพโภชนาการเป็น  

3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่มีรายได้

ต่อเดือนมากกว่า 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน 

ในภาวะปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง

อาหารในธรรมชาติลดน้อยลง การได้มาซึ่งอาหาร

ต้องพึ่งพิงการซื้อจากตลาดมากข้ึนครอบครัว

ท่ีมีรายได้มากกว่าย ่อมเข้าถึงแหล่งอาหารได้

มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย แต่ครอบครัวท่ี

มีรายได้น้อยสามารถเลือกซ้ืออาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการแต่ราคาไม่แพงได้ และเลอืกทีจ่ะปลกูพชื

และเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นแหล่งอาหารเองได้

 ปัจจัยด้านอายุมารดาตอนตั้งครรภ์	 โดย

พบว่ามารดาท่ีต้ังครรภ์ตอนอายุน้อย ลูกมีโอกาส

มีภาวะเต้ียและมีโอกาสมีภาวะผอมเป็น 2 เท่า  

เมื่อเปรียบเทียบกับแม่ท่ีมีอายุมากกว่า 24 ปี  

ซึ่งในปัจจุบันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาหนึ่ง

ทีเ่ป็นต้นเหตุของปัญหาอืน่ เพราะเป็นวยัท่ียงัพึง่พงิ

บุคคลอื่น ไม่มีความพร้อมท้ังในด้านสรีระร่างกาย 

อาชีพและรายได้จึงควรมีการป้องกันไม่ให้มีการ 

ตั้งครรภ์ในวัยนี้ (ฐิติมา ชูใหม่, 2559)

 ปัจจัยด้านความรู ้ 	 การได้รับข่าวสาร

ข้อมูลด้านอาหารและเจตคติด้านโภชนาการของ 

ผู้ปกครอง ผู้ปกครองท่ีมีความรู้ในด้านโภชนาการ

จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน

กล่าวคือ การขาดความรู้ในการจัดอาหารส�าหรับ

เด็กวัยก่อนเรียน จะท�าให้ผู ้ปกครองให้เด็กรับ

ประทานอาหารตามความสะดวก ซ่ึงเป็นอาหาร

ท่ีจัดหาได้ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านการปรุงอย่าง

ถูกหลักโภชนาการซ่ึงส่งผลท�าให้เด็กติดนิสัยการ

รับประทานอาหารประเภทสะดวกซื้อมากกว่า

การรับประทานอาหารท่ีผู้ปกครองปรุงเองท่ีบ้าน  

(สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ ฟริดาวส์ หะยีตาเฮ และคณะ 

(2560) ท่ีพบว่า ความรู ้ด ้านโภชนาการของ 

ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการใน

เด็กอายุ 0-5 ปี โดยพบว่าผู้ปกครองท่ีมีความรู้ใน

ระดับต�า่ เด็กจะมภีาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ  

47.6 ผู้ปกครองท่ีมีความรู้ในระดับปานกลาง เด็ก

จะมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ 74.8 และ

พบว่าผู้ปกครองที่มีความรู้ในระดับสูง เด็กจะมี

ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ 77.8 นอกจากนี้ 
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การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีผิดโดยมีความเห็นว่า 

อาหารประเภทพิซซ่า ขนมปัง ขนมปังใส่ไอศรีม 

เป ็นอาหารที่ เหมาะสมส�าหรับเด็กท่ีต ้องการ 

ควบคุมน�้าหนักเนื่องจากกินแล้วอิ่ม และอาหาร 

ดังกล่าว ให้พลังงานน้อยกว่าข้าวโดยผู้ปกครอง

จะให้เด็กรับประทานข้าวลดลงและทดแทนด้วย

อาหารเหล่าน้ีจึงส่งผลให้เด็กมีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น

จากพลงังานท่ีได้รบั (สมสิร ิรุ่งอมรรตัน์, อาภาวรรณ,  

หนูคง ณัฐธิรา ไกรมงคล, และรุ่งรดี พุฒิเสถียร, 

2560)

 ปัจจัยด้านการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง	

จะมีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน

โดยตรง กล่าวคือ การส่งเสรมิและปลกูฝังให้เด็กรบั

ประทานอาหารทีถู่กหลักโภชนาการผ่านการเลีย้งดู

ต้ังแต่วัยทารกจนเข้าสู่วัยก่อนเรียนจะท�าให้เด็กได้

รับสารอาหารที่ครบถ้วนอันจะส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านร่างกายของเด็กให้สมวัย แต่หากผู้ปกครอง

อบรมเลีย้งดูเด็กผดิหลกัการ เช่น ให้เด็กรบัประทาน

แต่อาหารประเภทข้าวเป็นหลกั ขาดอาหารประเภท

เนื้อสัตว์ ไข่ นม หรือขาดผัก ผลไม้ ร่างกายของเด็ก

ย่อมไม่ได้สารอาหารครบตามความต้องการของ

ร่างกาย ร่างกายจึงไม่เจริญเติบโตแข็งแรง ไม่มีภูมิ

ต้านทานโรค ต่างกับเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการเลี้ยงดู

ให้อาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ เด็กวัยก่อน

เรยีนเป็นวยัทีก่�าลงัเจรญิเติบโต หากไม่ได้อาหารท่ีมี 

คุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ การเจริญเติบโต

ของร่างกายก็จะช้าลงหรืออาจหยุดชะงักได้ การให้ 

อาหารเด็กวัยก่อนเรียนแต่ละม้ือจึงควรก�าหนดให้

มีอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้

ได้สารอาหารครบทุกชนิดตามความต้องการของ

ร่างกาย (ฐิติมา ชูใหม่, 2559) 

 จะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยดังกล่าว 

ข้างต้น เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมารดาโดยตรง  

ซ่ึงส่งผลมาจากการศึกษา รายได้ครอบครัว อายุ

มารดาตอนต้ังครรภ์  ความรู้ด้านโภชนาการและ

การอบรมเลี้ยงดู ถ้ามารดามีการศึกษาที่ดี มีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องภาวะโภชนาการ มีความพร้อม

ในการต้ังครรภ์ในวัยท่ีเหมาะสม ครอบครัวมี

ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ มีการอบรมเลี้ยงดูที่ 

เหมาะสม ก็จะส ่งผลให้ เด็กในวัยก ่อนเรียน 

และเด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามไปด้วย

 นอกจากนี้พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการ

จัดหาอาหารของมารดามีผลต่อภาวะโภชนาการ

ของเด็กวัยก่อนเรียนอาจเนื่องจากเด็กวัยก่อนเรียน

ยงัไม่สามารถเลอืกอาหารท่ีเหมาะสมเองได้ โดยพบ

ว่ามารดาจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวตามม้ือ

และระหว่างดูโทรทัศน์ร่วมกันตามความชอบของ

สมาชิกและความชอบของมารดาเอง เช่น อาหาร

จบุจบิกรบุกรอบ อาหารมัน อาหารหวาน ฯลฯ รวม

ทั้งพฤติกรรมบริโภคของมารดาก็จะมีผลต่อดัชนี

มวลกายของมารดาตามมาด้วย ซ่ึงท้ังพฤติกรรม

บรโิภคของมารดาและพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร

ของครอบครัว ล้วนเป็นแบบอย่างแก่เด็กเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมบริโภคอาหารของเด็กวัยก่อนเรียน 

(Brug, Tak, Saskia, Velde, Bere, & Bourdeaudhuij,  

2008)

ปัจจัยด้านตัวเด็ก

 ปัจจัยด้านอายุ	ช่วงอายุของเด็กวัยก่อน

เรียนที่ต่างกันจะมีผลต่อภาวะโภชนาการ กล่าวคือ 

เด็กอาย ุ3-5 ปี มีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็กอาย ุ0-2 ปี  

จากข้อมูลการส�ารวจภาวะสขุภาพ ปี พ.ศ. 2551-2552  

พบว่า ปัญหาของการกินอาหารม้ือหลัก พบว่า  

เด็กอายุ 1 ปี -1 ปี 11 เดือน มีปัญหาร้อยละ 44  

เด็กอายุ 2 -5 ปี 11 เดอืน มปีัญหา ร้อยละ 43.3 ซึ่งใน
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เด็กเล็กบางคนกินยาก เลือกกิน ร้องไห้เมื่อถึงเวลา

กนิ หรอืคายอาหารทิง้เพราะวยัน้ีเป็นช่วงทีช่อบเล่น

สนุก และเริม่มีความคิดเป็นของตัวเอง การเลอืกกนิ

และกินน้อย หรือในระหว่างมื้ออาหารเด็กกินขนม 

หรือน�้าจนอิ่ม หรือเด็กบางคนมีประสบการณ์ไม่ดี

เกีย่วกบัการกนิอาหาร เคยถกูดุเวลากนิอาหาร หรอื

ถูกบังคับให้กินอาหารที่ไม่ชอบ อีกสาเหตุหน่ึงคือ 

เด็กมีความเจ็บป่วยทางร่างกาย หรือมีปัญหา

ความเครียด ท�าให้บางครั้งได้รับสารอาหารไม่เพียง

พอส�าหรับร่างกาย ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของ

เด็ก (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2552)

 ปัจจัยด้านเพศ	เด็กผูห้ญิงมีภาวะโภชนาการ

ดีกว ่า เ ด็กผู ้ชาย ซึ่ งอาจเกิดจากเด็กผู ้หญิงมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีดีกว่าเด็กผู้ชาย จากข้อมูล

การส�ารวจภาวะสุขภาพ ปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่า 

ในเด็กอายุ 2-5 ปี เด็กผู้หญิงมีการบริโภคผักและ 

ผลไม้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของ

ร่างกายมากกว่าเด็กผู้ชาย โดยเด็กผู้หญิงมีค่าเฉลี่ย

การบริโภคผักร้อยละ1.2 ในขณะที่เด็กผู ้ชายมี 

ค่าเฉลี่ยการบริโภคผักร้อยละ 1.1 ส่วนการบริโภค

ผลไม้พบว่า เด็กผู ้หญิงมีค่าเฉลี่ยการบริโภคผล

ไม้มากกว่า 2 ส่วนต่อวัน ร้อยละ 20.6 ส่วนเด็ก

ผู้ชายร้อยละ 18.4 นอกจากน้ียังพบว่า เด็กมีการ

ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทานอาหารซึ่งอาจ

ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กได้ โดยพบว่า

เด็กผู้ชายมีการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทาน

อาหารร้อยละ 83.2 ในขณะท่ีเด็กผู้หญิง ร้อยละ 

76.8 ที่ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะรับประทาน (ลัดดา  

เหมาะสุวรรณ, 2552)

 ปัจจัยด้านน�า้หนักแรกคลอด น�า้หนกัทารก

แรกคลอดเป็นตัวบ่งชี้ท่ีส�าคัญของการเจริญเติบโต

และภาวะโภชนาการและมีหลักฐานที่แสดงว่าเด็ก

ท่ีโตมาจากทารกแรกคลอดน�้าหนักน้อย (น้อยกว่า 

2,500 กรัม) มีความเสี่ยงในการปัญหาโรคเรื้อรัง

ในวัยผู้ใหญ่ เช่น โรคความดันโลหิตสูงและโรค

เบาหวาน นอกจากนี้น�้าหนักทารกแรกคลอดเป็น

ตัวชี้วัดท่ีส�าคัญในการบอกขนาดรูปร่างในวัยต่อ

มา เพราะขนาดรูปร่างของทารกในครรภ์ท่ีเจริญ

เติบโตช้า ไม่สามารถเจริญเติบโตเท่ากับปกติใน

ระหว่างวัยเด็ก ซึ่งมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดภาวะ

แกร็น (สุธิต คุณประดิษฐ์, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของชัยพร พรหมสิงห์, วรรณภา กางกั้น, 

และพนิต โล่เสถียรกิจ (2557) ที่พบว่า น�้าหนักแรก

คลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเด็กอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยเด็กท่ีมีน�า้หนักแรกคลอด

น้อยกว่า 2,500 กรัม มีภาวะโภชนาการไม่ดีในช่วง

ปฐมวัยถึงร้อยละ 47.2 และมีโอกาสท่ีเด็กมีภาวะ

โภชนาการไม่ดีมากกว่าเด็กท่ีมีน�้าหนักแรกคลอด

มากกว่า 2,500 กรัมขึ้นไป 1.4 เท่า และสอดคล้อง

กับ นพร อึ้งอาภรณ์ (2556) ที่พบว่า เด็กที่มีน�้าหนัก

แรกคลอดน้อยกว่าก�าหนดมีความสัมพันธ์ต่อการ

เกิดภาวะโภชนาการต�่ากว่าเกณฑ์

 ปัจจัยด้านการกินนมแม่ในช่วง	 4	 เดือน

แรก โภชนาการช่วงแรกของชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่  

นมแม่ (Human breast milk) ซ่ึงเป็นอาหารท่ีดีทีสุ่ด

ส�าหรับทารก มีธาตุเหล็กที่มีความจ�าเป็นส�าหรับ

การเจริญเติบโต น�้านมแม่มีธาตุเหล็ก 0.3-0.5  

มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร ธาตุเหล็กในน�้านมแม่

สามารถถกูดูดซมึได้ถงึร้อยละ 50 (Sain & Caroline, 

2012) ซึ่งมีผลการวิจัยยืนยันว่าการให้ทารกกินนม

แม่อย่างเดียวในช่วง 4-6 เดือนแรกจะท�าให้ทารก

แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง 

สมส่วนร้อยละ 68.5 (รตันา เพชรพรรณ และเพญ็ศรี  

กองสัมฤทธ์ิ, 2556) ซ่ึงสอดคล้องกับการส�ารวจ
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ภาวะสุขภาพ ปี 2551-2552 พบว่าเด็กทารกท่ีกิน

นมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก มีส่วนสงูระดบั

ดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 68.5 (ลัดดา เหมาะ

สุวรรณ, 2552)

 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของเด็ก พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กมี

ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ กล่าวคือ เด็กท่ี

รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และกินอาหารม้ือ

หลักครบทุกวันจะไม่พบปัญหาทุพโภชนาการท้ัง

ภาวะขาดสารอาหารและมีโภชนาการเกิน แต่เด็ก

ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะ

สม เช่น ไม่กินอาหารมื้อหลัก เลือกกิน กินมาก กิน

น้อย ชอบด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีน�้าตาลปริมาณสูง เช่น

น�า้อดัลม เด็กเหล่านีม้กัจะพบปัญหาทพุโภชนาการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะน�้าหนักเกิน หรือเริ่มอ้วน 

(วนิสา องอาจ และสิริมา ภิญโญอนันตพงศ์, 2559) 

โดยผูป้กครองสามารถกระท�าพฤติกรรมท่ีเป็นแบบ

อย่างในการบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสมกบัเด็ก อนัจะ 

ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพดีได้ เช่น การรับประทานผัก

หลากหลายประเภททั้งใบเขียว แดง ส้ม เป็นต้น 

ผลไม้ธัญพืชที่เต็มเมล็ดไม่ผ่านการขัดสีหรือผ่าน

การขัดสใีห้น้อยทีส่ดุ ไขมันต�า่หรอืปราศจากไขมัน

ประเภทอิ่มตัว เช่น นมพร่องมันเนย โยเกิร์ต นมถั่ว

เหลืองเป็นต้น (อติพร ส�าราญบัว และเบญจมาศ  

ท�าเจริญตระกูล, 2560)

 โดยสรุปจากผลการทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบครั้งนี้ ได้ข้อสรุปองค์ความรู้เกี่ยว

กับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการใน

เด็กวยัก่อนเรยีน ซึง่พบว่ามีปัจจยัต่าง ๆ  เป็นจ�านวน

มากท่ีสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ โดยสามารถจัด

หมวดได้เป็นปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งครอบคลุม  

การศึกษา รายได้ อายุครรภ์มารดาตอนต้ังครรภ์  

ความรู้ การอบรมเล้ียงดู และพฤติกรรมการจัดหา

อาหาร และปัจจยัด้านตัวเด็กซ่ึงเกีย่วข้องกบั อาย ุเพศ  

น�้าหนักแรกคลอด การกินนมแม่ในช่วง 4 เดือน

แรก และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยปัจจัย 

ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นท้ังปัจจัยท่ีปรับเปลี่ยนไม่ได้

และปรับเปลี่ยนได้ ข้อสรุปจากการบทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการศึกษาแนวทางเพื่อส่งเสริมภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนต่อไป

ข้อจ�ากัดการด�าเนินการวิจัย
 1. การวิจัยในครั้งน้ีใช้การสืบค้นงานวิจัย

ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2559  

จึงไม่สามารถสืบค้นงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่หลัง

ช่วงเวลาดังกล่าวได้

 2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษางานวิจัยท่ีท�าใน

ประเทศไทยจงึไม่สามารถเปรยีบเทยีบกบับรบิทใน

ต่างประเทศได้ 

 3. กลุม่ตัวอย่างจากงานวิจยัทีน่�ามาทบทวน 

เป็นเด็กวัยก่อนเรียน ข้อสรุปจากการทบทวนจึงไม่

สามารถอ้างอิงไปยังเด็กวัยกลุ่มอื่นได้ เช่น เด็กวัย

เรียน และเด็กวัยรุ่น

ข ้อเสนอแนะในการน�าผลการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบไปใช้	บุคลากร

ทางสาธารณสุข

 1. ควรส่งเสริมสุขภาพมารดาในระหว่าง

ตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อให้บุตรที่คลอดมีภาวะ

โภชนาการที่ดี โดยค�านึงถึงน�้าหนักแรกคลอด การ

ให้บุตรได้ดื่มนมแม่อย่างเดียวใน ช่วง 6 เดือนแรก

หลังคลอด
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 2 .  ควรให ้ความรู ้ ด ้ านการส ่ ง เสริม

โภชนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียน

กับผู้ปกครองอย่างสม�่าเสมอ

 3. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม 

ภาวะโภชนาการในเด็กวัยก ่อนเรียนโดยใช ้

ครอบครัวเป ็นฐานท่ีเน ้นการให้ความรู ้ผ ่าน

สื่อท่ีทันสมัยและมีความน่าสนใจรวมถึงการ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

สมาชิกในครอบครัว

 4.ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจจะมีผล

ต่อภาวะโภชนาการในเดก็วยัก่อนเรยีนทีไ่ม่ได้น�ามา 

ทบทวนในครั้งนี้ เช่น ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
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