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Abstract

This qualitative research, describe the perspectives of child-caregivers about their understanding of “normal
growth in children” and diet preparation for child. The Informant were the people whose main responsibility was
to obtain ingredients and prepare meals for children 0-5 years. They lived in the urban and rural areas of
Mahasarakham province. Collected data by focus group and Indept interview. Content analysis was applied to
describe the qualitative data. The results showed that child-caregivers had an inadequate understanding of optimal
child growth. They misunderstood what good health means for a child. It was found that The caregivers were
unaware of the importance of assessing a child’s height and weight and comparing to standardized growth and
development information. This lack of knowledge can undermine the detection of a child’s abnormal growth. Feeding
behaviors of caregivers children who were 0-5 years of age showed that they did not provide an appropriate type,
sufficient amount, and adequate status of children. Healthcare providers should seek opportunities to provide
information and support to child-caregivers.They should assist caregivers to understand the growth and development
of children and help them to find easy ways to improve the nutritional status in children. With that, children can
be appropriately fed according to their age and nutritional level.
Keywords: child optimal growth, food feeding behavior
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บทน�ำ

การเจริญเติบโตให้ถงึ ศักยภาพทีแ่ ท้จริงตามพันธุกรรม
ของเด็ก ถือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่ม
วัยของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ.2558 ซึ่งการเจริญ
เติบโตทีด่ ขี องเด็กจะช่วยให้มโี ครงสร้างของร่างกายสมบูรณ์
ระดับเชาวน์ปญ
ั ญาดี ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ
11
เรือ้ รัง ดังนัน้ การเจริญเติบโตสมวัยในเด็ก จึงควรมีนำ�้ หนัก
และส่วนสูงเหมาะสมตามเกณฑ์อายุ และมีนำ�้ หนักทีส่ มส่วน
กับส่วนสูงตามเกณฑ์ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตในช่วง
5 ปี แ รก นั บ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมาก
เนื่องจากเด็กจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้าน
ร่างกายและสมอง เด็กที่มีการเจริญเติบโตล่าช้าหรือได้รับ
สารอาหารที่ไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของร่างกายจะ
มีผลท�ำให้เกิดการเจ็บป่วย รูปร่างแคระแกร็น มีพัฒนาการ
ล่าช้าตามมา โดยเด็กที่มีร่างกายเตี้ยแคระแกร็นรุนแรงใน
ช่วง 2 ปีแรก พบว่ามีคะแนนไอคิวต�่ำกว่าเด็กที่มีความยาว
หรือส่วนสูงปกติถึง 3-10 จุด เมื่ออายุ 8-10 ปี5 นอกจากนี้
เด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกินยังส่งผลเสียต่อร่างกาย
และสุขภาพ เกิดเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ โรคไขมันใน
เลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เกิด
โรคเรือ้ รังรุนแรงมากขึน้ และเสียชีวติ ได้งา่ ย1 จากการส�ำรวจ
สถานการณ์การเจริญเติบโตในเด็กไทย ปี พ.ศ.2554 พบว่า
เด็กอายุ 0-72 เดือน มีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 10.4
มีสว่ นสูงน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 22.9 และมีนำ�้ หนักต่อส่วน
สูงน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 9.3 โดยเฉพาะในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ที่พบว่าเด็กมีน�้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ถึงร้อยละ
11.76 มีส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์ (stunt) ร้อยละ 24 และมี
น�้ำหนักต่อส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์ (waste) ร้อยละ 10.0
ซึ่งมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ2 ส่วนข้อมูลใน
เด็กไทยอายุ 0-5 ปี จากการส�ำรวจในปีพ.ศ.2555 พบว่า
เด็กมีส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์หรือมีภาวะเตี้ยแคระแกร็น
ร้อยละ 16.3 โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากที่สุด
ถึงร้อยละ 18.9 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเด็กที่มีภาวะอ้วน
เพิม่ ขึ้นอีกด้วยในวัยนี้ จากข้อมูลการส�ำรวจ ในปีพ.ศ.2555
พบว่าในเด็กไทยอายุต�่ำกว่า 5 ปี มีภาวะน�้ำหนักสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานหรือภาวะอ้วน ร้อยละ 10.912
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
การเจริญเติบโต โดยสาเหตุที่พบได้ในเด็ก 0-5 ปีที่มีภาวะ
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สุขภาพปกติ คือ พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องอาหารส�ำหรับเด็กแต่ละวัยท�ำให้เกิดปัญหา
ทุพโภชนาการ เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ยังช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ในการรับประทาน ดังนั้น พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก
จึ ง ต้ อ งมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งอาหารส� ำ หรั บ เด็ ก
แต่ละวัย เพือ่ ให้เด็กได้รบั สารอาหารในปริมาณทีเ่ พียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย13 ซึ่งมีการศึกษาพบว่า หาก
ผูด้ แู ลมีพฤติกรรมการให้อาหารไม่เหมาะสม ถ้าปล่อยไว้จะ
มีผลท�ำให้การเจริญเติบโตล่าช้า ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียง
พอกับความต้องการของร่างกายท�ำให้เด็กมีน�้ำหนักน้อย
กว่าเกณฑ์หรือส่งผลให้เกิดโรคอ้วนตามมาได้6 นอกจากนี้
ยังมีการศึกษา พบว่าเด็กทีม่ สี ว่ นสูงน้อยกว่าเกณฑ์และเด็ก
ทีม่ ภี าวะน�ำ้ หนักเกินเกณฑ์จะพบในมารดาทีม่ อี ายุนอ้ ย และ
มีระดับการศึกษาค่อนข้างน้อย9 เด็กวัย 0-5 ปี ยังเป็นช่วง
ของการฝึกในเรือ่ งของการรับประทานอาหารและควรได้รบั
การส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานที่เหมาะสม หากไม่
ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมก็จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการบริโภคของเด็ก หากเด็กรับประทานได้น้อย
พ่อแม่หรือผู้ดูแลก็จะมีความวิตกกังวล รู้สึกว่าตนเองเป็น
พ่อแม่ที่ท�ำบทบาทได้ไม่ดี กลัวว่าเด็กจะไม่เติบโตตามที่
คาดหวังของตนเองมากกว่าที่จะพิจารณาจากเกณฑ์การ
เจริญเติบโต ท�ำให้เกิดปัญหาในการรับประทานที่อาจจะ
ส่งผลต่อโภชนาการของเด็กตามมาด้วยเช่นกัน8 จากการ
ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของพ่อแม่ในเด็กวัยก่อนเรียนที่มี
น�ำ้ หนักเกินเกณฑ์ในเรือ่ งน�ำ้ หนักของเด็กในช่วง 2 ขวบแรก
พบว่า พ่อแม่สว่ นใหญ่จะมีการรับรูว้ า่ บุตรมีภาวะโภชนาการ
ทีป่ กติ ซึง่ บางรายอาจเป็นการรับรูท้ ไี่ ม่ถกู ต้อง เช่น การรับรู้
ว่าเด็กที่มีการเจริญเติบโตที่ปกติ คือ ต้องมีขนาดรูปร่าง
ใกล้ เ คี ย งกั บ เด็ ก ในวั ย เดี ย วกั น และหากเด็ ก เล็ ก แต่ มี
พัฒนาการที่ พ่อแม่กร็ บั รูว้ า่ ลูกมีการเจริญเติบโตทีเ่ หมาะสม
ซึง่ การรับรูเ้ หล่านีอ้ าจจะส่งผลต่อรูปแบบในการให้อาหารที่
เหมาะสม ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาถึงการรับรู้ความ
หมาย และพฤติกรรมการให้อาหารของผู้ดูแลเด็ก ว่ามีการ
รับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตาม
วัยของเด็กเป็นอย่างไร รวมถึงประสบการณ์ รูปแบบ วิธกี าร
ต่างๆ ในการให้อาหารแก่เด็ก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินปัญหาและหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการให้คำ� แนะน�ำ
และการป้องกันการเกิดปัญหาโภชนาการในเด็กต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อ อธิ บ ายการรั บ รู ้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ การเจริ ญ
เติบโตสมวัย และพฤติกรรมการให้อาหารในเด็กวัย 0-5 ปี
ของผู้ดูแลเด็ก

วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ
การเจริญเติบโตสมวัยในเด็กช่วงวัย 0-5 ปี ตามการรับรูข้ อง
ผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากเด็กในวัยนี้ต้องได้รับการดูแลในการให้
อาหารและเป็นช่วงทีเ่ ด็กก�ำลังฝึกการรับประทาน และมีการ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการให้อาหารของผู้ดูแลเด็ก จ�ำนวน
30 ราย โดยศึกษาในชุมชนเขตอ�ำเภอเมืองมหาสารคาม
โดยบริบทพื้นที่ของชุมชนในเขตอ�ำเภอเมือง จะเป็นชุมชน
ที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้โรงพยาบาล สถานบริการ
สุขภาพ และมีแหล่งอาหารทีง่ า่ ยต่อการเข้าถึงของผูบ้ ริโภค
และชุมชนในเขตอ�ำเภอกันทรวิชัย เป็นหมู่บ้านในชุมชน
ที่อยู่ห่างไกลจากร้านสะดวกซื้อ ท�ำให้เข้าถึงการบริโภคได้
ค่อนข้างยาก
รูปแบบการวิจยั เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
research) เพือ่ อธิบายการรับรูค้ วามหมายเกีย่ วกับการเจริญ
เติบโตสมวัย และพฤติกรรมการให้อาหารในเด็กแรกเกิด5 ปี ของผูด้ แู ลเด็ก ในเขตอ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ดูแลเด็กวัย 0-5 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขต
อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม และชุมชนในเขตเมืองอ�ำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นผู้ดูแลเด็กรวมถึง
การให้อาหารในเด็กเป็นส่วนใหญ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ�ำนวน 30 คน
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเป็นผู้ที่ดูแล
เด็กในช่วงอายุ 0-1 ปี จ�ำนวน 15 คน และช่วงอายุ 1 ปีขนึ้ ไป
-5 ปี จ�ำนวน 15 คน
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ได้ผ่าน
การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ NU-MSU-IRB/0530.11-353
จากนั้นประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ก่อนท�ำการเก็บ
ข้อมูลผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ความส�ำคัญ วิธีการ
เก็บข้อมูล และแนวค�ำถาม การไม่เปิดเผยข้อมูล เมื่อได้รับ
อนุญาตจึงมีการนัดหมาย และเซ็นยินยอมลงในหนังสือขอ
ความร่วมมือ (informed consent) แยกเก็บไว้อย่างเป็น
ความลับ โดยในระหว่างเก็บข้อมูลใช้ชื่อสมมุติทั้งหมด
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กลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิสอบถามข้อสงสัยต่างๆ กับผูว้ จิ ยั มีสทิ ธิ
ทีจ่ ะตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้
ตลอดเวลา
เครื่องมือวิจัย เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง โครงสร้ า ง
ลักษณะเป็นค�ำถามปลายเปิด แนวค�ำถามประกอบด้วย
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเจริ ญ เติ บ โตสมวั ย ของเด็ ก วั ย
0-5 ปี ดังตัวอย่างแนวค�ำถาม
“คุณยายมีวธิ กี ารประเมินหรือจะทราบได้อย่างไรคะว่า
หลานมีภาวะโภชนาการเป็นอย่างไร และลักษณะแบบไหน
ถึงจะเรียกว่าเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัยคะ”
“คุณแม่เข้าใจความหมายของค�ำว่าการเจริญเติบโต
สมวัยว่าอย่างไรคะ การเจริญเติบโตสมวัยเกีย่ วข้องกับอะไร
บ้าง”
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม
(Focus group) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ ผู้ดูแลเด็กช่วง
อายุ 0-1 ปี และผู้ดูแลเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป -5 ปี แต่ละกลุ่ม
ท�ำการสนทนากลุ่มจ�ำนวน 2 ครั้ง ในการสนทนากลุ่มมี
ผู้ช่วยวิจัย 2 คน ท�ำการบันทึกเสียง และท�ำการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ต่อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
เพียงพอ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิตพิ รรณนา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนข้อมูลการรับรูค้ วามหมายเกีย่ วกับ
การเจริ ญ เติ บ โตสมวั ย และพฤติ ก รรมการให้ อ าหารใน
เด็กของผู้ดูแลเด็ก ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
analysis) บันทึกจากการสังเกต ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์ความน่าเชือ่ ถือ ตามขัน้ ตอนของโคไลซี่3 โดย
การน�ำข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป มาประมวลหาข้อความ
หรือประโยคที่มีความส�ำคัญ จากนั้นน�ำมาตรวจสอบความ
ตรงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแล้วน�ำมาจัดหมวดหมู่ และให้ความหมาย
โดยการอธิบายในหัวข้อต่างๆ อย่างละเอียด สรุปเป็น
แนวคิดตามการรับรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตสมวัย และ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กในเรื่องของการ
ให้อาหารเด็กและน�ำประเด็นทีส่ รุปได้ไปตรวจสอบกับผูท้ ใี่ ห้
ข้อมูลหลักอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ข้อมูลทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 30 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 26 คน ร้อยละ 86.7 มีอายุระหว่าง
26-30 ปี และ 46-50 ปี ร้อยละ 30 และร้อยละ 26.7 ตามล�ำดับ
ระดั บ การศึ ก ษาจบประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ร้ อ ยละ 23.3
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รองลงมาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม (ท�ำนา) ร้อยละ 76.7 รองลงมาร้อยละ 26
มีอาชีพค้าขาย โดยร้อยละ 13.3 เป็นครอบครัวที่ประกอบ
ด้วยสมาชิก 4-6 คน ในเรื่องของประสบการณ์เกี่ยวกับการ
เลีย้ งดูเด็ก พบว่าผูด้ แู ลเด็กร้อยละ 73.3 เคยมีประสบการณ์
ในการดูแลเด็กมาก่อน การได้รับข้อมูลหรือการให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพมากที่สุด เท่ากับการได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์หรือ
อินเตอร์เน็ต จ�ำนวน 6 คน ร้อยละ 20 มีเพียงร้อยละ 6.7
ที่ได้รับข้อมูลจากการอ่านในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
(สมุดสีชมพู) โดยผู้ดูแลเด็กทั้งหมดคิดว่าบุตรหลานของ
ตัวเองมีการเจริญเติบโตสมวัยดี ในจ�ำนวนนีผ้ ดู้ แู ลร้อยละ 10
ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องน�้ำหนักที่ไม่ข้ึนตามเกณฑ์ และ
ร้ อ ยละ 6.7 เป็ น ห่ ว งในเรื่ อ งเด็ ก ชอบดื่ ม นมมากกว่ า
รับประทานข้าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7
เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 3-4 ปี ร้อยละ 40 รองลงมา
ร้อยละ 16.7 เป็นเด็กในช่วงอายุ 4-6 เดือนและเด็กในช่วง
อายุ 7-9 เดือน เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 มีน�้ำหนักตาม
เกณฑ์อายุ ร้อยละ 16.7 น�้ำหนักค่อนข้างน้อยกว่าเกณฑ์
อายุ มี ร ้ อ ยละ 10 ที่ มี น�้ ำ หนั ก มากกว่ า เกณฑ์ อ ายุ แ ละ
ค่อนข้างมากกว่าเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุพบว่า
เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ โดยมีเด็ก
ที่ค่อนข้างสูงและสูง ร้อยละ 6.7 แต่มีเด็กที่เตี้ยกว่าเกณฑ์
อายุ ร้อยละ 6.7 ในส่วนของน�ำ้ หนักตามเกณฑ์สว่ นสูงพบว่า
ร้อยละ 66.7 มีรูปร่างสมส่วน มีเด็กที่เริ่มอ้วน ร้อยละ 13
และท้วม ร้อยละ10
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ การรับรู้ของ
ผูด้ แู ลเด็กเกีย่ วกับการเจริญเติบโตสมวัยและพฤติกรรมการ
ให้อาหารเด็กวัย 0-5 ปีของผู้ดูแลเด็ก โดยมีรายละเอียด
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การจ�ำแนกดัชนีและการจัดหมวดหมู่การรับรู้ความหมายการเจริญเติบโตสมวัย
การรับรู้ความหมายของการเจริญเติบโตสมวัย
หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่รอง
ดัชนี
ขนาดของร่างกาย
การมีน�้ำหนักและส่วนสูงเท่ากับเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกันถือว่าปกติ
การรับรูค้ วามหมาย (น�้ำหนัก ส่วนสูง)
และการเจริญเติบโตสัมพันธ์กับพันธุกรรม
พัฒนาการตามวัย
พัฒนาการกับการเจริญเติบโตคือเรือ่ งเดียวกัน พัฒนาการปกติคอื มีการ
ของการเจริญ
เจริญเติบโตตามวัย
เติบโตสมวัย
การมีสุขภาพแข็งแรง เด็กตัวเล็กแต่มสี ขุ ภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยก็ถอื ว่าเป็นเด็กทีม่ สี ขุ ภาพดี
1. การรับรูค้ วามหมายของการเจริญเติบโตสมวัย
1.1 ขนาดของร่างกาย (น�้ำหนักและส่วนสูง)
ผู้ดูแลมีการรับรู้ว่า หากเด็กมีขนาดร่างกาย (น�้ำหนักและ
ส่วนสูง) เท่ากับเด็กที่มีอายุใกล้เคียงกัน ถือว่าเด็กมีการ
เจริญเติบโตสมวัย ขนาด รูปร่างของพ่อ แม่ หรือพันธุกรรม
มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็น
ว่าผูด้ แู ลยังมีการรับรูท้ ไ่ี ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการเจริญเติบของ
เด็ก และยังชีใ้ ห้เห็นว่าผูด้ แู ลขาดการวัดและเฝ้าติดตามการ
เจริญเติบโตโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามเกณฑ์อายุ
ปกติ เช่ น ในกราฟสมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก
(สมุดสีชมพู) ของเด็ก 0-6 ปี สาเหตุหนึง่ มาจากการทีผ่ ดู้ แู ล
คิดว่าเป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทางสาธารณสุข และขาดความ
เข้าใจการประเมินผลการเจริญเติบโตที่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562

ข้อมูล
“กะคือว่าหละ หลานใหญ่ไวกว่าหมู่ยุ กะดียุจ้ากิน
เก่งคัก” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 9 เดือน)
“กะเทียบกับลูกเพิน่ คิดว่าลูกกะอ้วนอยู่ เทียบเอา
หละจ้า บ่ได้เทียบกับเกณฑ์อหี ยัง” (ผูด้ แู ลเด็ก เด็กอายุ 3 ปี)
“การทีเ่ ด็กตัวเล็ก ก็อาจเป็นเพราะว่าพ่อแม่ตวั เล็ก
หรือตัวใหญ่” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 4 ปี)
1.2 พัฒนาการด้านต่างๆ ตามวัย ผูด้ แู ลเด็กมี
การรับรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตสมวัยของเด็ก คือ เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี เด็กสามารถท�ำสิ่งต่างๆ ได้
มีการตอบสนองต่อผูด้ แู ลได้ดเี ท่ากับเด็กทีอ่ ยูใ่ นวัยใกล้เคียง
กัน หรือเปรียบเทียบกับความสามารถของพีๆ่ ของเด็กตอน
ที่อยู่ในวัยใกล้เคียง ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่คิดว่าการเจริญเติบ
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สมวัยคือการมีพัฒนาการที่ดี ผู้ดูแลบางส่วนให้ความสนใจ
ในเรื่องพัฒนาการมากกว่าการที่เด็กจะมีน�้ำหนักหรือส่วน
สูงตามเกณฑ์ปกติ ดังตัวอย่างข้อมูล
“เบิ่งจากขนาดตัวค่ะ เขากะพัฒนาการดีเด้คร้า
เฮาบอกหยังเขากะเฮดได้เหมิด” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 4 ปี
11 เดือน)
“มีพัฒนาการที่ดีตามวัยค่ะ สามารถท�ำกิจกรรมที่
เขาจะเริม่ ๆ ท�ำได้ตามวัยของเขา” (ผูด้ แู ลเด็ก เด็กอายุ 3 ปี)
“ถึงแม้ตัวเล็กก็ถือว่าสมวัยค่ะ อาจจะเป็นจาก
พันธุกรรมของเขาก็ได้ พ่อแม่เค้าก็ตัวเล็ก ถ้าเกิดว่ามี
พัฒนาการตามวัยก็ถอื ว่าโอเคค่ะ” (ผูด้ แู ลเด็ก เด็กอายุ 4 ปี)
1.3 การมีสุขภาพแข็งแรง ผู้ดูแลเด็กจะบอกถึง
การเจริญเติบโตสมวัยของเด็กว่าคือ เด็กต้องมีสขุ ภาพทีแ่ ข็ง
แรง ไม่เจ็บป่วย เพราะเมื่อเด็กมีภาวะเจ็บป่วยก็จะมีผล
ท�ำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักและมีผลต่อความสามารถ
และพัฒนาการของเด็กด้วย โดยผูด้ แู ลบางส่วนมีความเข้าใจ
ว่าเด็กที่มีสุขภาพที่แข็งแรง แม้จะตัวเล็กก็ถือว่าเด็กมีการ
เจริญเติบโตที่ดีสมวัย ดังตัวอย่างข้อมูล
“เด็กตัวโตเท่ากัน แต่เจ็บป่วยบ่อยถือว่าไม่เจริญ
เติบโตสมวัย” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 5 เดือน)
“เด็กตัวเล็กหน่อยแต่ถ้าเค้าแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้
เราก็ไม่กังวล” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 3 ปี 6 เดือน)
“กะคิดว่าเขาใหญ่สมวัย เขากะโตน้อยแต่เขากะ
แข็งแรงอยู่” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 3 ปี 5 เดือน)
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จากข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตสมวัย
ของเด็ก พบว่า ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ยังมีการรับรู้เกี่ยวกับ
เรื่องการเจริญเติบโตของเด็กในวัย 0-5 ปี ที่ไม่ถูกต้อง โดย
มี ก ารรั บ รู ้ ว ่ า การเจริ ญ เติ บ โตสมวั ย เป็ น เรื่ อ งของการมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และการที่เด็กมีสุขภาพดีไม่
เจ็บป่วยแม้วา่ เด็กจะตัวเล็กกว่าวัยคือการเจริญเติบโตสมวัย
ของเด็ก และพบว่าผู้ดูแลมีการประเมินการเจริญเติบโตที่
ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีการศึกษาที่สอดคล้องกัน คือ ผู้ดูแลไม่ได้มี
การชัง่ น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูงและประเมินภาวะโภชนาการอย่าง
สม�่ำเสมอด้วยการน�ำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกราฟแสดง
เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต น�้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
(Weight for Hight)4 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ดูแล
จะเที ย บน�้ ำ หนั ก และส่ ว นสู ง กั บ เด็ ก ในวั ย ใกล้ เ คี ย งกั น
หรือเปรียบเทียบกับพี่ของเด็กตอนที่อยู่ในวัยเท่าๆ กัน
นอกจากนี้ผู้ดูแลเด็กยังมีการรับรู้ว่าการประเมินผลการ
เจริญเติบโตนั้นเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางสาธารณสุข
คิดว่าตนเองไม่สามารถจะท�ำได้ซึ่งเป็นการรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง
จึงอาจมีผลท�ำให้ผดู้ แู ลเด็กไม่ได้ตดิ ตามการเจริญเติบโตของ
เด็กอย่างต่อเนือ่ ง และท�ำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปญ
ั หา
เมื่ อ บุ ต รหลานมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตไม่ เ ป็ น ไปตามวั ย
ดังตัวอย่างข้อมูล “อนามัยนัด กะเอาสมุดสีชมพูไป แล้วเพิ่
นกะแนะน�ำอันนั่นอันนี่ แต่หมอเฮดกะดีแล้วค้า บางเทื่อกะ
บ่มีเวลา ” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 4 ปี)

ตารางที่ 2 การจ�ำแนกดัชนีและการจัดหมวดหมู่พฤติกรรมการให้อาหารของผู้แลเด็ก
พฤติกรรมการให้อาหารของผู้ดูแลเด็ก
หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่รอง
ดัชนี
การให้นม
ผู้ดูแลให้นมตามความต้องการของเด็ก ให้นมทันทีเมื่อเด็กร้องและเมื่อเด็ก
พฤติกรรม เด็กแรกเกิด-1 ปี
หยุดดูดก็จะเลิกป้อน
การให้อาหาร การให้อาหารเสริม ผู้ดูแลให้อาหารเสริมก่อนอายุ 6 เดือน พิจารณาปริมาณอาหารจากการ
ตอบสนองในการรับประทานของเด็ก
การจัดเตรียมอาหาร ผูแ้ ลให้อาหารทีเ่ ชือ่ ว่าบ�ำรุงสมองมากกว่าการให้อาหารทีม่ สี ารอาหารครบถ้วน
2. พฤติกรรมการการให้อาหารของผู้ดูแลเด็ก
2.1 พฤติกรรมการให้นมส�ำหรับเด็ก
ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-1 ปี ส่วนใหญ่จะได้รับนมมารดา
ร่วมกับนมผสมในเด็กช่วง 6 เดือนแรก และมีการให้อาหาร

เสริมร่วมด้วยแต่จะให้นมเป็นหลัก ในส่วนการให้นมแม่อย่าง
เดียวจนถึง 6 เดือนนั้น จะมีทั้งแบบที่แม่ให้นมเอง หรือบีบ
นมเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อให้ลูกได้รับประทานในช่วงที่แม่ไป
ท�ำงาน ส่วนแม่ที่ท�ำงานไกลบ้านและฝากลูกไว้กับญาติให้
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เป็นผูด้ แู ลเด็กส่วนใหญ่ให้เป็นนมผงส�ำเร็จรูปกับเด็ก ในส่วน
ปริมาณของการให้นมผสมในแต่ละช่วงอายุนั้น มีปริมาณ
การให้ ที่ ไ ม่ แ น่ น อนขึ้ น กั บ ความต้ อ งการของเด็ ก เป็ น
ส่วนใหญ่ และเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงอายุตามความต้องการ
ของเด็กอีกเช่นเดียวกัน
ในส่วนของการให้นมในเด็กที่อายุ 1 ปีขึ้นไปนั้น
ผูด้ แู ลเด็กส่วนใหญ่จะพิจารณาชนิดและปริมาณของนมตาม
ความต้องการในการรับประทานนมของเด็กเป็นหลัก ซึง่ เด็ก
แต่ละคนจะมีปริมาณในการรับประทานนมทีไ่ ม่แน่นอน ชนิด
ของนมก็ จ ะมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ไม่ เ ฉพาะนมผง
ส�ำเร็จรูปเท่านัน้ แต่ยงั มีนมจืด UHT นมถัว่ เหลือง นมเปรีย้ ว
ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของเด็ก นอกจากนี้ปริมาณ
ของการให้นมของเด็กขึ้นกับปริมาณอาหารมื้อต่างๆ ทีเ่ ด็ก
ได้ รั บ ด้ ว ย ซึ่ ง มี ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ให้ ข ้ อ มู ล ที่ น ่ า สนใจเพิ่ ม เติ ม
เกีย่ วกับการดืม่ นม ว่าหากถ้ารับประทานข้าวหรืออาหารอืน่
น้อยก็ไม่เป็นไร เด็กสามารถได้รบั นมแทนได้ เมือ่ เด็กโตขึน้
ก็จะรับประทานอาหารอื่นๆ ได้มากขึน้ เอง ซึ่งข้อมูลนีท้ �ำให้
เด็กได้สดั ส่วนอาหารในปริมาณทีไ่ ม่ถกู ต้องตามวัยและมีผล
ต่ อ การการส่ ง เสริ ม บริ โ ภคนิ สั ย ในเรื่ อ งการรั บ ประทาน
อาหารด้วย ดังกล่าวผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
“นมชงนีก่ ะกินมือ่ ละหลายเทือ่ ก่อนนอน กลางดึก
กะกินเรือ่ ยๆ กินมือ่ ละประมาณ 10 ออนซ์” (ผูด้ แู ล เด็กอายุ
8 เดือน)
“นมนีช่ วั่ โมงกว่าๆ จัง่ ให้กนิ บางเทือ่ กะครึง่ ชัว่ โมง
ข้ า วกะกิ น น� ำ แต่ กิ น บ่ ห ลายจะกิ น นมเป็ น หลั ก ” (ผู ้ ดู แ ล
เด็กอายุ 2 เดือน)
2.2 พฤติ ก รรมการให้ อ าหารเสริ ม และการ
ดูแลให้เด็กได้รบั อาหารเสริมอย่างเพียงพอ พบว่า ผูด้ แู ล
จะให้เด็กได้รับอาหารเสริมก่อนอายุ 6 เดือน คือเริ่มให้เมื่อ
อายุประมาณ 2-3 เดือน โดยมีความเชื่อในการให้อาหาร
เสริมตามผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุในครอบครัวว่า การให้อาหาร
เสริมจะท�ำให้เด็กเลี้ยงง่าย อารมณ์ดีไม่ร้องกวน ซึ่งไม่เป็น
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากทารกอายุน้อยกว่า 4-6 เดือน
จะยังมีระบบการเคี้ยวและกลืนอาหารที่ยังพัฒนา ไม่เต็มที่
รวมทั้งน�้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ในล�ำไส้เล็ก และน�้ำย่อย
จากตับอ่อนที่ช่วยย่อยอาหารต่างๆ มีน้อยเมื่อทารกได้
อาหารกึง่ แข็งกึง่ เหลวเร็วเกินไปทีก่ อ่ นอายุอนั ควร ท�ำให้ไม่
สามารถย่อยอาหารได้ เกิดอาการท้องอืด หรืออุจจาระร่วง
ตามมา14
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ในส่ ว นของชนิ ด อาหารในการเริ่ ม ให้ อ าหารใน
ครั้งแรก ส่วนใหญ่เริ่มให้ข้าวบดกับน�้ำซุปผัก ไข่ บางส่วนที่
ให้ อ าหารส� ำ เร็ จ รู ป คื อ ซี ลี แ ล็ ค อาหารตามความเชื่ อ
ประสบการณ์ ผู ้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว คื อ ข้ า วบดกั บ
กล้ ว ยน�้ ำ ว้ า หรื อ อาหารตามโฆษณาในสื่ อ ต่ า งๆ โดย
พิจารณาจากประโยชน์ต่อสมองหรือพัฒนาการ เมื่อให้
อาหารเสริ ม แล้ ว ผู ้ ดู แ ลเด็ ก จะสั ง เกตว่ า เด็ ก รั บ ประทาน
อาหารชนิ ด นี้ ไ ด้ ดี ห รื อ ไม่ มี ป ั ญ หาใดๆ ตามมาหรื อ ไม่
หากไม่มีปัญหาใดก็จะให้รับประทานอาหารชนิดนั้นได้ ใน
ส่วนของปริมาณการให้อาหารเสริมครั้งแรก ผู้ดูแลเด็กให้
ข้อมูลทีต่ รงกันว่าจะเริม่ ให้อาหารในปริมาณทีน่ อ้ ยก่อน แล้ว
เมื่อพบว่าเด็กรับประทานได้ดี ก็จะเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
ตามช่วงอายุ ซึ่งมีผู้ดูแลเด็กจ�ำนวนน้อยที่ค้นคว้าหาข้อมูล
การให้อาหารเสริมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากอินเตอร์เน็ต
เฟสบุค๊ เวปไซต์ตา่ งๆ รวมถึงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
(สมุดสีชมพู) ในกรณีที่เด็กรับประทานอาหารได้มากกว่า
ปริมาณทีจ่ ดั เตรียมไว้ ผูด้ แู ลส่วนใหญ่จะเพิม่ ปริมาณให้หาก
เด็กยังทานไม่อมิ่ หรือยังทานได้ และป้อนจนกว่าเด็กจะหยุด
ทาน ดังค�ำกล่าวที่ว่า
“กะลองไห่ซีลีแลค กะบ่กิน บาดหนิต้มข้าวให้กิน
เลย ต้มใส่หมู กับปลา กับไข่ เปลี่ยนไป” (ผู้ดูแลเด็ก เด็ก
อายุ 5 เดือน)
“บางมื้อกะไห่ใส่ปลาเพราะว่ากินดี ปลาแซลมอน
กะซื้อไว้ในตู้ หมอเพิ่นว่าปลานี้ดี ” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ
8 เดือน)
“หนูกะให้ปลาแซลมอล...หนูกะเบิง่ จากอินเตอร์เน็ต
ค่ะ กะหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตค่ะ เปิดเบิ่ง...ปลาแซลมอน
นี้มันสิพวกเสริมเกี่ยวกับพวกสมอง” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ
9 เดือน) และมีประเด็นที่น่าสนใจคือ มีผู้ดูแลเด็กจ�ำนวน
2 ครอบครัวทีเ่ ริม่ ให้เมือ่ อายุ 2-3 เดือน เนือ่ งจากมีความเชือ่
ว่าถ้าเด็กได้ทานอาหารอิม่ เด็กเลีย้ งง่าย ไม่รอ้ งกวน เมือ่ อายุ
6 เดือนขึน้ ไป จะให้เป็นข้าวต้มหรือข้าวทีห่ งุ นิม่ ๆ บด ซึง่ การ
บดละเอียดมากหรือน้อย ผู้ดูแลพิจารณาว่าเด็กมีฟันขึ้น
หรือไม่ เนื่องจากกลัวว่าเด็กจะมีการส�ำลักอาหาร ซึ่งไม่ได้
เป็นไปตามช่วงอายุของเด็ก ดังค�ำกล่าวผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
“กะให้กนิ กล้วยกับฟักทอง ให้ตามทีผ่ เู้ ฒ่าสมัยโบราณให้กนั
กินแล้วกะอารมณ์ดี เลี้ยงง่าย ถ้าบ่ให้กินกะงอแง” (ผู้ดูแล
เด็กอายุ 2 เดือน)
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ในเด็กทีอ่ ายุ 1 ปีขนึ้ ไป ชนิดของอาหารก็จะมีความ
หลากหลายมากขึ้ น ผู้ดูแ ลส่วนใหญ่ใ ห้เด็กรับประทาน
อาหารที่ ไ ม่ มี ร สจั ด แต่ มี ก ารใส่ เ ครื่ อ งปรุ ง รสในอาหาร
เพิ่มเติม เช่น ใส่เกลือ น�้ำปลา น�้ำตาล หรือซอสปรุงรส
นอกจากนีย้ งั พบว่า ผูด้ แู ลส่วนใหญ่จะฝึกให้เด็กรับประทาน
อาหารบางอย่างเหมือนกับผู้ใหญ่ได้ แต่เป็นอาหารที่ไม่มี
รสจัด โดยให้เด็กนัง่ ร่วมกับผูใ้ หญ่ในขณะรับประทานอาหาร
นอกจากนี้หากอาหารชนิดใดที่เด็กมีความต้องการในการ
รับประทาน ผู้ดูแลเด็กจะจัดให้เด็กได้รับประทานบ่อยครั้ง
ในส่วนของผักและผลไม้จะได้รบั บ้างเล็กน้อย การจัดอาหาร
ส�ำหรับเด็กไม่ได้ค�ำนึงถึงความครบถ้วนของสารอาหาร
ปริมาณอาหารผู้ดูแลพิจารณาจากการตอบสนองในการ
รับประทานของเด็ก หากเด็กรับประทานได้หมดก็จะเพิ่ม
ปริมาณอาหารให้อีกจนกว่าเด็กจะอิ่ม ซึ่งจะไม่ได้มีการ
ก�ำหนดปริมาณในการรับประทานที่แน่นอน หากเด็กรับ
ประทานได้มากผู้ดูแลจะรู้สึกสบายใจ หากเด็กรับประทาน
ได้น้อย ก็จะพยายามแก้ปัญหาโดยให้เด็กรับประทานบ่อย
ขึ้นและให้ดื่มนมแทนอาหารในมื้อนั้นๆ นอกจากนี้การให้
อาหารว่างและขนมกรุบกรอบต่างๆ ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่จะ
เริ่มให้เด็กรับประทานเมื่ออายุประมาณ 2 ปี ซึ่งผู้ดูแลให้
เหตุผลว่าไม่สามารถห้ามได้ เนื่องจากเด็กไปโรงเรียนเมื่อ
เล่นกับเพือ่ นก็อยากทีจ่ ะรับประทาน ดังนัน้ จึงยอมซือ้ ให้เด็ก
รับประทานในบางครั้ง แต่จะเลือกขนมชนิดที่รับประทาน
แล้วไม่ติดคอ ไม่เค็มมาก มีผงชูรสน้อย ดังค�ำกล่าวที่ว่า
“ขนมถุงนี่กะฮอด 2 ขวบเขาไปโรงเรียน ต้องเอา
ให้นม ขนมใส่กระเป๋าให้ ถ้าบ่เอาไปเห็นหมูก่ นิ กะสิอยากกิน
น�ำเพิน่ ...หมูท่ กุ คนเอาไป” (ผูด้ แู ลเด็ก เด็กอายุ 2 ปี 7 เดือน)
“ถ้าจ�ำเป็นจริงๆ ถึงจะให้ลกู กิน ก็จะให้ลกู กินตอน
อายุ 1 ปีไปแล้ว ให้มีฟันเยอะก่อนถึงจะให้ลูกกินกลัวเคี้ยว
ไม่ละเอียด” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 4 เดือน)
“กินกับเราตอนไปร้านค้าหรือเซเว่นชีเ้ อา ก็จะเป็น
พวกขนมปัง ขนมข้าวโพดกรอบ เลย์ก็กินเยอะค่ะ” (ผู้ดูแล
เด็ก เด็กอายุ 3 ปี)
2.3 พฤติกรรมการจัดเตรียมอาหารส�ำหรับเด็ก
ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ได้รับค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องการจัด
เตรียมอาหารทีเ่ หมาะสมให้เด็ก จากบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำ
ต�ำบล มีบางส่วนที่ศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก (สมุดสีชมพู) อินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ รวมถึงจาก
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ค�ำบอกเล่าของญาติผใู้ หญ่ทมี่ ปี ระสบการณ์ในครอบครัวด้วย
โดยส่วนใหญ่ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปีผู้ดูแลเด็กจะจัด
เตรียมอาหารและปรุงอาหารให้เด็กด้วยตนเอง แต่ก็มีบาง
ส่วนที่ให้อาหารส�ำเร็จรูปเช่น ซีรีแล็ค ร่วมด้วย ส่วนเด็กที่
มีอายุมากกว่า 1 ปี ผูด้ แู ลเด็กจะปรุงอาหารเองและมีการซือ้
อาหารนอกบ้านมาให้เด็กรับประทานในบางครั้ง ในการจัด
เตรียมอาหารผู้ดูแลเด็กจะเน้นเรื่องของประโยชน์ที่เด็กจะ
ได้รับ และความสะอาดเป็นหลัก การปรุงแต่งรสชาติของ
อาหาร ส่วนใหญ่ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ผู้ดูแลจะไม่ได้มี
การปรุงแต่งรสอาหาร แต่ก็มีผู้ดูเด็กบางส่วนที่เติมเกลือใน
อาหารเสริมเล็กน้อย ในเด็กที่อายุมากกว่า 1 ปี ที่รับ
ประทานอาหารบางอย่างร่วมกับผู้ใหญ่ได้ก็จะมีการใส่ซอส
หรือเครื่องปรุงรสต่างๆ ด้วยร่วมถึงผงชูรส โดยผู้ดูแลบอก
ว่าการปรุงแต่งรสชาติจะช่วยให้เด็กรับประทานอาหารได้
มากขึ้น ดังค�ำกล่าวผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
“ซื้อด้วยแล้วก็ท�ำเองด้วยบางครั้ง” (ผู้ดูแลเด็ก
เด็กอายุ 4 ปี 11 เดือน)
“ใส่อยูค่ ะ่ เป็นซีอวิ๊ ...ถ้าเป็นแกงปลาของผูใ้ หญ่เค้า
ก็กินได้...แต่อาหารแยกพวกเผ็ดๆ ออกมา” (ผู้ดูแลเด็ก
เด็กอายุ 2 ปี)
“จ�ำเป็นต้องใส่...เพราะจะช่วยให้เด็กกินข้าวได้
มากขึ้น” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 3 ปี)
“ทอดไข่ ใ ส่ ผ งชู ร สแหน่ (บ้ า ง)..จั ก หน่ อ ย”
(ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ 4 ปี)
ในการเริ่มให้อาหารเด็กในครั้งแรกจะไม่ได้มีการ
ทดสอบการแพ้อาหารของเด็ก จะมีการทดสอบให้อาหารที่
ละอย่างเพื่อสังเกตการแพ้อาหาร มีเพียงการลองให้อาหาร
ในปริมาณน้อยก่อนเพื่อสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ท้องอืด
ท้องเสียเท่านั้น ผู้ดูแลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ค�ำนึงถึงความ
หลากหลายเพื่อสร้างความคุ้นเคย หรือจัดอาหารโดยให้มี
ครบทั้ ง 5 หมู ่ โ ดยให้ มี ผั ก และผลไม้ ใ นแต่ ล ะมื้ อ อาหาร
การเพิ่ ม ความหยาบมากขึ้ น ตามอายุ เพื่ อ ฝึ ก การเคี้ ย ว
อาหารนั้ น พบว่ า ผู ้ ดู แ ลเด็ ก จะเตรี ย มอาหารโดยการ
บดละเอียดในเด็กที่เริ่มให้เมื่ออายุ 2-3 เดือน หากเริ่มให้
เมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไปจะให้เป็นข้าวต้ม หรือข้าวที่หุงนิ่มๆ
บด ซึง่ การบดละเอียดมากน้อยผูด้ แู ลเด็กจะพิจารณาว่าเด็ก
มี ฟ ั น ขึ้ น แล้ ว หรื อ ไม่ เ นื่ อ งจากกลั ว ว่ า เด็ ก จะมี ก ารส� ำ ลั ก
อาหาร ซึง่ ไม่ได้เป็นไปตามช่วงอายุของเด็กดังค�ำกล่าวผูใ้ ห้
ข้อมูลที่ว่า
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“บดละเอียดเลย...หยาบขึ้นได้ตอนฟันขึ้นค่ะ....
กลัวมันติดคอประมาณนี้แหละค่ะ” (ผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุ
5 เดือน)
จากข้อมูลก็จะเห็นว่าผู้ดูแลเด็กยังไม่มีแนวทางในการ
จัดเตรียมอาหารทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม ยังขาดการส่งเสริม
ให้เด็กได้รับอาหารที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างความ
คุ้นเคย ลดการปฏิเสธอาหารหรือเลือกรับประทานอาหาร
เฉพาะอย่าง ผูด้ แู ลเด็กไม่ได้มกี ารทดสอบอาหารเพือ่ ป้องกัน
การแพ้อาหารตั้งแต่เริ่มการให้อาหารเสริม ผู้ดูแลบางส่วน
ทีม่ คี วามเชือ่ ในเรือ่ งการปรุงแต่งรสชาติอาหารว่าจะช่วยส่ง
เสริมการรับประทานให้มากขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บ
ว่าผู้ดูแลเด็กยังมีพฤติกรรมการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมใน
เด็กอายุ 6-12 เดือน ในเรื่องการเติมเกลือ น�้ำตาล ผงชูรส
และน�้ำปลา 7 ส่วนเรื่องการส่งเสริมบริโภคนิสัย ผู้ดูแลมักจะ
ให้เด็กรับประทานอาหารหรืออาหารว่างตามความต้องการ
ของเด็กเป็นหลัก ไม่คอ่ ยได้ฝกึ ให้เด็กรับประทานอาหารเป็น
มือ้ ซึง่ เมือ่ เด็กมีความต้องการหลังมือ้ อาหารก็จะให้ขนมหรือ
ให้นมแทน เมื่อเด็กไม่ยอมรับประทานอาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะมีผลต่อเรือ่ งของภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของ
เด็กเมื่อโตขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของการให้เด็กรับประทาน
ขนมกรุบกรอบ พบว่าเด็กได้รบั อิทธิพลจากสังคมวัฒนธรรม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป แม้วา่ จะมีบางการศึกษาทีพ่ บว่าการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อไม่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก10
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อและการโฆษณา อิทธิพลจากเพื่อน
มีผลต่อการเลือกขนมหรือของว่างในเด็ก และในปัจจุบนั ร้าน
สะดวกซื้อที่มีมากขึ้น ท�ำให้เด็กง่ายต่อการเข้าถึง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือ
ปัจจัยท�ำนายเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมการให้อาหาร
ของผู้ดูแลเด็ก หรือมีการพัฒนาโปรแกรมหรือให้ความรู้แก่
ผู ้ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การประเมิ น การเจริ ญ เติ บ โตและการจั ด
อาหารให้อาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเด็กและวิธกี ารสร้างเสริม
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กต่อไป
2. บุ ค ลากรทางสุ ข ภาพควรตระหนั ก ถึ ง การจั ด
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าใจเรื่องการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งหาแนวทาง
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ในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กในรูปแบบที่มีความ
ชัดเจน และหารูปแบบในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม
ในการให้อาหารเสริมส�ำหรับเด็ก
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