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บทคัดย่อ ปั จจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ มีการกําหนดมาตรฐานการจั ดอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เพื� อใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานด้ านโภชนาการ อย่างไรก็ตามจากหลักฐานทางวิชาการแสดงให้ เห็นว่า ศพด. จํานวนหนึ�ง
มีการจัดอาหารที�มีนาํ� ตาล ไขมัน หรือโซเดียมสูงซึ�งเป็ นปั จจัยสําคัญที�ทาํ ให้ เกิดปั ญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
การศึกษาครั�งนี�จึงมีวัตถุประสงค์เพื�อประเมินสถานการณ์การดําเนินงานด้ านการจัดอาหารใน ศพด. ในประเทศไทย
การศึกษาครั�งนี�เป็ นการศึกษาแบบตัดขวาง โดยใช้ แบบสอบถามเพื�อสํารวจข้ อมูลทั�วไปและการจัดการอาหารจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ศพด. จํานวน ��� แห่ง ซึ�งเป็ นตัวแทน ศพด.ใน � ภูมภิ าคทัว� ประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา
และหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที�สนใจ ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ศพด. ขนาดใหญ่ และขนาดกลางที�ต�ังอยู่
ในเขตอําเภอเมืองจัดอาหารประเภทเนื�อสัตว์ ผัก และผลไม้ให้ เด็กมากกว่า ศพด. ขนาดเล็กทีต� ง�ั อยู่นอกเขตอําเภอเมือง
การจัดอาหารประเภทขนมไทย นมเปรี�ยว นมหวาน และนํา� อัดลม พบมากที�สดุ ทั�งใน ศพด. ที�ต�งั อยู่ในเขตอําเภอเมือง
(ร้ อยละ ��, ��.�, ��.� และ �.� ตามลําดับ) และ ศพด. ขนาดใหญ่ (ร้ อยละ ��.�, ��.�, ��.� และ � ตามลําดับ)
อาหารประเภทนํา� หวาน ขนมกรุบกรอบ และของหวาน พบว่ามีการจัดมากทีส� ดุ ใน ศพด.ทีต� �งั อยู่นอกเขตเมือง (ร้ อยละ
��.�, ��.� และ �.� ตามลําดับ) และใน ศพด.ขนาดเล็ก (ร้ อยละ ��.�, ��.� และ ��.� ตามลําดับ) บุคลากร
ในศพด.ขนาดใหญ่ และตั� งอยู่ ในเขตอํา เภอเมื องได้ รั บ การอบรมโภชนาการมากกว่ า บุ คลากรที� อยู่ ใน ศพด.
ขนาดเล็กและตั�งอยู่นอกเขตอําเภอเมือง ศพด.ที�มบี ุคลากรที�ได้ รับการอบรมโภชนาการ พบว่า จัดอาหารที�มพี ลังงาน
สูงหลายชนิดให้ เด็ก ทั�งนี�ควรสนับสนุนให้ มรี ะบบติดตามและประเมินการนํามาตรฐานกลางไปใช้ ในการจัดอาหารใน
ศพด. สนั บสนุ นให้ เ กิดการมีส่ วนร่ ว มของนั กโภชนาการในท้ องถิ� น มีการจั ดอบรมและการทบทวนความรู้ ด้ าน
โภชนาการแก่บุคลากรทั�งใน ศพด. และองค์กรปกครองท้ องถิ� น รวมทั�งควบคุ มคุณภาพการจัดอบรมโภชนาการ
และกระจายโอกาสการอบรมให้ บุคลากรอย่างทั�วถึงและครอบคลุม ศพด. ทุกแห่ง
คําสําคัญ: อาหาร, การจัดอาหาร, ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก, โภชนาการ
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บทนํา

ช่ ว งปฐมวั ย หรื อ อายุ ต�ั งแต่ แ รกเกิ ด จนถึ งอายุ 5
ปี เป็ นช่ ว งวั ย ที� สํา คั ญ ที� สุ ด ของการเจริ ญ เติ บ โตและ
พั ฒ นาการทุ ก ด้ าน ถื อ ได้ ว่ า เป็ นช่ ว งเวลาวิ กฤติ ข อง
การวางรากฐานคุ ณ ภาพชี วิ ตจิ ตใจของบุ คคลเมื� อเป็ น
ผู้ใหญ่ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยนี�อย่างถูกต้ อง
เหมาะสมย่อมนําไปสู่คุณภาพชีวิตที�ดีในอนาคต(1) ข้ อมูล
จากเอกสารยุ ทธศาสตร์ ตั วชี� วั ด และแนวทางการจั ด
เก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้ เห็นว่าพัฒนาการ
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีแนวโน้ มลดลง(2) อีกทั�งการสํารวจ
ระดับไอคิวของเด็กไทยปี 2552 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจากกลุ่มตัวอย่าง 6,000 คนใน 21 จังหวัด
พบเด็กไทยมีไอคิวเฉลี�ย 91 จุด ซึ�งค่อนข้ างตํ�าเมื�อเทียบ
กับไอคิวเฉลี�ยปกติ 90-110 จุด นอกจากนี�รายงานการ
สํา รวจสภาวะสุ ข ภาพและพั ฒ นาการเด็กปฐมวั ยในปี
2553 พบว่ าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที�เหมาะสมตามวัย
ร้ อยละ 70.3 และจากรายงานเดียวกัน พบเด็กมีปัญหา
นํา� หนักเกินร้ อยละ 6.7 และเตี�ยร้ อยละ 9.1 ตามลําดับ
ซึ�งแนวโน้ มของโรคอ้ วนในเด็กมีทศิ ทางที�สงู ขึ�นเนื�องจาก
พฤติกรรมการบริโภคทีห� ันไปนิยมอาหารตะวันตก รวมทัง�
มีปริมาณการกินที�ไม่เหมาะสม(2)
ศู นย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็ นสถานที� สาํ คัญที�
เลี� ยงดูเด็กปฐมวั ยรองจากพ่ อแม่ และญาติ(1) และเป็ น
สถานที�ท�มี ีเด็กปฐมวัยในประเทศไทยช่วงอายุระหว่าง 2
ขวบครึ�ง ถึง 5 ขวบ ประมาณ 942,583 คน หรือคิด
เป็ นร้ อยละ 37.0 ของจํานวนเด็กปฐมวัยทั�งหมดอาศัย
อยู่ใน ศพด. ในช่วงที�พ่อแม่ต้องทํางาน(3) ซึ�งการดําเนิน
งานด้ านโภชนาการใน ศพด. รวมถึงการจั ดการสภาพ
สิ�งแวดล้ อมต่างๆ ที�อยู่ใน ศพด. มีอทิ ธิพลสําคัญต่อการ
กินอาหารของเด็ก และช่วยส่งเสริมให้ เด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย การศึกษาจากต่างประเทศพบว่า เด็กที�ใช้
เวลาอยู่ใน ศพด. ทั�งวัน (ตั�งแต่ 8 ชั�วโมงหรือมากกว่า)
จะมีสดั ส่วนของการกินอาหารใน ศพด. เท่ากับ 1 ใน 2
ส่วน ถึง 2 ใน 3 ส่วน ของอาหารที�เด็กกินทั�งหมดต่อวัน(4)
จากการสํารวจของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โดยการ
622

ส่งแบบสอบถามให้ ศพด. และโรงเรียนอนุบาลประเมิน
ด้ วยตัวเอง พบว่า ศพด. และโรงเรียนอนุ บาลมีการจัด
อาหารกลางวันให้ เด็กร้ อยละ 99.4 และ 97.1 ตามลําดับ
โดย ศพด. และโรงเรียนที�สามารถจัดผลไม้ ให้ เด็กกินได้
3-5 วันต่อสัปดาห์ มีร้อยละ 62.5 และ 13.6 และส่วน
ใหญ่ จั ด ในมื� ออาหารว่ า ง และพบเด็ก ที� นํา ขนมมาที�
ศู น ย์ เ ด็ กและโรงเรี ยนร้ อยละ 37.4 และ 16.1 ซึ� ง
ส่วนมากเป็ นขนมกรุ บกรอบและเด็กนํา มากิ นก่ อนเข้ า
เรียนในตอนเช้ า(5) นอกจากนี�การประเมินการจัดระบบ
บริการใน ศพด. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.)
ในพ.ศ. ���� พบว่า ศพด. ร้ อยละ ��.� อนุญาตให้ เด็ก
นําขนมกรุบกรอบมากินที� ศพด. ได้ และมี ศพด. อีก
จํานวนไม่น้อยที�ยังมีการขายอาหารบริเวณด้ านหน้ า ซึ� ง
อาหารและขนมที�นิยมขายกันหน้ า ศพด. ส่วนใหญ่เป็ น
ของมันและหวาน เช่ น ไก่ย่ าง ลู กชิ� นทอด ขนมหวาน
ไอศกรี ม นํา� แข็งใส นํา� หวาน ขนมกรุ บกรอบ ท็อฟฟี�
เป็ นต้ น(6) แสดงให้ เห็นว่ าการจั ดอาหารที�อุดมไปด้ วย
นํา� ตาล ไขมัน และโซเดียมสูงนั�นยังเป็ นปัญหาใน ศพด.
หลายแห่ง
ปัจจุบัน กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ ดาํ เนินการโครงการ ศพด. น่าอยู่ต่อเนื�องมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2546
โดยได้ จั ดทํา คู่ มื อดํา เนิ นการ ศพด. น่ าอยู่ เพื� อเป็ น
แนวทางให้ ศพด. ใช้ เป็ นแหล่ งอ้ างอิง และให้ ศพด.
ทุกแห่งยกระดับมาตรฐานของตน(7) นอกจากนี�ในพ.ศ.
2556 สํา นักส่งเสริ มสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ จัดทําคู่มือมาตรฐานของ ศพด. เพื�อให้
เจ้ า หน้ าที� และผู้ เกี� ยวข้ องใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒนา
ศพด. ให้ ได้ มาตรฐาน มีคุณภาพ ส่งผลให้ เด็กมีพัฒนา
การสมวัย(8) ซึ� งในคู่ มือได้ กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานให้ มี
การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างครบ 5 กลุ่มอาหาร
ทุ กวั น มีปริ มาณเพี ยงพอและเหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของเด็ก อาหารว่ างที�จัดให้ เด็กต้ องมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ไม่ หวานจั ด ไม่ เ ค็มจั ด และไม่ มี ไขมั นสู ง
นอกจากนี�ไม่ควรให้ เด็กนําขนมมาจากบ้ าน ไม่สนับสนุน
ให้ เด็ ก กิ น ขนมจุ บจิ บ หรื อกิ น ขนมกรุ บกรอบและ
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ขบเคี�ยว(9) ปัจจุบันถึงแม้ ว่าจะมีมาตรฐานดังกล่าว แต่ยัง
พบปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการจัดอาหาร
ที�ไม่ เหมาะสมใน ศพด. ตามรายงานข้ างต้ น ทั�งนี� การ
ดําเนินงานของ ศพด. จําเป็ นทีจ� ะต้องได้รับความเอาใจใส่
จาก อปท.อย่างสมํ�าเสมอ แต่เนื�องจากภาระหน้ าที�ของ
อปท. มีหลายด้ าน การดําเนินงานของ ศพด. อาจไม่ได้
อยู่ในลําดับความสําคัญลําดับต้ นๆ ขึ�นอยู่กับแนวคิดของ
การพัฒนาท้ องถิ�นของผู้บริหารแต่ละแห่ง หากเป็ นเช่นนี�
ย่อมหมายถึงการได้ รับการสนับสนุนจาก อปท. ที�มีต่อ
ศพด. ย่ อมมี ความหลากหลายและส่ งผลถึ ง คุ ณ ภาพ
อาหารที�จัดให้ เด็ก(7)
การศึ กษาวิ จั ยนี� ดํา เนิ นการโดยมีวั ตถุ ประสงค์เ พื� อ
ประเมินสถานการณ์การดําเนินงานด้ านการจัดอาหารใน
ศพด. ในประเทศไทย โดยข้ อมูลที�ได้ จะเป็ นประโยชน์
ในการจั ดทํา ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการปรั บปรุ ง
ด้ านการจัดการอาหารใน ศพด.

วิธีการศึกษา

การศึ กษานี� เป็ นวิ ธีการศึกษาแบบตั ดขวาง โดยใช้
แบบสอบถามที�พัฒนาโดยทีมผู้วิจัยเป็ นเครื� องมือในการ
ศึกษา และได้รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จั ยในมนุ ษย์ สถาบั นพั ฒ นาการคุ้ มครองการวิ จั ยใน
มนุษย์ เมื�อวันที� 24 กันยายน พ.ศ.2556 โดยก่อนเริ�มการ
ศึกษามีการประสานงานและชี�แจงกับเจ้ าหน้ าที�องค์การบริ หารส่วนตําบลและเทศบาลในท้ องถิ� นเกี�ยวกับวัตถุประสงค์ และเจ้ าหน้ าที� ท�ี เกี� ยวข้ องได้ ให้ ความยิ นยอม
เข้ าร่วมการศึกษา
การศึกษานี�ใช้ วิธีส่มุ ตัวอย่างแบบ 2 ขั�นตอน (stratified 2-stage sampling) โดยแบ่งชั� นภูมิประเทศเป็ น
ภูมิภาค รวมเป็ น 6 ภูมิภาค ได้ แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
และภาคกลาง และแบ่งชั� นภูมิย่อยเป็ นจังหวัดโดยเลือก
จังหวัดที�มีจาํ นวน ศพด. มากที�สุดในแต่ละภูมิภาค ซึ�ง
ตัวแทนจังหวัดในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ภาคใต้ คือ
นครศรี ธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุบลวารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ราชธานี ภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ภาคตะวันตก คือ
กาญจนบุรี และภาคกลาง คือ พระนครศรีอยุธยา ตาม
ลําดับ ทําการสุ่มเลือก ศพด. ขององค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลอําเภอเมือง และเทศบาลตําบลในแต่ละ
จั งหวั ด ในสั ดส่ ว นที� เหมาะสมขึ� นอยู่ กั บ จํา นวน ศพด.
ทั� งหมดในแต่ ละพื� นที� ดั งนั� นเมื� อคํา นวณโดยใช้ ฐาน
ข้ อมูลจํานวน ศพด. ของกรมการส่งเสริ มการปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ� น และจากการคํา นวณขนาดตั ว อย่ า งโดย
ใช้ สูตรของ ทาโร ยามาเน่ พบว่ าขนาดตัวอย่ างขั� นตํ�า
เท่ากับ 392 แห่ง แต่เพื�อป้ องกันความไม่สมบูรณ์ของ
การสํารวจ ตลอดจนเพื�อให้ผลการศึกษามีความน่าเชื�อถือ
มากยิ� งขึ� นจึ งเพิ� มขนาดตั วอย่ างเป็ นร้ อยละ10.0 เป็ น
จํานวนทั�งสิ�นเท่ากับ ��� แห่ง
เครื�องมือทีใ� ช้ ในการศึกษา คือ แบบสอบถามทีพ� ัฒนา
โดยทีมผู้วิจัย โดยผู้ช่วยนักวิจัยเข้ าสัมภาษณ์บุคลากรของ
ศพด. ที�มีบทบาทสําคัญในการดูแลเรื�องอาหาร ระหว่าง
เดื อ นกั น ยายน-ตุ ล าคม พ.ศ.2556 ซึ� งเนื� อหาใน
แบบสอบถามประกอบด้ วย (1) ข้ อมูลทั�วไปของ ศพด.
ได้แก่ ทีต� �งั ทัง� ในเขตอําเภอเมือง นอกอําเภอเมือง ภูมภิ าค
และจํา นวนเด็ก และ (2) ข้ อมู ลเกี� ยวกั บ การจั ดการ
ด้ านอาหาร(10) ทั�งในกลุ่มอาหารที�มีประโยชน์ต่อร่างกาย
และอาหารที� มี ป ริ มาณนํา� ตาล ไขมั น และโซเดี ย มสู ง
นโยบายการจั ด อาหารและโภชนาการ และการอบรม
โภชนาการแก่เจ้ าหน้ าที�ใน ศพด.
การศึกษานี�วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป STATA
11.1 นํา เสนอผลการศึ กษาด้ วยสถิติเชิงพรรณนาเพื� อ
อธิบายข้ อมูลทั� วไปของ ศพด. (ได้ แก่ ที� ต�ั งทั� งในเขต
อําเภอเมืองและนอกอําเภอเมือง และขนาดของ ศพด.
ซึ� งอ้ างอิงจากจํา นวนเด็ก)(11) และข้ อมู ลเกี� ยวกับการ
บริ หารจั ดการด้ านอาหาร และมาตรฐานของอาหารใน
ศพด. โดยประเมินเทียบกับแนวทางการดําเนินงานเพื� อ
การเป็ น ศพด. คุ ณภาพ จากคู่ มื อ มาตรฐาน ศพด.
และแบบ ประเมิ น ศพด. น่ าอยู่ ของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดอาหารประเภทต่างๆ ผู้ กาํ หนดเมนู อาหาร การ
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อบรมโภชนาการ และนโยบายการจัดอาหารและโภชนาตารางที� � ลักษณะทัว� ไปของ ศพด.ที�เข้าสํารวจ (n=410)
การกั บข้ อมู ลทั� วไปของศูนย์พั ฒนาเด็กเล็กด้ วย Chiลักษณะทั�วไปของ ศพด.
จํานวน ร้ อยละ
square test

ผลการศึกษา

ลักษณะกลุ่มประชากร
ศพด. ที�เข้ าสํารวจมีท�งั สิ�น 410 ศูนย์ (ตารางที� 1)
โดยมี ศพด. ที�ต�ังในเขตอําเภอเมืองทั�งสิ�นจํานวน 118
ศูนย์ (ร้ อยละ 28.8) เขตนอกอําเภอเมืองจํานวน 292
ศูนย์ (ร้ อยละ 71.2) และกระจายอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั นออก
ภาคตะวันตก และภาคใต้ คิดเป็ นร้ อยละ 15.9, 38.5,
18.8, 6.8, 6.1 และ 13.9 ตามลํา ดั บ ซึ� งเมื� อจั ด
กลุ่ มขนาด ศพด. ที�อ้างอิงโดยใช้ จาํ นวนเด็กเป็ นเกณฑ์
พบว่ามี ศพด. ขนาดเล็ก (จํานวนเด็ก <49 คน) จํานวน
268 แห่ง (ร้ อยละ 65.4) ขนาดกลาง (จํานวนเด็ก 5099 คน) จํานวน 109 แห่ง (ร้ อยละ 26.6) และขนาดใหญ่
(จํานวนเด็ก >100 คน) จํานวน 33 แห่ง (ร้ อยละ 8.8)
เมื� อพิ จารณาการจั ดอบรมด้ านโภชนาการแก่ บุ คลากร
หลั กที� ดูแลเรื� องการจั ดอาหารใน ศพด. พบว่ า ศพด.
ส่ ว นมาก (ร้ อยละ ��.�) มี บุ คลากรที� เคยได้ รั บการ
อบรมด้ านโภชนาการ และมีน้อยกว่าครึ�งที�ไม่เคยได้ รับ
การอบรมหรือไม่แน่ใจว่าเคยได้รบั การอบรม (ตารางที� �)
ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่ า งความถี� ใ นการจั ด อาหาร
ทีเ� ป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย กับทีต� � งั ขนาด และภูมภิ าค
ของ ศพด.
จากการศึ กษาพบว่ า ศพด. ในเขตอํา เภอเมืองจั ด
อาหารในกลุ่ มเนื� อสัตว์ ผักสด และผลไม้ ให้ เด็กทุกวัน
มากที�สดุ (ตารางที� � และ �) ในขณะที� ศพด. นอกเขต
อําเภอเมื องจั ดไข่ ไก่ให้ เด็กกินตั� งแต่ 3 วั นต่ อสัปดาห์
ขึ� นไปมากที�สุด ศพด. ขนาดต่างๆ มีการจัดอาหารใน
รูปแบบที�แตกต่างกัน กล่าวคือ ศพด. ขนาดใหญ่สามารถ
จัดเนื�อสัตว์ ผักสด และไข่ไก่ให้ เด็กมากที�สุด ในขณะที�
ศพด. ขนาดกลางจั ดผลไม้ มากที� สุด การจัดอาหารใน
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ที�ต�งั
เขตอําเภอเมือง
เขตนอกอําเภอเมือง
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต้
ขนาดของศพด.
เล็ก (จํานวนเด็ก <�� คน)
กลาง (จํานวนเด็ก ��-�� คน)
ใหญ่ (จํานวนเด็ก >��� คน)
จํานวน ศพด. ที�จัดอบรมโภชนาการแก่
บุคลากรหลักผู้ดูแลเรื�องการจัดอาหาร
ใน ศพด.
เคย
ไม่เคย
ไม่แน่ใจ

118
292

28.8
71.2

65
158
77
28
25
57

15.9
38.5
18.8
6.8
6.1
13.9

268
109
33

65.4
26.6
8.8

253
132
25

61.7
32.2
6.1

ศพด.รายภาคพบว่ามีความหลากหลาย โดย ศพด. ใน
ภาคกลางจัดเนื�อสัตว์ได้ มากที�สดุ ศพด. ในภาคตะวันตก
สามารถจัดผักสดได้ มากที�สดุ ศพด. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดผลไม้ ทุกวัน และจัดไข่ไก่ให้ เด็กตั�งแต่ 3
วันต่อสัปดาห์ข� ึนไปมากที�สดุ
การศึ กษาครั� งนี� พบความสั มพั นธ์ อย่ า งมี นัยสํา คั ญ
ระหว่ า งขนาดของ ศพด. กั บ การจั ด อาหารประเภท
เนื� อสั ตว์ ให้ เด็ก (p<0.05) อี กทั� งปั จจั ยด้ า นภูมิ ภาค
ยั งมี ความสั ม พั นธ์ อย่ า งมี นั ย สํา คั ญกั บ การจั ดอาหาร
ประเภทเนื�อสัตว์ (p<0.05) และผลไม้ (p<0.05)
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สถานการณ์การจัดอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างความถี�ในการจัดอาหารที�มี
นํ�าตาล ไขมัน และโซเดียมสู ง กับที�ต� งั ขนาด และ
ภูมภิ าคของ ศพด.
ศพด. ในเขตอํา เภอเมืองมี การจั ดอาหารประเภท
ผลิตภัณฑ์เนื� อสัตว์มากที�สุด อีกทั�งยังจัดอาหารในกลุ่ ม
ขนมไทย นํา� อั ด ลม นมเปรี� ยว และนมหวานให้ เด็ก
มากที�สุดเช่นกัน ในขณะที� ศพด. นอกเขตอําเภอเมือง
พบว่า จัดอาหารประเภทของหวาน ขนมกรุบกรอบ และ
นํา� หวานให้ เด็กมากทีส� ดุ (ตารางที� � และ �) เมื�อพิจารณา
ตามขนาด พบว่ า ศพด. ขนาดเล็กจั ดอาหารประเภท
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ นื� อสั ต ว์ ของหวาน ขนมกรุ บ กรอบ และ

นํา� หวาน มากทีส� ดุ โดยที� ศพด. ขนาดใหญ่มกี ารจัดอาหาร
ประเภทขนมไทย นํา� อัดลม นํา� เปรี�ยว และนมหวาน มาก
ที�สดุ เมื�อพิจารณารายภาค พบว่า ศพด. ในภาคกลาง มี
การจัดทัง� ผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์และของหวานมากทีส� ดุ ศพด.
ในภาคตะวันตกมีการจัดนํา� หวาน นมเปรี�ยว และนมหวาน
มากที� สุ ด ศพด. ในภาคเหนื อจั ดขนมกรุ บกรอบและ
นํา� อัดลมมากที�สุด และ ศพด. ในภาคตะวั นออก จั ด
ขนมไทยมากที�สดุ
พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญระหว่างขนาดของ
ศพด. กั บการจั ดผลิ ตภั ณฑ์ เนื� อสัตว์ (p<0.05) และ
นํา� หวาน (p<0.05) ปั จจัยด้ านภูมิภาคมีความสัมพั นธ์

ตารางที� � ความสัมพันธ์ระหว่างความถีใ� นการจัดอาหารที�เป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย กับที�ต� งั และขนาดของ ศพด.
การจัดอาหารที�เป็ นประโยชน์
ต่อร่างกาย(ทุกวัน)

เนื�อสัตว์
จัดไข่ไก่*
ผักสด
ผลไม้
นมจืด

ศพด.แบ่งตามที�ต�งั และขนาด (จํานวน/ร้ อยละ)
ศพด. เขต ศพด.เขตนอก p-value ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ p-value
อําเภอเมือง อําเภอเมือง
(n=118 ) (n=292)
(n=268) (n=109) (n=33)
92 (78)
42 (35.6)
82 (69.5)
44 (37.3)
118 (100)

200 (68.5)
111 (38)
177 (60.6)
92 (31.5)
292 (100)

0.055
0.646
0.092
0.260
-

177 (66)
102 (38.1)
161 (60.1)
85 (31.7)
268 (100)

87 (79.8)
38 (34.9)
73 (67)
41 (37.6)
109 (100)

28 (84.8)
13 (39.3)
25 (75.8)
10 (30.3)
33 (100)

<0.05
0.817
0.133
0.509
-

* (ตั�งแต่ � วัน/สัปดาห์ข� นึ ไป)
อ้ างอิงจากคู่มอื มาตรฐาน ศพด. สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย สําหรับเด็กอายุ �-� ปี และ �-� ปี
ตารางที� � ความสัมพันธ์ระหว่างความถีใ� นการจัดอาหารที�เป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย กับภูมิภาคของ ศพด.
การจัดอาหารที�
เป็ นประโยชน์
ต่อร่างกาย(ทุกวัน)
เนื�อสัตว์
จัดไข่ไก่*
ผักสด
ผลไม้
นมจืด

ศพด.แบ่งตามภูมภิ าค (จํานวน/ร้ อยละ)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ p-value
(n=65)
(n=158)
(n=77)
(n=28)
(n=25) (n=57)
36 (55.4)
24 (36.9)
33 (50.8)
18 (27.7)
65 (100)

111(70.3)
70 (44.3)
106 (67.1)
81 (51.3)
158 (100)

63 (81.8) 21 (75)
27 (35.1) 7 (25)
47 (61) 17 (60.7)
12 (15.6) 5 (17.9)
77 (100) 28 (100)

19 (76)
9 (36)
19 (76)
9 (36)
25 (100)

42 (73.7)
16 (28.1)
37 (64.9)
11 (19.3)
57 (100)

<0.05
0.193
0.192
<0.001
-

* (ตั�งแต่ � วัน/สัปดาห์ข� นึ ไป)
อ้ างอิงจากคู่มอื มาตรฐาน ศพด. สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย สําหรับเด็กอายุ �-� ปี และ �-� ปี
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั การอบรมโภชนาอย่างมีนัยสําคัญกับการจัดผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์ (p<0.05)
ของหวาน (p<0.05) ขนมไทย (p<0.05) ขนมกรุบกรอบ การของบุคลากรใน ศพด. กับทีต� � งั ขนาด และภูมิภาค
ของ ศพด.
(p<0.05) และนํา� หวาน (p<0.05)
การอบรมโภชนาการใน ศพด. (ตารางที� � และ �)
ตารางที� � ความสัมพันธ์ระหว่างความถีใ� นการจัดอาหารที�มีน� าํ ตาล ไขมัน และโซเดียมสูง กับที�ต� งั และขนาดของ ศพด.
การจัดอาหารที�มนี า�ํ ตาล
ไขมัน และโซเดียมสูง*

ศพด.แบ่งตามที�ต�งั และขนาด (จํานวน/ร้ อยละ)
ศพด. เขต ศพด.เขตนอก p-value ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ p-value
อําเภอเมือง อําเภอเมือง
(n=118 ) (n=292)
(n=268) (n=109)
(n=33)

ผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์1
ของหวาน2
ขนมไทย3
ขนมกรุบกรอบ4
นํา� หวาน 5
นํา� อัดลม
นมเปรี�ยว
นมหวาน6

88
9
79
8
13
2
15
12

(74.6)
(7.6)
(67.0)
(6.8)
(11.0)
(1.7)
(12.7)
(10.2)

205
29
189
37
42
4
29
26

(70.2)
(9.9)
(64.7)
(12.7)
(14.4)
(1.4)
(9.9)
(8.9)

0.375 203 (75.7) 67 (61.5)
0.466 27 (10.1) 10 (9.2)
0.668 165 (61.6) 78 (71.6)
0.084 36 (13.4) 6 (5.5)
0.365 47 (17.5) 7 (6.4)
0.804
4 (1.5) 2 (1.8)
0.410 26 (9.7) 12 (11.0)
0.689 28 (10.4) 6 (5.5)

23
1
25
3
1
1
6
4

(69.7)
(3.0)
(75.8)
(9.1)
(3.0)
(3.0)
(18.1)
(12.1)

<0.05
0.420
0.077
0.077
<0.05
0.642
0.330
0.273

1
หมายเหตุ * (ตั�งแต่ � ครั�งต่อสัปดาห์ข� ึนไป)
ผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์ เช่ น ไส้ กรอก แฮม ลูกชิ�น
2
3
ของหวาน เช่น ลูกอม ไอศกรีม ชอคโกแลต นํา� แข็งใส
ขนมไทย เช่ น ลอดช่ อง เฉาก๊วย
4
5
ขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั�งทอดกรอบ ข้ าวโพดอบกรอบ เวเฟอร์
นํา� หวาน เช่ น นํา� รสหวานที�ปรุงแต่งกลิ�นรสสังเคราะห์ ชาเขียว
6
นมหวาน เช่น นมที�ปรุงแต่งกลิ�นรสสังเคราะห์ และเครื�องดื�มมอลต์สกัดที�มีส่วนผสมของนม

ตารางที� � ความสัมพันธ์ระหว่างความถีใ� นการจัดอาหารที�มีน� าํ ตาล ไขมัน และโซเดียมสูง กับภูมิภาคของ ศพด.
การจัดอาหารที�มี
นํา� ตาลไขมัน และ
โซเดียมสูง*

ศพด.แบ่งตามภูมิภาค (จํานวน/ร้ อยละ)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ p-value
(n=65)
(n=158)
(n=77)
(n=28)
(n=25) (n=57)

ผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์1
ของหวาน2
ขนมไทย3
ขนมกรุบกรอบ4
นํา� หวาน 5
นํา� อัดลม
นมเปรี�ยว
นมหวาน6

53
5
40
12
13
3
6
7

(81.5)
(7.7)
(61.5)
(18.5)
(20.0)
(4.6)
(9.2)
(10.8)

99
7
83
22
15
2
10
9

(62.7)
(5.1)
(52.5)
(13.9)
(9.5)
(1.3)
(6.3)
(5.7)

65
16
55
7
17
1
11
9

(84.4) 22 (78.6) 21 (84.0)
(20.8) 5 (17.9) 2 (8.0)
(71.4) 26 (92.9) 22 (88.0)
(9.1)
2 (7.1)
0 (0.0)
(22.1) 2 (7.1)
7 (28.0)
(1.3)
1 (3.6)
1 (4.0)
(14.3) 5 (17.7) 5 (20.0)
(11.7) 2 (7.1)
4 (16.0)

33
3
42
2
1
0
7
7

(57.9) <0.001
(5.3) <0.05
(73.7) <0.001
(3.5) <0.05
(1.8) <0.05
(0.0) 0.718
(12.28)0.144
(12.3) 0.390

1
หมายเหตุ * (ตั�งแต่ � ครั�งต่อสัปดาห์ข� ึนไป)
ผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์ เช่ น ไส้ กรอก แฮม ลูกชิ�น
2
3
ของหวาน เช่น ลูกอม ไอศกรีม ชอคโกแลต นํา� แข็งใส
ขนมไทย เช่ น ลอดช่ อง เฉาก๊วย
4
ขนมกรุบกรอบ เช่น มันฝรั�งทอดกรอบ ข้ าวโพดอบกรอบ เวเฟอร์ 5 นํา� หวาน เช่ น นํา� รสหวานที�ปรุงแต่งกลิ�นรสสังเคราะห์ ชาเขียว
6
นมหวาน เช่น นมที�ปรุงแต่งกลิ�นรสสังเคราะห์ และเครื�องดื�มมอลต์สกัดที�มีส่วนผสมของนม
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สถานการณ์การจัดอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทย

แสดงให้ เห็นว่า บุคลากรหลักทีเ� กี�ยวข้ องกับการจัดอาหาร
และแม่ครัวใน ศพด. ที�อยู่ในเขตอําเภอเมืองได้ รับการ
อบรมด้ านโภชนาการมากกว่า ศพด. ในเขตนอกอําเภอเมื อง นอกจากนี� พบว่าบุคลากรหลักที�ดูแลเรื� องการจัด
อาหารใน ศพด. ขนาดใหญ่ได้ รับการอบรมโภชนาการ
มากที�สดุ ในขณะที�แม่ครัวใน ศพด. ขนาดกลางได้ รับการ
อบรมโภชนาการมากที�สุด เมื� อพิ จารณารายภาคพบว่า
บุคลากรหลักทีด� แู ลเรื�องการจัดอาหารใน ศพด. ของภาคตะวันออกได้ รับการอบรมโภชนาการมากที�สดุ ในขณะที�
แม่ครัวใน ศพด. ภาคตะวันตกได้รับการอบรมโภชนาการ
มากที�สดุ
การศึกษาพบว่าที�ต�ังของ ศพด. ในเขตอําเภอเมือง
และนอกเขตอํา เภอเมื องมี ความสั มพั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ยสํา คั ญกับการอบรมโภชนาการแก่ บุ คลากรหลั กที� ดู แล
เรื�องอาหารใน ศพด. (p<0.05) และการอบรมโภชนาการ
แก่แม่ครัว (p<0.05) นอกจากนี� ขนาดของ ศพด. ยังมี
ความสั มพั นธ์อย่ างมี นั ยสํา คั ญกั บการได้ รั บการอบรม
โภชนาการแก่บุคลากรหลักที�ดูแลเรื� องอาหารใน ศพด.

(p<0.05) และพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ ระหว่าง
ปั จจั ยภู มิ ภาคและการอบรมโภชนาการแก่ แ ม่ ครั ว
(p<0.05)
ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ําหนดเมนูอาหารใน ศพด.
กับลักษณะทีต� � งั ขนาด และภูมิภาคของ ศพด.
ผลการศึ กษาแสดงให้ เห็ น ว่ า ศพด. ที� อ ยู่ ในเขต
อําเภอเมืองให้ ครูผ้ ูดูแลเด็ก หรือตัวแทนจากชุมชน เช่น
เจ้ าหน้ าที�จาก อบต. หรือเทศบาล กรรมการหมู่บ้าน หรือ
ผู้ปกครองเด็ก เป็ นผู้กาํ หนดเมนูอาหารมากทีส� ดุ (ตารางที�
� และ �) ในขณะที� ศพด. ที�ต�ังอยู่นอกเขตอําเภอเมือง
ให้ ครู ผู้ดูแลเด็กเป็ นผู้กาํ หนดเมนูอาหารมากที�สุด เมื�อ
พิจารณา ตามขนาด ศพด. พบว่า ศพด. ทั�งสามขนาดให้
ครูผ้ ูดูแล เด็กเป็ นผู้กาํ หนดเมนูอาหารมากที�สดุ ในด้ านผู้
กําหนดเมนู อาหารใน ศพด. นั�นมีความแตกต่างกันใน
แต่ละภูมิภาค โดย ศพด. ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคตะวั นตก ให้ ครู ผ้ ู ดู แลเด็กเป็ นผู้
กํา หนดเมนู อาหารมากที� สุ ด ศพด. ในภาคกลางให้

ตารางที� � ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั การอบรมโภชนาการของบุคลากรใน ศพด. กับที �ต� งั และขนาดของ ศพด.
การได้ รับการอบรมโภชนาการ
ของบุคลากร

ศพด.แบ่งตามที�ต�งั และขนาด (จํานวน/ร้ อยละ)
ศพด. เขต ศพด.เขตนอก p-value ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ p-value
อําเภอเมือง อําเภอเมือง
(n=118 ) (n=292)
(n=268) (n=109) (n=33)

บุคลากรหลักผู้ดูแลเรื�องอาหาร

79 (66.9) 174 (59.6)

<0.05 167 (62.3) 60 (55)

แม่ครัว

39 (33.1) 77 (26.4)

<0.05

26 (78.8) <0.05

75 (28.0) 32 (29.4) 9 (27.3) 0.979

ตารางที� � ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รบั การอบรมโภชนาการของบุคลากรใน ศพด. กับภูมิภาคของ ศพด.
การได้ รับการอบรม
ศพด.แบ่งตามภูมภิ าค (จํานวน/ร้ อยละ)
โภชนาการ ของ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ p-value
บุคลากร
(n=65)
(n=158)
(n=77)
(n=28)
(n=25) (n=57)
บุคลากรหลักผู้ดูแล 39 (60.0)
เรื�องอาหาร

100(63.3)

47 (61.0) 18 (64.3)

15(60.0) 34(59.6) 0.618

แม่ครัว

33 (20.9)

18 (23.4)

10 (40.0) 22 (38.6) <0.05

24 (36.9)

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

9 (32.1)
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บุคลากร เช่น ครูผ้ ูดูแลเด็ก เจ้ าหน้ าที�จาก อบต. หรือ
เทศบาล พ่ อแม่ ผู้ปกครองเด็ก หรือครูท�อี ยู่ในโรงเรียน
ประถมศึกษา เข้ ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเมนูอาหาร
มากที�สดุ ศพด. ในจังหวัดภาคตะวันออกและภาคใต้ ให้
ตัวแทนจากชุมชน เช่น เจ้ าหน้ าที�จาก อบต. หรือเทศบาล
กรรมการหมู่ บ้ า น หรื อผู้ ปกครองเด็ก เป็ นผู้ กํา หนด

เมนูอาหารมากที�สดุ
ประเภทของบุ คคลผู้ กํา หนดเมนู อาหารใน ศพด.
พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับที�ต�ังของ ศพด.
ทั�งในเขตอําเภอเมืองและนอกเมือง ขนาด และภูมิภาค
(p<0.05)

ตารางที� � ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ําหนดเมนู อาหารกับที�ต� งั และขนาดของ ศพด.
ศพด.แบ่งตามที�ต�งั และขนาด (จํานวน/ร้ อยละ)
ศพด. เขต ศพด.เขตนอก p-value ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ p-value
อําเภอเมือง อําเภอเมือง
(n=118 ) (n=292)
(n=268) (n=109) (n=33)

ผู้กาํ หนดเมนูอาหาร

หัวหน้ า ศพด.
แม่ครัว
ผู้ดแู ลเด็ก
ตัวแทนจากชุมชน*
กําหนดร่วมกัน**
กําหนดร่วมกัน***

17
19
26
26
12
18

(14.4)
(16.1)
(22.0)
(22.0)
(10.2)
(15.3)

54 (18.6)
39 (13.4)
80 (27.5)
23 (7.9)
27 (9.3)
68 (23.4)

<0.05 42 (15.7)
52 (19.5)
69 (25.8)
21 (7.9)
18 (6.7)
65 (24.3)

22 (20.2) 7 (21.2) <0.001
6 (5.5) 0 (0.0)
25 (22.9) 12 (36.4)
23 (21.1) 5 (15.2)
15 (13.8) 6 (18.2)
18 (16.5) 3 (9.1)

หมายเหตุ * เช่น อบต.หรือเทศบาล กรรมการหมู่บ้าน หรือผู้ปกครองเด็ก
** ครูผ้ ดู ูแลเด็กและหัวหน้ า ศพด.กําหนดเมนูอาหารร่วมกัน
*** ครูผ้ ดู ูแลเด็ก เจ้ าหน้ าที�จาก อบต.หรือเทศบาล พ่อแม่ผ้ ปู กครองเด็ก หรือครูท�อี ยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา
กําหนดเมนูอาหารร่วมกัน
ตารางที� � ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ําหนดเมนู อาหารกับภูมิภาคของ ศพด.
ผู้กาํ หนดเมนูอาหาร

หัวหน้ า ศพด.
แม่ครัว
ผู้ดแู ลเด็ก
ตัวแทนจากชุมชน*
กําหนดร่วมกัน**
กําหนดร่วมกัน***

ศพด.แบ่งตามภูมภิ าค (จํานวน/ร้ อยละ)
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ p-value
(n=65)
(n=158)
(n=77)
(n=28)
(n=25) (n=57)
6 (9.4)
15 (23.4)
24 (37.5)
3 (4.7)
4 (6.3)
12 (18.8)

34( 21.5)
11 (7.0)
45 (28.5)
12 (7.6)
20 (12.7)
36 (22.8)

13 (16.9)
17 (22.1)
12 (15.6)
9 (11.7)
3 (3.9)
23 (29.9)

4 (14.3)
4 (14.3)
5 (17.9)
7 (25.0)
2 (7.1)
6 (21.4)

6 (24.0) 8 (14) <0.001
5 (20.0) 6 (10.5)
9 (36.0) 11 (19.3)
1 (4.0) 17 (29.8)
1 (4.0) 9 (15.8)
3 (12.0) 6 (10.5)

หมายเหตุ * เช่น อบต.หรือเทศบาล กรรมการหมู่บ้าน หรือผู้ปกครองเด็ก
** ครูผ้ ดู ูแลเด็กและหัวหน้ า ศพด.กําหนดเมนูอาหารร่วมกัน
*** ครูผ้ ดู ูแลเด็ก เจ้ าหน้ าที�จาก อบต.หรือเทศบาล พ่อแม่ผ้ ปู กครองเด็ก หรือครูท�อี ยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา
กําหนดเมนูอาหารร่วมกัน
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ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมโภชนาการแก่บคุ ลากร
ใน ศพด. กับการจัดอาหารประเภทต่างๆ ทั�งนโยบาย
และการประเมินการจัดการอาหารใน ศพด.
จากการศึกษาพบว่า ศพด. ที�มีบุคลากรที�เคยได้ รับ
การอบรมด้ านโภชนาการ จัดเนื�อสัตว์ ผักสดและผลไม้

มากกว่ า ศพด. ที�มีบุคลากรที�ไม่เคยได้ รั บการอบรมฯ
(ตารางที� ��) นอกจากนี� ศพด. ที� มี บุ คลากรที� เคย
ได้รับการอบรมฯ ยังจัดอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์
ขนมไทย นํา� หวาน นมเปรี�ยว และนมหวานมากกว่า ศพด.
ที�มีบุคลากรที�ไม่เคยได้ รับการอบรมฯ ในขณะที� ศพด.

ตารางที� �� ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมโภชนาการแก่บุคลากรใน ศพด. กับการจัดอาหารประเภทต่างๆ นโยบาย
และการประเมินการจัดการอาหารใน ศพด.
ความถี�ของการจัดอาหารประเภทต่างๆ นโยบาย
และการประเมินการจัดอาหาร

การอบรมโภชนาการแก่บุคลากรหลักใน ศพด.
ที�รับผิดชอบการจัดอาหาร [จํานวน (ร้ อยละ)]
ไม่เคย (n=132)

การจัดอาหารที�เป็ นประโยชน์ต่อร่างกาย (ทุกวัน)
เนื�อสัตว์
จัดไข่ไก่ (ตั�งแต่ � วัน/สัปดาห์ข� ึนไป)
ผักสด
ผลไม้
นมจืด

88
52
72
36
132

(66.7)
(39.4)
(54.5)
(27.3)
(100.0)

การจัดอาหารที�มีนาํ� ตาล ไขมัน และโซเดียมสูง (ตั�งแต่ � ครั�งต่อสัปดาห์ข� ึนไป)
ผลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์
94
ของหวาน
13
ขนมไทย
85
ขนมกรุบกรอบ
15
นํา� หวาน
15
นํา� อัดลม
4
นมเปรี�ยว
10
นมหวาน
11

(71.2)
(9.8)
(64.4)
(11.4)
(11.4)
(3.0)
(7.6)
(8.3)

นโยบายการจัดอาหาร
เตรียมอาหารพิเศษสําหรับเด็กที�มีปัญหาด้ านสุขภาพ
(เช่น แพ้ อาหารบางชนิด, เบาหวานเป็ นต้ น)
กําหนดชนิดอาหารและของว่างที�เด็กสามารถนํามาจากบ้ านได้
กําหนดชนิดของอาหารและเครื�องดื�มที�บุคลากรในศูนย์ฯ
สามารถกินต่อหน้ าเด็ก
กําหนดให้ บุคลากรในศูนย์ฯ มีการให้ อาหารเป็ นรางวัลแก่เด็ก
มีการควบคุมการจําหน่ายขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน นํา� หวาน
นํา� อัดลม ใน ศพด.
มีการควบคุมการจําหน่ายขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน นํา� หวาน
นํา� อัดลม นอก ศพด.
การประเมินการจัดการอาหาร
อาหารมีปริมาณเพียงพอกับความต้ องการของเด็ก
ภาวะโภชนาการ และปัญหาสุขภาพของเด็ก

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

เคย (n=253) ไม่แน่ใจ (n=25) p-value

184 (72.7)
91 (36.0)
167 (66.0)
93 (36.8)
253 (100.0)

20
10
20
7
25

(80.0)
(40.0)
(80.0)
(28.0)
(100.0)

0.279
0.772
<0.05
0.146
-

181
20
170
28
32
2
30
23

18
5
13
2
8
0
4
4

(72.0)
(20.0)
(52.0)
(8.0)
(32.0)
(0.0)
(16.0)
(16.0)

0.996
0.133
0.301
0.883
<0.05
0.181
0.296
0.474

(71.5)
(7.9)
(67.2)
(11.1)
(12.6)
(0.8)
(11.9)
(9.1)

19 (14.4)

70 (27.7)

5 (20.0) <0.05

69 (52.3)
64 (48.5)

161 (63.6)
153 (60.5)

17 (68.0) 0.069
13 (52.0) 0.073

62 (47.0)
13 (9.8)

120 (47.4)
29 (11.5)

10 (40.0) 0.776
2 (8.0) 0.801

56 (42.4)

134 (53.0)

14 (56.0) 0.118

104 (78.8)
93 (70.5)

224 (88.5)
190 (75.1)

22 (88.0) <0.05
18 (72.0) 0.573
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ทีบ� คุ ลากรทีไ� ม่เคยได้รับการอบรมฯ พบว่ามีการจัดอาหาร
ประเภทของหวาน ขนมกรุบกรอบและนํา� อัดลมมากกว่า
กลุ่ม ศพด. ที�มีบุคลากรที�เคยได้ รับการอบรมฯ
จากการดํา เนิ นงานด้ านนโยบายการจั ดอาหารและ
โภชนาการพบว่า ศพด. ทีบ� ุคลากรทีเ� คยได้ รับการอบรมฯ
มีการกํา หนดนโยบายและการประเมินเพื� อควบคุมการ
จัดการด้ านอาหารในทุกด้ าน มากกว่า ศพด. ที�มีบุคลากร
ทีไ� ม่เคยได้รบั การอบรมฯ และยังพบว่า ศพด. ทีม� บี คุ ลากร
เคยได้ รับการอบรมฯ ทําการประเมินเรื�องความเพียงพอ
ของปริ มาณอาหารต่ อความต้ องการของเด็ก และการ
ประเมิ น เรื� องภาวะโภชนาการและปั ญ หาสุ ข ภาพเด็ก
มากกว่ากลุ่ม ศพด. ที�บุคลากรไม่เคยได้ รับการอบรม
นอกจากนี�พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญระหว่าง
การจัดอบรมโภชนาการแก่บุคลากรใน ศพด. กับการ
จัดผักสด (p<0.05) การจัดนํา� หวาน (p<0.05) การจัดทํา
นโยบายการจั ดอาหารพิ เศษสํา หรั บเด็กที�มีปั ญหาด้ าน
สุขภาพ (p<0.05) และการประเมินเรื�องความเพียงพอ
ของปริมาณอาหารกับความต้ องการของเด็ก (p<0.05)

วิจารณ์

ถึงแม้ ว่า ศพด. หลายแห่งจะผ่านการประเมินเกณฑ์
มาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที�
รับผิดชอบระดับหนึ�ง แต่จากการดําเนินงานจริงนั�นยังคง
ประสบปั ญหาอันเนื� องมาจากความเหลื� อมลํา� และความ
พร้ อมที�แตกต่างกัน(12) การจัดการด้ านโภชนาการอย่างมี
ประสิทธิภาพนั� นเป็ นปั จจัยสํา คัญในการปลู กฝังพฤติกรรมการบริโภคที�ดีต�ังแต่วัยเด็ก(13) ศพด. ในประเทศไทยหลายแห่งพยายามปรับปรุงการจัดการอาหารให้ ดีข� ึน
มี นโยบายสาธารณะไม่ ให้ มี การจั ดและจํา หน่ ายอาหาร
และเครื�องดื�มทีม� ปี ริมาณนํา� ตาล ไขมัน หรือโซเดียมสูง(14)
ในขณะเดี ยวกันมี ศพด. เกินกว่ าครึ� งที�อนุ ญาตให้ เด็ก
นําอาหารและเครื� องดื� มที�มีปริ มาณนํา� ตาล ไขมัน หรื อ
โซเดียมสูง มากิน(15) การศึกษานี�จึงได้ สาํ รวจการจัดการ
อาหารใน ศพด. ในประเทศไทย รวมทั�งประเมินสถานการณ์ การดําเนินงานด้ านโภชนาการใน ศพด. ซึ�งข้ อมูล
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เหล่านี�จะนําไปพัฒนาเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
ศพด. ขนาดใหญ่ และกลางที�ต�ั งในเขตอํา เภอเมือง
ส่ วนมากสามารถจั ดอาหารในกลุ่ มเนื� อสั ตว์ ผั ก และ
ผลไม้ ให้ เด็กทุ กวั นมากกว่ า ศพด. ขนาดเล็กที� ต�ั งอยู่
นอกเขตอําเภอเมือง แสดงให้ เห็นว่า ศพด. ขนาดใหญ่
และกลางที� อยู่ ในเขตอํา เภอเมื อ งมี ความสามารถจั ด
อาหารที� มีประโยชน์ได้ ดีกว่ า ศพด. ขนาดเล็กที�ต�ั งอยู่
นอกเขตอําเภอเมือง อาจเป็ นไปได้ ว่า ศพด. ขนาดใหญ่
และตัง� อยูใ่ นเขตเมืองนั�นอยูภ่ ายใต้การปกครองของ อปท.
ขนาดใหญ่ ซ�ึ งมี ความได้ เปรี ยบในเรื� องเงินทุ นและการ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร รวมทั�งบุคลากรได้ รับโอกาสในการ
เพิ�มพูนความรู้และการพัฒนาศักยภาพมากกว่า จึงทําให้
มีทกั ษะการจัดการในด้ านต่างๆ ได้ ดกี ว่า ศพด. ขนาดเล็ก
ที�ต�ั งอยู่ นอกเขตอําเภอเมืองซึ� งอยู่ ภายใต้ การดูแล ของ
อปท. ขนาดเล็ก(7) การบริหารจัดการอาหารใน ศพด. นั�น
มีความหลากหลายในแต่ละพื� นที� โดยพบความสัมพันธ์
อย่ างมี นั ยสํา คั ญ ระหว่ างภู มิ ภาคกั บ การจั ดอาหารที� มี
ไขมัน นํา� ตาล หรือโซเดียมสูงหลายชนิด ในขณะที�นมจืด
เป็ นอาหารเพี ย งกลุ่ มเดี ย วที� มี ก ารจั ด อย่ า งเพี ย งพอ
แก่เด็ก จากผลการสํารวจนี�สะท้อนให้ เห็นว่า คุณภาพของ
อาหารที�จัดใน ศพด. จําเป็ นต้ องได้ รับการปรับปรุง ทั�งนี�
หน่วยงานในท้องถิน� มีบทบาทสําคัญ เพื�อทําให้ การจัดการ
อาหารใน ศพด. นั�นเป็ นไปอย่างจริงจังมากขึ�น(16)
จากการศึกษาของ Mani และคณะ(17) ทีส� าํ รวจความรู้
ทั ศ นคติ และการปฏิ บั ติ งานของผู้ ดู แ ลเด็ก ด้ านการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน ศพด. เมือง Kubang Kerian
ประเทศมาเลเซีย พบว่า ถึงแม้ผ้ดู แู ลเด็กส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 97.0) ทราบว่ าการจัดอาหารที�อุดมไปด้ วยนํา� ตาล
เป็ นสาเหตุให้ เกิดฟันผุในเด็ก แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ดูแลเด็ก
ยังจัดอาหารทีม� ีปริมาณนํา� ตาลสูง (ร้ อยละ 85.3) รวมทั�ง
เครื�องดื�มรสหวาน (ร้ อยละ ��.�) แก่เด็ก ทั�งนี�อาจเป็ น
ไปได้ ว่าผู้ดูแลเด็กจํานวนหนึ�ง (ร้ อยละ ��.�) เห็นว่า
อาชี พผู้ ดู แลเด็กไม่ ได้ เป็ นอาชี พที� มีความสํา คั ญลํา ดั บ
ต้ นๆ และการทํางานในอาชีพนี�เป็ นแบบชั�วคราวเท่านั�น
จึ งทํา ให้ ครู ผ้ ู ดู แ ลเด็กไม่ ไ ด้ ใส่ ใจกั บ คุ ณ ภาพการดู แล
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เด็กให้ ดี เท่าที�ควร การศึ กษาของจิ ราพร และคณะ(18)
พบว่ า โรงเรี ยนขนาดเล็กจั ดอาหารกลางวั นที� มีคุณ ค่ า
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทัง� นี�เนื�องจาก
โรงเรี ยนขนาดเล็ กส่ ว นมากอยู่ ภายใต้ สั งกั ด โรงเรี ยน
ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ�งมีการจัดการอาหาร
อย่ างเป็ นระบบ มี โครงสร้ างการดํา เนิ นงานชั ดเจน มี
หน่ วยงานกลางในการบริหารจัดการ และผู้ บริ หารเห็น
ความสําคัญของการจัดการอาหาร
การอบรมโภชนาการแก่บคุ ลากรและแม่ครัวใน ศพด.
พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับที�ต�ังของ ศพด.
และการอบรมด้ านโภชนาการแก่บุคลากรใน ศพด. ยังมี
ความสัมพันธ์กบั ขนาดของ ศพด. อย่างมีนัยสําคัญ การ
ศึกษาจํานวนหนึ�งแสดงให้เห็นว่า การจัดอบรมโภชนาการ
แก่ผ้ ู ท�ีมีส่วนเกี�ยวข้ องในการจัดอาหารให้ เด็กใน ศพด.
เป็ นยุทธศาสตร์สาํ คัญเพื�อการป้ องกันโรคอ้วนในเด็กทีอ� ยู่
ในครอบครั ว ที� มีร ายได้ ต�าํ (19-21) จากการศึ กษาครั� งนี�
บุคลากรและแม่ครัวใน ศพด. ที�ต�ังอยู่ในเขตอําเภอเมือง
ได้ รับการ อบรมโภชนาการมากกว่าบุคลากรและแม่ครัว
ใน ศพด. ที�ต�ังอยู่นอกเขตอําเภอเมือง และบุคลากรใน
ศพด. ขนาดใหญ่ มี โอกาสได้ รั บ การอบรมฯ มากกว่ า
บุคลากรใน ศพด. ขนาดเล็ก ผลการศึกษาสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ย ของสถาบั น พั ฒ นาการสาธารณสุ ข อาเซี ย น
มหาวิทยาลัยมหิดล(7) ที�พบว่า บุคลากรใน ศพด. ที�อยู่
ภายใต้ การปกครองของเทศบาลซึ� งเป็ นหน่ วยการ
ปกครองส่ ว นท้ องถิ� นและจั ด ตั� งขึ� นในเขตชุ ม ชนที� มี
ความเจริ ญนั� น ได้ รับโอกาสในการศึกษาต่อหรื อได้ รั บ
การฝึ กอบรมมากกว่ า ศพด. ที� อยู่ ภายใต้ การดู
แลของอบต. ซึ�งมีความเป็ นเมืองน้ อยกว่า ซึ�งอาจเป็ นไป
ได้ ว่า ศพด. สังกัด อบต. นั� นยังไม่มีนโยบายด้ านการ
ศึกษาที�ชัดเจนจึงทําให้ ไม่สามารถพัฒนาระบบการเรียน
การสอนและศั ก ยภาพของครู ผ้ ู ดู แลเด็ ก ได้ ไม่ เ ต็ ม ที�
นอกจากนี� ศพด. ขนาดใหญ่ ซ� ึ งมี แ นวโน้ มที� จะอยู่
ภายใต้ การปกครองของ อปท. ขนาดใหญ่ นั� นมีความ
ได้ เปรียบในเรื� องงบประมาณและการเข้ าถึงแหล่งอาหาร
และวัตถุดิบที�หลากหลายและสะดวก จึงทําให้ มีศกั ยภาพ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ในการจัดการได้ ดีกว่า ศพด. ขนาดเล็กที�อยู่ภายใต้ การ
ปกครองของ อปท. ขนาดเล็กที�เน้ นการพัฒนาโครงสร้ าง
พื�นฐานเป็ นหลักมากกว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากนี�
การศึ กษาด้ านการจั ดการใน ศพด. ของประเทศไทย
หลายชิ�นแสดงให้ เห็นว่า บุคลากรใน ศพด. ขาดการฝึ กอบรมเพื�อพัฒนาทักษะการจัดบริการเลี�ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ�งหน่วยงานภาครัฐทีเ� กี�ยวข้ องควรเข้ ามา
ดูแลเรื�องนี�อย่างสมํ�าเสมอ(22-24)
การศึกษานี� พบว่า ครูผ้ ูดู แลเด็กมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดเมนู อาหารแก่เด็ก แต่ยังขาดการมีส่วนร่วม
จากผู้เชี� ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็ นนักโภชนาการ นักวิชาการ
จากเทศบาลหรือ อบต. หรือเจ้ าหน้ าทีส� าธารณสุขในพื�นที�
เข้ ามาช่ วยในการกํา หนดเมนู อาหาร ซึ� งบุ คคลเหล่ านี�
ล้ วนมีอทิ ธิพลสําคัญในการสนับสนุนให้ ศพด. มีการจัด
อาหารที� มีประโยชน์และส่งเสริมพฤติกรรมการบริ โภค
ที�ดีแก่เด็ก ซึ�งการมีส่วนร่วมของบุคลากรเหล่านี� เป็ นจุด
เริ� มต้ นสํา คั ญ ในการปลู ก ฝั งพฤติ ก รรมการบริ โ ภคที�
เหมาะสม มีอทิ ธิพลต่อการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เด็กและส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่างๆ(25) ขณะเดียวกัน
ศพด. บางแห่งที�อยู่ในพื� นที�ด้อยพัฒนาเผชิญกับปั ญหา
การจัดเมนูอาหารที�มีประโยชน์แก่เด็ก ซึ�งอาจเป็ นไปได้
ว่ าเด็ ก ในพื� นที� นั� นเคยชิ นกั บการกิ น อาหารที� ไม่ มี
ประโยชน์มาจากบ้ าน จึงทํา ให้ ต้ องใช้ เวลาปรั บตัวเพื� อ
เปิ ดรับและทําความคุ้นเคยกับอาหารที�มีประโยชน์ เช่น
ผักและผลไม้ ชนิดใหม่ๆ ทีท� าง ศพด. จัดให้ จากการศึกษา
ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ แสดงให้ เห็นว่ า เด็กจํา เป็ นต้ อง
ลองกินอาหารชนิดใหม่ จํานวน 5-10 ครั� งก่อนที�เด็ก
จะทําความคุ้ นเคยและกินอาหารเหล่านั� นได้ (26) ดังนั� น
ควรแนะนํา ให้ ศพด. ที� เผชิ ญปั ญหาเรื� องการไม่ ยอม
รับอาหารที�มีประโยชน์ของเด็ก ใช้ วิธกี ารดังกล่าวในการ
ปรับพฤติกรรมเด็ก
การอบรมด้ านโภชนาการเป็ นหั ว ใจสํา คั ญ ในการ
เพิ�มพูน ทักษะความรู้ท�ถี ูกต้ องแก่ผ้ ทู �เี กี�ยวข้ องในการจัด
อาหารใน ศพด. และส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติในการจัด
อาหารที�มีประโยชน์ให้ เด็ก(27) จากผลการสํารวจแสดงให้
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เห็นว่า ศพด. ที�มีบุคลากรที�ได้ รับการอบรมโภชนาการ
สามารถจัดอาหารในกลุ่มที�มีประโยชน์ได้ มากกว่า ศพด.
ที�มีบุคลากรที�ไม่ได้ รับการอบรมฯ ในขณะเดียวกัน ศพด.
ทีบ� ุคลากรได้ รับการอบรมฯได้ จดั อาหารในกลุม่ ทีม� นี าํ� ตาล
ไขมั น หรื อโซเดี ยมสูงหลายชนิดบ่ อยกว่ าใน ศพด. ที�
บุคลากรไม่ได้ รับการอบรมฯ ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า
การจัดอาหารที�มีนาํ� ตาล โซเดียม และไขมันสูงแก่เด็กยัง
เป็ นปัญหาใน ศพด. ถึงแม้ ว่าบุคลากรจะได้ รับการอบรม
ด้ านโภชนาการมาบ้ างแล้ วก็ตาม สะท้อนให้ เห็นข้ อจํากัด
ของความรู้ ความเข้ าใจและความเข้ มงวดในการปฏิบั ติ
ของบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดอาหารให้ เด็ก นอกจากนี�
แหล่ งข้ อมู ลที� มีค วามน่ าเชื� อถื อและบุ คลากรที� มีความ
เชี� ยวชาญและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ระหว่ างการ
อบรมนั� นเป็ นปั จ จั ย ที� ทํา ให้ เกิ ดผลเชิ งบวกต่ อ ความ
สํา เร็ จของการจั ดอบรมโภชนาการ (27) การศึ กษาของ
Sigman-Grant และคณะ(27) พบว่า การอบรมโภชนาการ
แก่บุคลากรที�ดูแลเรื�องการจัดอาหารใน ศพด. ซึ�งจัดโดย
กระทรวงสาธารณสุขในอเมริ กานั� นส่งผลเชิงลบในทาง
ปฏิบัติ ทั�งนี�เนื�องมาจากหลักสูตรที�ใช้ ในการอบรมเน้ นไป
ที� ความปลอดภั ย ของอาหารมากกว่ า วิ ธี การในการจั ด
อาหารที�ถูกหลักโภชนาการแก่เด็ก หรืออาจเป็ นไปได้ ว่า
การอบรมนั� นได้ รั บ การถ่ า ยทอดโดยบุ คลากรที� ไม่ มี
ความเชี� ยวชาญและไม่ มีประสบการณ์ในการจั ดอาหาร
สําหรับเด็กใน ศพด. อย่างแท้จริง นอกจากนี� การศึกษา
ของ Van Stan และคณะ(28) พบว่า ข้ อความบางอย่าง
ที�ใช้ ในการอบรมที�มีความเป็ นวิชาการมากไปอาจทําให้
ผู้ท�ไี ด้ รับการอบรมนั�นนําไปปฏิบัตจิ ริงได้ยาก และในการ
อบรมควรมุ่ งเป้ าไปยั งกลุ่ มผู้ ดู แลเด็กที� มี ความรู้ หรื อ
ประสบการณ์น้อย นอกจากนี� อัตราการเปลี�ยนงานบ่อยใน
กลุ่ มครู ผ้ ู ดู แลเด็กเป็ นอีกปั จจั ยที� ทาํ ให้ การอบรมด้ า น
โภชนาการไม่ได้ รับผลดีเท่าที�ควร
ศพด. ที�มีบุคลากรได้ รับการอบรมโภชนาการดําเนิน
นโยบาย และประเมิ นการจั ดการด้ า นอาหารมากกว่ า
ศพด. ที�บุคลากรที�ไม่ได้ รับการอบรมฯ แสดงให้ เห็นว่า
การอบรมนั�นมีส่วนช่วยให้ บุคลากรใน ศพด. ตระหนักถึง
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ความสําคัญในการจัดการอาหารและโภชนาการมากขึ� น
ซึ� งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Alkon และคณะ(29) ที�
พบว่า การให้ ความรู้และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื�อง
โภชนาการและกิจกรรมทางกายแก่ บุ คลากรใน ศพด.
โดยพยาบาลที�ได้ รับการอบรมด้ านโภชนาการและกิจกรรมทางกายสําหรับเด็ก นอกจากจะเป็ นการเพิ�มทักษะ
ความรู้ แก่บุคลากรของ ศพด. ยังช่ วยให้ นโยบายด้ าน
อาหารและโภชนาการให้ ศพด. พัฒนามากขึ�น นอกจากนี�
งานวิจัยของ Isbell และคณะ(30) แสดงให้ เห็นว่า การให้
คําแนะนําทางสุขภาพแก่บุคลากรใน ศพด. โดยนักวิชาการด้ านสุ ข ภาพที� ผ่ า นการอบรมและมี ป ระสบการณ์
ดูแลสุขภาพเด็กและชุมชนนั�น ทําให้ นโยบายด้ านสุขภาพ
และการปฏิบั ติ งานด้ านโภชนาการและการจั ด อาหาร
พัฒนามากขึ�น
การศึ ก ษานี� มี ข้ อจํา กั ด โดยกลุ่ มตั ว อย่ า งที� สํา รวจ
ไม่ สามารถเป็ นตั ว แทนของ ศพด. ระดั บ ประเทศได้
เนื�องจากเป็ น ศพด. ที�อยู่ภายใต้ สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น ซึ�งคิดเป็ นร้ อยละ 89.0 ของศพด. ทั�งหมด
โดย ศพด. อีกร้ อยละ 11.0 อยู่ ภายใต้ การดู แลของ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั� นคงของมนุ ษย์ กรุ งเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน(3) ซึ� งอาจมี ระบบการ
บริ หารจั ดการที� แ ตกต่ า งกั น นอกจากนี� การศึ กษานี�
สอบถามเพี ยงความถี� ของอาหารแต่ ละประเภทที� จั ด
ให้ เด็กโดยไม่ได้ สอบถามข้ อมูลหน่ วยบริ โภค (portion
size) ที� จะช่ วยให้ การคํา นวณปริ มาณอาหารและสารอาหารแม่ นยํา ขึ� น(31) และไม่ ได้ สาํ รวจข้ อมู ลสาเหตุ ท�ี
แท้จริงของการจัดอาหารทีไ� ม่ถูกต้ อง และปัญหาอุปสรรค
การจั ดอาหารและเครื� องดื� มของเด็กที� บ้ าน ซึ� งมีความ
สํา คั ญที� จะช่ วยให้ การวิ เคราะห์ รู ป แบบพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็กในช่วงอายุต�าํ กว่า 5 ปี ชัดเจนขึ�น(32)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
แม้ ว่ า ศพด. ขนาดใหญ่ และกลางที� ต�ั งอยู่ ในเขต
อํา เภอเมื องมี ศั กยภาพในการจั ดอาหารที� มี ป ระโยชน์
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สถานการณ์การจัดอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทย

ต่อสุขภาพให้ เด็กมากกว่า ศพด. ขนาดเล็กที�ต�ังอยู่ในเขต
นอกอํา เภอเมื อง อย่ างไรก็ตาม ศพด. ทุ กขนาดทั� งที�
ตั�งอยู่ในเขตอําเภอเมืองและนอกเมืองประสบกับปั ญหา
การจัดอาหารทีม� นี าํ� ตาล ไขมัน หรือโซเดียมสูงเช่นกัน ทัง� นี�
องค์กรปกครองท้องถิน� ซึ�งเป็ นผู้เกีย� วข้ องสําคัญควรเข้ามา
ควบคุ มดู แลคุ ณ ภาพการจั ดอาหารใน ศพด. ร่ วมกับ
บุ คลากรใน ศพด. อย่ างจริ งจั ง ในขณะที� ภาครั ฐหรื อ
ส่วนกลางควรเร่งการพัฒนานโยบายที�ส่งเสริมให้
1. สนับสนุนให้ มีระบบการติดตามและประเมินการ
ใช้ มาตรฐานกลางในการจั ด อาหาร เพื� อทํา ให้ การจั ด
อาหารใน ศพด. แต่ละแห่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. สนั บสนุ นให้ เกิดการมี ส่วนร่ วมจากผู้ เชี� ยวชาญ
โดยเฉพาะอย่ างยิ� งนั กโภชนาการในท้ องถิ� นเข้ ามาดู แล
การกําหนดเมนูอาหารร่วมกับครูผ้ ูดูแลเด็ก
3. สนับสนุนการจัดอบรมโภชนาการและการทบทวน
ความรู้แก่บุคลากรใน ศพด. คณะผู้บริหารและบุคลากร
จากหน่ วยงานท้ องถิ� นที� มีส่ว นเกี� ยวข้ องกับการจั ดการ
อาหารใน ศพด. อย่างต่อเนื� อง รวมทั�งกระจายโอกาส
ดังกล่ าวให้ ท�ัวถึงไปยัง ศพด. เล็กที�อยู่ นอกเขตอําเภอ
เมือง
4. ผู้มสี ว่ นเกี�ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ควรคํา นึ งถึ งรู ปแบบของสื� อ เนื� อหา ความถี� ในการจั ด
อบรม วิ ธีการถ่ายทอด ตลอดจนทักษะของผู้ ถ่ายทอด
ทําให้ ผ้ ู ได้ รับการอบรมซึ�งเป็ นบุคลากรที�รับผิดชอบการ
จั ดอาหารอาหารใน ศพด. มี ความเข้ าใจ และนํา ไป
ปฏิบัติใช้ อย่างถูกต้ อง
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Abstract: Situation of Food Provision in Child Care Centers in Thailand
Watinee Kunpeuk, B.Sc., M.Sc.*; Nisachol Cetthakrikul, B.Sc., M.Sc.*; Sirinya Phulkerd, B.Sc., M.Sc.,
M.Phil.*; Tippawan Pongcharoen, B.N., M.Sc., Ph.D.**; Sarawadee Udomkarnjananan, B.Sc., M.Sc.*;
Suladda Ponguttha, B.Sc., M.Sc., M.P.H.*; Thaksaphon Thamarangsi, M.D., M.P.H., Ph.D.*
* International Health Policy Program, Thailand; ** Institute of Nutrition, Mahidol University
Journal of Health Science 2015;24:621-35.
At present, the government sector has developed standards for food provision in child care centers
(CCCs) to ensure that food provided to children meets the nutritional standards. However, existing evidence illustrates that certain CCCs offer diets high in added sugar, fat or salt which are one of major factors
contributing to overweight and obesity among children. The purpose of this study was to assess the
situation of food provision in the CCCs in Thailand. A cross-sectional, self-reported survey was conducted to gather demographic characteristics and food management information from 410 CCCs across six
regions of Thailand. Descriptive statistics and correlation were used for data analysis. The findings demonstrated the large- and middle-size CCCs located in urban areas offered meats, vegetables and fruits
more often than the small-size CCCs in the rural areas. The highest percentage of the provision of Thai
desserts, sweetened yoghurts, sweetened milks and soda drinks was found in urban CCCs (67.0%, 12.7%,
10.2% and 1.7%, respectively) and large-size CCCs (75.8%, 3.0%, 18.1% and 12.1%, respectively).
The largest proportion of sweetened beverages, snacks and desserts was reported in the rural CCCs (14.4%,
12.7% and 9.9%, respectively) and the small-size centers (17.5%, 13.4% and 10.1%, respectively).
Caregivers who were working in the large-size and urban CCCs received more nutrition training opportunities than those who were in the small-size and rural centers. Several types of energy-dense foods were
still served by staff with training experience in nutrition. Therefore, there is a need to develop a monitoring
and evaluation system for food management standards in the CCCs. Local nutritionists or dietitians are
encouraged to get involved in the management of feeding practices in these child care settings. Opportunities for nutrition training and refresher courses should be provided for both staff in the CCCs and officers
from the local administration. Quality of nutrition training is also required and the training should be
provided to relevant staff from all types and levels of CCCs.
Key words: diet, food provision, child care center, nutrition
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