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1. ชื่อผลงาน : รวมพลัง “ขุน” 

2. ชื่อหน่วยงาน : งานพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ  

3. ปีท่ีด าเนินการ : ปีพ.ศ.2562 

4. ค าส าคัญ : ภาวะโภชนาการต ่าในเด็กบกพร่องทางสตปิญัญา ทีมสหวิชาชีพ 

5. เป้าหมายของผลงาน : 

 เด็กบกพร่องทางสติปญัญาที มารบับริการเป็นผูป้่วยในสถาบนัราชากลุ่มงานการศึกษาพเิศษและ

โครงการจ้างงานที มีภาวะโภชนาการต ่า มีน้่าหนักตัวเพิ มขึ้นอย่างน้อย 1 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน และไม่

ลดลงต่อเนื องภายในเวลา 3 เดือน 

6. ปัญหาและสาเหตุ : 

 งานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ มีหน้าที ส่าคัญในการให้การพยาบาลและดูแลติดตามภาวะสุขภาพและ

การเจรญิเตบิโตของผู้บกพร่องทางสตปิัญญาที มารบับริการเป็นผูป้่วยในกลุ่มงานการศึกษาพเิศษและโครงการ

จ้างงานให้มสีุขภาพแข็งแรง มีการเจรญิเตบิโตตามวัย แต่ในสถานการณ์ปจัจบุันพบว่า ผู้บกพร่องทาง

สติปัญญาที มารับบรกิารนั้น มีภาวะโภชนาการต ่าและยงัไมส่ามารถแก้ไข 

ปี 2559 มีผู้รับบริการ 100 ราย มีภาวะโภชนาการต ่า2ราย คิดเป็นร้อยละ 2 

ปี 2560 มีผู้รับบริการ 129 ราย มีภาวะโภชนาการต ่า4ราย คิดเป็นร้อยละ 3.1 

ปี 2561 มีผู้รับบริการ 133 ราย มีภาวะโภชนาการต ่า8ราย คิดเป็นร้อยละ 6.02 

ปี 2562(ม.ค.-ส.ค.62) มีผูร้ับบรกิาร 65 ราย มีภาวะโภชนาการต ่า5ราย คิดเป็นร้อยละ 7.7 ซึ งมีแนวโน้มสูงข้ึน

ทุกปี ปญัหาน้ีได้สง่ผลกระทบต่อปญัหาสุขภาพและพฒันาการด้านต่างๆของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา รวมถึง

ผลลัพธ์ในการท่างานของทีมงานพยาบาลสง่เสริมสุขภาพด้วย 

จากการวิเคราะห์ปจัจัยที ท่าใหง้านพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพเกิดปัญหาน้ัน พบว่า 

เกิดจากสาเหตสุ่าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. เด็กที มีภาวะบกพร่องทางสติปญัญามปีัญหาในการรับประทานอาหาร 

 2.ผู้ปกครองของเด็กที มีภาวะบกพร่องทางสติปญัญาขาดความรู้ในเรื องภาวะโภชนาการของเด็ก 

 3.บุคลากรขาดการติดตามและประสานงานอย่างต่อเนื องจรงิจัง 
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ส่าหรับวิธีการแกป้ัญหาภาวะโภชนาการต ่าในผู้บกพร่องทางสติปัญญาน้ันได้มีการน่าวิธีต่างๆมาใช้

หลายวิธีเช่น  

ลัดดา เหมาะสุวรรณ (2557) ใช้เกณฑ์อ้างองิการเจริญเติบโต เป็นค่าที ได้จากการรวบรวมข้อมลูน้่าหนกัและ

ความยาวหรือส่วนสูง จากเด็กที ไดร้ับอาหารและการเลี้ยงดทูี ถูกต้องเหมาะสม อาศัยอยู่ในสิ งแวดล้อมที เอื้อต่อ

การมสีุขภาพดี ไม่เจ็บ ป่วยบ่อยและสามารถเจรญิเติบโตได้เต็มศักยภาพตามพันธุกรรม (Full Growth 

Potential) ด้วยเครื องมือวัดและวิธีการวัดมาตรฐาน จ่านวนของเด็กแตล่ะกลุ่มอายุและเพศมีจ่านวนคนที มาก

พอ โดยเฉพาะอย่างยิ งเด็กวัยกอ่นเรียนมีการเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็ว ทัง้ทางร่างกายและสมอง การขาด 

อาหารในระยะนี้ จะส่งผลให้เดก็มสีติปัญญาการเรียนรู้ด้อยลง การเจริญเติบโตชะงัก ท่าใหร้่างกายแคระแกร็น 

ไม่แข็งแรง เจ็บป่วย และติดเช้ือง่าย มีอัตราการเสียชีวิตสงู ดังนั้น ผู้ปกครองและบุคลากรทางสุขภาพจึงควรให้ 

ความส่าคัญกับการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนจากเกณฑ์อ้างองิการเจริญเติบโต  

 

หลักการก าหนดอาหารส าหรับเด็กวัยก่อนเรียน  

 เด็กวัยก่อนเรียนควรได้รบัอาหารให้ครบทกุกลุม่ คือ ข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และนม ซึ งในแต่ละกลุม่ 

ควรฝึกใหเ้ด็กกินได้หลายชนิด ไม่ควรเลอืกเฉพาะอย่าง และการประกอบอาหารก็ควรค่านึงถึงความสะอาด 

และต้องเป็นอาหารที ย่อยง่ายด้วย ถ้าอาหารแข็งหรอืเหนียวจนเค้ียวยากก็ควรจะสบัหรือต้มให้เปื่อย และที  

ส่าคัญควรใหเ้ด็กกินน่้าส่วนที เหลอืจากการต้มเนื้อหรือผักด้วย เพราะจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุที มีอยู่ ซึ งถ้า 

เป็นเดก็เล็กอาจใช้เป็นผักต้ม และน้่าผลไม้ก่อน เมื อเดก็โตข้ึนจึงใหเ้ป็นผักและผลไมส้ด (Gibson, 2005) หลัก

ในการจัดอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียนหลักใหญ่ ๆ ก็คือควรจะจัดอาหารให้มกีารหมุนเวียนกันหลาย ชนิด ดังที 

กล่าวมาแล้ว และเสริมด้วยตับสัปดาห์ละครั้ง เตรียมอาหารให้ปรมิาณพอเหมาะ รสไมจ่ัดและเค้ียวง่าย 

หลีกเลี ยงของขบเค้ียว ขนมหวานจัด ลูกอม น้่าอัดลม และอาหารไขมันสงูมาก ๆ ใหเ้ด็กได้กินร่วมโต๊ะกบั

ผู้ใหญ่ ระหว่างกินก็ไม่ควรดุเดก็หรือบงัคับใหเ้ด็กกินอาหาร เพราะจะท่าให้มปีัญหาต่อไป หากเด็กเพิ งไปเล่นมา

ไม่ควร ให้กินทันที ควรให้พกัอย่างน้อย 15 นาทีก่อนจึงจะค่อยกินอาหาร ดังนั้นในการก่าหนดรายการอาหาร

ควรก่าหนด ให้มลีักษณะ ดังนี้ (Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, 2011)  

1. ลักษณะสัมผสั อาหารที จัดควรมลีักษณะออ่นนุ่ม ไม่กรอบ แข็ง หรือเหนียวเกินไป เพราะระยะนี้ เหงือกฟัน

ยังไม่แข็งแรง อาหารมลีักษณะเหนียว เช่น เนื้อหมู ต้องต้มเคี ยวให้เปื่อย หรือสับใหล้ะเอียด  

2. รสอาหาร อาหารที จัดควรมีรสอ่อน ๆ คือ ไม่เค็ม เปรี้ยว และหวานจัด เพราะการบริโภครสเค็มจะ มผีลต่อ

การท่างานของไต ส่วนรสหวานจะท่าใหเ้ด็กติดรสหวาน ซึ งขณะนี้ก่าลังเป็นปญัหาระดับประเทศ ที ต้อง หา

วิธีการแก้ไข มีการรณรงค์โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน โดยกองโภชนาการ เพราะท่าให้เกิดปัญหาโรคอ้วน 

และโรคเบาหวานชนิดที  2  
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3. สี การจัดอาหารส่าหรับเด็กต้องค่านึงเรื องสสีันของอาหารให้มาก เพื อเป็นการจงูใจใหเ้ด็กอยาก บริโภค

อาหาร สีควรเป็นสีตามธรรมชาติของอาหารเอง เช่น การเลอืกใช้ ผัก และผลไม้ที มีสี เขียว เหลือง แดง แสด 

ส้ม และขาว ในการประกอบอาหารแตล่ะมื้อให้น่าบริโภค (World Health Organization, 2007)  

4. รูปร่าง อาหารที จัดให้เด็กขนาดช้ินควรพอดีค่า ไม่ควรใหอ้าหารที มีลกัษณะเป็นก้อนกลม โดย เฉพาะขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร เพราะอาจหลุดเข้าคอท่าให้ติดคอ หรือส่าลกัได้  

5. อุณหภูมิอาหาร อาหารที เสิร์ฟให้เด็กวัยกอ่นเรียนไม่จ่าเปน็ต้องกังวลเรื องอุณหภูมิมากนัก เช่น แกงจืดไม่

จ่าเป็นต้องเสริ์ฟขณะที ยังร้อน แต่ควรรอให้อุ่นเกือบเย็นก่อนจึงเสริ์ฟ  

6. วิธีการประกอบอาหาร เด็กวัยน้ีอาจจัดอาหารให้บริโภคซ้า่บ่อย ๆ ได้ เช่น มื้อเช้าแกงจืด มื้อเย็น อาจเป็น

แกงจืดอีกก็ได้ อาหารที ปรุงจากไข่ให้บริโภคทุกวัน หรอืสปัดาห์ละ 5-7 ฟอง ส่วนเนื้อสัตว์แนะน่าให้ บรโิภค

เนื้อปลาโดยเฉพาะเด็กวัย 1-3 ขวบ เพราะเป็นอาหารโปรตนีที ย่อยง่ายเนื องจากไม่มีไขมัน  

7. กับข้าว อาหารส่าหรบัเด็กวัยน้ียังไม่ต้องพิถีพิถันในเรื องวัตถุดิบที ใช้ประกอบอาหาร เช่น มื้อเช้าใช้ ปลา มื้อ

กลางวันก็อาจใช้ปลาได้อกี  

8. ผลไม้ ผลไม้ที จัดใหเ้ด็กวัยน้ีควรเป็นผลไม้ที มเีนื้อสัมผัสนุม่ สะดวกต่อการเค้ียว และกลืน ไม่ควรจัด ผลไม้

ดองให้บริโภค (Coleman, 2005) 

การปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน 

เด็กวัยก่อนเรียน เป็นวัยที มักจะมปีัญหาภาวะโภชนาการต ่า และปัญหาขาดสารอาหาร เพราะเป็น วัยที ซกุซน 

ห่วงเล่น และยังไมรู่จ้ักเลือกรับประทานอาหารที มีประโยชน ์ผู้ปกครองจงึควรรบัรู้ใส่ใจในความต้องการ 

อาหารของเด็ก และสามารถจัดอาหารให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพตามที ร่างกายเด็กต้องการในแต่ละมื้อ 

แต่ละวัน เพื อใหเ้ด็กได้รบัอาหารที ครบถ้วนและปลอดภัย จงึจะสามารถป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูภาวะ

โภชนาการต ่าของเด็กได้ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ (นติิธร ปิลวาสน์, 2557)  

1. จัดอาหารที มีคุณค่าทางโภชนาการครบ ทั้ง 5 หมู่ และจดัให้ มีอาหารมื้อว่าง เช่น นมสดหรอืน้่าผลไม้  

2. ไม่ให้อาหารว่างก่อนมื้ออาหารหลัก หรือให้อาหารบ่อยจนเด็กไม่เกิดความหิว โดยจัดอาหารว่าง ที มีคุณภาพ 

เช่น ผลไม้ แทน น้่าหวาน เบเกอรี ขนมกรบุกรอบ  

3. ฝึกให้เดก็รบัประทานอาหารที มีประโยชน์ทกุชนิด รวมถึงให้ลองอาหารชนิดใหม่ เช่น มะเขือเทศ ผกั ใบ

เขียว โดยเริ มให้ครั้งละน้อย ๆ แล้วค่อยเพิ มปริมาณโดยไม่ควรบังคับ เพราะจะท่าให้เด็กไม่ชอบอาหารชนิด 

นั้นและไม่ยอมรับประทานอีก และถ้าเด็กอิ ม ไม่ควรคะยั้นคะยอให้กินอกี จะท่าให้เด็กปฏิเสธอาหารชนิดนั้น  
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4. การดัดแปลงสูตร/วิธีท่า/รสชาติอาหาร ควรเน้นอาหารรสชาติอ่อน และมีการจัดอาหารให้มลีักษณะ 

แตกต่างกัน เช่น นุ่ม กรอบ สีสัน กลิ นหอมน่ารบัประทาน  

5. อาหารที จัดใหเ้ด็กควรเป็นอาหารที ย่อยง่าย แต่ไม่จ่าเป็นต้องสบัละเอียด ทั้งนีเ้พื อฝึกเด็กได้ใช้ฟันใน การขบ

เค้ียวอาหาร 

6. บรรยากาศและสิ งแวดล้อมขณะรับประทานอาหาร พ่อแม่ไม่ควรบ่นว่าหรือดุเด็กในเรื องใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะ

จะท่าใหเ้ด็กมีความรู้สกึที ไม่ดีต่ออาหาร จัดบรรยากาศในการกินอาหารเป็นเวลาที มีความสุข โดยส่งเสริม ให้

เด็กกินอาหารเอง ไม่ร่าคาญเมื อเด็กยงัท่าได้ไม่ดี เช่น การใช้ช้อนส้อม ท่าเลอะเทอะ ระหว่างกินอาหารท่า 

อาหารหกต้องพยายามอดใจไม่แสดงความโกรธเมื อเดก็เทอาหารลงข้าง ๆ โต๊ะ เนื องจากเป็นลักษณะปกติตาม

วัย ของเด็กวัยน้ี ไม่ควรส่งเสรมิพฤติกรรมนี้ด้วยการก้มลงเกบ็อาหารใหเ้ด็ก เมื อเด็กท่าอย่างนี้ 2-3 ครั้ง ควร

เอา อาหารไปเกบ็  

7. จัดอาหารให้ตรงเวลา ถ้าเด็กก่าลงัเล่นสนุกให้บอกเดก็ล่วงหน้าว่าถึงเวลาอาหาร ให้หยุดพกั ล้างมอื เตรียม

กินอาหาร จะท่าใหเ้ด็กรู้ตัวล่วงหน้า หยุดเล่น และเตรียมตัวกินอาหาร เด็กจะได้ไมเ่หนื อยหรือตื นเต้น ไม่ 

อยากหยุดเล่นจนไม่ยอมกินอาหาร  

8. ชวนเด็กให้ช่วยคิดว่าจะกินอะไร ช่วยเลือกซือ้ มีส่วนร่วมในการท่าอาหาร เช่น ล้างผัก ท่าให้เด็กมี ความ

ภูมิใจ อยากชิมอาหารที ตัวเองมสี่วนร่วม  

9. ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที ดีในการสร้างสุขนสิัยแก่เด็ก เช่นการล้างมือก่อนรบัประทานอาหาร และ 

รับประทานอาหารเป็นเวลา อีกทั้งควรสอนใหเ้ด็กเค้ียวอาหารให้ละเอียด 

ทีมงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจึงสนใจเลอืกเทคนิคการจัดอาหาร  

นิติธร ปิลวาสน์ (2557)มาใช้ในการแกป้ัญหาเด็กบกพร่องทางสติปญัญาที มีภาวะโภชนาการต ่า 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

7.1 ก่อนแก้ปัญหา 

7.1.1 กระบวนการท างาน 

1) ชั งน้่าหนัก วัดส่วนสูง 

2) ลงผลการประเมินในกราฟ/ค่านวณค่าBMI ในผู้บกพร่องทางสติปัญญาตามเกณฑ์อาย ุ

3) ถ้าพบว่ามีภาวะโภชนาการต ่า  

- ลงบันทึกติดตามทุกสปัดาห์ต่อเนื อง 
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- ซักประวัติเพิ มเติมจากผู้ปกครอง เช่น ประวัติการเจบ็ป่วย พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การ

จัดอาหารใหเ้ด็กเป็นต้น 

- รายงานแพทย์ เพื อรบัทราบและพิจารณาการรักษาเพิ มเตมิ 

- ประสานนักโภชนาการเรื องการวางแผนแกป้ัญหาภาวะโภชนาการต ่าของเดก็ 

4) ติดตามประเมินน้่าหนักตัวทุกสัปดาห ์

5) ให้ความรู้ผูป้กครองเรื องการจัดอาหารใหเ้ด็ก 

6) สอบถามผู้ปกครอง ให้ค่าแนะน่าเมื อผูป้กครองเกิดปัญหาพร้อมทัง้ใหก้่าลังใจแกผู่้ปกครอง 

7) แจ้งผลการประเมินใหท้ีมรบัทราบ 

7.1.2 สรุปสาเหตขุองปัญหา  

1) ขาดการประเมินติดตามอย่างจรงิจงัและต่อเนื อง 

2) ผู้บกพร่องทางสติปญัญารับประทานอาหารได้น้อย เนื องจากมีพฤติกรรมการเลือกรบัประทานอาหาร 

ซนไม่นิ ง 

3) ผู้ปกครองขาดความรูเ้รื องภาวะโภชนาการในเด็ก 

7.2 การแก้ปัญหา/การทดลอง 

7.2.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้กพร่องทางสติปัญญาที มารับบรกิารเป็นผูป้่วยในของกลุ่มงานการศึกษาพเิศษและ

โครงการจ้างงาน สถาบันราชานุกูล จ่านวน 5 คนโดยใช้เกณฑ์การเลือกผู้ที มีภาวะโชนาการต ่า 

7.2.2 ระยะเวลาท่ีด าเนินการแก้ปัญหา 

 เดือน กุมภาพันธ์ 2562- กรกฎาคม 2562 รวมเป็นเวลา 6 เดือน 

7.2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 

1) แนวทางการปฏิบัตเิรื อง รวมพลัง “ขุน” 

2) เครื องมือการเกบ็ข้อมลู 

- กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจรญิเตบิโตของเพศชาย/หญงิ อายุ 5-18 ปี 

- แบบบันทึกการเจรญิเตบิโต (น้่าหนกั,ส่วนสูงและค่าค่านวณดัชนีมวลกาย) 
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7.2.4 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลาด่าเนินการ ผลที คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บกพร่องฯ 1.ประเมินภาวะโภชนาการ 

2.ลงบันทึก 
3.สอนเรื องภาวะโภชนาการ 
4.ติดตามประเมินภาวะโภชนาการทกุ
สัปดาห ์

ก.พ.62-ก.ค.62 
6 เดือน 

ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์
ปกติ/มีน้่าหนักตัวเพิ มข้ึนอย่าง
น้อย 1กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน 
ต่อเนื องนาน3เดือน 

ผู้ปกครอง 1.แจ้งผลการประเมินภาวะโภชนาการ
ของเด็ก 
2.สอบถามข้อมูลเพิ มเติม 
3.ให้ความรู้เรื องภาวะโภชนาการ 
4.ติดตามประเมินจากการสอบถาม
ผู้ปกครองทุกสัปดาห ์
5.ให้ก่าลงัใจผู้ปกครอง 

ก.พ.62-ก.ค.62 
6 เดือน 

ผู้ปกครองมีความรู้เรื องภาวะ
โภชนาการและสามารถจัดเตรียม
อาหารที เหมาะสมแกเ่ด็กได้ 

บุคลากร 1.ประชุมเพื อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
2.ลงมอืปฏิบัต ิ
3.ติดตามอย่างต่อเนื อง 

  

 

7.3 ผลการแก้ไขปัญหา 

 น้่าหนักตัวเด็กเพิ มข้ึน 

7.3.2 ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 

 เด็กบางคนไม่ให้ความร่วมมอืในการชั งน้่าหนักตัว/วัดส่วนสงู ต้องเบี ยงเบนความสนใจให้

ความรู้สึกปลอดภัยโดยใช้น้่าเสียงและท่าททีี นุ่มนวล ไมฝ่ืนเด็ก 

8.บทเรียนท่ีได้รับ 

 ในการพัฒนางานครั้งนี้ คณะท่างานไดเ้รียนรู้เรื องความรู้เกี ยวกับการดูแลเด็กที มีภาวะ

โภชนาการต ่าอย่างจริงจัง การท่างานร่วมกันในทีม และการท่างานร่วมกบัทมีสหวิชาชีพ 

9.ปัจจัยความส าเร็จ 

 บุคลากรในทีมมีความต้องการแก้ปญัหาที พบในการปฏิบัตงิานจริงและต้องการช่วยเด็ก

บกพรอ่งฯและผูป้กครองอย่างแท้จริง 
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10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

10.1 แนวทางการน่าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื อง 

 1) ก่าหนดเป็นแนวทางการดูแลผูบ้กพร่องที มีภาวะโภชนาการต ่าของหน่วยงานและเริ มใช้ 

ในเดือน กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

 2) ช่วยกันตรวจ/ติดตามผู้บกพรอ่งฯที มีภาวะโภชนาการต ่าอย่างต่อเนื อง 

10.2 ค่าแนะน่าส่าหรับผู้ที ต้องการน่าผลงานไปใช้ 

 ผลงานนี้สามารถน่าไปใช้ได้ในกลุ่มเด็กที มีภาวะบกพรอ่งทางสติปญัหาภาวะโภชนาการต ่า

และหวังเป็นอย่างยิ งว่าผลงานนีจ้ะเป็นประโยชน์แกผู่้มารับบริการอย่างแท้จริง 

11. การติดต่อทีมงาน 

ชื อ-สกุล นางยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ 

หน่วยงาน งานพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ 

โทร 02 2488900 ต่อ 70383 

E-mail yukfong@windowslive.com 

 

ชื อ-สกุล นางสาวเบญจวรรณ ภูชัน 

หน่วยงาน งานพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ 

โทร 02 2488900 ต่อ 70383 

E-mail giggs0711@hotmail.com 

12. คณะท างาน 

1. นางยุ้กฟอง     ศรีประสาธน ์ หัวหน้าทีม 

2. นายฉลอง วงศ์สุรินทร ์ สมาชิก 

3. นางลัดดาวัลย์  โกศัลวิตร สมาชิก 

4. นางสาวเบญจวรรณ ภูชัน สมาชิก 

5. นายพิสิทธ์ิ    ประไพ สมาชิก 
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