
 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

506 

การประเมินตัวชีว้ัดภาวะโภชนาการในนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี

The evaluation of nutritional indicators in secondary school students 

grade 1-6 of Udonthani school for the deaf  

at Udonthani district Udonthani province 
 

คมสัน อยูเย็น0

1  พิเชษฐ ปวงสุข1

2  รัชนิดา ศิริกานตสิงหอาจ2

3 

ณัฏฐนันท หวังดีกลาง3

4  สุวัฒนพงษ ศรีบุดดา4

5  ณัฐชยา ปอมบุบผา6 

 

บทคัดยอ  

ภาวะโภชนาการมีความสำคัญตอการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ รวมไปถึงการพัฒนาของประเทศ การ

ประเมินภาวะโภชนาการผิดปกติจึงมีความสำคัญเปนอยางมาก เพ่ือใชในการวางแผนการปองกันและสรางความ

ตระหนักดานสุขภาพ เด็กโสตศึกษาเปนกลุมเด็กท่ีมีความบกพรองทางดานการมองเห็นและไดยิน ปจจุบันมีรายงาน

ภาวะโภชนาการในกลุมเด็กโสตศึกษาเพ่ิมมากข้ึนโดยสงผลตอการพัฒนารางกายและทางสติปญญาทำใหเกิดปญหา

ดานสุขภาพ กลุมเด็กโสตศึกษาเปนกลุมเด็กท่ีควรเอาใจใสเปนพิเศษ อีกท้ังผูดูแลควรเห็นความสำคัญทางโภชนาการ

เพ่ือการพัฒนารางกายและสุขภาพท่ีดีเทียบเทียมเด็กปกติ การศึกษาในคร้ังนี้มุงเนนการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการ

ในกลุมเด็กโสตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นป ท่ี 1-6 จำนวน 82 ราย โดยใช 1) คาดัชนีมวลกาย 2) เสนรอบเอว 

ประเมินผลภาวะโภชนาการแตละชั้นเรียนเพ่ือดูความแตกตางดานภาวะโภชนาการ คากลางของขอมูล รอยละ คา

ต่ำสุด คาสูงสุด จากผลการศึกษาพบวาเด็กนักเรียนมากกวารอยละ 40 อยูในเกณฑสมสวน พบภาวะทุพโภชนาการ

นอยกวารอยละ 43.90 ภาวะทวมนอยกวารอยละ 7.32 และภาวะอวนนอยกวารอยละ 19.51 คิดรวมการตรวจคัด

กรองดวย 2 วิธี โดยท่ีนักเรียนชายมีแนวโนมผอมกวานักเรียนหญิง และนักเรียนหญิงมีแนวโนมทวมและอวนมากกวา

นักเรียนชาย ดัชนีตัวชี้วัดภาวะโภชนาการยังมีขอจำกัดในการประมวลผลของคาดัชนีมวลกายเทียบกับคาเสนรอบเอว 

ดังนั้นควรมีการประเมินปรับคา cut off ใหมของคาดัชนีมวลกายใหเหมาะกับกลุมตัวอยางกอนนำไปศึกษา เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลและใชเปนเกณฑมาตรฐานท่ีจำเพาะตอกลุมตัวอยางตอไป 
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Abstract  

The nutrition condition is consequence due to bodies and psychological development 

including to sustainable countries development. The evaluation of nutritional condition factors is 

mostly necessary for prevention planning and enhancing health status phonemic awareness. The 

deaf children are special with visual and hearing impairment. In currently, the study reported 

increase nutrition abnormality in the deaf children, the affect due to growing and intellectual 

included enhance to health problem. The deaf children are taken to caring necessary and guardian 

was given attach great importance to nutrition conditions for growing and healthy similar to normal 

children. In this study was performed evaluate screening of nutrition condition in grad 1-6 deaf 

students at secondary school amount 82 samples by using as a body mass index (BMI) and waist 

circumference. The data were done evaluation of the nutrition condition factors distribution and 

compared to the grad data groups for nutritional variation median percentile minimum and 

maximum. The result has shown more than 40% normally condition including to found less than 

43.90% malnutrition and less than 7.32% overweight including to less than 19.51 obesity, the result 

was done detect with two methods. The most of malnutrition was found in male. The present in 

overweight and obesity were found in female students more than male students. Although the 

nutrition screening is evaluated restriction in waist circumference shown not related with body mass 

index (BMI) in this sample groups. Therefore, the cut off should be improvement to appropriate for 

sample groups before studies due to increase capability for data collections and used to standard 

criteria in specific sample groups. 

Keywords: Nutrition condition, Body mass index, Waist circumference  

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

โภชนาการหมายถึงการไดรับสารอาหารเขาไปในรางกายตามปริมาณท่ีรางกายตองการ สารอาหารท่ีไดจะอยู

ในรูปโมเลกุลและนำไปใชเปนประโยชนในดานการเจริญเติบโตและการซอมแซมรางกาย ทำใหเกิดการเจริญเติบโดท้ัง

ดานรางกายรวมไปถึงสติปญญา ดังนั้นการไดอาหารท่ีเพียงพอและถูกสัดสวนเปนสิ่งจำเปน การพัฒนาของประเทศ

เกิดขึ้นควบคูไปกับภาวะโภชนาการ ซ่ึงภาวะโภชนาการประกอบไปดวย ภาวะโภชนาการท่ีดี และภาวะโภชนาการท่ีไม

ดี ภาวะโภชนาการท่ีดี (Good Nutritional Status) เปนภาวะของรางกายท่ีเกิดจากการไดรับอาหารท่ีถูกหลัก

โภชนาการหรือมีสารอาหารครบถวนและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของรางกายในแตละวัน และภาวะ

โภชนาการท่ีไมดีเปน สภาวะของรางกายท่ีเกิดจากการไดรับสารอาหารท่ีไมครบถวน หรือมีปริมาณไมเหมาะกับความ
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ตองการของรางกาย หรืออาจเกิดจากรางกายไดรับสารอาหารครบถวนพอเหมาะ แตรางกายไมสามารถใชสารอาหาร

นั้นได ซ่ึงภาวะโภชนาการท่ีไมดีแบงออกเปนภาวะโภชนาการต่ำ และภาวะโภชนาการเกิน และภาวะนํ้าหนักเกิน 

(overweight)  

 สถานการณป 2561-2562 ภาวะโภชนาการของประเทศไทยปจจุบัน พบวา มีเด็กชวงอายุ 6-12 ป มีภาวะ

โภชนาการน้ำหนักต่ำกวาเกณฑรอยละ 5.4 และมีภาวะทุพโภชนาการเร้ือรัง เต้ีย แคระ แกร็น ถึงรอยละ 10.5 และ

ภาวะน้ำหนักเกินกวาเกณฑรอยละ 8.2 พบมากในภาคใต รอยละ 13.6 ภาคกลางรอยละ 11.8 ภาคเหนือรอยละ 9.8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 8.7 และกรุงเทพมหานครรอยละ 7.9 ในสวนภาวะน้ำหนักเกินกวาเกณฑพบมากท่ีสุด

ในกรุงเทพมหานครรอยละ 9.1 ภาคกลางรอยละ 8.8 ภาคเหนือรอยละ 8.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 7.9 และ

ภาคใตรอยละ 7.3 (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2562 : 176-178) เกณฑตัวชีวัดภาวะโภชนาการ ตามหลักมาตรฐานสากล

ประกอบดวย การคำนวณหาน้ำหนักมาตรฐาน (ideal body weight), การประเมินดัชนีมวลกาย (Body mass 

index) และการประเมินเสนรอบเอว (Waist circumference) และการวัดความยาวรอบแขน (สุกัญญา บัศรี, 2561 : 

84-86) ภาวะโภชนาการดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอรางกาย ในภาวะท่ีมีน้ำหนักต่ำกวาเกณฑมาตรฐานไดรับ

สารอาหารหรือพลังงานในปริมาณท่ีไมเหมาะสม โดยครอบคลุมท้ังภาวะโภชนาการต่ำหรือภาวะท่ีรางกายไดรับ

สารอาหารท่ีจำเปนไมเพียงพอ ทำใหมีน้ำหนักตัวนอยสงผลตอการเจริญเติบโตของรางกาย รวมไปถึงสติปญญา และ

เสี่ยงตอโรคโลหิตจาง ในสวนภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะท่ีรางกายไดรับสารอาหารในปริมาณท่ีมากเกินไป เปน

สาเหตุหลักทำใหเกิดโรคอวน ท้ังนี้ภาวะทุพโภชนาการอาจสงผลตอท้ังสภาพรางกาย สภาพจิตใจ และการใช

ชีวิตประจำวันของผูปวย ปจจุบันมีแนวโนมเด็กท่ัวโลกมีความเสี่ยงตอโรคอวนเพ่ิมมากขึ้น ในปจจุบันสถานการณโลกมี

รายงานอุบัติการณโรคอวน ของประชากร 195 ประเทศ ในป 2017 พบอุบัติการณโรคอวน ประชากร 30 % หรือ

มากกวา 2 พันลานคนท่ัวโลกเขาขายน้ำหนักเกิน (Overweight) และโรคอวน (Obesity) ในประเทศไทยมีการรายงาน

อุบัติการณของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนในวัยเรียนและวัยรุนเพ่ิมมากขึ้น ชวงอายุ 6-14 ป พบมีความชุกของภาวะ

น้ำหนักเกินรอยละ 2.0 ความชุกของโรคอวนรอยละ 2.3 และ ชวงอายุ 15-18 ป มีความชุกของภาวะน้ำหนักเกิน รอย

ละ 5.9 ความชุกของโรคอวน รอยละ 7.4 (กัลยาณี โนอินทร, 2017 : 2) จากแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนของภาวะน้ำหนักเกิน

และโรคอวนสงผลตามมาระยะยาวดานสุขภาพ กลุมอาการเมตาบอลิคผิดปกติ ปญหาระบบหายใจ ปญหาระบบ

กระดูกและขอ ปญหาระบบทางเดินอาหาร โรคสมาธิสั้น นอกจากนี้ยังพบรายงานภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะ

น้ำหนักไมสมสวนในกลุมเด็กพิการรวมไปถึงกลุมเด็กท่ีมีปญหาทางสมอง สงผลกระทบตอภาวะสุขภาพทำใหสูญเสีย

งบประมาณในการรักษาในภาพรวมของประเทศจำนวนมาก (นันทชญาน ฉายะโอภาส, 2014 : 57-58) กลุมเด็กโสต

ศึกษาเปนกลุมเด็กพิเศษท่ีมีภาวะความบกพรองทางการไดยินและความบกพรองทางการออกเสียง เปนกลุมท่ีมีความ

เสี่ยงตอภาวะโภชนาการและสงผลตอสุขภาวะทางโภชนาการระยะยาว การศึกษาในคร้ังนี้จึงเห็นความสำคัญในการ

ประเมินภาวะโภชนาการในกลุมเด็กโสตศึกษาดวยการประเมินคาดัชนีมวลกายและการวัดเสนรอบเอว มุงเนนในการ

ประเมินตัวชี้วัดทางโภชนาการท้ังภาวะน้ำหนักต่ำกวาเกณฑและภาวะน้ำหนักเกิน เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน

ปองกันผลกระทบตอสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาวนำไปสูปญหาในการใชชีวิตของเด็กกลุมโสต ชวยปองกันภาวะ

โภชนาการข้ันพ้ืนฐานในกลุมเด็กโสตศึกษาและเนนความเขาใจในการดูแลของผูปกครอง หนวยงานรับผิดชอบในกลุม



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

509 

เด็กนักเรียนโสตศึกษา เพ่ือสรางความตระหนักถึงภาวะโภชนาการท่ีผิดปกติ อันจะสงผลตอภาวะสุขภาพของกลุมเด็ก

นักเรียนโสตศึกษาในเขตจังหวัดอุดรธานีและภาพรวมของประเทศตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 

2. เพ่ือประเมินคาดัชนีมวลกายและคาเสนรอบเอวในกลุมเด็กโสตศึกษาท่ีจะมีผลตอสุขภาวะทางโภชนาการ

ในระยะยาว 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

รูปแบบการศึกษา คือ วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการดวย

ดัชนีชี้วัดไดแกคาดัชนีมวลการและคาเสนรอบเอว โดยทำการวัดน้ำหนัก สวนสูง และเสนรอบเอว 

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 จำนวน 82 คน (Krejcie & Morgan, 

1970 อางอิงใน นิตยา ศรีจำนง, 2564 : 155) โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และทำการสุมตัวอยางแบบ

ชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยแยกกลุมตัวอยางออกเปนชั้นเรียน 1-6 กอนแลวทำการสุมแตละกลุมตัวอยางดวย

วิธีแบบงาย 

2) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตรวจวัดภาวะโภชนาการ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เครื่องมือตรวจวัดเสนรอบเอวมาตรฐาน ไดแก สายวัด 

สวนท่ี 2 เครื่องมือท่ีใชในการตรวจวัดน้ำหนักและสวนสูงมาตรฐาน ไดแก เครื่องชั่งน้ำหนัก และ ท่ีวัดสวนสูง 

3) การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดดำเนินการขออนุญาตจากผูอำนวยการโรงเรียนโสต

ศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 82 ราย และไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยาง การวิจัยในครั้งนี้ไดผานการพิทักษสิทธิ

ของกลุมตัวอยางโดยคณะกรรมการสำนักวิจัยแลพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เก็บขอมูลดวยการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง 

และวัดเสนรอบเอว ตามลำดับชั้นเรียน บันทึกขอมูลลงในตารางแบบ case by case และอาจารยประจำชั้นเรียนจะ

เปนผูใหขอมูลเพ่ิมเติม ตรวจคัดกรองตัวชี้วัดภาวะโภชนาการจำนวน 2 ตัวชี้วัดไดแก 1) คาดัชนีมวลกาย (BMI) และ 2) 

คาเสนรอบเอว (Waist circumference) ใชเกณฑมาตรฐานในการแปลผล ตรวจวัดคาดัชนีมวลกายและเสนรอบเอว 

โดยใชเกณฑคาดัชนีมวลกาย (BMI) ของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(2562) และคาเสนรอบเอว (Waist circumference) ของ Kijboonchoo Yamborisut และคณะ (2008) ประเมิน

ภาวะผอม ปกติ ทวมหรือน้ำหนักเกิน และอวน โดยเกณฑมาตรฐานท่ีใชคาดัชนีมวลกายในการประเมินภาวะผอมหรือ

น้ำหนักต่ำกวาเกณฑมีคานอยกวา 17.05 ภาวะทวมมีคามากกวา 23.50 และอวนมีคามากกวา 28.50 ในสวนเกณฑ
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มาตรฐานท่ีใชคาเสนรอบเอวในการประเมินภาวะเร่ิมอวน ผูชายมีคามากกวา 73.50 และอวนมีคามากกวา 75.80 

สำหรับภาวะเริ่มอวนในผูหญิงมีคามากกวา 72.30 และอวนมีคามากกวา 74.60 ในเด็กนักเรียนกลุมโสตศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 3 เดือนตั้งแตง 1 สิงหาคม ถึง 31 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยเก็บขอมูล 1-2 สัปดาหตอชั้นเรียน จากนั้นนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปผลต้ังแตวันท่ี 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

4) การวิเคราะหขอมูล 

นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหการกระจายตัวของขอมูลของแตละกลุมชั้นเรียนในรูปแบบของ Box plot และ

วิเคราะหเปรียบเทียบกลุมขอมูลแตละชั้นเรียนเพ่ือดูความแตกตางของขอมูลในภาวะโภชนาการกลุมตางๆ แสดงขอมูล

สัดสวนขอมูลท่ีมากหรือนอยกวาคากลาง (Median) รวมถึงกลุมตัวอยางท่ีมีภาวะผิดปกติ (Outlier) รอยละ 

(Percentage) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

 

สรุปผลการวิจัย  

 1) การประมวลผลตัวชี้วัดภาวะโภชนาการดวยการประเมินคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) 

 จากการศึกษาภาวะโภชนาการดวยการประเมินคาดัชนีมวลกาย (BMI) โดยใชเกณฑมาตรฐานสำหรับเด็ก

ชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1-6 อายุระหวาง 13-18 ป พบวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเพศชายอยูในเกณฑผอม 1 ราย สมสวน 

4 ราย ทวม 0 ราย และอวน 0 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑผอม 1 ราย สมสวน 8 ราย ทวม 0 ราย และอวน 1 ราย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในเพศชายอยูในเกณฑผอม 2 ราย สมสวน 3 ราย ทวม 1 ราย และอวน 1 ราย ในเพศหญิง อยู

ในเกณฑผอม 5 ราย สมสวน 2 ราย ทวม 1 ราย และอวน 1 ราย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเพศชายอยูในเกณฑผอม       

1 ราย สมสวน 4 ราย ทวม 0 ราย และอวน 0 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑผอม 4 ราย สมสวน 2 ราย ทวม 0 ราย 

และอวน 0 ราย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเพศชายอยูในเกณฑผอม 3 ราย สมสวน 1 ราย ทวม 0 ราย และอวน 0 ราย 

ในเพศหญิง อยูในเกณฑผอม 1 ราย สมสวน 0 ราย ทวม 0 ราย และอวน 0 ราย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในเพศชายอยู

ในเกณฑผอม 8 ราย สมสวน 5 ราย ทวม 1 ราย และอวน 0 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑผอม 4 ราย สมสวน 2 ราย 

ทวม 0 ราย และอวน 0 ราย และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในเพศชายอยูในเกณฑผอม 3 ราย สมสวน 5 ราย ทวม 1 ราย 

และอวน 0 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑผอม 3 ราย สมสวน 1 ราย ทวม 1 ราย และอวน 0 ราย พบคาดัชนีมวลกาย 

(BMI) สูงสุดเทากับ 30.2 และต่ำสุดเทากับ 15.3 เม่ือประเมินในภาพรวมทุกชั้นปพบวา ในเพศชายพบคาดัชนีมวลกาย 

(BMI) อยูในเกณฑผอม 18 ราย คิดเปนรอยละ 40.91 สมสวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 50.00 ทวม 3 ราย คิดเปนรอย

ละ 6.82 อวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.27 ในเพศหญิงพบคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑผอม 18 ราย คิดเปนรอย

ละ 47.37 สมสวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 39.47 ทวม 3 ราย คิดเปนรอยละ 7.89 อวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 5.26 

ดังแสดงในภาพท่ี 1 และ ตารางท่ี 1 
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ภาพที่ 1 การประเมินภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) แสดงการกระจายตัวของขอมูลในเพศหญิงและเพศ

ชายแยกตามระดับชั้นเรียน ดวย Box plot ในนักเรียนโสตศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี 

จำนวน 82 ราย 

 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของการประเมินภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) ในนักเรียน โสตศึกษา ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี จำนวน 82 ราย โดยจำแนกตามเพศ 
 

เพศ วิธีการประเมินการวัดดัชนีมวลกาย(BMI) 

 ผอม สมสวน ทวม อวน 

หญิง 18 

(รอยละ 47.37) 

15 

(รอยละ 39.47) 

3 

   (รอยละ 7.89) 

2 

(รอยละ 5.26) 

ชาย 18 

(รอยละ 40.91) 

22 

(รอยละ 50.00) 

3 

(รอยละ 6.82) 

1 

(รอยละ 2.27) 

 

รวมทั้งหมด 

36 

(รอยละ 43.90) 

37 

(รอยละ 45.12) 

6 

(รอยละ 7.32) 

3 

(รอยละ 3.66) 
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2) การประมวลผลตัวชี้วัดภาวะโภชนาการดวยการประเมินคาเสนรอบเอว (Waist circumference) 

จากการศึกษาภาวะโภชนาการดวยการประเมินคาเสนรอบเอว (Waist circumference) โดยใชเกณฑ

มาตรฐานสำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1-6 อายุระหวาง 13-18 ป พบวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเพศชายอยูในเกณฑ

ปกติ 5 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 0 ราย ในเพศหญิง ปกติ 7 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 3 ราย ชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 4 ราย เร่ิมอวน 1 ราย และอวน 2 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ 6 ราย เริ่ม

อวน 1 ราย และอวน 2 ราย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 3 ราย เร่ิมอวน 1 ราย และอวน 1 ราย 

ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ 5 ราย เริ่มอวน 1 ราย และอวน 0 ราย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 

3 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 1 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ 1 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 0 ราย ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 10 ราย เร่ิมอวน 2 ราย และอวน 2 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ 

6 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 0 ราย และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 5 ราย เร่ิมอวน 0 ราย 

และอวน 4 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ 5 ราย เร่ิมอวน 0 ราย และอวน 0 ราย พบคาคาเสนรอบเอว (Waist 

circumference) สูงสุดเทากับ 91 และต่ำสุดเทากับ 55 เม่ือประเมินในภาพรวมทุกชั้นปพบวา ในเพศชายพบคาเสน

รอบเอว (Waist circumference) อยูในเกณฑปกติ 30 ราย คิดเปนรอยละ 68.18 เริ่มอวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 

9.09 อวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 22.73 ในเพศหญิงพบคาเสนรอบเอว (Waist circumference) อยูในเกณฑปกติ 31 

ราย คิดเปนรอยละ 81.58 เริ่มอวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 5.26 อวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 13.16 ดังแสดงในภาพท่ี 2 

และ ตารางท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 2 การประเมินภาวะโภชนาการดวยคาเสนรอบเอว (Waist circumference) แสดงการกระจายตัวของขอมูลใน

เพศหญิงและเพศชายแยกตามระดับชั้นเรียน ดวย Box plot นักเรียนโสตศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนโสต

ศึกษาอุดรธานี จำนวน 82 ราย 
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของการประเมินภาวะโภชนาการดวยการวัดคาเสนรอบเอว ในนักเรียนโสตศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี จำนวน 82 โดยจำแนกตามเพศ 
 

 

เพศ วิธีการประเมินการวัดคาเสนรอบเอว  
 ปกติ (Normal) เริ่มอวน  

(Overweight) 

อวน  

(Obesity) 

หญิง 31 

(รอยละ 81.58) 

2 

(รอยละ 5.26) 

5 

(รอยละ 13.16) 

ชาย 30 

(รอยละ 68.18) 

4 

(รอยละ 9.09) 

10 

(รอยละ 22.73) 

 

รวมทั้งหมด 

61 

(รอยละ 74.39) 

6 

(รอยละ 6.10) 

15 

(รอยละ 19.51) 

 

 3) การวิเคราะหภาวะเร่ิมอวน (Overweight) และภาวะอวน (Obesity) เทียบระหวางคาดัชนีมวลกาย 

(BMI) และคาเสนรอบเอว (Waist circumference) 

 เม่ือทำการวิเคราะหเทียบระหวางคาดัชนีมวลกาย (BMI) และ คาเสนรอบเอว (Waist circumference) 

เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการในกลุมเด็กโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมทุกชั้นเรียนพบวา ในเพศชาย เม่ือทำการ

วิเคราะหภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑทวม 3 รายคิดเปนรอยละ 7.89 เม่ือเทียบกับ อวน 2 

ราย คิดเปนรอยละ 5.26 และคาเสนรอบเอว (Waist circumference) อยูในเกณฑเริ่มอวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 

5.26 อวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 13.16 นอกจากนี้ยังพบวาในเพศหญิง เม่ือทำการวิเคราะหภาวะโภชนาการดวยคา

ดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑทวม 3 รายคิดเปนรอยละ 6.82 เม่ือเทียบกับ อวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.27 และ

คาเสนรอบเอว (Waist circumference) อยูในเกณฑเริ่มอวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 9.09 อวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 

22.73 ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบพบวาในภาพรวมการประเมินภาวะโภชนาการท่ีอยูในเกณฑทวมหรือเริ่ม

อวนดวยการวิเคราะหดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) และคาเสนรอบเอว (Waist circumference) ใหผลเทากัน คือ 6 

ราย แตกตางจากการประเมินภาวะโภชนาการท่ีอยูในเกณฑอวน คาเสนรอบเอว (Waist circumference) พบอยูท่ี 15 

ราย และคาดัชนีมวลกาย (BMI) พบอยูท่ี 3 ราย ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  วิเคราะหภาวะเร่ิมอวน (Overweight) และภาวะอวน (Obesity) เทียบระหวางคาดัชนีมวลกาย (BMI) 

และคาเสนรอบเอว (Waist circumference) 
 

 

เพศ 

คาดัชนีชี้วัดภาวะโภชนาการ 

คาดัชนีมวลกาย (BMI) คาเสนรอบเอว (Waist circumference) 

 

ผอม 

11.90-

17.05 

สมสวน 

17.06-

21.26 

ทวม 

21.27-

25.41 

อวน 

25.42 

ขึ้นไป 

ปกติ 

(Normal) 

เริ่มอวน 

(Overweigh

t) ≥ 73.50 

cm 

อวน 

(Obesity) 

≥ 72.30 cm 

ชาย 18 

(รอยละ 

47.37) 

15 

(รอยละ 

39.47) 

3 

(รอยละ 

7.89) 

2 

(รอยละ 

5.26) 

31 

(รอยละ 

81.58) 

2 

(รอยละ 5.26) 

5 

(รอยละ 

13.16) 

หญิง 18 

(รอยละ 

40.91) 

22 

(รอยละ 

50.00) 

3 

(รอยละ 

6.82) 

1 

(รอยละ 

2.27) 

30 

(รอยละ 

68.18) 

4 

(รอยละ 9.09) 

10 

(รอยละ 

22.73) 

 

รวม

ทั้งหมด 

36 

(รอยละ 

43.90) 

37 

(รอยละ 

45.12) 

6 

(รอยละ 

7.32) 

3 

(รอยละ 

3.66) 

61 

(รอยละ 

74.39) 

6 

(รอยละ 6.10) 

15 

(รอยละ 

19.51) 

 

อภิปรายผล  

จากการศึกษาภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 82 

ราย ดวยการประเมินคาดัชนีมวลกาย (BMI) และ คาเสนรอบเอว (Waist circumference) พบวาแนวโนมสวนใหญท้ัง

เพศชายและเพศหญิงเม่ือทำการประเมินดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) มากกวารอยละ 40 อยูในเกณฑผอม นอกจากนี้ยัง

สามารถพบอยูในเกณฑทวมไดท้ังในเพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 7.89 และ 6.82 ตามลำดับ และพบวาในเพศ

ชายกลุมตัวอยางอยูในเกณฑอวนมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 2.99 ในทางตรงกันขามเม่ือทำการวิเคราะหดวยคา

เสนรอบเอว (Waist circumference) พบวาใหผลท่ีแตกตางกับการประเมินดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) โดยพบกลุม

เริ่มอวน (Overweight) และ อวน (Obesity) ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 3.88 และ 9.57 ตามลำดับ 

เม่ือทำการวิเคราะหในภาพรวมทุกชั้นป พบวาในกลุมเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

อุดรธานี มีแนวโนมท่ีอยูในภาวะผอมหรือทุพโภชนาการสูง และยังพบภาวะทวมหรือน้ำหนักเกิน และอวนได 

สอดคลองกับการศึกษาของกลัยาณี โนอินทร (2560 : 2-3) รายงานความชุกของโรคของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน

ท่ีเพ่ิมขึ้นในเด็กวัยเรียนสงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว และ Zareen S (2021 : 2) รายงานการศึกษาพบภาวะ

น้ำหนักต่ำกวาเกณฑในเด็กนักเรียน ความชุกคิดเปนรอยละ 21.1 จากการศึกษาในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวากลุมเด็กโสต
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ศึกษาเปนกลุมเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและการมองเห็นมีความเสี่ยงตอภาวะโภชนาการท่ีผิดปกติซ่ึงพบได

ท้ังภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักเกินและอวน เนื่องจากขาดการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับโภชนาการ ผลท่ีตามมาทำ

ใหเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา และมีผลตอการพัฒนาของรางกายรวมท้ังสติปญญา สงผลทำใหเกิด

ปญหาทางดานสาธารณสุขท่ีสำคัญของประเทศเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ การศึกษาดังกลาวเปนสิ่งสะทอนใหเห็นและ

ตระหนักถึงภาวะโภชนาการท่ีผิดปกติในกลุมเด็กนักเรียนโสตศึกษา เพ่ือวางแผนแกไขปญหาทางดานภาวะโภชนาการ

ท่ีผิดปกติในระดับโรงเรียนจนถึงระดับประเทศ ควรใหมีจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพ เชน การ

ออกกำลังกาย การกำกับและติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จัดโปรแกรมลำดับการบริโภคอาหารใหครบ 5 หมู 

โปรแกรมอาหารดีมีสุขผานสื่อท่ีเขาถึงเด็กโสตศึกษา ท้ังในเด็กท่ีมีภาวะน้ำหนักเกินและน้ำหนักต่ำกวาเกณฑ  เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีดานโภชนาการ นอกจากนี้ยังพบวาการประเมินภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) ยังมี

สวนท่ีไมสอดคลองกับการประเมินดวยคาเสนรอบเอว (Waist circumference) เพ่ือใหการศึกษามีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้นหากมีการปรับคา Cut off ใหมมีความเหมาะสมตอกลุมตัวอยางและนำคา cut off ใหมท่ีไดไปทำการศึกษาแบบ

ไปขางหนา (Prospective study) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและการวิเคราะหขอมูลท่ีมีความแมนยำมากย่ิงขึ้น 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานดานโภชนาการในกลุมเด็กนักเรียนโสตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

(2) เพ่ือแนวทางในการประเมินภาวะภาวะโภชนาการในกลุมเด็กนักเรียนโสตศึกษาและเปนแนวทางในการ

แกไขปญหาดานภาวะโภชนาการท่ีผิดปกติท่ีเกิดขึ้นตอไปในภาพรวมของประเทศ 

(3) เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโปรแกรมควบคุมภาวะน้ำหนักเกินในเด็กนักเรียนโสตศึกษา 

ไดแกโปรแกรมการออกกำลังกายเพ่ือลดน้ำหนัก โปรแกรมการสงเสริมและปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในรายท่ีมีภาวะน้ำหนักเกินและอวน 

(4) เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาโดยใชรูปแบบภาคีเครือขายของโรงเรียนโสตศึกษา ครอบครัว บุคลากร

ทางการแพทย สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแกไขภาวะน้ำหนักต่ำกวาเกณ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ทำการประเมินคาดัชนีมวลกายและหาคา cut off ใหมท่ีเหมาะสมตอกลุมเด็กโสตศึกษา และนำไปทำ

การวิ เคราะห แบบ ไปข างหน า (Prospective study) เที ยบกับการวิ เคราะห ด วยค า เส น รอบ เอว (Waist 

circumference) 

(2) เพ่ิมเขตพ้ืนท่ีในการศึกษาและกลุมตัวอยาง 

(3) สรางภาคีเครือขายรวมในการศึกษาเพ่ือใหเกิดประโยชนในวงกวาง ระหวางโรงเรียน ครอบครัว และ

หนวยงานดานสุขภาพในเขตรับผิดชอบ  
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