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บทคัดยอ
ภาวะโภชนาการมี ค วามสำคัญ ตอ การพั ฒ นาดา นรางกาย จิต ใจ รวมไปถึงการพั ฒ นาของประเทศ การ
ประเมิน ภาวะโภชนาการผิดปกติจึงมีความสำคัญ เปน อยางมาก เพื่อใชในการวางแผนการปองกัน และสรางความ
ตระหนักดานสุขภาพ เด็กโสตศึกษาเปนกลุมเด็กที่มีความบกพรองทางดานการมองเห็นและไดยิน ปจจุบันมีรายงาน
ภาวะโภชนาการในกลุมเด็กโสตศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยสงผลตอการพัฒนารางกายและทางสติปญญาทำใหเกิดปญหา
ดานสุขภาพ กลุมเด็กโสตศึกษาเปนกลุมเด็กที่ควรเอาใจใสเปนพิเศษ อีกทั้งผูดูแลควรเห็นความสำคัญทางโภชนาการ
เพื่อการพัฒนารางกายและสุขภาพที่ดีเทียบเทียมเด็กปกติ การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการ
ในกลุ ม เด็ ก โสตศึ ก ษา ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1-6 จำนวน 82 ราย โดยใช 1) ค า ดั ช นี ม วลกาย 2) เส น รอบเอว
ประเมินผลภาวะโภชนาการแตละชั้นเรียนเพื่อดูความแตกตางดานภาวะโภชนาการ คากลางของขอมูล รอยละ คา
ต่ำสุด คาสูงสุด จากผลการศึกษาพบวาเด็กนักเรียนมากกวารอยละ 40 อยูในเกณฑสมสวน พบภาวะทุพโภชนาการ
นอยกวารอยละ 43.90 ภาวะทวมนอยกวารอยละ 7.32 และภาวะอวนนอยกวารอยละ 19.51 คิดรวมการตรวจคัด
กรองดวย 2 วิธี โดยที่นักเรียนชายมีแนวโนมผอมกวานักเรียนหญิง และนักเรียนหญิงมีแนวโนมทวมและอวนมากกวา
นักเรียนชาย ดัชนีตัวชี้วัดภาวะโภชนาการยังมีขอจำกัดในการประมวลผลของคาดัชนีมวลกายเทียบกับคาเสนรอบเอว
ดังนั้นควรมีการประเมินปรับคา cut off ใหมของคาดัชนีมวลกายใหเหมาะกับกลุมตัวอยางกอนนำไปศึกษา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลและใชเปนเกณฑมาตรฐานที่จำเพาะตอกลุมตัวอยางตอไป
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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
โภชนาการหมายถึงการไดรับสารอาหารเขาไปในรางกายตามปริมาณที่รางกายตองการ สารอาหารที่ไดจะอยู
ในรูปโมเลกุลและนำไปใชเปนประโยชนในดานการเจริญเติบโตและการซอมแซมรางกาย ทำใหเกิดการเจริญเติบโดทั้ง
ดานรางกายรวมไปถึงสติปญญา ดังนั้นการไดอาหารที่เพียงพอและถูกสัดสวนเปนสิ่งจำเปน การพัฒนาของประเทศ
เกิดขึ้นควบคูไปกับภาวะโภชนาการ ซึ่งภาวะโภชนาการประกอบไปดวย ภาวะโภชนาการที่ดี และภาวะโภชนาการที่ไม
ดี ภาวะโภชนาการที่ ดี (Good Nutritional Status) เป น ภาวะของร า งกายที่ เกิ ด จากการได รั บ อาหารที่ ถู ก หลั ก
โภชนาการหรือมี ส ารอาหารครบถวนและมี ป ริม าณเพี ยงพอกั บ ความต องการของรางกายในแตล ะวัน และภาวะ
โภชนาการที่ไมดีเปน สภาวะของรางกายที่เกิดจากการไดรับสารอาหารที่ไมครบถวน หรือมีปริมาณไมเหมาะกับความ
ภาคโปสเตอร
507

ตองการของรางกาย หรืออาจเกิดจากรางกายไดรับสารอาหารครบถวนพอเหมาะ แตรางกายไมสามารถใชสารอาหาร
นั้นได ซึ่งภาวะโภชนาการที่ ไมดีแบงออกเปนภาวะโภชนาการต่ำ และภาวะโภชนาการเกิน และภาวะนํ้าหนักเกิน
(overweight)
สถานการณป 2561-2562 ภาวะโภชนาการของประเทศไทยปจจุบัน พบวา มีเด็กชวงอายุ 6-12 ป มีภาวะ
โภชนาการน้ำหนักต่ำกวาเกณฑรอยละ 5.4 และมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง เตี้ย 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 ในสวนภาวะน้ำหนักเกินกวาเกณฑพบมากที่สุด
ในกรุงเทพมหานครรอยละ 9.1 ภาคกลางรอยละ 8.8 ภาคเหนือรอยละ 8.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 7.9 และ
ภาคใตรอยละ 7.3 (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2562 : 176-178) เกณฑตัวชีวัดภาวะโภชนาการ ตามหลักมาตรฐานสากล
ประกอบด ว ย การคำนวณหาน้ ำ หนั ก มาตรฐาน (ideal body weight), การประเมิ น ดั ช นี ม วลกาย (Body mass
index) และการประเมินเสนรอบเอว (Waist circumference) และการวัดความยาวรอบแขน (สุกัญญา บัศรี, 2561 :
84-86) ภาวะโภชนาการดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอรางกาย ในภาวะที่ มีน้ำหนักต่ำกวาเกณฑ มาตรฐานไดรับ
สารอาหารหรือพลั งงานในปริมาณที่ ไมเหมาะสม โดยครอบคลุมทั้งภาวะโภชนาการต่ ำหรือภาวะที่ รางกายได รับ
สารอาหารที่จำเปนไมเพียงพอ ทำใหมีน้ำหนักตัวนอยสงผลตอการเจริญเติบโตของรางกาย รวมไปถึงสติปญญา และ
เสี่ยงตอโรคโลหิตจาง ในสวนภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะที่รางกายไดรับสารอาหารในปริมาณที่มากเกินไป เปน
สาเหตุ ห ลั ก ทำให เกิ ด โรคอ ว น ทั้ ง นี้ ภ าวะทุ พ โภชนาการอาจส ง ผลต อ ทั้ ง สภาพร า งกาย สภาพจิ ต ใจ และการใช
ชีวิตประจำวันของผูปวย ปจจุบันมีแนวโนมเด็กทั่วโลกมีความเสี่ยงตอโรคอวนเพิ่มมากขึ้น ในปจจุบันสถานการณโลกมี
รายงานอุบัติการณโรคอวน ของประชากร 195 ประเทศ ในป 2017 พบอุบัติการณโรคอวน ประชากร 30 % หรือ
มากกวา 2 พันลานคนทั่วโลกเขาขายน้ำหนักเกิน (Overweight) และโรคอวน (Obesity) ในประเทศไทยมีการรายงาน
อุบัติการณของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนในวัยเรียนและวัยรุนเพิ่มมากขึ้น 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) จากแนวโนมที่เพิ่มขึ้นของภาวะน้ำหนักเกิน
และโรคอวนสงผลตามมาระยะยาวดานสุขภาพ กลุมอาการเมตาบอลิคผิดปกติ ปญ หาระบบหายใจ ปญ หาระบบ
กระดูกและขอ ปญ หาระบบทางเดินอาหาร โรคสมาธิสั้น นอกจากนี้ยังพบรายงานภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะ
น้ำหนักไมสมสวนในกลุมเด็กพิการรวมไปถึงกลุมเด็กที่มีปญหาทางสมอง สงผลกระทบตอภาวะสุขภาพทำใหสูญเสีย
งบประมาณในการรักษาในภาพรวมของประเทศจำนวนมาก (นันทชญาน ฉายะโอภาส, 2014 : 57-58) กลุมเด็กโสต
ศึกษาเปนกลุมเด็กพิเศษที่มีภาวะความบกพรองทางการไดยินและความบกพรองทางการออกเสียง เปนกลุมที่มีความ
เสี่ยงตอภาวะโภชนาการและสงผลตอสุขภาวะทางโภชนาการระยะยาว การศึกษาในครั้งนี้จึงเห็นความสำคัญในการ
ประเมินภาวะโภชนาการในกลุมเด็กโสตศึกษาดวยการประเมินคาดัชนีมวลกายและการวัดเสนรอบเอว มุงเนนในการ
ประเมินตัวชี้วัดทางโภชนาการทั้งภาวะน้ำหนักต่ำกวาเกณฑและภาวะน้ำหนักเกิน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน
ปองกันผลกระทบตอสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวนำไปสูปญหาในการใชชีวิตของเด็กกลุมโสต ชวยปองกันภาวะ
โภชนาการขั้นพื้นฐานในกลุมเด็กโสตศึกษาและเนนความเขาใจในการดูแลของผูปกครอง หนวยงานรับผิดชอบในกลุม
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เด็กนักเรียนโสตศึกษา เพื่อสรางความตระหนักถึงภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ อันจะสงผลตอภาวะสุขภาพของกลุมเด็ก
นักเรียนโสตศึกษาในเขตจังหวัดอุดรธานีและภาพรวมของประเทศตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อประเมินคาดัชนีมวลกายและคาเสนรอบเอวในกลุมเด็กโสตศึกษาที่จะมีผลตอสุขภาวะทางโภชนาการ
ในระยะยาว
วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา คือ วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยการตรวจคัดกรองภาวะโภชนาการดวย
ดัชนีชี้วัดไดแกคาดัชนีมวลการและคาเสนรอบเอว โดยทำการวัดน้ำหนัก สวนสูง และเสนรอบเอว
1) ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางที่ ใชในการศึก ษาเป น นั ก เรียนชั้น มัธ ยมศึ กษาป ที่ 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) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการตรวจวัดภาวะโภชนาการ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เครื่องมือตรวจวัดเสนรอบเอวมาตรฐาน ไดแก สายวัด
สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดน้ำหนักและสวนสูงมาตรฐาน ไดแก เครื่องชั่งน้ำหนัก และ ที่วัดสวนสูง
3) การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดดำเนินการขออนุญาตจากผูอำนวยการโรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 82 ราย และไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยาง การวิจัยในครั้งนี้ไดผานการพิทักษสิทธิ
ของกลุมตัวอยางโดยคณะกรรมการสำนักวิจัยแลพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เก็บขอมูลดวยการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง
และวัดเสนรอบเอว ตามลำดับชั้นเรียน บันทึกขอมูลลงในตารางแบบ case by case และอาจารยประจำชั้นเรียนจะ
เปนผูใหขอมูลเพิ่มเติม ตรวจคัดกรองตัวชี้วัดภาวะโภชนาการจำนวน 2 ตัวชี้วัดไดแก 1) คาดัชนีมวลกาย (BMI) และ 2)
คาเสนรอบเอว (Waist circumference) ใชเกณฑมาตรฐานในการแปลผล ตรวจวัดคาดัชนีมวลกายและเสนรอบเอว
โดยใชเกณฑคาดัชนีมวลกาย (BMI) ของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(2562) และคาเสนรอบเอว (Waist circumference) ของ Kijboonchoo Yamborisut และคณะ (2008) ประเมิน
ภาวะผอม ปกติ ทวมหรือน้ำหนักเกิน และอวน โดยเกณฑมาตรฐานที่ใชคาดัชนีมวลกายในการประเมินภาวะผอมหรือ
น้ำหนักต่ำกวาเกณฑมีคานอยกวา 17.05 ภาวะทวมมีคามากกวา 23.50 และอวนมีคามากกวา 28.50 ในสวนเกณฑ
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มาตรฐานที่ใชคาเสนรอบเอวในการประเมินภาวะเริ่มอวน ผูชายมีคามากกวา 73.50 และอวนมีคามากกวา 75.80
สำหรับภาวะเริ่มอวนในผูหญิ งมีคามากกวา 72.30 และอวนมีคามากกวา 74.60 ในเด็กนักเรียนกลุมโสตศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาป ที่ 1-6 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาในการเก็บ ขอมูล 3 เดื อนตั้งแต ง 1 สิงหาคม ถึง 31
ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยเก็บขอมูล 1-2 สัปดาหตอชั้นเรียน จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
4) การวิเคราะหขอมูล
นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหการกระจายตัวของขอมูลของแตละกลุมชั้นเรียนในรูปแบบของ Box plot และ
วิเคราะหเปรียบเทียบกลุมขอมูลแตละชั้นเรียนเพื่อดูความแตกตางของขอมูลในภาวะโภชนาการกลุมตางๆ แสดงขอมูล
สั ด ส ว นข อ มู ล ที่ ม ากหรื อ น อ ยกว า ค า กลาง (Median) รวมถึ ง กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ภ าวะผิ ด ปกติ (Outlier) ร อ ยละ
(Percentage) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สรุปผลการวิจัย
1) การประมวลผลตัวชี้วัดภาวะโภชนาการดวยการประเมินคาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
จากการศึกษาภาวะโภชนาการดวยการประเมินคาดัชนีมวลกาย (BMI) โดยใชเกณฑมาตรฐานสำหรับเด็ก
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1-6 อายุระหวาง 13-18 ป พบวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 เมื่อประเมินในภาพรวมทุกชั้นปพบวา 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
ดังแสดงในภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1
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ภาพที่ 1 การประเมินภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) แสดงการกระจายตัวของขอมูลในเพศหญิงและเพศ
ชายแยกตามระดับชั้นเรียน ดวย Box plot ในนักเรียนโสตศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี
จำนวน 82 ราย
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของการประเมินภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) ในนักเรียน โสตศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี จำนวน 82 ราย โดยจำแนกตามเพศ
เพศ

หญิง
ชาย

รวมทั้งหมด

วิธีการประเมินการวัดดัชนีมวลกาย(BMI)
ผอม

สมสวน

ทวม

อวน

18
(รอยละ 47.37)
18
(รอยละ 40.91)
36
(รอยละ 43.90)

15
(รอยละ 39.47)
22
(รอยละ 50.00)
37
(รอยละ 45.12)

3
(รอยละ 7.89)
3
(รอยละ 6.82)
6
(รอยละ 7.32)

2
(รอยละ 5.26)
1
(รอยละ 2.27)
3
(รอยละ 3.66)
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2) การประมวลผลตัวชี้วัดภาวะโภชนาการดวยการประเมินคาเสนรอบเอว (Waist circumference)
จากการศึ ก ษาภาวะโภชนาการด วยการประเมิ น ค าเส น รอบเอว (Waist circumference) โดยใช เกณฑ
มาตรฐานสำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1-6 อายุระหวาง 13-18 ป พบวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในเพศชายอยูในเกณฑ
ปกติ 5 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 0 ราย ในเพศหญิง ปกติ 7 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 3 ราย ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 4 ราย เริ่มอวน 1 ราย และอวน 2 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ 6 ราย เริ่ม
อวน 1 ราย และอวน 2 ราย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 3 ราย เริ่มอวน 1 ราย และอวน 1 ราย
ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ 5 ราย เริ่มอวน 1 ราย และอวน 0 ราย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ
3 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 1 ราย ในเพศหญิ ง อยูในเกณฑป กติ 1 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 0 ราย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 10 ราย เริ่มอวน 2 ราย และอวน 2 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ
6 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 0 ราย และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเพศชายอยูในเกณฑปกติ 5 ราย เริ่มอวน 0 ราย
และอวน 4 ราย ในเพศหญิง อยูในเกณฑปกติ 5 ราย เริ่มอวน 0 ราย และอวน 0 ราย พบคาคาเสนรอบเอว (Waist
circumference) สูงสุดเทากับ 91 และต่ำสุดเทากับ 55 เมื่อประเมินในภาพรวมทุกชั้นปพบวา ในเพศชายพบคาเสน
รอบเอว (Waist circumference) อยูในเกณฑ ป กติ 30 ราย คิดเปน รอยละ 68.18 เริ่มอวน 4 ราย คิ ดเป น รอยละ
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 ดังแสดงในภาพที่ 2
และ ตารางที่ 2

ภาพที่ 2 การประเมินภาวะโภชนาการดวยคาเสนรอบเอว (Waist circumference) แสดงการกระจายตัวของขอมูลใน
เพศหญิงและเพศชายแยกตามระดับชั้นเรียน ดวย Box plot นักเรียนโสตศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนโสต
ศึกษาอุดรธานี จำนวน 82 ราย
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของการประเมินภาวะโภชนาการดวยการวัดคาเสนรอบเอว ในนักเรียนโสตศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี จำนวน 82 โดยจำแนกตามเพศ
เพศ
ปกติ (Normal)
หญิง
ชาย

รวมทั้งหมด

31
(รอยละ 81.58)
30
(รอยละ 68.18)
61
(รอยละ 74.39)

วิธีการประเมินการวัดคาเสนรอบเอว
เริ่มอวน
อวน
(Overweight)
(Obesity)
2
5
(รอยละ 5.26)
(รอยละ 13.16)
4
10
(รอยละ 9.09)
(รอยละ 22.73)
6
15
(รอยละ 6.10)
(รอยละ 19.51)

3) การวิเคราะหภาวะเริ่มอวน (Overweight) และภาวะอวน (Obesity) เทียบระหวางคาดัชนีมวลกาย
(BMI) และคาเสนรอบเอว (Waist circumference)
เมื่อทำการวิเคราะหเทียบระหวางคาดัชนีมวลกาย (BMI) และ คาเสนรอบเอว (Waist circumference)
เพื่อประเมินภาวะโภชนาการในกลุมเด็กโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมทุกชั้นเรียนพบวา ในเพศชาย เมื่อทำการ
วิเคราะหภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑทวม 3 รายคิดเปนรอยละ 7.89 เมื่อเทียบกับ อวน 2
ราย คิดเปนรอยละ 5.26 และคาเสน รอบเอว (Waist circumference) อยูในเกณฑเริ่มอวน 2 ราย คิดเปนรอยละ
5.26 อวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 13.16 นอกจากนี้ยังพบวาในเพศหญิง เมื่อทำการวิเคราะหภาวะโภชนาการดวยคา
ดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในเกณฑทวม 3 รายคิดเปนรอยละ 6.82 เมื่อเทียบกับ อวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2.27 และ
คาเสนรอบเอว (Waist circumference) อยูในเกณฑเริ่มอวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 9.09 อวน 10 ราย คิดเปนรอยละ
22.73 ดังแสดงในตารางที่ 3
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบพบวาในภาพรวมการประเมินภาวะโภชนาการที่อยูในเกณฑทวมหรือเริ่ม
อวนดวยการวิเคราะหดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) และคาเสนรอบเอว (Waist circumference) ใหผลเทากัน คือ 6
ราย แตกตางจากการประเมินภาวะโภชนาการที่อยูในเกณฑอวน คาเสนรอบเอว (Waist circumference) พบอยูที่ 15
ราย และคาดัชนีมวลกาย (BMI) พบอยูที่ 3 ราย ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 วิเคราะหภาวะเริ่มอวน (Overweight) และภาวะอวน (Obesity) เทียบระหวางคาดัชนีมวลกาย (BMI)
และคาเสนรอบเอว (Waist circumference)
เพศ
ผอม
11.9017.05
ชาย

หญิง

รวม
ทั้งหมด

18
(รอยละ
47.37)
18
(รอยละ
40.91)
36
(รอยละ
43.90)

คาดัชนีชี้วัดภาวะโภชนาการ
คาดัชนีมวลกาย (BMI)
คาเสนรอบเอว (Waist circumference)
ปกติ
เริ่มอวน
อวน
ทวม
สมสวน
อวน
25.42 (Normal) (Overweigh (Obesity)
21.2717.06t) ≥ 73.50 ≥ 72.30 cm
ขึ้นไป
25.41
21.26
cm
15
3
2
31
2
5
(รอยละ
(รอยละ
(รอยละ
(รอยละ (รอยละ 5.26)
(รอยละ
39.47)
7.89)
5.26)
81.58)
13.16)
22
3
1
30
4
10
(รอยละ
(รอยละ
(รอยละ
(รอยละ (รอยละ 9.09)
(รอยละ
50.00)
6.82)
2.27)
68.18)
22.73)
37
6
3
61
6
15
(รอยละ
(รอยละ
(รอยละ
(รอยละ (รอยละ 6.10)
(รอยละ
45.12)
7.32)
3.66)
74.39)
19.51)

อภิปรายผล
จากการศึกษาภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 82
ราย ดวยการประเมินคาดัชนีมวลกาย (BMI) และ คาเสนรอบเอว (Waist circumference) พบวาแนวโนมสวนใหญทั้ง
เพศชายและเพศหญิงเมื่อทำการประเมินดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) มากกวารอยละ 40 อยูในเกณฑผอม นอกจากนี้ยัง
สามารถพบอยูในเกณฑทวมไดทั้งในเพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 7.89 และ 6.82 ตามลำดับ และพบวาในเพศ
ชายกลุมตัวอยางอยูในเกณฑอวนมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 2.99 ในทางตรงกันขามเมื่อทำการวิเคราะหดวยคา
เสนรอบเอว (Waist circumference) พบวาใหผลที่แตกตางกับการประเมินดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) โดยพบกลุม
เริ่มอวน (Overweight) และ อวน (Obesity) ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 3.88 และ 9.57 ตามลำดับ
เมื่อทำการวิเคราะหในภาพรวมทุกชั้นป พบวาในกลุมเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1-6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
อุ ด รธานี มี แ นวโน ม ที่ อ ยู ในภาวะผอมหรื อ ทุ พ โภชนาการสู ง และยั ง พบภาวะท ว มหรือ น้ ำ หนั ก เกิ น และอ วนได
สอดคลองกับการศึกษาของกัลยาณี โนอินทร (2560 : 2-3) รายงานความชุกของโรคของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน
ที่เพิ่มขึ้นในเด็กวัยเรียนสงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว และ Zareen S (2021 : 2) รายงานการศึกษาพบภาวะ
น้ำหนักต่ำกวาเกณฑในเด็กนักเรียน ความชุกคิดเปนรอยละ 21.1 จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวากลุมเด็กโสต
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ศึกษาเปนกลุมเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินและการมองเห็นมีความเสี่ยงตอภาวะโภชนาการที่ผิดปกติซึ่งพบได
ทั้งภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักเกินและอวน เนื่องจากขาดการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับโภชนาการ ผลที่ตามมาทำ
ใหเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา และมีผลตอการพัฒนาของรางกายรวมทั้งสติปญญา สงผลทำใหเกิด
ปญหาทางดานสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ การศึกษาดังกลาวเปนสิ่งสะทอนใหเห็นและ
ตระหนักถึงภาวะโภชนาการที่ผิดปกติในกลุมเด็กนักเรียนโสตศึกษา เพื่อวางแผนแกไขปญหาทางดานภาวะโภชนาการ
ที่ผิดปกติในระดับโรงเรียนจนถึงระดับประเทศ ควรใหมีจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพ เชน การ
ออกกำลังกาย การกำกับและติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จัดโปรแกรมลำดับการบริโภคอาหารใหครบ 5 หมู
โปรแกรมอาหารดีมีสุขผานสื่อที่เขาถึงเด็กโสตศึกษา ทั้งในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินและน้ำหนักต่ำกวาเกณฑ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีดานโภชนาการ นอกจากนี้ยังพบวาการประเมินภาวะโภชนาการดวยคาดัชนีมวลกาย (BMI) ยังมี
สวนที่ไมสอดคลองกับการประเมินดวยคาเสนรอบเอว (Waist circumference) เพื่อใหการศึกษามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นหากมีการปรับคา Cut off ใหมมีความเหมาะสมตอกลุมตัวอยางและนำคา cut off ใหมที่ไดไปทำการศึกษาแบบ
ไปขางหนา (Prospective study) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและการวิเคราะหขอมูลที่มีความแมนยำมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ใชเปนขอมูลพื้นฐานดานโภชนาการในกลุมเด็กนักเรียนโสตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
(2) เพื่อแนวทางในการประเมินภาวะภาวะโภชนาการในกลุมเด็กนักเรียนโสตศึกษาและเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาดานภาวะโภชนาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นตอไปในภาพรวมของประเทศ
(3) เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโปรแกรมควบคุมภาวะน้ำหนักเกินในเด็กนักเรียนโสตศึกษา
ไดแกโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก โปรแกรมการสงเสริมและปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในรายที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอวน
(4) เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาโดยใชรูปแบบภาคีเครือขายของโรงเรียนโสตศึกษา ครอบครัว บุคลากร
ทางการแพทย สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและแกไขภาวะน้ำหนักต่ำกวาเกณ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ทำการประเมินคาดัชนีมวลกายและหาคา cut off ใหมที่เหมาะสมตอกลุมเด็กโสตศึกษา และนำไปทำ
การวิ เ คราะห แ บบไปข า งหน า (Prospective study) เที ย บ กั บ การวิ เ คราะห ด ว ยค า เส น รอบเอว (Waist
circumference)
(2) เพิ่มเขตพื้นที่ในการศึกษาและกลุมตัวอยาง
(3) สรางภาคีเครือขายรวมในการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนในวงกวาง ระหวางโรงเรียน ครอบครัว และ
หนวยงานดานสุขภาพในเขตรับผิดชอบ
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