
ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 
ไมอวนเอาเทาไหร 
เด็กไทยชวยตอบที!!! 

 

มุมมองตอ “เด็กอวนจ้ํามํ่า” ในวันนี้ไมเหมือนวันวานอีกตอไป เพราะท้ังพอแม และผูใหญรอบตัวที่มอง

การณไกลตางกร่ิงเกรงภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหนูนอยแกมใสเม่ือเติบโตขึ้นในอนาคต 

องคความรูทางการแพทยเผยใหเห็นภาพ “วันพรุงนี้” ของความอวน โดยเฉพาะอยางย่ิง สําหรับเด็ก

อวนวามีโรคภัยไขเจ็บรอคอยอยูมากมาย ทั้ง โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ภาวะนอนกรน 

ภาวะตับอักเสบและถุงน้ําดีอักเสบ รวมท้ังโรคผิวหนัง ที่พบไดบอย คือ โรคเช้ือราที่ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบติดเช้ือ

ไดงาย นอกจากน้ีอาจสงผลกระทบดานจิตใจ ทําใหขาดความเชื่อม่ันในตนเอง กังวล และซึมเศราได  

การเฝาระวังและดูแลน้ําหนักของเด็กๆ ใหอยูในระดับพอเหมาะพอดี ควบคูไปกับการปลูกฝงรสนิยม

และพฤติกรรมการกินอาหารใหเหมาะสมจึงเปนงานสําคัญเพื่อเด็กไทย และเพื่ออนาคตของสังคมไทย  

 

จะรูไดอยางไร...เด็กคนไหนอวนเกนิพกิัด 
 ภาวะนํ้าหนักเกินพอดีไมอาจสังเกตไดดวยตาเสมอไป  

การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กควรดูที่ "น้ําหนักท่ีเพิ่มขึ้นควบคูกับอัตราการเพ่ิมของความสูง" ซึ่ง

ทําได 2 วิธี ดังนี้ 

(1) การประเมินการเจริญเตบิโตของเด็กโดยดูน้ําหนักเทียบกับสวนสูง วิธีนี้เปนการดูลักษณะ

ของการเจริญเติบโตไดวาเด็กมีน้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูงหรือไม เพื่อบอกวาเด็กมีรูปรางสมสวน อวนหรือผอม 

ตามเกณฑอางอิงน้ําหนักสวนสูง 

วิธีประเมินทําโดยดูที่กราฟการเจริญเติบโตน้ําหนักตามเกณฑอายุรวมกับสวนสูงตามเกณฑอายุของ

เด็กในสมุดสุขภาพ หรือเปรียบเทียบการเพ่ิมของน้ําหนักและความมสูงที่ไดสัดสวนกันโดยดูจากตาราง

เปรียบเทียบน้ําหนักตอความสูง (Weight for height chart) 

 

(2) คํานวณคาดรรชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) ซึ่งเปนอัตราสวนระหวางน้ําหนัก 

(เปนกิโลกรัม) ตอ สวนสูง (เปนเมตร) ยกกําลังสองซึ่งในเด็กจะตองเปรียบเทียบกับตาราง BMI Chart ตามอายุ 

โดยถือวาอวนเมื่อ คา BMI มากกวา 80 เปอรเซ็นไทล  

 

แค 5 ป เด็กอวนขยายจาํนวนชัดเจน  
จากการสํารวจสถานะสุขภาพประชากรไทย 2 คร้ังใน พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539 - 2540 โดยใช

เกณฑอางอิงน้ําหนักและสวนสูงของกองโภชนาการป พ.ศ. 2530 ทําใหทราบสถานการณเด็กไทยกับ “ภัยอวน” 

ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ 
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 เด็กท่ีมีอายุนอยกวา 5 ป อวนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เทา และเม่ือเปรียบเทียบการสํารวจในป พ.ศ.2539 - 

2540 กับ พ.ศ.2544 โดยใชเกณฑอางอิงน้ําหนักและสวนสูงของประชากรไทย พ.ศ. 2542 พบวา เด็ก
กอนวัยเรียนอวนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5.8 เปนรอยละ 7.9 หรือเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 36 ใน
ระยะเวลาเพียง 5 ป 

 เด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ป อวนเพ่ิมขึ้นจาก รอยละ 5.8 เปน รอยละ 6.7 หรือเพ่ิมขึ้น รอยละ 
15.5 ในระยะเวลา 5 ป นอกจากนี้จากผลการสํารวจเด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาของกรม

อนามัย เม่ือป พ.ศ. 2544, 2545 และ2546 พบเด็กมีภาวะโภชนาการเกินสูงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ 

รอยละ 12.3, 12.8 และ 13.4 (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงรอยละของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน ป 2544-2546 

 

 

ที่มา แพทยหญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ.โภชนาการในเด็กไทย. สถาบันแหงชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว : 

หนา 51 อางใน : http://www.cf.mahidol.ac.th/autopage/file/MonAugust2008-12-30-1-

Copy%20of%202.pdf  

 

ปญหาใหญ ตองแกไขกอนลุกลาม 
ขอมูลสถานการณขางตนสอดคลองกับขอมูลจาก มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่พบวาจากผลการวิเคราะหขอมูลน้ําหนักและสวนสูงของเด็กช้ันประถมศึกษา 6 

โดย จํานวน 47,389 คนในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองท่ัวประเทศจํานวน 268 โรงเรียน ในป 2548 พบ 

เด็กอวนรอยละ 12 เด็กทวม รอยละ และ บางโรงเรียนในภาคกลางมีเด็กอวนถึง รอยละ 25  
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สวนขอมูลจาก การสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ป 2546 (น้ําหนักตาม

เกณฑสวนสูง) พบวา ภาวะโภชนาการเกิน (เร่ิมอวน+อวน) พบอัตราสูงในชวงวัยทารกและลดลงในชวงวัยกอน

เรียนอายุ 1-5 ป จากนั้นคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นอีกคร้ังจนถึงในชวงอายุ 12-14 ป และเพิ่มขึ้นอีกคร้ังในอายุ 15-18 ป 

ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดถึง รอยละ 12.9 (รูปที่ 2)  

 
รูปที่ 2 แผนภมูิแสดงรอยละของทารกและเด็กกอนวัยเรียน ตามการจัดระดับภาวะโภชนาการโดยใช

น้ําหนักตามเกณฑสวนสูงมาตรฐานใหม จําแนกตามกลุมอายุ ป 2546 
 

 

ที่มา  รายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2546 หนา 93-94  

อางใน : http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/nutrition2546.pdf  

เมื่อพิจารณาตามรายภาค พบภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอวน+อวน) พบมากที่สุดในภาคกลาง
ทุกกลุมอายุ ยกเวนเด็กอายุ 0-5 ป โดยพบมากที่สุดในภาคเหนือ  
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สําหรับภาคที่มีความชุกสูง คือ ภาคกลางและภาคใตในกลุมอายุ 15-18 ป คือ รอยละ 19.1 และ 17.2 

ตามลําดับ (รูปที่ 3) 

แผนภูมิแสดงรอยละของเด็กวัยเรียนและเยาวชนตามการจัดระดับภาวะโภชนาการ โดยใชน้ําหนัก
ตามเกณฑสวนสูงมาตรฐานใหมจําแนกตามกลุมอายุ ป 2546 

 

 

ที่มา รายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2546 หนา 96 

อางใน : http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/nutrition2546.pdf  

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดชัดเจนวา สถานการณของการเปนโรคอวนในกลุมเด็กยังคงอยูในอัตราที่

สูงและคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทุกป สงผลทําใหเกิดปญหาสุขภาพในระยะยาวได  

นี่คือหนึ่งในประเด็นที่ทาทายสําหรับการพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพในประเทศไทย โดยมี
สุขภาพของเด็กไทยวันนี้ ผูทีจ่ะกาวไปเปนผูใหญในวันหนาเปน “เดิมพัน” 

ที่มา สถานการณสุขภาพ เร่ือง "เด็กอวน" ภัยเงียบที่มาพรอมกับความนารัก โดย ชัญญาภรณ น้ําคาง  

สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

สืบคนไดจาก http://www.hiso.or.th/hiso/health_event/ghealth_event25.php 
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“กินเปน” คือ เกราะกันภัยอวน 
 
1. ใหเด็กทานอาหารใหเปนเวลา หากเด็กไมทานอาหารม้ือใดไมควรใหทานเสริม ไมทานจุบจิบระหวางม้ือ

อาหาร งดการทานน้ําหวานกอนมื้ออาหาร  

2. จํากัดเวลาอาหาร (ประมาณ 30 นาที) ไมควรต้ังอาหารไวบนโตะตลอดเวลา  

3. คุณพอคุณแมและคุณครูควรตระหนักวามนุษยมีสัญชาติญาณในการทานอาหารเม่ือหิว หากมีความเขาใจกฎ

ธรรมชาตินี้ จะลดความกังวลเม่ือเด็กไมยอมทานอาหาร  

และหลีกเล่ียงการบังคับใหเด็กทานดวยการปอนแบบยัดเยียดเพราะจะทําใหเด็ก ๆ มีทัศนคติที่ไมดีตอการทาน

อาหาร ควรฝกใหเด็กทานดวยตัวเอง  

4. เด็กอนุบาลบางครั้งยังกลัวอาหารที่ไมคุนเคย อาจไมกลาลองของใหมๆ โดยเฉพาะผัก คุณพอ คุณแมควร

อธิบายใหเด็กทราบ ใหกําลังใจ ใหเด็กลองไมควรบังคับขมขู ตองยอมรับความคิดเห็น และการตัดสินใจของเขา  

5. คุณพอ คุณแมตองเปนตัวอยางที่ดีในการรับประทานอาหารที่หลากหลาย เน่ืองจากเด็กมักเลียนแบบพอแม

ในทุกๆ เร่ือง  

6. สรางมารยาทในการทานอาหาร บอกใหเด็กทราบมารยาทบนโตะอาหาร ไมเลนขณะทานอาหาร หากเด็ก

ควบคุมตัวเองไมได หรือมีพฤติกรรมไมเปนที่ยอมรับ ตองแยกเด็กออกไปช่ัวคราว โดยไมอนุญาตใหเด็กถือ

อาหารติดมือไปทานท่ีอื่น ตองใหเด็กเรียนรูความหิวและรอทานในมื้อถัดไป ไมใหอาหารเสริมพิเศษ  

7. สรางวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม สวนใหญเด็กมักเรียนรูการทานอาหารเกือบทุกชนิดได เพียงแตใชเวลาเร่ิมเร็ว

ตางกัน พอแมตองพยายามจัดอาหารใหหลากหลาย เพื่อใหเด็กคุนเคย และทดลอง 

 

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479 
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