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ณัฐพนธ์จาวลา: การประเมินภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กเกรด๕-๙ ในโรงเรี ยนสอง
ภาษา ในสังกัดกทม. (ASSESSMENT OF CHILDHOOD OBESITY AND OVERWEIGHT IN
THAI CHILDREN GRADE5-9 YEARS IN BMA BILINGUAL SCHOOLS, BANGKOK,
THAILAND)อ.ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก: อ.นพ.อเลสซิโอ พันซา, 79 หน้า.
ภาวะโรคอ้วนและนํ้าหนักเกินในวัยเด็กได้กลายเป็ นปัญหาสําคัญของประเทศไทยวัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ของโรคอ้วนและนํ้าหนักเกินในเด็กนักเรี ยนระดับเกรด 5 – 9
ของโรงเรี ยนสองภาษาสังกัดกทม. การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวางใช้การสุ่ มตัวอย่าง
แบบมีเจาะจงและการแบ่งระดับชั้นโดยการเลือกกลุ่มนักเรี ยน 250 คนจากโรงเรี ยนสองภาษา 6 โรงเรี ยน
ในสังกัดกทม. เด็กนักเรี ยนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงบรรยาย (ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)และสถิติเชิงการถดถอยโลจิสติกเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม
ผลการศึกษาพบว่าความชุกของภาวะนํ้าหนักเกินคือ 10.4% และโรคอ้วน 8.4% ในเด็กไทยเกรด
5-9ในโรงเรี ยนสองภาษาสังกัดกทม.การศึกษาครั้งนี้ยงั แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติระหว่างลักษณะการรับประทานอาหารของเด็ก (adjusted OR 2.4, 95% CI 0.946-6.103) และลักษณะ
ร่ างกาย (adjusted OR 0.09, 95% CI 0.012-0.650) กับนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็ก
ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่าโรคอ้วนในเด็กยังมีมากในโรงเรี ยนสองภาษาสังกัดกทมของประเทศไทย
ที่ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กเป็ นปัญหาสุ ขภาพที่ร้ายแรงขึ้นอยูก่ บั อัตราที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ ยง
ต่อสุ ขภาพโรคอ้วนเป็ นโรคเรื้ อรังซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยและจากปฏิสมั พันธ์ที่ซบั ซ้อนระหว่างพันธุกรรม
และสภาพแวดล้อมการศึกษาในอนาคตควรคํานึงถึงการดําเนินชีวิตในลักษณะต่างๆและปัจจัยทาจิตวิทยา
ในกลุ่มเด็กหลากหลายอายุสุดท้ายในด้านนโยบายเพื่อการปรับปรุ งโปรแกรมสุ ขภาพทางการศึกษาที่เห็น
ความสําคัญของพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการออกกําลังกายรวมถึงอาหารในบริ เวณโรงเรี ยนเพื่อ
บทสรุ ปที่ดีการปรับปรุ งโปรแกรมสุ ขภาพไม่เพียงแต่คาํ นึงถึงในเด็กวัยเรี ยนแต่รวมถึงครอบครัวซึ่งควร
ได้รับการแนะนําเช่นเดียวกัน
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Childhood overweight and obesity has become an important public health
problem in Thailand. A study was carried to assess the situation of obesity and
overweight of Thai children attending grade levels 5-9 in BMA bilingual schools in
Bangkok, Thailand. The research was a cross-sectional, analytical study. The study
used purposive sampling and stratified random sampling. Two hundred and fifty
students were selected as subjects for the study from six different BMA bilingual
schools. Data were collected by self-administered questionnaire and analyzed by
applying descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation) to describe the
data, and logistic regression to examine the relationship between independent and
dependent variables.
The results revealed that the prevalence of overweight was 10.4% and obesity
was 8.4% in Thai children attending grade levels 5-9 in BMA bilingual. The study
also showed that there were statistically significant associations between children’s
diet practice (adjusted OR 2.4, 95% CI 0.946-6.103) and body image (adjusted OR
0.09, 95% CI 0.012-0.650) with childhood overweight and obesity.
The findings indicated that childhood obesity is prevalent in BMA bilingual
schools in Bangkok, Thailand. Childhood overweight and obesity is a serious public
health problem based on its increasing rates and the associated health risks. Obesity is
a multifactorial chronic diseases stemming from complex interactions between genes
and environment. Future studies should consider other lifestyle and psychological
factors in a larger age group. Finally, policies should improve the health-education
program to signify the importance of dietary habits and physical activity. A much
directive approach on the food-environment on the school’s compound and
intervention should be directed not only on school children, but include the whole
family are recommended.
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