
iv 

 

ณฐัพนธ์จาวลา: การประเมินภาวะนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นในเดก็เกรด๕-๙ ในโรงเรียนสอง

ภาษา ในสงักดักทม. (ASSESSMENT OF CHILDHOOD OBESITY AND OVERWEIGHT IN 

THAI CHILDREN GRADE5-9 YEARS IN BMA BILINGUAL SCHOOLS, BANGKOK, 

THAILAND)อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั: อ.นพ.อเลสซิโอ พนัซา, 79 หนา้. 

ภาวะโรคอว้นและนํ้าหนกัเกินในวยัเดก็ไดก้ลายเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศไทยวตัถุประสงค์

ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อประเมินสถานการณ์ของโรคอว้นและนํ้าหนกัเกินในเดก็นกัเรียนระดบัเกรด 5 – 9 

ของโรงเรียนสองภาษาสงักดักทม. การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตดัขวางใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง

แบบมีเจาะจงและการแบ่งระดบัชั้นโดยการเลือกกลุ่มนกัเรียน 250 คนจากโรงเรียนสองภาษา 6 โรงเรียน

ในสงักดักทม. เดก็นกัเรียนตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย (ร้อยละ

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)และสถิติเชิงการถดถอยโลจิสติกเพื่ออธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั

แปรอิสระและตวัแปรตาม 

ผลการศึกษาพบวา่ความชุกของภาวะนํ้าหนกัเกินคือ 10.4% และโรคอว้น 8.4% ในเดก็ไทยเกรด 

5-9ในโรงเรียนสองภาษาสงักดักทม.การศึกษาคร้ังน้ียงัแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติระหวา่งลกัษณะการรับประทานอาหารของเดก็ (adjusted OR 2.4, 95% CI 0.946-6.103) และลกัษณะ

ร่างกาย (adjusted OR 0.09, 95% CI 0.012-0.650) กบันํ้าหนกัเกินและโรคอว้นในเดก็ 

ผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่โรคอว้นในเดก็ยงัมีมากในโรงเรียนสองภาษาสงักดักทมของประเทศไทย

ท่ีภาวะนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นในเดก็เป็นปัญหาสุขภาพท่ีร้ายแรงข้ึนอยูก่บัอตัราท่ีเพิ่มข้ึนและความเส่ียง

ต่อสุขภาพโรคอว้นเป็นโรคเร้ือรังซ่ึงเกิดจากหลายปัจจยัและจากปฏิสมัพนัธ์ท่ีซบัซอ้นระหวา่งพนัธุกรรม

และสภาพแวดลอ้มการศึกษาในอนาคตควรคาํนึงถึงการดาํเนินชีวิตในลกัษณะต่างๆและปัจจยัทาจิตวิทยา

ในกลุ่มเดก็หลากหลายอายสุุดทา้ยในดา้นนโยบายเพื่อการปรับปรุงโปรแกรมสุขภาพทางการศึกษาท่ีเห็น

ความสาํคญัของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกาํลงักายรวมถึงอาหารในบริเวณโรงเรียนเพื่อ

บทสรุปท่ีดีการปรับปรุงโปรแกรมสุขภาพไม่เพียงแต่คาํนึงถึงในเดก็วยัเรียนแต่รวมถึงครอบครัวซ่ึงควร

ไดรั้บการแนะนาํเช่นเดียวกนั 
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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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