การประเมมินภาวะโภชนาการ
การประเมมินภาวะโภชนาการของเดด็ก ประเมมินโดยเททียบนนนาหนนักกนับอายยุ (weight for age) เปป็นการชนัชั่ง
นนนาหนนักเททียบกนับนนนาหนนักมาตรฐานของเดด็กวนัยเดทียวกนัน
การประเมมินภาวะโภชนาการของเดด็กนนักเรรียนระดนับประถมศศึกษา 4-6 ของโรงเรรียนสนั งกนั ด
สสา นนั กงานเขตพพพื้ นทรีที่ การศศึ กษาประถมศศึ กษานครนายก จสา นวน 7,458 คน จาก 131 โรงเรรี ยนดสา เนมิ น
การในปปี พ.ศ. 2559 พบขข้ อเทด็ จจรมิ ง ดนั งนรีพื้
1. 66.8% มรี ภาวะโภชนาการปกตมิ (นสพื้า หนนั กเทรี ยบกนั บอายยุ อยยยู่ ในเกณฑฑ์ ปกตมิ )
2. 33.2 % มรี ภาวะทยุ พโภชนาการ (นสพื้า หนนั กนข้ อยกวยู่ าเกณฑฑ์ หรพ อนสพื้า หนนั กมากกวยู่ าเกณฑฑ์ )
2.1 11.0% เปป็ นภาวะการขาดโภชนาการ (นสพื้า หนนั กนข้ อยกวยู่ าเกณฑฑ์ )
2.2 22.2 % เปป็ นภาวะโภชนาการเกมิ น (นสพื้า หนนั กเกมิ นกวยู่ าเกณฑฑ์ )
เมมชั่ อเปรที ยบเทที ยบกนั บ รายงานการสนารวจสยุขภาพของประชากรไทยโดยการตรวจรร่างกายครนันงททีชั่ 4 ปปี
พ.ศ.2551-52 (ตารางททีชั่ 1) พบวร่า เดด็กมรีภาวะโภชนาการเกมินเพมิที่มขศึพื้นเกพอบเทยู่าตนัวคพอเพมิที่มอรีกเกพอบ 10 %
ของจนานวนเดด็กทนันงหมดเมมชั่อเททียบกนับของประชากรไทยในปปี 2551-52
ผลเสรียและความเสรีที่ยงตยู่อสยุขภาพของเดด็กทรีที่อยยยู่ในภาวะทยุพโภชนาการ
ก. ภาวะโภชนาการเกมิน จะสยู่งผลตยู่อการเกมิดโรคไมยู่ตมิดตยู่อเรพพื้อรนังในอนาคต เชยู่น โรคเบา
หวาน โรคความดนันโลหมิตสยง โรคหลอดเลพอดหนัวใจ โรคหลอดเลพอดสมอง ซศึงที่ จะสยู่งผล
ตยู่อวนัยทสางานในอนาคตและเปป็นภาระคยู่าใชข้จยู่ายในครนัวเรพอน
ข. ภาวการณฑ์ขาดโภชนาการ จะสยู่งผลตยู่อการตมิดเชพพื้อไดข้งยู่ายทนัพื้งระบบทางเดมินอาหารและ
ทางเดมินหายใจ
ตารางทรีที่ 1 การประเมมินภาวะโภชนาการโดยใชช้นนาหนนักเททียบกนับอายยุของเดด็ก
การประเมมิน

นครนายก (2559-2560)

การสนารวจของประชากร
ไทย 1(2551-2552)
ภาวะโภชนาการปกตมิ (%)
66.8
75.1
ภาวะการขาดโภชนาการ (%)
11.0
13.0
ภาวะโภชนาการเกมิน (%)
22.2
11.9
ภาวะทยุพโภชนาการ (%)
33.2
24.9
1
ทรีที่มา: ลนัดดา เหมาะสยุวรรณ. 2552. รายงานการสนารวจสยุขภาพของประชากรไทยโดยการตรวจรร่างกายครนันงททีชั่ 4
ปปี พ.ศ.2551-52 สยุขภาพเดด็ก.
การดสาเนมินการเพพที่อตรวจสอบภาวะโภชนาการในเดด็กนนักเรรียนทรีที่ไดข้รนับสสารนับอาหารทรีที่พนัฒนาขศึพื้น

โครงการไดช้คนัดเลมอกโรงเรทียนในจนังหวนัดนครนายกเขช้ารร่วมโครงการวมิจนัยจนานวน 8 โรงเรทียน มทีการประเมมิน
ภาวะโภชนาการ โดยการวนัดองคค์ประกอบของรร่างกายกร่อนและหลนังรนับประทานอาหารกลางวนันททีชั่คณะวมิจนัยไดช้
พนัฒนาขขนนวนันละ 1 มมนอ สนัปดาหค์ละ 5 วนัน เปป็นระยะเวลา 3 เดมอน
ผลการวมิจนัย (ดนังแสดงในตารางทรีที่ 2) สรยุปไดข้ดนังนรีพื้
1.
2.

นนนาหนนัก สร่วนสสูง และกลช้ามเนมนอของนนักเรทียนเพมิชั่มขขนน อยร่างมทีนนัยยะสนาคนัญทางสถมิตมิททีชั่ระดนับ 0.05
ไขมนันในรร่างกายลดลง อยร่างมทีนนัยยะสนาคนัญทางสถมิตมิททีชั่ระดนับ 0.05

ซขชั่งแสดงวร่า อาหารกลางวนันททีชั่เดด็กรนับประทานไมร่ไดช้สร่งผลใหช้การเจรมิญเตมิบโตของเดด็กลดลง แตร่สร่งผลตร่อ
การลดไขมนันททีชั่สะสมในรร่างกายใหช้ลดลงซขชั่งสร่งผลดทีตร่อการลดความเสทีชั่ยงตร่อการเกมิดโรคไมร่ตมิดตร่อเรมนอรนังททีชั่เกมิดจาก
การสะสมไขมนันในรร่างกายของเดด็กนนักเรทียน
ตารางทรีที่ 2 แสดงขช้ อมสู ลสนั ดสร่ วนของรร่ างกายกร่ อนและหลนั งการกมิ นอาหารกลางวนั นเพมชั่ อสยุ ขภาพของทนัน ง 8
โรงเรที ยน
สนั ดสยู่ วนรยู่ างกาย
นสพื้าหนนัก

ชาย (540)
กยู่ อนกมิ นอาหาร
หลนั งกมิ นอาหาร
b
40.17±14.73
40.56±14.83a
139.36±12.82b
141.09±9.15a
23.24±5.43b
22.31±5.77a
69.74±14.45a
68.29±16.26b
79.49±12.11a
77.64±14.47b
0.87±0.09
0.87±0.07

หญมิ ง(565)
กยู่ อนกมิ นอาหาร หลนั งกมิ นอาหาร
38.12±12.98b 38.84±13.17a
140.88±8.94b 141.95±9.04a
22.12±4.56
21.69±4.95
65.71±11.68 65.68±13.47
79.28±11.63 78.26±13.48
0.84±0.36
0.84±0.06

สยู่ วนสย ง
เสข้ นรอบวงแขน
เสข้ นรอบเอว
เสข้ นรอบสะโพก
สนั ดสยู่ วนเอวตยู่ อสะโพก
ไขมนั นใตข้ ผมิ วหนนั ง
ทนัพื้ งรยู่ างกาย
17.10±3.65a
16.82±4.33b
19.08±8.10
บรมิ เวณลสา ตนั ว
14.79±3.63
14.62±4.09
15.22±11.19
a
b
แขน
23.64±5.66
23.30±6.02
33.22±5.74a
ขา
23.88±5.93a
23.59±6.25b
29.94±7.11
กลข้ ามเนพพื้ อ
ทนัพื้ งรยู่ างกาย
33.27±2.81
33.27±3.53
27.72±2.45b
บรมิ เวณลสา ตนั ว
25.34±3.64b
26.28±4.49a
23.99±2.87b
แขน
41.20±2.81b
41.47±3.49a
34.97±13.45
ขา
50.32±3.63
50.01±5.36
38.69±3.45
a
b
ไขมนั นในรยู่ างกาย
25.93±5.22
25.34±5.61
21.89±4.67a
หมายเหตยุ ab แสดงความแตกตร่างกนันอยร่างมทีนนัยสนาคนัญทางสถมิตมิททีชั่ระดนับ 0.05

18.74±5.38
14.82±6.17
32.91±5.94b
29.68±7.16
27.95±2.84a
24.44±3.86a
34.62±4.60
38.62±4.11
21.53±5.26b

