โรคอวนในเด็ก: epidemiological and nutritional aspects
ประสงค เทียนบุญ
บทนํา
ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาความอวนถือเปนโรค
ชนิดหนึง่ โดยทั่วไปคนอวนมักมีอายุสั้นกวาคนผอม
มีอัตราการเปนโรคและอัตราตายสูงกวาคนที่มีนํ้ า
หนักตัวอยูใ นเกณฑปกติ ความอวนสามารถกอให
เกิดโรคตางๆมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูใหญ
เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ระดับ
ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคปวดขอ โรคขอเสื่อม โรค
เกาท โรคนิ่วในถุงนํ้าดี โรคเบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินซูลนิ โรคทางเดินหายใจ โรคอัมพาต โรคมะเร็ง
บางชนิดในผูชาย (ไดแกโรคมะเร็งลําไสใหญ โรค
มะเร็งตอมลูกหมาก) โรคมะเร็งบางชนิดในผูหญิง
(ไดแก โรคมะเร็งเยือ่ บุมดลูก โรคมะเร็งถุงนํ้าดี โรค
มะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งรังไขและโรคมะเร็งเตา
นม)
และเกิดปญหาแทรกซอนหลังผาตัดไดงา ย
สําหรับโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดไม
พึ่ ง อิ น ซู ลิ น และระดั บ ไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ เ ป น
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากตอการเกิดภาวะหลอดเลือด
แดงแข็ง สวนผลดีของความอวนมีนอยมากเชน เปน
โรคกระดูกจางชาและอาจทําใหดไู มเหีย่ วยน ซึง่ จะ
เห็นวาไมสามารถเปรียบเทียบไดเลยกับขอเสียของ
โรคอวนซึง่ มีมากกวา สําหรับในเด็กโรคอวนมีผล
กระทบตอเมทาโบลิซึมของรางกายเชน ระดับไขมัน
ในเลือดผิดปกติ เบาหวาน ปวดขอ การนอนหลับ
(sleep apnea) การหายใจ สมองขาดออกซิเจนทํา
ใหมผี ลตอความจําและการเรียนรู นอกจากนัน้ ยังมี
ผลกระทบตอรูปรางความสวยงาม และความกังวล
ทางจิตใจอีกดวย1,2 ดังนั้นเมื่ออวนแลวจึงมีโอกาส
เปนโรคดังกลาวขางตนและตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลมาก โรคบางชนิดจะทําใหเกิดทุพพล
ภาพ ตองรักษาไปตลอดชีวิต คุณภาพชีวิตตองเสีย
ไป ลําบากแกบคุ คลรอบขางทีต่ อ งใหการดูแลรักษา
พยาบาล การปองกันโดยรับประทานพลังงานจาก

อาหารใหถูกสัดสวนจากโปรทีนรอยละ 15 ไขมัน
รอยละ 30 และคารโบไฮเดรทรอยละ 55 รวมกับ
การออกกําลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารจะเปนการรักษาโรคอวนในเด็กไดดี
ที่สุด

สาเหตุของโรคอวนในเด็ก
โรคอวนและภาวะนํ้าหนักเกิน มักเกิดจากความ
ไมสมดุลของพลังงานที่รับประทานกับพลังงานที่ถูกใช
ไปคือรับประทานพลังงานมากกวาการใชพลังงานนั่น
เอง อาหารที่ใหพลังงานไดแกโปรทีน (1 กรัมใหพลัง
งาน 4 กิโลแคลอรี่) ไขมัน (1 กรัมใหพลังงาน 9 กิโล
แคลอรี่) และคารโบไฮเดรท (1 กรัมใหพลังงาน 4
กิโลแคลอรี่) โดยมากเด็กจะมีโอกาสอวนได 3 ระยะ
คือ ชวงอายุ 1 ปแรก, ชวงอายุ 5-7 ปและชวงวัยรุน
ในชวงอายุ 1 เดือนทารกจะมีปริมาณไขมันโดยเฉลีย่
รอยละ 14 แตพอถึงอายุ 18 ปโดยเฉลีย่ เด็กเพศชาย
จะมีไขมันรอยละ 12 และเด็กเพศหญิงจะมีไขมันรอย
ละ 25 สาเหตุของโรคอวนในเด็กอาจเกิดขึน้ ไดจาก
สาเหตุทส่ี ําคัญ 2 ประการคือ
1. Exogenous obesity มีสาเหตุมาจากเรือ่ ง
การรับประทานอาหารเปนหลักใหญคือรับประทาน
พลังงานมากกวาที่ใชไป ซึง่ เปนสาเหตุสว นใหญคอื
ประมาณรอยละ 80-90 ของโรคอวนในเด็กทัง้ หมด
2. Endogenous obesity โดยมีความผิดปกติ
จากภายในรางกายเชนความผิดปกติของตอมไรทอ
การใชยาบางชนิดและกรรมพันธุ

การประเมินภาวะนํ้าหนักเกินและอวนในเด็ก
ป จ จุ บั น อุ บั ติ ก ารของโรคอ ว นในประเทศที่
เจริญแลวไดเพิม่ ขึน้ มาก
การประเมินภาวะทาง
โภชนาการเปนประจํ าจึงมีความสํ าคัญมากในการ
ปองกันและชวยติดตามผล การประเมินภาวะนํ้า
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หนั ก และอ ว นเกิ น นั้ น ต อ งคํ านึ ง ถึ ง ตั ว บ ง ชี้ แ ละคา
มาตรฐานที่ใชวัดตามอายุและเพศ Gallegos และ
Patterson3 ไดใชตัวบงชี้และคามาตรฐานตางๆ จาก
หลายแหงประเมินเด็ก 248 คนอายุ 3-6 ป พบวา
อุบตั กิ ารของภาวะนํ้าหนักเกินคือรอยละ 2-16 ซึง่
แตกตางกันไปตามตัวบงชี้และคามาตรฐานที่ใช ดัง
นั้นการจะบงบอกวาเด็กคนไหนอยูในภาวะนํ้ าหนัก
เกินหรืออวนตองบงบอกวาไดใชตัวบงชี้และคามาตร
ฐานจากที่ใหนและควรใชคามาตรฐานจากแหลงที่
เชือ่ ถือได สําหรับในเด็กตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน
วาอยูในภาวะนํ้าหนักเกินหรืออวนแสดงดังตารางที่
1 ซึ่งการวัด body composition จะประเมินไดดกี วา
แตเครือ่ งมือมีราคาแพงทําใหตองเสียคาใชจายสูง
วิธกี ารเหลานั้นไดแก การวัด bio-electrical
impedance (BEI) หรือ bio-impedance analysis
(BIA), การวัดโดยใช deuterium oxide, การวัด
ปริมาณ potassium 40 (K40), การวัดโดยใชวิธี
duel energy x-ray absorptiometry (DEXA), การ
วัดโดยใชวิธี neutron activation analaysis (NAA)
และการวัดโดยวิธี underwater weighing เปนตน

อุบัติการของโรคอวนในเด็ก
จากการศึกษาโดยใชตัวบงชี้และคามาตรฐาน
จากทีต่ า งๆ พบอุบตั กิ ารของภาวะนํ้าหนักเกินและ
โรคอวนแตกตางกันไปในแตละประเทศดังตารางที่
2 ในประเทศออสเตรเลียอุบัติการของโรคอวนใน
เด็กอายุ 11-18 ป (%W/H >120%) เทากับรอย
ละ 3-8 และภาวะนํ้าหนักเกิน (%W/H >=110%)
เทากับรอยละ 9-204 เมือ่ ใชดัชนีมวลกาย (body
mass index, BMI) มากกวา 90th percentile ของ
NCHS (National Center for Health and
Statistics) พบวาเด็กออสเตรเลียอายุ 14-15 ป
เปนโรคอวนรอยละ 18 ในประเทศไทย ดร. นพ.
ประสงค เทียนบุญ5 ศึกษาในเด็กอายุ 13-16 ป
(ชาย 97 คน หญิง 96 คน) จากครอบครัวเด็กใน
เมืองเชียงใหม พบวาเปนโรคอวน (TSF >85th
percentile; ชาย: 17 มม. หญิง: 22 มม.) เทากับ
รอยละ 9 และ 15.6 ในเพศชายและในเพศหญิง
ตามลําดับ และเมื่อใช BMI เปนตัวบงชี้พบวารอยละ

5 ของเพศชายมีคา BMI >25 กก./ตร.ม. และรอย
ละ 4 ของเพศหญิงมีค่ า BMI >24 กก./ตร.ม. แต
เมื่อใชตัวบงชี้ %W/H >120% (NCHS) พบวารอย
ละ 4 ของเพศชายและรอยละ 9 ของเพศหญิงเปน
โรคอวน
สวนจากการศึกษาของกองโภชนาการ
ประเทศไทยพบโดยเฉลีย่ รอยละ 15.3 (weight for
age) ของเด็กชั้นมัธยมศึกษาอยูในภาวะอวน
จากการศึกษาตอมาในประเทศไทยโดย ดร.
นพ. ประสงค เทียนบุญและคณะ16-18 โดยศึกษาใน
เด็กตัวเมืองเชียงใหมทม่ี ฐี านะดีอายุ 6-16 ป
จํานวน 1,234 คน (ชาย 602 คน; หญิง 632
คน) พบอุบัติการของภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
โดยเฉลีย่ เทากับรอยละ 0-26 (รอยละ 0 ในเด็ก
อายุ 15.00-15.99 ป) ในเพศหญิงและรอยละ 637 ในเพศชาย (ตารางที่ 3)

โอกาสของเด็กอวนจะกลายเปนผูใหญที่อวน
จากการศึกษาตางๆ พบวามีสว นหนึง่ ของเด็ก
อวนจะกลายเปนผูใ หญทอ่ี ว นตอไป โดยทัว่ ไปแลว
เพศหญิงและเพศชายมีอัตราชุกของโรคอวนตางกัน
และกรรมพันธุม สี ว นเกีย่ วของอยูด ว ย ถาพอแมไม
อวนจะมีเพียงรอยละ 10 ของเด็กในครอบครัวที่จะ
อวน ถาพอหรือแมอวนพบวารอยละ 50 ของเด็กใน
ครอบครัวจะอวน ถาพอและแมอวนทั้งคูพบวารอย
ละ 80 ของเด็กในครอบครัวจะอวน และยังพบวา
ปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมเปนตัวสําคัญในการ
ทําใหเกิดโรคอวน19-21 จากการศึกษาโดย Poskitt
และ Cole22 พบวาแมวารอยละ 14 ของเด็กทารกใน
อังกฤษจะเปนเด็กอวนและรอยละ 26 มีภาวะนํ้า
หนักเกินกอนอายุ 1 ปแตเด็กเหลานีส้ ว นมากจะมี
นําหนั
้ กปกติเมือ่ อายุ 4-5 ป มีเพียงรอยละ 2.5
เทานั้นที่อวนและรอยละ 11 มีภาวะนํ้าหนักเกิน
จากอีกการศึกษาหนึ่งในอังกฤษ22เชนกันพบวาอุบัติ
การของโรคอวนในเด็กอายุ 10 ปเทากับรอยละ 2
แตประมาณรอยละ 25 ของเพศชายและรอยละ 50
ของเพศหญิงทีอ่ ายุ 10 ปนเ้ี คยอวนเมือ่ ตอนอายุ 5
ป (%W/H >90th percentile) แตมเี พียงแครอ ยละ
4 ของเด็กทีไ่ มอว นตอนอายุ 10 ปนเ้ี คยอวนเมือ่
ตอนอายุ 5 ปเทานัน้ Lloyd และคณะ24 พบวารอย
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ตารางที่ 1 การประเมินภาวะนํ้าหนักเกินและอวนในเด็ก
ตัวบงชี้
1. Percent weight for height (%W/H)
2. Triceps skinfold thickness (TSF)
3. Body mass index (BMI)

Cut-off values
>120%
110-120%
>85th percentile
>75th percentile
>95th percentile
>85th percentile

ความหมาย
อวน
นําหนั
้ กเกิน
อวน
นําหนั
้ กเกิน
อวน
นําหนั
้ กเกิน

ตารางที่ 2 อุบตั กิ าร (%) ของภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนในเด็กจากประเทศตางๆ
Author
United States:
Huenemann et al., 19746
Johnston, 19857

Criterion

Age (year)

Boys

Girls

25% body fat
25% body fat
30% body fat

14-17
12-17
12-17

5-7
18
-

8-10
26

United Kingdom:
Colley, 19748
Peckham et al., 19839

TSF >25 mm
W/H >120%

Braddon et al., 198610

W/H >130%

14
11
14
16
14

4
6-8
7
7
2

32
10
10
9
4

Sweden:
Persson, 198411

W/H >120%

14
16

5
-

3
5

W/H >120%
W/H >115%
W/H >120%
W/H >120%
BMI >P90

11-18
13-17
12.5-16.5
16-17
14-15

4-6
17
17
14
18.6

8
24
11
14
18

TSF >P85
W/H >120%
BMI >P95
TSF >P85
W/H >120%

13-16
13-16
6-16
6-16
6-16

9
4
6-23
16-37
6-30

15.6
9
0-18
0-26
11-26

Australia:
Court et al., 19764
Gracey et al., 197912
Simons et al., 198213
Darnton-Hill, 198014
Tienboon, 198815
Thailand:
Tienboon, 19935
Tienboon, 199916-18

ละ 75 ของเด็กทีอ่ ว นเมือ่ ตอนอายุ 9-11 ป
กลายเปนเด็กอวนอีก 8 ปตอ มา สวน Abraham
และ Nordsieck25 พบวารอยละ 80 ของเด็กทีม่ นี ้ํา
หนักเกินหรืออวนตอนอายุ 10-13 ปจะกลายเปนผู
ใหญทม่ี นี ้ําหนักเกินหรืออวนในเวลา 26-35 ปตอ
มา ขณะทีม่ เี พียงรอยละ 20 เทานัน้ ของเด็กทีม่ นี ้ํา
หนักปกติจะเปนเชนนัน้

จากการศึกษาของ ดร. นพ. ประสงค เทียน
บุญ ในเด็กวัยรุน ออสเตรเลียอายุ 14-15 ป
จํานวน 83 คน (ตารางที่ 4 และ 5) พบวารอยละ
19 ของเด็กทีอ่ ว นในวัยทารกจะกลายเปนเด็กอวน
เมือ่ อายุ 6-7 ป และ 24% ของเด็กทีอ่ ว นในวัย
ทารกจะอวนเมื่ออายุ 15 ป และรอยละ 57 ของเด็ก
ทีอ่ ว นในวัย 6-7 ปจะอวนเมื่ออายุ 15 ป แตเมือ่
ศึกษายอนหลังพบวารอยละ 50 ของเด็กทีอ่ ว นเมือ่
26
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ตารางที่ 3 อุบตั กิ าร (%) ของโรคอวนในเด็กตัวเมืองเชียงใหมที่มีฐานะดี (B=boys, G=girls)
N
Age (y)
6.00- 6.99
7.00- 7.99
8.00- 8.99
9.00- 9.99
10.00-10.99
11.00-11.99
12.00-12.99
13.00-13.99
14.00-14.99
15.00-15.99

B
67
60
62
69
67
63
66
67
64
17

G
44
72
71
69
71
72
69
72
73
19

BMI >P95
B
G
13.4 18.2
23.3 12.5
20.1 5.6
8.7 8.7
13.4 8.5
7.9 7.9
4.5 1.4
7.5 1.4
17.2 4.1
5.9 0.0

TSF >P85
B
G
16.4 25.0
36.7 26.4
35.5 14.1
20.3 26.1
37.3 22.5
22.2 9.7
25.8 23.2
16.4 19.4
32.8 17.8
17.6 21.1

W/H=120%
B
G
8.9 15.9
28.3 11.1
24.2 12.7
21.7 13.0
23.9 15.5
23.9 11.1
19.7 17.4
19.4 26.4
29.7 16.4
5.9 21.0

Range
B
G
8.9-16.4 15.9-25.0
23.3-36.7 11.1-26.4
20.1-35.5 5.6-14.1
8.7-21.7 8.7-26.1
13.4-37.3 8.5-22.5
7.9-23.9 7.9-11.1
4.5-25.8 1.4-23.2
7.5-19.4 1.4-26.4
17.2-32.8 4.1-17.8
5.9-17.6 0.0-21.0

ตารางที่ 4 รอยละของความอวนผอมในวัยตาง ๆ
รูปราง
อวน
ปกติ
ผอม

รอยละในวัยทารก
---> 6-7 ป
19
84
26

รอยละในวัยทารก
---> 15 ป
24
71
17

อายุ 15 ป เคยมีประวัตวิ า เปนเด็กอวนเมือ่ ครัง้ หนึง่
ในวัยกอนอายุ 6-7 ป ดังนั้นจะเห็นวานอกจาก
กรรมพันธุจ ะมีสว นเกีย่ วของแลว ความอวนสามารถ
เกิดขึน้ ไดในทุกๆอายุถาไมระมัดระวัง สําหรับเด็กที่
มีรปู รางปกติในวัยทารกพบวา 84% ของเด็กกลุม นี้
ยังมีรูปรางปกติเมื่ออายุ 6-7 ป และรอยละ 71
ของเด็กกลุม นีย้ งั มีรปู รางปกติเมือ่ อายุ 15 ป และ
85% ของเด็กทีม่ รี ปู รางปกติเมือ่ อายุ 6-7 ปนี้จะยัง
มีรปู รางปกติเมื่ออายุ 15 ป แตรอ ยละ 97 ของเด็ก
ทีม่ รี ูปรางปกติเมื่ออายุ 15 ป เคยมีรปู รางปกติเมือ่
อายุกอ น 6-7 ป สําหรับเด็กทีม่ นี ้ําหนักนอยหรือ
ผอมในวัยทารก พบวารอยละ 26 ของเด็กกลุม นีจ้ ะ
ผอมเมือ่ อายุ 6-7 ป และรอยละ 17 ของเด็กกลุม นี้
จะผอมเมือ่ อายุ 15 ป และรอยละ 63 ของเด็กที่
ผอมเมือ่ อายุ 6-7 ป จะมีรูปรางผอมเมื่ออายุ 15 ป
แตเมื่อศึกษายอนหลังพบวารอยละ 45 ของเด็กที่
ผอมเมือ่ อายุ 15 ป เคยมีประวัติวาเปนเด็กผอมครั้ง
หนึง่ ในวัยกอนอายุ 6-7 ป ซึ่งไดสรุปไวในตารางที่
4 สวนตารางที่ 5 แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของ
การเปลีย่ นแปลงของเด็กทีอ่ ว น ผอมหรือมีน้ําหนัก

รอยละในวัย 6-7 ป
---> 15 ป
57
85
63

รอยละของอายุ 15 ปเคยมี
ประวัติวัยกอนเรียน
50
97
45

ปกติเมือ่ เจริญเติบโตขึน้ เชน เด็กจํานวน 2 คนเปน
โรคอวนเมือ่ แรกเกิด พออายุ 12 และ 80 เดือนเด็ก
ทัง้ 2 คนนีม้ นี ้ําหนักปกติแตเมือ่ เติบโตขึน้ จนอายุได
15 ปเด็ก 2 คนนี้เปนโรคอวน
จากการศึกษาการติดตามเด็กเหลานี้พบวาจะ
มีปรากฏการณที่เรียกวา regression to the norm
เกิดขึ้นคือเด็กที่เคยอวนนั้นในระหวางที่รางกายมี
การเจริญเติบโตจนเปนผูใ หญ นํ้าหนักของเด็กจะ
ขึน้ ๆ ลงๆ บางครั้งนํ้าหนักจะลดลงสูระดับปกติหรือ
เกือบปกติ บางคนในบางครั้งนํ้าหนักกลับเพิม่ ขึน้ อีก
แตบางคนจะไมเพิ่มขึ้นและในบางคนนํ้ าหนักกลับ
ลดลงไปตํากว
่ าระดับปกติ สวนคนที่มีนํ้าหนักนอย
กวาปกติบางคนจะมีนํ้ าหนักขึ้นๆลงๆเชนเดียวกัน
บางครั้ ง นํ้ าหนั กจะขึ้ น สู  ร ะดั บปกติหรือเกือบปกติ
และบางคนในบางครั้งนํ้ าหนักกลับลดลงอีกแตบาง
คนจะไมลดลงและบางคนนั้นนํ้ าหนักกลับเพิ่มขึ้น
มากกวาระดับปกติจนเปนโรคอวนดังตารางที่ 5
นอกจากนัน้ จากการศึกษาของ ดร. นพ. ประสงค
เทียนบุญ27 ในเด็กวัยรุนที่อายุ 14-15 ปจํานวน
213 คน (ชาย 113 คน, หญิง 100 คน) พบวา

โรคอวนในเด็ก: epidemiological and nutritional aspects
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ตารางที่ 5 Prospective study of body mass index of 83 adolescents from birth to 15 years
Birth
10 overweight
59 normal
14 underweight
Overweight:
2 -------------Æ
2 -------------Æ
6

Normal weight:
42 ------------Æ
12 ------------Æ
2
3

Underweight:
3 ------------Æ
3 ------------Æ
2
6

12 months
13 overweight
57 normal
13 underweight

80 months
7 overweight
68 normal
8 underweight

15 years
21 overweight
60 normal
11 underweight

0 -------------Æ

0 -------------Æ

2

3 -------------Æ
1 -------------Æ
7

3 -------------Æ
1

3

1 -------------Æ
2

1
6

28 ------------Æ
10 ------------Æ
2

37 ------------Æ
12

42

12 ------------Æ
5 ------------Æ

10 ------------Æ
5
4 ------------Æ

12

1 ------------Æ
1 ------------Æ
2

1 ------------Æ
3

3

1 ------------Æ
2 ------------Æ
6

0 ------------Æ
2

1

1 ------------Æ
1

1

4
2

---Æ คือจํานวนเด็กอวน/ผอม/ปกติที่กลายเปนเด็กอวน/ผอม/ปกติในเวลาตอมา

คนทีเ่ คยรับประทานนํ้ามันปลา (มี eicosapentaenoic acid-EPA, Docosahexaenoic acid–DHA
สูง) เมือ่ ตอนเปนเด็กกอนวัยเรียน จะมีดัชนีมวล
กาย (BMI) และ waist-hip ratio (WHR), เสนรอบ
เอว (abdominal circumference, AC) และ suprailiac skinfold thickness (SISF) นอยกวาเด็กวัยรุน
ที่ไมไดรับประทานนํ้ามันปลาเมื่อตอนเปนเด็กกอน
วัยเรียนดังตาราง 6

คาใชจา ยตางๆเมือ่ เปนโรคอวน
เมื่ อ เป น โรคอ ว นแล ว ทํ าใหมีโอกาสเปนโรค
ตางๆ ดังกลาว ดังนั้นตองพยายามลดความอวนลง
ใหได คนทีเ่ ปนโรคอวนจึงตองเสียเงินจํานวนมากใน
การลดความอวน อีกทัง้ ยังไมสามารถลดไดดอี กี
ดวย ในประเทศไทยยังไมมกี ารทําวิจัยใดๆถึงคาใช
จายทั้งหมดในการเปนโรคอวน ในตางประเทศพบ
วาคาใชจา ยนีใ้ นผูใ หญจะเทากับรอยละ 2-7 ของคา
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธของการรับประทานนํ้ามันปลาใน
ระยะวัยกอนเรียนกับดัชนีมวลกาย (BMI), waist-hip ratio
(WHR), เสนรอบเอว (AC) และ supra-iliac skinfold
thickness (SISF) ของเด็กวัยรุนอายุ 14-15 ปทั้งเพศ
หญิงและชาย

BMI
WHR
AC
SISF

Consumed
Mean* SD
-0.369 0.13
-0.937 0.26
-0.627 0.04
-0.357 0.04

Did not consume
p
Mean* SD
0.015 0.07 < 0.05
0.018 0.06 <0.01
0.021 0.07 .001
0.007 0.07 .001

* Mean of Standard Deviation Score for both sexes

พบว า โดยทั่ ว ไปค า ใช จายเฉลี่ยในการลดนํ้ าหนัก
นาน 12 สัปดาหของโปรแกรมตางๆจะเทากับ
108-2,120 เหรียญสหรัฐ ดังนัน้ จะเห็นวาเมือ่ เปน
โรคอวนแลวตองสิ้นเปลืองคาใชจายมากและยังเสีย
เวลาทีจ่ ะตองใชไปในการลดนํ้าหนักอีกดวย

อาการแสดงของโรคอวนในเด็ก
นอกจากจะมีอาการอวนแลว อาการแสดง
อืน่ ๆของโรคอวนในเด็กมีไดหลายอยางดังตารางที่ 9
โดยไมจําเปนทีจ่ ะตองมีอาการแสดงทัง้ หมด

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
28

ใชจายทั้งหมดทางดานสุขภาพ คาใชจายตางๆนี้
อาจแบงออกไดดงั นี้
1. คาใชจายโดยตรง (direct costs) ไดแก
คาใชจายตางๆของแตละบุคคลและของผูใหบริการ
ในการลดนํ้าหนัก
2. คาใชจายโดยออม (indirect costs) ไดแก
คาใชจายตางๆที่ตองสูญเสียไปจากการที่ตองหยุด
ทํางาน การสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมและการตาย
กอนวัยอันสมควร พบวาคนอวนจะลาปวยมากกวา
คนทัว่ ไป 1.5-2.5 เทาและมีอัตราการเจ็บปวยจนมี
ทุ พ พลภาพอย า งใดอย า งหนึ่ ง มากกว า คนทั่ ว ไป
1.5-3.0 เทา
3. คาใชจายอื่นๆ (intangible costs) ไดแก
คาใชจา ยตางๆของโรคหรือภาวะตางๆ ที่โรคอวนทํา
ใหเกิดขึน้
ตารางที่ 7 แสดงใหเห็นถึงคาใชจายชนิด
direct costs ของโรคอวนในประเทศที่เจริญแลวเชน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นวาสูงถึง 458,000
ลานเหรียญตอปและคิดเปนรอยละ 6.8 ของของคา
ใชจา ยทัง้ หมดทางดานสุขภาพ สวนตารางที่ 8
แสดงใหเห็นถึงคาใชจายตางๆในการลดนํ้าหนัก 1
กิ โลกรัมของโปรแกรมตางๆในสหรัฐอเมริกาที่ให
บริ ก ารแก ค นอ ว นที่ ต  อ งการลดนํ้ าหนั ก เช น
โปรแกรมของ Jenny Craig ตองเสียเงิน 23 เหรียญ
สหรัฐในการลดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมถานํ้าหนักกอน
ลดเทากับ 80 กิโลกรัมและตองเสียเงิน 13.50
เหรียญสหรัฐในการลดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมถานํ้า
หนักกอนลดเทากับ 136 กิโลกรัม นอกจากนัน้ ยัง

การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของ
โรคอวนและชวยใหแพทยไดทราบแนวทางในการให
การรักษาไดดยี ง่ิ ขึน้
ควรพิจารณาเฉพาะเทาที่จํา
เปนซึง่ อยางนอยควรไดตรวจวัดสิง่ ตางๆดังนี้
1. ชัง่ นําหนั
้ ก วัดสวนสูง
2. ความหนาของไขมันใตผิวหนัง
3. ความดันโลหิต
4. ปริมาณไขมัน (fat) หรือ body composition assessment
5. ระดับนํ้าตาลในเลือด (fasting blood
sugar) หรือ glucose tolerance test
6. ระดับไขมันในเลือด (lipid profile)
7. ระดับกรดยูริคในเลือด
8. ระดับอีเล็คโตรไลทในเลือด
9. การทํางานของตอมไทรอยด
10. การทํางานของตับ (liver function test)
11. การทํางานของไตเชน BUN, creatinine
12. อืน่ ๆแลวแตความจําเปนเชน complete
blood count, urine examination, urine ketone,
serum ketone และ electrocardiography เปนตน

การรักษาโรคอวนในเด็ก
การรั ก ษาโรคอ ว นในเด็ ก ต อ งคํ านึ ง ถึ ง การ
เจริญเติบโตของเด็กเปนสําคัญ เนื่องจากการลด
ปริ ม าณอาหารที่ รั บ ประทานและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารอาจมีผลตอการ
เจริญเติบโตของเด็ก เด็กอวนจะตองมีความตัง้ ใจ
แนวแนและตองมีความพยายามอยางมากที่จะลดนํ้า
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ตารางที่ 7 คาใชจายโดยตรง (direct costs) ของโรคอวนในประเทศตางๆ
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศส
เนเธอรแลนด
สหรัฐอเมริกา

ป
1989/90
1992
1981-89
1990

ความอวน
(ดัชนีมวลกาย)
>30
>=27
>25
>29

ประมาณคา ใชจายโดยตรง
AUD$ 464 ลาน
FF 12000 ลาน
Guilders 1000 ลาน
US$ 458000 ลาน

รอยละของคาใชจายทั้ง
หมดทางดานสุขภาพ
>2%
2%
4%
6.8%

ตารางที่ 8 คาใชจายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐอเมริกา) ในการลดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมในชวงเวลานาน 12 สัปดาห ของ
โปรแกรมตางๆที่ใหบริการในการลดนํ้าหนัก
โปรแกรมในการลดนํ้าหนัก
1. Jenny Craig
2. Nutri-system
3. Registered dietitian
4. Weight watchers
5. Health management resources (HMR)
6. Medifast
7. Taking Off Pound Sensibly (TOPS)

คาใชจาย / กิโลกรัม (US$)
นําหนั
้ กเริ่มแรก 80 กก
นําหนั
้ กเริ่มแรก 136 กก
23.00
13.50
19.00
12.00
15.00
9.00
2.50
1.50
17.50
10.00
14.00
8.00
0.07
0.04

ตารางที่ 9 อาการแสดงของโรคอวนในเด็ก
ระบบโภชนาการ
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ

ระบบทางเดินหายใจ
ระบบตอมไรทอ

ระบบขอและกระดูก
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบประสาท
ระบบผิวหนัง
ระบบภูมิตานทานพ

นําหนั
้ กเกินหรืออวน
การกระจายตัวของไขมันที่หลัง ทอง สะโพก
ขาบวม
อาการแสดงของการขาดวิตามินและแรธาตุเชน วิตามินบี 2
ความดันโลหิตสูง
ระดับโคเลสเตอโรลในเลือดสูง
ระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง
ระดับ low-density lipoproteins ในเลือดสูง
ระดับ very low-density lipoproteins ในเลือดสูง
ระดับ high-density lipoproteins ในเลือดตํ่า
Obstructive sleep apnea
Primary alveolar hypoventilation
ระดับอินซูลินในเลือดสูงและมี insulin resistance
ประจําเดือนมาเร็วกวาปกติ
ระดับ estradiol และ estrone ในเลือดสูง
ปริมาณอสุจินอยลง (oligospermia)
Slipped capital femoral epiphysis
Blount disease
นิว่ ในถุงนํ้าดี
ไขมันสะสมในตับ (hepatic steatosis)
Pseudotumor cerebri
Acanthosis nigricans
Striae ทีล่ าตั
ํ ว เอวและหลัง
ระบบภูมิตานทานเสียไป (พcell-mediated immunity)

ออกกําลังกาย ควบคุมดูแลและติดตามการเจริญ
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หนัก เด็กตองมีความตองการในการลดนํ้าหนักเอง
ไมใชเปนความประสงคของพอแมจะทําใหการลดนํ้า
หนักไดผลดี พอแมตองมีสวนรวมในการรักษาอยาง
เต็มทีค่ อยดูแลและใหกําลังใจแกเด็กอยูเ สมอ แพทย
มีสว นชวยในการใหคําแนะนําในเรื่องอาหาร การ
ออกกําลังกาย ควบคุมดูแลและติดตามการเจริญ
เติบโตและอาจใชยาชวยในการรักษาถาจําเปน ควร
ระมัดระวังการกลับมาเปนโรคอวนของผูปวยอีกหรือ
มีนาหนั
้ํ กเพิม่ ขึน้ อีก โดยทั่วไปหลักการงายๆในการ
รักษาโรคอวนในเด็กอาจทําไดดงั นี้
1. ลดการรับประทานพลังงาน
เมื่ อ เกิ ด โรคอ ว นขึ้ น แล ว แสดงว า ผู  นั้ น มี ก าร
สะสมพลังงานสวนเกินไว มีการรับประทานพลังงาน
มากกวาการใชพลังงานในแตละวัน ดังนัน้ จึงตองลด
การรับประทานพลังงานลงมา นัน่ คือลดปริมาณ
อาหารที่รับประทานอยูในชีวิตประจํ าวันซึ่งเมื่อรวม
กั บ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการรั บ ประทาน
อาหารแลวจะเปนวิธีที่ไดผลมากที่สุดในการลดนํ้ า
หนัก ไมควรใชอาหารชนิดพลังงานตํ่ามากๆ ในการ
รักษาโรคอวนในเด็กเล็ก แพทยตอ งหมัน่ ตรวจดู
อาการของการขาดวิตามินและแรธาตุเสมอๆ ชั่งนํ้า
หนักและวัดสวนสูงของผูปวยทุกครั้งที่ผูปวยมาพบ
แพทย
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ตองลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารพวกที่ใหพลังงาน
หรือมีไขมันสูงเชน อาหารประเภททอดหรือผัดดวย
นํามั
้ น หรือชนิดของอาหารทีม่ ไี ขมันติดมาดวยเชน
ขาหมู หนังเปด หนังไก เนยหรือครีม ควรลดการรับ
ประทานอาหารพวกแปง ตองเลี่ยงอาหารหวานจัด
อาหารประเภทเนื้อสัตวยังรับประทานไดแตไมควร
รับประทานไขมันที่ติดมากับเนื้อควรตัดเอาสวนไข
มันออกหรือหันมารับประทานเนื้อไก (ไมมหี นัง)
หรือเนือ้ ปลาแทน
เด็กที่รับประทานนมควรรับ
ประทานนมพรองมันเนย ควรรับประทานอาหารที่มี
ใยอาหารมากเชน ผักผลไมทไ่ี มหวานมาก ควรรับ
ประทานอาหารผักใบทัง้ หลาย สามารถดื่มนํ้าได
โดยไมจํากัด

3. การออกกําลังกาย
การออกกํ าลังกายแตเพียงอยางเดียวจะชวย
ลดนําหนั
้ กไดนอ ย ควรทําควบคูไปกับการลดการรับ
ประทานพลังงานและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกายแตละชนิดจะ
มีการใชพลังงานไปไมเทากันและมักจะใชพลังงาน
ไมมากเมื่อเทียบกับปริมาณอาหารหรือพลังงานที่
รับประทาน ทัง้ นีจ้ ะขึน้ กับชนิดของการออกกําลัง
กายและระยะเวลาที่ใชในการออกกํ าลังกายชนิด
นัน้ ๆ แตประโยชนอยางอื่นที่ไดจากการออกกําลัง
กายคือชวยใหรางกายเผาผลาญและสะสมพลังงาน
ลดลง มีการเผาผลาญไขมันไปแตจะทําใหกลามเนื้อ
แข็งแรงไมลีบ ทําใหมีรูปรางและสัดสวนดีขึ้น กลาม
เนื้อหัวใจทํ างานดีขึ้นและยังทํ าใหเมตาบอลิสมใน
รางกายดีขึ้นดวย
4. ยา อาหารเสริมและผลิตภัณฑเสริมอาหาร
แพทยมักไมใชยาชวยในการลดนํ้าหนักในเด็ก
ถาไมจาเป
ํ น ในปจจุบันยังไมมียาหรืออาหารชนิดใด
ทีส่ ามารถละลายไขมันออกจากรางกายได ยาหรือ
ผลิ ต ภั ณ ท ท างด า นอาหารต า งๆที่ใชในผูปวยโรค
อวนจะเปนยาที่ทํ าใหเบื่ออาหารหรือลดการดูดซึม
ของอาหารใหนอยลง โดยมากมักมีผลแทรกซอนอยู
เสมอ ถาจะใชยาชวยในการรักษาโรคอวนในเด็กจะ
ตองอยูใ นความดูแลของแพทยเทานัน้
สวนผลิต
ภัณฑเสริมอาหารตางๆมักไมชวยในการลดนํ้าหนัก
ในเด็ก
5. การรักษาทางจิตใจ
ใหการรักษาทางจิตใจถาเด็กอวนผูนั้นเริ่มมี
อาการกังวลหรือสาเหตุของโรคอวนนั้นมาจากความ
ผิดปกติทางจิตใจ ควรใหคําปรึกษาแกพอแมดวย
6. การผาตัด
ในเด็ ก ไม นิ ยมทํ าผาตัดเพื่อลดความอวนยก
เวนวาจะเปนอันตรายตอชีวติ เชน ผาตัดลําไสเล็ก
ผาตัดกระเพาะอาหาร การดูดไขมันและการผาตัด
เอาไขมันบางสวนออกไป เปนตน

โรคอวนในเด็ก: epidemiological and nutritional aspects
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