ใบความรู้ ที่ ๔ เรื่อง ค่ าดัชนีมวลกาย (BMI)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๗ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานการเจริญเติบโต
รายวิชา สุ ขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
................................................................
ค่ าดัชนีมวลกาย (BMI)
ค่า BMI คือค่าดัชนีที่ใช้ช้ ีวดั ความสมดุลของน้ าหนักตัว (กิโลกรัม) และส่ วนสูง (เซนติเมตร) ซึ่งสามารถระบุได้
ว่า ตอนนี้รูปร่ างของคนคนนั้นอยูใ่ นระดับใด ตั้งแต่อว้ นมากไปจนถึงผอมเกินไป
Body Mass Index (BMI) มีสูตรการคานวณ = น้ าหนักตัว[Kg] / (ส่ วนสูง[m] ยกกาลังสอง) สูตรคานวณเหมาะ
สาหรับใช้ประเมินผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป ประโยชน์ของการวัดค่า BMI เพื่อดูอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ
ตรวจสอบภาวะไขมันและความอ้วน ดังนั้นการทาให้ร่างกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ กับผูท้ ี่ตอ้ งการ
รักษาสุ ขภาพในระยะยาว
ค่าที่ได้
= N/A
อ้วนมาก (๓๐.๐ ขึ้นไป)
ค่อนข้างอันตราย เพราะเข้าเกณฑ์อว้ นมาก เสี่ ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงที่แฝงมากับความอ้วน หากค่า BMI อยูใ่ น
ระดับนี้ จะต้องระวังการรับประทานไขมัน และควรออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และหากเลขยิง่ สูงกว่า ๔๐.๐ ยิง่ แสดง
ถึงความอ้วนที่มากขึ้น
อ้วน (๒๕.๐ – ๒๙.๙)
คุณอ้วนในระดับหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ถือว่าอ้วนมาก ๆ แต่กย็ งั มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความ
อ้วนได้เช่นกัน ทั้งโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสูง
น้ าหนักเกิน (๒๓.๐ – ๒๔.๙)
พยายามอีกนิดเพื่อลดน้ าหนักให้เข้าสู่ค่ามาตรฐาน เพราะค่า BMI ในช่วงนี้ยงั ถือว่าเป็ นกลุ่มผูท้ ี่มีความอ้วนอยู่
บ้าง แม้จะไม่ถือว่าอ้วน แต่หากประวัติคนในครอบครัวเคยเป็ นโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสูง ก็ถือว่ายังมีความ
เสี่ ยงมากกว่าคนปกติ
น้ าหนักปกติ เหมาะสม (๑๘.๕ – ๒๒.๙)
น้ าหนักที่เหมาะสมสาหรับคนไทยคือค่า BMI ระหว่าง ๑๘.๕ – ๒๒.๙ จัดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ห่างไกลโรคที่เกิด
จากความอ้วน และมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ น้อยที่สุด ควรพยายามรักษาระดับค่า BMI ให้อยูใ่ นระดับนี้ให้นาน
ที่สุด
ผอมเกินไป (น้อยกว่า ๑๘.๕)
น้ าหนักน้อยกว่าปกติกไ็ ม่ค่อยดี หากคุณสูงมากแต่น้ าหนักน้อยเกินไป อาจเสี่ ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่
เพียงพอหรื อได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ส่ งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียง่าย การรับประทานอาหารให้เพียงพอ และการออก
กาลังกายเพื่อเสริ มสร้างกล้ามเนื้อสามารถช่วยเพิ่มค่า BMI ให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้

ค่า BMI จากโปรแกรมคานวณนี้ เป็ นค่าสาหรับชาวเอเชียและคนไทย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเชื้อชาติ ค่า BMI
เฉลี่ยของหญิงไทยคือ ๒๔.๔ และของชายไทยคือ ๒๓.๑ (อายุต้ งั แต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป)
วิธีและสูตรคานวณ BMI
สูตรคานวณดัชนีมวลกายแบบเมตริ กซ์ (Metric BMI Formula): น้ าหนัก (กิโลกรัม) / [ส่ วนสูง (เมตร)]๒
ตัวอย่าง: น้ าหนัก = ๖๘ กิโลกรัม, ส่ วนสูง = ๑๖๕ เซนติเมตร (เท่ากับ ๑.๖๕ เมตร) วิธีคิด: ๖๘ / (๑.๖๕)๒ =๒๔.๙๘
BMI (ค่ าดัชนีมวลกาย) คืออะไร
ดัชนีมวลกาย หรื อตัวย่อว่า BMI มาจากคาเต็มว่า Body Mass Index เป็ นค่าสากลที่ใช้เพื่อคานวณเพื่อหาน้ าหนัก
ตัวที่ควรจะเป็ น และประมาณระดับไขมันในร่ างกายโดยใช้น้ าหนักและส่ วนสูง การคานวณดัชนีมวลกายไม่ใช่การวัด
โดยตรงแต่กเ็ ป็ นตัวชี้วดั ไขมันในร่ างกายที่ค่อนข้างเชื่อถือได้สาหรับคนส่ วนใหญ่
ค่า BMI สามารถใช้บ่งบอกความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง ไขมันในเลือด ระบบหัวใจ
รวมไปถึงมะเร็ งบางชนิด ในปัจจุบนั การวัดค่า BMI โดยรวมของประชาชนในประเทศเป็ นตัวบ่งบอกสุ ขภาพทาง
โภชนาการที่ประชาชนได้รับตั้งแต่เด็กจนถึงโต
อย่างไรก็ตาม ค่า BMI ไม่สามารถบอกน้ าหนักตัวตามเกณฑ์หรื อปริ มาณไขมันหรื อได้อย่างแม่นยา เนื่องจากคุณ
จาเป็ นต้องนาปัจจัยอื่นๆ มาประกอบด้วย ทั้งเรื่ องของพันธุกรรม พฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิต การออกกาลังกาย และ
อื่นๆ แต่งานวิจยั พบว่าการหาดัชนีมวลกายนี้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับวิธีการวัดปริ มาณไขมันในร่ างกายโดยตรงวิธี
อื่นที่ซบั ซ้อนกว่า เช่น การหาน้ าหนักใต้น้ า (underwater weighing) เนื่องจากดัชนีมวลกายมีวิธีคานวณที่ง่าย ทาให้ใครๆ
ก็สามารถประเมินความเสี่ ยงจากการมีปริ มาณไขมันในร่ างกายเกินได้
วิธีการเพิ่มหรื อลดค่า BMI
ค่า BMI จะแปรผันตามน้ าหนักตัว หากน้ าหนักตัวเพิ่มก็จะทาให้ค่า BMI เพิ่มขึ้น ถ้าน้ าหนักตัวลดก็จะทาให้ค่า
BMI ลดลงเช่นเดียวกัน
หากได้ค่า BMI น้อยกว่า ๑๘.๕ นัน่ หมายถึงมีน้ าหนักน้อยจนเกินไป ต้องเพิ่มน้ าหนักด้วยการรับประทานอาหาร
ให้มากขึ้น โดยเน้นให้มีสารอาหารและปริ มาณให้มากเกินพอ รวมทั้งรับประทานอาหารประเภทไขมันและน้ าตาลให้
มากขึ้น
หากได้ค่า BMI มากกว่า ๓๕ ขึ้นไป นัน่ หมายถึงมีน้ าหนักมากเกินไปสาหรับส่ วนสูง การลดน้ าหนักสาหรับคน
อ้วน คือต้องออกกาลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งต้องจากัดอาหารให้มีแคลอรี ต่าควบคู่กนั ไปด้วย
ค่า BMI เป็ นเพียงเครื่ องมือวัดแบบคร่ าวๆ เบื้องต้นเช่นกัน
การวัดค่าแบบ BMI เราอาจต้องดูปัจจัยเรื่ องอายุ เพศ เชื้อชาติ และพันธุกรรมควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการปรึ กษา
แพทย์ดว้ ย ทั้งนี้ท้ งั นั้น อย่าลืมว่า BMI เป็ นค่าวัดที่ช่วยบ่งชี้วา่ ร่ างกายและน้ าหนักของคุณอยูใ่ นเกณฑ์ไหน
สิ่ งสาคัญคือ คุณควรเรี ยนรู ้ที่จะควบคุมวินยั การรับประทานอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณ ลองหัน
มารักษาสุ ขภาพด้วยการออกกาลังกายสัปดาห์ละ ๓-๔ ครั้ง ควบคุมปริ มาณอาหารอย่างเหมาะสม จากัดอาหารหวานและ
ปริ มาณแป้ งที่บริ โภคเข้าไป และจงอย่าหลงผิดหาทางลัดในการลดน้ าหนักโดยใช้สารเคมีหรื อกินยา เนื่องจากอาจส่ งผล
เสี ยในระยะยาวได้

BMI คนไทย
คนไทยมากกว่า ๓๐% น้ าหนักเกินมาตรฐาน และมีจานวนมากถึง ๑๐% ที่ค่า BMI ระบุวา่ อ้วน ที่น่ากังวลคือ
แนวโน้มว่ามีเด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยที่มีภาวะอ้วนมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดี น้ าหวาน
และไขมันที่มากเกินไป ดังนั้นหากจะทาให้คนไทยมีค่า BMI ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องใช้ความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย
การคานวนค่าดัชนีมวลกายในเด็ก
ค่าดัชนีมวลกายหรื อค่า BMI ในเด็กจะขึ้นอยูก่ บั อายุและเพศด้วย จึงมักเรี ยกว่า ค่าดัชนีมวลกายต่ออายุ (BMIfor-age) โดยจะแสดงว่าลูกของคุณมีการเจริ ญเติบโตอย่างไรเมือ่ เปรี ยบเทียบกับเด็กคนอื่นๆ ที่มีอายุเท่ากัน
หลังจากคิดค่า BMI ของเด็กแล้ว จะเปรี ยบเทียบควบคู่ไปกับตารางการเจริ ญเติบโต (growth chart) ซึ่งเป็ นกราฟ
ที่รวบรวมค่า BMI ของเด็กในแต่ละปี ตามอายุและเพศ
- หากลูกของคุณน้ าหนักมากกว่าเปอร์เซนไทล์ที่ ๙๕ หรื อมากกว่าแปลว่าลูกของคุณอยูใ่ นภาวะอ้วน
- หากลูกของคุณน้ าหนักอยูร่ ะหว่างเปอร์เซนไทล์ที่ ๘๕ และ ๙๕ แปลว่าน้ าหนักมากกว่าเกณฑ์
- หากลูกของคุณน้ าหนักอยูร่ ะหว่างเปอร์เซนไทล์ที่ ๕ และ ๘๕ แปลว่าน้ าหนักที่เหมาะสม
- หากลูกของคุณน้ าหนักน้อยกว่าเปอร์เซนไทล์ที่ ๕ หรื อมากกว่าแปลว่าน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์
ทาไมการวัดค่ า BMI ในเด็กจึงต่ างกับผู้ใหญ่?
๑. เด็กยังอยูใ่ นช่วงที่มีการเจริ ญเติบโต ซึ่งเด็กชายและเด็กหญิงมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกัน
๒. เด็กมีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณของไขมันในร่ างกายตามช่วงอายุ ดังนั้นช่วงน้ าหนักที่เหมาะสมจึงมีการเปลี่ยนแปลงในแต่
ละเดือน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความสูงเพิ่มขึ้น แต่ผใู ้ หญ่มกั จะไม่ได้มีความสูงเพิ่มขึ้น ฉะนั้นหากน้ าหนักของเด็กเข้า
ข่ายมากกว่าเกณฑ์ แต่ปีต่อมาสูงขึ้นมากและมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ค่าดัชนีมวลกายก็อาจอยูใ่ นเกณฑ์น้ าหนัก
ปกติได้
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคและวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริ กาแนะนาให้ใช้ค่าดัชนีมวลกายใน
การคัดกรองภาวะน้ าหนักมากกว่าเกณฑ์และอ้วนในเด็กและวัยรุ่ นอายุต้ งั แต่ ๒-๒๐ ปี ซึ่งจะทาให้พอ่ แม่ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของน้ าหนักและให้คาแนะนาในเรื่ องการรับประทานอาหารและการออกกาลังกายตามต้องการได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.honestdocs.co/bmi-body-mass-index-calculator

