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Abstract:

The objective of this descriptive study was to compare food consumption
behaviors and nutritional status between adults and older persons in Nakhon Si Thammarat
Province. The sample group consisted of 537 participants recruited by the purposive
sampling method using inclusion criteria. Data were collected using a questionnaire,
which consists of personal information and a food consumption behavior questionnaire.
Data were analyzed using descriptive statistics and the Chi-square test. Results indicated
that the food consumption behaviors between adults and older persons were significantly
different. The older persons presented a good level of food consumption behaviors,
which was higher than the adult counterparts. However, the BMI between the two groups
was not significantly different. This study result suggests that healthcare workers design
screening guidelines and assess nutritional status to develop plans for promotion of
healthy food consumption behaviors, nutritional status, and restoration among adults
and older persons to achieve good health.
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
ภาวะโภชนาการเป็็ น รากฐานของสุุ ข ภาพ ซึ่่� ง
ร่่างกายต้้องใช้้สารอาหารตามความต้้องการของแต่่ละ
บุุคคลเพื่่�อให้้ได้้พลัังงานและการเจริิญเติิบโต1 ซึ่่�งมีี
ความสำำ�คััญต่่อภาวะสุุขภาพของทุุกกลุ่่�มวััย โดยสภาพ
แวดล้้อมด้้านอาหารเป็็นปัจั จััยที่่�มีีผลต่่อพฤติิกรรมการ
บริิโภคอาหาร ซึ่่�งในปััจจุุบัันมีีการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพสัังคม วััฒนธรรม นวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีอาหาร
และวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต ทั้้�งนี้้�ทุุกกลุ่่�มวััยสามารถเข้้าถึึง
แหล่่งอาหารได้้ง่่ายขึ้้�น จึึงทำำ�ให้้พฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุเปลี่่�ยนแปลงจากเดิิม2
ซึ่ง่� มีีผลจากการใช้้วิิถีีชีีวิิตที่่�เร่่งรีีบทำำ�ให้้มีีการรัับประทาน
อาหารสำำ�เร็็จรููปและนอกบ้้าน รวมทั้้�งวััฒนธรรมและ
ค่่ า นิิ ยมของสัังคมปัั จจุุบััน ในการรัับประทานอาหาร
จานด่่ วนม ากขึ้้� น 3 เนื่่� อ งจากสะดวก หาง่่ า ย และ
รัับประทานได้้เร็็ว4
ในปััจจุุบัันพบปััญหาภาวะโภชนาการเกิินหรืือ
น้ำำ��หนัักเกิินเกณฑ์์3 เนื่่�องจากร่่างกายได้้รัับปริิมาณสาร
อาหารที่่�มีีพลัังงานสููงมากเกิินความต้้องการ ทำำ�ให้้เกิิด
การสะสมพลัังงานในรููปของไขมัันในหลอดเลืือด ชั้้น� ใต้้
ผิิวหนััง และอวััยวะต่่างๆ อีีกทั้้�งกิิจกรรมทางกายลดลง
การทำำ�งานนอกเวลา และภาวะเครีียดจากการทำำ�งาน 
ทำำ�ให้้มีีภาวะน้ำำ��หนัักตััวเกิินเกณฑ์์  ภาวะอ้้วน และภาวะ
อ้้วนลงพุุง เป็็นปัจั จัยั นำำ�มาสู่่�การเกิิดโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง
(non-communicable disease)5  จากการสำำ�รวจสุุขภาพ
ประชาชนไทยอายุุ 15 ปีี ขึ้้� น ไป  พ.ศ. 2557
มีภี าวะน้ำำ��หนัักเกิินเกณฑ์์และอ้้วนเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เป็็นร้้อยละ 37.5 และ 10.9 ตามลำำ�ดัับ6 จากข้้อมููล
องค์์การอนามััยโลกพบว่่า ผู้้�ใหญ่่มีีน้ำำ��หนัักเกิินเกณฑ์์
ประมาณ 1.9 พัันล้้านคน และเป็็นโรคอ้้วนร้้อยละ 393
สำำ�หรัับประเทศไทยกลุ่่�มประชากรอายุุ 15 ปีีขึ้้�นไป มีี
สััดส่่วนภาวะอ้้วนลงพุุงเพิ่่�มขึ้้�น จากพ.ศ. 2551 ร้้อยละ
51.5 และพ.ศ. 2557 เป็็นร้้อยละ 63.64 เนื่่�องจากมีี
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พฤติิกรรมการรัับประทานอาหารที่่�ไม่่เหมาะสมและมีี
กิิจกรรมทางกายลดลง6 ถ้้าหากมีีพฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารที่่�ไม่่ถููกหลัักโภชนาการและร่่างกายได้้รัับปริิมาณ
สารอาหารที่่�ไม่่เพีียงพอหรืือมากจนเกิินไป ก็็ทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาทางโภชนาการและสุุขภาพได้้
พฤติิ ก รรมการบริิ โ ภคอาหารที่่� ไ ม่่ ถูู กหลััก
โภชนาการเป็็นสาเหตุุของการมีีภาวะทุุพโภชนาการ และ
เกิิดปััญหาสุุขภาพ ถึึงแม้้จะมีคี วามรู้้ด้้� านโภชนาการ แต่่
ก็็ไม่่ได้้ทำำ�ให้้มีีการบริิโภคอาหารที่่�ถููกหลัักโภชนาการ
มากนััก7 ซึ่่�งพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของผู้้�สููงอายุุมีี
การรัับประทานเนื้้�อสััตว์์ 1-2 สััปดาห์์สููงถึึงร้้อยละ 49.2
และในผู้้� ใ หญ่่ มีี ก ารบริิ โ ภคอาหารกลุ่่�มอาหารทะเล
ร้้อยละ 59.3 กลุ่่�มอาหารไขมัันสููง 1-2 วัันต่่อสััปดาห์์ถึงึ
ร้้อยละ 53.4 ตามลำำ�ดัับ มากกว่่าผู้้สูู� งอายุุ แต่่ในผู้้สูู� งอายุุ
พบว่่า มีีการรัับบริิโภคผัักและผลไม้้สููงกว่่าวััยอื่่�นๆ ถึึง
ร้้อยละ 88.38 นอกจากนั้้น� พฤติิกรรมการเลืือกซื้้อ� อาหาร
ส่่วนใหญ่่เกิิดจากความชอบสููงถึึงร้้อยละ 22.1 รอง
ลงมาคืือ รสชาติิ ความอยากรัับประทาน  และความ
สะอาดร้้อยละ 18.5, 18.2, และ 17.8 ตามลำำ�ดัับ และ
ส่่วนน้้อยที่่�คำำ�นึึงถึึงคุุณค่่าทางโภชนาการเพีียงร้้อยละ
12.9 ภาวะแทรกซ้้อนของภาวะทุุพโภชนาการ ได้้แก่่
โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง โรคหลอดเลืือดหััวใจ
โรคหลอดเลืือดสมอง โรคระบบทางเดิินหายใจ และโรค
ระบบทางเดิินอาหาร ถ้้าหากมีีภาวะน้ำำ��หนัักเกิินเกณฑ์์
ยัังส่่งผลทำำ�ให้้เพิ่่�มความเสี่่ย� งของการอัักเสบของกระดููก
และข้้อได้้ เกิิดจากความเสื่่�อมถอยของภาวะสุุขภาพ9
ยัังส่่งผลกระทบต่่อด้้านจิิตใจ  มีคี วามมั่่�นใจในตััวเองลดลง
เนื่่�องจากภาพลัักษณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ด้้านสัังคมอาจ
จะส่่งผลให้้สมรรถภาพในการทำำ�งานลดลง นำำ�มาสู่่�การ
เสีียบุุคลิิกภาพและทำำ�ให้้ปััญหาในการเข้า้ สัังคมได้้ และ
เศรษฐกิิจของประเทศที่่�ต้้องสููญเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการ
รัักษาพยาบาลที่่� สูู งและต้้องใช้้ระยะเวลาที่่� น านใน                                
การรัักษาพยาบาล1 นอกจากนั้้�นยัังส่่งผลกระทบต่่อ
คุุณภาพชีีวิิตโดยตรง ครอบครััว สัังคม และประเทศ              
อีีกด้้วย
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ผู้้�ใหญ่่เป็็นวััยทำำ�งานที่่�ร่่างกายเจริิญเติิบโตเต็็มที่่�
และยัังต้้องการสารอาหารเพื่่�อใช้้ในการทำำ�งาน  และ
ซ่่อมแซมส่่วนที่่�สึึกหรอ จากข้้อมููลการสำำ�รวจ พบว่่า มีี
พฤติิกรรมที่่�พึงึ ประสงค์์ คืือ พฤติิกรรม การรัับประทาน
ผััก 5 ทััพพีีทุุกวัันร้้อยละ 33.93 มีีกิิจกรรมทางกายอย่่าง
น้้อย 30 นาทีีต่่อวััน ร้้อยละ 25.35 มีีพฤติิกรรมการนอน
อย่่างน้้อยวัันละ 7 ชั่่ว� โมง ร้้อยละ 66.97 และพฤติิกรรม
แปรงฟัันก่อ่ นนอนนานอย่่างน้้อย 2 นาทีี ร้้อยละ 56.710
สำำ�หรัับการบริิโภคอาหารมื้้�อเช้้าของกลุ่่�มอายุุ 25-59 ปีี
พบสััดส่่วนของการงดบริิโภคอาหารมื้้�อเช้้าสููงถึึงร้้อยละ
5.8 ซึ่่�งพฤติิกรรมดัังกล่่าวสามารถป้้องกัันได้้ จากการ
ศึึ ก ษาพฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพและภาวะโภชนาการของ
พนัักงานมหาวิิทยาลััย4 พบว่่ามีภี าวะโภชนาการสมส่่วน
และท้้วมร้้อยละ 8 ภาวะโภชนาการผอมร้้อยละ 11.11
ภาวะโภชนาการอ้้วนถึึ ง ร้้อยละ 41.66 และภาวะ
โภชนาการท้้วมร้้อยละ 40 ทั้้ง� นี้้ภ� าวะทุุพโภชนาการมีีผล
จากลัักษณะการทำำ�งาน โดยส่่วนใหญ่่พบว่่า ใช้้เวลาไป
กัับการสอน การเตรีียมการสอน และการตรวจงาน ส่่ง
ผลให้้มีีการเคลื่่�อนไหวร่่างกายน้้อย กิิจกรรมทางกาย
ลดลง การรัับประทานอาหารไม่่ตรงเวลา มีีเวลาในการ
เลืือกรัับประทานอาหารน้้อย ทำำ� ให้้การดููแลตนเอง
เกี่่�ยวกัับการบริิโภคอาหาร และการออกกำำ�ลัังกายไม่่
เหมาะสม ส่่งผลต่่อการมีีภาวะทุุพโภชนาการขึ้้�นใน
ผู้้�ใหญ่่หรืือวััยทำำ�งานได้้11  ทั้้�งนี้้�ยัังพบว่่าภาวะอ้้วนใน
ผู้้�ใหญ่่มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะสมองเสื่่�อมได้้ถึึง
1.33 เท่่า ถ้้าหากในผู้้�ใหญ่่มีีพฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารและภาวะโภชนาการที่่� ดีีก็็ จ ะส่่ ง ผลต่่ อ ภาวะ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุได้้ เพื่่�อมีีภาวะโภชนาการที่่�ดีี  ไม่่
เกิิดภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี 
ผู้้สูู� งอายุุมีกี ระบวนการสููงอายุุตามวััยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ทั้้�งทางด้้านร่่างกาย จิิตใจ  อารมณ์์ และสิ่่�งแวดล้้อม 
นิิสััยการรัับประทานอาหาร ระดัับความเครีียด อาชีีพ
พฤติิ ก รรมสุุ ข ภาพที่่� มีีผลต่่ อ การเจริิ ญ เติิ บ โตและ
พััฒนาการของผู้้� สูู งอายุุ 12 และยัังมีี โ อกาสเกิิ ด ภาวะ
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ทุุพโภชนาการได้้ง่่าย เนื่่อ� งจากกระบวนการสููงอายุุ ความ
เจ็็บป่่วยทางกาย ยา อารมณ์์หรืือจากการเปลี่่�ยนของ
สัังคม  และสิ่่� ง แวดล้้อม 13 ทั้้� ง นี้้� จ ากการศึึ ก ษาภาวะ
โภชนาการและปััจจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับภาวะโภชนาการของ
ผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยในชุุมชน พบว่่าปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์
กัับภาวะโภชนาการของผู้้�สููงอายุุ คืือ อายุุ การมีีโรค
ประจำำ�ตััว ระยะเวลาการเจ็็บป่่วย การเจ็็บป่่วยหรืือปััญหา
สุุขภาพในระยะ 2 สััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา การใช้้ยา ปััญหา
ระบบประสาท14 ทั้้�งนี้้�ยัังพบว่่าด้้านการรัับกลิ่่�นและการ
มองเห็็น จำำ�นวนฟัน ปั
ั ญ
ั หาสุุขภาพช่่องปากและฟััน และ
ความสามารถในการเคี้้�ยวอาหารร้้อยละ 48.615 เมื่่�อ
ปััจจััยดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นเป็็นเวลานานและไม่่ได้้รัับการ
รัักษาจึึงเป็็นสาเหตุุของการเกิิดภาวะทุุพโภชนาการใน
ผู้้� สูู งอายุุ ไ ด้้ง่่ า ยกว่่ า วััยอื่่� น ๆ นอกจากนั้้� นยัั งพบว่่ า
วััยผู้้สูู� งอายุุมีกี ารเผาผลาญพลัังงาน การเคลื่่อ� นไหว และ
การออกกำำ�ลัังกายที่่�ลดลง จึึงส่่งผลให้้มีีภาวะน้ำำ��หนัักเกิิน
เกณฑ์์ได้้13 ซึ่่�งพบว่่าผู้้�สููงอายุุมีีภาวะโภชนาการปกติิถึึง
ร้้อยละ 62.2 มีีความเสี่่ย� งต่่อภาวะขาดสารอาหารร้้อยละ
35.9 และมีีภาวะขาดสารอาหารร้้อยละ 1.914 ทั้้�งนี้้�
ผู้้�สููงอายุุมีีความต้้องการอาหารอาหารครบ 5 หมู่่� เช่่น
เดีียวกัับผู้้ใ� หญ่่แต่่ปริมิ าณอาหารที่่�ลดลง ลัักษณะอาหาร
และการเลืือกรัับประทานอาหารมีคี วามแตกต่่างจากวััย
อื่่�น  เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงตามกระบวนการสููงอายุุ
นอกจากนั้้�นผู้้�สููงอายุุมีีความจำำ�เป็็นในการคััดกรองและ
ประเมิินภาวะโภชนาการ เพื่่อ� ประเมิินร่า่ งกายว่่ามีภี าวะ
โภชนาการเหมาะสมตามวััยหรืือไม่่ ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การเกิิด
ปััญหาสุุขภาพ โดยจะนำำ�มาสู่่�การวางแผนการรัักษา
พยาบาลและให้้การบำำ�บััดฟื้้�นฟููภาวะโภชนาการ ส่่งผล
ให้้มีีภาวะโภชนาการปกติิ ลดการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
จากภาวะทุุพโภชนาการ มีีสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�ผ่่านมาพบว่่า ใน
ประเทศไทยมีีการศึึกษาพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
อาหารและภาวะโภชนาการของวััยแรงงานที่่�ทำำ�งานใน
โรงงานอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้�ใหญ่่16
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พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและภาวะโภ นาการของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สูงู อายุุ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

นอกจากนั้้น ยัั
� งมีีการศึึกษาพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
และภาวะโภชนาการของผู้้�สููงอายุุ17 โดยเป็็นการศึึกษา
แบบแผนการบริิโภค ความถี่่�ของอาหาร และการประเมิิน
ภาวะโภชนาการ แต่่ไม่่ได้้เน้้นการศึึกษาเปรีียบเทีียบ
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและภาวะโภชนาการตาม
วััย ซึ่่�งในประเทศไทยไม่่พบการศึึกษาที่่�เปรีียบเทีียบ
พฤติิกรรมบริิโภคอาหารและโภชนาการระหว่่างผู้้�ใหญ่่
และผู้้�สููงอายุุโดยตรง และจากการศึึกษาที่่�ผ่่านมามีีการ
ศึึ ก ษาเฉพาะเจาะจงเกี่่� ย วกัับพฤติิ ก รรมการบริิ โ ภค
อาหารและอาหารที่่� ไ ม่่ ดีีต่่ อ สุุ ข ภาพของผู้้� ใ หญ่่ แ ละ
ผู้้สูู� งอายุุในประเทศบราซิิล18 พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้ง� สอง
กลุ่่�มวััยมีี ค วามแตกต่่ า งกัันของความถี่่� ใ นการรัับ
ประทานอาหารที่่�ไม่่ดีีต่่อสุุขภาพ จะเห็็นได้้ว่่าการศึึกษา
พฤติิกรรมบริิโภคอาหารและโภชนาการมีีเพีียงการ
ศึึ ก ษาในต่่ า งประเทศและไม่่ ไ ด้้ศึึ ก ษาเปรีียบเทีี ย บ
ระหว่่างผู้้�ใหญ่่และผู้้สูู� งอายุุ
ทั้้ง� นี้้วัั� ยผู้้ใ� หญ่่มีกี ารเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�วััยผู้้�สููงอายุุ โดย
มีีการเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยา กระบวนการสููงอายุุ
การเปลี่่�ยนแปลงของภาวะรู้้�คิิด และสิ่่�งแวดล้้อมทาง
สัังคม  มีีผลต่่อความเสี่่�ยงต่่อปััญหาความมั่่�นคงทาง
อาหารได้้12 รวมทั้้ง� บริิบทของนครศรีีธรรมราชอยู่่�ในภาค
ใต้้ ติิดทะเล ร้้อนชื้้�น  มีีฝนตกชุุกตลอดทั้้�งปีี และเป็็น
แหล่่งอาหารที่่�มีคี วามอุุดมสมบููรณ์์ ส่วน
่ ใหญ่่รัับประทาน
ข้้าวเจ้้า นิิยมใช้้กะทิิในการประกอบอาหารและอาหารที่่�
มีีรสจััด ซึ่่�งมีีความแตกต่่างของลัักษณะอาหาร ลัักษณะ
ภููมิิอากาศและปััจจััยในการดำำ�เนิินชีีวิิตของแต่่ละภาค19
ดัังนั้้� น การวางแผนการจัั ด การตนเองในผู้้� ใ หญ่่ แ ละ
ผู้้�สููงอายุุ จึึงมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจากการ
คััดกรอง ประเมิิน ติิดตาม และป้้องกัันการเกิิดความ
รุุนแรง และภาวะแทรกซ้้อนได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ จะเป็็น
ผลดีีต่่อผู้้�ใหญ่่และผู้้สูู� งอายุุ ทั้้�งนี้้�พฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารและภาวะโภชนาการจึึงเป็็นหััวใจที่่�สำำ�คััญในการ
ป้้องกัันปััญหาที่่�จะเกิิดกัับสุุขภาพร่่างกายของผู้้ใ� หญ่่และ
ผู้้�สููงอายุุ
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ดัังนั้้น 
� ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสนใจศึึกษาพฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารและภาวะโภชนาการของผู้้ใ� หญ่่และผู้้�สููงอายุุ โดย
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร ประกอบด้้วย จำำ�นวนมื้้�อ
อาหาร กลุ่่�มอาหาร พฤติิกรรมการรัับประทานอาหาร
ความชอบด้้านอาหาร ซึ่่�งพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
ของผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุที่่ส่� ง่ ผลต่่อภาวะโภชนาการ ทั้้ง� นี้้�
ผลการศึึกษาจะนำำ�ไปใช้้เป็็นแนวทางสำำ�หรัับพยาบาลใน
การสนัับสนุุ น การจัั ด การตนเองด้้านพฤติิ ก รรมการ
บริิโภคอาหารและส่่งเสริิมภาวะโภชนาการในวััยผู้้�ใหญ่่
และวััยผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนของภาวะ
ทุุพโภชนาการต่่อไป

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
1. เพื่่�อศึึกษาระดัับพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
และภาวะโภชนาการของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช
2. เพื่่อ� เปรีียบเทียี บพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
และภาวะโภชนาการของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช

คำำ�ถามการวิิจััย
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและภาวะโภชนาการ
ของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ จังั หวััดนครศรีีธรรมราช อยู่่�ใน
ระดัับใด และแตกต่่างกัันหรืือไม่่ อย่่างไร

กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้กรอบ
แนวคิิ ด บริิ โ ภคนิิ สัั ยของแซนเจอ 19 ในการประเมิิ น
พฤติิ ก รรมตามแบบแผนการรัับประทานอาหาร
ประกอบด้้วย การบริิโภคอาหาร ความชอบของอาหาร
และความเชื่่อ� เกี่่�ยวกัับอาหาร ซึ่่ง� การประเมิินพฤติิกรรม
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กรรณิิการ์์ ศรีีสมทรง และคณะ
บริิ โ ภคนิิ สัั ยของผู้้� ใ หญ่่ แ ละผู้้� สูู งอายุุ ได้้แก่่  จำำ�นวน
มื้้�ออาหาร กลุ่่�มอาหาร พฤติิกรรมการรัับประทานอาหาร
และความชอบด้้านอาหาร ส่่งผลต่่อภาวะโภชนาการของ
ผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุ โดยภาวะโภชนาการของผู้้ใ� หญ่่และ
ผู้้�สููงอายุุประเมิินได้้จากค่่าดััชนีีมวลกาย (body mass
index: BMI) ที่่� คำำ�นวณได้้จากการหารสััดส่่ วนข อง
น้ำำ��หนัักของร่่างกายที่่�คิดิ หน่่วยเป็็นกิโิ ลกรััม และส่่วนสููง
ที่่�คิิดหน่่วยเป็็นเมตรยกกำำ�ลัังสอง และแบ่่งระดัับภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์์ของเอเชีียแปซิิฟิิค20 ซึ่่�งแบ่่งออก
เป็็น 3 ระดัับ คืือ ภาวะโภชนาการปกติิ ภาวะโภชนาการ
ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ และภาวะโภชนาการสููงเกิินเกณฑ์์ ทั้้�งนี้้�
ผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุที่่มี� พี ฤติิกรรมการบริิโภคที่่�เหมาะสม 
จะทำำ�ให้้มีีภาวะโภชนาการที่่�ดีี ถ้้าหากมีีพฤติิกรรม การ
บริิโภคที่่�ไม่่เหมาะสมจะทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
ภาวะทุุพโภชนาการได้้  

วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
การวิิจัยั ครั้ง�้ นี้้เ� ป็็นการวิิจัยั เชิิงพรรณนา (descriptive
research) เพื่่อ� เปรีียบเทียี บพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
และภาวะโภชนาการของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช 
ประ ากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ ผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุ 18 ปีี
ขึ้้�นไป อาศััยอยู่่�ในจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุ 18
ปีีขึ้้�นไป อาศััยอยู่่�ในตำำ�บลหููล่่อง อำำ�เภอปากพนััง ตำำ�บล
เขาแก้้ว อำำ�เภอลานสกา ตำำ�บลจัันดีี และตำำ�บลไสหร้้า
อำำ�เภอฉวาง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ได้้
รัับงบประมาณจากสำำ�นัักงานสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ (สสส.)
จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์อาหาร โดยมีีเกณฑ์์คััดเข้้า ได้้แก่่
1) สามารถสื่่�อสาร อ่่าน เขีียน และฟััง ภาษาไทยได้้ 2)
ยิินดีีเข้้าร่่วมการวิิจัยั และ 3) อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ตััวอย่่าง
อย่่างน้้อย 1 ปีี โดยกำำ�หนดคุุณสมบััติิสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีอายุุ
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60 ปีีขึ้้�นไป คืือ มีีสติิปััญญาการรัับรู้้�ปกติิ จากการคััด
กรองโดยใช้้แบบสอบถามภาวะการรู้้คิ� ิดฉบัับสั้้�น
ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง เนื่่�องด้้วยไม่่ทราบจำำ�นวนที่่�
แน่่นอนของกลุ่่�มประชากร และไม่่ทราบสััดส่่วนของ
พฤติิกรรมการบริิโภคที่่�เหมาะสมของกลุ่่�มผู้้�ใหญ่่และ
ผู้้สูู� งอายุุ (p) จึึงคำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างจากสููตรของ
คอแครน21 กำำ�หนดสััดส่่วนและค่่าความเชื่่อ� มั่่�นที่่ร้้� อยละ  
95 (Z = 1.96 และ e = .05) p = 0.5 และ p-1 = 0.5
ได้้จำำ�นวนขนาดตััวอย่่างมากที่่�สุดุ (เมื่่อ� e มีีค่่าเท่่ากััน)21
ได้้กลุ่่�มตััวอย่่ า ง 400 ราย ผู้้� วิิ จัั ย กำำ� หนดเป็็ น  400
ครััวเรืือน  เพื่่�อเข้้าถึึงกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสองกลุ่่�ม  และ
ดำำ�เนิินการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่าง ดัังนี้้� 1) สุ่่�มอย่่างง่่าย เลืือก
หมู่่�บ้้านตััวอย่่างตำำ�บลละ 1 หมู่่�บ้้าน รวม 4 หมู่่�บ้้าน  และ
2) สุ่่�มอย่่างง่่าย เลืือกครอบครััวในหมู่่�บ้้านๆ ละ 100
ครััวเรืือน รวม 400 ครััวเรืือน โดยจัับสลากบ้้านเลขที่่�
โดยผลการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างมีีผู้ใ้� หญ่่ 400 คน และผู้้สูู� งอายุุ
200 คน เนื่่อ� งด้้วยผลการตรวจสอบข้้อมููล พบว่่า มีข้ี อ้ มููล
สมบููรณ์์ครบถ้้วนสำำ�หรัับผู้้ใ� หญ่่ 366 คน (ร้้อยละ 91.50)
และผู้้�สููงอายุุ 171 คน (ร้้อยละ 85.50) ตามลำำ�ดัับ
เครื่่�องมืือที่่�ใ ในการวิิจััย ประกอบด้้วย 2 ส่่วน 
ดัังนี้้�
1. แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล ผู้้�วิิจััยพััฒนา
ขึ้้�นมาเอง ประกอบด้้วย ข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน  15 ข้้อ เป็็น
แบบเลืือกตอบและเติิมคำำ�  ได้้แก่่ เพศ  อายุุ น้ำำ��หนััก
ส่่วนสููง รอบเอว ดััชนีีมวลกาย สถานภาพ ศาสนา อาชีีพ
รายได้้ การรัับรู้้สุ� ขุ ภาพ แหล่่งที่่�มาของอาหาร โรคประจำำ�
ตััว ปััญหาหรืืออาการรบกวนการรัับประทานอาหาร การ
ออกกำำ�ลัังกาย การสููบบุุหรี่่� การดื่่ม� แอลกอฮอล์์ และการ
ดื่่�มชาหรืือกาแฟ
2. แบบประเมิินพฤติิกรรมบริิโภคอาหาร ของ
สำำ�นัักโภชนาการ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข 
จำำ�นวน 17 ข้้อ เป็็นแบบสำำ�รวจรายการ (check list)  โดย
ให้้เลืือกตอบ 2 ตััวเลืือก คืือ ไม่่ทำ� ำ (0 คะแนน) และ ทำำ� 
(1 คะแนน) แปลผลจากคะแนนรวม แบ่่งเป็็น 4 ระดัับ
237

พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและภาวะโภ นาการของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สูงู อายุุ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

ดัังนี้้� ดีีมาก (17 คะแนน)  ดีี (14-16 คะแนน) พอใช้้ 
(10-13 คะแนน) และ ควรปรัับปรุุง (0-9 คะแนน)
ตามลำำ�ดัับ เครื่่�องมืือผ่่านการประเมิินความตรงตาม
เนื้้�อหาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน 3 ท่่าน คืือ แพทย์์ 1 ท่่าน 
พยาบาล 1 ท่่าน และนัักโภชนาการ 1 ท่่าน ค่่าความตรง
เชิิงเนื้้�อหา (CVI) เท่่ากัับ 1.00 และนำำ�ไปทดลองใช้้ใน
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีคุุณลัักษณะคล้้ายคลึึงกัันจำำ�นวน 20 ราย
นำำ�มาคำำ�นวณหาค่่าความเชื่่�อมั่่�นด้้วย KR-20 ได้้ค่่า
เท่่ากัับ .75 ในการศึึกษาครั้้ง� นี้้ไ� ด้้ค่่าความเชื่่อ� มั่่�นเท่่ากัับ
.80
3. ดััชนีีมวลกาย จากการคำำ�นวณของข้้อมููลการ
ชั่่�งน้ำำ��หนัักและวััดส่่วนสููง โดยแบ่่งดััชนีีมวลกายตาม
เกณฑ์์การแบ่่งดััชนีีมวลกายของเกณฑ์์เอเชีียแปซิิฟิิค20
ออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ ภาวะโภชนาการต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ (ดััชนีี
มวลกายน้้อยกว่่า 18.5 กิิโลกรััม/ตารางเมตร) ภาวะ
โภชนาการปกติิ (ดััชนีีมวลกายอยู่่�ระหว่่าง 18.5-22.9
กิิโลกรััม/ตารางเมตร) และภาวะโภชนาการสููงเกิิน
เกณฑ์์ (ดััชนีีมวลกายมากกว่่า 22.9 กิิโลกรััม/ ตาราง
เมตร)

การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ได้้ผ่่ า นการพิิ จารณาจากคณะ
กรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััย
วลััยลัักษณ์์ รหััสโครงการ WU-EC-NS-3-035-61
ผู้้�วิิจััยพิิทัักษ์์สิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่างก่่อนการเก็็บข้้อมููล
โดยชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย ประโยชน์์ของการ
วิิจััย ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการวิิจััย วิิธีีการเก็็บรวบรวม
ข้อ้ มููล ระยะเวลาของการวิิจัยั และชี้้แ� จงให้้ทราบถึึงสิิทธิิ
และมีีอิิสระในการตััดสิินใจตอบรัับหรืือปฏิิเสธในการ
เข้้าร่่วมการวิิจัยั โดยไม่่มีีผลกระทบใดๆ ต่่อกลุ่่�มตััวอย่่าง
และข้้อมููลทุุกอย่่างถืือเป็็นความลัับและนำำ�เสนอในภาพ
รวม เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ทางการศึึกษาเท่่านั้้�น  หากมีีข้้อ
สงสััยเกี่่�ยวกัับการวิิจััยกลุ่่�มตััวอย่่างสามารถสอบถาม
ผู้้�วิิจััยได้้ตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิินการวิิจััย
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การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยตนเอง
เดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 ภายหลัังได้้รัับการรัับรอง
การพิิ ทัั กษ์์ สิิ ทธิิ ก ลุ่่�มตััวอย่่ า งจากคณะกรรมการ
จริิยธรรม มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์ โดยดำำ�เนิินการตาม
ขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. หลัังจากได้้รัับหนัังสืือตอบรัับอนุุมััติิให้้เก็็บ
รวบรวมข้้อมููลจากทางคณบดีี  สำำ�นัักวิิชาพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์ นายแพทย์์สาธารณสุุขจัังหวััด
นครศรีีธรรมราชแล้้ว ผู้้�วิิจััยเข้้าพบหััวหน้้าสาธารณสุุข
อำำ�เภอและผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ
ตำำ� บล เพื่่� อ ชี้้� แ จงวััตถุุ ป ระสงค์์ ข องการวิิ จัั ย และขอ
อนุุญาตเก็็บข้้อมููลพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและ
ภาวะโภชนาการของผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุที่่อ� าศััยในพื้้�นที่่�
ตำำ�บลหููล่่อง อำำ�เภอปากพนััง ตำำ�บลเขาแก้้ว อำำ�เภอลาน
สกา ตำำ�บลจัันดีี และตำำ�บลไสหร้้า อำำ�เภอฉวาง จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช
2. เมื่่อ� ได้้รัับอนุุญาตให้้เก็็บข้อ้ มููล ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ทำำ�การ
สำำ�รวจรายชื่่�อผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน และทำำ�การคััดเลืือกกลุ่่�ม
ตััวอย่่างตามคุุณสมบััติิที่่�กำำ�หนด
3. ผู้้�วิิจััยเข้้าพบกลุ่่�มตััวอย่่างในหมู่่�บ้้านที่่�ได้้รัับ
เลืือกเป็็นตััวอย่่าง จัังหวััดนครศรีีธรรมราชเพื่่�อชี้้�แจง
วััตถุุประสงค์์ ขอความร่่วมมืือในการทำำ�วิิจัยั  ขั้้น� ตอนของ
การวิิจัยั และพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�กลุ่่�มตััวอย่่าง
4. ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลของกลุ่่�ม
ตััวอย่่างโดยให้้กลุ่่�มตััวอย่่างตอบแบบสอบถามด้้วย
ตนเอง (self-report) ทุุกราย ใช้้เวลาประมาณ 30 นาทีี 
5. ผู้้�วิิจัยั ตรวจสอบความครบถ้้วน ความถููกต้้อง
ของข้้อมููลที่่�ได้้จากกลุ่่�มตััวอย่่างก่่อนนำำ�ไปวิิเคราะห์์
ข้้อมููลทางสถิิติิต่่อไป
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กรรณิิการ์์ ศรีีสมทรง และคณะ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่างวิิเคราะห์์ด้้วย
สถิิ ติิ พ รรณนา และเปรีียบเทีี ย บความแตกต่่ า งของ
พฤติิ ก รรมการบริิ โ ภคอาหารและภาวะโภชนาการ
ระหว่่ า งวััยผู้้� ใ หญ่่ แ ละผู้้� สูู งอายุุ โดยใช้้สถิิ ติิ ท ดสอบ
ไคสแควร์์ (Chi-square test) กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิที่่� .05

ผลการวิิจัยั
ข้้อมููลส่่วนบุคุ คล กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ เพศหญิิง
ร้้อยละ 56.02 มีีอายุุเฉลี่่�ย 69.77 ปีี (SD = 8.79)      
ส่่วนใหญ่่มีสี ถานภาพสมรสร้้อยละ 73.30 นัับถืือศาสนา
พุุทธ ร้้อยละ 82.72 และศาสนาอิิสลามร้้อยละ 16.23
ส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ร้้อยละ 22.72
ส่่ วน ใหญ่่ มีี ร ายได้้เพีียงพอแต่่ ไ ม่่ มีี เ งิิ น ออม ร้้อยละ
44.90
ผลการเปรีียบเทียี บพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
รายข้้อระหว่่างผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุ พบว่่า การรัับประทาน
อาหารของอาหารว่่าง กลุ่่�มผลไม้้ กลุ่่�มเนื้้�อสััตว์์ นมพร่่อง
มัันเนย น้ำำ��มัันพืืชประกอบอาหาร เครื่่�องดื่่�มรสหวาน 
อาหารที่่�มีีรสเค็็ม ขนมหวาน เนื้้�อสััตว์์ติิดมััน ผลไม้้ที่่�มีี
รสหวานจััด และอาหารที่่�มีีรสหวานจััด ระหว่่างผู้้�ใหญ่่
และผู้้�สููงอายุุมีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง

สถิิติิ (ตารางที่่� 1) ส่่วนพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
ระหว่่างผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุพบว่่า ไม่่มีคี วามแตกต่่างกััน
ของการรัับประทานอาหารเช้้าทุุกวััน โดยข้้าวหรืือแป้้ง
และเนื้้�อสััตว์์ทุุกวััน อาหารหลัักวัันละ 3 มื้้�อ กลุ่่�มผัักใบ
เขีียวและผัักสีีต่่าง ๆ และการเติิมเครื่่อ� งปรุุงรสเค็็ม โดย
พบว่่า  ส่่วนใหญ่่ผู้ใ�้ หญ่่มีพี ฤติิกรรมการบริิโภคอาหารเช้้า
ทุุ ก วัันโดยข้้ า วหรืือแป้้ ง และเนื้้� อ สััตว์์  ทุุ ก วัันร้้อยละ
91.26 รองลงมาวััยผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 88.30 ผู้้�สููงอายุุมีี
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารกลุ่่�มผัักใบเขีียวและผัักสีี
ต่่าง ๆ (รวมวัันละ 4 ทััพพีี) ทุุกวััน ร้้อยละ 71.93 อาหาร
กลุ่่�มเนื้้�อสััตว์์ วัันละ 6 ช้้อนกิินข้า้ ว ทุุกวััน ร้้อยละ 84.21
ในผู้้�ใหญ่่มีีการดื่่�มนมพร่่องมัันเนยวัันละ 1 แก้้ว ถึึง
ร้้อยละ 82.79แต่่ในผู้้�สููงอายุุพบเพีียง ร้้อยละ 45.61
และผู้้�สููงอายุุมีีพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารที่่�ใช้้น้ำำ��มััน
พืืชประกอบอาหารในการทอด ผััด (ไม่่เกิิน 3 ช้้อนโต๊๊ะ
ต่่อวััน) ถึึงร้้อยละ 78.36 ไม่่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มรสหวาน 
(มีีน้ำำ��ตาลเกิิน 6 ช้้อนชา) ร้้อยละ 66.67 ส่่วนพฤติิกรรม
การไม่่บริิโภคอาหารที่่�มีรี สเค็็ม ไม่่รัับประทานขนมหวาน 
ไม่่รัับประทานเนื้้�อสััตว์์ติิดมััน และไม่่เติิมเครื่่�องปรุุงรส
เค็็ม สููงกว่่าวััยผู้้ใ� หญ่่ถึงึ ร้้อยละ 56.73, 74.27, 74.85,
และ 68.42 ตามลำำ�ดัับ และพบว่่าผู้้ใ� หญ่่มีพี ฤติิกรรมการ
บริิโภคไม่่รัับประทานอาหารผลไม้้ที่่�มีีรสหวานจััดและ
อาหารที่่�มีรี สหวานจััด ถึึงร้้อยละ 48.09 และ 49.45 ตาม
ลำำ�ดัับ ซึ่่�งจากการศึึกษาพบว่่า ผู้้�ใหญ่่มีีพฤติิกรรมการ
บริิโภคอาหารเหมาะสมมากกว่่าผู้้สูู� งอายุุ ดัังตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุจำำ�แนกตามพฤติิกรรมการบริิโภครายข้้อและการเปรีียบเทีียบ
พฤติิกรรมการบริิโภครายข้้อระหว่่างผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ (N = 537)
ผู้ใหญ่
พฤติกรรมบริโภค
(n = 366)
ความถี่
ร้อยละ
1. กินอาหารเช้าทุกวันโดยข้าวหรือแป้งและเนื้อสัตว์ทุกวัน
ทำ�
334
91.26
ไม่ทำ�
32
8.74
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ผู้สูงอายุ
(n = 171)
ความถี่
ร้อยละ
151
20

88.30
11.70

χ2

p-value

1.16

.281
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ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุจำำ�แนกตามพฤติิกรรมการบริิโภครายข้้อและการเปรีียบเทีียบ
พฤติิกรรมการบริิโภครายข้้อระหว่่างผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ (N = 537) (ต่่อ)
ผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ
พฤติกรรมบริโภค
(n = 366)
(n = 171)
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
2. กินอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น) ทุกวัน
ทำ�
329
89.89
156
91.23
ไม่ทำ�
37
10.11
15
8.77
3. กินอาหารว่างวันละ 2 ครั้ง ทุกวัน
ทำ�
249
68.03
104
60.82
ไม่ทำ�
117
31.97
67
39.18
4. กินอาหารกลุ่มข้าวหรืออาหารที่ทำ�จากแป้ง (วันละ 8 ทัพพี) ทุกวัน
ทำ�
271
74.04
108
63.16
ไม่ทำ�
95
25.96
63
36.84
5. กินอาหารกลุ่มผักใบเขียวและผักสีต่าง ๆ (รวมวันละ 4 ทัพพี) ทุกวัน
ทำ�
245
66.94
123
71.93
ไม่ทำ�
121
33.06
48
28.07
6. กินอาหารกลุ่มผลไม้ วันละ 3 ส่วน ทุกวัน
ทำ�
280
76.50
105
61.40
ไม่ทำ�
86
23.50
66
38.60
7. กินอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ วันละ 6 ช้อนกินข้าว ทุกวัน
ทำ�
207
56.56
144
84.21
ไม่ทำ�
159
43.44
27
15.79
8. ดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1 แก้ว
ทำ�
303
82.79
78
45.61
ไม่ทำ�
63
17.21
93
54.39
9. กินอาหารที่ใช้น้ำ�มันพืชประกอบอาหาร ในการทอด ผัด (ไม่เกิน 3 ช้อนโต๊ะ) ต่อวัน
ทำ�
184
50.27
134
78.36
ไม่ทำ�
182
49.73
37
21.64
10. ไม่กินเครื่องดื่มรสหวาน (มีน้ำ�ตาลเกิน 6 ช้อนชา)
ทำ�
171
46.72
114
66.67
ไม่ทำ�
195
53.28
57
33.33
11. ไม่กินอาหารที่มีรสเค็ม
ทำ�
145
39.62
97
56.73
ไม่ทำ�
221
60.38
74
43.27
12. ไม่กินอาหารประเภทผัด ทอด หรืออาหารที่มีกะทิ
ทำ�
209
57.10
102
59.65
ไม่ทำ�
157
42.90
69
40.35
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χ2

p-value

0.24

.625

2.69

.100

6.65

.010

1.35

.246

13.09

< .001

39.37

< .001

78.14

< .001

38.08

< .001

18.62

< .001

19.16

< .001

0.31

.578
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กรรณิิการ์์ ศรีีสมทรง และคณะ
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุจำำ�แนกตามพฤติิกรรมการบริิโภครายข้้อและการเปรีียบเทีียบ
พฤติิกรรมการบริิโภครายข้้อระหว่่างผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ (N = 537) (ต่่อ)
พฤติกรรมบริโภค
13. ไม่กินขนมหวาน
ทำ�
ไม่ทำ�
14. ไม่กินเนื้อสัตว์ติดมัน
ทำ�
ไม่ทำ�
15. ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็ม
ทำ�
ไม่ทำ�
16. ไม่กินผลไม้ที่มีรสหวานจัด
ทำ�
ไม่ทำ�
17. ไม่กินอาหารที่มีรสหวานจัด
ทำ�
ไม่ทำ�

ผู้ใหญ่
(n = 366)
ความถี่
ร้อยละ

ผู้สูงอายุ
(n = 171)
ความถี่
ร้อยละ

191
175

52.19
47.81

127
44

74.27
25.73

184
182

50.27
49.73

128
43

74.85
25.15

199
167

54.37
45.63

117
54

68.42
31.58

176
190

48.09
51.91

118
53

69.01
30.99

181
185

49.45
50.55

120
51

70.18
29.82

การเปรีียบเทีี ย บระดัับพฤติิ ก รรมการบริิ โ ภค
อาหารและภาวะโภชนาการระหว่่างผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ
พบว่่า ระดัับพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของผู้้ใ� หญ่่และ
ผู้้�สููงอายุุมีีความแตกต่่างกััน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ

χ2

p-value

23.53

< .001

28.93

< .001

9.50

.002

20.59

< .001

20.32

< .001

(χ2 = 12.37, p = .002) (ตารางที่่� 2) ซึ่่�งผู้้�ใหญ่่มีี
พฤติิ ก รรมการบริิ โ ภคอาหารอยู่่�ในระดัับดีี ร้้อยละ
52.73 ผู้้�สููงอายุุร้้อยละ  64.91 แต่่ดััชนีีมวลกายของทั้้�ง
สองกลุ่่�มไม่่มีีความต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ   

ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบระดัับพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและภาวะโภชนาการระหว่่างผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ
(N = 537)    
ตัวแปร

ผู้ใหญ่
(n = 366)
ความถี่
ร้อยละ

ระดับพฤติกรรม
ดีมาก
29
7.92
ดี
193
52.73
พอใช้
144
39.34
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร)
< 18.5
28
7.65
18.5-22.9
157
42.90
> 22.9
181
49.45
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ผู้สูงอายุ
(n = 171)
ความถี่
ร้อยละ
19
111
41

11.11
64.91
23.98

17
67
87

9.94
39.18
50.88

χ2

p-value

12.37

.002

1.14

.270
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การอภิิปรายผล
จากผลการวิิจััยดัังกล่่าว  สามารถอธิิบายได้้ว่่า
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุ                 
มีีพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารแตกต่่างกััน พบว่่า โดย
ภาพรวมผู้้�สููงอายุุมีีพฤติิกรรมการบริิโภคดีีกว่่าผู้้�ใหญ่่
สามารถอธิิบายได้้ว่่า
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของวััยผู้้�ใหญ่่และ
ผู้้� สูู งอายุุ โ ดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับดีีและพอใช้้  อาจ
เนื่่อ� งจากกลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีกี ารศึึกษาอยู่่�ในระดัับ
ปริิญญาตรีี และมีีรายได้้เพีียงพอแต่่ไม่่มีีเงิินออม ซึ่่�ง
กล่่าวได้้ว่่าการศึึกษาทำำ�ให้้บุุคคลมีีอาชีีพการงานที่่�มั่่น� คง
ทำำ�ให้้มีีรายได้้ที่่�ดีี  และทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููล
ข่่าวสารทางโภชนาการทำำ�ให้้สามารถเลืือกการบริิโภคที่่�
เหมาะสม22 อีีกทั้้ง� มีีอำำ�นาจตััดสิินใจและความรัับผิิดชอบ
ต่่อตนเองและสัังคม  โดยมีีมาตรฐานในการดำำ�เนิินชีีวิิต
รวมถึึ ง เรื่่� อ งของการบริิ โ ภคอาหารให้้เข้้ า กัับความ
ต้้องการตามวััยและการเปลี่่�ยนแปลงของสรีีระร่่างกาย
และกระบวนการสููงอายุุ23 เมื่่�อพิิจารณารายละเอีียด
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของด้้านการรัับประทาน
อาหารเช้้าพบว่่า ผู้้�ใหญ่่ส่่วนใหญ่่รัับประทานอาหารเช้้า
ทุุ ก วัันโดยข้้ า วหรืือแป้้ ง และเนื้้� อ สััตว์์ ทุุ ก วัันและด้้าน
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารกลุ่่�มข้้าวหรืือแป้้งวัันละ
8 ทััพพีี  ซึ่่�งตรงกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่า ผู้้�ใหญ่่
รัับประทานอาหารเช้้าทุุกวััน เนื่่อ� งจากเป็็นกลุ่่�มวััยทำำ�งาน
และแรงงานที่่�ต้้องอาศััยและอาหารเช้้าเป็็นมื้้�อที่่�สำำ�คััญ 
ซึ่ง่� กลุ่่�มอาหารข้า้ วหรืือแป้้งเป็็นกลุ่่�มอาหารหลัักสำำ�คััญที่่�
ให้้พลัังงาน ส่่วนใหญ่่ยัังคงทำำ�งานซึ่่ง� ต้้องการพลัังงานให้้
กัับร่่างกายมากกว่่าผู้้�สููงอายุุ ส่่วนผู้้�สููงอายุุจะมีีการรัับ
ประทานอาหารวัันละ 3 มื้้�อ17 ทั้้�งนี้้�พบว่่า ผู้้�สููงอายุุมีี
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารด้้านการรัับประทานอาหาร
หลััก วัันละ 3 มื้้�อ (เช้้า กลางวััน เย็็น) ทุุกวััน สููงกว่่าผู้้ใ� หญ่่
โดยมีีสััดส่่วนที่่สูู� งกว่่าการศึึกษาที่่�ผ่า่ นมาทั้้ง� ในประเทศ19
และต่่ า งประเทศ 21 ซึ่่� ง ยัังสอดคล้้องกัับการศึึ ก ษา
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พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของผู้้�สููงอายุุ โดยพบว่่า
ผู้้�สููงอายุุมีีความเชื่่�อว่่าการบริิโภคอาหารเช้้าเป็็นมื้้�อที่่�
สำำ�คััญต่อ่ ร่่างกายมากที่่�สุดุ  ทั้้ง� ยัังมีกี ารรัับประทานอาหาร
ได้้ครั้้�งละน้้อย ๆ จึึงรัับประทานให้้ครบ 3 มื้้�อ เพื่่�อให้้
ร่่างกายได้้รัับปริิมาณอาหารและมีีคุุณภาพพอเพีียงกัับ
ความต้้องการของร่่างกาย24 เนื่่�องจากการรัับประทาน
อาหารเช้้าและรัับประทานอาหารหลััก วัันละ 3 มื้้�อ ทำำ�ให้้
ร่่ า งกายได้้รัับปริิ ม าณอาหารที่่� เ พีียงพอ ส่่ ง ผลดีีต่่ อ
สุุขภาพของร่่างกาย มีีประโยชน์์ต่่อร่่างกายที่่�ต้้องการ
พลัังงาน  และการฟื้้� นฟูู สภาพร่่ า งกาย ทั้้� ง นี้้� ผู้้� ที่่� รัั บ
ประทานอาหารเช้้าทุุกวัันจะช่่วยให้้มีสี มาธิิในการทำำ�งาน
มากขึ้้น� มีีทััศนคติิที่่�ดีีและรููปร่่างดีี25 ในด้้านของการรัับ
ประทานอาหารว่่างวัันละ 2 ครั้้ง�  ทุุกวััน ในการศึึกษาครั้้ง�
นี้้�สููงกว่่าการศึึกษาที่่�ผ่่านมาโดยนิิยมอาหารว่่างตอนเช้้า
มัักจะรัับประทานอาหารว่่างที่่�มีีประโยชน์์คืือ นม โอวััลติิน 
ผลไม้้ และขนมไทย ตามลำำ�ดัับ17 กลุ่่�มอาหารตามสััดส่่วน
ที่่�แนะนำำ�ของสำำ�นัักโภชนาการ กรมอนามััย กระทรวง
สาธารณสุุข26 เนื่่อ� งจากผู้้ใ� หญ่่จะสามารถเข้า้ ถึึงอาหารได้้
ง่่ายและสะดวกกว่่าวััยอื่่�นๆ22 และในผู้้�สููงอายุุสามารถ
รัับประทานอาหารได้้น้้อยลงตามกระบวนการสููงอายุุ
จึึงทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีการเพิ่่�มมื้้�ออาหารระหว่่างมื้้�ออาหาร
หลััก เพื่่� อ ให้้ร่่ า งกายได้้รัับสารอาหารที่่� เ พีียงพอกัับ
ความต้้องการของร่่างกาย
อย่่างไรก็็ตาม ผลการศึึกษาพบว่่า  ด้้านการบริิโภค
กลุ่่�มผัักใบเขีียวและผัักสีีต่่างๆ (รวมวัันละ 4 ทััพพีี)
ทุุกวััน พบว่่าผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุไม่่แตกต่่างกััน เนื่่อ� งด้้วย
พื้้�นที่่ข� องจังั หวััดนครศรีีธรรมราชเป็็นแหล่่งเกษตรกรรม 
แหล่่งอุุดมสมบููรณ์์ของอาหาร และมีีวิถีีชีี
ิ วิิตตามบริิบท
ของชุุ มชนที่่� นิิ ย มปลููกผัักไว้้รัับประทาน  มีี ก ารแลก
เปลี่่�ยนกัันในชุุมชน และซื้้อ� ผัักตามบ้้านมากกว่่าผัักตาม
ท้้องตลาด จึึงทำำ�ให้้เข้า้ ถึึงแหล่่งอาหารกลุ่่�มผัักใบได้้ง่่าย
ซึ่่�งตรงกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างอายุุ
18-92 ปีี จังั หวััดอุุบลราชธานีีมีพี ฤติิกรรมในการเลืือก
รัับประทานอาหารประเภทใยอาหารมากที่่�สุุด ตััวอย่่าง
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กรรณิิการ์์ ศรีีสมทรง และคณะ
รัับประทานผัักหรืือผลไม้้สดบ่่อยครั้้�งและเป็็นประจำำ�27
ซึ่่�งพบว่่าผู้้�สููงอายุุบริิโภคผัักสููงกว่่าวััยอื่่�นๆ เนื่่�องจาก
ผู้้�สููงอายุุมีีการสููญเสีียฟัันมีีผลต่่อประสิิทธิิภาพของการ
บดเคี้้�ยวอาหาร จึึงทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีการบริิโภคผัักที่่�บด
เคี้้�ยวได้้ง่่ายและเป็็นใยอาหารและช่่วยให้้ระบบการขัับ
ถ่่ า ยดีีขึ้้� นด้้ว ย 8 โดยสอดคล้้องกัับการศึึ ก ษาในต่่ า ง
ประเทศ28 ส่่วนของพฤติิกรรมการรัับประทานกลุ่่�มผลไม้้
วัันละ 3 ส่่วน ทุุกวััน ในผู้้�ใหญ่่สููงกว่่าผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจาก
ผู้้�สููงอายุุมีีความตระหนัักของการมีีโรคประจำำ�ตััวที่่�มีีผล
ต่่อระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด27 นอกจากนั้้�นยัังพบว่่า ผู้้�ใหญ่่
และผู้้�สููงอายุุในด้้านของพฤติิกรรมการไม่่รัับประทาน
อาหารผััด ทอด หรืืออาหารไม่่มีกี ะทิินั้น 
้� ซึ่ง่� ไม่่สอดคล้้อง
กัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างรัับประทาน
อาหารประเภททอด ผััด หรืืออาหารใส่่กะทิิบางครั้้�งถึึง
บ่่อยครั้้ง� 29 ทั้้ง� นี้้บ� ริิบทของนครศรีีธรรมราชอยู่่�ในภาคใต้้ 
ติิดทะเล และเป็็นแหล่่งอาหารที่่�มีีความอุุดมสมบููรณ์์
รวมทั้้�งอาหารทะเล ส่่วนใหญ่่รัับประทานข้้าวเจ้้าเป็็น
หลััก มีกี ารนิิยมใช้้กะทิิในการประกอบอาหารและอาหาร
ที่่�มีรี สจัดั ซึ่ง่� มีคี วามแตกต่่างของลัักษณะอาหาร และการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตของแตกต่่างจากภาคอื่่น� ๆ ของไทย19 สำำ�หรัับ
กลุ่่�มอาหารตามสััดส่่วนที่่�แนะนำำ�ของสำำ�นัักโภชนาการ
กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุ ขข องผู้้� ใ หญ่่ แ ละ
ผู้้สูู� งอายุุส่วน
่ ใหญ่่มีกี ารรัับประทานแตกต่่างกััน นอกจาก
นั้้�นการดื่่�มนมพร่่องมัันเนย วัันละ 1 แก้้วของผู้้�สููงอายุุ
น้้อยกว่่ า วััยผู้้� ใ หญ่่ โดยจากปัั ญ หาภาวะย่่ อ ยน้ำำ�� ตาล
แลคโตสบกพร่่อง (lactose intolerance) อาจเกิิดได้้ใน
ผู้้สูู� งอายุุบางรายเนื่่อ� งมาจากระดัับของเอนไซม์์แลคเตส
ในลำำ�ไส้้เล็็กที่่�ลดลงซึ่่�งเป็็นผลจากร่่างกายไม่่สามารถ
ย่่อยคาร์์โบไฮเดรตที่่�เป็็นน้ำำ��ตาลแลคโตสได้้ในผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ไม่่ได้้มีกี ารดื่่มนม
� เป็็นประจำำ�ทำำ�ให้้เกิิดท้้องอืืดหรืือท้้อง
เดิิน จึงึ เป็็นเหตุุผลที่่�ผู้สูู้� งอายุุดื่มนม
่� ในสััดส่่วนที่่น้้� อยกว่่า
12
ผู้้�ใหญ่่
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้ ด้้
� านการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารที่่�ไม่่เหมาะสม  พบว่่า สััดส่่วนของ
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ผู้้�สููงอายุุสููงกว่่าผู้้�ใหญ่่ในทุุกกลุ่่�มอาหารที่่�มีีรสหวานคืือ
ไม่่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มรสหวาน  (มีีน้ำำ��ตาลเกิิน  6 ช้้อนชา)
ไม่่รัับประทานขนมหวาน ไม่่รัับประทานผลไม้้ที่่�มีีรส
หวานจััด ไม่่รัับประทานอาหารที่่�มีรี สหวานจััด โดยเฉพาะ
ในวััยผู้้�ใหญ่่ตอนต้้นมีีพฤติิกรรมการบริิโภคเครื่่�องดื่่�ม
และอาหารมีีส่่วนผสมของน้ำำ��ตาลมากกว่่าวััยผู้้ใ� หญ่่ตอน
กลางและวััยสููงอายุุ ทั้้�งนี้้�ผู้้�ใหญ่่มีีการบริิโภคเครื่่�องดื่่�ม
ประเภทชา กาแฟ ทุุกวัันสููงกว่่ากลุ่่�มวััยอื่่�นๆ นอกจาก
นั้้�นยัังพบเหตุุผลของผู้้�ใหญ่่ของการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มรส
หวานสามารถช่่วยในการดัับกระหาย ทำำ�ให้้รู้้�สึึกสดชื่่�น 
และในการร่่วมสัังสรรค์์พบปะในโอกาสต่่างๆ28,29  จาก
การศึึกษาพบว่่า ผู้้�สููงอายุุมีีการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารที่่�มีรี สเค็็มคืือ ไม่่เติิมเครื่่อ� งปรุุงรสเค็็ม  
ไม่่รัับประทานอาหารที่่�มีีรสเค็็ม ดีีกว่่าผู้้�ใหญ่่ เนื่่�องจาก
ผู้้�ใหญ่่มีีการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันตามสภาพสัังคมที่่�
เปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีผลต่่อการพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
ที่่�มีกี ารรัับประทานอาหารสำำ�เร็็จ อาหารถุุง อาหารที่่�มีใี ช้้
สารปรุุงแต่่งอาหาร ได้้แก่่ ผงชููรสและผงปรุุงรสซุุปก้้อน
เพิ่่�มมากขึ้้�นที่่�เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคความดััน
โลหิิตสููงได้้29,30
การศึึกษาครั้้ง� นี้้พ� บว่่า  การไม่่รัับประทานเนื้้�อสััตว์์
ติิ ดมัันของผู้้�สูู งอายุุ มากกว่่ าผู้้� ใหญ่่ ซึ่่� งไม่่ สอดคล้้อง
กัับการสำำ�รวจภาวะอาหารที่่�พบว่่าส่่วนใหญ่่มีีการรัับ
ประทานอาหารประเภทไขมััน เนื่่อ� งจากผู้้สูู� งอายุุมีคี วาม
ตระหนัักว่่าเนื้้�อสััตว์์ติิดมัันไม่่เหมาะสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ28
เพราะมีีไขมัันสููง แม้้ว่่าเนื้้�อสััตว์์ติิดมัันสััมผััสที่่�อ่่อนนุ่่�ม
กว่่าเนื้้�อสััตว์์ไม่่ติดิ มัันเมื่่อ� รัับประทานจะทำำ�ให้้มีีไขมัันใน
เลืือดสููง ที่่�นำำ�มาสู่่�การเกิิดโรคไขมัันในเลืือดสููง โรคความ
ดัันโลหิิตสููงได้้29 เนื่่�องด้้วยผู้้�สููงอายุุมีีความต้้องการ
พลัังงานน้้อยกว่่าคนวััยหนุ่่�มสาว และผู้้สูู� งอายุุมีเี นื้้�อเยื่่อ�
ที่่�ค่่อนข้้างปราศจากไขมััน และทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ลดลง
ซึ่่�งความต้้องการพลัังงานขึ้้�นอยู่่�กัับกิิจกรรมที่่�ทำำ�และ
ส่่วนประกอบของร่่างกาย ความต้้องการพลัังงานในวััย
ผู้้�ใหญ่่ประมาณ 1.5 เท่่าของความต้้องการพลัังงาน
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พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและภาวะโภ นาการของผู้้�ใหญ่่และผู้้�สูงู อายุุ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

พื้้�นฐาน เมื่่อ� อายุุ 51-75 ปีี ความต้้องการพลัังงานจะลด
ลงร้้อยละ 10 ของพลัังงานทั้้ง� หมด และจะลดลงเพิ่่�มขึ้้น 
�
9
ร้้อยละ 10-15 เมื่่�ออายุุมากกว่่า 75 ปีี ในการศึึกษา
ครั้้ง� นี้้พ� บว่่า  ผู้สูู�้ งอายุุมีพี ฤติิกรรมการบริิโภคที่่�เหมาะสม
มากกว่่าผู้้ใ� หญ่่ของการไม่่รัับประทานอาหารในกลุ่่�มเนื้้�อ
สััตว์์ วัันละ 6 ช้้อนกิินข้้าว ทุุกวััน อาหารที่่�ใช้้น้ำำ��มัันพืืช
ประกอบอาหาร ในการทอด ผััด (ไม่่เกิิน 3 ช้้อนโต๊๊ะ ต่่อ
วััน) อธิิบายได้้ว่่าตััวอย่่างผู้้สูู� งอายุุมีคี วามตระหนัักเกี่่�ยว
กัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างอาหารและสุุขภาพหรืือเนื่่�อง
ด้้วยการมีี โ รคเรื้้� อ รัังทำำ� ให้้ผู้้� สูู งอายุุ ต้้ องปรัับเปลี่่� ย น
พฤติิกรรมสุุขภาพการบริิโภคอาหารที่่�เหมาะสม เช่่น 
โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง โรคไขมัันในหลอด
เลืือด และโรคหััวใจ เป็็นต้้น28
นอกจากนี้้�ด้้วยบริิบทของนครศรีีธรรมราชเป็็น
แหล่่งอาหารที่่�มีคี วามอุุดมสมบููรณ์์ ส่วน
่ ใหญ่่รัับประทาน
ข้้าวเจ้้า นิิยมใช้้กะทิิในการประกอบอาหารและอาหารที่่�
มีีรสจััด ซึ่่�งมีีความแตกต่่างของลัักษณะอาหาร ลัักษณะ
ภููมิิอากาศและปััจจััยในการดำำ�เนิินชีีวิิตของแต่่ละภาค จึึง
ควรมีีความรอบรู้้ด้้� านพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารที่่�ถููก
ต้้อง สร้้างความตระหนัักและความเชื่่อ� ให้้กัับผู้้ใ� หญ่่และ
ผู้้� สููงอายุุ รวมทั้้�งผู้้�ดูู แลเกี่่�ยวกัับการบริิโภคอาหารที่่�
ถููกต้้อง เพื่่อ� ส่่งเสริิมภาวะโภชนาการตามวััยและป้้องกััน
ภาวะทุุพโภชนาการ สำำ�หรัับภาวะโภชนาการของผู้้�ใหญ่่
และผู้้�สููงอายุุของการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่า ไม่่มีีความแตก
ต่่างกััน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าเกืือบ
ครึ่่�งหนึ่่�งของผู้้�ใหญ่่มีโี ภชนาการเกิินเกณฑ์์31,32
จากผลการศึึกษาครั้้�งนี้้� พบว่่า ตััวอย่่างผู้้�ใหญ่่มีี
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารที่่�ไม่่เหมาะสม โดยสััดส่่วน
ที่่�บริิโภคอาหารที่่�มีรี สหวาน เกืือบครึ่่ง� หนึ่่�งหรืือมากกว่่า
ครึ่่ง� หนึ่่�ง คืือ ดื่่ม� เครื่่อ� งดื่่ม� รสหวาน (มีีน้ำำ��ตาลเกิิน 6 ช้้อน
ชา) รัับประทานขนมหวาน รัับประทานผลไม้้ที่่�มีรี สหวานจััด
รัับประทานอาหารที่่�มีีรสหวานจััด ซึ่่�งอาหารรสหวานจะ
ทำำ�ให้้เกิิดการย่่อยเป็็นน้ำำ��ตาลโมเลกุุลเดี่่�ยว ที่่�จะสะสม
ในรููปของไขมัันไตรกลีีเซอร์์ ไ รด์์ แ ละเนื้้� อ เยื่่� อ ไขมััน
ใต้้ผิิวหนััง (adipose tissue) เมื่่อ� มีีการเผาผลาญพลัังงาน
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ของร่่างกายต่ำำ��ลงจากกิิจกรรมทางกายในการทำำ�งานอยู่่�
ในอิิริยิ าบถเดิิม ๆ เป็็นระยะเวลานาน มีีการออกแรงและ
เคลื่่อ� นไหวร่่างกายค่่อนข้า้ งน้้อย จึึงส่่งผลให้้วััยผู้้ใ� หญ่่มีี
ภาวะโภชนาการเกิินเกณฑ์์ได้้31 ในการศึึกษาครั้้ง� นี้้� พบว่่า
ประมาณครึ่่ง� หนึ่่�งของผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุมีีดััชนีีมวลกาย
เกิินเกณฑ์์ ส่่วนผู้้�สููงอายุุมีีดััชนีีมวลกายน้้อยกว่่าเกณฑ์์
ซึ่่ง� ใกล้้เคีียงกัับการศึึกษาที่่�ผ่า่ นมา32 โดยสาเหตุุอาจเกิิด
จากการสนัับสนุุนจากครอบครััว สถานะทางสัังคมและ
เศรษฐกิิจ โดยที่่�ผู้สูู้� งอายุุอยู่่�ตามลำำ�พััง ไม่่ได้้รัับการดููแล
จากบุุตรหลานอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทำำ�ให้้การรัับประทาน
อาหารในแต่่ละมื้้�อไม่่ถููกต้้องตามหลัักโภชนาการ และ
ผู้้�สููงอายุุบางรายมีีภาวะสุุขภาพร่่างกายที่่�ไม่่อำำ�นวยและ
ความสะดวกในการจััดหาอาหาร และการเข้้าถึึงแหล่่ง
อาหารได้้ด้้วยตนเอง24 รวมทั้้�งเนื่่�องจากวััยผู้้�สููงอายุุมีี
ข้อ้ จำำ�กััดในการเคลื่่อ� นไหวลดลง กิิจกรรมทางกายลดลง
การดำำ�เนิินกิจวัั
ิ ตรประจำำ�วัันที่่เ� ปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม22
ระบบการเผาผลาญพลัังงาน และการออกกำำ�ลัังกายที่่�
ลดลงหรืือไม่่มีีการออกกำำ�ลัังกายจึึงส่่งผลให้้มีีภาวะทุุพ
โภชนาการได้้13
ด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าววััยผู้้ใ� หญ่่และผู้้สูู� งอายุุมีคี วาม
แตกต่่างกัันของพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร แต่่ภาวะ
โภชนาการไม่่แตกต่่างกััน โดยเฉพาะภาวะโภชนาการ
ของผู้้�สููงอายุุมีีหลายปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะการ
เปลี่่�ยนแปลงตามกระบวนการสููงอายุุ ดัังนั้้น 
� การคััดกรอง
และประเมิินคััดกรองภาวะโภชนาการที่่�ดีีจึึงควรเริ่่�ม
ตั้้ง� แต่่วััยผู้้ใ� หญ่่ เพื่่อ� วางแผนและส่่งเสริิมสุขุ ภาพในการ
ป้้องกัันภาวะทุุพโภชนาและกลุ่่�มโรคเรื้้�อรัังทั้้�งในผู้้�ใหญ่่
และผู้้�สููงอายุุต่่อไป

ข้้อเสนอแนะ
ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�มีข้ี ้อเสนอแนะดัังนี้้�
1. ด้้านการปฏิิ บััติิ ก ารพยาบาลควรเน้้นให้้
บุุคลากรทางสุุขภาพให้้ความสำำ�คััญและนำำ�ข้้อมููลวิิจัยั ใน
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กรรณิิการ์์ ศรีีสมทรง และคณะ
การออกแบบกิิจกรรมให้้ความรู้้�ด้้านพฤติิกรรมการ
บริิโภคอาหารที่่�เหมาะสมที่่�สอดคล้้องกัับระดัับภาวะ
โภชนาการเฉพาะเจาะจงตามกลุ่่�มวััย
2. ด้้านการวิิจััย ควรมีีการศึึกษาเชิิงทดลองใน
การเปรีียบเทีียบประสิิทธิิผลของโปรแกรมปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมสุุขภาพในกลุ่่�มวััยผู้้�ใหญ่่และผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
ภาวะโภชนาการเกิินเกณฑ์์
3. ผลการศึึ ก ษาพบว่่ า ผู้้� ใ หญ่่ แ ละผู้้� สูู งอายุุ
ครึ่่�งหนึ่่�งมีีภาวะโภชนาการเกิินเกณฑ์์ ซึ่่�งจััดเป็็นความ
เสี่่� ย งต่่ อ ปัั ญ หากลุ่่�มอาการเมแทบอลิิ ก และปัั ญ หา
สุุขภาพเรื้้�อรัังตามมา ควรดำำ�เนิินการติิดตามประเมิิน
ภาวะโภชนาการด้้วยตนเองและโดยบุุคลากรสุุขภาพ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
4. กลุ่่�มตััวอย่่ า งอยู่่�ภายใต้้โครงการแผน
ยุุ ท ธศาสตร์์ อ าหารของสำำ�นัั กงานสร้้างเสริิ มสุุ ข ภาพ
(สสส.) หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งในระดัับตำำ�บล อำำ�เภอ และ
จัังหวััดควรพิิจารณาเสนอประเด็็นภาวะโภชนาการและ
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารเพื่่อ� สุุขภาวะของประชาชน
เป็็นนโยบายเร่่งด่่วนในการดำำ�เนิินการแบบมีีส่่วนร่่วม
ของทุุกภาคส่่วนเพื่่อ� ลดปััญหาภาวะทุุพโภชนาการต่่อไป
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