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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีผลท�ำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง และน�ำไปเสนอแนะแนวทางในการลด
การเกิดภาวะอ้วนลงพุงในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วิธีด�ำเนินการวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้แบบสอบถามในการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อภาวะอ้วนลงพุง ในประชากรกลุ่มวัยท�ำงานในเขตเมือง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 351 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 177 คน เชี่ยวชาญเฉพาะ 31 คน และ
สนับสนุนทั่วไป 143 คน เพื่อเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างทางวิถีชีวิต สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ
ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถิติ chi – square และ logistic regression
ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีปัจจัยน�ำลักษณะข้อมูลทั่วไปที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ้วนลงพุง
คือ เพศ มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ้วนลงพุง (P<0.01) พบว่า เพศหญิงมีโอกาสเกิดภาวะอ้วนลงพุง 2.12 เท่า
(95% CI : 1.23-3.51) และสถานภาพผูส้ มรสแล้วมีโอกาสเกิดภาวะอ้วนลงพุง 1.5 เท่า (P=0.027) อีกทัง้ ด้านความรู้
ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกายของกลุ่มที่มีภาวะอ้วนลงพุง อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า
กลุ่มที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) รวมทั้งปัจจัยเอื้อ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
เครื่องดื่ม (เฉลี่ยต่อมื้อ) มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ้วนลงพุง (P=0.035) และปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
อ้วนลงพุง คือ สมาชิกในครอบครัวมีคนอ้วน (P=0.005)
สรุป: กระบวนการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนลงพุงของคนในชุมชนเขตเมือง ต้องด�ำเนินการแก้ไข
ตามกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบที่เหมาะสม เน้นปัจจัยน�ำด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ส่งเสริม
และลดความเสี่ ย งของการเกิ ด ภาวะอ้ ว นลงพุ ง โดยการจั ด การรู ป แบบการให้ ค วามรู ้ ก ารจั ด การตนเอง
(self-management education) และการใช้หลายวิธรี ว่ มกัน (multi-strategy) ควรมีการก�ำหนดนโยบายองค์กร
ในการลดภาวะอ้วนลงพุงของบุคลากร จัดให้มีกิจกรรมส�ำหรับบุคลากร (การให้ความรู้ การออกก�ำลังกาย ฯลฯ)
และจัดให้มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งพื้นที่การออกก�ำลังกาย อีกทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านทาง
ระบบสารสนเทศในองค์กร พร้อมทั้งมีทีมสหวิชาชีพในการติดตามและให้ข้อมูล
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Abstract
Objective: To study Lifestyle Factors Associated with Obesity in Urban Workers: A Case Study of
Faculty of Medicine Personnel, Vajira Hospital.
Methods: This research is a descriptive research employing waistline measurement and questionnaire.
The questionnaire covers lead factors, contributing factors and supplementary factors
leading to obesity and suggested activities for reducing obesity. The results were analyzed
with descriptive statistics, frequency, percentage, averages and standard deviations
and statistical analysis using Chi-square value and Logistic regression.
Results: The 3 sampled groups consist of 177 professional, 31 specialists and 143 supporting
personnel. The results showed that the obesity group had lead factors associated with general
characteristics on gender affecting obesity (P<0.01). Female were found to at risk of being
obese 2.12 times (95% CI: 1.23-3.51) more than male. Married persons were more likely to be
obese 1.5 times (P=0.027) than single persons. Knowledge, attitude and consumption behavior
and exercise behavior of obese persons were at a lower level than non-obese persons.
Contributing factors affecting obesity include meal and drink expenditure (P=0.035).
Supplementary factors affecting obesity include an obese family member (P=0.005).
Conclusion: Recommendations on reducing obesity among personnel are implementing organization
policy on reducing obesity, arrange for activities for personnel (knowledge dissemination,
exercise, etc.), provide clean food cafeteria as well as exercising facilities. The program can be
strengthened by the organization information network and multidisciplinary team to monitor
and providing information.
Keywords: Urban lifestyle, Obesity, Urban Workers
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บทน�ำ

ตามกระแสความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและวัตถุ จะพบว่า
ในกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี มีการบริโภคอาหารจานด่วนสูงที่สุด
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพ
เช่น อาหารที่ท�ำให้เกิดโรคอ้วน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคเบาหวาน เฉลี่ย 2 - 5 มื้อ/สัปดาห์
เช่น การบริโภคขนมหวาน อาหารที่ปรุงด้วยกะทิ เนื้อสัตว์ที่มี
ไขมัน เบเกอรี่ และการบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม4 รวมทั้งขาด
การออกก� ำ ลั ง กาย เนื่ อ งจากเป็ น สั ง คมในเมื อ ง มี วิ ถี ชี วิ ต
แบบอยู่นิ่งๆ ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมาก มีแนวโน้มที่จะมี
อาการป่วย ซึง่ เป็นผลเกีย่ วเนือ่ งมาจากการมีนำ�้ หนักตัวเกินหรือ
เป็นโรคอ้วน ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non Communicable Disease - NCD) เช่น
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง
โรคมะเร็ง ส�ำหรับคนทีอ่ ว้ นลงพุงและเป็นเบาหวาน มีโอกาสเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ 5 เท่า ท�ำให้มอี ตั ราเสีย่ ง
ต่อการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดมากขึ้น6-7
คนวัยท�ำงานทีท่ ำ� งานในชุมชนเมือง มักมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ ร่งรีบ
จากการจราจรติดขัด ต้องใช้เวลามาก ในการเดินทาง ใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในสถานที่ท�ำงานและลักษณะของสถานที่ท�ำงาน
เป็นอาคารสูง อาจไม่เอื้อต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น
การออกก�ำลังกาย ประกอบกับการด�ำเนินชีวิตในสังคมเมือง
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร
ล้ ว นช่ ว ยทุ ่ น แรงให้ ไ ม่ ต ้ อ งออกก� ำ ลั ง ในการท� ำ กิ จ กรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปั จ จั ย เสี่ ย งของการเกิ ด ภาวะอ้ ว นลงพุ ง ของบุ ค ลากร
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีภารกิจ
ต่ อ สุ ข ภาวะของประชาชน และเป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความเชีย่ วชาญในหลายศาสตร์ หลายสาขา จะมีความรู้ มีทศั นคติ
มีพฤติกรรมอย่างไร โดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุจากปัจจัย
ส่วนบุคคล พฤติกรรมส่วนบุคคล สังคม สถาบัน และนโยบาย
สาธารณะ เพื่อไปใช้ในการเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็น
แนวทางในการป้องกันภาวะอ้วนลงพุงให้บุคลากรต่อไป

ภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) เป็นกลุม่ อาการ
ที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการ เผาผลาญอาหาร
ในร่างกาย ส่งผลให้มีไขมันสะสมที่หน้าท้องและมีรอบเอว
ขนาดใหญ่ หรือที่เราเรียกว่า อ้วนลงพุง (central obesity)
ทั้งยังมีระดับความดันโลหิต ไขมัน และน�้ำตาลในเลือดสูง1-2
จากรายงานสุขภาพประจ�ำปี 2556 กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เป็น
โรคเรือ้ รังต่างๆ หรือเรียกว่าโรควิถชี วี ติ ทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคหลอดเลื อ ดสมอง และโรคมะเร็ ง เนื่ อ งจากโรคอ้ ว น
เป็นโรคที่เกิดจากการมีวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยง
จากการเปลีย่ นแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ3
โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของคนไทยที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิต ค่านิยม แบบแผน
การบริโภค วัฒนธรรมการบริโภค ความแตกต่างทางประชากร
และภาวะความเร่งรีบ พบว่ามีการบริโภคอาหารส�ำเร็จรูป
การบริโภคอาหารกลุม่ ทีม่ ไี ขมันสูง อาหารจานด่วน กลุม่ อาหาร
แปรรูปต่างๆ รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ น�ำ้ อัดลมและเครือ่ งดืม่ ทีม่ รี สหวาน
มากขึ้น4
ปัจจุบนั จากแผนงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ปี 2560-2564
พบว่ า ภาวะน�้ ำ หนั ก เกิ น และภาวะอ้ ว น เป็ น ความชุ ก
ระดับต้นๆ ข้อมูลในปี 2558 จากตัวอย่าง 22,502 คน พบว่า
น�้ ำ หนั ก เกิ น ร้ อ ยละ 30.5 และมี ภ าวะอ้ ว นร้ อ ยละ 7.5
(ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) (กก./ตารางเมตร)
(ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
2560) และเมื่อดูโดยรวมทั้งประเทศ จ�ำแนกตามภาคพบว่า
ภาวะอ้วนลงพุงพบมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร รองลงมา
คื อ ภาคกลาง และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามล� ำ ดั บ 5
โดยพบว่าคนเมืองมีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าคนชนบท และ
เมื่ อ แบ่ ง คนไทยเป็ น 5 กลุ ่ ม ตามระดั บ รายได้ จะเห็ น ว่ า
กลุ ่ ม คนรวยที่ สุ ด มี ภ าวะน�้ ำ หนั ก เกิ น และอ้ ว นมากกว่ า
กลุม่ คนจนทีส่ ดุ ข้อมูลการส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2551 – 2553 ในคนไทย
อายุ 15 ปีขึ้นไป การบริโภคอาหารที่ประกอบด้วยน�้ำตาล วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความชุ ก ภาวะอ้ ว นลงพุ ง ในบุ ค ลากร
และแป้งมีมากขึ้น เมื่อเทียบกับประมาณเมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา
เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า มีพฤติกรรมการบริโภคแบบชาวตะวันตก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วิถีชีวิตคนเมืองวัยท�ำงานที่มีผลต่อภาวะอ้วนลงพุง: กรณีศึกษาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ปวีณา ประเสริฐจิตร วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลท�ำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง
ในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการลดการเกิ ด ภาวะ
อ้วนลงพุงในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ
ภาวะอ้วนลงพุง ในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อให้เป็น
ตั ว แทนของบุ ค ลากร ซึ่ ง มี ห ลายกลุ ่ ม วิ ช าชี พ แตกต่ า งกั น
ตามลักษณะงาน เพือ่ เป็นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามแตกต่าง
ทางวิถีชีวิต จึงแบ่งกลุ่มต�ำแหน่งตามสายงาน 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร
นักกายภาพบ�ำบัด และนักรังสีวทิ ยา เป็นต้น กลุม่ เชีย่ วชาญเฉพาะ
เช่น นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทัว่ ไป นักวิชาการศึกษา
และนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น กลุ่มสนับสนุนทั่วไป
เช่น พนักงานทัว่ ไป พนักงานเปล เป็นต้น รวมทัง้ หมด 2,879 คน
โดยการค�ำนวณใช้สูตร Yamane จึงได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 351 คน และกระจายกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ตามกลุม่ ต�ำแหน่งตามสายงาน โดยใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ
ตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling)
จึงได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่างจ�ำแนกตามกลุม่ ต�ำแหน่งตามสายงาน
(กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 177 คน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ 31 คน
และกลุม่ สนับสนุนทัว่ ไป 143 คน) เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ได้ทงั้ สิน้ 351 คน เก็บข้อมูลตัง้ แต่ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
การท�ำวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการตามหลักจริยธรรมสากล
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เลขที่โครงการ
COA 013/2562
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการพัฒนา
ตามล� ำ ดั บ ขั้ น ตอน โดยศึก ษางานวิจัยที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้ง
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หลักวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล น�ำเครื่องมือดังกล่าวไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
และความตรงของเนื้อหา IOC เท่ากับ 1 ผ่านการตรวจสอบ
ค่าความเชือ่ มัน่ (reliability) โดยการ Try out กลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะ
ความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจ�ำนวน
30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น (reliability) เท่ากับ 0.879
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นี้
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามกรอบแนวคิด
(precede model) ประกอบไปด้วย 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วยข้อมูล
เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ (ต�ำแหน่ง) รายได้/เดือน สถานภาพสมรส ประวัติ
การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว โรคประจ�ำตัว นอนหลับพักผ่อน
ช่วงเวลาใด เวลาพักผ่อนกี่ชั่วโมงต่อวัน สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทานอาหารรสชาติใด แบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (check list) และเติมข้อความ (open ended)
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาแล้ว จ�ำนวน 14 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปั จ จั ย น� ำ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ภาวะ
อ้วนลงพุง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วัดระดับปัจจัยน�ำทีส่ ง่ ผลต่อภาวะ
อ้วนลงพุง ได้แก่ วัดระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 33 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยเอื้อที่ส่งผลต่อภาวะ
อ้วนลงพุง มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับปัจจัยเอื้อ ที่ส่งผลต่อ
ภาวะอ้วนลงพุง ได้แก่ แหล่งอาหารทีซ่ อื้ ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ อาหาร
สถานที่ออกก�ำลังกาย ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบเลือกตอบ
(check list) และเติมข้อความ (open ended) ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงของเนือ้ หา และการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม จ�ำนวน 3 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อภาวะ
อ้วนลงพุง มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับปัจจัยเสริม ที่ส่งผลต่อ
ภาวะอ้วนลงพุง ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวทีอ่ ว้ น การได้รบั ข้อมูล
ข่าวสาร ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบเลือกตอบ (check list)
และเติมข้อความ (open ended) ผ่านการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา และการตรวจสอบความเชื่อมั่น ประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม จ�ำนวน 4 ข้อ
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามข้อเสนอแนะกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
สุขภาพเพือ่ ลดภาวะอ้วนลงพุง มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ วัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมด้านโภชนาการ
กิจกรรมออกก�ำลังกาย ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบเลือกตอบ
(check list) ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา และการตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย ข้อค�ำถาม จ�ำนวน 2 ข้อ

ยินยอมหรือไม่ยนิ ยอมก่อนเก็บข้อมูล ท�ำการแจกแบบสอบถาม
แก่กลุม่ ตัวอย่าง และอธิบายชีแ้ จงการตอบแบบสอบถามให้ถกู ต้อง
โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ประมาณ 1 เดือน
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ความถูกต้อง
และความครบถ้วนของข้อมูล น�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้มาให้คะแนน
และวิเคราะห์ข้อมูล ตามวิธีการทางสถิติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ รั บ รองวิ จั ย จากผู ้ อ� ำ นวยการ
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2. ท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อขอ
จริยธรรมการวิจัยที่ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล และคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
3. น�ำแบบสอบถามไปด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยลงพืน้ ที่
และวัดเส้นรอบเอวของกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยใช้เกณฑ์
ของเครือข่ายคนไทยไร้พงุ และการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
ในการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 4 (พ.ศ. 2551-2552) คือ เส้นรอบเอว
≥ 90 เซนติเมตร ในผู้ชาย และ ≥ 80 เซนติเมตร ในผู้หญิง
เป็นเกณฑ์พจิ ารณาในการระบุภาวะอ้วนลงพุง และน�ำหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณา

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะ
อ้วนลงพุงมีปัจจัยน�ำลักษณะข้อมูลทั่วไปที่มีความสัมพันธ์
ต่ อ ภาวะอ้ ว นลงพุ ง คื อ เพศ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
อ้วนลงพุง โดยเพศหญิงมีภาวะอ้วนลงพุงมากทีส่ ดุ ร้อยละ 81.5
เมื่อพิจารณาโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุง พบว่า
เพศหญิงมีโอกาสเกิดภาวะ อ้วนลงพุง 2.12 เท่า (95% CI :
1.23-3.51) และพบว่ า สถานภาพสมรสมี ค วามสั ม พั น ธ์
กั บ ภาวะอ้ ว นลงพุ ง โดยสถานภาพโสดมี ภ าวะอ้ ว นลงพุ ง
มากที่สุด ร้อยละ 47.0 เมื่อพิจารณาโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะอ้วนลงพุง พบว่าสถานภาพหย่า/หม้าย มีโอกาสเสี่ยง
ต่ อ ภาวะอ้ ว นลงพุ ง 4.61 เท่ า (95% CI : 1.41-15.02)
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1:
ความชุกของภาวะอ้วนลงพุงและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำลักษณะข้อมูลทัว่ ไปทีม่ ผี ลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
ค่านัย
95%CI for OR
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ส�ำคัญ
ตัวแปรที่ศึกษา
ทาง
ไม่มภี าวะ
มีภาวะ
OR
ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
อ้วนลงพุง อ้วนลงพุง สถิติ
เพศ		
ชาย
65 (32.5) 28 (18.5) <0.01*
2.12
1.23
3.51
ref
หญิง
135 (67.5) 123 (81.5)
อายุ
18 - 25 ปี
0 (0.0)
0 (0.0)
26 - 35 ปี
36 (18.0) 13 (8.6)
0.31
0.15
0.65
0.101
36 - 45 ปี
62 (31.0) 37 (24.5)
0.51
0.29
0.95
46 - 55 ปี
56 (28.0) 47 (31.1)
0.72
0.41
1.24
55 ปีขึ้นไปref
46 (23.3) 54 (35.8)
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ตารางที่ 1:
ความชุกของภาวะอ้วนลงพุงและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำลักษณะข้อมูลทัว่ ไปทีม่ ผี ลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุม่ ตัวอย่าง (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง
ค่านัย
95%CI for OR
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ส�ำคัญ
ตัวแปรที่ศึกษา
ทาง
ไม่มภี าวะ
มีภาวะ
OR
ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
อ้วนลงพุง อ้วนลงพุง สถิติ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
52 (26)
48 (31.8)
1.15
0.76
2.85
0.451
ปริญญาตรี
113 (56.5) 81 (53.6)
1.14
0.62
2.19
สูงกว่าปริญญาตรีref
35 (17.5) 22 (14.6)
อาชีพ (ต�ำแหน่ง)
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะref
102 (51.0) 75 (49.7)
0.356
กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ
21 (10.5) 10 (6.6)
0.65
0.29
1.46
สนับสนุนทั่วไป
77 (38.5) 66 (43.7)
1.21
0.75
1.81
รายได้/เดือน
น้อยกว่า 10,000 บาทref
2 (1.0)
4 (2.6)
10,000 – 20,000 บาท
67 (33.5) 49 (32.5)
0.37
0.06
2.81
0.081
20,001 – 30,000 บาท
58 (29.0) 28 (18.5)
0.24
0.04
1.34
30,001 – 40,000 บาท
31 (15.5) 24 (15.9)
0.39
0.71
2.30
40,001 ขึ้นไป
42 (21.0) 46 (30.5)
0.55
0.10
3.14
สถานภาพสมรส
โสดref
119 (59.5) 71 (47.0)
สมรส
76 (38.0) 68 (45.0) 0.027*
1.50
0.97
2.33
หม่าย/หย่า
4 (2.0)
11 (7.3)
4.61
1.41
15.02
แยกกันอยู่
1 (0.5)
1 (0.7)
1.70
0.10
27.22
ประวัตกิ ารเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
ไม่มrefี
81 (40.5) 47 (31.1) 0.125
มี
119 (59.5) 109 (58.9)
1.52
0.97
2.37
โรคประจ�ำตัวของท่าน
ไม่มrefี
147 (73.5) 98 (64.9) 0.100
มี
53 (26.5) 53 (35.1)
1.50
0.95
2.37
ช่วงเวลาในการพักผ่อน
22.00 – 06.00 น.ref
184 (92.0) 140 (92.7) 0.843
07.00 – 20.00 น.
16 (8.0)
11 (7.3)
0.90
0.41
2.01
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ตารางที่ 1:
ความชุกของภาวะอ้วนลงพุงและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำลักษณะข้อมูลทัว่ ไปทีม่ ผี ลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุม่ ตัวอย่าง (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง
ค่านัย
95%CI for OR
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ส�ำคัญ
ตัวแปรที่ศึกษา
ทาง
ไม่มภี าวะ
มีภาวะ
OR
ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
อ้วนลงพุง อ้วนลงพุง สถิติ
เวลาพักผ่อนกี่ชั่วโมงต่อวัน
1 – 3 ชั่วโมง ref
9 (4.5)
4 (2.6)
0.542
3 – 6 ชั่วโมง
125 (62.5) 101 (66.9)
1.82
0.54
6.08
มากกว่า 6 ชั่วโมง
66 (3.0) 46 (30.5)
1.57
0.45
5.40
สูบบุหรี่หรือยาเส้น
ไม่เคยสูบref
170 (85.0) 125 (82.8)
ยังสูบอยู่
7 (3.5)
5 (3.3)
0.796
0.97
0.30
3.13
ไม่สูบแล้ว
23 (11.5) 21 (13.9)
1.24
0.70
2.34
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ดื่มref
119 (59.5) 86 (57.0)
ทุกวัน
0 (0.0)
2 (1.3)
0.400
0.00
0.00
0.00
1 – 5 ครั้ง/สัปดาห์
5 (2.5)
5 (3.3)
1.38
0.34
4.93
นานๆ ครั้ง
76 (38.0) 58 (38.4)
1.10
0.70
1.64
ชอบทานอาหารรสชาติใด
เปรี้ยวref
65 (32.5) 49 (32.4)
หวาน
83 (41.5) 61 (40.4) 0.943
1.01
0.60
1.60
มัน
9 (4.5)
9 (6.0)
1.33
0.50
3.60
เค็ม
43 (21.5) 32 (21.2)
1.01
0.55
1.78
ความสั ม พั น ธ์ ป ั จ จั ย น� ำ ด้ า นความรู ้ ในการบริ โ ภค อาหารและการออกก�ำลังกายอยูใ่ นระดับสูง และกลุม่ ตัวอย่าง
อาหารและการออกก�ำลังกายที่มีผลต่อภาวะอ้วนลงพุง พบว่า ที่มีภาวะอ้วนลงพุง ส่วนใหญ่มีความรู้ในการบริโภคอาหาร
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่มภี าวะอ้วนลงพุง ส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ นการบริโภค และการออกก�ำลังกายอยูใ่ นระดับต�่ำ ดังตารางที่ 2, 3
ตารางที่ 2:
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำด้านความรู้การบริโภคอาหารที่มีผลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยน�ำความรู้
ผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 200) ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 151)
ด้านการบริโภคอาหาร
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ระดับสูง
171 (85.5)
27 (14.9)
ระดับต�่ำ
29 (14.5)
124 (82.1)

ค่านัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
<0.01*

วิถีชีวิตคนเมืองวัยท�ำงานที่มีผลต่อภาวะอ้วนลงพุง: กรณีศึกษาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ปวีณา ประเสริฐจิตร วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล

77

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง

ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3:
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำด้านความรู้การออกก�ำลังกายที่มีผลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยน�ำความรู้
ผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง (n=200) ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 151)
ด้านการออกก�ำลังกาย
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ระดับสูง
194 (97.0)
44 (29.1)
ระดับต�่ำ
6 (3.0)
107 (70.9)
ความสั ม พั นธ์ป ัจ จัยน�ำด้านทัศนคติ ในการบริโภค
อาหารและการออกก� ำ ลั ง กายที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะอ้ ว นลงพุ ง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง ส่วนใหญ่มีทัศนคติ
ในการบริ โ ภคอาหารและการออกก� ำ ลั ง กายอยู ่ ใ นระดั บ ดี
และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ภ าวะอ้ ว นลงพุ ง ส่ ว นใหญ่ มี ทั ศ นคติ
ในการบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกายอยู่ในระดับไม่ดี
ดังตารางที่ 4, 5
ความสัมพันธ์ปัจจัยน�ำด้านพฤติกรรม ในการบริโภค
อาหารและการออกก�ำลังกายทีม่ ผี ลต่อภาวะอ้วนลงพุง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

ค่านัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
<0.01*

ในการบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม และ
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ภี าวะอ้วนลงพุง ส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ นการบริโภค
อาหารและการออกก�ำลังกายที่ไม่เหมาะสม ดังตารางที่ 6, 7
ความสั ม พั น ธ์ ป ั จ จั ย เอื้ อ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ ภาวะ
อ้วนลงพุง คือ ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ อาหาร เครือ่ งดืม่ (เฉลีย่ ต่อมือ้ )
มีความสัมพันธ์ต่อภาวะอ้วนลงพุง (P=0.035) ดังตารางที่ 8
ความสัมพันธ์ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
อ้วนลงพุง คือ สมาชิกในครอบครัวมีคนอ้วน (P=0.005)
ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 4:
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำด้านทัศนคติด้านการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุง ในกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยน�ำทัศนคติ
ผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง (n=200) ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 151) ค่านัยส�ำคัญ
ด้านการบริโภคอาหาร
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ทางสถิติ
ระดับดี
141 (70.5)
10 (6.6)
<0.01*
ระดับไม่ดี
48 (24.0)
141 (93.4)
ตารางที่ 5:
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำด้านทัศนคติด้านการออกก�ำลังกายที่มีผลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุง ในกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยน�ำทัศนคติ
ผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 200) ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 151) ค่านัยส�ำคัญ
ด้านการออกก�ำลังกาย
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ทางสถิติ
ระดับดี
166 (83.0)
15 (9.9)
<0.01*
ระดับไม่ดี
34 (17.0)
136 (90.1)
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ตารางที่ 6:
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยน�ำพฤติกรรม ผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 200) ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 151) ค่านัยส�ำคัญ
ด้านการบริโภคอาหาร
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ทางสถิติ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
147 (73.5)
21 (13.9)
<0.01*
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
53 (26.5)
130 (86.1)
ตารางที่ 7:
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำพฤติกรรมด้านการออกก�ำลังกายที่มีผลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยน�ำพฤติกรรม ผู้ที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง (n = 200) ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (n=151)
ค่านัยส�ำคัญ
ด้านการออกก�ำลังกาย
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ทางสถิติ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
142 (71.0)
34 (3.5)
<0.01*
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
58 (29.0)
117 (77.5)
ตารางที่ 8:
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อที่มีผลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้ ไี่ ม่มภี าวะอ้วนลงพุง ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปัจจัยเอื้อ
(n=200)
(n=151)
ที่ส่งผลต่อภาวะอ้วนลงพุง
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เลือกซื้ออาหารจากแหล่งใดมากที่สุด
ร้านอาหารแผงลอย
93 (46.5)
70 (46.4)
ห้างสรรพสินค้า
23 (11.5)
15 (9.9)
ร้านสะดวกซื้อ
28 (14.0)
21 (13.9)
ร้านค้าสวัสดิการ
25 (12.5)
18 (11.9)
ปรุงเอง
31 (15.5)
27 (17.9)
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม (เฉลี่ยต่อมื้อ)
น้อยกว่า 50 บาท
27 (13.5)
14 (9.3)
50 – 100 บาท
134 (67.0)
90 (59.6)
มากกว่า 100 บาท
39 (19.5)
47 (31.1)
สถานที่ในการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
ไม่ออกก�ำลังกาย
58 (29.0)
51 (33.8)
บริเวณบ้าน
78 (39.0)
71 (47.0)
สวนสาธารณะและศูนย์สุขภาพ
28 (14.0)
17 (11.3)
สนามกีฬา
8 (4.0)
3 (2.0)
ที่ว่างหรือลานเอนกประสงค์
5 (2.5)
1 (0.7)
บริเวณที่ท�ำงาน
8 (4.0)
3 (2.0)
อื่นๆ
15 (7.5)
5 (3.5)

ค่านัยส�ำคัญ
ทางสถิติ

0.972

0.035*
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ตารางที่ 9:
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการมีภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้ ไี่ ม่มภี าวะอ้วนลงพุง ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปัจจัยเสริม
(n = 200)
(n = 151)
ที่ส่งผลต่อภาวะอ้วนลงพุง
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
ครอบครัวของท่านมีคนอ้วน
มี
110 (55.0)
60 (39.7)
ไม่มี
90 (45.0)
91 (60.3)
ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการหรือไม่
ได้รับเป็นประจ�ำ (5 ครั้ง/สัปดาห์)
47 (23.5)
34 (22.5)
ได้รับเป็นบางครั้ง (น้อยกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์)
153 (76.5)
117 (77.5)
ได้ข้อมูลข่าวสารการออกก�ำลังกาย
ได้รับเป็นประจ�ำ (5 ครั้ง/สัปดาห์)
58 (29.0)
36 (23.8)
ได้รับเป็นบางครั้ง (น้อยกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์)
142 (71.0)
115 (76.2)
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลดความอ้วน
ได้รับเป็นประจ�ำ (5 ครั้ง/สัปดาห์)
53 (26.5)
39 (25.8)
ได้รับเป็นบางครั้ง (น้อยกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์)
147 (73.5)
112 (74.2)
แนวทางการลดความอ้วนลงพุงในบุคลากร
จากผลการศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ภาวะอ้วนลงพุง
พบว่า สาเหตุเกิดจากการขาดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
มี ผ ลโดยตรงต่ อ การเกิ ด ภาวะอ้ ว นลงพุ ง อี ก ทั้ ง ปั จ จั ย เอื้ อ
ด้านการหาแหล่งซือ้ ขาย อาหาร ค่าใช้จา่ ยจากรายได้จงึ มีผลต่อ
การเกิดปัจจัยอ้วนลงพุงทั้งสิ้น และปัจจัยเสริมด้านกรรมพันธุ์
ที่บุคคลในครอบครัวมีรูปร่างอ้วนยังส่งผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีการ
ด�ำเนินชีวติ ของคนในเขตเมืองจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ปัจจุบนั พบว่า
มีรูปแบบต่างๆ ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
ให้ผทู้ มี่ ภี าวะอ้วน ลงพุงจัดการตนเองเพือ่ ป้องกันโรคทีม่ าจาก
ภาวะอ้ ว นลงพุ ง หลายรู ป แบบ แต่ เ นื่ อ งจากกรณี ศึ ก ษานี้
คือ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางการพยาบาลและอยู ่ ใจกลางเมื อ งซึ่ ง มี ส าธารณู ป โภค
และบริโภคที่สมบูรณ์ จึงได้มีข้อเสนอแนะตามบริบทและ
วิถีการด�ำเนินชีวิตของคนเมือง ดังนี้
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0.005*
0.829
0.280
0.887

1. กระบวนการพัฒนารูปแบบการด�ำเนินงานเพื่อลด
ภาวะอ้วนลงพุงของคนในชุมชนเขตเมือง ต้องด�ำเนินงานแก้ไข
ตามกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบที่เหมาะสม โดยเน้น
ปัจจัยน�ำด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ส่งเสริมและ
ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะอ้วนลงพุง โดยการจัดการ
รูปแบบ ดังนี้
		 1.1 การให้ ค วามรู ้ ก ารจั ด การตนเอง (selfmanagement education) ใช้รปู แบบการให้ความรูก้ ารจัดการ
ตนเองโดยเป็นรายกลุ่ม ใช้ลักษณะการถาม – ตอบ โดยให้
กลุ่มตัวอย่างตั้งค�ำถามเกี่ยวกับโรคอ้วนลงพุง หลักการจัดการ
ตนเองในเรือ่ งการรับประทานอาหาร และเพิม่ การออกก�ำลังกาย
โดยให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารใน 1 วัน และแนะน�ำ
การออกก�ำลังกายทุกวันอย่างน้อย 30 นาที
		 1.2 การใช้ห ลายวิธีร่ว มกัน (multi-strategy)
รูปแบบการให้ความรู้ และการฝึกความสามารถของบุคคล
เป็ น กลุ ่ ม ย่ อ ย ร่ ว มกั บ การให้ คู ่ มื อ การจั ด การตนเองและ
การติดตามเยีย่ มทางโทรศัพท์ สามารถท�ำให้ผเู้ ป็นโรคอ้วนลงพุง
มีความรู้ในการจัดการตนเองด้านการบริโภคอาหาร และ
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การออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสม เกิดผลลัพธ์ทางคลินกิ ทีด่ ตี ามมา
เช่น กิจกรรมให้ความรู้เป็นกลุ่มย่อยเกี่ยวกับโรคอ้วนลงพุง
และหลักการให้การจัดการตนเองเพือ่ ลดน�ำ้ หนัก การอภิปราย
กลุ่มย่อยและฝึกทักษะการจัดการตนเองในเรื่องการควบคุม
อาหารและการเดินเร็ว เพื่อลดน�้ำหนัก รวมทั้งการให้คู่มือ
การส่งเสริมการจัดการตนเองและติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์
ติดตามเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
2. การวางแผนการปฏิบัติ ด้านการแก้ไขปัจจัยเอื้อ
พืน้ ทีแ่ หล่งการเลือกซือ้ อาหาร ค่าใช้จา่ ยในการเลือกซือ้ อาหาร
และสถานที่ที่เอื้อต่อการออกก�ำลังกาย เนื่องจากบริบทที่เป็น
เขตเมืองจึงเกิดความสะดวกสบายในการใช้ชวี ติ โดยหาง่ายกินง่าย
เกิดความเร่งรีบ อาหารเที่ยงเลือกไม่ได้ เนื่องจากเวลาจ�ำกัด
ใช้อาหารจานด่วน เลือกร้าน การบริการ และสุขอนามัยไม่ได้
จึงจ�ำเป็นต้องมีนโยบายดูแลสุขภาพ เกิดการส่งเสริมสถานที่
ที่เอื้อต่อการเลือกซื้ออาหารดีมีประโยชน์
3. การปฏิบตั ติ ามแผน (action) ด้านการเพิม่ ปัจจัยเสริม
ของข้อมูลข่าวสารทางโภชนาการ และการออกก�ำลังกาย
จากการใช้ ร ะบบสารสนเทศที่ มี ค วามทั น สมั ย เนื่ อ งจาก
ในสังคมเมืองจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตามยุคดิจิทัล
ขององค์กร จึงน�ำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาจัดการข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อ website หน่วยงาน หรือการสนทนา (LINE)
เพื่ อ ตอบประเด็ น ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ การดู แ ลตนเองเพื่ อ ลด
ภาวะอ้ วนลงพุ ง โดยให้เ กิดแรงกระตุ้นจากการสนับสนุน
ของผู้ที่มีความรู้ หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ในการลงข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดความตระหนักและสร้างกลยุทธ์ในการกระตุ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล

ความชุกของภาวะอ้วนลงพุง จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
มีผทู้ มี่ ภี าวะอ้วนลงพุง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 55 ปีขนึ้ ไป
มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ร้อยละ 53.6 เป็นกลุม่ อาชีพ
วิ ช าชี พ เฉพาะ มี ร ายได้ ส ่ ว นใหญ่ 10,000-20,000 บาท
สถานภาพสมรสส่วนใหญ่โสด คนในครอบครัวส่วนใหญ่มี
ประวัตกิ ารเจ็บป่วย ไม่มโี รคประจ�ำตัว ช่วงเวลาในการพักผ่อน
เวลา 22.00-06.00 น. เวลาพักผ่อนส่วนใหญ่ 3-6 ชั่วโมง
ส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และส่วนใหญ่
ชอบทานอาหารรสหวาน ซึง่ สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั

พบว่ามีภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นในผู้หญิง จากร้อยละ 36.1
ในปี 2547 เพิ่มเป็นร้อยละ 45 ในปี 2552 และผู้ชายร้อยละ
15.4 ในปี 2547 เพิ่มเป็นร้อยละ 18.6 ในปี 2552 และเมื่อดู
โดยรวมทั้งประเทศ จ�ำแนกตามภาคพบว่า ภาวะอ้วนลงพุง
พบมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามล�ำดับ (ส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพ
ประชากรไทย, 2552) โดยพบว่าคนเมืองมีภาวะอ้วนลงพุง
มากกว่าคนชนบทปัจจัยน�ำกับภาวะอ้วนลงพุง
ปัจจัยน�ำต่อภาวะอ้วนลงพุง
จากผลการหาความสั ม พั น ธ์ โ ดยสถิ ติ chi-square
และ logistic regression พบปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะอ้วนลงพุง
2 ปัจจัย คือ เพศ สถานภาพสมรส ซึ่งปัจจัยแรก คือ เพศ
โดยปัจจัยแรกคือ เพศ ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าในกลุ่มผู้ที่มี
ภาวะอ้วนลงพุงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งแตกต่างกับในกลุ่ม
ผูท้ ไี่ ม่มภี าวะอ้วนลงพุงซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้องกับ
การส�ำรวจความชุกของภาวะอ้วนลงพุงในประเทศอินเดีย
ตามเกณฑ์ของเส้นรอบเอวของชาวเอเชีย พบความแตกต่าง
ระหว่างความชุกของเพศหญิงและเพศชาย โดยเพศหญิ ง
มีโอกาสเกิดภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าเพศชาย โดยพบความชุก
ภาวะอ้วนลงพุงของ เพศหญิง ถึง ร้อยละ 83.39 ส่วนเพศชาย
พบเพียงร้อยละ 68.85 ตามล�ำดับ8 ปัจจัยต่อมาคือในด้าน
สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสดมากที่สุด โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
สมรสโสด มักจะตามใจปาก ไม่ได้มีภาระหรือค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ประหยัดในการใช้ชวี ติ ครอบครัว และยังมีปจั จัยน�ำด้านความรู้
ทัศนคติ พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะอ้วนลงพุงอีกด้วย เนือ่ งจากผูท้ มี่ ภี าวะอ้วนลงพุงมีความรู้
ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมน้ อ ยกว่ า ผู ้ ที่ ไ ม่ มี ภ าวะอ้ ว นลงพุ ง
เนื่องจากว่าขาดความรู้ และมีทัศนคติที่ไม่ดี จึงส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ท�ำให้เกิดโรคอ้วนมากกว่า
ผู ้ ที่ ไ ม่ มี ภ าวะอ้ ว นลงพุ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ พ บว่ า
ปริมาณ ชนิด จ�ำนวนมือ้ เวลาทีใ่ ช้ในการรับประทานอาหารมีผลต่อ
การเกิดโรคอ้วน ซึง่ อาจเกิดจากการมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารดีจะเข้าถึงอาหารได้งา่ ย9 ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้
ส่วนใหญ่ เดินไปหรือนั่งรถไปซื้อวัตถุดิบจากตลาดแล้วน�ำมา
ปรุงเอง อาหารทีป่ รุงส่วนมากก็ประกอบด้วยกะทิ และเครือ่ งชงทีม่ ี
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วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง

ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

น�ำ้ ตาล อีกทัง้ ยังพบว่ามักส�ำรองอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
อีกด้วย และขาดความรู้ และมีทัศคติที่ไม่ดี จึงส่งผลให้เกิด
พฤติ ก รรมการออกก� ำ ลั ง กายที่ ไ ม่ เ หมาะสม ส่ ว นใหญ่ มี
พฤติกรรมไม่ออกก�ำลังกาย หรืออกก�ำลังกายน้อยกว่า 30 นาที
ต่อครัง้ จึงท�ำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ที่พบว่าการไม่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องมากกว่า
30 นาที และมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์น้อยกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะ
อ้วนลงพุง แสดงให้ถึงความแตกต่างระหว่างความเชื่อด้าน
การบริโภคอาหารและการออกก�ำลังกายของผูท้ มี่ ภี าวะอ้วนลงพุง
ที่ยังคงมีความรู้และความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้อง ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวอาจส่งผลท�ำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงและโรคแทรกซ้อน
ตามมาได้10
ปัจจัยเอื้อต่อภาวะอ้วนลงพุง
จากผลการหาความสัมพันธ์โดยสถิตวิ เิ คราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง
โดยการใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่า chi-square
และ logistic regression พบปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะอ้วนลงพุง
1 ปัจจัย คือ ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ อาหาร เครือ่ งดืม่ (เฉลีย่ ต่อมือ้ )
เนื่องจากผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีค่าใช้จ่ายในซื้ออาหารราคา
มากกว่า 100 มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง จึงส่งผลให้
จ�ำนวนเงินสามารถซือ้ อาหารได้หลากหลายและมีปริมาณมาก
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีว่ า่ ผลมาจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
สามารถเข้าถึงแหล่งอาหาร มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารที่
เพียงพอ และบริโภคอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัย11
ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาที่พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การบริโภคอาหารจานด่วน คือ กลุม่ ทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจทีด่ ี
ความสะดวกสบายในการเข้าถึงอาหารได้ง่าย12

ที่พ่อแม่เป็นโรคอ้วน ลูกที่ออกมามีโอกาสจะเป็นโรคอ้วน
มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่หากมีพ่อหรือแม่แค่คนใดคนหนึ่ง
เป็นโรคอ้วน โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคอ้วนจะลดลงมาเหลือ
40 เปอร์เซ็นต์ และส�ำหรับครอบครัวที่พ่อและแม่ไม่ได้เป็น
โรคอ้วน ลูกทีอ่ อกมาจะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแค่ 10 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองและการควบคุม
อาหารด้วย ที่สามารถลดปัจจัยด้านกรรมพันธุ์นี้ได้13

สรุป

จากผลการหาความสั ม พั น ธ์ โ ดยสถิ ติ chi-square
และ logistic regression โดยแบ่งกลุ่มที่มีภาวะ อ้วนลงพุง
จากเกณฑ์ของเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ คือ เส้นรอบเอว ≥ 90
เซนติเมตร ในผู้ชาย และ ≥ 80 เซนติเมตร ในผู้หญิงเป็น
เกณฑ์พิจารณาในการระบุภาวะอ้วนลงพุง ความชุกของภาวะ
อ้วนลงพุง เป็นเพศหญิง อายุ 55 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา
สูงสุดปริญญาตรี เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ มีรายได้ 10,00020,000 บาท สถานภาพโสด ชอบทานอาหารหวาน ปัจจัยน�ำ
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะอ้ ว นลงพุ ง 2 ปั จ จั ย คื อ เพศ
สถานภาพสมรส ปัจจัยเอือ้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะอ้วนลงพุง
1 ปัจจัย คือ ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ อาหาร เครือ่ งดืม่ (เฉลีย่ ต่อมือ้ )
และปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง 1 ปัจจัย
คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกอ้วนจะท�ำให้อ้วนด้วย กระบวนการ
พั ฒ นารู ป แบบการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ ลดภาวะอ้ ว นลงพุ ง ของ
บุ ค ลากรในโรงพยาบาลเขตเมื อ ง ต้ อ งด� ำ เนิ น งานแก้ ไข
ตามกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบที่เหมาะสม เน้นปัจจัย
น� ำ ด้ า นความรู ้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมที่ ส ่ ง เสริ ม และลด
ความเสี่ ย งของการเกิ ด ภาวะอ้ ว นลงพุ ง โดยการจั ด การ
รูปแบบการให้ความรูก้ ารจัดการตนเอง (self-management
education) และการใช้หลายวิธีร่วมกัน (multi-strategy)
ซึ่งองค์กรสามารถน�ำไปด�ำเนินการเพื่อลดภาวะอ้วนลงพุง
ของบุคลากรได้

ปัจจัยเสริมต่อภาวะอ้วนลงพุง
จากผลการหาความสัมพันธ์โดยสถิติค่า chi-square
และ logistic regression พบปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
อ้วนลงพุง 1 ปัจจัย คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกอ้วนจะท�ำให้ กิตติกรรมประกาศ
อ้วนด้วย สาเหตุอย่างหนึง่ ของภาวะอ้วนลงพุง เกิดจากการทีม่ ี
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์วทิ ยาลัยพัฒนามหานคร
สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ อ ้ ว นจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความอ้ ว นด้ ว ย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สาขาวิชา การพัฒนาและจัดการเมือง
ใกล้เคียงกับการศึกษาที่พบว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์มีผลต่อ ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนและมอบความรู้อันเป็นประโยชน์
การเกิด โรคอ้วนมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หากครอบครัวใด อย่างยิ่ง ขอขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
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มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการอนุญาตให้เป็นสถานที่
ส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณบุคลากรกลุม่ ตัวอย่าง
ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ทีใ่ ห้ความร่วมมือให้ขอ้ มูล
ในการท�ำวิจัยจนส�ำเร็จไปด้วยดี

ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้

จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ น
ในการป้องกันโรคอ้วนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับต�่ำ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงจะน�ำข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ไปวางแผนการให้ความรู้
เพือ่ ปลูกฝัง ให้เห็นถึงปัญหาและความส�ำคัญของภาวะอ้วนลงพุง
ให้แก่บคุ ลากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเมือง ในการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ
ความเป็นอยูใ่ นสังคมได้มสี ขุ ภาพทีด่ ี และสร้างทัศนคติอนั น�ำไปสู่
การปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับภาวะอ้วนลงพุง โดยเน้นการแก้ไข
ที่ตัวบุคคลทั้งในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ
เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ และจัดท�ำรูปแบบ แนวทาง
การแก้ไขปัญหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง และมี
ข้ อ จ� ำ กั ด ของตั ว แปร เช่ น ไม่ มี ก ารควบคุ ม หรื อ ประเมิ น
ตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติตนในการป้องกันภาวะ
อ้วนลงพุง จึงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะ
อ้วนลงพุงจริงหรือไม่ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการน�ำรูปแบบ
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนลงพุงไปประเมินบุคลากร
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบความส�ำเร็จของโปรแกรมที่มาจาก
ปัจจัยในครั้งนี้ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาต่อไป
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