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บทนํา 
 
 
        ปจจุบันโลกมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีมากขึ้น ชีวิตความเปนอยูสะดวกสบาย แตกตางจาก
เดิมทุกอยางสามารถซื้อหาไดไมยากนัก  มีรานสะดวกซื้อจําหนายอาหารตลอด 24 ช่ัวโมง การ
บริโภคที่มากเกินความตองการของรางกาย  รวมทั้งการใชชีวิตที่สบายขึ้น  เรงรีบ  แตขาดการออก
กําลังกาย ทําใหรางกายมีการสะสมไขมันปริมาณมากขึ้น  เกิดเปนภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนใน
ที่สุด     ปญหาการขยายตัวของภาวะน้ําหนักเกินและอวนในประชากรทั่วโลกอยางรวดเร็ว ใน
ปจจุบันพบจํานวนประชากรโลก 6.6 พันลานคนอยางนอย 300 ลานคนมีภาวะอวน จํานวนของผู
เปนโรคอวน และน้ําหนักเกินในยุโรปเพิ่มขึ้นถึง 3 เทาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา คร่ึงหนึ่งเปน
ประชากรวัยผูใหญ และอีกรอยละ 20 เปนประชากรวัยเด็ก ในขณะที่ประเทศในอเมริกา มีความชุก
ของภาวะน้ําหนักเกินและอวนประมาณรอยละ 27 และภายในป พ.ศ 2558 ประชากรโลกที่มีอายุ
มากกวา 15 ปจะมีภาวะน้ําหนักเกินถึง 2.3 พันลานคน (WHO,  2007) คนไทยมีความชุกของภาวะ
น้ําหนักเกินรอยละ 30 และอวนรอยละ 9 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 
2550)  การสํารวจภาวะสุขภาพประชากรไทย คร้ังที่ 3 ป พ.ศ.2547 ของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข พบผูมีน้ําหนักเกินจนถึงอวนมีมากที่สุดในวัยทํางาน และลดลงเมื่ออายุ 60  ป ขึ้นไป 
ภาพรวมคนไทยมีน้ําหนักเกินและอวนรอยละ  34   หรือ 10  ลานคน โดยพบในเขตเมืองมากกวา
ชนบท (กองโภชนาการ,  2550)  สวนปญหาโรคอวนในกลุมวัยทํางานไดมีการสํารวจและวิเคราะห
อุปนิสัยในการทํางานของพนักงานในสํานักงานหางสรรพสินคาทั้งหญิงและชายในประเทศไทย
จํานวนกวา 1,500 คน พบวาโดยเฉลี่ยพนักงานนั่งทํางานเปนเวลามากกวา 3 ช่ัวโมงตอวัน ในขณะที่ 
1 ใน 4 นั่งทํางานเปนเวลามากกวา 6 ช่ัวโมงตอวัน การนั่งนาน ๆ เปนการเพิ่มความเสี่ยงตอภาวะ
น้ําหนักเกินเนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาแทนที่กิจกรรม ทําใหรางกายไดใชพลังงาน
ในกิจกรรมตางๆลดลง พลังงานสวนที่เหลือมีการเก็บไวรางกายซึ่งจะเห็นผลชัดในผูชายมากกวา
ผูหญิง (Kimberly and others, 2006)    ในประเทศไทยจาก การสํารวจสุขภาพกําลังพลทหาร 
กองบัญชาการสูงสุด จํานวน 12,227 คน ในป พ.ศ. 2549 พบความชุกของผูที่มีภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอวนรอยละ 24  ขณะที่การสุมสํารวจน้ําหนักตัวของพนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน) จํานวน 95 คน จากพนักงาน 1,848 คน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 พบมี
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พนักงานน้ําหนักเกินและอวนที่เปนเพศชาย รอยละ 22 และเปนเพศหญิงรอยละ 21  (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,  2550)   
        การเกิดภาวะน้ําหนักเกินเกิดจากปจจัยทั้งการรับประทานอาหาร จากการใชยาคุมกําเนิด 
กรรมพันธุ ความผิดปกติทางจิตใจ การดําเนินชีวิตอยางสบายซึ่งทําใหการการเคลื่อนไหวรางกาย
นอยลง และขาดการออกกําลังกาย การนั่งทํางานอยูกับที่นาน ๆ รวมถึงความสัมพันธระหวางการ
กินและการออกกําลังกาย จากผลสํารวจเมื่อป 2547 พบวา คนไทยกินผักและผลไมเพียง 275 กรัม/
คน/วัน ซ่ึงต่ํากวามาตรฐานคือ 400 กรัม/คน/วัน สวนการกินน้ําตาลและไขมันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
เร่ือยๆ ขณะที่การเคลื่อนไหว หรือออกกําลังกายในกลุมอายุ 15 ปขึ้นไป ลดลงจากรอยละ 83.2 ในป 
2548 เหลือรอยละ 78.1 ในป 2549 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,  2550)   
        ผลกระทบที่เกิดจากภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางกาย ไดแก 
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิดไมพึ่งชนิดอินซูลิน  โรคมะเร็งบางชนิด โรคกระดูก
และขอ โรคนิ่วในถุงน้ําดี ปญหาเกี่ยวกับการหายใจ โรคของไตและระบบขับถายปสสาวะ และ โรค
ผิวหนัง  ผลกระทบทางจิตใจโดยเฉพาะในสังคมที่เนนเรื่องรางกายที่ผอมบางวาดูดีเปนผลทําให
สตรีที่อวนมักถูกหยอกลอและขนานนาม  ทําใหเกิดความรูสึกตอกย้ําและแบงแยกจากสังคม   และ
เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปรางของตนเอง สวนผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมทําใหผูมี
ภาวะน้ําหนักเกินตองใชจายเงินมากขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพที่เกิดจากการเจ็บปวย และการตายกอน
กําหนดซึ่งมีทั้งคาใชจายทางตรง   เชน  คาใชจายในการรักษาโรค  คาใชจายในการใหบริการของ
แพทยและพยาบาลในการดูแลสุขภาพ  เปนตน  และคาใชจายทางออมเนื่องจากการเจ็บปวยทําให
ไมสามารถประกอบอาชีพหรือทํางานบานได   ทําใหขาดรายไดตองเสียเงินคาจางใหคนอื่นมาทํา
แทน  ในสถานที่ทํางานบางแหงคนงานที่มีน้ําหนักเกินถูกจางงานในอัตราการเงินเดือนที่ต่ําภายใต
เงื่อนไขกฎเกณฑตางๆ  เชน  คนที่ไมสามารถลดน้ําหนักลงไดอาจถูกเลิกจางงาน (กองโภชนาการ,  
2550) 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน ใน
ระดับอุดมศึกษาโดยเปดทําการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและ ภาคพิเศษ  จากการตรวจสุขภาพ
ประจําป 2550 ของบุคลากรที่ทําหนาที่ในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน พบวา 
รอยละ 35 มีคาดัชนีมวลกายอยูในชวง 25 – 29.5 กิโลกรัมตอตารางเมตรซึ่งอยูภาวะน้ําหนักเกิน  
รอยละ 20 มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 15 มีระดับน้ําตาลในเลือดเกิน
มาตรฐาน (กองการเจาหนาที่, 2550)  จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาภาวะ
โภชนาการและทัศนคติตอโรคอวนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เพื่อนําขอมูลที่ได
เปนแนวทางใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการวางแผนสงเสริมสุขภาพ 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อประเมนิภาวะโภชนาการของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 

 2. เพื่อศึกษาทศันคติตอโรคอวนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการ  เพศ  อายุ  ตําแหนงงาน  ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาการทํางาน และรายไดกับทัศนคติตอโรคอวนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
ขอบเขตการวจัิย 
        การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาวะโภชนาการและทัศนคติตอโรคอวนในกลุมบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานประจําอยูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมวิทยาเขตเวียงบัว ตั้งแตเดือนมกราคม 2551  จํานวน 695  คน   
 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
       ภาวะโภชนาการ หมายถึง  ภาวะของรางกายที่เปนผลมาจากการไดรับสารอาหาร โดยประเมิน
จากการวัดสัดสวนของรางกาย คือ ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง           แลวคํานวณคาเปนดัชนีมวล
กาย [ ดัชนีมวลกาย = น้ําหนัก (กิโลกรัม) / สวนสูง (เมตร) 2 ]   ใชเกณฑการประเมินขององคการ
อนามัยโลก (WHO, 2004)  ดังนี้ 
       คาดัชนีมวลกายที่มีคานอยกวา 18.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร แสดงวาผอม  
       คาดัชนีมวลกายมีคาอยูในชวง 18.5 -22.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร แสดงวาปรกติ 
       คาดัชนีมวลกายมีคาอยูในชวง 23.0 -24.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร แสดงวาทวม 
       คาดัชนีมวลกายมีคาอยูในชวง 25.0 -29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร แสดงวาอวน  
       คาดัชนีมวลกายมีคามากกวา 30 กิโลกรัมตอตารางเมตร แสดงวาอวนอันตราย  
       ทัศนคติตอโรคอวน หมายถึง  ความคิดเห็นในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ เกี่ยวของกับ ทาที 
ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคล ที่มีตอขอมูลและสภาพที่ตนเองเปนอยู  ซ่ึงเปนไป
ไดทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ประเมินโดยใชแบบวัด Beliefs About Obese Persons Scale  
       บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    หมายถึง  บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในวิทยาเขต
เวียงบัว ประกอบดวย    อาจารย   เจาหนาที่ธุรการ  นักวิชาการ  เจาหนาที่เทคนิค 
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ประโยชนท่ีไดรับในการศึกษา 
       เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําเสนอผูบริหารในการจัดทําแนวทางในการวางแผนการปองกันโรค
อวนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  
 
 
 


