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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
        วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนควาเอกสารเพื่อใหครอบคลุมตามเนื้อหา
ที่ตองการศึกษา  ดังนี ้
  1. ภาวะโภชนาการและการประเมิน 
  2. ความรูเกี่ยวกับโรคอวน 
  3. ความรูและทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ 
  4. งานวิจยัที่เกีย่วของ 
ภาวะโภชนาการ 
        การวัดดัชนีมวลกาย เปนวิธีการงาย ๆ วิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการประเมินภาวะ
โภชนาการโดยเฉพาะโภชนาการเกินและโรคอวน การประเมินโรคอวนมีวิธีการประเมินหลายวิธี 
เชน การวัดปริมาณไขมันในรางกายวามีมากนอยเพียงใด การวัดปริมาณไขมันในชองทองและ
ไขมันใตผิวหนังบริเวณหนาทอง การวัดสัดสวนตาง ๆ ของรางกายทั้งทางตรงและทางออม การวัด
ความหนาแนนของรางกายโดยการชั่งน้ําหนักใตน้ํา การวัดปริมาณโปแทสเซียมทั้งหมดในรางกาย
เปนตน แตวิธีการเหลานี้ตองใชเครื่องมือพิเศษและเสียคาใชจายสูง (ประสงค เทียมบุญ, 2547)
ในทางปฏิบัติจึงนิยมใชการวัดภาวะโภชนาการโดยใชคาดัชนีมวลกายซึ่งเปนมาตรการที่เหมาะสม
สําหรับใชในผูใหญอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป (วิชัย ตันไพจิตร และปรียา ลีฬหกุล,  2541) รวมท้ังเปน
การประเมินที่ราคาไมแพง ประสงค เทียมบุญ (2547)  กลาววาการวัดภาวะโภชนาการโดยใชคา
ดัชนีมวลกายมีขอดี ดังนี้ 
     1.สามารถใชไดในวัยรุนหลังจากที่มีการเจริญเติบโตทางเพศแลวเพราะคาดัชนีมวลกายจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ 
        2.  คาดัชนีมวลกายมีความสัมพันธุที่ดีพอสมควรกับปริมาณของไขมันในรางกายที่วัดไดจาก
หองปฏิบัติการดวยเครื่องมือที่มีราคาแพง 
        3. สามารถใชติดตามความอวนและผอมของเด็กตอไปในอนาคต 
        4. คาดัชนีมวลกายมีความสัมพันธกับดัชนีทางสุขภาพบางอยางในเด็ก เชน ซีร่ัมอินซูลินและ
ความดันโลหิต 
        แตมีขอจํากัดคือ ไมสามารถบอกไดวามีปริมาณไขมันอยูในรางกายจํานวนเทาใด และมี
ปริมาณไขมันสะสมอยูบริเวณสวนใดในรางกายดังนั้น จึงไมเหมาะสมที่จะใชสําหรับผูมีอายุนอย
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กวา 20 ป หญิงตั้งครรภ หรือใหนมบุตรและผูใหญที่มีอายุมากกวา 65 ปนอกจากนี้ ควรระลึกไว
เสมอวาคนที่มีมวลกลามเนื้อมาก เชน ผูที่เปนนักกีฬายกน้ําหนักเมื่อไปวัดคาดัชนีมวลกายจะมี
ความถูกตองนอยลงในการอานคาดัชนีมวลกายที่สัมพันธกบัสุขภาพ  สูตรที่ใชในการคํานวณ คือ  
 ดัชนีมวลกาย = น้ําหนกัตัวเปนกิโลกรัม 
    (สวนสูงเปนเมตร)2 
       สําหรับผูใหญที่อายุ 20 ปขึ้นไปคาดัชนีมวลกายไมขึ้นอยูกับอายุและเพศเหมือนในเด็ก องคการ
อนามัยโลก (ศักดา  พรึงลําภู,  2548) ไดกําหนดคาดัชนีมวลกายอางอิงสําหรับคนเอเชียที่มีอายุ 20 ป
หรือมากกวา ดังนี้ 
การแปลผลคาดัชนีมวลกายสําหรับคนเอเชียที่มีอายุ 20 ปหรือมากกวา  

                                        คาดัชนีมวลกาย                                                      ภาวะโภชนาการ 
คาดัชนีมวลกายมีคานอยกวา 18.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร     ผอม 
คาดัชนีมวลกายมีคาอยูในชวง 18.5 – 22.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร     ปรกติ 
คาดัชนีมวลกายมีคาอยูในชวง 23.0 -24.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร     ทวม 
คาดัชนีมวลกายมีคาอยูในชวง 25.0 - 29.9 กิโลกรัมตอตารางเมตร     โรคอวน 
คาดัชนีมวลกายมีคามากกวา 30.0 กิโลกรัมตอตารางเมตร     โรคอวนอันตราย 

 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับโรคอวน 
       ความหมายและประเภทของโรคอวน 
       โรคอวนจัดเปนปญหาหลักทางสาธารณสุขที่พบมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยพบวาคนที่
อยูในเมืองที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณมีปญหาเกี่ยวกับโรคอวน  อีกทั้งยังมีปญหาการเจ็บปวย
ตาง ๆ มากมายสืบเนื่องมาจากโรคอวน  
        โรคอวนในเชิงวิชาการหรือหลักการแพทยนั้นหมายถึง ภาวะที่รางกายมีน้ําหนักมากกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีผูกําหนดเกณฑไวแตกตางกันดังนี้ 
         ภมร  เสนาฤทธ (2533) ใหความหมายไววา ความอวน (Obsity)   หมายถึง     ลักษณะอาการ
อยางหนึ่งของการมีไขมัน (Fat) คั่งหรือสะสมอยูในรางกายมากเกินควร  หรือมีปริมาณเหลือใชมาก
เกินความจําเปน  ซ่ึงไขมันเหลานั้น จะถกูเก็บไวอยูตามอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย  เชน ใต
ผิวหนัง  บริเวณหนาทอง  บริเวณสะโพก  บริเวณรอบ ๆ ขอตอ  และแทรกอยูระหวางกลามเนื้อ 
เปนตน         จงึทําใหมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นจากน้ําหนักมาตรฐาน หรือน้าํหนักปกติ  
        วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา (2551) ระบุวา ภาวะอวน (Obesity) หมายถึง 
การที่มีปริมาณของไขมันในรางกายมากกวารอยละ 15 ของนํ้าหนักตัวในผูชาย และมากกวารอยละ 
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20 ของน้ําหนักตัวในผูหญิง ภาวะอวนนี้แพทยและนักโภชนาการหลายทาน เรียกวา โรคอวน 
เพราะเมื่ออวนแลวมักเกิดโรคอื่นตามมา หรือทวีความรุนแรงของโรคบางโรคได เชนมีโอกาสเปน
โรคหัวใจขาดเลือดมากกวาคนไมอวนถึง 3 เทา มีโอกาสเปนโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
และโรคขอเสื่อมของเขา ขอเทา และขอสะโพก มากกวาคนไมอวน 
        วิชัย  ตันไพจิตร และคณะ (2541) กลาววา ภาวะอวนเปนโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งเกิดจากการที่มี
ปริมาณไขมันในรางกาย (Body fat) มากกวาปกติจนมีผลกระทบตอสุขภาพ นอกจากนี้การ
กระจายตัวของไขมันในรางกาย (Body fat distribution) ยังเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอสุขภาพ  
โรคอวนที่มีผลกระทบตอสุขภาพมี 2 ชนิด คือ 
         1.1 โรคอวนทั้งตัว (Overall obesity) กลุมนี้มีไขมันทั้งรางกายมากกวาปกติ โดยไขมันที่
เพิ่มขึ้นมิไดจํากัดอยูที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งโดยเฉพาะ 
         1.2 โรคอวนลงพุง (Visceral obesity) กลุมนี้มีไขมันของอวัยวะภายในชองทองมากกวา
ปกติ โดยอาจมีไขมันใตผิวหนัง (Subcutaneous fat) บริเวณหนาทองเพิ่มขึ้นดวย 
        จากความหมายขางตนจะเห็นไดวา โรคอวนเปนสภาวะที่รางกายเรามีไขมันสะสมไวตามสวน
ตาง ๆ มากเกินไปนั่นเอง ซ่ึงในปจจุบันทางการแพทยถือวาเปนโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพ 
         สาเหตุโรคอวน 
        โรคอวนมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายปจจัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม ปจจัยเหลานี้บาง
ปจจัยบุคคลไมสามารถควบคุมไดบางปจจัยสามารถควบคุมได 
        ปจจัยที่ควบคุมไมไดมีดังนี้ 
        1. การใชพลังงานของรางกายซึ่งรางกายตองการพลังงานจากอาหารเพื่อนําไปใชประโยชนอยู 
3 ประการ ( Dudex,  1997 ;  Wardlaw,  2000)ไดแก 
          1.1 พลังงานที่รางกายใชเพื่อทํางานของอวัยวะตางๆในขณะที่รางกายพักผอน (Resting 

Energy Expenditure [REE]) หรือพลังงานพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต (Basal Metabolism 

Rate [BMR]) หรือเกิดขึ้นขณะรางกายอยูในภาวะพักผอนทั้งรางกายและสมอง ประมาณรอยละ 
60-70 ของพลังงานทั้งหมดที่รางกายไดรับมา โดยทั่วไปสตรีจะใชพลังงานนี้ 0.9 แคลอรี่ตอน้ําหนัก
ตัว 1 กิโลกรัมตอช่ัวโมง รางกายของแตละคนจะใชพลังงานปริมาณมากหรือนอยข้ึนอยูกับมวลของ
กลามเนื้อ นั่นคือคนที่มีมวลกลามเนื้อจํานวนมากกวามวลของไขมันจะมีการใชพลังงานสวนนี้มาก  
           1.2 พลังงานที่รางกายใชสําหรับประกอบกิจกรรมตางๆ (Physical Activity) เปนพลังงานที่
ใชในการทํางานของรางกายโดยใชกลามเนื้อ ทําใหการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ประมาณรอยละ 25-30 
ของพลังงานที่ไดรับมาเพื่อใชในการนี้ ซ่ึงแตละคนจะใชพลังงานมากหรือนอยไมเทากันขึ้นอยูกับ
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ลักษณะของกิจกรรม เพศ วัย และน้ําหนัก คนที่มีการเคลื่อนไหวรางกายจะใชพลังงานมากกวาคนที่
อยูนิ่ง เพศชายใชพลังงานมากกวาเพศหญิง (สิริพันธุ จุลกรังคะ,  2542;  Wardlaw,  2000)  
            1.3 พลังงานที่รางกายใชในการเปลี่ยนแปลงอาหารภายในรางกาย (Specific dynamic 

action) เปนพลังงานที่ใชในการยอยและการดูดซึมอาหาร ประมาณรอยละ 10 ของพลังงานที่ไดรับ 
(สิริพันธุ จุลกรังคะ,   2542) 
        2. การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับการเจริญพันธุ จากสภาพรางกายของมนุษยเมื่อ
เขาสูวัยเจริญพันธุ จะถูกฮอรโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเรงมีการสรางเซลลไขมันเก็บ
สะสมไวไมมีการเสื่อมสลาย โดยเฉพาะบริเวณรอบหนาทองและเชิงกราน (อุษณีย ตันตรีบูรณ
,2536) 
         3. อายุ ภาวะน้ําหนักเกิน จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงวัยผูสูงอายุ 
(WHO Technical Report Series, 1995) ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณไขมันในรางกายจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามอายุ ในสตรีอายุ 18 ป จะมีปริมาณไขมันในรางกายรอยละ 20-25 แตเมื่อเขาสูชวงอายุ 20-50 
ป ปริมาณไขมันในรางกายจะเพิ่มเปนรอยละ 50  อัตราสวนของการสลายตัวของเซลลเร่ิมลดลง
ในชวงอายุ 40-65 ป ทําใหความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูกลดลง การเคลื่อนไหวของรางกาย
และการทํากิจกรรมโดยทั่วไปลดลงในชวงวัยนี้ (William,  1994) การใชพลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลง
ในชวงอายุ 20 – 39 พออายุ 40 ปขึ้นไปการใชพลังงานจะลดลง (สิริพันธุ จุลกรังคะ,  2542) 
        4. พันธุกรรม จากการรายงานการวิจัยที่ผานมามีขอบงชี้วาการถายทอดพันธุกรรมที่ถายทอด
จากบรรพบุรุษและความสัมพันธระหวางภาวะน้ําหนักเกินเรียกวายีนโรคอวน (Obesity gene) ยีน
นี้ทําหนาที่ในการสั่งใหเซลลไขมันผลิตโปรตีนที่เรียกวาเลปติน (Liptin) ซ่ึงมีผลตอการทํางานของ
สมองสวนไฮโปรทาลามัส (Hypothalamus) ในการควบคุมความอยากของอาหารและความสมดุล
ของพลังงานโดยการทดลองในหนูที่ขาดโอบีพบวาไมสามารถผลิตเลปตินไดทําใหน้ําหนักตัว
เพิ่มขึ้น (Cataldo  and others,  1999) จากรายงานการวิจัยพบวายีนที่มีอิทธิพลตอภาวะอวนมีจุด
รวมที่เอนไซมไลโปโปรตีนไลเปสการสลายไขมันในเลือดเขาไปเก็บสะสมไวในเซลลไขมันและ
เซลลไขมันและเซลลกลามเนื้อไดรวดเร็วข้ึน (Cataldo  and others, 1999;   Morse,  1996) ดงันัน้
ถาหากวายีนดังกลาวทําหนาที่บกพรองจะสงผลใหเกิดภาวะอวนได โดยเฉพาะคนในครอบครัว
เดียวกันถาบิดาและมารดาอวนบุตรจะมีโอกาสอวนรอยละ 80 และถาบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
อวนบุตรจะมีโอกาสอวนรอยละ 50 ในขณะบุตรที่มีบิดาและมารดาน้ําหนักตัวปกติจะมีโอกาสอวน
รอยละ 9  
        5. ขนาดและจํานวนเซลลของไขมัน และมีคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินจะมีการเพิ่มขนาดของเซลล
ไขมัน (Hypertrophy) หรือจํานวนของเซลลไขมัน (Hyperplastic) หรือทั้งสองอยาง เซลลไขมัน
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จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในเด็กและวัยรุน และเมื่อเขาสูวัยผูใหญเร่ิมมีการเพิ่มเพียงขนาดของเซลล
ไขมันเทานั้นไมมีการสรางขึ้นมาใหม อยางไรก็ตามขนาดของเซลลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูกับ
การที่รางกายไดรับไขมันเหมาะสมหรือไม ถารางกายไมมีไขมันสะสมขนาดของเซลลไขมันจะ
ลดลง 
        ปจจัยบุคคลสามารถควบคุมได ไดแก 
     1. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เปนปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินไดเนื่องจากการ
รับประทานอาหารที่มีพลังงานมากเกินไปเกินความตองการของรางกายจะทําใหเกิดการสะสมของ
พลังงานในรูปของไขมัน พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทําใหเกิดโรคอวนไดแก การ
รับประทานอาหารจุบจิบ การรับประทานอาหารบอยครั้งหรือการรับประทานอาหารระหวางมื้อ ซ่ึง
มีทั้งเครื่องดื่มและขนมที่มีไขมันและน้ําตาลในปริมาณที่สูง (สิริพันธุ จุลกรังคะ,  2542) นอกจากนี้
การทํางานที่ตองมีบทบาทในการรวมกิจกรรมทางสังคม การรับประทานอาหารอาจเปนไปตามที่
ตองการ การรับประทานอาหารในงานเลี้ยง การรับประทานอาหารตามรานอาหารชั้นดี ซ่ึงมีการ
เล้ียงอาหารที่ใหพลังงานสูง (อดิศักดิ์ สัตยธรรม,  2538) และเนื่องจากภาวะครอบครัว หนาที่การ
งานความรับผิดชอบทําใหการดําเนินชีวิตประจําวันอยางเรงรีบ ทําใหการรับประทานอาหารมื้อ
หลัก 3 มื้อ โดยรับประทานมื้อเชาและมื้อกลางวันในปริมาณนอย แตจะมาชดเชยโดยการ
รับประทานอาหารมื้อเย็นแลวถือเปนการพักผอนอยูกับบานไมมีกิจกรรมเหมือนตอนเชาและตอน
บาย เพราะฉะนั้นพลังงานที่เหลือในรางกายจะไมถูกนําไปใช ทําใหไขมันสะสมอยูในรางกาย
โดยเฉพาะตามหนาทอง  การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร มีการ
รับประทานอาหารจานดวนหรือฟาสตฟูดแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น มีการศึกษา พบวา เด็กชาย
รับประทานอาหารทอดมากกวาเด็กหญิงแตเด็กหญิงมีความรูเกี่ยวกับสารอาหารและมีทัศนคติที่ดี
ตอรานอาหารมากกวาเด็กชาย (Chang HS and Roh SM, 2004) อาหารเหลานี้เปนอาหารที่ให
พลังงานเกินความตองการของรางกาย โดยเฉพาะอาหารกลุมไขมัน ซ่ึงนอกจากใหพลังงานมากวา
กลุมอื่นในปริมาณอาหารที่หนักเทากันแลว ในปริมาณที่คิดเปนพลังงานเทากันอาหารไขมันก็ยังถูก
สะสมไวในรางกายมากกวาอาหารกลุมอื่นดวย     (ขจิต ชูปญญา, 2540 ) รวมถึงความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีการผลิตอาหารทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดขึ้น การเก็บรักษาตลอดจนการบรรจุ
ภัณฑรูปแบบนานาชนิดที่อํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร การทําอาหาร และการ
เขาถึงแหลงอาหารไดงายขึ้น ประกอบกับกลยุทธที่มีการเปลี่ยนแปลงคานิยมในการรับประทาน
อาหาร โดยหันมารับประทานตามคําโฆษณาโดยไมคํานึงปริมาณสารอาหารที่จะไดรับ         (วีณะ 
วีระไวทยะ, 2535) นอกจากนี้โรคอวนยังพบในกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา โดยพบในสตรี
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สังคมระดับต่ํามีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนมากกวาสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง (Wardlaw, 
2000)  
         2. การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันจากแผนการดําเนินชีวิตที่ไมมีการเคลื่อนไหวรางกายมี
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาแทนที่กิจกรรมที่บาน ที่ทํางาน และการเดินทาง เชน การใชเครื่อง
ซักผาแทนการซักดวยมือ การเดินทางโดยรถแทนการเดิน การทํางานที่ไมมีลักษณะการเคลื่อนไหว
รางกาย ทําใหรางกายไดใชพลังงานในกิจกรรมตางๆลดลง พลังงานสวนที่เหลือมีการเก็บไวรางกาย      
        ผลกระทบของโรคอวน 
     บุคคลที่เปนโรคอวนถาไมไดรับการดูแลและแกไข จะเกิดผลกระทบตอภาวะสุขภาพใน
รางกาย ดังนี้ 
        1. โรคหัวใจและไขมันสะสมในอวัยวะ  โรคอวนเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญทําใหเกิดโรคหัวใจ 
ทั้งนี้ จากการที่ไขมันในเลือดไปจับพอกอยูที่บริเวณหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงหัวใจเมื่อนานเขาผนัง
หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงหัวใจถูกหินปูนมาจับเกิดอาการตีบแคบ หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตาย และ
ทํางานหนักเกินไปทําใหเกิดหัวใจวาย และมักมีปจจัยรวมมาจากโรคความดันโลหิตสูง  นอกจากนี้
มีการศึกษา พบวา พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีมีระดับไขมันในตับถึงรอยละ  
34.1 พบมากในกลุมอายุ 30 – 39 ป  ปจจัยดานอายุ และคาดัชนีมวลกายมีความสัมพันธกับปริมาณ
ไขมันในตับของคนงาน ( Paek  and others,  2007)   
         2. โรคเบาหวานชนิดไมพึ่งชนิดอินซูลิน บุคคลที่เปนโรคอวนมีการสะสมของไขมันในเซลล
มากขึ้น ทําใหความไวในการตอบสนองตอการกระตุนของอินซูลินลดนอยลงทําใหน้ําตาลในเลือด
สูงขึ้น รางกายจึงตองใชอินซูลินมากขึ้นทําใหเซลลผลิตอินซูลินในตับออนทํางานหนักมากขึ้นเพื่อ
ผลิตอินซูลินมากขึ้น ถาการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นนานทําใหเกิดความเมื่อยลา เสื่อมสมรรถภาพ และ
ในที่สุดไมสามารถผลิตอินซูลินไดเพียงพอ มีการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาไขมันที่สะสมบริเวณหนา
ทองที่มีความสัมพันธกับการเพิ่มอุบัติการณของโรคเบาหวานชนิดไมพึงอินซูลินไดมากขึ้น 
เนื่องจากไขมันที่เพิ่มนําไปสูการเพิ่มปริมาณของกรดไขมันอิสระในหลอดเลือดดําเขาสูตับ ทําให
ตับผลิตอินซูลินไดนอยลง ความชุกของโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นเมื่อน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นโดยอัตรา
เกิดรอยละ 2.1 ในผูที่มีน้ําหนักปกติ โดยรอยละ 5.2 ในผูที่มีภาวะน้ําหนักเกิน และรอยละ 6.3 ในผูที่
มีภาวะอวน    และพบวาอัตราการเปนโรคเบาหวานในเพศหญิงเพิ่มขึ้นชัดเจนเมื่ออายุ 40 ปขึ้นไป    
(จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ,   2539) 
         3. โรคมะเร็งบางชนิด  ในสตรีที่มีภาวะน้ําหนักเกินจะพบวามีอุบัติการณของการเกิด
โรคมะเร็งในถุงน้ําดี มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุมดลูก มะเร็งมดลูก และมะเร็งรังไข
สูงกวาสตรีวัยเดียวกันที่มีน้ําหนักปกติ (Kaplan  and others,  1993)  
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         4. โรคอวนทําใหขอตอและกระดูกโดยเฉพาะบริเวณสะโพก กระดูกสันหลัง ขอเขาและเทา
ตองรับน้ําหนักตัวมากตลอดเวลา  เมื่อนานเขาเกิดการเสียดสีกันเกิดของกระดูกและไขขอทําใหเกิด
การอักเสบได (Goldberg,  1997)  ในคนที่มีน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นกวารอยละ 30 ของน้ําหนักตัว
ปกติมีโอกาสเกิดโรคเกาท (Gout)  เนื่องจากรางกายสรางกรดยูริกเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษา
ประสิทธิผลของการรักษาโรคขอเขาอักเสบในผูปวยการลดน้ําหนัก 
         5. โรคนิ่วในถุงน้ําดี พบในผูหญิงมากวาผูชาย สาเหตุมาจากรางกายมีการสะสมของไขมัน 
จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีในสตรีที่มีดัชนีมวลกายมากกวา 
32 กิโลกรัมตอตารางเมตร เปรียบเทียบกับสตรีที่มีดัชนีมวลกายต่ํากวา 20 กิโลเมตรตอตารางเมตร 
พบวาในสตรีที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวา 32 กิโลกรัมตอตารางเมตร มีภาวะเสี่ยงของการเกิดนิ่วใน
ถุงน้ําดีเพิ่มสูงกวาสตรีมีคาดัชนีมวลกายต่ํากวา 20 กิโลเมตรตอตารางเมตร  
         6. ปญหาเกี่ยวกับการหายใจ จากการสะสมไขมันในบริเวณผนังทรวงอกและชองทองทําให
ปอดไมสามารถขยายตัวไดเต็มที่  การแลกเปลี่ยนกับกาซภายในปอดไมดีเกิดการคั่งคางของกาซ
คารบอนไดออกไซตในปอดและในกระแสเลือด ทําใหเกิดอาการเซื่องซึม งวงนอน และภาวะหยุด
หายใจขณะนอนหลับ รวมถึงการที่รางกายพยายามปรับตัวใหหายใจไดเพิ่มขึ้นทําใหตองใชแรงชวย
ในการหายใจ จึงพบในคนที่มีภาวะอวนมักจะหายใจหอบเหนื่อยตลอดเวลา นอกจากนี้สตรีที่เปน
โรคอวนมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายๆ ดาน  ทําใหพบโรคแทรกซอนไดบอยและมี
โอกาสเขารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกวาคนปกติ  บางรายเขารับการผาตัดตองไดรับยาระงับ
ความรูสึก  การดูแลของทางเดินหายใจและการใสทอชวยหายใจทําไดยากกวาผูปวยที่น้ําหนักปกติ  
เนื่องจากอาปากไดนอยจากการมีไขมันบริเวณคางมาก   และมีเนื้อเยื่อออนมากที่บริเวณเพดานออน
ในปาก   คอหอยสวนบนและสวนลาง  (วิมลรัตน     กฤษณะประกรกิจ, 2542) 
          7. โรคของไตและระบบขับถายปสสาวะ  บุคคลที่เปนโรคอวนจะมีการเพิ่มแรงดันของเสน
เลือดทําใหเสนเลือดที่ไตขยายใหญขึ้น  การกรองและการดูดซึมกลับของโซเดียมเพิ่มมากขึ้นจนไม
สามารถตานมานไดทําใหไตเกิดการสูญเสียโครงสรางและหนาที่ นอกจากนั้นยังเพิ่มความเสี่ยงของ
การกลั้นปสสาวะไมอยู   กลไกที่แทจริงนั้นยังไมทราบแนชัด  แตคาดวาเกิดจากการที่น้ําหนักตัว
เพิ่มขึ้นอาจเปนสาเหตุของการเพิ่มแรงดันในชองทองทําใหเกิดแรงดันในกระเพาะปสสาวะเพิ่มขึ้น
ซ่ึงมีผลตอการกลั้นปสสาวะไมอยูจากแรงดันในชองทองสูงได 
          8. โรคผิวหนัง  จากการที่มีไขมันสะสมบริเวณแขน  ขา  และหนาทองจํานวนมากทําให
เคลื่อนไหวลําบาก  เมื่อเดินไปมาตนขาจะเสียดสีกันทําใหมีแผลเกิดขึ้น  และมีเหงื่อออกงาย
เนื่องจากการเผาผลาญไขมันในรางกายมากกวาคนปกติ  ทําใหไขมันผสมกับเหงื่อตามผิวหนังเกิด
กล่ินเหม็นอับ  สวนบริเวณใบหนาจะมีความมันทําใหเกิดสิวไดงายกวาคนที่มีน้ําหนักปกติ   
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         9. ผลกระทบทางดานจิตใจ  โดยเฉพาะในสังคมที่เนนเรื่องรางกายที่ผอมบางวาดูดีเปนผลทํา
ใหบุคคลที่อวนมักถูกหยอกลอและขนานนาม  ทําใหเกิดความรูสึกตอกย้ําและแบงแยกจากสังคม   
ดังเชนคําเปรียบเทียบที่วาความผอมบางหมายถึงอํานาจและการควบคุม   ขณะที่ความอวนหมายถึง
ความนาเกลียด  ความไมดี  ความเกียจคราน   และการไมมีความสุข  (วริยา  วชิราวัชน  และ  ศิริอร  
สินธุ,  2540)  นอกจากนี้ยังทําใหบุคคลที่อวนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปรางของตนเองสืบเนื่อง
ไปถึงการแตงตัวตั้งแตการเลือกเสื้อผา  รองเทา  เครื่องประดับดวยความลําบากยุงยาก  ทําใหเกิด
ความรูสึกเบื่อหนายไมอยากไปไหน  เกิดความเก็บกดไมมีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนฝูง  ขาดวิถีทางระบายออกที่เหมาะสมนําไปสูความแปรปรวนทางอารมณและความคิด  
บางครั้งเกิดอาการซึมเศราซึ่งอาจไมสามารถขจัดไดแลวอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคจิตฆาตัวตาย
ได   
         10. ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม   จากการใชจายเงินเพื่อดูแลสุขภาพที่เกิดจากการ
เจ็บปวยและการตายกอนกําหนดซึ่งมีทั้งคาใชจายทางตรง   เชน  คาใชจายในการรักษาโรค  
คาใชจายในการใหบริการของแพทยและพยาบาลในการดูแลสุขภาพ  เปนตน  และคาใชจาย
ทางออมเนื่องจากการเจ็บปวยทําใหไมสามารถประกอบอาชีพหรือทํางานบานได   ทําใหขาดรายได
ตองเสียเงินคาจางใหคนอื่นมาทําแทน  ในสถานที่ทํางานบางแหงคนงานที่มีน้ําหนักเกินถูกจางงาน
ในอัตราการเงินเดือนที่ต่ําภายใตเงื่อนไขกฎเกณฑตางๆ  เชน  คนที่ไมสามารถลดน้ําหนักลงไดอาจ
ถูกเลิกจางงาน  ในประเทศอังกฤษพบวารอยละ 16 ของคนงานที่น้ําหนักเกินไมถูกจางงาน  และ
รอยละ  44  ถูกจางงานภายใตเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงสําหรับคนที่น้ําหนักเกิน    ส่ิงเหลานี้สงผลให
บุคคลที่มีภาวะน้ําหนักเกินพยายามที่จะลดน้ําหนัก   ทําใหตองเสียคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑลด
น้ําหนักหรือเขาใชบริการของสถานบริการลดน้ําหนัก  จากการสํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบวาประชาชนใชจายเงินประมาณ  40  พันลานเหรียญในการซื้อผลิตภัณฑควบคุมน้ําหนักแต
พบวาไรประสิทธิภาพเนื่องจากยังกลับมามีน้ําหนักเกินเชนเดิม   (Wardlaw,  2000) สําหรับ
ประเทศไทยในปจจุบันแมจะไมมีสถิติของคาใชจายในการควบคุมน้ําหนักอยางเปนลายลักษณ
อักษร แตก็มีวิธีการลดไขมันที่นิยมใช  เชน  การลดไขมันดวยเครื่องอิเล็คทรอนิคส  การใชแผน
ความรอน  การกดจุดแมเหล็ก  เปนตน  ซ่ึงบางครั้งเครื่องมือเหลานี้ตองนําเขาจากตางประเทศใน
ราคาที่แพงทําใหสตรีที่เขาไปใชบริการตองเสียเงินคาใชจายเปนจํานวนมาก  (วริยา  วชิราวัชน  
และ  ศิริอร  สินธุ,  2540)   
          การควบคุมโรคอวน 
          การควบคุมน้ําหนักเปนสิ่งที่มีความสําคัญจําเปนตอบุคคลที่เปนโรคอวนมากเพราะสภาวะ
รางกายที่มีน้ําหนักเกินถาไมไดรับการดูแลและแกไขจะสงผลตอความเจ็บปวย  สภาพความเปนอยู  
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และมีผลตอสภาพจิตใจดวย  ดังนั้นการมีน้ําหนักตัวที่เหมาะสมยอมนํามาซึ่งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ  ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  (พีระพงศ   
บุญศิริ  และ  ภมร  เสนาฤทธิ์,  2538 ) ซ่ึงกลไกขั้นพื้นฐานของภาวะน้ําหนักเกินเกิดจากความไม
สมดุลของพลังงานที่รางกายรับเขามาและพลังงานที่รางกายนําไปใช  (Dudex,  1997)  ดังนั้นการ
ควบคุมน้ําหนักขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญคือความสมดุลของพลังงานที่รางกายรับเขามาจาก
การรับประทานอาหารกับพลังงานที่รางกายนําไปใช  ที่สําคัญไดแกพลังงานพื้นฐานสําหรับการ
ดํารงชีวิต   และพลังงานที่รางกายใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ  (Wardlaw,  2000) ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดน้ําหนักรางกาย คือ สวนประกอบหรือชนิดและปริมาณของอาหารที่
รับประทานและกิจกรรมทางกาย  การปฏิบัติเพื่อควบคุมน้ําหนักสําหรับบุคคลที่เปนโรคอวนจึง
ขึ้นอยูกับการควบคุมอาหารและการมีกิจกรรมทางกายจะชวยสงเสริมการควบคุมน้ําหนักและ
ปองกันน้ําหนักไมใหเพิ่มขึ้นในระยะยาว  อีกทั้งยังเปนวิธีที่สามารถควบคุมน้ําหนักไดดีและ
ปลอดภัย  (สุชาดา  มะโนทัย,  2541) ซ่ึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
         1. การควบคุมอาหาร หมายถึงการควบคุมอาหารและปริมาณคารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน 
และเกลือแร โดยใชหลักคุณคาทางอาหารที่รับประทานเปนสําคัญ ทั้งนี้ในการควบคุมอาหารผู
ปฏิบัติตองรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับกิจกรรมหรือพลังงานที่ใชในแตละวัน (สุชาดา มะ
โนทัย ,  2541) เนื่องจากความตองการพลังงานในสตรีวัยกลางคนจะลดลงจึงมีผูเสนอวาสตรีวัย
กลางคนควรรับประทานที่ใหพลังงานนอยแตมีสารอาหารครบถวนเพียงพอกับปริมาณความ
ตองการสารอาหารในแตละวันเพื่อรักษาน้ําหนักตัวใหเหมาะสมโดยบุคคลที่มีอายุ 40-50 ป ควร
รับประทานอาหารที่ใหพลังงาน 2,200 กิโลแคลอรี่ตอวัน และสตรีวัยกลางคนที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป
รับประทานอาหารที่ใหพลังงาน 1,900 กิโลแคลอรี่ตอวัน โปรตีน 50 กรัมตอวัน วิตามินและเกลือ
แรในปริมาณเล็กนอย ไขมัน 300 มิลลิกรัม ทั้งนี้ควรแบงรับประทานอาหารคารโบไฮเดรตเชิงซอน
รอยละ 50 ดื่มน้ําใหเพียงพอตอการปองกันการขาดน้ํา (Peackenpaugh and Poleman,  1999) มี
ผูใหขอเสนอแนะสําหรับการรับประทานอาหารที่เกี่ยวของกับการควบคุมน้ําหนักไว ดังนี้ 
         1.1 การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการรับประทานอาหารเพื่อลดโคเลสเตอรอล โดยเฉพาะบุคคล
ที่เปนโรคอวน  (คาดัชนีมวลกายมากกวา 25 กิโลกรัมตอตารางเมตร) หรือมีไขมันในเลือดสูงกวา 
220 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการรับประทานอาหารดังนี้ 
  1.1.1 ลดความถี่ของการรับประทานเนื้อหมู เนื้อวัว หนังเปด หนังไก เพราะอาหารเหลานี้
เปนแหลงการสรางโคเลสเตอรอล 

 1.1.2 งดการใชน้ํามันจากสัตวและกะทิในการประกอบอาหาร ควรใชน้ํามันพืชที่มีกรด
ไขมันไมอ่ิมตัวแทน เชน น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันขาวโพด น้ํามันรําขาว เปนตน 
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 1.1.3 งดการรับประทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง และควบคุมปริมาณโคเลสเตอรอล
ในอาหารใหต่ํากวาวันละ 300 มิลลิกรัม 

 1.1.4 ควรรับประทานปลาทะเลเพิ่มขึ้น เชน ปลาทู ปลาเล็กปลานอย    เนื่องจากไขมันใน 
ปลาทะเลจะมีโคเลสเตอรอลที่มีความหนาแนนสูง 

 1.1.5 รับประทานอาหารที่มีเสนใยสูง เพื่อชวยดูดซับไขมันและน้ําดีในลําไสทําให 
การสะสมของไขมันในรางกายลดลง อาหารที่มีเสนใยสูงไดแก ผัก ผลไม และขาวที่ไมขัดสี เปน
ตน 
               1.1.6 รับประทานอาหารที่ใหสารไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ไดแก ขาวฟาง
ผักแวน ขาวไมขัดสี ถ่ัวเหลือง และเตาหู ซ่ึงจะชวยเก็บสะสมเอสโตรเจนในกระแสเลือดไวไดนาน 
        1.2  ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ําอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เพื่อ
ชวยลดความรุนแรงของอาการวัยหมดประจําเดือน และปองกันโรคหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด 
         1.3 การรักษาน้ําหนังตัวใหคงที่โดยการออกกําลังกาย การเพิ่มอาหารพวกผักและผลไมมาก
ขึ้น แทนที่อาหารไขมันและขนมหวาน 
         นอกจากการรับประทานอาหารใหเหมาะสมตอความตองการพลังงานในแตละวันการควบคุม
น้ําหนักโดยการควบคุมอาหารยังตองคํานึงถึงวิธีปฏิบัติในการรับประทานอาหาร เชน รับประทาน
อาหารวันละ 3 มื้อ ตรงตามเวลา รับประทานอาหารเวลารูสึกหิวเทานั้น ไมวาจะรับประทานอาหาร
อะไร ควรนั่งรับประทานใหเปนที่อยารับประทานอาหารขณะยืน รับประทานอาหารอยางชา ๆ  ไม
ควรรับประทานอาหารรวมกับการทํากิจกรรมอื่นๆ ใชจานหรือชามใบเล็กใสอาหาร  ควรเก็บ
อาหารไวในตูเย็นหรือตูเก็บอาหารเพื่อใหหยิบไดยาก ไมรับประทานอาหารจนอิ่มเกิน หยุด
รับประทานอาหารทันที เมื่อรูสึกวาจะรับประทานอาหารไดอีกเล็กนอย หากมีความจําเปนตองนั่ง
โตะอาหารตอไป  ใหดื่มน้ําแทนและดื่มชาๆ คร้ังละนอย ๆ วิธีการเหลานี้ชวยใหสามารถลดปริมาณ
อาหารที่จะรับประทานไดแตตองคํานึงถึงปริมาณสารอาหารที่ไดรับและความเพียงพอกับความ
ตองการพลังงานในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะผูที่ลดน้ําหนัก ควรทานโปรตีนวัน
ละ 70-100 กรัม หรือไมนอยกวาวันละ 60 กรัม และควรแบงใหเทา ๆ กันทั้ง 3 มื้อ สวนใหญควร
เปนโปรตีน ที่ไดจากเนื้อสัตวไมติดมัน หรือผลิตผลจากสัตว เชน ไข นม ที่เอาไขมันออก  หรือจาก
ถ่ัวเหลือง และถ่ัวเมล็ดแหงอื่น ๆ จึงจะใหประโยชนแกรางกายคุมคา ควรทานเนื้อปลาใหมาก 
เพราะมีไขมันต่ํากวาเนื้อสัตวชนิดอื่น และยอยงาย ควรทานปลาทะเลใหบอย เพราะใหไอโอดีน ซ่ึง
ชวยปองกันโรคคอพอกดวย ควรทานเนื้อหมูไมติดมันดวย เพราะใหโปรตีนและวิตามินบีหนึ่ง 
สวนเครื่องในสัตว เชน ตับ ก็มีประโยชนและมีเหล็ก และวิตามินตาง ๆ สูง 
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        2. การมีกิจกรรมทางกาย หมายถึง การทํางานของกลามเนื้อ และกระดูกซึ่งสงผลใหมีการ
เคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหรางกาย มีการใชพลังงาน และมีการเผาผลาญพลังงาน
เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ  กิจกรรมทางกายสามารถทําเปนสวนหนึ่งของงาน หรือระหวางที่มีเวลาวาง
ได สวนการออกกําลังกายนั้น หมายถึง การฝกฝนรางกายอยางเปนแบบแผนแนนอนซ้ําๆ กันหลาย
คร้ัง และการออกกําลังกายนั้นเปนสวนหนี่งของกิจกรรมทางกายซึ่งหลักในการออกกําลังกาย 
จะตองคํานึงถึงระยะเวลา (Duration) ความแรง (Intensity) ความบอย  (Frequency) รวมทั้งมี
การอบอุนรางกาย (Warm up) และผอนคลาย (Cool down) การมีกิจกรรมทางกายอยางสม่ําเสมอ
เปนประจําจะทําใหสวนตาง ๆ ของรางกายมีการเปลี่ยนแปลงจากการเผาผลาญพลังงาน  ทําให
รางกายมีเนื้อเยื่อกลามเนื้อและมีการใชพลังงานพื้นฐานเพิ่มขึ้น  ส่ิงเหลานี้ชวยควบคุมน้ําหนักตัวไว
ไมใหเพิ่มขึ้นในระยะยาว (Wardlaw, 2000)  กิจกรรมทางกายที่ชวยในการควบคุมน้ําหนักนั้น
ไดแก กิจกรรมทางกายที่ใชแรงปานกลาง เปนกิจกรรมทางกายที่มีการเตนของหัวใจนอยกวารอยละ 
60 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด เชน เดินเร็ว ทําสวน ทํางานบาน ปนจักรยานอยางชา และ
กิจกรรมทางกายที่ใชแรงมาก เปนกิจกรรมทางกายที่มีการเตนของหัวใจเทากับหรือมากกวารอยละ 
60 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด เชน การวิ่ง ปนจักรยาน วายน้ํา เตนแอโรบิก แบดมินตัน เปน
ตน ชวงเวลาในการทํากิจกรรมที่เหมาะสมคือ 20 -30 นาทีขึ้นไป อยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห ส่ิง
สําคัญที่ทําใหการควบคุมน้ําหนักประสบผลสําเร็จคือ การทํากิจกรรมทางกายใหเปนสวนหนึ่งของ
กิจวัตรประจําวัน สําหรับคนที่มีเวลานอยหรือไมมีเวลาในการทํากิจกรรมทางกายก็อาจเพิ่มการมี
กิจกรรมทางกายไดโดยการเดินมากขึ้น เชน การเดินหรือปนจักรยานไปทํางาน การเดินขึ้นหรือลง
บันไดแทนการใชบันไดเลื่อนหรือลิฟท ส่ิงเหลานี้จะชวยในการรักษาน้ําหนักไมใหเพิ่มขึ้น 

นอกจากยังมีขอแนะนําสําหรับการออกกําลังกายที่ชวยการควบคุมน้ําหนัก ดังนี้  ถาเราเดินวันละ 1 
ช่ัวโมงดวยความเร็วพอสมควร วิ่ง ขี่จักรยานหรือวายน้ําวันละ 20 – 25 นาที 3- 4 คร้ังตอสัปดาห 
สามรถลดน้ําหนักตัวไดประมาณ 0.1 กิโลกรัมตอสัปดาห (Garrow and others, 1995)  การทํา
สวนปลูกตนไม รดน้ําตนไมก็จะชวยลดน้ําหนักไดเชนเดียวกัน การขึ้นลงบันไดบอย ๆ เปนการ
ออกกําลังกาย ที่ทําไดงาย และชวยลดน้ําหนักดวย คนอวนที่ไมเปนโรคหัวใจ หรือความดันโลหิต
สูง ควรพยายามเคลื่อนไหว ออกกําลังกายใหมาก และพยายามทําใหสม่ําเสมอทุกวัน ควบคูกันไป
กับการลดอาหาร และตองปรับทัศนคติเกี่ยวกับอาหารและการออกกําลังกายโดยเฉพาะกลุมวัยรุน 
(Mietje and others,  2008)  
         3. การใชยาลดน้ําหนัก ยาที่นิยมนํามาใชลดน้ําหนักแบงไดเปนหลายกลุม ตัวอยางเชน ยา
ระบาย ยาขับปสสาวะ ยากดศูนยควบคุมความหิวในสมอง ยาเพิ่มการเผาพลาญพลังงานในรางกาย  
ยาที่ชวยใหอ่ิมเร็วขึ้น สมแขก หรือ การซีเนีย  ไคโตซาน เปนตน ขอควรระวังของยาที่เตือนโดย
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บริษัทยาผูผลิต วาอาจเกิดผลขางเคียง ที่พบบอยคือนอนไมหลับ เวียนศีรษะ วิตกกังวล ปวดศีรษะ 
ส่ัน ตาพรา หากใชติดตอกันเปนเวลานานอาจกอใหเกิดการติดยาและหามใชยาลดความอวนใน
ผูปวยที่มีประวัติเคยใชยาในทางที่ผิด หรือมีภาวะซึมเศราการใชยาลดความอวนชวยในการลด
น้ําหนักไดบาง หากปฏิบัติอยางถูกตอง โดยออกกําลังกาย ลดอาหารอยางเหมาะสมควบคูกันไป 
สวนคนที่ใชยาลดความอวน แตไมมีการปฏิบัติอยางถูกตอง ยังกินอาหารเหมือนเดิม ไมมีการ
เคลื่อนไหวเพื่อเผาผลาญพลังงาน ยาก็ใชไมไดผล ทําใหหลายคนใชวิธีเพิ่มปริมาณยามากขึ้น เพราะ
หวังวาจะสามารถควบคุมน้ําหนักได ซ่ึงเมื่อใชยาเกินปริมาณก็จะทําใหเกิดอันตรายจากผลขางเคียง
ของยา (วิชัย ตันไพจิตร และคณะ,  2541) 
 
ความรูและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
       ทัศนคติ (Attitude) เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม และ 
การวางแผนเพราะการรูถึงทัศนคติของคนหรือกลุมคนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง วาเปนไปในทิศทางใด 
ยอมจะทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถวางแผนและดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอบุคคลหรือกลุมคน
นั้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  มโนทัศนเกี่ยวกับทัศนคตินี้ไดรับความสนใจมานานจาก
มโนทัศนเกี่ยวกับทัศนคติมีลักษณะเชนเดียวกับมโนทัศนเชิงนามธรรมทั่วไปที่เกิดจากการสรางขึ้น 
เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่มนุษยคิดพูดหรือกระทํา  ความหมายที่แนชัดของคําวา ทัศนคติ ยัง
ไมเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในกลุมนักจิตวิทยาหรือกลุมผูที่ทําการศึกษาเรื่องทัศนคติ ดังนั้น แต
ละกลุมที่ทําการศึกษาคนควาตางก็ใหคําจํากัดความตามความเขาใจของตนเองซึ่งไดประมวลมา
กลาวไว  ดังนี้ 
        ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520)  ไดกลาววา ทัศนคติเปนความคิดเห็นซึ่งมีอารมณเปนสวนประ 
กอบ เปนสวนที่พรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 
     ลัดดา กิติวิภาต (2532) ไดกลาวไววา ทัศนคติเปนความคิดที่มีอารมณเปนสวนประกอบ ซ่ึงทํา
ใหเกิดความพรอมที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบในทางบวกหรอืในทางลบตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ 
 
     Oppenheim (1966) ไดใหคําจํากัดความของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือสภาวะของความพรอม
ความพอใจทีจ่ะแสดงปฏิกิริยาในรูปแบบตางๆเมื่อตองเผชิญกับสิ่งเรา 
        จากความหมายของทัศนคติที่กลาวมาแลวนั้น แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของการมอง
ทัศนคติของนกัการศึกษาและนักจิตวิทยา โดยมีทั้งการใหความหมายของทัศนคติในดานจติใจ ใน
เชิงสติปญญาและในเชิงการกระทําซึ่งถือเปนองคประกอบที่สําคัญของทัศนคติ 
        ดังนั้นจึงสรุปไดวา ทัศนคติ เปนความสัมพันธที่คาบเกี่ยวกนัระหวางความรูสึก และความเชื่อ 



 17  

หรือการรูของบุคคล กับแนวโนมที่จะม ี พฤติกรรมโตตอบ ในทางใดทางหนึ่งตอเปาหมายของ 
ทัศนคติ นั้นโดยสรุป ทัศนคติ ในงานที่นีเ้ปนเรื่องของจติใจ ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนม
เอียงของบุคคล ที่มีตอขอมูลขาวสาร และการกลั่นกรองสถานการณที่ไดรับมา ซ่ึงเปนไปไดทั้งเชิง
บวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลใหมีการแสดงพฤติกรรมออกมา  
         องคประกอบของทัศนคติ มี 3 ประการคือ 
        1. องคประกอบดานความรู (The Cognitive Component) คือ สวนที่เปนความเชื่อของ
บุคคล ที่เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบ และไมชอบ หากบุคคลมีความรู หรือคิดวาสิ่งใดดี มักจะ
มี ทัศนคติ ที่ดีตอส่ิงนั้น แตหากมีความรูมากอนวา ส่ิงใดไมดี ก็จะมี ทัศนคติ ที่ไมดีตอส่ิงนั้น 
        2. องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) คือ สวนที่เกี่ยวของกับ
อารมณที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไปตาม บุคลิกภาพ ของคนนั้น เปนลักษณะที่
เปนคานิยมของแตละบุคคล 
         3. องคประกอบดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลตอส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจาก องคประกอบดานความรู ความคิด และ
ความรูสึก  
        จะเห็นไดวา การที่บุคคลมี ทัศนคติ ตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดตางกัน ก็เนื่องมาจาก บุคคลมีความเขาใจ  
ดังนั้นสวนประกอบทาง ดานความคิด หรือ ความรู ความเขาใจ จึงนับไดวาเปนสวนประกอบ ขั้น
พื้นฐาน ของ ทัศนคติ และสวนประกอบนี้ จะเกี่ยวของสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลอาจออกมา
ในรูปแบบแตกตางกัน ทั้งในทางบวก และทางลบ ซ่ึงขึ้นอยูกับประสบการณ และ การเรียนรู 
          ประเภทของทัศนคติ  
         บุคคลสามารถแสดง ทัศนคติ ออกได 3 ประเภทดวยกัน คือ  
         1. ทัศนคติเชิงบวก เปน ทัศนคติ ที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึก หรือ อารมณ จาก
สภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลอื่น หรือ เร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหนวยงาน องคกร 
สถาบัน และการดําเนิน กิจการของ องคการ อ่ืน ๆ  
        2. ทัศนคติเชิงลบ หรือ ไมดี คือ ทัศนคติ ที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย ไมไดรับ
ความเชื่อถือ หรือ ไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง เร่ืองราว หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงานองคการ สถาบัน และการดําเนิน
กิจการขององคการ และอื่น ๆ  
       3. ทัศนคติ ที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือตอบุคคล 
หนวยงาน สถาบัน องคการ และอื่น ๆ โดยส้ินเชิง  
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      ทัศนคติ ทั้ง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได ขึ้นอยูกับ
ความมั่นคงในความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ หรือคานิยมอื่น ๆ ที่มีตอบุคคล ส่ิงของ การกระทํา หรือ
สถานการณ 
       การวัดทัศนคต ิ
      ในทางจิตวิทยาการวัดทศันคติเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากตอการดําเนนิ
ชีวิตของคน เพราะการรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งวาเปนไปในทิศทาง
ใด และมีความเขมมากนอยแคไหน ยอมจะทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถทํานายพฤติกรรมที่อาจจะ
เกิดขึ้นของบุคคลนั้นได และสามารถวางแผนดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคน
นั้นไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ  ทัศนคติไมไดเปนสิ่งที่จะสามารถตรวจสอบหรือวัดได
เชนเดยีวกบัการตรวจสอบเซลลผิวหนังของมนุษย หรือการวัดอัตราการเตนของหัวใจ แตทัศนคติ
ของบุคคลหนึ่งอาจแสดงออกมาไดดวยการใชคําพูดหรือการกระทํา จะเหน็ไดวาความคิดขางตนนี้
จะเนนที่การแสดงออกทางพฤติกรรมเปนหลัก ในการวดัทัศนคต ิ ซ่ึงสอดคลองกับที่ โดยธรรมชาติ
แลว คุณสมบัติของทัศนคติเปนสิ่งที่วัดได แมวาทัศนคติจะเปนเพียงภาวะของจิตใจ ไมสามารถ
สังเกตหรือวดัไดโดยตรง แตทัศนคติก็อาจวัดไดโดยอาศัยจากผลของการตอบสนอง ซ่ึงจะประเมิน
ไดเปนทางบวกหรือทางลบและมีระดับความมากนอย 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
        กองโภชนาการ (2550) ไดศึกษาภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในกลุมบุคคลวัยทํางานสังกัด
กรมอนามัย (สวนกลาง) 14 หนวย ประกอบดวยขาราชการและลูกจาง ชาย  287 คน หญิง 672 คน
อายุระหวาง 20 – 60 ป ผลการศึกษาพบวา ภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานรอยละ 15 ภาวะ
โภชนาการมาตรฐานรอยละ 40 และภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานรอยละ 34  สวน
พฤติกรรมการบริโภคไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจนนัก และพบวายิ่งอายุมากขึ้นแนวโนมเปน
โรคอวนมากขึ้น เพศชายเปนโรคอวนมากกวาเพศหญิงในทุกกลุมอายุ ลูกจางเปนโรคอวนมากกวา
ขาราชการ  
        ชุติมา วัชรกุลและเบญจามุกตพันธุ (2550) ไดศึกษาภาวะโภชนาการและทัศนคติตอรูปรางของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขตเทศบาลนครขอนแกน จํานวน 709 คน พบวา นักเรียนกลุม
ตัวอยางรอยละ 70.2 เปนเพศหญิง กลุมภาวะโภชนาการตามเกณฑมีทัศนคติไมเหมาะสมมากกวา
กลุมอื่น กลุมตัวอยางที่มีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑเห็นวาอวนเปนเรื่องที่นาอาย สวนในกลุม
ภาวะโภชนาการตามเกณฑเห็นวาผอมลงชีวิตจะดีขึ้น ทุกกลุมภาวะโภชนาการมีการใสใจในการ
เลือกซื้อเสื้อผาใหเขากับรูปรางของตนเอง และคิดวารูปรางมีผลตอการเขาสังคม 
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        ปานทิพย   โชติเบญจมาภรณ  และคณะ (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการ
บาดเจ็บของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ป 
พ.ศ. 2548  จํานวน 330 ราย และ ตรวจคัดกรองจํานวน 249 ราย วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
และ สถิติเชิงอนุมาน    ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางประเมินสถานะสุขภาพของตนเองมีสุขภาพ ดี 
ถึง ดีมากรอยละ  53.7   ผลการตรวจคัดกรองพบน้ําหนักเกินจนถึงอวนรอยละ 28.9   พฤติกรรมการ
ควบคุมภาวะอวน  กลุมตัวอยางน้ําหนักเกินจนถึงอวนไมมีการพยายามลดน้ําหนักตัวรอยละ 78.1 มี
การพยายามควบคุมน้ําหนักตัวไมใหเพิ่มขึ้นรอยละ 35.1 และ ไมมีรอยละ 64.9  มีการลดน้ําหนักตัว
โดยวิธีควบคุมอาหารรอยละ 28.0  ออกกําลังกายรอยละ 36.3 และ ใชยารอยละ 1.8   ดานความสมัพนัธ 
จากการวัดรอบเอว และคา BMI พบวา  เพศ  และ กลุมอายุ ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ
ภาวะความเสี่ยงจากภาวะอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)   
        นิพนธ  เสริมพาณิชย (2549) ทําการสํารวจประชากรในเขตชุมชนแออัด เทศบาลนครเชียงใหม 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2545 จํานวน 1,003 คน โดยความสมัครใจมาตรวจที่ศูนยสาธารณสุข 6 แหง เปน
หญิง 667 คน อายุระหวาง 35-65 ป พบวามีดรรชนีมวลกาย (Body Mass Index) เกิน 23 กิโลกรัม/
ตารางเมตร เปนชายรอยละ 64.3 หญิงรอยละ 62.8 ชวงอายุที่พบมากที่สุดคือ 45-55 ป รอยละ 34 
         ภิญุภา เปลี่ยนบางชางและคณะ (2548) ศึกษาผลของโครงการ “หุน สวย สุขภาพดี” ตอ
พฤติกรรมการลดน้ําหนัก  พบวา เหตุผลสําคัญในการลดน้ําหนัก คือ รอยละ 89.3 เพื่อความ
คลองตัว รอยละ 86.3 ความสวยงาม  รอยละ84.7 เพื่อสุขภาพที่ดี  หลังเขารวมโครงการอาสาสมัคร
จํานวน 26 คนมีพฤติกรรมการลดน้ําหนักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกตอง คือ มีการควบคุมอาหาร
และออกกําลังกายเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการลดน้ําหนักที่ไมเหมาะสมลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) 
ดัชนีมวลกายมีแนวโนมลดลง ปริมาณไขมันสะสมลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01)  ความดันเลือด
และชีพจรมีแนวโนมลดลง  
          Adams O. Peter and others (2006)   ทําการศึกษาความชุกและการรับรูเกี่ยวกับโรคอวน
ในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ จํานวน 600 คน พบวา รอยละ 39  มีภาวะอวนอันตราย  รอยละ 30 
มีภาวะน้ําหนักเกิน ความพึงพอใจในรูปรางมีผลตอการเพิ่มขึ้นของคาดัชนีมวลกาย ( P< 0.001) 
และรอยละ 46 ของคนอวนมีความสุขกับรูปรางของตนเอง 
       Kim JH and Sakong  J (2006)  ทําการศึกษาวิถีชีวิตและการรับรูเกี่ยวกับโรคอวนของ
คนงานชายในโรงงาน ผลิตปลอกคอสุนัข พบวา คนงานชายมีการสูบบุหร่ี ดื่มแอลกอฮฮล เปน
ประจํา รอยละ 32 มีภาวะน้ําหนักเกิน  คนงานที่มีน้ําหนักเกินรอยละ  54 สูบบุหร่ี  รอยละ 88.5 ดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 37.5 ไมออกกําลังกาย มีการรับรูเกี่ยวกับโรคอวนเพียงรอยละ 36.5 
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       Mohamed and Rekia (2006)  ทําการศึกษาความพึงพอใจตอรูปรางและอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมที่สงผลตอทัศนคติตอความอวนในผูหญิงชาวโมร็อกโก จํานวน 249 คน  พบวา ปจจัย
หลักที่ทําใหผูหญิงชาวโมร็อกโกเปนโรคอวนมาจากการเลียนแบบมารดา ผูชายและลักษณะของ
เสื้อผาที่สวมใส  
          Sara  F.  L.  Kirk and others (2008)   ทําการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับรูปรางและทัศนคติตอ
โรคอวนในกลุมประชาชนเปาหมาย จํานวน 73 คน      เปรียบเทียบกับกลุมพยาบาล จํานวน 34 คน 
พบวา คาเฉลี่ยทัศนคติโดยใชแบบวัด BAOP มีความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรเปาหมาย
กับกลุมพยาบาล โดยกลุมประชากรเปาหมายมีคาเฉลี่ย 13.9 (S.D. 5.3)  กลุมพยาบาลมีคาเฉลี่ย 14.3 
(S.D. 4.6)   

 
 
      

 


