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8 สุขภาพคนไทย 2557

โรคอวน: ปจจัยกำหนดระดับบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอม

ปจ
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รม และคานิยมทางสังคม (ท่ีเปล่ียนไป)

- ฯลฯ

“โรคอวน”
และความเสี่ยงตอ

โรคไมติดตอเรื้อรังอ�นๆ

“โรคอวน”
และความเสี่ยงตอ

โรคไมติดตอเรื้อรังอ�นๆ

ปจจัยเฉพาะบุคคล

เชน เพศ อายุ

ปจจัยพฤติกรรม 

- การศึกษา

- การทำงาน, ระดับรายได

- ที่อยูอาศัย, ภูมิภาค, เขตพื้นที่

- ความรู, ทัศนคติ, ความชอบ

 สวนบุคคล

- ฯลฯ

- การบริโภคอาหาร

- การใชพลังงานและการมีกิจกรรม

 ทางกาย

- ปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงอ�นๆ 

 เชน ความเครียด เหลา บุหรี่ ปจจัยเศรษฐกิจสังคม

และปจจัยสวนบุคคลอ�น

ปั จจุบัน การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (ก่อนวัยอันควร) ของคนไทยมีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  
(Non-communicable Diseases: NCDs) และปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นผลจากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพท่ี 

ไม่เหมาะสมเพิม่มากขึน้ การศกึษาภาระโรคจากปจัจยัเสีย่งของประชากรไทย พ.ศ. 2552 พบวา่ “โรคอว้น” เปน็
ปจัจยัเสีย่งและภยัเงยีบสำ คญัอนัดบั 1 และอนัดบั 6 ของการสญูเสยีปสีขุภาวะในหญงิไทยและชายไทย ตามลำ ดบั

ส�ำหรับคนไทย โรคอ้วนยังคงเป็นปัญหำใน

กลุ่มคนรวย หรือผู้มีอันจะกิน แต่กินอย่ำงไม่ถกูต้อง 

มำกกว่ำกลุ่มคนจนหรือผู้มีรำยได้น้อย จำกแนวโน้ม 

ของระดับรำคำอำหำรจำนด่วนและอำหำรขยะ รวมถงึ  

เครื่องดื่มที่มีปริมำณน�้ำตำลเป็นส่วนประกอบสูงท่ี 

ถกูลงเมื่อเทียบกบัก�ำลงัซื้อของคนไทยท่ัวไปท่ีเพิม่ขึ้น 

คำดว่ำ อีกไม่นำนปัญหำนี้จะกลำยมำเป็นภัยเงียบ

คุกคำมสุขภำพของกลุ่มคนรำยได้ปำนกลำงและ 

รำยได้น้อยท่ีมีข้อจ�ำกัดในด้ำนก�ำลงัซื้อและทำงเลอืก

ในกำรบริโภคอำหำรทีด่ ีต ่อสุขภำพเพิ ่มมำกขึ้น 

เหมือนที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว 

กำรส�ำรวจสขุภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำย 

ทัว่ประเทศ ล่ำสุดในปี 2552 พบคนไทยอำยุ 15 ปีขึน้ไป

มำกกว่ำ 1 ใน 3 มีภำวะน�้ำหนักเกินและอ้วน (ดัชนีมวลกำย 

หรอื BMI ต้ังแต่ 25 กก./เมตร
2 
ขึ้นไป) ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่ำ 2 เท่ำ

เมื่อเทียบกับผลกำรส�ำรวจรอบแรก ในปี 2534 ข้อมูลต่ำงๆ 

ช้ีให้เหน็ชัดเจนว่ำ คนไทย ไม่ว่ำชำยหรอืหญงิ เด็ก วยัท�ำงำน

หรอืสงูอำย ุฐำนะร�ำ่รวย ปำนกลำงหรอืยำกจน อำศยัในเขต

ชนบทหรือในเขตเมือง ก�ำลัง “อ้วน” มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

เทียบกันใน 10 ประเทศอำเซียน โรคอ้วนในชำยไทยปัจจุบัน

มีควำมชุกสูงเป็นอันดับที ่ 4 ขณะที ่ หญิงไทย แซงหน้ำไป 

อยู่ในอันดับที่ 2 เป็นรองเพียงหญิงมำเลเซีย เท่ำนั้น 

11 ตวัชีว้ดั
“โรคอ้วน”
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911 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

สถำนกำรณ์โรคอ้วนทีก่�ำลังทวีควำมรุนแรง 

เพิม่ขึน้นี ้มทีีม่ำท่ีไปจำกหลำยสำเหตดุ้วยกนั ท้ังปัจจยัใน

ระดบัปัจเจกบคุคล และปัจจยัสิง่แวดล้อมเชิงโครงสร้ำง

ทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ด้วยวถิชีีวติท่ีเปลี่ยนแปลงไป ลกัษณะกำรท�ำงำน

ที่ใช้แรงงำนน้อยลง รวมถึงกำรเดินทำงคมนำคมติดต่อ

สือ่สำรทีส่ะดวกสบำยกว่ำแต่ก่อน ท�ำให้คนไทยโดยเฉพำะ 

ในสังคมเมือง มีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยและมีกิจกรรม

ทำงกำยที่ลดลง ใช้เวลำในแต่ละวันไปกับหน้ำจอ 

คอมพวิเตอร์ โทรทัศน์หรอืโทรศัพท์ และกำรเดินทำงบน

ท้องถนนซึ่งมีกำรเคลื่อนไหวค่อนข้ำงน้อยเป็นส่วนใหญ่ 

ในแต่ละวัน หำกไม่นับเวลำนอน (ประมำณ 8.4 ชั่วโมง) 

โดยเฉลี่ยคนไทยใช้เวลำกับกำรท�ำกิจกรรมที่มีกำร 

เคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อยมำกถึง 13.3 ชั่วโมง นอกจำกนี้ 

กำรส�ำรวจในปี 2555 พบว่ำ ชำยไทยและหญิงไทยที่มี

กจิกรรมทำงกำยที่เพียงพอ เพียงร้อยละ 71.7 และ 62.4 

ตำมล�ำดับ 

ขณะที่ กำรใช้พลังงำนจำกกิจกรรมทำงกำยและ 

กำรออกก�ำลังกำยมีแนวโน้มลดลง แต่กำรรับพลังงำน 

จำกกำรบริโภคอำหำรและเครือ่งดืม่กลับมีแนวโน้ม 

เพ่ิมขึ้นและเกินควำมต้องกำร โดยเฉพำะจำกอำหำร 

ขนมกรุบกรอบและเครื่องดืม่ที่มีปริมำณน�้ำตำล ไขมัน

และโซเดยีมเป็นส่วนประกอบสงู กำรทำนอำหำรนอกบ้ำน 

และกำรซื ้ออำหำรส�ำเร็จรูปมำทำนทีบ่้ำนมีแนวโน้ม 

เพ่ิมข้ึน โดยท่ีอำหำรส่วนใหญ่มักมีรสชำติหวำน มนั เคม็

และให้พลงังำนท่ีสงูกว่ำอำหำรปรุงเอง ในทำงตรงกนัข้ำม  

กำรบริโภคผักและผลไม้กลับน้อยและไม่เพียงพอ 

ตำมปริมำณที่แนะน�ำ 

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่ไม่ดีต่อสุขภำพที่ 

พบมำกขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกปัจจยัทำงสิ่งแวดล้อม

ด้ำนอำหำรที่เปลี่ยนไป กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของ

ตลำดและอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม 

ธุรกจิร้ำนอำหำร ซเูปอร์สโตร์และร้ำนสะดวกซื้อแฟรนไชส์  

ส่งผลกระทบต่อ จ�ำนวนชนดิและประเภทของอำหำรทีม่ี

กำรจ�ำหน่ำย (availability) และกำรเข้ำถึงอำหำรของ

คนกลุ่มต่ำงๆ (accessibility) โดยเฉพำะอำหำรทีไ่ม่ดี 

ต่อสุขภำพ ซึ่งมีควำมหลำกหลำยเพิ่มขึ้น เข้ำถึงหรือ 

หำซื้อได้ง่ำยโดยคนทุกวัยในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักมี

เด็กและวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้ำหมำยส�ำคัญ ค่ำนิยมและ

ทัศนคติบำงประกำรท่ียงัคงมอียูใ่นสงัคมไทย เช่น มมุมอง 

ต่อเด็กอ้วนจ�้ำม�่ำว่ำ น่ำรัก เป็นเด็กสมบูรณ์แข็งแรง  

โตขึ้นแล้วก็จะผอมเอง เป็นอีกเรื่องที่ควรต้องมีกำรปรับ

และสร้ำงควำมเข้ำใจใหม่ เช่นเดียวกับกำรปลูกฝัง 

ข้อค�ำนึงในกำรเลือกซือ้อำหำรทีค่วรให้ควำมส�ำคัญกับ

เรื่องหลกัโภชนำกำรเกี่ยวกบัคณุค่ำสำรอำหำรและสมดุล

ของพลังงำนท่ีจะได้รับ มำกกว่ำเพียงเรื่องรสชำติ  

ควำมชอบหรือควำมอยำกที่จะกินอำหำร

สุขภำพคนไทย 2557 ฉบับนี้ น�ำเสนอ 11 หมวด

ตัวชีว้ัด “โรคอ้วน” โดยแบ่งพื ้นทีก่ำรน�ำเสนอเป็น  

3 ส่วนหลัก เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัญหำโรคอ้วน รวมถึง 

ภำระและผลกระทบ ในหมวด 1-3 ปัจจยัและสำเหตุท่ีมำ

ของปัญหำโรคอ้วนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในหมวด 4-9  

และส่วนสุดท้ำย หมวด 10 และ 11 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

ข้อเสนอแนะในระดับบคุคล รวมถงึนโยบำยและแนวทำง

ในกำรจดักำรปัญหำโรคอ้วนท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่ำนมำของ

ประเทศไทย....
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