
วิกฤตปัญหาโรคอ้วน: ภัยเศรษฐกิจ พิษสังคม 

นายแพทย์ทักษพล	ธรรมรังสี	

กลุ่มศึกษานโยบายสร้างเสริมสุขภาพ	ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	(IHPP)	

1. ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน: วิกฤตที่ยังมืดมน 

	 ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนจัดเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญของประชาคมโลก	 และยังเป็น

ปรากฏการณ์ที่พบในแทบทุกประเทศ	อุบัติการณ์ของภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนและความรุนแรง

ของปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 องค์การอนามัยโลก1	 รายงานว่า 

ใน	พ.ศ.	2548	มีประชากรโลกมากถึง	1.6	พันล้านคน	จัดอยู่ในภาวะน�้าหนักเกิน	และ	400	ล้านคน

จดัอยูใ่นภาวะอ้วน	แต่มกีารคาดการณ์ว่าประชากรโลกทีม่ภีาวะน�า้หนกัเกนิจะเพิม่เป็น	2.3	พนัล้านคน	 

และโรคอ้วนเพิม่เป็น	700	ล้านคนใน	พ.ศ.	25582	ทศิทางการเปลีย่นแปลงนีพ้บได้ทัง้ในประเทศพฒันา

แล้วและก�าลังพัฒนา	 ในแทบทุกกลุ่มประชากรของสังคม	 และในทุกกลุ่มอายุ	 องค์การอนามัยโลก

รายงานว่า	มีประชากรเด็กต�่ากว่า	5	ปี	มากถึง	22	ล้านคนอยู่ในภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน	ในจ�านวน

นี้	ประมาณสามในสี่อยู่ในประเทศรายได้ปานกลางและต�่า1 

	 จากการส�ารวจสขุภาพ	โดยการตรวจร่างกายในประเทศไทยซึง่ด�าเนนิการโดยระเบียบวธิวีจิยั

และเครื่องมือที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างเวลา	แสดงให้เห็นว่าภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	

ในประเทศไทยมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	ทั้งในประชากรชายและหญิง	ดังแสดงในตารางที่	1	ซึ่ง

แม้ว่าประชากรชายจะมีความชุกต�่ากว่าหญิง	แต่มีอัตราการเพิ่มที่รวดเร็วกว่า	การส�ารวจในปี	2551-

25523	พบว่าประชากรผู้ใหญ่เพศหญิงของไทยถึงร้อยละ	40.7	ที่มีดัชนีมวลกาย	25	ก.ก./ตารางเมตร 

ขึ้นไป	และ	ร้อยละ	45	ที่มีรอบเอวเกิน	80	เซนติเมตร	และเมื่อจ�าแนกตามเขตที่อยู่พบว่าความชุกของ

ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนโดยดัชนีมวลกายในประชากรในเขตเมืองและในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยังมีสัดส่วนสูงกว่าภูมิภาคอื่น	 แต่ในประชากรหญิงก็มีสัดส่วนที่ต่างกันไม่มากนักระหว่างประชากร 

ในเขตเมืองและชนบท	(ร้อยละ	44.9	และ	38.8)	ในขณะที่ประชากรชายมีความแตกต่างสูงกว่า	(36.1	

และ	25.1)	
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ตารางท่ี 1 ความชุกของภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน และภาวะน�้าหนักน้อยจากการส�ารวจ 

 สุขภาพ 2534-2552 (หน่วย ร้อยละ)3,4

 ความชุกของภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน ความชกุของภาวะน�า้หนกัน้อย

 ดัชนีมวลกาย* รอบเอวเกินก�าหนด** ดัชนีมวลกาย***

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ครั้งที่	1	(2534-2535)	 7.7	 15.7	 -	 -	 56.9	 41.0

ครั้งที่	2	(2539-2540)	 13.2	 25.0	 -	 -	 32.4	 26.1

ครั้งที่	3	(2546-2547)	 22.5	 34.4	 15.4	 36.1	 11.6	 9.6

ครั้งที่	4	(2551-2552)	 28.3	 40.7	 18.6	 45.0	 9.4	 7.6

หมายเหตุ		*	25	กก/ตารางเมตร	ขึ้นไป

	 **	90	เซนติเมตรส�าหรับชาย	และ	80	เซนติเมตร	ส�าหรับหญิง

	 ***	ดัชนีมวลกายน้อยกว่า	18.5	กก/ตารางเมตร

	 จากข้อมลูในตารางที	่1	ยงัแสดงให้เหน็ถงึรปูแบบการเปลีย่นแปลงน�า้หนกัของประชากรไทย

ในลกัษณะการเปลีย่นไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้สงัคม	(collective	change)	นัน่คอืการลดลงของภาวะ

น�้าหนักน้อยอย่างรวดเร็ว	ลดลงถึงร้อยละ	83.5	ในประชากรชาย	และร้อยละ	81.5	ในประชากรหญิง	

ภายในระยะเวลาไม่ถึง	สองทศวรรษระหว่าง	พ.ศ.	2534-2552	ในขณะที่ภาวะน�้าหนักเกินเพิ่มขึ้นถึง	

3.65	เท่าในชายและ	2.6	เท่าในเพศหญิงในช่วงเวลาเดียวกัน

   

2. ผลกระทบจากภาวะน้�าหนักเกินและโรคอ้วน: กว้าง ไกล หลายมิติ

	 ปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและความอ้วนจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ส�าคัญอันดับต้นๆ

ของประชากรโลก	 ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนสร้างผลกระทบทางสุขภาพมากมาย	 ทั้งผลกระทบ

เฉียบพลันและปัญหาเรื้อรัง	 ทั้งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต	 โครงการการศึกษาภาระโรคของ

องค์การอนามยัโลกประมาณการว่าร้อยละ	58	ของโรคเบาหวาน	ร้อยละ	21	ของโรคหลอดเลอืดหวัใจ	

และร้อยละ	42	ของโรคมะเรง็เกีย่วข้องกบัภาวะโรคอ้วน5	นอกจากนัน้ยงัพบความสมัพนัธ์ระหว่างความ

รนุแรงของโรคอ้วนและของโรคทีพ่บร่วม	และในภาพรวมยงัมผีลลดอายคุาดเฉลีย่ของผูป่้วยด้วย6

	 เมือ่พจิารณาภาระโรคจากปีแห่งสขุภาวะทีส่ญูเสยีไปปรบัด้วยความพกิาร	(disability-adjusted	

life	years/DALYs)	ภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วน	(คอืกลุม่ท่ีมดีชันมีวลกาย	25	ก.ก./ตารางเมตร	 ข้ึนไป)	

ก่อภาระโรคเป็นอันดับเจ็ด	ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาใน	พ.ศ.	25442	ในประเทศไทย	ภาวะน�้าหนัก

เกินและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึงสองหมื่นราย	หรือคิดเป็นร้อยละ	 5.1	 ของการ 

เสียชีวิตท้ังหมดใน	พ.ศ.	 25477	 ในจ�านวนนี้เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	 12,404	 คน	 และ 

ก่อจ�านวนปีของชีวิตที่เสียไป	366,370	ปี8	โดยภาวะน�้าหนักเกินจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ

สองในประชากรหญงิไทย	และอนัดบัหกในประชากรชาย	ก่อภาระโรค	คดิเป็นประมาณร้อยละ	6	และ	

ร้อยละ	2	ของภาระโรคทั้งหมดตามล�าดับ7 
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	 นอกจากปัญหาต่อสขุภาพ	ผูท้ีม่ภีาวะน�า้หนกัเกินและโรคอ้วนจะประสบปัญหาด้านคณุภาพชีวติ 

จากผลของภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วน	 โดยความบกพร่องนีจ้ะเป็นสดัส่วนตามระดบัความรนุแรง 

ของโรคอ้วน9	และเป็นการบกพร่องทัง้ด้านสขุภาพโดยท่ัวไป	การเจ็บป่วย	และด้านสขุภาพจิต10	การศกึษาใน

ประเทศไทยโดยมนทรตัม์และคณะ8	กพ็บข้อมลูในทิศทางเดยีวกันคอืผูป่้วยโรคอ้วน	(ดชันมีวลกาย	30	ข้ึนไป)	

มคีะแนนคณุภาพชวีติต�า่กว่า	ผูท้ีม่ภีาวะน�า้หนกัเกนิ	(ดชันมีวลกาย	25-29.9	ก.ก./ตารางเมตร)	ซึง่มคีะแนน

ต�า่กว่าผูท้ีไ่ม่มภีาวะน�า้หนกัเกนิ	(ดชันมีวลกายน้อยกว่า	25	ก.ก./ตารางเมตร)	โดยความบกพร่องนีพ้บชัดเจน 

ในกลุม่คะแนนด้านการเคลือ่นไหว	และด้านการเจบ็ปวดไม่สขุสบาย	นอกจากคณุภาพชีวติโดยรวมแล้ว	

การศกึษาในประเทศรายได้สงูยงัพบว่าโรคอ้วนยงัมผีลกระทบเชงิลบต่อโอกาสในการจ้างงาน	ในการศกึษา	

การสมรส	และการไม่ถกูทอดทิง้จากสงัคม11 

	 ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนก่อผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อสังคม	 โดยมีความชัดเจน

ที่สุดในมิติของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล	ทั้งที่จ่ายโดยผู้ป่วยและครอบครัว	และที่รองรับโดยสังคมโดย

รวม	การศกึษาในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว6	มกีารประมาณการว่าค่าใช้จ่ายทางสขุภาพต่อหวัประชากร	

(health	expenditure	per	capita)	จากโรคอ้วนมมีลูค่าระหว่าง	32-285	เหรยีญสหรฐั	และค่าใช้จ่าย

โดยรวมมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ	2-4	ของค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของประเทศ	และคิดเป็นร้อยละ	0.1-1.4	

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(gross	domestic	product/GDP)	ในสหราชอาณาจักรค่าใช้จ่าย

รวมในการรักษาพยาบาลโรคอ้วนมีมูลค่าถึง	3.3-3.7	พันล้านปอนด์12	โดยการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

แสดงให้เห็นว่าระดับค่าใช้จ่ายแปรผันตามความรุนแรงของภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน13   

	 การศกึษาในประเทศไทยใน	พ.ศ.	2552	พบว่า	ต้นทนุรวมต่อสงัคมของภาวะน�า้หนกัเกนิและ

โรคอ้วนมีมูลค่า	12,142	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.13	ของ	GDP	ในปีเดียวกัน	โดยแบ่งเป็นต้น

ทุนทางตรงจากค่ารักษาพยาบาลมีมูลค่า	 5,584	ล้านบาท	 ในขณะที่ต้นทุนทางอ้อมจากการเสียชีวิต

ก่อนวัยอันควรและการขาดงานมีมูลค่ารวม	6,358	ล้านบาท	ดังแสดงในตารางที่	2		

ตารางที่ 2 ต้นทุนต่อสังคมจากภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน (หน่วย ล้านบาท)8

  มูลค่า (ล้านบาท)  ร้อยละ 

ต้นทุนทางตรง		 5,584		 46

	 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก		 850		

	 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน		 4,734		

ต้นทุนทางอ้อม		 6,358		 54

	 เสียชีวิตก่อนวัยอันควร		 5,864		

	 ขาดงานจากการรักษาพยาบาล		 694		

ต้นทุนรวม		 12,142		 100

ร้อยละของ	GDP		 0.13		
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3. ปัจจัยของภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน: สิ่งแวดล้อมและพาหะของปัญหา 

	 จากแนวคิดของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนขององค์การ

อนามัยโลกเป็นรากฐาน14	พัฒนาการของโรคอ้วนมาจากการควบคุมพลังงาน	 (energy	 regulation)	

ทีข่าดความสมดลุระหว่างการรบัและใช้พลงังาน	(energy	intake	และ	energy	expenditure)	ปัจจยั

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนแบ่งได้เป็นสี่กลุ่ม	ได้แก่	พฤติกรรมการบริโภค	พฤติกรรม

การใช้พลงังาน	ปัจจยัสว่นบคุคลเชงิชวีภาพ	(individual/	biological	susceptibility)	และปัจจยัทาง

ส่ิงแวดล้อม	ทัง้สีก่ลุม่ปัจจยันี	้มอีงค์ประกอบทีท่ัง้ปรบัเปลีย่นได้	ปรบัเปลีย่นได้ยาก	และปรบัเปลีย่นไม่

ได้	เช่น	กลุ่มปัจจยัส่วนบคุคลเชงิชวีภาพ	ได้แก่	ปัจจยัทางพนัธกุรรม	อตัราเมตาบอลสิมพืน้ฐาน	(basal	

metabolic	rate)	หรือความแตกต่างในการตอบสนองต่อสารอาหาร	

	 พฤติกรรมการบริโภคที่เก่ียวข้องกับภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	 มิใช่เพียงการบริโภคใน

ปรมิาณมากเท่าน้ัน	ยงัมอีกีหลายปัจจัยทีเ่กีย่วข้องเช่น	ชนดิและทีม่าของอาหาร	สดัส่วนของสารอาหาร	

จ�านวนมือ้อาหาร	การงดอาหาร	เวลาทีท่านอาหาร	การเลีย้งลกูด้วยนมแม่	เวลาทีใ่ช้ในการทานอาหาร	

ขนาดของค�า	 ไปจนถึงลักษณะการบดเคี้ยว	 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ชดัเจนของปรมิาณและรปูแบบการบรโิภคของประชากรไทยทีม่ผีลส�าคญัต่อการเตบิโตของวกิฤตภาวะ

น�้าหนักเกินและโรคอ้วน	 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านแหล่งพลังงานที่ประชากรไทยบริโภค	 การ

บริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูง	และการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารประเภทเส้นใย	(fiber)	ควบคู่กับ

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการใช้พลังงานของประชากรไทย15 

	 Swinburn	และ	Egger	ได้เสนอแนวคดิทีอ่ธบิายปัจจยัส่วนบคุคลของบคุคลทีม่ภีาวะน�า้หนกั

เกินและโรคอ้วนที่มีส่วนท�าให้การแก้ปัญหายากขึ้น	 ในลักษณะของวงจรแห่งความเลวร้าย	 (vicious	

cycle)	ได้แก่	ความยากล�าบากในการเคลือ่นไหว	(movement	inertia	and	mechanical	dysfunction)	

เงื่อนไขสภาพจิตใจ	กลไกการบริโภค	(diet	cycle)	และ	เศรษฐฐานะทางสังคม	ในขณะที่ปัจจัยที่ช่วย

ยบัยัง้ภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วนมกัมคีวามเข้มแขง็ไม่เพยีงพอทัง้ปัจจยัด้านจติใจและแรงสนบัสนนุ

ทางสังคม16

	 พฤตกิรรมการบรโิภค	และพฤติกรรมการใช้พลงังาน	ล้วนมคีวามสมัพนัธ์กบัปัจจยัสิง่แวดล้อม

รอบตัว	 ซ่ึงมีตั้งแต่ปัจจัยในระดับครอบครัว	 ไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก	มีทั้งปัจจัยทาง

กายภาพไปจนถึงปัจจัยทางวฒันธรรมและค่านิยมของสงัคม	เช่น	วถิชีวีติ	การรบัรูแ้ละมมุมองของสงัคม

ในการมองปัญหาโรคอ้วนและคนอ้วน	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	เช่น	ก�าลังซื้อและราคาของอาหารมีความ

ส�าคัญกับพฤติกรรมการบริโภค	รวมไปถึงผลของภาวะวิกฤตทางอาหารในช่วงเวลาที่ผ่านมา	นโยบาย

การเมืองและเศรษฐกิจ	 ในขณะที่นโยบายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งและผังเมืองก็มีความส�าคัญต่อ

แบบแผนการมกีจิกรรมทางกาย	กระแสโลกาภวิฒัน์มอีทิธพิลต่อการระบาดของภาวะน�า้หนกัเกนิและ

โรคอ้วน	ผ่านหลายกลไก	เช่น	การลงทุนข้ามชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรมอาหารและเครื่องดื่ม	

การปรบัเปล่ียนค่านยิมในการบรโิภคอาหารและลกัษณะการเข้าถงึอาหาร	แนวทางการมกีจิกรรมทาง

กาย	และการโฆษณา
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	 ส่ิงแวดล้อมรอบตัวในในปัจจุบันมีลักษณะที่ส่งเสริมสนับสนุนภาวะน�า้หนักเกินและโรคอ้วน	

นิยมเรียกว่า	obesogenic	environment	ซึ่งหมายถึงลักษณะสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้การบริโภค

อาหารพลังงานสูงท�าได้ง่ายขึ้น	 เช่น	 การความสะดวกในการซื้อ	 ราคาท่ีถูกลงเมื่อซื้อในขนาดท่ีใหญ่

ขึ้น	 และการโฆษณา	 ในขณะที่การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์	 และการมีกิจกรรมทางกายท�าได้ยาก

ขึ้น	เช่น	ราคาของผักผลไม้	และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	เช่น	การออกแบบเมือง	ระบบคมนาคม	ที่

ไม่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	

	 อตุสาหกรรมอาหารมบีทบาทส�าคัญต่อวกิฤตภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วน	โดยเฉพาะบทบาท

ต่อการขายและการท�าการตลาดของสินค้าที่ส่งเสริมภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	 (obesogenic	

product)	 เช่น	 อาหารและเครื่องดื่มพลังงานสูง	 สิ่งอ�านวยความสะดวกสบาย	 และยานพาหนะ	 ซึ่ง

ล้วนเป็นสนิค้าทีส่ร้างผลก�าไรต่อผูป้ระกอบการ	ดงันัน้การเตบิโตของธรุกจิเหล่านีจ้งึมผีลต่อวกิฤตภาวะ

น�้าหนักเกินและโรคอ้วน17	และปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	จึงถูกเรียกว่าเป็น	ปัญหาที่มีผล

จากผู้ประกอบการ	(industrial	epidemic)18	ซึ่งหมายถึงปัญหาด้านสุขภาพที่มีผลจากสินค้าในท้อง

ตลาด	 เช่นเดียวกับปัญหาสุราและยาสูบ	 ในแนวคิดดังกล่าว	 อุตสาหกรรมอาหารเปรียบได้กับพาหะ	

(vector)	ของปัญหา	 โดยมีอิทธิพลส�าคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมแบบ	obesogenic19	 	 เช่นการ

ออกผลิตภณัฑ์และการท�าการตลาดอาหารทีม่พีลงังานสงูหรอืมปีรมิาณมาก	นอกจากนัน้อตุสาหกรรม

บางส่วนยังมีบทบาทที่ยับยั้ง	หักเห	และลดทอน	โอกาสในการพัฒนาและความเข้มแข็งของมาตรการ

ด้านสาธารณสุขในการจัดการปัญหา				

	 การเติบโตของอุตสาหกรรมระดับนานาชาติในประเทศก�าลังพัฒนา	การลงทุนจากต่างชาต	ิ

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 เป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการเติบโตของภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน

ในสังคมประเทศรายได้น้อยและปานกลางต่างๆ18	โดยเฉพาะผลที่มีต่อสภาพแวดล้อมของการบริโภค

อาหารในกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีอัตราการเติบโตของอาหารพลังงานสูงและน�้าอัดลมสูงกว่ากลุ่ม

ประเทศรายได้สงูอย่างชดัเจน	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึทศิทางแนวโน้มของปัญหาทีน่่าจะรนุแรงขึน้ในประเทศ

รายได้ปานกลางและต�่า

4. นโยบายในการจัดการปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน: เรื่องของเราทุกคน  

	 แนวทางการจัดการกับภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนมีหลากหลายมาตรการ	 นอกจาก

มาตรการระดับบุคคลที่สังคมมักนึกถึง	เช่น	การให้ความรู้	การจัดการกับผู้ป่วยโรคอ้วน	การพยายาม

ลดความอ้วนด้วยวิธีการต่างๆ	(ทางโภชนาการ	ทางการแพทย์	และด้านการออกก�าลังกาย)	สังคมยัง

สามารถจดัการกบัปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วน	โดยเฉพาะมาตรการทีม่ผีล

ต่อสิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอพฤติกรรมการบรโิภคและการใช้พลงังานของประชากรในสงัคม	เช่น	มาตรการทาง

ภาษีและราคาของอาหาร	มาตรการควบคุมและจัดการการเข้าถึงอาหารในเชิงกายภาพ	(availability	

and	 accessibility)	 มาตรการการควบคุมการท�าการตลาดของอาหาร	มาตรการรณรงค์สาธารณะ	

มาตรการจัดการกับสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย	
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	 กล่าวได้ว่าสังคมไม่สามารถพึ่งพามาตรการใดเพียงมาตรการเดียวได้	 แต่ต้องการกรอบ

นโยบายที่ไม่ได้มีลักษณะผสมผสาน	(comprehensive)	ระหว่างมาตรการต่างๆ	ทั้งมาตรการในการ

การจัดการกับกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล	 (host	 approach)	 กลุ่มมาตรการที่จัดการกับพาหะของปัญหา

หรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม	 (vector	 approach	 เช่นการสนับสนุนการปรับสูตรอาหาร)	

และ	กลุ่มมาตรการที่จัดการกับสภาพแวดล้อมของอาหาร	(environment	approach)	นอกจากนั้น

กรอบนโยบายยงัควรครอบคลมุกลุม่ประชากรต่างๆ	และระบบต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหา19	เช่นระบบ

บริการสุขภาพ	คมนาคมขนส่ง	การศึกษา	สื่อมวลชน	เป็นต้น	

	 การพฒันาระบบสนบัสนนุนโยบายกเ็ป็นสิง่ทีจ่�าเป็นต่อความส�าเรจ็ของมาตรการ	ระบบเหล่า

นี้	 รวมถึงการสร้างความมุ่งมั่นทางการเมือง	 การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ	 การสร้างกลไกเพื่อ

รองรับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ		กลไกการประสานงาน	กลไกการน�านโยบายไปปฏิบัติ	และ

กลไกการติดตามประเมินผล	รวมถึงการพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ						

	 มาตรการในการจัดการกับสภาพแวดล้อม	 อาจจะมีลักษณะการแทรกแซงระบบตลาดของ

อาหารและเคร่ืองดืม่	ซึง่มกัจะเป็นประเดน็ถกเถยีงถงึความชอบธรรม	(eligibility)	ของรฐัในแทรกแซง

ระบบตลาด	อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่สัมพันธ์กับภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	โดย

เฉพาะในกลุ่มประชากรเด็กนั้น	มีลักษณะเป็นตลาดที่ล้มเหลว	(market	failure)	จากลักษณะส�าคัญ

สามประการ	น่ันคอืการตดัสนิใจบรโิภคทีไ่ม่ได้ตัง้อยูบ่นเหตผุลอย่างสมบรูณ์	(imperfect	rationality)	

และเป็นอิสระอย่างเต็มที่	ข้อมูลที่ไม่เท่าทันกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต	และประเด็นผลกระทบต่อ

ภายนอก	 (externality)	ของปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน20	และเนื่องจากสภาวะตลาดที่ล้ม

เหลวน่ีเอง	ทีท่�าให้รฐัสามารถใช้นโยบายสาธารณะเพือ่เข้าไปจดัการกบัตลาดอาหารเพือ่ควบคมุปัญหา

ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนได้	เช่นเดียวกับการจัดการปัญหาสุขภาพอื่นๆ17  

	 มาตรการในกลุม่ต่างๆ	มคีวามแตกต่างกนัในมติขิองประสทิธผิล	และต้นทนุ-ประสทิธผิล	หรอื	

ความคุม้ค่า	อย่างไรกต็ามข้อมลูวชิาการในด้านประสทิธผิลและความคุม้ค่ามอียูจ่�ากดัและมกัเป็นการ

ศึกษาในประเทศรายได้สูง	การน�ามาใช้จึงต้องมีความระมัดระวัง	Gortmaker	และคณะ21	ได้ท�าการ

เปรียบเทียบมาตรการต่างๆ	 20	 ประเภท	 ในบริบทของประเทศออสเตรเลียในมิติของประสิทธิผล	

(หน่วย	:	ปีแห่งสุขภาวะที่ป้องกันได้/	DALYs	saved)	และความคุ้มค่า	(หน่วย	:	เหรียญออสเตรเลียต่อ

ปีแห่งสุขภาวะที่ป้องกันได้/	Dollars	per	DALYs	saved)	ดังแสดงในตารางที่	3	ซึ่งจะเห็นว่ามาตรการ

ทางภาษอีาหารพลงังานสงู	การควบคมุโฆษณา	ฉลากอาหารแบบสสีญัญาณจราจร	เป็นกลุม่มาตรการ

ท่ีมีประสิทธิผลและความคุ้มค่าสูง	 และเป็นข้อสังเกตได้ว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะจ�าเป็นต้องอาศัย	

กฎหมายเป็นเครือ่งมอืทางนโยบาย		ส่วนมาตรการการรณรงค์	การจดักจิกรรมเฉพาะส�าหรบัผูป่้วยและ

เด็กอ้วน	และการให้บริการทางการแพทย์	(ยกเว้นการผ่าตัดรัดกระเพาะอาหาร)	เป็นกลุ่มมาตรการที่

มีประสิทธิผลและความคุ้มค่าต�่า



วกิฤตปัญหาโรคอ้วน:	ภยัเศรษฐกจิ	พษิสงัคม	:	373

ตารางที่ 3  ประสทิธผิลและความคุม้ค่าของมาตรการต่างๆ ในการจดัการภาวะน�า้หนกัเกนิและ 

 โรคอ้วนในบริบทของประเทศออสเตรเลีย

  กลุ่มเป้าหมาย ปีแห่ง ต้นทุนในการ ความคุ้มค่า ล�าดับของ ล�าดับ

  สุขภาวะ ด�าเนินการ (เหรียญ/ปี ประสทิธผิล ของ

  ที่ป้องกันได้  (ล้านเหรียญ แห่งสุขภาวะ  ความ

  DALYs  ออสเตรเลีย)   ที่ป้องกันได้)  คุ้มค่า

ขึ้นภาษีอาหารพลังงานสูง	 ผู้ใหญ่ทั่วไป	 559	 18	 32.2	 1	 2

ร้อยละ10	

ฉลากอาหารแบบสีสัญญาน	 ผู้ใหญ่ทั่วไป	 45.1	 81	 1,796.0	 3	 5

จราจร	

ควบคุมโฆษณาอาหาร	 0-14	ปี	 37	 0.13	 3.5	 4	 1

พลังงานสูง	

ให้สุขศึกษาเพื่อลดเวลา	 8-10	ปี	 8.6	 27.7	 3,220.9	 6	 7

ที่ใช้อยู่หน้าจอโทรทัศน์	

คอมพิวเตอร์			

โปรแกรมด้านโภชนาการ	 เด็กประถม	6	ปี	 8	 40	 5,000.0	 7	 9

และกิจกรรมทางกาย

ที่โรงเรียน	

สุขศึกษาเพื่อลดการบริโภค	 7-11	ปี	 5.3	 3.3	 622.6	 8	 3

เครื่องดื่มรสหวาน	

โปรแกรมกจิกรรมทีค่รอบครวั	 10-11	ปี	อ้วน	 2.7	 11	 4,074.1	 10	 8

ส�าหรับเด็กอ้วน	

โปรแกรมกิจกรรมที่โรงเรียน	 7-10	ปี	 0.27	 0.56	 2,074.1	 19	 6

ส�าหรับเด็กอ้วน	 น�้าหนักเกิน

	 และอ้วน	

ผ่าตัดรัดกระเพาะอาหาร	 14-19	ปี	 12.3	 130	 10,569.1	 5	 11

ส�าหรับวัยรุ่น	 อ้วนรุนแรง	

ให้ค�าปรึกษาเด็กโดยแพทย์	 5-9	ปี	น�้าหนัก	 0.5	 6.3	 12,600.0	 14	 12

	 เกินและอ้วน	

ผ่าตัดรัดกระเพาะอาหาร	 ผู้ใหญ่	 140	 120	 857.1	 2	 4

ส�าหรับผู้ใหญ่	 อ้วนรุนแรง	

โปรแกรมกิจกรรมที่โรงเรียน	 เด็กประถม	6	ปี	 1.6	 51.2	 32,000.0	 13	 13

โดยไม่มีกิจกรรมทางกาย	

รณรงค์การบริโภคและ	 ผู้ใหญ่	น�้าหนัก	 3	 140	 46,666.7	 9	 14

ออกก�าลังกาย		 เกินและอ้วน	

รณรงค์ลดบริโภคไขมัน		 ผู้ใหญ่	น�้าหนัก	 1.9	 94	 49,473.7	 12	 15

	 เกินและอ้วน	
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 กลุ่มเป้าหมาย ปีแห่ง ต้นทุนในการ ความคุ้มค่า ล�าดับของ ล�าดับ

  สุขภาวะ ด�าเนินการ (เหรียญ/ปี ประสทิธผิล ของ

  ที่ป้องกันได้  (ล้านเหรียญ แห่งสุขภาวะ  ความ

  DALYs  ออสเตรเลีย)   ที่ป้องกันได้)  คุ้มค่า

โปรแกรมกิจกรรมหลัง	 เด็กประถม	 0.5	 40.3	 80,600.0	 14	 16

เวลาเรียน		 	5-11	ปี	

รณรงค์ให้ชั่งน�้าหนัก	 ผู้ใหญ่ทั่วไป	 0.5	 5	 10,000.0	 14	 10

เป็นประจ�า		

รณรงค์การลดน�้าหนัก		 ผู้ใหญ่ทั่วไป	 0.038	 4	 105,263.2	 18	 18

รณรงค์การเดินทาง	 เด็กประถม	 0.09	 13.1	 145,555.6	 20	 19

ไปโรงเรียน		 10-11	ปี	

การใช้ยาลดความอ้วน		 ผู้ใหญ่	อ้วน	 2.1	 1500	 714,285.7	 11	 20

(Orlistat)		

การจัดให้มีการ	 เด็กประถม	 0.45	 40.3	 89,555.6	 17	 17

เดินไปโรงเรียน		 5-7	ปี		

ที่มา	ดัดแปลงจาก	Gortmaker	SL,	et	al.21

5. บทสรุป 

	 วกิฤตปัญหาภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วนในประเทศไทยมกีารขยายตวัอย่างชดัเจนในระยะ

เวลาสองทศวรรษทีผ่่านมาทัง้ประชากรชายและหญงิ	ผูใ้หญ่และเดก็	และทัง้ประชากรในเขตเมอืงและ

ชนบท	ความชุกของภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนขยายตัวกว่าสามเท่าในประชากรเพศชายและสอง

เท่าในเพศหญิงระหว่าง	พ.ศ.	2534	ถงึ	2552	ภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วนเป็นปัจจยัเสีย่งทางสขุภาพ

ระดับต้นๆ	โดยเฉพาะในประชากรหญิง	ต่อตัวบุคคล	ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนก่อปัญหาสุขภาพ

มากมายและยังส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	นอกจากนั้นยังส่งผลถึงบุคคลรอบข้าง	

ระบบบริการสุขภาพ	และระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย	ภาวะโรคอ้วนก่อต้นทุนต่อสังคม

ไทยเป็นมูลค่าถึง	1.2	หมื่นล้านบาทใน	พ.ศ.2552	

	 เง่ือนไขส�าคัญของการเกิดภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	 คือพฤติกรรมการบริโภคและ

พฤตกิรรมการใช้พลงังาน	ซึง่เกีย่วข้องกบัหลากหลายปัจจยัทีส่ลบัซบัซ้อน	ซึง่ปัจจยัจ�านวนมากอยูน่อก

ขอบเขตของระบบบริการสุขภาพ	 เช่นระบบอาหารและการเกษตร	 ระบบการคมนาคมขนส่ง	 ระบบ

เศรษฐกิจและการเมือง	 และ	 ระบบการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ	 ในขณะที่พฤติกรรมของ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็มีส่วนส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้านการบริโภคที่ท�าให้ปัญหาเลวร้าย

ลง	เมือ่ผนวกข้อเทจ็จรงิในประเดน็ผลต่อสงัคมโดยรวมเข้ากบัเงือ่นไขภาวะตลาดทีล้่มเหลวโดยเฉพาะ

ของสินค้าที่ส่งผลต่อภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	 รัฐจึงมีความชอบธรรมในการจัดการปัญหาด้วย

นโยบายสาธารณะ	รวมถึงการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในสังคมและการแทรกแซงการตลาดของสินค้า
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เหล่านี้	ข้อมูลวิชาการในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า	มาตรการระดับประชากรมีประสิทธิผลและความคุ้ม

ค่าสงูกว่ามาตรการระดับบคุคล	มาตรการทีม่ปีระสทิธผิลสงูมกัเกีย่วข้องกบัภาคส่วนนอกระบบบรกิาร

สุขภาพ	และอาจจะต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนบางส่วน			

ค�าส�าคัญ	ภาวะน�้าหนักเกิน	โรคอ้วน	นโยบายสาธารณะ	

 



Obesity epidemic: costly harms to every individual 

Thaksaphon	Thamarangsi

Health	Promotion	Policy	Unit,	International	Health	Policy	Program	(IHPP)	

	 Obesity	epidemic	in	Thailand	has	dramatically	increased	over	two	decades,	all	

population	groups	alike,	regardless	to	gender,	age	and	geographical	settings.	Obesity	

prevalence	shows	three-	and	two-fold	expansion	 in	male	and	female	respectively	

during	1991	to2009.	Overweight	and	obesity	are	among	the	leading	health	risk	factors	

for	Thai	population,	particularly	for	female.	It	leads	to	various	negative	health	con-

sequences	and	reduces	health-related	quality	of	life	of	those	overweight	and	obese.	

Moreover,	it	causes	care	burden	to	surrounding	people	and	health	system,	as	well	

as	creates	collective	economic	burden	to	society.	The	social	cost	of	overweight	and	

obesity	in	2009	was	estimated	to	be	12	billion	Baht.							

	 Two	major	intermediate	mechanisms	for	overweight	and	obesity,	energy	intake	

and	expense	behaviours,	are	complicatedly	 influenced	by	countless	determinants	

and	correlates,	many	of	which	locate	beyond	health	care	system.	These	include,	but	

not	limited	to,	food	and	agriculture	system,	transportation,	political	and	economic	

landscape,	and	international	trade	and	investment.	Meanwhile,	many	practices	of	pri-

vate	sectors	hamper	the	situation,	creating	obesogenic	environment.	Consumption	of	

obesogenic	products	holds	market	failure	nature,	particularly	when	taking	into	account	

negative	externalities	to	society.	Therefore,	state	has	eligibility	to	intervene	markets	

and	manipulate	social	environments	of	energy	intake	and	expense	behaviours,	trough	

various	public	policy	interventions.	Evidence	suggests	that	population-wide	approach	

yields	higher	effectiveness	and	cost-effectiveness.	These	measures,	however,	need	

effective	 collaboration	 beyond	 health	 care	 system	 and	may	 face	 resistance	 from	

stakeholders	with	commercial	conflict	of	interest.							

Keywords:	overweight,	obesity,	public	policy,	Thailand	



378	:	Obesity	epidemic:	costly	harms	to	every	individual

เอกสารอ้างอิง
1.	 World	Health	Organization.	Obesity	and	overweight.		2006		[cited		22	January	2009];	Available	from:	

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html.

2.	 Disease	Control	Priorities	Project	(DCPP),	Risk	factors:	Millions	of	deaths	could	be	prevented	by	reduc-

ing	risk	factor	exposure.	2006,	World	Bank:	Washington.

3.	 วิชัย	เอกพลากร	และคณะ.	รายงานการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	ครั้งที่	4	พ.ศ.	2551-2,	วิชัย	

เอกพลากร,	บรรณาธิการ.	ไม่ปรากฏปี,	ส�านักงานส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย.

4.	 Wibulpolprasert,	S.,	ed.	Thailand	Health	Profile	2008-2010.	2011,	Bureau	of	Policy	and	Strategy,	Ministry	

of	Public	Health:	Nonthaburi.

5.	 World	Health	Organization,	The	World	Health	Report	2002:	Reducing	 risks,	promoting	healthy	 life.	

2002,	Geneva:	World	Health	Organization.

6.	 World	Health	Organization	Regional	Office	for	Europe,	The	challenge	of	obesity	in	the	WHO	European	

Region	and	the	strategies	for	response,	ed.	F.	Branca,	H.	Nikogosian,	and	T.	Lobstien.	2007,	Copenhagen	

7.	 Thai	Working	Group	on	Burden	of	Disease,	Report	of	Working	Group	on	Burden	of	Disease	and	Injuries	

from	health	risk	factor	2004.	2007,	Bangkok:	Bureau	of	Policy	and	strategy,	Office	of	Permanent	Sec-

retary,	Ministry	of	Public	Health.

8.	 มนทรัตม์	 ถาวรเจริญทรัพย์,	 และคณะ.	 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนใน

ประเทศไทย.	2554,	โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ:	นนทบุรี.

9.	 Kolotkin,	R.L.,	K.	Meter,	and	G.R.	Williams,	Quality	of	life	and	obesity.	Obesity	Reviews,	2001.	2(4):	p.	

219-29.

10.	 Wadden,	T.A.	and	S.	Phelan,	Assessment	of	Quality	of	Life	in	Obese	Individuals.	Obesity	Research,	

2002.	10:	p.	50S-57S.

11.	 Stunkard,	A.J.,	Socioeconomic	status	and	obesity,	in	The	origins	and	consequences	of	obesity,	D.J.	

Cadwick	and	G.	Cardew,	Editors.	1996,	Wiley:	Chichester.	p.	174-93.

12.	 House	of	Common	Health	Committee,	Obesity:	 third	 report	of	Session	2003-04.	Volume	 I,	 report	

togehter	with	formal	minutes.	2004,	The	Stationery	Office:	London.

13.	 Thompson,	D.,	et	al.,	Body	mass	 index	and	future	healthcare	costs:	a	 retrospective	cohort	study.	

Obesity	Research,	2001.	9(3):	p.	210-18.

14.	 World	Health	Organization,	Obesity:	Preventing	and	Managing	the	Global	Epidemic:	Report	of	a	WHO	

Consultation	on	Obesity	(WHO	Technical	Report	Series	894).	2000,	World	Health	Organization:	Geneva.

15.	 ทักษพล	ธรรมรังสี,	สิรินทร์ยา	พูลเกิด,	สุลัดดา	พงษ์อุทธา.	อ้วนท�าไม	ท�าไมอ้วน	:	สถานการณ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ภาวะน้�าหนักเกินและโรคอ้วนในประชากรไทย.	วารสารวิชาการสาธารณสุข,	2554.	20(1).

16.	 Swinburn,	B.	and	G.	Egger,	The	runaway	weight	gain	train:	too	many	accelerators,	not	enough	brakes.	

BMJ,	2004.	329:	p.	736-9.

17.	 Moodie,	R.,	et	al.,	Childhood	obesity--a	sign	of	commercial	success,	but	a	market	failure.	International	

Journal	of	Pediatric	Obesity,	2006.	1(3):	p.	133-8.

18.	 Stuckler,	D.,	et	al.,	Manufacturing	Epidemics:	The	Role	of	Global	Producers	in	Increased	Consumption	

of	Unhealthy	Commodities	Including	Processed	Foods,	Alcohol,	and	Tobacco.	PLoS	Med,	2012.	9(6):	

p.	e1001235.

19.	 Swinburn,	B.	and	G.	Egger,	Preventive	strategies	against	weight	gain	and	obesity.	Obesity	Reviews,	2002.	

3(4):	p.	289-301.



Obesity	epidemic:	costly	harms	to	every	individual	:	379

20.	 McKinnon,	R.A.,	A	Rationale	for	Policy	Intervention	in	Reducing	Obesity.	American	Medical	Association	

Journal	of	Ethics,	2010.	12(4):	p.	309-15.

21.	 Gortmaker,	S.L.,	et	al.,	Changing	the	future	of	obesity:	science,	policy,	and	action.	Lancet	2011.	378:	

p.	838-47.




