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บทนํา 
 

ปจจุบันอุบัติการณของการเกิดโรคอวนกําลังเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วท่ัวโลก  ประมาณวาประชากร
เกือบ 500 ลานคน จากประชากรทั่วโลกกําลงัอยูในภาวะน้ําหนักเกินหรอืภาวะอวน1 โรคอวนเปนภาวะ
ท่ีรางกายมีไขมันสะสมทั่วรางกายมากเกินไปซึ่งเกิดจากสาเหตุรวมกันทั้งจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
1-3 ถึงแมวาปจจุบันจะมีการคนพบวา leptin และปจจัยทางพันธุกรรมอื่นๆ เปนตัวควบคุมพลังงานของ
รางกาย   แตการคนพบนี้ก็ไมสามารถนํามาใชอธิบายการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของโรคอวนในปจจุบันได  
เนื่องจากวาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนั้นตองใชเวลานานหลายป ตรงจุดนี้เองที่ช้ีใหเห็นวา
สิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการมรีูปแบบการดําเนินชีวิตแบบสังคมเมืองเพิ่มข้ึนและความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีตางๆที่สงเสริมใหมีกิจวัตรประจําวันแบบนั่งๆนอนๆ (sedentary lifestyle) มากขึ้น  เปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหโรคอวนเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบัน  ในขณะเดียวกันปจจัยทางดานอายุ  เพศ  
ฮอรโมนและปจจัยอื่นๆจะเปนตัวกําหนดใหแตละบุคคลมีความไวตอการเพิ่มข้ึนของน้ําหนักเมื่อไดรับ
การกระตุนจากสิ่งแวดลอม4   ผลเสียท่ีตามมาจากโรคอวนนัน้มีท้ังตอสุขภาพ  เศรษฐกิจและกอใหเกิด
ปญหาทางดานจิตใจและสังคม  โรคท่ีเปนผลกระทบจากโรคอวนนั้นมีตั้งแต  non-fatal  debilitating 
condition เชน ขอเขาเสื่อม  จนถึง  โรคเรื้อรงัท่ีมีอันตรายถงึแกชีวิต เชน  โรคหัวใจโคโรนารี เบาหวาน  
เปนตน  นอกจากนี้โรคอวนยังสัมพันธอยางมากกับคาใชจายในการดูแลสุขภาพ จากการประมาณการ
ของ  International Obesity Task Force พบวาคาใชจายท่ีใชในการดูแลรักษาโรคอวนนั้นอยูระหวางรอย
ละ 2-8 ของคาใชจายท้ังหมดที่ใชในการดูแลสุขภาพ 5 การปองกันโรคอวนสามารถลดความเสี่ยงท่ีเกิด
จากโรคอวน รวมท้ังประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาลไดและอาจจะมีผลลดอัตราตายที่เกี่ยวของ
กับโรคอวนในที่สุด 
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คําจํากัดความและการประเมินภาวะน้ําหนักเกนิและอวน 
 
โรคอวน คือ ภาวะท่ีมีไขมันสะสมในรางกายมากเกิน6 และกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ7,8 แต

ในทางปฏิบัติการวัดปริมาณไขมันโดยตรงทําไดยาก จึงใชน้ําหนักตัวเปนการบอกถึงปริมาณไขมันใน
ทางออม โดยใชน้ําหนักเทียบกับสวนสูงตามตารงมาตรฐาน หรืออาจจะใช ดัชนีมวลกาย (Body mass 
index, BMI)หรือ Quetelet-index ซึ่งเปนการแสดงถึงน้ําหนกัเทียบกับสวนสูง9 ดัชนีมวลกายนําไปใชได
งาย และพบวามีความสัมพันธกับปริมาณไขมันในรางกาย อัตราตาย และโรคซึ่งมีผลกระทบจากความ
อวน  

 
 
 
 
มีการตั้งขอสังเกตุถึงความสัมพันธระหวางโรคอวนและปญหาสุขภาพ ตั้งแต พ.ศ. 2464โดย 

Joslin พบวาผูปวยเบาหวานสวนใหญจะอวน10 ตอมา Hinsworth (พ.ศ. 2476) ใหขอสังเกตุวาความชุก
ของโรคเบาหวานต่ําในประเทศที่มีการขาดอาหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 211 ในระยะเวลาตอมา 
บริษัทประกันชีวิตเมโทรโพลิแทน (The Metropolitan Life Insurance Company)ไดมีการพัฒนาตาราง
มาตรฐานสําหรับน้ําหนักตัวเทียบกับสวนสูง และโครงสรางรางกาย (frame size) ซึ่งสัมพันธกับอัตรา
ตายต่ําสุด สําหรับเพศชายและหญิงในชวงอายุ 25-59 ป 12,13 ซึ่งเปนการแสดงถึงความสัมพันธของ
น้ําหนักตัว กับอัตราตาย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาอัตราตายเพิ่มข้ึนในคนที่มีภาวะ
น้ําหนักตัวเกินและอวน14 ซึ่งในขณะนั้นใหคําจํากัดความของภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอวนคือ น้ําหนัก
ตัวท่ีมากกวารอยละ20 ของคากลางของชวงน้าํหนัก (โครงสรางรางกายปานกลาง) จากตารางมาตรฐาน9  

Garrow (พ.ศ.2524) ไดเสนอการแบงระดับของความอวนเปน ระดับ1, 2 และ3 โดยใชดัชนีมวล
กาย 25-29.9, 30-40 และมากกวา 40 กก/ม2 ตามลําดับ การเลือกจุดตัดดัชนีมวลกายที่ 25 กก/ม2 สําหรับ
อวนระดับที่1 เพราะเปนคาประมาณเทียบเคียงกับคาสูงสุดของน้ําหนัก (โครงสรางรางกายใหญ) จาก
ตารางมาตรฐานในป พ.ศ. 2502 15  

ตอมามีการใชจุดตัดสําหรับโรคอวนอีกหลายคาเชน ในป พ.ศ.2528 คณะกรรมการผูเช่ียวชาญ
จาก Food and Agriculture Organization of the United Nations WHO United Nations University ใช
ดัชนีมวลกายตั้งแต 30กก/ม2 ข้ึนไปในเพศชาย และตั้งแต 28.6กก/ม2 ในเพศหญิง เปนจุดตัดของโรคอวน 
ในขณะที่สถาบันสุขภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (US National Institutes of Health) ใชจุดตัดสําหรับ
น้ําหนักตัวเกินคือดัชนีมวลกายที่มากกวาหรอืเทากับ 27.8 กก/ม2 ในเพศชาย 27.3 กก/ม2 ในเพศหญิง
ตามลําดับ เพราะเปนคาท่ีสอดคลองกับน้ําหนักตัวรอยละ 120 ตามตารางมาตรฐาน 9 

ดัชนีมวลกาย  =  น้ําหนัก (กก.) 
สวนสูง2 (ม2.) 
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องคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ใชดัชนีมวลกาย เปนเกณฑในการ
วินิจฉัยโรคอวนและภาวะน้ําหนักเกิน แบงตามความเสี่ยงของการเกิดโรคที่มีผลกระทบจากโรคอวน 
ตั้งแตป พ.ศ. 25367 และตอมามีการปรับเปลี่ยนเกณฑในการวินิจฉัยลาสุดในป พ.ศ. 25408 ใชดัชนีมวล
กายแยกภาวะน้ําหนักเกินและอวน ท่ี 25-29.9 กก/ม2 และ มากกวาหรือเทากับ 30 กก/ม2 ตามลําดับ 
เนื่องจากมีขอมลูผลกระทบของอวนกับปญหาสุขภาพมากขึ้นดังเกณฑตามตารางที่1 

จากที่กลาวมาแลวโรคอวนคือภาวะที่มีปริมาณไขมันในรางกายมากเกิน โดยทั่วไปเพศหญิงมี
รอยละของไขมัน  (Percent body fat) ไมเกิน 35-40 และไมเกิน 25-30 ในเพศชาย ในบางรายถึงแม
น้ําหนักเทียบกับสวนสูงอยูในเกณฑปกติ แตอาจมีปริมาณไขมันมากกวาปกติได ในทางกลับกันน้ําหนัก
มากหรือดัชนีมวลกายมากกวาปกติก็อาจจะมีปริมาณไขมันปกติได เชนในกลุมนักกีฬา เปนตน ปริมาณ
ไขมัน ข้ึนกับ เพศ อายุและเชื้อชาติ ในดัชนีมวลกายที่เทากันเพศหญิงจะมีปริมาณไขมันสูงกวาเพศชาย16 
เนื่องจากมีปริมาณกลามเนื้อและกระดูกนอยกวา เชนเดียวกันในผูสูงอายซุึ่งมีปริมาณกลามเนื้อลดลงจะ
มีปริมาณไขมันท่ีสูงกวาผูท่ีอายุนอย ดังนั้นดชันีมวลกายคาเดียวกันในเพศชาย หญิง และคนที่อายุตางกัน
แตจะมีปริมาณไขมัน ความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางกัน นอกจากนี้ Deurenberg P17 ไดศึกษา
ความสัมพันธของปริมาณไขมันในรางกายกับดัชนีมวลกาย ในเชื้อชาติท่ีตางกันโดยใช รอยละของ
ปริมาณไขมันของชนผิวขาว (Caucasians) เปน คาอางอิง พบวา รอยละของปริมาณไขมันที่เทากัน ชาว
อเมริกันผวิดํา (American Black) และ Polynesians มีดัชนีมวลกายต่ํากวาชนผิวขาว 11.3 กก./ม2 และ 4.5 
กก./ม2 ตามลําดับ ในขณะที่จีน เอธิโอเปย อนิโดนีเซีย และไทย จะมีดัชนีมวลกายสูงกวา ชนผิวขาว 1.9 
กก./ม2  4.6 กก./ม2 3.2 กก./ม2 และ 2.9 กก./ม2ตามลําดับ แสดงวา ถาใชดัชนีมวลกายเดียวกัน จะมี
ปริมาณไขมันสูงกวาชาวอเมรกิันและ ชนผิวขาว 

การศึกษาของ Ko และคณะ18พบวาชาวจีนในฮองกงจะมีความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ สูงข้ึนเมื่อดัชนีมวลกายสูงกวา 23 กก./ม2   สอดคลองกบัการศึกษาใน
ประเทศญี่ปุน19 และการศึกษาของชาวอินเดียใน Mauritius ซึ่งมีความเสี่ยงของเบาหวาน ความดันโลหิต
สูงเพิ่มข้ึนในกลุมท่ีมีดัชนีมวลกาย 23-24.9 กก./ม2   
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการวินจิฉัยโรคอวนโดยใชดัชนมีวลกายเปนเกณฑ 

 

 องคการอนามยัโลกไดนําขอมูลพื้นฐานของดัชนีมวลกาย และปริมาณไขมันในรางกายของ
ประชากรหลายประเทศในเอเชีย เปรียบเทียบโดยใชปริมาณไขมันที่เทากันกับชาวยุโรป พบวาชาวเอเชีย
มีดัชนีมวลกายที่ต่ํากวาชาวยุโรป ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่2 แสดงจุดตัดของดชันีมวลกาย โดยเทียบจากปริมาณไขมันในรางกายที่เทากบัชาว
ยุโรป 

 
ภาวะน้ําหนักเกิน โรคอวน ประเทศ 

จุดตัดดัชนีมวลกาย ANCOVA จุดตัดดัชนีมวลกาย ANCOVA 
จีน 24 25 29 30 
จีน (ฮองกง) 23 22 27 27 
อินโดนีเซีย 24 22 26 27 
ญ่ีปุน 25 24 30 29 
สิงคโปร 22 23 27 27 
ประเทศไทย (เมือง) 25 23 30 28 
ประเทศไทย (ชนบท) 27 25 31 30 

พิจารณาในสวนของประเทศไทย ขอมูลของประชากรในเมืองไดมาจากกรงุเทพมหานคร และ 
ในชนบทจากขอนแกน น้ําหนักที่เทากันคนในเมืองมีปริมาณไขมันมากกวาคนในชนบท การท่ีปริมาณ
ไขมันในรางกายตางกันอาจจะปนจากคนในชนบทมีวิถีชีวิตท่ีมีการเคลื่อนไหวรางกายมากกวาคนใน
เมือง อยางไรก็ตามถึงแมวาคนในเขตเมืองจะมีปริมาณไขมันเทากับชาวยุโรป แตขอมูลท่ีไดมีจํานวน
ตัวอยางไมมากพอที่จะเปนตัวแทนของประชากรได และยังมีปจจัยของการกระจายตัวของไขมันใน

BMI classification (kg/m2) WHO 
(พ.ศ. 2536) 7 

WHO 
(พ.ศ. 2540)8 

WHO Asia-Pacific 
(พ.ศ. 2543)20 

< 18.5 น้ําหนักนอย น้ําหนักนอย น้ําหนักนอย 
18.5-22.9 น้ําหนักปกติ 
23.0-24.9 

น้ําหนักปกติ น้ําหนักปกติ 
น้ําหนักตัวเกิน 

25.0-29.9 น้ําหนักตัวเกิน ระดับที่ 1 เริ่มอวน อวน ระดับท่ี1 
30.0-34.9 อวน ระดับท่ี1 
35.0-39.9 

น้ําหนักตัวเกิน ระดับที่ 2 
อวน ระดับท่ี2 

> 40.0 น้ําหนักตัวเกิน ระดับที่ 3 อวน ระดับท่ี3 

 
อวน ระดับท่ี2 
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รางกาย ซึ่งทําใหคนไทยมีความเสี่ยงตอโรคแทรกซอนจากโรคอวนมากกวาชาวยุโรป เชนความชุกของ
เบาหวานสูงไมเปนสัดสวนกับการเพิ่มข้ึนของโรคอวนเทียบกับอเมริกา21ดังแผนภูมิท่ี 1 

โดยสรุปมีเหตผุลท่ีทําใหมีการเสนอการลดจดุตัดของภาวะน้ําหนักเกินและอวน ในกลุม
ประเทศเอเชียและแปซิฟกโดยใช ดัชนีมวลกาย 23-24.9 กก./ม2  เปนภาวะน้ําหนักเกิน และมากกวาหรือ
เทากับ 25กก./ม2  ถือวาอวน22 คือ 

 ขอมูลของความสัมพันธระหวาง ดัชนีมวลกาย รอยละของปริมาณไขมัน และการ
กระจายของไขมันในรางกาย ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละเชื้อชาติ 

 มีความชุกของของโรคเบาหวาน และ ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลอืดหัวใจเพิ่มข้ึน ท้ัง
ท่ีคาเฉลี่ยของดัชนีมวลกายในประชากรต่ํากวา 25 กก./ม2 (ภาวะน้ําหนักเกิน)  
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แผนภูมิที1่ ความชุกของโรคอวน (ก) และเบาหวาน (ข) ในประเทศตางๆ17,21  

(ก)        

(ข)  
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จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวาความชุกของโรคอวน (ดัชนีมวลกายมากกวา 30 กก./ม2) ของกลุม

ประเทศในเอเชียไมสูงมากเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา แตกลับพบวาความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มข้ึน
มากกวาสหรัฐอเมริกาอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลขางตนเกี่ยวกับปริมาณไขมันของคนเอเชีย
มากกวาอเมริกนัเทียบในดัชนีมวลกายที่เทากัน องคการอนามัยโลกนําขอมูลจากประเทศตางๆมา
วิเคราะห พบวาถาใชปริมาณไขมันที่เทากันนอกจากนี้การกระจายของไขมันในรางกายอาจจะเปนอีก
ปจจัยท่ีทําใหคนเอเชียเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคอวนมากกวา  

การกระจายของไขมันในรางกาย 
การแบงชนดิของโรคอวนโดยการกระจายตัวของไขมันในรางกาย เปน 2 ชนิด 

1. อวนลงพุง (abdominal or central obesity) สวนใหญจะมีไขมันสะสมในชองทอง 
2. อวนแบบสตรี (gynoid obesity) สวนใหญไขมันสะสมใตผิวหนังบริเวณสะโพก กน 
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มีรายงานแสดงถึงความสําคัญของการอวนลงพุงวามีสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอด
เลือด กลุมอาการทางเมตาบอลิก (metabolic syndrome) เชน เบาหวานหรือภาวะดื้ออินสลุิน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอไรดสูง  HDL-c ต่ํา) 

การประเมินปริมาณไขมันสะสมในชองทองทําไดโดยการทําเอกซเรยคอมพิวเตอร (Computed 
tomography, CT) หรือ การใช (Dual energy X-ray absorptiometry, DEXA) ซึ่งเปนวิธีการท่ียุงยากและ
ราคาแพงเหมาะสําหรับใชในงานวิจัย อยางไรก็ตามในทางคลินิกใชการวัดเสนรอบเอว หรือ สัดสวน
เสนรอบวงเอวตอสะโพกซึ่งทําไดงายและมีความสัมพันธกับความเสี่ยงโรคหลอดเลอืดหวัใจ และกลุม
อาการเมตาบอลิก 

 
การวัดเสนรอบวงเอว และสัดสวนเอวตอสะโพก23 

1. ตําแหนงของเอว  จุดกึ่งกลางระหวางใตซี่โครงที่ 12 และ iliac crest (ไมจําเปนตองเปน
สะดือ) ในทายืนวัดตามแนวขางลําตัว 

2. ตําแหนงของสะโพก ตําแหนงท่ีกวางที่สุดของชวงลาง ถาผูปวยอวนมากและมีพุงหอยลง
มาจะตองวัดรวมพุงสวนนี้ดวย 

3. การวัด วัดขณะไมสวมเสื้อ (ท่ีบริเวณเอว) วัดในทายืน แขนวางลงขางลําตัวไมเกร็งหรอื
เขมวหนาทอง สายวัดวางแนบผวิหนังแตตองไมรัดแนน 

4. การคํานวณสัดสวนเอวตอสะโพก  นําคาเสนรอบวงเอวหารดวยเสนรอบวงสะโพก 
 
 
Hans และคณะ24 ทําการศึกษาในชาวเนเธอรแลนด อายุ 20-59 ป ชาย 2,183 คน และ หญิง 

2,698 คน พบวาเสนรอบวงเอวมากกวา 102 ซม.ในเพศชาย หรือ มากกวา 88 ซม. ในเพศหญิง มี
ความสัมพันธกับ ปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลอืด และภาวะแทรกซอนทางเมตาบอลิสม 
เชนเดียวกับการใชสัดสวนเสนรอบวงเอวตอสะโพก ท่ีมากกวา 1 ในเพศชาย และ มากกวา 0.85 ในเพศ
หญิงก็พบความเสี่ยงเพิ่มข้ึนเชนกัน25 องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชเสนรอบวงเอวเปนตัวช้ีวัดการ
อวนลงพุง โดยเสนรอบเอวที่มากกวา 94 ซม.และ 80 ซม.เริ่มมีความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากโรค
อวน และความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นถาเสนรอบเอวมากกวา 102 ซม. และ 88 ซม. ในเพศชายและหญิง
ตามลําดับ แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 เสนรอบวงเอวแยกตามเพศ ที่บงถึงความเสี่ยงของโรคอวนตอกลุมอาการเมตาบอลิก 
ในชนผิวขาว (Caucasians) 
 

ความเสี่ยงของโรคอวน WHO8 พ.ศ.2540 
เริ่มเพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึนมาก 

ชาย > 94 ซม. (37 นิ้ว) > 102 ซม. (40 นิ้ว) 
หญิง > 80 ซม. (32 นิ้ว) > 88 ซม. (35 นิ้ว) 

 
ระดับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมท้ังกลุมอาการเมตาบอลิกในผูท่ีอวนลงพุง 

ก็มีความแตกตางกันในแตละเช้ือชาติ เชนเดียวกับดัชนีมวลกาย ในประเทศอินเดีย McKeigue และคณะ
26รายงาน ความสัมพันธของไขมันในชองทองกับภาวะดื้ออนิสุลิน อาจจะชวยอธิบายไดวาความชุกของ
โรคเบาหวาน และปจจัยเสี่ยงของโรคหวัใจและหลอดเลือดเพิ่มข้ึนโดยที่คาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑ
ปกติ ดังนั้นการกําหนดภาวะอวนลงพุงในคนเอเชียนาจะใชจุดตัดท่ีต่ํากวาของชนผิวขาว ดังนั้นในการ
ประชุมของผูเชี่ยวชาญขององคการอนามัยโลกสรุปความเสี่ยงของโรคทีมีผลกระทบจากความอวน ท่ี
ดัชนีมวลกาย และเสนรอบเอวที่ตางกันดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ความเสี่ยงของโรคที่มีผลกระทบจากความอวน ทีด่ัชนีมวลกาย และเสนรอบเอวที่ตางกัน 
สําหรับชาวเอเชีย  
 

ความเสี่ยงของโรคที่มีผลกระทบจากความอวน 
เสนรอบวงเอว 

< 90 ซม. (ชาย) > 90 ซม. (ชาย) 

 
WHO พ.ศ. 2543 

 
ดัชนีมวลกาย 
(กก./ม2) 

< 80 ซม. (หญิง) > 80 ซม. (หญิง) 
น้ําหนักนอย < 18.5 ต่ํา(แตอาจมีความเสี่ยงจากโรคอื่น) ไมเพิ่มข้ึน 
น้ําหนักปกติ 18.5-22.9 ไมเพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน 
น้ําหนักเกิน > 23   
      เริ่มเสี่ยง 23-24.9 เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึนปานกลาง 
     อวนระดับที่ 1 25-29.9 เพิ่มข้ึนปานกลาง เพิ่มข้ึนมาก 
     อวนระดับที่ 2 >30 เพิ่มข้ึนมาก เพิ่มข้ึนมากที่สุด 
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การวินิจฉัยภาวะน้ําหนักเกินและอวนควรใชเคร่ืองมือใด  
 การใชดัชนีมวลกายเพียงคาเดียวอาจจะไมเหมาะสมในการกําหนดวาเปนโรคอวนหรือไม และเกิด

คําถามวาควรจะมีการกําหนดจุดตัดของดัชนีมวลกายสําหรบัโรคอวนของแตละประเทศหรือไม   
จุดมุงหมายของการใชจุดตัดของดัชนีมวลกายสําหรับภาวะน้ําหนักตัวเกินและอวน22 

จุดมุงหมายเชิงนโยบาย 
 เปนขอมูลพ้ืนฐานใหเห็นภาพรวมของประชากรวามีปญหามากนอยเพียงใดและเปน
ตัวกระตุนใหมีการดําเนินการเชิงนโยบาย สนับสนุน สงเสริมใหมีโครงการปองกันโรค
อวน 

 สามารถใชเปนตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ไดจัดข้ึน 
จุดมุงหมายเชิงระบาดวิทยา 

 ความสัมพันธของระหวางดัชนีมวลกายและผลตอสุขภาพของประชากรในประเทศและ
สามารถเปรียบเทียบกับประชากรประเทศอื่น และชวยใหสืบหาสาเหตุของโรคที่ชัดเจนได
ในที่สุด 

จุดมุงหมายทางคลินิก 
 เพื่อคัดกรองผูท่ีมีความเสี่ยงจะเกิดโรคอวนหรือโรคที่มีผลกระทบจากโรคอวน 
 จําแนกบุคคลเพื่อประเมินความเสี่ยง 
 เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือก ชนิด และความเขมขนของการรักษา 
 ใชติดตามผลของการรักษา 
 ใชกําหนดนโยบายของสถาบัน เชน การจายคืนเงินจากบริษัทประกันชีวิต  
 เพิ่มการตระหนักถึงความเสี่ยงจากโรคอวนในระดับบุคคล 

การนําดัชนีมวลกายมาใชทางคลินิกควรพิจารณาเปนรายบุคคลอาศัยประวัติการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักในอดีต อาการทางคลินิก และตัวช้ีวัดอื่นทางคลินิกมาประกอบกัน เชน เสนรอบวงเอว การมี
ปจจัยเสี่ยงอยางอื่นรวมดวย   

 ในยุโรปพบวา ดัชนีมวลกาย องคประกอบของรางกาย (Body composition) และปจจัยเสี่ยง
ตางๆ มีความแตกตางระหวางเชื้อชาติเชนกัน อยางไรก็ตามยังคงใชจุดตัดของดัชนีมวลกายตามองคการ
อนามัยโลก เพราะการใชจุดตัดดัชนีมวลกายแยกตามเชื้อชาติจะทําใหมีความสับสนในการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค และการดูแลรักษาซึ่งมีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ27 
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อัตราความชุกของโรคอวนในประเทศแถบเอเชีย  
 
การเพิ่มข้ึนของอัตราความชุกของโรคอวนนั้นกําลังเปนปญหาทางสุขภาพที่สําคัญทั่วโลก  

เนื่องจากโรคอวนนั้นเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญในการกอใหเกิด  กลุมอาการเมตาบอลิกตางๆ เชน ความดัน
โลหิตสูง เบาหวานชนิดท่ี2 หลอดเลอืดแดงแข็ง ไขมันในเลือดผิดปกติ รวมท้ัง โรคหัวใจโคโรนารี เปน
ตน จากขอมูลการสํารวจความชุกของโรคอวนในประเทศแถบเอเชียช้ีใหเห็นวาความชุกของภาวะ
น้ําหนักเกินและอวนนั้นเพิ่มสงูข้ึน ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ ตัวอยางการศึกษาความ
ชุกของโรคอวนในประเทศแถบเอเซียดังแสดงในตารางที่ 4 (ใชดัชนีมวลกาย 25-29.9 กก./ม2เปนชวงท่ีมี
ภาวะน้ําหนักเกิน และดัชนีมวลกายมากกวา 30 กก./ม2  ถือวาอวน) 

ในประเทศจีน  Jia และคณะ28 ทําการสํารวจความชุกของภาวะน้ําหนักเกินและภาวะอวน  และ
โรคท่ีสัมพันธกับโรคอวน  ในชาวจีนที่มีอายุตั้งแต  20  ปข้ึนไป  ท่ีอาศัยในเขตเมืองเซี่ยงไฮ  ประเทศจีน  
โดยทําการสํารวจในระหวางเดือนกันยายน  ป ค.ศ.1998  ถงึเดือนพฤษภาคม  ป ค.ศ.2000  ผลจากการ
สํารวจพบความชุกของภาวะน้ําหนักเกิน  คิดเปนรอยละ  29.5  และภาวะอวน คิดเปนรอยละ  4.3   
เพิ่มข้ึนจากการสํารวจในป ค.ศ.1992  ซึ่งพบวาประชาชนในเมืองเซี่ยงไฮอยูในภาวะน้ําหนักเกิน / อวน 
(ดัชนีมวลกาย > 25 กก./ม2)  คิดเปนรอยละ  17.2   

ในประเทศไตหวัน  Lin  และคณะ29 ทําการรายงานความชุกของภาวะน้ําหนักเกินและภาวะ
อวนในชาวไตหวัน  จํานวน  3,046  คน  ท่ีมีอายุ  20  ปข้ึนไป  โดยขอมูลไดมาจาก  National Nutrition 
and Health Survey in Taiwan  1993-1996  ผลจากการสํารวจพบวาเมื่อใช  WHO  definition  พบความ
ชุกของภาวะน้ําหนักเกิน คิดเปนรอยละ  21.1 (ชายคิดเปนรอยละ  22.3  หญิงคิดเปนรอยละ  19.9)   และ
ความชุกของภาวะอวน คิดเปนรอยละ  4.0  (ชายคิดเปนรอยละ  2.4  หญิงคิดเปนรอยละ  5.6)  ใน
ประเทศไตหวันมีการตั้งดัชนีมวลกายเฉพาะสําหรับชาวไตหวันในการวินจิฉัยภาวะน้ําหนักเกินและอวน
ใช คือ  ดัชนีมวลกาย  24-26.99 กก./ม2 จัดอยูในภาวะน้ําหนักเกิน  และ  ดัชนีมวลกาย  > 27  กก./ม2 จัด
อยูในภาวะอวน  พบความชุกของภาวะน้ําหนักเกินในเพศชายและเพศหญิงคิดเปนรอยละ  22.9  และ  
10.5  ตามลําดับ  และความชุกของภาวะอวนในเพศชายและเพศหญิงคิดเปนรอยละ  20.3  และ  13.2  
ตามลําดับ 

ในประเทศญี่ปุนโรคอวนกําลงัเปนปญหาทางสุขภาพที่สําคัญ  ขอมูลจาก  the National 
Nutrition Survey in Japan (NNS-J) ในป ค.ศ.200030 พบความชุกของภาวะน้ําหนักเกิน ในเพศชายและ
หญิงคิดเปนรอยละ  24.5  และ  17.8  ตามลําดับ  และความชุกของภาวะอวน ในเพศชายและหญิงคิดเปน
รอยละ  2.3  และ  3.4  ตามลําดับ  ซึ่งความชุกของภาวะอวนในชาวญี่ปุนจากการสํารวจครั้งนี้เพิ่มข้ึนจาก  
the National Nutrition Survey20 ในป ค.ศ.1990-1994  คือเพิ่มข้ึนจากรอยละ 1.9 ในเพศชาย และรอยละ 
3.4 ในเพศหญิง   
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ในประเทศมาเลเซีย  Ismail  และคณะ31 ไดทําการสํารวจความชุกของโรคอวนและ comorbid 
risk factor  ในชาวมาเลเซียท่ีอยูในเขตชนบทที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุระหวาง 30-65 ป  จํานวน  609 คน  
โดยทําการสํารวจในชวงระหวางป ค.ศ.1997 ถึง 1999 ผลจากการสํารวจพบความชุกของภาวะน้ําหนัก
เกิน ในเพศชายและหญิงคิดเปนรอยละ  32.6  และ  35.1  ตามลําดับ  และความชุกของภาวะอวน ในเพศ
ชายและหญิงคิดเปนรอยละ  6.1  และ  15.4  ตามลําดับ   
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ความชุกของภาวะน้ําหนักเกิน / อวนในประชากรแถบเอเซียแสดงดังตารางที่ 5     
ตารางที่ 5 แสดงความชุกของภาวะน้ําหนักเกิน/อวนในประเทศแถบเอเซียแปซิฟก  
ประเทศ ป  (ค.ศ.) จํานวน (คน) ชวงอายุ (ป) BMIcut-off (kg/m2) ความชุก (%) 
จีน      
     -  Jia et al. (2002) 28 1998-

2000 
2,776 > 20 25-29.9 

> 30 
29.5 
4.3 

ไตหวัน      
     -  Lin et al. (2003) 29 1993-

1996 
3,046 > 20 WHO definition 

25-29.9 
 

21.1 
    > 30 4.0 
    Taiwanese definition    (ช)              (ญ) 
    24-26.99 22.9             20.3 
    > 27 10.5              13.2  
ญี่ปุน        (ช)              (ญ) 
  -  the National Nutrition 
Survey 1990-1994 20 

1990-
1994 

12,926 35-64 25-29.9 
> 30 

   24.3             20.2  
   1.9                 2.9  

   - Yoshiike et al. (2002)30 2000  > 20 25-29.9    24.5             17.8  
    > 30    2.3                 3.4  
เกาหล ี        (ช)             (ญ) 
  -  Korea National Health 
and Nutrition Examination 
Survey 31 

1998 7,962 >20 25-29.9 
> 30 

   23.4            24.9 
     1.7              3.2 
 

มาเลเซีย      
   -  Ismail et al. (2002) 32 1996 28,373 > 20 25-29.9 20.7 
    > 30 5.8 
   -  Ismail et al. (2002) 32 1997-

1999 
609 30-65 25-29.9    (ช)             (ญ) 

    32.6            35.1  
    > 30   6.1            15.4  
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ความชุกของโรคอวนในประเทศไทย  
 

สําหรับประเทศไทย  จากขอมูลการสํารวจของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  พบวาอัตราความชุกของโรคอวนมีอัตราการเพิ่มข้ึนในทุกกลุมอายุในชวงเวลา 9 ป  ของ
การสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทยครั้งท่ี 3  พ.ศ.2529  และครั้งท่ี 4  พ.ศ.253833-35 
กลุมท่ีมีอัตราเพิ่มสูงสุด  ไดแก  กลุมอายุ  40-49  ป  จากรอยละ  19.1  เปนรอยละ  40.2  รองลงมา  
ไดแกกลุมอายุ  20-29  ป  จากรอยละ  2.9  เปน  รอยละ  20.4  ขอมูลเปรียบเทียบอัตราความชุกของโรค
อวนในประเทศไทยจําแนกตามอายุระหวางการสํารวจครัง้ท่ี  3  การสํารวจครั้งท่ี  4  และการสํารวจของ
การกีฬาแหงประเทศไทยโดย อรวรรณ และคณะ36 ไดทําการศึกษาอัตราความชุกของโรคอวนใน
ประชากรไทยวัยผูใหญท่ีอาศัยในเขตเมืองของ 20 จงัหวัดในประเทศไทยและเขารับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายซึ่งการกีฬาแหงประเทศจัดข้ึนในชวงเดือนมกราคม  ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2545 ท่ีมีอายุ
ระหวาง 17-69  ป  จํานวน 4,944 ราย เปนชาย 2,336 ราย เปนหญิง 2,608 ราย การศึกษาพบความชุกของ
ภาวะน้ําหนักเกินในเพศชายคิดเปนรอยละ 20.85 และในเพศหญิงคิดเปนรอยละ 20.74 สวนความชุก
ของภาวะอวนในเพศชายคิดเปนรอยละ 2.53  และในเพศหญิงคิดเปนรอยละ 5.64  และเมื่อแยกเปนกลุม
อายุเทียบกับการสํารวจในป 2538 พบวา ความชุกของโรคอวนลดลงในวัยทํางานกลุมอายุ 20-49 ป 
เนื่องจากกลุมนีเ้ปนกลุมท่ีมีสุขภาพดีและสนใจในสุขภาพ  ในขณะที่ผูสูงอายุมีความชุกของโรคอวน
เพิ่มข้ึนมาก แสดงดังตารางที่  6 
ตารางที่ 6 เปรียบเทยีบอัตราความชุกของโรคอวนในประเทศไทยจําแนกตามอาย ุ
  

การสํารวจสภาวะสุขภาพ การกีฬาแหงประเทศไทย อายุ  (ป) 
พ.ศ.2529 พ.ศ.2538 พ.ศ. 2545 

20 – 29 2.9 20.4 12.9 
30 – 39 19.4 29.8 23.1 
40 – 49 19.1 40.2 32.9 
50 – 59 28.6 35.0 45.2 
60+ 0 12.1 43.9 

                    
หมายเหตุ  :  โรคอวน  หมายถงึ  ดัชนีมวลกาย > 25 กก./ม2 

 
เมื่อเปรียบเทียบโรคอวนระหวางประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท พบวาอัตราความชุกของ

โรคอวนของประชากรในเขตเมืองสูงกวาเขตชนบทเกือบทุกกลุมอายุ ยกเวนประชากรกลุมอายุ  40-49  
ป  (ดังตารางที่  7 ) 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทยีบอัตราความชุกของโรคอวนในประเทศไทยจําแนกตามอายุและเขตอาศัย  
  ป พ.ศ. 2538 
 

อายุ  (ป) เขตเมือง เขตชนบท รวม 
20 - 29 24.7 19.6 20.4 
30 - 39 33.0 29.0 29.8 
40 - 49 38.3 40.5 40.2 
50 - 59 50.5 32.3 34.9 
60+ 21.6 10.4 12.1 

 
 ในป พ.ศ. 2534  สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ35,37 ไดรายงานสถานะภาพสุขภาพอนามัยของ
ประเทศไทย  พบอัตราความชุกของโรคอวนในกลุมอายุ 3 อันดับแรกที่มีอัตราความชุกสูงสุด  ไดแก  
กลุมอายุ  40-49  ป  คิดเปนรอยละ 14.2  รองลงมาไดแก  กลุมอายุ  50-59  ป  คิดเปนรอยละ  13.95  และ
กลุมอายุ  30-39  ป  คิดเปนรอยละ  10.07  

การศึกษาความชุกของโรคอวนในประเทศไทยรวบรวมใน ตารางที่ 8 
การศึกษาติดตามระยะยาว 12 ป ในพนักงานการไฟฟาฝายผลิต (EGAT)38 พบวาความชุกของ

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคอวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การสูบบุหรี่ลดลง 
โดยความชุกโรคอวนในป พ.ศ.2528 และ 2540 คิดเปนรอยละ 25.3 และ 20.7 และเพิ่มข้ึนเปน รอยละ
43.2 และ 40.9ในเพศชายและหญิง ตามลําดับ 

ในป พ.ศ. 2543 เกียรติชัย  และคณะ39 ทําการสํารวจปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหวัใจใน
กลุมพนักงานบริษัทชินวัตรจํานวน  3,615 ราย สวนใหญเปนคนที่อยูในเขตเมืองและมีเศรษฐานะดี อายุ
นอยเฉลี่ย 30 ป โดยใชแบบสอบถาม การตรวจรางกาย การตรวจเลือด ผลจากการสํารวจในครั้งนี้พบ
ความชุก ภาวะน้ําหนักเกิน คิดเปนรอยละ11.5 และโรคอวนคิดเปนรอยละ  2.4 

การศึกษา InterASIA 40 เปนการศึกษาที่ทําในประเทศไทย และประเทศจีน การสุมตัวอยางทั่ว
ทุกภาคในประเทศทั้งในเขตเมือง และชนบท ความชุกของโรคอวน รอยละ 36 (ชายรอยละ 28 และ หญิง
รอยละ 43) ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการสํารวจในระดับประเทศที่ผานมาจะพบวาความชุกของโรค
อวนสูงข้ึนมาก ประมาณวามีประชากรไทย 8.9 ลานคนที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรืออวน 
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ตารางที่ 8  แสดงความชุกของโรคอวนในประเทศไทยแยกตามการศึกษาตางๆ  
กลุมตัวอยาง ปที่ศึกษา

(พ.ศ.) 
จํานวน 
(คน) 

ชวงอายุ (ป) BMI cut-off 
(kg/m2) 

ความชุก (%) 

 
2528 

 
3,499 

 
35-54 

 
BMI > 25 

ชาย 
25.3 

หญิง 
20.7 

 
พนักงานการไฟฟาฝายผลิต38 
(EGAT) 2540 2,967 47-66 BMI > 25 43.2 40.9 

2537 1860 >20 BMI 25-29.99 
BMI > 30 

18.6 
2.4 

 
พนักงานธนาคารออมสิน41 

2543 1223 20-66.4 BMI 25-29.99 
BMI > 30 

27.1 
4.7 

การสํารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการ ครัง้ท่ี 333,35 

2529-40 13,300 >20 BMI > 25 13.2 25 

การสํารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการ ครัง้ท่ี 433,35 

2538 5,791 20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
>60 

BMI > 25 13.5 
20 

24.4 
21.5 
7.5 

22.1 
35.1 
46.9 
42.0 
16.2 

ชุมชนแออัดคลองเตย42 2531 1882  BMI  25-29.99 
BMI > 30 

27.9 
10.5 

เจาหนาท่ี รพ.รามาธิบดี43-44 2534 519 19-61 BMI 25-29.99 
BMI > 30 

15.2 
3.0 

27 

พนักงานบริษัทชินวัตร39 2543 3,615 18-58 BMI  25-29.99 
BMI > 30 

11.5 
2.4 

การสํารวจสภานะสุขภาพ
อนามัย35,37 

2534-35 4,042 >20 BMI > 27.8 (ช) 
BMI > 27.8 (ญ) 

7.7 15.7 

การสํารวจความชุกโรคหัวใจ
และความเสี่ยงโรคหัวใจ45 

2534 8791 >30 BMI >25 15.2 27.2 

ชาวไทยซิกซ41 2543 939 26-90 BMI 25-29.99 
BMI > 30 

62 
22 

การกีฬาแหงประเทศไทย36 2545 4,944 >17 BMI 25-29.99 
BMI > 30 

20.85 
2.53 

20.74 
5.64 

InterASIA40 2543-44 5,305 >35 BMI > 25 28 43 
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ผลกระทบของโรคอวนตอสุขภาพ 
 
โรคอวนและโรคของระบบหัวใจและหลอดเลอืด 

ในปจจุบันโรคของระบบหัวใจและหลอดเลอืด (cardiovascular disease) เปนสาเหตุท่ีสําคัญ
ของการตายของประชากรในประเทศอุตสาหกรรม การศึกษาของ Nurses’ Health Study46 และ British 
Regional Heart Study47 อัตราตายสูงข้ึนเมื่อดัชนีมวลกายมากกวา 26-27 กก./ม2ดังแสดงในตารางที่ 9 

การศึกษาFinnish Heart Study48 ยืนยันความสัมพันธของโรคอวนและอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอด
เลือด ในผูหญิง 8,373 คนอายุ 30-59 ป ติดตาม 15 ป โดยประมาณวาน้ําหนักตัวเพิ่มข้ึน 1 กก.มีความ
เสี่ยงตอการตายจากโรคหวัใจและหลอดเลือดสูงข้ึน รอยละ1-1.5 

การสํารวจสถานะสุขภาพและโภชนาการของอเมริกา49 (National Health and Nutrition 
Examination, NHANE I) ในป 1971-1975 และมีการติดตามเพื่อดูความสัมพันธระหวาง ระดับการ
เคลื่อนไหวรางกาย ดัชนีมวลกาย และปริมาณพลังงานที่ไดรบัจากอาหาร กับอัตราตายจากโรคหัวใจและ
หลอดเลอืด จากจํานวนประชากร 9,790 คน ติดตาม 17 ป มีผูเสียชีวิต 3,183 คน และเปนสาเหตุจาก
โรคหัวใจและหลอดเลอืด 1,531 คน (9.11 ตอพันคนตอป) พบวาผูท่ีมีการเคลื่อนไหวรางกายนอย และ มี
โรคอวนมีความสัมพันธกับอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสงูกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ตารางที่ 9 แสดงอัตราการตายที่สัมพันธกับดัชนีมวลกาย 
อัตราตายทั้งหมด (ตอ1000 คน-ป) การศึกษา ดัชนีมวลกาย 

(กก./ม2) ชาย หญิง 
Nurses’ Health Study44 27-29 

29-32 
>32 

- 
- 
- 

3.35 
3.9 

4.65 
British Regional Heart Study45 26-27.9 

28-29.9 
>30 

11.1 
12.3 
15.3 

- 
- 
- 

 
ประมาณครึ่งหนึ่งของสาเหตุการตายของชาวอเมริกันเกิดจากโรคของระบบหัวใจและหลอด

เลือดโรคอวนเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของโรคหลอดเลือดหวัใจ (coronary heart disease)  ภาวะหัวใจ
ลมเหลว (congestive heart failure)  arrhythmia,  sudden death  และยังเปนปจจัยเสี่ยงอื่นๆ  ของโรคของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทางองคการอนามัยโลกไดสรุปกลไกของการเกิดโรคที่มีผลกระทบตอสุขภาพดัง
รูปที่3  และความเสี่ยงของโรคอวนกับความเสี่ยงตอสุขภาพดังแสดงในตารางที่ 9  
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รูปท่ี 1  แสดงผลกระทบของโรคอวนตอสุขภาพ  
 

 
ตารางที่ 10   ความเสี่ยงตอสุขภาพที่สัมพันธกับโรคอวน *(WHO1998) 
 

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาก 
(มากกวา 3 เทา) 

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นปานกลาง 
(2- 3 เทา) 

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนอย 
(1-2 เทา) 

เบาหวานชนิดที่2 โรคหัวใจโคโรนารี มะเร็ง (เตานม มดลูก ลําไส) 
โรคของถุงน้ําด ี ความดันโลหิตสูง ฮอรโมนระบบสืบพันธุ ผิดปกติ 
ไขมันในเลือดผิดปกติ 
(dyslipidemia) 

ขอเสื่อม (เขา สะโพก) กลุมอาการถุงน้าํรังไข 
(polycystic ovary syndrome) 

กลุมอาการทางเมตาบอลิสม กรดยูริกในเลือดสูง เกาท มีบุตรยาก 
ทําใหหายใจขัด (breathlessness)  ปวดหลังสวนลาง 
โรคหยุดหายใจขณะหลับ 
(sleep apnea ) 

 เพิ่มความเสี่ยงในการดมยา 

  ความผิดปกติของทารกในครรภ 
* ความเสี่ยง (relative risk) เปนตัวเลขโดยประมาณ 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงกลไกของภาวะอวนที่นําไปสู cardiovascular morbidity and mortality โรคหัวใจ 

 
 
 
 
 
โ 
ร 
ค 
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ความไมสมดุล
ของฮอรโมนเพศ 

กรดไขมัน
อิสระเพิ่มขึ้น 

แรงกระแทก
เชิงกลจาก
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น 

เนื้องอกที่สัมพันธ
กับฮอรโมน 

อั 
ต 
ร 
า 
ต 
า 
ย 

 
ทุ
พ
ล 
ภ 
า 
พ 
 

ภาวะดื้ออินสุลิน 

ความดันโลหิต

ไขมันในเลือดผิดปกติ 

เบาหวาน 

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

หายใจติดขัด 

หยุดหายใจขณะหลับ 

ขอเสื่อม 

ปวดหลัง 
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NAP: Atrial Natriuretic peptide   SNS: Sympathetic nervous system 
RAAS: Renin Angiotensin Aldosterone system  HR: heart rate   
PVR: peripheral venous resistance   LVH: Left ventricular hypertrophy 
Leptin เปนฮอรโมน สวนใหญจะสรางจากเซลไขมัน และปลอยออกจากเซลไปยังตอมไฮโปธา

ลามัสทําหนาท่ีควบคุมน้ําหนัก โดยระดับเลปตินมีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณไขมันในรางกาย 
ไขมันในรางกายมากสรางเลปตินเพิ่มข้ึน ทําใหความหิวลดลง ซึ่งเลปตินถูกควบคุมโดย ob gene ถามี
ความผิดปกติท่ี สารพันธุกรรมดังกลาวทําใหมีโอกาสอวนได แตขอมูลในระยะหลังสนับสนุนวาในคน
อวนมักจะเปนจาก การดื้อเลปติน มากกวาจะขาดเลปติน 

โรคอวนจะมีการกระตุนระบบตางๆในรางกาย ดังแผนภูมิท่ี1 และมีผลทําใหมีน้ําและเกลือค่ัง
ในรางกาย เพิ่มเลือดไหลกับเขาสูหัวใจ หัวใจบีบตัวแรงขึ้น ผนังหัวใจหนาขึ้น ขนาดของหวัใจโตขึ้น 
โอกาสเกิดหวัใจลมเหลว  และการกระตุนระบบประสาทอัตโนมัติ ซิมพาเธติก ทําใหหัวใจเตนเรว็ 
โอกาสเกิดหวัใจเตนผิดจังหวะและเกิดหัวใจลมเหลว การตายเฉียบพลัน (sudden death)ได 

โรคอวน  

    NAP activity Hyperleptinemia  SNS 
activation 

RAAS  
activation  

Fluid retention & 
stroke volume 

Abnormal  
Na excretion 

HR PVR & HT 

Eccentric LVH Concentric LVH Arrhythmias  

Heart failure 
Sudden death 



การศึกษาที่แสดงความสัมพันธระหวางภาวะน้ําหนักเกิน/อวนกับโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ประเทศแถบเอเชีย   

การศึกษาของ  Lee  และคณะ50  ซึ่งไดทําการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของรางกาย
ในระยะเวลา  5  ป  ตออุบัติการณของการเกิดความดันโลหิตสูงในชาวญี่ปุนที่มีอายุระหวาง  30-69  ป  
จํานวน  5,840  คน  ท้ังเพศชายและหญิง ผลการศึกษาพบวา BMI slope มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
อุบัติการณของการเกิดความดันโลหิตสูงท้ังเพศชายและเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ  จากผลการศึกษานี้ผู
ทําการศึกษาไดสรุปวาการเพิ่มข้ึนของน้ําหนักจะเปนการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิต
สูงในชาวญี่ปุนทั้งเพศชายและเพศหญิงได 
 Bose  และคณะ 51ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตในชาวอินเดียเพศชาย  
จํานวน  150  คนโดยจะทําการเปรียบเทียบในระหวางกลุมท่ีเปน  centrally non-obese (CNO ; waist 
circumference < 80.0 cm.) กับ centrally obese (CO ; waist circumference > 80.0 cm.)  ผลจากการศึกษา
พบวาในกลุม CNO  นั้นจะไมพบภาวะ ความดันโลหิตสูง  ในขณะที่ในกลุม  CO  นั้นจะพบ  ความดัน
โลหิตสูงเล็กนอย คิดเปนรอยละ  82.5  เมื่อทดสอบทางสถิติจะพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.0025)  ในระหวางทั้งสองกลุม  นอกจากนีผ้ลการศึกษายังพบวาในกลุม  CO  นั้นจะมี
น้ําหนักของรางกาย  ดัชนีมวลกาย systolic, diastolic และ mean arterial blood pressure สูงกวาในกลุม  
CNO  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ซึ่งความแตกตางนี้ก็ยังคงอยูถึงแมจะมีการปรับตัวแปรกวนทางดานอายุ
และดัชนีมวลกายแลว  จากผลการศึกษานี้ผูทําการศึกษาไดสรุปวา  central obesity นั้นเปนปจจัยเสี่ยงท่ี
สําคัญในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 Zhou และคณะ52  ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระวางดัชนีมวลกายและอุบัติการณของการ
เกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ (coronary heart disease)  stroke  และ total mortality  ในประชากรชาวจีน
จํานวนทั้งหมด  24,734  คน ท่ีมีอายุระหวาง  35-59  ป  โดยทําการติดตามเปนระยะเวลา 9 ป  ผลจาก
การศึกษาพบวาเมื่อทําการปรับปจจัยทางดานอายุ  เพศ  ระดับความดันโลหิต  ระดับไขมันในเลือด  การ
สูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอลแลวพบวา  ดัชนีมวลกายและเสนรอบวงเอวมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญกับ  relative risk ของโรคหลอดเลอืดหัวใจ ดังรูปที่ 2 -3  โดยการเพิ่มข้ึน 2 หนวย ของดัชนี
มวลกายจะทําใหปจจัยเสี่ยงของการการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 23  จากผล
การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาดัชนีมวลกายเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจใน
ประชาชนชาวจีน 
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รูปที่ 2  แสดงรอยละของความชุกของปจจยัเสีย่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด แยกตามดัชนีมวลกายใน
เพศชายและหญิง (อายุ35-59 ป) 

 
ที่มา Zhou B, Yang J, Li Y, et al,. Overweight is an independent risk factor for cardiovascular disease in Chinese populations. 
Obesity reviews 2002;3:147-156 

 
 

ชาย 

หญิง 
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รูปที่ 3  แสดงรอยละของความชุกของปจจยัเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลอืด แยกตามเสนรอบวงเอว
ในเพศชายและหญิง (อาย3ุ5-59 ป) 

 

 
 

 
ที่มา Zhou B, Yang J, Li Y, et al,. Overweight is an independent risk factor for cardiovascular disease in Chinese populations. 
Obesity reviews 2002;3:147-156 

 
Lee ZSK53 ทําการศึกษาในชาวจีนฮองกง 702 คน พบความสัมพันธของดัชนีมวลกาย และเสน

รอบ วงเอว กับ ปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังรูปที่ 4 โดยอวนมากขึ้น ไมวาจะใชดัชนีมวลกาย 
หรือเสนรอบวงเอวมากขึ้น จะมีความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลอืดเพิ่มข้ึน โดยจะเริ่มมีความเสี่ยง
เพิ่มตั้งแต ดัชนีมวลกายที่มากกวา 23 กก./ม2 

 
 

ชาย 

หญิง 
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รูปที่ 4 แสดงรอยละของความชุกของปจจยัเสีย่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 แยกตามดัชนมีวลกาย 

 
ที่มา Lee ZSK, Critchley JA, Ko GT et al. Obesity and cardiovascular risk factors in Hong Kong Chinese. Obes Rev. 
2002 ;3(3):173-82. เสนประ (ชาย) เสนทึบ (หญิง) * p<0.01,  ** p<0.0001 

 
รูปที่ 5 แสดงรอยละของความชุกของปจจยัเสีย่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด 
แยกตามเสนรอบวงเอว 

 
ที่มา Lee ZSK, Critchley JA, Ko GT et al. Obesity and cardiovascular risk factors in Hong Kong Chinese. Obes Rev. 
2002 ;3(3):173-82. เสนประ (ชาย) เสนทึบ (หญิง) * p<0.01,  ** p<0.0001 
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Song และคณะ54  ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนมีวลกาย (body mass index) และ 
stroke  ในชาวเกาหลีเพศชายที่มีอายุระหวาง  40-64  ป  จํานวน  234,863  ราย  โดยเริ่มทําการสํารวจ
ตั้งแตป ค.ศ. 1986 ทําการติดตามในระหวางป ค.ศ. 1991 จนถึงป ค.ศ.2000  ผลจากการศึกษาพบวาดัชนี
มวลกายนั้นมีความสัมพันธกันกับการเกิดภาวะ stroke  ซึ่งจากผลการศึกษานี้ผูทําการศึกษาไดเนนให
เห็นถึงความสําคัญของดัชนีมวลกายวาเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งของการเกิดภาวะ stroke 

สรุปสัดสวนของประชากรในประเทศเอเชียท่ีมีปจจัยเสี่ยงของโรคหวัใจและหลอดเลอืดอยาง
นอย 1 ขอ ในดัชนีมวลกายชวงตางๆ 22,55 

รูปที่ 6 แสดงสัดสวนของประชากรที่มีปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลอืดอยางนอย 1 ขอ 
ในดัชนีมวลกายชวงตางๆ 

ที่มา WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and 
intervention strategies. Lancet 2004;363:157-63 
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รูปที่ 6 แสดงสัดสวนของประชากรที่มีปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลอืดอยางนอย 1 ขอ 

ในดัชนีมวลกายชวงตางๆ (ตอ) 

 
ที่มา  Deurenberg-Yap M, Deurenberg P. is a Re-evaluation of WHO Body Mass Index Cut-off vslue needed? The case of 
Asians in Singapore. Nutrition Reviews 2003;61:s80-s87 
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สําหรับประเทศไทย   
นิธิ  มหานนท  และคณะ56  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกาย และปจจัยเสี่ยง

ตางๆ ของโรคหลอดเลอืดหวัใจ (coronary heart disease) ในประชากรไทยที่มีสุขภาพดี จํานวน  3,615  
ราย  ผลจากการศึกษาพบวาดัชนีมวลกายมคีวามสัมพันธในเชิงบวกกับระดับไขมันในเลือด  น้ําตาล  
และ ความดันโลหิต ซึ่งคานี้ยังคงมีความสัมพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิติอยูถึงแมจะมกีารปรับดานผล
จากปจจัยเรื่องอายุ  และเพศแลว รวบรวมความชุกของปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในประเทศไทยตามตารางที่ 11 

เมื่อนําการศึกษาของ InterASIA เทียบกับการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการครั้งท่ี4 และ 5 
ตามตารางที่ 11 ซึ่งถือวาเปนการศึกษาที่ทําท่ัวประเทศ และเมื่อมีการปรับฐานอายุโดยคิดเฉพาะ อายุท่ี
มากกวา 35 ป พบวาความชุกของโรคอวนมแีนวโนมสูงข้ึน สวนเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงใกลเคียงกัน
ในการสํารวจในป พ.ศ.2540 ในขณะที่การสูบบุหรี่ลดลง 
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การศึกษาติดตามระยะยาวในกลุมพนักงานการไฟฟาฝายผลติ (EGAT) ตั้งแต พ.ศ. 2528-2540 

พบวาความชุกของโรคอวนเพิม่ข้ึน สาเหตุการตายเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลอืด รอยละ 28 อยางไร
ก็ตาม ไมพบความสัมพันธของโรคอวนตออตัราตายเนื่องมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ตารางที่ 12 
ตารางที่ 12 สาเหตุการตายองประชากรตัวอยางในการศึกษาระยะยาว 4 การศึกษา57 

 
การศึกษา EGAT อําเภอพล ธนาคารออมสนิ สลัมคลองเตย 
ปท่ีทําการศึกษา 2525-2540 2532-2542 2539-2544 2531-2541 
จํานวนผูเขารวมการวิเคราะห 3318 985 1793 1876 
เสียชีวิต (ราย) 165 80 17 83 
สาเหตุการตายที่สําคัญ (ราย)     
โรคหัวใจและหลอดเลอืด 46 (28%) 18 (23%) 10 (59%) 18 (22%) 
มะเร็ง 43 (26%) 32 (40%) 4 (24%) NA 
สาเหตุจากภายนอก (รวมอุบัติเหตุ) 37 (22%) 7 (9%) 1 (6%) NA 
โรคระบบทางเดินอาหาร 22 (13%) NA NA NA 
อัตราตายเฉลี่ย (ตอ 1000คน-ป) 4.1 8.1 1.6 4.4 
ที่มา การวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือด โครงการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพไทย 26 กุมภาพันธ 2546 
NA: no data available 

การคํานวณหาความเสี่ยง (relative risk) ของปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเสียชีวิตจากโรคหวัใจ
และหลอดเลือด ตารางที่ 13 พบวา ความดันโลหิตสูงเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ
หลอดเลอืด ท้ังในเพศชายและหญิง 4-5 เทา ในขณะที่ไขมันโคเลสเตอรอลสูงและโรคอวน (ขอมูลจาก 
การไฟฟาฝายผลิต) ไมมีผลตอการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลอืด โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่
เพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวติจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะในเพศหญิง 8 และ 6.5 เทาตามลําดับ 
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ตารางที่ 13  Relative risk ของปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด ตอการเสียชีวิตทุกสาเหตุ และ
 จากโรคหัวใจและหลอดเลือด57 

Relative risk (95%CI)  
การเสียชีวิตทุกสาเหตุ การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

ความดันโลหิตสูง 
ชาย 
หญิง 

 
3.22 (1.49-6.96) 
4.05 (1.68-9.78) 

 
4.13 (1.91-8.91) 
5.18 (1.95-13.73) 

ไขมันโคเลสเตอรอลในเลอืดสงู 
ชาย 
หญิง 

 
 1.60 (0.64-3.96) 

2.57 (1.10-6.02) 

 
1.29 (0.76-2.17) 
3.19 (0.83-12.27) 

HDL โคเลสเตอรอลสูง 
ชาย 
หญิง 

 
0.74 (0.56-0.99) 
0.43 (0.16-1.13) 

 
0.49 (0.24-1.02) 
0.35 (0.08-1.44) 

เบาหวาน 
ชาย 
หญิง 

 
1.98 (1.00-3.93) 
3.89 (1.52-9.99) 

 
      2.36 (0.89-6.28) 

7.94 (2.23-28.30) 
สูบบุหร่ี 
ชาย 
หญิง 

 
1.55 (1.02-2.37) 
2.28 (0.75-6.96) 

 
1.43 (0.49-4.17) 
6.53 (2.22-19.17) 

ที่มา การวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือด โครงการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพไทย 26 กุมภาพันธ 2546 
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ตารางที่  11 ความชุกของปจจยัเสีย่งที่สําคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศ  

ตัวเลขในตารางแสดงคาเฉลีย่ หรือ รอยละ  NA: ไมมีขอมูล  HDL-c: High density lipoprotein * ความดันโลหิตมากกวาหรือเทากับ 140/90 มม.ปรอท หรือไดรับยาลดความดันโลหิต 
# โคเลสเตอรอลในเลือดสูงกวาหรือเทากับ 240 มก./ดล. หรือไดรับยาลดไขมันในเลือด a: เบาหวานระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร มากกวาหรือเทากับ 126 มก./ดล. หรือการตรวจ OGTT ไดผลบวก 
หรือไดรับยาลดน้ําตาลในเลือด  b: ดัชนีมวลกาย 25-29.9 กก./ม2.  c: ดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 30 กก./ม2. + เฉพาะอายุมากกวา 35 ป 

การศึกษา 
 

EGAT 1 
2528 

EGAT 2 
2540 

การสํารวจสุขภาพ+ 
2534-35 

การสํารวจสุขภาพ+ 
2539-40 

พนักงาน บ. ชินวัตร  
2543 

Inter-Asia+ 

ความดันโลหิต (มม.ปรอท) 
ความดันซิสโตลี 
ความดันไดแอสโตล ี

ชาย 
122 
76 

หญิง
115 
71 

ชาย 
139 
84 

หญิง 
127 
77 

 
119 
77 

 
125 
75 

 
113.4 
75.6 

ชาย 
120 
77 

หญิง 
120 
76 

โรคความดันโลหิตสูง* 20.7 11.3 53.3 30.7 27 28 7.4 21 20 
โคเลสเตอรอลรวม (มก./ดล.) 
HDL-c (มก./ดล.) 
ไตรกลีเซอไรด (มก./ดล.) 

224.3 
45.6 
162 

218.5 
52.6 
107 

237 
51.4 
171.8 

245 
57.2 
132.8 

189 
NA 
NA 

198 
NA 
NA 

200.5 
58.1 
91.5 

194.5 
NA 
NA 

206.9 
NA 
NA 

โคเลสเตอรอลในเลือดสูง# (%) 34.1 58.2 51.0 31.8 14 19 21.1 14 21 
ระดับน้ําตาลในเลือด (มก./ดล.) 90.18 84.24 97.56 90.72 87 92 89.5 100.8 98.8 
โรคเบาหวานa (%) 6.1 12.4 17.5 8 3.1 8.1 1.4 9.1 10 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม2) 23.2 22.7 24.7 24.8 22.8 23.8 21.5 23.1 24.8 
ภาวะน้ําหนักเกินb 

และอวนc (%) 
25.5 20.7 43.2 40.9 20 

5 
25 
8 

11.5 
2.4 

28 43 

การสูบบุหรี่ (%) 53 6.2 28.4 3.6 37 29 16.3 48 3 
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สาเหตุของภาวะน้ําหนักตัวเกนิและอวน  
 
โรคอวนเกิดจากดุลยภาพพลังงาน (energy balance) เปนบวก โดยดุลยภาพพลังงานประกอบดวย

พลังงานที่บริโภค (energy intake) และ พลังงานที่รางกายนําไปใช (energy expenditure) ซึ่งเปนผลรวม
ของ อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (basal metabolic rate) ผลความรอนของอาหาร (thermic effect of 
food) และพลังงานที่ใชไปกับการทํางานและการเคลื่อนไหวรางกาย (activity expenditure)1  ปจจุบันยังไม
ทราบสาเหตุท่ีแทจริงของการเสียสมดุลดังกลาว เช่ือวานาจะความเกี่ยวของกันรวมกันทั้งจากพันธุกรรม
และสิ่งแวดลอม  

ปจจัยทางพันธกุรรม 
การศึกษาในประเทศนอรเวย58 แสดงใหเห็นวาพอแมท่ีอวนจะมีโอกาสที่ลูกอวนมากกวา  

อยางไรก็ตามคงยากที่จะบอกวาเปนผลของพนัธุกรรมหรือสิง่แวดลอม  การศึกษาในฝาแฝดเปนการยืนยัน
ความสําคัญของพันธุกรรมและโรคอวน พบวาความสัมพันธของดัชนีมวลกายในฝาแฝดเหมือน 
(monozygotic twin) สูงกวาในฝาแฝดที่มาจากไข 2ใบ (dizygotic twin)59 ซึ่งความสัมพันธดังกลาวยังคงอยู
ไมวาฝาแฝดจะอยูดวยกัน60 หรือแยกกันอยู61 นอกจากนี้ Sorensen TI และคณะ ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางดัชนีมวลกายของบุตรบุญธรรมและ ดัชนีมวลกายของพอแมท่ีแทจริง และพอแมบุญธรรม พบวา 
ดัชนีมวลกายของลูกมีความสมัพันธอยางชัดเจน กับพอแมท่ีแทจริงท้ังในขณะปนเด็ก และเมื่อโตขึ้น 
ในขณะที่มีความสัมพันธกับพอแมท่ีเลี้ยงดูแทในชวงท่ีเปนเด็กแตไมพบความสัมพันธเมื่อโตขึ้น62-63 จาก
การศึกษาขางตนสนับสนุนวา พันธุกรรมคงจะมีสวนในสาเหตุของโรคอวน มีการประมาณวาพันธุกรรมมี
อิทธิพลตอดัชนีมวลกายระหวางรอยละ 40-7064-65 ในที่นี้ ไมเนนถึงปจจัยทางพันธุกรรมเพราะถือเปน
ปจจัยท่ีหลีกเลีย่ง และปรับเปลี่ยนไมได  

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
อยางไรก็ตามปญหาโรคอวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันและเกิดข้ึนทั่วโลกคงจะไม

สามารถอธิบายจากเหตุผลทางพันธุกรรมเพียงอยางเดียว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนั้นตอง
ใชเวลานานหลายป ตรงจุดนี้เองที่ช้ีใหเห็นวาปจจัยดานสิ่งแวดลอมซึง่รวมถึงการมีรูปแบบการดําเนินชีวิต
แบบสังคมเมืองเพิ่มข้ึน รูปแบบของอาหารที่เปลี่ยนไป และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆท่ี
สงเสริมใหมีกิจวัตรประจําวันแบบนั่ง ๆนอน ๆ หรือ sedentary lifestyle มากขึ้น  เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
โรคอวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเรว็ในปจจุบัน  ในขณะเดียวกันปจจัยทางดานอายุ  เพศ  ฮอรโมน และปจจัยอื่นๆ
รวมท้ังปจจัยทางพันธุกรรมจะเปนตัวกําหนดใหแตละบุคคลมีความไวตอการเพิ่มข้ึนของน้ําหนักเมื่อ
ไดรับการกระตุนจากสิ่งแวดลอม 4  

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ในคนอวน หรอืแมแตผูท่ีมีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ ปริมาณ
ไขมันในชองทองมีความสัมพนัธอยางยิ่งกับความผิดปกติทางเมตาบอลิสม มากกวาไขมันที่สะสมใต
ผิวหนัง หรือปริมาณไขมันทั้งตัว  

เซลไขมันเปนแหลงพลังงานสะสมในรางกายโดยเก็บอยูในรปูไตรกลีเซอไรด (1 กลีเซอรอล + 3 
กรดไขมันอิสระ) ซึ่งจะปลอยออกจากเซลไขมันในรูปกรดไขมันอิสระเพื่อใชเปนพลังงานและกลีเซอรอล
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เพื่อนํากลับมาใชในการสรางกลูโคส (ตับและไต) และไตรกลีเซอไรด (ตับและกลามเนื้อ) ในรางกาย การ
ปลดปลอยกรดไขมันอิสระจากเซลไขมันถูกกระตุนโดย ฮอรโมนแคทีโคลามีน (catecholamine) และถูก
ยับยั้งโดย อินสลุิน  

ไคโลไมครอน ( Chylomicrons) จากทางเดินอาหาร และ VLDL จากตับ จะถูกเอนไซมไลเปส 
(lipoprotein lipase) ยอยจนไดเปน กรดไขมันอิสระ นําเขาสูเซลไขมัน และเกิดขบวนการ reesterifed เก็บ
ในรูป ไตรกลีเซอไรด ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7  สรีรวิทยาของการเก็บและปลดปลอยกรดไขมันอิสระ ของเซลไขมนั66 

กรดไขมันอิสระในคนที่อวนสูงกวาคนผอม ในขณะเดียวกันกรดไขมันอสิระสัมพันธกับผลเสียทางเมตา
บอลิกท่ีเกิดข้ึน การท่ีกรดไขมันอิสระสูงข้ึนอาจจะอธิบายจาก 

1. การท่ีมีเซลไขมันเพิ่มข้ึน ทําใหมีการปลดปลอยกรดไขมันอิสระมากขึ้น  
2. ลดการนํากรดไขมันอิสระกลับเขาไปใชในเซล (กลามเนื้อ ตับ ตับออน)ไขมันสะสมในชอง

ทองเพิ่มข้ึน (abdominal obesity) ทําใหมีการหลั่งกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) เพิ่มข้ึน
ซึ่งมีผลกระทบกับหลายอวัยวะ คือลดการนํากลูโคสเขาสูเซลกลามเนื้อจากภาวะดื้ออินสลุิน  
เพิ่มการสรางกลูโคสที่ตับ 

Glycerol 
(gluconeogenesis 
and TG synthesis) 

glucose 

3 fatty acids 

VLDL  จากตับ
Chylomicrons  
จากทางเดินอาหาร 

Glycerol 3- P 
 
Triglyceride 

FFA (Fuel) 
Adipose tissue 

Remnant 
particles 

Fatty 
acids 

Lipoprotein lipase 

Adipocyte  

Catecholamines (+) 
Hormone sensitive lipase 
Insulin (-) 
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รูปที่ 8  แสดงความผิดปกติของระบบเมตาบอลิสมที่เกี่ยวของกับการหลั่งกรดไขมันอิสระ  
 (free fatty acid) เพ่ิมขึ้น ในผูที่มีไขมันสะสมในชองทองของอาสาสมัครที่ไมอวน 66 

 
ปจจัยท้ังดานกรรมพันธุ และสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดโรคอวน และเปนอวนชนิดใด 

ผลท่ีไดคือมีกรดไขมันอิสระมากขึ้น ทําใหเกิดภาวะดื้ออินสุลิน สิ่งท่ีเกิดข้ึนทําใหมีผลกับอวัยวะหลาย
สวน เชน เกิดเสนเลือดแข็ง คลายตัวไมดี ทําใหมีความเสี่ยงตอโรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด  ท่ีตับเองกรดไขมันอิสระทําใหมีการสรางไตรกลีเซอไรดเพิ่มข้ึน มีการสรางน้ําตาลเพิ่มข้ึน รวมกับ
การท่ีมีภาวะดื้ออินสุลิน ทําใหการนําน้ําตาลไปใชท่ีตับและกลามเนื้อ(ตองใชอินสุลิน)ลดลง ทําใหมีความ
เสี่ยงตอการเกิด เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดโรคอวนแยกเปน 
 ปจจัยทางพันธุกรรม มีอิทธิพลตอความอวน (ดัชนีมวลกาย และการกระจายของไขมัน
สะสมในรางกาย) ประมาณรอยละ 40-7064-65 และเปนปจจัยท่ีไมสามารถปรับเปลี่ยนได 

 ปจจัยทางชีวภาพที่ไมใชพันธุกรรม เชน  
1. เพศหญิงมีแนวโนมจะอวนมากกวาเพศชาย เนื่องจากปริมาณกลามเนื้อในรางกายต่ํากวาเพศชาย

ทําใหการเผาผลาญพลังงานขณะพักนอยกวาเพศชายที่น้ําหนักเทากัน  
2. เชื้อชาติ เชน Pima Indian หรือ ชาวพ้ืนเมอืงในออสเตรเลีย มีแนวโนมอวนและโรคที่มีผลจาก

ความอวนมากขึ้นหลังจากเลิกดําเนินชีวิตตามประเพณีดั้งเดิม และ ความผิดปกติดังกลาวลดลง 
เมื่อกลับไปดําเนินชีวิตเชนเดิม แสดงวานาจะมีสภาพเอื้ออํานวยตอโรคอวน 

3. ชวงอายุท่ีงายตอน้ําหนักตัวเพิม่ 

พันธุกรรม + 
สิ่งแวดลอม 

ดุลยภาพพลังงาน
เปนบวก 

พันธุกรรม + 
ฮอรโมน 

Android 
obesity 

Gynoid 
obesity 

ภาวะดื้ออินสุลิน เสนเลือดหดตัวเพิ่มขึ้น 
การคลายตัวลดลง กลามเนื้อ ลดการดูดกลับ

กลูโคส 

เพิ่มการหลั่ง
กลูโคส 

insulin clearance 
ลดลง 

ไตรกลีเซอไรด
เพิ่มขึ้น 

ภาวะดื้ออินสุลิน 

กรดไขมันอิสระ
ปริมาณปกติ 

กรดไขมันอิสระ  
เพิ่มขึ้น 

ลดการหลั่งอินสุลิน 
จากตับออน 
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 ปจจัยแวดลอมอื่นๆ  
1. การหยุดสูบบุหรี ่ 

จากการสังเกตุพบวา ผูสูบบุรี่มักจะมีน้ําหนักตัวนอย และมีความชุกของโรคอวนต่ํา ซึ่งยังไม
ทราบกลไกที่แนชัด67  ผูสูบบุหรี่มีอัตราการเผาผลาญพลังงานเพิ่มข้ึนและมีแนวโนมท่ีจะลดปริมาณ
อาหารท่ีบริโภคเชื่อวาอาจจะเกิดจากผลของนิโคตินที่มีตอการเผาผลาญพลังงานโดยตรงมากกวาการ
ลดการรับประทานอาหาร68 ถึงแมวาการหยดุบุหรี่จะทําใหน้ําหนักเพิ่มข้ึน69แตประโยชนของการหยุด
บุหรี่มีมากกวาผลจากการที่น้ําหนักตัวเพิ่ม 

2. การดื่มแอลกอฮอล 
  แอลกอฮอลสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานในรางกายโดยที่ไมมีสารอาหารอืน่ ทําใหมีโอกาสเกิด

พลังงานสะสมไดมากขึ้น แตมีบางรายงานพบวาผูดื่มสุรามีแนวโนมผอมคงเพราะคนกลุมนี้ดื่ม
แอลกอฮอล และบริโภคอาหารนอยลง 
3. การรับประทานอาหาร 

 เทคนิกการตลาดของธุรกิจดานอาหาร เชน อาหารบุฟเฟต ทําใหผูท่ีเขาไปรับประทานพยายามจะ
รับประทานใหมากเพื่อความคุมของเงินที่จายไป หรือการเพิ่มขนาดของหนวยบริโภค (Portion size) 
ถาเพิ่มเงินอีกเลก็นอยจะไดอาหารในขนาดที่ใหญข้ึน ผลจากการโฆษณาทําใหเด็กหันมากินขนมขบ
เคี้ยวใหพลังงานสูง มีเกลือ และน้ําตาลมาก แตมีสารอาหารนอย การกินอาหารที่มีความหนาแนนของ
พลังงานสูง เชน อาหารขยะ (Junk food) อาหารจานดวน (Fast food) ทําใหมีโอกาสอวนมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบเห็นอาหารเหลานี้ในโรงเรยีน สถานที่ทํางาน ในชุมชนทั่วไปการซื้อไดงาย สะดวก 
ราคาไมแพงมาก นอกจากนี้ยังขาดความรูความเขาใจในการเลือกบรโิภค สินคาบางชนิดไมมีฉลาก
โภชนาการ หรอืมีอยูแตผูบรโิภคไมรูจัก ไมเขาใจความหมายของฉลากบริโภค 

การสํารวจขอมลูเกี่ยวกับอาหารในประเทศไทย70 พบวา คนไทยกินอาหารที่มีพลังงานลดลงจาก 
1821แคลอรีตอวัน ในป พ.ศ. 2503 เหลือ 1751 แคลอรีตอวนั ในป พ.ศ. 2538 แตมีสัดสวนของไขมัน
เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 8.9 เปน 22.2 (รูปที่ 9) ซึ่งมีการศึกษาสนับสนุนวาซึ่งพบสถานการณเชนเดียวกันนี้
ในเกาหลี ญ่ีปุน จีน และมาเลเซีย33,71-72   
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รูปที่ 9 สัดสวนของพลังงานทีบ่ริโภคในแตละวันของคนไทยตั้งแต พ.ศ. 2503 ถึง 2538  

4. การลดการเคลือ่นไหวรางกาย  
มีการศึกษาถึงการใชเวลาวางที่ไมไดเคลื่อนไหวรางกาย มีผลตอความอวนในเด็ก โดยเด็กไทยที่ดู

โทรทัศนมากกวา 3 ช่ัวโมงตอวัน อวนมากกวาเด็กที่ดูโทรทัศนนอยกวา 1.8 เทา73 สอดคลองกับการศึกษา
ของออสเตรเลีย (AusDiab)74 ที่พบความสัมพันธของระยะเวลาการดูโทรทัศนและการมีการเคลื่อนไหว
รางกายต่ํา กับโรคอวน (ดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 30กก./ม2 หรือ เสนรอบเอว มากกวาเทากับ 88 ซม. 
และ 102 ซม. ในเพศหญิงและชายตามลําดับ)ดังรูปที่10 
รูปท่ี10   Odds ratio สําหรับโรคอวนและ ระยะเวลาการดูโทรทัศนและการเคลื่อนไหวรางกาย 
 

 
ที่มา Cameron AJ, Welborn TA, Zimmet PZ, et al. Overweight and obesity in Australia: the 1999-2000 Australian 

Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab). MJA2003;178:427-32 
Odds ratios adjusted for age and sex  โรคอวนใชเกณฑเสนรอบเอว มากกวาเทากับ 88 ซม. และ 102 ซม. ในเพศหญิง

และชายตามลําดับ 
5. ยาหรือโรคบางชนิดดังแสดงในตาราง ท่ี 14 
6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

78.8 71 66.7 64.3

10.8 11.5
11.5 13.2

8.9 13.1 21.8 22.2

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2503 2518 2529 2538

Fat
Protein
CHO

1821   1749    1766      1751     Energy intake (Kcal) 
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ตารางที่ 14 ยาที่มีสวนทําใหอวน  
Anti psychotics all subgroups  
Antidepressants Tricyclic antidepressants (TCA ) 

Lithium , MAO inhibitors 
Anticonvulsion Valproate, Carbamazepine 
Antimigraine and Antihistaminergic drugs Cyproheptadine, Flunarizine, Pizotifen 
Antidiabetic agents Sulfonylurea agents, insulin, glitazones 
Glucocorticoids Pharmacological doses 
Beta-blockers Non-specific, e.g. propanolol 
Sex hormones  Estrogen (high dose), megestrol acetate, tamoxifen 
Other  Some antineoplastic agents 
 

34



ตารางที่ 15  สรุปความนาเชือ่ถือของหลักฐานที่เกีย่วของกบัความสัมพันธของปจจัยทางดานอาหารและ
 โภชนาการตอภาวะน้ําหนักตัวเกิน และโรคอวน75 

 
หลักฐาน ลดความเสี่ยง ไมมีความสัมพันธ

กัน 
เพิ่มความเสี่ยง 

เชื่อถือได - มีการเคลื่อนไหวรางกาย
สม่ําเสมอ 
- รับประทานอาหารที่มีกากใย
เพิ่มข้ึน 

 -  การทํางานนั่งๆนอนๆ 
-  รับประทานอาหารที่มี
พลังงานมากและมีสารอาหาร
ต่ํา 

คอนขางแน -  สิ่งแวดลอมในบานและโรงเรียน
สงเสริมใหเด็กเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน 
- การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 -  การแขงขันทางตลาดอยาง
เขมขนของรานอาหารจาน
ดวน (fast food) 
-  การบริโภค เครื่องดื่มท่ีมี 
น้ําตาล และน้ําผลไมเพิ่มข้ึน 
-  เศรษฐานะทางสังคมต่ํา (ใน
ประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะ
เพศหญิง) 

เปนไปได - อาหารท่ีมีดัชนีน้ําตาล 
(glycaemic index) ต่ํา 

ปริมาณโปรตีนใน
อาหาร 

-  1สวนบริโภค (portion size) 
ของอาหารใหญข้ึน 
-  การกินอาหารนอกบาน
เพิ่มข้ึน 
-  รูปแบบการรับประทาน
อาหารท่ีอดอาหารอยาง
เขมงวด และบางชวงขาดการ
ยับยั้งการกิน 

ขอมูลไม
เพียงพอ 

-  รับประทานอาหารบอย หลายมื้อ  -  แอลกอฮอล 
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โรคอวนเกิดจาการเสียสมดุลของดุลยภาพพลงังาน โดยมีปจจัยทางพันธุกรรม และปจจัย

แวดลอมเขามามีผลกระทบสรุปดังรูปที่ 11 ในขณะที่พลังงานจากอาหารที่ไดรับลดลง (รปูที่ 9) แตการ
เลือกรับประทานอาหารที่รับประทานมีไขมันเพิ่มข้ึนมาก ความชุกของโรคอวนที่เพิ่มข้ึนในปจจุบันบงถึง
ความสําคัญของการที่เราใชพลังงานลดลงจากอดีตเปนปจจัยท่ีสําคัญในการทําใหเกิดโรคอวนมากขึ้น ตอ
ดุลยภาพพลังงาน  
 
รูปที่ 11 สรุปกลไกการเกิดโรคอวนจากปจจัยรอบขาง 

 

นิสัย นั่งๆนอนๆ 

ไขมันสะสม
เพิ่มขึ้น 

พลังงานที่ใชใน
รางกาย 

พลังงานที่ได
จากอาหาร

การเคลื่อนไหว
รางกายใน
ชีวิตประจําวัน
ลดลง 

ลดการ
เคลื่อนไหว
รางกายใน
การทํางาน 

อาหารที่มี 
ความหนาแนน
ของพลังงานสูง 

อาหาร
อรอย  
ราคาถูก 
หาซื้องาย 

พันธุกรรม 

พันธุกรรม 

หนวยบริโภค 
 (portion size)  
ของอาหาร
ขนาดใหญขึ้น 
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ขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลงักายและการใชเวลาวางของประชาชนไทย  
ลักษณะการเปลี่ยนผานจากสงัคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรม ทําใหลดการเคลื่อนไหว

รางกายในการทํางานและในการใชชีวิตประจําวัน ใชชีวิตนั่งๆนอนๆมากขึ้น มีเครื่องอํานวยความสะดวก
ในชีวิตมากขึ้น ใชรถยนต ลิฟทแทนการเดินขึ้นบันได มี remote control กิจกรรมที่ใชในเวลาวางสวน
ใหญไมคอยตองใชพลังงานมากนัก เชนการดูโทรทัศน เลนเกมสวิดีโอ และไมคอยไดออกกําลังกาย 
(ตารางที่ 16) มีการใชเวลาวางโดยการออกกําลังกายมีเพียงรอยละ 10 ในปพ.ศ. 2533 และเพิ่มเปน ประมาณรอย
ละ 16 ในปพ.ศ. 2538 ในขณะที่ รอยละ 90 เลือกดูโทรทัศนในเวลาวาง  

ตารางที่ 16  แสดงรอยละของประชากรที่มีอายุ 13 ปขึ้นไปจําแนกตามประเภทของการใชเวลาตอ
สัปดาห และเขตการปกครอง พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 253876-77 

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ท่ัวประเทศ ประเภทของการใชเวลา 
พ.ศ.2533 พ.ศ.2538 พ.ศ.2533 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2533 พ.ศ.2538 

ฟงวิทยุ ฟงเทป 65.9 57.8 62.8 54.2 63.4 55.0 
ชมโทรทัศน 89.3 92.0 76.6 89.5 79.0 90.0 
ชมวิดีโอ 13.9 13.4 1.9 3.1 4.2 5.2 
ชมมหรสพตางๆ 7.2 8.0 6.2 8.3 6.4 8.2 
อานหนังสือพิมพ 54.5 53.9 16.3 23.7 23.7 30.0 
อานหนังสือ 33.2 29.2 13.0 19.1 16.9 21.2 
เลนกีฬาหรอืออกกําลังกาย 17.4 20.8 8.2 14.6 9.9 15.9 
สังสรรค 29.5 28.4 24.5 30.0 25.5 29.7 
เดินเลนตามศูนยการคา 18.2 24.9 2.3 5.5 5.4 9.5 
เดินเลนตามสวนสาธารณะ 4.9 24.9 1.5 5.5 2.1 9.5 
งานอดิเรก 8.2 7.6 10.9 12.5 10.4 11.4 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
ที่มา รายงานผลการสํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการใชเวลาของประชากร พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2538 สํานักงาน
สถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
 

การสํารวจพฤติกรรมการเลนกฬีาหรือออกกําลังกายของประชากร ป พ.ศ. 2539-254078 เมื่อ
พิจารณาในกลุมท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไปพบวา ท่ัวประเทศรอยละ 19.2 มีการออกกาํลังกายใน
ระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาโดยผูท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลจะมีการออกกําลงักายมากกวานอกเขตเทศบาล 
(รอยละ 24.1 และ17.8 ตามลําดับ) ในป พ.ศ. 2544 การสํารวจเกี่ยวกบัอนามัยและสวัสดิการ มี
สัดสวนของการออกกําลังกายเพิ่มข้ึนเปน รอยละ24.2 ตอมาการสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายของประชากร ในป พ.ศ. 254579 พบวา มีประชากรที่เลนกีฬาหรือออกกําลงักายรอยละ 
20.5 และกลุมไมเลนกีฬาหรอืออกกําลังกายสงูถึงรอยละ 79.5 เพศชายมีสัดสวนการเลนกฬีาหรือออก
กําลังกายสูงกวาเพศหญิง คือรอยละ 26.7 และ 14.5 ตามลําดับในขณะที่ผูอาศัยในเขตเทศบาลมี
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สัดสวนการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายสูงกวาผูท่ีอยูนอกเขตเทศบาลรอยละ 24.3 และ18.7 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 17) เชนเดียวกับการสํารวจในป 2539-40 แสดงใหเห็นวาผูท่ีอาศัยในเขตเมืองมีความสนใจที่
จะออกกําลังกายมากกวาและมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สวนสาธารณะ สถานบริการออกกําลังกาย 
ท่ีสงเสริมใหคนในเขตเมืองไดออกกําลังกายประจํามากกวาในขณะที่ผูท่ีอยูนอกเขตเทศบาลมี
ลักษณะการทํางาน ท่ีตองออกแรงอยูแลวทําใหมีการออกกําลังกายเปนประจํานอยกวา 

ตารางที่ 17 รอยละของประชากร อาย1ุ5ปขึ้นไปที่ออกกําลังกายแยกตามเขตปกครอง 
 

การสํารวจ ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ท่ัวประเทศ 
พฤติกรรมการเลนกีฬาและดูกีฬาของประชากร 2540 24.1 17.8 19.2 
การสํารวจเกีย่วกับอนามัยและสวัสดิการ 2544 29.2 21.7 24.2 
พฤติกรรมการเลนกีฬาและดูกีฬาของประชากร 2545 24.3 18.7 20.5 

 
จะเห็นวาการสาํรวจพฤติกรรมการเลนกีฬาและดูกีฬาของประชากรในชวง 5 ปท่ีผานมาไม

ตางกันมากนัก ประชากรสวนใหญ รอยละ 80 ไมเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย เมื่อพิจารณาลงไปถึง
เหตุผล ความถี่และระยะเวลาในการออกกําลังกาย พบวาเหตุผลการเลนกีฬาหรือออกกาํลังกายของ
เยาวชน (อายุ 15-24 ป) และวัยทํางาน (อายุ 25-59 ป) สวนใหญเปนการเลนเพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ 
เพื่อความสนุกสนาน ในขณะที่ผูสูงอายุ เกือบทั้งหมดออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ เหตุผลสวนใหญของ
การไมเลนกีฬาหรือออกกําลงักายคือไมมีเวลา และไมสนใจ ดังแสดงในตารางที่ 18 และ 19 
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ตารางที่ 18 แสดงรอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามเหตุผลที่เลน หรือไมเลนกีฬาหรือออก
กําลังกาย และกลุมอาย7ุ9 

เหตุผลของการเลนกีฬาหรอืออกกําลังกาย 15-24 ป 25-59 ป 60 ปข้ึนไป 
เลนกีฬา เพราะ    
เพื่อสุขภาพ 38.2 75.5 97.1 
เพื่อการแขงขัน 6.2 3.4 0.2 
เพื่อสังสรรคสมาคม 6.3 5.8 0.6 
เพื่อแกไขความบกพรองทางกาย 0.2 0.8 1.1 
เพื่อความสนุกสนาน 32.1 14.0 0.7 
เพื่อใหครบตามหลักสูตรการเรียน 16.8 0.1 0.2 
ถูกบังคับ 0.2 0.2 0.1 
อื่นๆ * นอยกวา 0.1 0.2 นอยกวา 0.1 
ไมเลนกีฬา เพราะ     
ไมสนใจ 38.6 34.8 58.7 
ไมมีเวลา 55.9 63.7 24.9 
ไมมีสถานที่เลน 2.4 0.3 0.3 
ไมมีอุปกรณกีฬา 0.9 0.1 0.1 
ไมมีผูสนับสนุน 0.3 นอยกวา 0.1 นอยกวา 0.1 
อื่นๆ ** 1.9 1.1 16.0 

* ไมทราบ ** เชน ปวย หรือ พิการ เปนตน 
 
ตารางที่19  รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึน้ไปที่เลนกีฬา จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง ความถ่ีและ
ระยะเวลาของการเลนกีฬา79 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
ท่ีเลนกีฬาในแตละครั้ง 

เพศชาย เพศหญิง ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล ท่ัวประเทศ 

นอยกวา 30 นาที 3.3 7.3 5.5 4.2 4.7 
30-59 นาที 17.5 31.1 24.9 20.7 22.3 
1-2 ช่ัวโมง 60.5 53.2 54.3 60.4 58.0 
มากกวา 2 ช่ัวโมง 18.7 8.4 15.3 14.7 15.0 
ความถี่ของการเลนกีฬา 
(ตอสัปดาห) 

     

1 - 2 วัน 21.1 35.6 30.1 23.7 26.2 
3 – 4 วัน 33.4 32.2 31.2 34.1 33.0 
มากกวา 4 วัน  45.5 32.2 38.7 42.2 40.8 

39



ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
 

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา โรคอวนเปนปญหาใหญทางสาธารณสุขท่ีทําใหเกิดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก การศึกษาคาใชจายจากโรค (cost of illness) เปนวิธีการท่ีใชคาดการณผลกระทบ
ทางการเงิน (financial impact) ของโรคในชุมชน ซึ่งคาสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคอวนประกอบดวย 

1. คาใชจายโดยตรง เปนคาใชจายจากการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากโรคอวนโดยตรง และโรคที่มี
ผลกระทบจากโรคอวน รวมถึงคาบริการสุขภาพทั้งผูปวยและครอบครัว และคาใชจายสําหรับ
ผูใชบริการ 

2. คาใชจายทางออม  เปนคาใชจายท่ีเกิดจากการสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เชนการขาดงาน
ทําใหสูญเสียรายได ผลผลิตของงาน เงินชวยเหลือขณะทุพลภาพ (disability pension)  

3. คาใชจายท่ีไมเปนรูปธรรม เปนคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนของแตละคนในเรื่องคุณภาพชีวิตท่ีกระทบกับ
โรคอวน 
การเจ็บปวยท้ังหมดที่มีผลจากขอมูลในเอเชียมีนอย ดังนั้นขอมูลสวนใหญจะมาจากประเทศทาง

ตะวันตก ดังแสดงในตารางที่ 13 
 ตาราง13  แสดงคาสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากโรคอวน โดยตรง80 

ประเทศ ปท่ีศึกษา ดัชนีมวลกาย 
(กก./ม2) 

คาใชจายตอป 
 

รอยละของงบประมาณ
ดานสุขภาพในประเทศ 

ออสเตรเลีย 1989-1990 >30 AUS$  464 million > 2 
ฝรั่งเศส 1992 >27 FF$12 billion 2 
เนเธอรแลนด 1981-1989 >25 NLG$ 1 billion 4 
แคนาดา 1997 >27 CDN$1.8 billion 2.4 
สหรัฐอเมริกา 1986 >29 US$ 39.3 billion 5.5 
สหรัฐอเมริกา 1988 >29 US$ 44.6 billion 7.8 
สหรัฐอเมริกา81 1995 >29 US$ 51.63 billion 5.7 
สหรัฐอเมริกา82 2000 >29 US$ 61 billion  
 อังกฤษ83 1998 >29 £480 million 1.5 

โรคท่ีมักจะถูกรวมเขาไปในการคํานวณคาใชจายทางตรงดวยคือ โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เขาเสื่อม มะเร็ง เปนตน ในขณะที่คาใชจายทางออมจะมีคาท่ีแตกตางกัน
คอนขางมาก จากการประมาณการของ  International Obesity Task Force พบวาคาใชจายท่ีใชในการดูแล
รักษาโรคอวนนั้นอยูระหวางรอยละ 2-8 ของคาใชจายท้ังหมดที่ใชในการดูแลสุขภาพ80 ในสหรัฐอเมรกิา 
ป 2000 พบวาคาใชจายทางตรงในการรักษาโรคอวน 61,000ลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่คาใชจายทางออม
สูงถึง 56,000 ลานเหรียญสหรัฐ82 หากมองในแงผูประกอบการสูญเสียการทํางาน 39 ลานวัน84 ในขณะที่
อังกฤษมีคาใชจายในการรักษาโรคอวนโดยตรง 480 ลานปอนด และประมาณคาใชจายทางออมจากการ
สูญเสียรายไดสูงถึง 2,150 ลานปอนด มีการสูญเสียวันทํางาน 18 ลานวัน83 
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โดยทั่วไปการวดัคาสูญเสียเศรษฐกิจจะเนนวัดเฉพาะในสวนคาใชจายโดยตรง ในขณะที่
คาใชจายทางออมอาจมีคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกวาทางตรงมาก แตเนื่องจากการคํานวณมีหลาย
วิธีและยังมีความแตกตางกันในแตละประเทศทําใหยากตอการเปรียบเทียบ ในอนาคตควรจะมีการพฒันา
เครื่องมือวิธีการท่ีใชในการคํานวณคาการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เปนมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อชวยในการ
ประเมินติดตาม กลยุทธหรือวิธีการใดๆที่จัดข้ึนเพื่อปองกันโรคอวนวามีประโยชน และสามารถลดคาการ
สูญเสียทางเศรษฐกจิได 
 การลดน้ําหนักในผูปวนโรคอวนไมจําเปนตองทําใหน้ําหนักกลับมาจนไดน้ําหนักมาตรฐานเนื่องจากทํา
ไดยาก และสวนใหญจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหลังจากลดน้ําหนักไดแลว ดังนั้นการปองกันไมใหน้ําหนักเพิ่มขึ้น หรือ
การลดน้ําหนักเพียงเล็กนอย (รอยละ 5-10 ของน้ําหนักตัวเริ่มตน) ก็มีประโยชนตอสุขภาพ  
ผลดีจากการลดน้ําหนัก20 

 
ผลกระทบจากโรคอวน น้ําหนักลด (กก.) ประโยชนของน้ําหนักลด 

อัตราตาย 10 - ลดอัตราตายโดยรวม มากกวา 20%  
- ลดอัตราตายเนื่องจากเบาหวาน มากกวา 30% 
- ลดอัตราตายเนื่องจากมะเร็งที่เกี่ยวกับโรคอวน 

เบาหวาน 10 - ลดระดับน้ําตาลขณะงดอาหารลงได 50% 
ความดันโลหิตสูง 10 - ลดความดันซิสโตลีลง 10 มม.ปรอท 

- ลดความดันไดแอสโตลีลง 10 มม.ปรอท 
ไขมันในเลือด 10 - ลดระดับโคเลสเตอรอลรวม 10% 

- ลด LDL โคเลสเตอรอล 15% 
- เพิ่ม HDL โคเลสเตอรอล 8% 
- ลดไตรกลีเซอไรด 30% 

ภาวะแทรกซอนทางกาย  
(physical complications) 

5-10 - ลดอาการปวดหลัง และปวดขอ 
- การทํางานของปอดดีขึ้น 
- ลดอาการหายใจติดขัด (breathlessness) 

การทํางานของรังไข น้ําหนักลดลง
มากกวา 5% 

- การทํางานของรังไขดีขึ้น  โอกาสมีบุตรเพิ่มขึ้น 
- ประจําเดือนมาสม่ําเสมอ ดีขึ้น 
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การปองกันภาวะน้ําหนักตัวเกนิและอวนในผูใหญ  
 
น้ําหนักตัวเกินและโรคอวนมแีนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเรว็ สงผลกระทบกับสุขภาพโดยรวม ทํา

ใหสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนทั้งคาใชจายทางตรง และทางออม และยังเปนปญหา
สาธารณสุขท่ีตองการการดูแลอยางเรงดวน นอกจากนี้การปองกันโรคอวน การปองกันและรักษาโรคอวน
ตองทํารวมกันจึงจะสามารถควบคุมและลดปญหาโรคอวนไดในที่สุด ซึ่งการดูแลโรคอวนอยางมี
ประสิทธิภาพตองใหความสําคัญกับการดูแลที่ครบวงจรตั้งแต การปองกันการเพิ่มข้ึนของน้ําหนักตัว การ
ดูแลใหน้ําหนักคงที่ การดูแลรักษาโรคที่เปนผลกระทบจากโรคอวน เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ไขมันในเลือดสูงเปนตน ทายสุดถามีโรคอวนแลวก็ตองพยายามลดน้ําหนัก 

 
วงจรในการดูแลโรคอวนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
Russell และคณะ85 การศึกษาติดตามประชากรอายุ 20-72 ป เปนระยะเวลา 6 ป สรุปวาการ

ปองกันการเพิ่มข้ึนของน้ําหนักตัวมีโอกาสสําเร็จมากกวาการรักษาโรคอวน นอกจากนี้การท่ีน้ําหนัก
เพิ่มข้ึนหลังการรักษา (weight regain) ยังคงเปนปญหาหลักในการติดตามระยะยาวผูปวยท่ีไดรับการดูแล
เรื่องอาหารและการปรับพฤติกรรมการบรโิภคเปนเวลา 20-30 สัปดาห ทําใหน้ําหนักลดลงเฉลี่ย 0.4 กก.
ตอสัปดาหหลังจากหยุดการรักษาเมื่อติดตามตอพบวา สวนใหญจะมีน้ําหนักเพิ่มข้ึน รอยละ30-35ในเวลา 
1 ป และมากกวาครึ่งหนึ่งของผูปวยจะมีน้ําหนักกลับไปเทากับกอนใหการรกัษาภายในเวลา 5 ป 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววาการปองกันการเพิ่มข้ึนของน้ําหนักตัวจะสามารถปองกันโรคอวน 
และโรคแทรกซอนจากโรคอวน สิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวา และมีประสิทธิภาพมากกวาการรักษาโรค
อวน  

Weight 
maintenance 

Prevention of 
weight gain 

Management of 
obesity co-morbidities 

Weight loss 
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มีการนําเสนอกลยุทธในการปองกันโรคอวนเปน 3 ระดับ86-87  

1. การปองกันในระดับสากล (universal prevention)  
เปนการปองกันการเพิ่มของน้ําหนักตัวในระดับประชากร ครอบคลุมทุกคนในกลุมประชากร หรือ
ชุมชน โดยมีเปาหมายลดอุบัติการณของโรคอวน และสามารถลดความชุกของโรคอวนในกลุม
ประชากรนั้น 
2. การปองกันแบบคัดเลือก (selective prevention) 
เนนเฉพาะกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนตั้งแตยังไมอวน โดยการปรับเปลี่ยนปจจัยเสี่ยงที
เอื้ออํานวยตอการเกิดโรคอวน 
3. การปองกันแบบมีขอบงช้ี (indicated prevention) 
เลือกกลุมท่ีมีความเสี่ยงสงูเชนเดียวกับการปองกันแบบคัดเลือก โดยกลุมนี้เริ่มจะมีตัวบงช้ีวามีไขมัน
สะสมเพิ่มข้ึน เชน เสนรอบเอว น้ําหนักเพิ่มในชวงเวลาสั้น ซึ่งบุคคลเหลานี้อาจจะยังไมอวนใน
ขณะนี้ การขาดการดูแลในกลุมนี้จะสงผลใหเกิดโรคอวนในอนาคตได 

การดําเนินงานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ป 2545 – 2547 
       กระทรวงสาธารณสุขไดจัดงาน "มหกรรมรวมพลงัสรางสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 1" ในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2545 ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร การจัดงานไดรับการตอบรับอยางดียิ่งจากองคกร
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ภายใตการนําของฯพณฯนายกรัฐมนตรีโดยมีผูรวมกิจกรรม ถึง 46,824 
คน เปนการจุดประกายในการสรางกระแสการออกกําลังกายใหกับประชาชนทั่วประเทศในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2546  มีการจัดมหกรรมรวมพลงัสรางสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 2 ภายใตช่ืองาน "รวมพลคนเสื้อ
เหลือง" การจัดงานในวันนั้นนับวาเปนมหกรรมการสรางกระแสที่ยิ่งใหญอีกครั้งหนึ่ง มีผูมารวมออก
กําลังกาย ณ สนามหลวง ถึง 76,986 คนและพรอมกันในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศอีก 8,590,103 คน รวมผู
ออกกําลังกายทัว่ประเทศถึง 8,661,089 คน   
 
 
 
 
 
 
 

 
นําขอมูลของการสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาและดูกีฬาของประชากร 2545 โดยคิดเฉพาะกลุม

ตัวอยางในกรุงเทพมหานครที่มีอายุในชวง 20-29 ปเชนกัน แสดงใหเห็นวามีการสรางกระแสกระตุนให
ประชาชนเริ่มออกกําลังกายเพิม่ข้ึน สามารถลดจํานวนของผูท่ีไมออกกําลงักายในเขตกรุงเทพมหานครได 
ประมาณ รอยละ 17 (จากรอยละ 71.8 เหลือ 54.9) 

การสํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของคนไทย อายุ 15-65 ป ในเขต
กรุงเทพมหานคร ระหวาง มิ.ย. ถึง ก.ค. 2546 (หลังการจัดมหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ 1) จํานวน 1444 คน (หญิง 55%) อายุ20-29 ป 
ออกกําลังกาย อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห วันละ 20 นาทีข้ึนไป            รอยละ 25.4 
มีการเคลื่อนไหวรางกายอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห วันละ 30 นาทีข้ึนไป           รอยละ 11.0 
ไมเคลื่อนไหวรางกาย หรือเคลือ่นไหวบางแตนอยครั้ง              รอยละ 54.9 
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กระทรวงสาธารณสุขไดขยายผลโดยตั้งเปาหมายที่จะใหมีผูรวมออกกําลังกายในงานมหกรรมรวมพลัง
สรางสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3 จํานวน 33 ลานคน พรอมตั้งเปาหมายใหมีผูออกกําลังกายเมื่อสิ้นป 2547 รอยละ 
50 และมีชมรมสรางสุขภาพ รอยละ 75ของจํานวนหมูบานทั่วประเทศ 

สงเสริม วิถีการดําเนินชีวิตท่ีคลองแคลว กระฉับกระเฉง (active lifestyle)  
นพ. วิศาล คันธารัตนกุล88 นําเสนอปรามิดของการเคลื่อนไหวเพื่อสุขภาพ ใหเพิ่มการเคลื่อนไหว

รางกายและการออกกําลังกาย โดยพยายามเพิ่มการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันตางๆทั้งในบาน ระหวาง
เดินทาง และที่ทํางาน ในโรงเรียน (สําหรับเด็ก) การปองกนั นอกจากนี้ยังมีรายงานวา การลดระยะเวลา
การดูโทรทัศน 30 นาทีตอวันในเด็ก จะมีความสัมพันธกับการลดลงของดัชนีมวลกาย 

ธงของการเคลือ่นไหวรางกายเพื่อสุขภาพ 

ลดการดูโทรทัศน 
หรือเลนวีดีโอเกมส 

ทํากิจกรรม 
นันทนาการ 
เชน เลนโบลิ่ง 
ทําสวนในบาน 

สัปดาหละ2-3 คร้ัง 

เพิ่มความแข็งแรง 
และความยืดหยุน 
ของกลามเน้ือ 

สัปดาหละ3-5 คร้ัง 

ทํากิจกรรมท่ีเพิ่มความ 
ทนทานของระบบไหล 
เวียน เดินระยะทางไกล  
ขี่จักยานตอเนื่อง วายน้ํา 

ทํากิจกรรมสันทนาการ 
เชน การเลนกีฬา ตางๆ 
ท่ีคอนขางตอเนื่อง เชน 
เทนนิส วอลเลยบอล 

ปฏิบัติทุกวัน 
เดินมากขึ้นในชีวิตประจําวัน 

ใชบันใดแทนการใชลิฟทจอดรถที่หางขึ้นแลวเดิน 
 หรือใชจักรยานแทนการใชรถ หรือจักรยานยนตในบริเวณที่เอ้ือ 
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 แนวทางการปองกันโรคอวนในตางประเทศ  
 สิงคโปร  National Healthy Lifestyle Program89 

จุดมงหมายเพื่อลด ปจจัยเสี่ยงของโรคหวัใจและหลอดเลอืด  
เริ่มในปคศ.1992 มีการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน หลังจากเริ่มโปรแกรม มีการประเมินผล ในป ค.ศ. 1998 

เพิ่มการออกกําลังกาย อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห เนนการโฆษณาประชาสัมพันธสม่ําเสมอ ให
นายกรัฐมนตรีจะเปนผูนําประชาชนมารวมกันออกกําลังกาย ปละ 1 ครั้ง (Annual Great Singapore 
Workout) จัดสถานที่ออกกําลงักายในชุมชน 

อาหาร เนนการโฆษณาประชาสัมพันธใหความรูอยางสม่ําเสมอ การลดปริมาณไขมันในอาหาร
โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว เปลี่ยนจากไขมันอิ่มตัวเปนไขมันไมอิ่มตัว ไมกินหนังสัตว ไมกินเนื้อสัตวติด
มัน อาจจะตัดสวนที่เปนมันออก การเลือกน้ํามันในการปรุงอาหารที่เหมาะสม 

หยุดสูบบุหรี่ เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ ใหนักกีฬา หรอืนักแสดงที่มีช่ือเสียงเปนแบบอยาง
ในการไมสูบบุหรี่ หามสูบบุหรี่ในสถานที่ท่ีมีแอรคอนดิชัน เชน รานอาหาร ท่ีทํางาน ในรถ 
นอกจากนี้ เพิ่มภาษี และเพิ่มราคาขายบุหรี่ 

ผลการติดตามในป1998 พบวา การสูบบุหรี่ลดลงจาก รอยละ18.4 เหลือรอยละ 15 แตแนวโนม
การสูบบุหรี่เพิ่มข้ึนในชวงวัยรุน 20-24 ป เหมือนกันกับญี่ปุน และอเมริกา  การออกกําลังกาย
สม่ําเสมอเพิ่มข้ึนจากรอยละ 13.6 เปนรอยละ 16.9 ในทางกลับกันพบวาความชุกของความดันโลหิต
สูง และ ผูท่ีมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสงู(มากกวา 240มก/ดล) เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(จากรอยละ 22.5เปนรอยละ 26.6 และ รอยละ19.0 เปนรอยละ 23.5ตามลําดับ) ความชุกของ
โรคเบาหวานลดลงจาก รอยละ 8.4 เหลือ 8.1 ในขณะที่ความชุกของโรคอวน(ดัชนีมวลกายมากกวา 
30 กก/ม2) เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 5.1 เปน 5.9 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวามีปจจัยหลายอยางที่มีแนวโนมดีข้ึน เชน ชาวสิงคโปร เลือกกินเฉพาะเนื้อแดง ไม
กินมัน เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 72 ในป 1993 เปนรอยละ 87 ในป 1998 ไมกินหนังสัตวเพิ่มข้ึน (จากรอย
ละ60 เปนรอยละ 81) ในขณะที่สัดสวนของการกินอาหารทอด (deep fried) มากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห 
ประมาณรอยละ 45 และ การเลือกใชน้ํามันไมตางกัน ในชวงป1993-1998  
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 นโยบายทางดานสุขภาพและโภชนาการในกลุม สแกดิเนเวีย90-94  

 

ฟนแลนด นอรเวย สวีเดน 
1972 The North Karelia Project  1976 Norwegian Nutrition and 

Food Policy  
1971 Diet and Exercise 
campaign 

1978 Proposal for Food and       
Nutrition Policy 

1981 Nutrition 
Recommendations 

1972 National Food 
Administration established 

1984 The East Finland Berry 
and Vegetable project 

1982 Follow-up Norwegian 
Nutrition Policy  

1981 Nutrition 
Recommendations 

1986 “Health for All by the Year 
2000” Health Policy Programme 

1982-87 “Everyday food” 
campaign 

1983 Food and Health Strategy 
for Sweden to the Year 2000 

1987 Nutrition 
Recommendations 

1986 “Health for All by the Year 
2000” report  

1987 Symbol labelling in 
Västerbotten regional project 

1989 A Programme for 
Implementation of Nutrition 
Recommendations 

1989 Revised Nutrition 
Recommendation 

1989 National Administration 
launched symbol labeling of 
selected foods 

1989 Consensus Report on 
serum cholesterol and CHD 

1990-94 “Spis med glede” 
nutrition campaign 

1989 Revised Nutrition 
Recommendation 

1995 National nutrition 
surveillance system established 

1993 Challenges in Health 
Promotion and Prevention 
Strategies 

1995 National Nutrition Action 
Plan 

1997 Consensus report on 
promotion of Finnish 
cardiovascular health 

1995 National Nutrition Council 
established a Nutrition Forum 

 

 
ตัวอยางโครงการ 

1. Norwegian nutrition campaign 
ประเทศ นอรเวย ใหความสําคัญกับนโยบายดานการใหความรู เรือ่งสุขภาพและโภชนาการ และมีการ

ประสานงานใกลชิดกับหนวยงาน และองคการอื่น โดยจะใหความรูในรูปแบบของ หนังสือ แผนพับ 
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน ตอมาในป 1990-1994 มีการรณรงคโครงการ “Spis med glede” (enjoy eating: 
การกินอยางสนุกสนาน) ท่ัวท้ังประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาบริโภคนิสัย และสงเสริมสุขภาพ
ประชากรในประเทศ โดยเริม่จากการทําโครงการในทองถิน่เพื่อกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงบริโภคนิสัย
และการออกกําลังกาย พัฒนาความรู และฝกปฏิบัตใหแกนนําในชุมชน เพื่อนําไปเผยแพรตอในชุมชน 
สรางองคกรเครือขายสุขภาพสนับสนุนสื่อการสอน การจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อสรางบริโภคนิสัยท่ีดี 
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พัฒนาองคความรู วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะกับการนําไปใชวัฒนธรรมทองถิน่อื่น การใหความรูจะเปนไปใน
เชิงบวก อาหารท่ีสามารถรับประทานเพิ่มมากขึ้นได โดยการรณรงคท้ังในกลุมประชากรวงกวาง และ
กลุมเปาหมายทีเฉพาะเจาะจง เชน รานคาปลีก เด็กในโรงเรยีน ผูสูงอายุ สิ่งท่ีสําคัญในการที่จะเขารวม
โครงการ คือโครงการนั้นจะตองตอบสนองความตองการของชุมชน 

National Nutrition Council มีหนาท่ี กําหนดแนวทางการใหการศึกษาทางโภชนาการ (guidelines for 
the planning of nutrition education) โดยเริ่มจากการกําหนดกลุมเปาหมาย ทบทวนขอมลูบริโภคนิสัยและ
ทัศนคติเรื่องอาหารของกลุมเปาหมาย วิเคราะหอุปสรรคและแรงจูงใจที่จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลง 
กําหนดเปาหมายที่เปนไปได และมีการประเมินติดตามผล 

2. Symbol labelling in Sweden 
การติดฉลากอาหารในรูปของสัญลักษณเปนสวนหนึ่งของโครงการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลอืด

ในชุมชน ตอมาป 1989 Swedish National Food Administration กําหนดใหเปนระบบสัญลักษณใน
ระดับประเทศ โดยมุงหวังจะใหชวยผูบรโิภคสามารถเลือกอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย และกระตุนให
ผูผลิตสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ลักษณะสัญลักษณเปนรูปรูกุญแจ 
(keyhole) อยูในวงกลมสีเขียว หรอืดําข้ึนกับปริมาณไขมัน และใยอาหาร การใชสัญลักษณไมตองขอ
อนุญาตแตใชภายใตคําแนะนําของฝายบริหารของหนวยงานสาธารณสุขในทองถิ่น การที่มีสัญลักษณ
แสดงวาอาหารจานนั้นมีปริมาณไขมันนอยกวารอยละ 30 ดังนั้นการใชสัญลักษณรูปรูกุญแจเปนการ
กระตุนใหประชาชนมีการตื่นตัวดานโภชนาการ มาตรฐานของอาหารที่จะไดรับสัญลักษณรูปกุญแจแสดง
ในตารางที่ 19  

การสํารวจทางไปรษณีย พบวา ชาวสวีเดนสวนใหญตระหนักถึงความสาํคัญของสัญลักษณดังกลาว 
อยางไรก็ตามการตระหนักถึงไมไดหมายความวาประชาชนจะซื้ออาหารตามที่มีฉลาก91 เพราะ Larsson & 
Lissner 92 สอบถามผูหญิง 669 คน พบวาความรูเกี่ยวกับสัญลักษณมีความสัมพันธกับการกินอาหารทีมีไย
อาหารและไขมัน ในจํานวนนั้น รอยละ62 ทราบถึงความหมายของสัญลักษณ แตกินอาหารที่มีไขมันไม
ตางจากกลุมท่ีไมรู (รูแตไมเลือก) 

3. Finnish intervention project- The North Karelia Project,90,93-94 
The North Karelia Project โครงการเริ่มตนตั้งแต ป 1972  เปนโครงการที่เขาไปจัดการในชุมชนในสวนที่
เกี่ยวกับโรคหวัใจและหลอดเลอืด วัตถุประสงคเพื่อลดปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจแลหลอดเลือดโดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (อาหารและการสูบบุหรี่) โดยใชหลากหลายวิธรีวมกัน ใหความรู ฝกปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม โดยใชการโฆษณาประชาสัมพันธทางโทรทัศน มีการกระจายความรูสูชุมชน 
โครงการที่มุงลงไปที่ทํางาน สวนของอาหารใหความรู สอนการเทคนิคในเลือกซื้อหรอื การปรุงอาหาร 
ในสวนของอุตสาหกรรมอาหารมีสวนรวมโดยการผลิตสินคาท่ีมีประโยชน ราคาไมแพง และหาซื้องาย 
สะดวก เชน ลดการกินหมูลง โดยหันมากินไก และปลาเพิ่มข้ึนมีการแนะนําใหดื่มนมที่มีไขมันต่ํา (low 
fat) หรือพรองไขมัน (skim milk) แทนนมที่มีไขมันเต็มสวนโดยลดการดื่มนมไขมันเต็มสวน ตามรูปท่ี 8
ลดการใชเนย (butter) ลงจาก รอยละ 60 เหลือเพียงรอยละ 5 โดยเลอืกใชเนยเทียม (soft vegetable 
magarine) แทนเนย สําหรับทาขนมปง เลือกใชน้ํามันพืชในการปรุงอาหารและลดปริมาณการใชน้ํามันใน
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การทําอาหารลง สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือการลดลงของปริมาณการบริโภคไขมันอิม่ตัวโดยในปค.ศ. 1970 บริโภค
ไขมันอิ่มตัว ประมาณรอยละ21 ของพลังงานทั้งหมด ลดลงเหลือ รอยละ19 และ 14ในป ค.ศ. 1982 และ
1997 ตามลําดับ ไขมันท้ังหมดลดลงจากรอยละ38 เปน รอยละ33ของพลังงานทั้งหมดและ ปริมาณไขมันท
รานสเพียงรอยละ0.8และ0.9ในเพศชายและหญิงตามลําดับ ดังรูปที่ 9 ผลจากโครงการขางตนสามารถลด
คาเฉลี่ยของระดับโคเลสเตอรอลในประชากรลงได ประสบความสําเร็จในการลดคาเฉลี่ยของระดับ
โคเลสเตอรอลในประชากรลงไดรอยละ16 (ลดลงได 1.07mmol/l) โดยรอยละ 30 ของชาวฟนแลนดมี
ระดับโคเลสเตอรอล ลดลง 5 mmol/L ความชุกของหญิงอวนลดลงจาก รอยละ22 เปนรอยละ 18 
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการวิจัย การติดตาม ผลการตอบสนองของชุมชน 

ตารางที่ 19   มาตรฐานสําหรับอาหารที่จะไดรับสัญลักษณรูปรูกุญแจ  
ตาม Swedish National Food Administration 

สินคา มาตรฐาน 
นม ไขมัน < 0.5 กรัม/100กรัม 
โยเกิรต รสธรรมชาติ ไขมัน < 1.5 กรัม/100กรัม ไมเติมน้ําตาล 
โยเกิรต รสผลไม ไขมัน < 0.5 กรัม/100กรัม 
นมผงขาดมันเนย ไขมัน < 1.5 กรัม/100กรัม 
Cottage cheese ไขมัน < 4 กรัม/100กรัม 
Processed cheese and whey products ไขมัน < 10 กรัม/100กรัม 
ชีสชนิดอื่น ไขมัน < 17 กรัม/100กรัม 
Margarine, low fat spread and similar cooking fats ไขมัน < 41 กรัม/100กรัม 
ไอศครีม ไขมัน < 6 กรัม/100กรัม 
เนื้อสัตว เนื้อบด ไขมัน < 10 กรัม/100กรัม 
Mixed meat products เชน ไสกรอก หมูยอ ไขมัน < 15 กรัม/100กรัม 
Bread, biscuits, rusks, pasta products มีไยอาหาร อยางนอยรอยละ 7 
Flour, cereal, grains มีไยอาหาร อยางนอยรอยละ 11 
Breakfast cereals มีไยอาหาร อยางนอยรอยละ 9 
อาหารปรุงสําเร็จ ไขมันนอยกวารอยละ 30ของพลังงาน ตอจาน 
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รูปที่ 8 ชนิดของนมที่บริโภคในฟนแลนดต้ังแต ค.ศ.1978 ถึง 1998  

 

 
ท่ีมา National Public Health Institute 

 
รูปที่ 9  แสดงรอยละของไขมนัตางๆเทียบกับพลังงานทั้งหมดที่บริโภคในแตละวัน 

 
ท่ีมา National Public Health Institute and Social Insurance Institute 

4. Mass catering in Finland and Sweden 
การจัดหาอาหารใหกับชุมชน (Mass Catering) เชนปรุงอาหาร จัดใหในโรงเรยีน หรือ

สถานที่ทํางาน เปนวิธีท่ีใชในประเทศฟนแลนดและสวีเดน ในขณะที่สวีเดนนิยมเตรียมอาหารมา
จากบานสวนใหญสวนใหญเปนแซนวิช ผลไม และเครื่องดื่ม 

ฟนแลนดการจดัหาอาหารใหชุมชน ถือเปนกุญแจสําคัญในการดําเนินนโยบายทาง
โภชนาการ นอกจากนี้ยังนําไปสูนโยบายทางสังคมและสวัสดิการ อาหารที่จัดเตรียมจะมีผลไม
สดรวมอยูดวย เพื่อเปนการสอนใหประชาชนหันมากินผลไมท้ังนี้อาหารท่ีจัดจะเปนไปตาม 
National Nutrition Council และ the Nordic Nutrition Recommendations ซึ่งรวมถงึสารอาหารที่
แนะนําในแตละวัน(โปรตีนรอยละ 10-15 ไขมัน รอยละ 30 คารโบไฮเดรท รอยละ 55-60 ของ
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พลังงานทั้งวัน) การเลือกรับประทานอาหาร การเตรียมอาหาร การสอนทําตั้งแตในโรงเรยีน 
ตอมาการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน ไดรับการสนับสนุน จากรัฐบาล กลายเปนสวนหนึ่งของ
งานสาธารณสุข อาหารท่ีแนะนําใหเลือกรับประทาน ปลา น้ํามันพืช เนยเทียม (soft margarine 
and oil) กลุมแปงแนะนําใหรับประทาน มันฝรั่ง ขาว พาสตา รับประทานผัก ผลไม เนน เบอรี่ 
เปนตน 
 บราซิล 95 
สามารถลดความชุกของโรคอวนในผูหญิงท่ีมีเศรษฐานะดีในเขตเมือง ไดรอยละ 28 (จาก

รอยละ12.8 เหลือ รอยละ 9.2) การสํารวจเรื่องอาหารพบวาในเมืองท่ีมีรายไดต่ํา (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีการบริโภคไขมันเพิ่มข้ึน (จากรอยละ 23ในป 1987 เปนรอยละ25 ในป 
1996) ในขณะที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีรายไดสูงกวา บริโภคไขมันใกลเคียงกันในป 
1987 และ 1996 การออกกําลงักายสูงข้ึนในเขตเมือง รอยละ 26.3 ของผูท่ีมีเศรษฐานะดีออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ ในขณะที่ผูท่ีมีเศรษฐานะต่ําออกกําลังกายสม่าํเสมอเพียงรอยละ 2.8 บราซิล สราง
คานิยมวาคนผอมแลวสวย เนนการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยเฉพาะทางโทรทัศนเพื่อกระตุน
ใหคนออกกําลังกาย หลีกเลี่ยงการใชชีวิตแบบนั่งๆนอนๆ (sedentary lifestyle) สงเสรมิใหมี
บริโภคนิสัยดีข้ึน ซึ่งประสบความสําเร็จในกลุมท่ีมีการศึกษาและเศรษฐานะดี จึงนาจะเปน
คําอธิบายถึงผลสําเร็จในการลดความชุกโรคอวนในหญิงบราซิลได 
 Mauritius96 
สามารถลดคาเฉลี่ยของระดับโคเลสเตอรอลในประชากรลงไดจาก 5.5 เหลือ 4.7 mmol/l 

โดยการสอน ใหความรูกับประชาชน มีการเปลี่ยนชนิดของน้ํามันในการปรุงอาหารจาก มีน้ํามัน
ปาลมมาก เปนน้ํามันถั่วเหลอืงซึ่งจะชวยลดปริมาณไขมันอิ่มตัวในอาหารได 
 สหรัฐอเมริกา97 

แนวทางการสงเสริมใหประชาชนชาวอเมริกันมีสุขภาพดี (Promote healthy lifestyle) 
1. พยายามใหประชาชนมีการเคลื่อนไหวรางกายมากขึ้น 

1.1. ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และเพิ่มสวนสาธารณะ 
2. กินอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ 

2.1. จัดหาอาหารสขุภาพในโรงเรยีน ใหซื้อไดสะดวก และราคาไมแพง 
2.2. สงเสริมใหกินผักและผลไมอยางนอยวันละ 5 สวน 
2.3. การปรับขนาดหนวยบรโิภคที่เหมาะสม 

นโยบายทางสาธารณสุขในชุมชน 
1. เริ่มทําตั้งแตในโรงเรียน School-based health program 

1.1. ใหทุนหรือรางวัลกับโรงเรียนที่เพิ่มสัดสวนของอาหารสุขภาพในอาหารจัดไวใหนักเรียนใน
โรงเรียน 

1.2. ใหเงินคาตอบแทนกับอาจารยท่ีสอนเกี่ยวกับการออกกําลงักาย เพื่อใหมีการใหความรูเรื่องการออก
กําลังกายเพิ่ม  
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2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ชวยสนับสนุนการเคลื่อนไหวรางกาย การออกกําลังกายของประชากร 
2.1. พัฒนาทางเดินในชุมชน หรือในสวนสาธารณะเพื่อกระตุนใหมีการเดินมากขึ้น 
2.2. จัดการทางเดินเทาที่ปลอดภัย ลดการตายจากการเดินถนน 
2.3. สนับสนุนการเดิน หรือการใชจักรยาน และจัดใหมีชองทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะ  
2.4. พัฒนาระบบขนสงมวลชน 

3. พัฒนาแนวทางการสนับสนุน สงเสริมการใชชีวิตที่มีสุขภาพ 
4. นําภาษีมาใชเปนในการพัฒนาวิธีการลดความอวน 
5. สนับสนุนงานวิจัยในทุกหนวยที่เกี่ยวของ 

มีความพยายามที่จะนําเสนอโครงการมากมาย และมีการสรางกระแสการตื่นตัวเรื่องโรคอวนใน
หลายหนวยงาน อยางไรก็ตามไมมีโครงการใดที่จะปองกันโรคอวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 บทสรุป และขอเสนอแนะ  
 
 โรคอวนเปนปญหาที่สําคัญทางสาธารณสุขท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนมากในปจจุบัน และปจจัยเสี่ยงท่ี
สําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุของโรคอวนมาจากความไมสมดุลของดุลยภาพ พลังงานซึ่งมี
ปจจัยของพันธกุรรม และปจจัยแวดลอมเขามามีผลกระทบตอดุลยภาพพลังงาน ถาพลังงานที่ไดรับ
มากกวาพลังงานที่ใช ก็จะนําไปสูโรคอวนในที่สุด 
 จุดตัดโรคอวน 

โรคอวน คือ ภาวะที่มีไขมันสะสมในรางกายมากเกิน และกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ แต
ในทางปฏิบัติการวัดปริมาณไขมันโดยตรงทําไดยาก จึงใชน้ําหนักตัว หรอื ดัชนีมวลกายซึ่งเปนตัวช้ีวัดท่ี
ไดรับการยอมรบัโดยทั่วไปในการวินิจฉัยโรคอวนเปนการบอกถึงปริมาณไขมันในทางออม ในประเทศ
ไทยนิธิ มหานนท และคณะ56 พบวาดัชนีมวลกายเพิ่มข้ึนตามอายุ และมีความสัมพันธกับเสนรอบเอว และ
สัดสวนของเสนรอบเอวตอสะโพก โดยมีคา r = 0.816 และ0.554 ตามลําดับ  การศึกษามากมายสนับสนุน
วาคนเอเชียมีความเสี่ยงตอโรคที่เกิดจากโรคอวนเชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ 
หรือโรคหลอดเลือดหวัใจเปนตน ในขณะที่ดัชนีมวลกายต่ํากวาชาวตะวันตก เปนเพราะมีปริมาณไขมันใน
รางกายมากกวา ชาวตะวันตก และยังมีการกระจายตัวของไขมันบริเวณชองทองมาก ทําใหมีการตั้งเกณฑ
วินิจฉัย ภาวะน้ําหนักเกิน และ อวนในกลุมประเทศเอเชีย แปซิฟกขึ้น (ใชดัชนีมวลกายที่มากกวาหรือ
เทากับ 23 กก./ม2  และ มากกวา หรือเทากับ 25กก./ม2เปนน้ําหนักเกิน และอวนตามลําดับ) 

ไตหวันเปนประเทศหนึ่งท่ีทําการศึกษาเรื่องของปริมาณไขมัน และ โรคที่มีผลกระทบจากโรค
อวน และใชเกณฑ ใชดัชนีมวลกายที่มากกวาหรือเทากับ 24 กก./ม2  และ มากกวา หรือเทากับ 27 กก./ม2

เปนน้ําหนักเกิน และอวนตามลําดับ ไมมีขอมูลท่ีมากพอในประเทศไทย องคการอนามัยโลกแนะนําใหใช 
จุดตัดดัชนีมวลกายที่มากกวาหรือเทากับ 23 กก./ม2  เปนจุดท่ีเริ่มมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค ถือเปนกลุม
เสี่ยงท่ีควรไดรบัการดูแลไมใหมีน้ําหนักเพิ่ม ในขณะที่ดัชนีมวลกายที่มากกวาหรอืเทากับ 27.5 กก./ม2  
เปนการเริ่มใหการดูแล ลดน้ําหนักเพื่อลดความเสี่ยงของโรคตางๆ 

ขอมูลท่ีมีอยูแสดงใหเห็นวา โรคอวนเปนปจจัยเสีย่งของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ แตไม
มีขอมูลระยะยาวที่สนับสนุน วาโรคอวนเพิ่มอตัราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ขอจํากัด 
• ขอมูลพื้นฐานสําหรับประเทศไทยยังกระจัดกระจาย นาจะมีการสํารวจพื้นฐานที่เก็บขอมูลเชิง

ประชากรที่มีการติดตามระยะยาว เพื่อจะไดหาความสัมพันธของโรคได นอกจากนี้ ขอมูลดานอาหาร
ในประเทศไทยมีขอจํากัดมาก เพราะมีความหลากหลายของอาหารคอนขางมาก  

• ฉลากโภชนาการที่มีในประเทศไทย ยังไมไดรับการยอมรบั เปนที่รูจักอยางแพรหลาย และยังไมมี
ฉลากโภชนาการในอาหารอีกหลายอยาง 

• คนทั่วไปไมคอยช่ังน้ําหนัก จะรูตัววาอวนน้ําหนักก็เพิ่มข้ึนมากแลว และสวนใหญยังรูสึกวาอวนมี
ปญหาในแงของความสวยงาม รูปรางเทานั้น 
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• แพทยใหความสนใจกับการดูแลโรคอวนต่ํา  และสวนใหญไมคอยอยากรักษาเพราะไมคอยไดผล  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทํายาก  นอกจากนี้ยังมีโอกาสกลับมาอวนอีก 

ขอเสนอแนะแนวทางการปองกันโรคอวน 
 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับอาหาร 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใหมีการผลิต จําหนาย และสนับสนุนผลิตภัณฑท่ีมีไขมันและ  
พลังงานต่ํา  

2. ปรับหนวยบริโภคที่เหมาะสม 
3. กลไกทางราคาเพื่อสนับสนุนใหสามารถซื้ออาหารสุขภาพในราคาที่ไมแพงมาก 
4. พัฒนาคุณภาพ ฉลากผลิตภัณฑท่ีงายตอความเขาใจ 
5. อาหารตามแผงลอยตองไดรับการตรวจสอบมาตรฐาน และมีเครื่องหมายที่รับประกันคุณภาพ 

พรอมท้ังมีการประชาสัมพันธรานอาหารที่ไดรับรางวัลมาตรฐาน 
6. เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมอาหารสุขภาพ  
7. ดื่มน้ําเปลาเปนหลัก หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีน้าํตาล น้ําผลไม แตถาจะกินก็ควรกินผลไมสดแทน 

อยางไรก็ตามถาจะกินผลไมก็ไมควรกินปริมาณมากเกินไป 
8. พัฒนา แนวทางการดูแลทางโภชนาการที่ไดมาตรฐาน และสามารถนําแนวทางไปใชได 
9. ควบคุมการโฆษณา และการทําตลาดเกี่ยวกับอาหารในเด็กไมใหมากเกินไปและโดยเฉพาะไม

ควรมีในโรงเรยีน หรือถาจะโฆษณาไดก็ตองเปนอาหารสุขภาพที่ไดรับการรับรอง 
10. จัดพื้นที่ในชุมชนสําหรับการปลูกผักปลอดสารพิษ หรือผลิตภัณฑเพื่อสขุภาพ 

ปจจัยเกีย่วกับการเคลื่อนไหวรางกาย 
1. พัฒนาระบบขนสงมวลชน เพือ่ลดปริมาณรถยนต  
2. สรางทางเดินที่ปลอดภัย มีทางเดินรถจักรยานเพื่อกระตุน สนับสนุนใหเดิน หรือปนจักรยาน ถา

จะเดินทางไปสถานที่ใกล  
3. สนับสนุนการเดินแทนการขึ้นลิฟท เพิ่มการเคลื่อนไหวรางกายโดยปรับใชกับชีวิตประจําวัน 
4. สนับสนุนสงเสริมการออกกําลงักายในทองถิ่น และจัดหาสถานที่สําหรับออกกําลังกายที่เพียงพอ 
5. จัดเวลาออกกําลังกายในที่ทํางานเชนชวงเที่ยงหรอืเย็น 
6. จัดใหมีการสนับสนุน จัดหาอุปกรณชวยสงเสริมการออกกําลังกาย ในสถานที่ทํางาน 
7. สนับสนุน สงเสริมการเรยีน และการปฏิบัติเพื่อสรางเสริมการออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 
8. พยายามสงเสรมิวัฒนธรรมการออกกําลังกายเพื่อสรางความสัมพันธในครอบครัว 
9. สนับสนุนการออกกําลังกาย การเลนกีฬา และพัฒนาใหมีนักกีฬาอาชีพเพื่อจะทําใหมีการเลนกีฬา

กันอยางกวางขวางมากขึ้น 
10. ใหนักกีฬา นักแสดง หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ เปนตัวแทนการสงเสริมการออกกําลัง

กาย 
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ปจจัยที่เกี่ยวกบัสวนงานสาธารณสุข 
1. การโฆษณา ประชาสัมพันธ สรางความตื่นตัวแกประชาชน ใหควบคุมน้ําหนักไมใหเพิ่มข้ึน 
2. ประชาชนตองตระหนักถึงความสําคัญของโรคอวน และ คอยหมั่นช่ังน้ําหนักสม่ําเสมอ 
3. ดึงองคกรภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในโครงการที่จัดข้ึนเพื่อปอกันโรคอวน 
4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อหาวิธีการปองกันโรคที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมชุมชนชุมชน 
5. มีผลตอบแทนทางการเงินกับแผนการประกันสุขภาพ เพื่อไมใหน้ําหนักเพิ่มข้ึน 
6. จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปองกันและดูแลโรคอวนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ

หลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับสาธารณสุขอื่น 
7. ควรจะมีการปองกันควบคูไปกับการรักษา โดยการสอนอาสาสมัครเพื่อใหคําแนะนํา ดูแล

เบื้องตนกับคนที่อยูในกลุมเสี่ยงตอโรคอวน ในชุมชน และมีการสงตอในสถานพยาบาลตาม
ความเหมาะสม 

8. มีการสนับสนุนการวิจัยเรื่องโรคอวนทั้งในแนวลึก และ ทางระบาดวิทยา 

54



เอกสารอางอิง  
 

1. Rossner S. Obesity : the disease of the twenty-first century. Int J Obes Relat Metab Disord 
2002;26 (Suppl 4):S2-S4. 

2. Kiess W, Galler A, Reich A, et al,. Clinical aspects of obesity in childhood and adolescence. 
Obesity reviews 2001;2:29-36. 

3. Molnar D. The management of obesity. Current Paediatrics 2001;11:341-345. 
4. Caterson ID, Gill TP. Obesity : epidemiology and possible prevention. Best Practice & 

Research Clinical Endocrinology and Metabolism 2002;16:595-610. 
5. International  Obesity  Task  Force.  www.obesite.chaire.ulaval.ca/iotf.htm. 
6. Merriam Webster New Collegiate Dictionary. Springfield, MA, G&C Merriam Company,1999 
7. WHO. Physical status: the use and interpretation of Anthropometry. Report of a WHO Expert 

Consultation. WHO Technical Report Series Number 854.Geneva: World Health Organization, 
1993 

8. WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation 
on obesity. Geneva,3-5 June 1997. WHO/NUT/NCD/98.1. Technical report series Number 
894. Geneva: World Health Organization,2000 

9. Burton BT, Foster WR. Health implications of obesity: an NIH consensus development 
conference. J Am Diet Assoc 1985;85:1117-21 

10. Joslin EP. The prevalence of Diabetes Mellitus. JAMA 1921;76:79-84 
11. Hinsworth HP. Diet and the incidence of diabetes mellitus. In Clinical Science 1933,pp.117-48. 

London: Med. Res. Soc. 
12. Metropolitan Life Insurance Company. New weight standards for men and women. Stat Bull 

Metrop Insur Co 1959;40:1 
13. Metropolitan Life Insurance Company. 1983 Metropolitan height and weight tables. Stat Bull 

Metrop Insur Co 1983;64:2 
14. Troiano RP, Frongillo EAJr, Sobal J, Levitsky DA. The relationship between body weight and 

mortality: a quantitative analysis of combined information from existing studies. Int J Obes 
Relat Metab Disord.1996;20:63-75 

15. Garrow JS. Treat obesity seriously: a clinical manual. Edinburgh, UK: Churchill  
Livingstone;1981 

16. Lemieux S, Prud’homme D, Bouchard C, Tremblay A, Despres JP. Sex differences in the 
relation of visceral adipose tissue accumulation to total body fatness. Am J Clin Nutr 
1993;58:463-7 

55



17. Deurenberg P, Deurenberg-Yap M, van Staveren WA. Body mass index and percent body fat: a 
meta analysis among different ethnic groups. Int J Obes Relat Metab Disord.1998;22:1164-
1171 

18. Ko GTC, Chan JCN, Cockram CS, Woo J. Prediction of hypertension, dibetes or albuminuria 
using simple anthropometric indexes in Hong Kong Chinese. Int J Obes Relat Metab 
Disord.1999;23:1136-1142 

19. Inoue S et al. BMI in Japanese. Research of the grant of Ministry of Health and Walfare 1997. 
Tokyo, Japan 

20. WHO/IASO/IOTF. The Asia-Pacific perspective: redefining obesity and its treatment. Health 
Communications Australia: Melbourne. ISBN 0-9577082-1-1.2000 

21. Aekplakorn W, Stolk RP, Neal B, Suriyawongpaisal P, Chongsuvivatwong V, Cheepudomwit 
S, Woodward M; INTERASIA Collaborative Group. The prevalence and management of 
diabetes in Thai adults: the international collaborative study of cardiovascular disease in Asia. 
Diabetes Care. 2003;26(10):2758-63. 

22. WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its 
implications for policy and intervention strategies. Lancet 2004;363:157-63 

23. Yanovski SZ. A practical approach to treatment of the obese patient. Arch Fam Med 
1993;3:309-316 

24. Han TS, van Leer EM, Seidell JC, Lean MEJ. Waist circumference action levels in the 
identification of cardiovascular risk factors: prevalence study in a random sample. Br Med J 
1995;311:1401-5 

25. Jame WPT. The epidemiology of obesity. In : Chadwick DJ, Cardew GC, eds. The origins and 
consequences of obesity. Chichester. Wiley.1996:1-16 (Ciba Foundation Symposium 201) 

26. McKeigue PM, Shah B, Marmot MG. Relation of central obesity and insulin resistance with 
high diabetes prevalence and cardiovascular risk in South Asians. Lancet 1991;337:382-6 

27. Conroy RM, Pyörälä K, Fitzgerald AP, et al. Estimation of ten-year risk of fetal cardiovascular 
disease in Europe: ther SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003 

28. Jia WP, Xiang KS, Chen L, et al,. Epidemiological study on obesity and its comorbidities in 
urban Chinese older than 20 years of age in Shianghai, China. Obesity reviews 2002;3:157-
165. 

29. Lin Yi-Chin, Yen Lee-Lan, Chen Ssu-Yuan, et al,. Prevalence of overweight and obesity and 
its associated factors: finding from National Nutrition and Health Survey in Taiwan, 1993-
1996. Preventive Medicine 2003;37:233-241. 

56



30. Yoshiike N, Kaneda F, Takimoto H. Epidemiology of obesity and public health strategies for 
its control in Japan. Asia Pacific J Clin Nutr 2002;11(suppl):S727-S731. 

31. Kim Y, Suh YK, Choi H. BMI and metabolic disorders in South Korean adults: 1998 Korea 
National Health and Nutrition Survey. Obes Res. 2004 Mar;12(3):445-53. 

32. Ismail MN, Chee SS, Nawawi H, et al,. Obesity in Malaysia. Obesity reviews 2002;3;203-208. 
33. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการสํารวจภาวะโภชนาการใน

ประเทศไทยครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2529.  
34. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการสํารวจภาวะโภชนาการใน

ประเทศไทยครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2538.  
35. พญ.แสงโสม  สีนะวัฒน.  สถานการณโรคอวนในประเทศไทย.  เอกสารดานโภชนาการ  กรม

อนามัย  2542;1-3.   
36. อรวรรณ  ภูชัยวัฒนานนท, สุรัตน โคมินทร, นิตยา เกิดจันทึก, เรืองศักดิ์ ศิริผล. ความชุกของ

ภาวะโภชนาการเกิน/อวนในประชากรไทยเขตเมือง 20 จังหวัดของประเทศไทย (2545).โภชน
บําบัด2003;14(2):113-121   

37. จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ สถาบันสุขภาพคนไทย ชุดสุขภาพคนไทยป 2543 สํานักวิจัยระบบ
สาธารณสุข นนทบุรี 2543 

38. Sritara P, Cheepudomwit S, Chapman N, et al. Twelve-year changes in vascular risk factors 
and their associations with mortality in cohort of 3499 Thais: the Electricity Generating 
Authority of Thailand study. Int J Epidemiol 2003;32:461-8 

39. Bhuripanyo K, Mahanonoda N, Leowattana W, et al,. A 5-year prospective study of 
conventional risk factors of coronary artery disease in Shinawatra employees : A preliminary 
prevalence survey of 3,615 employees. J Med Assoc Thai 2000;83(suppl.2):S98-S105. 

40. The InterASIA Cllaborative Group. Cardiovascular risk factor levels in urban and rural 
Thailand-The International Collaborative Study of Cardiovascular Disease in Asia 
(InterASIA). Eur J Cardiovasc Prevention Rehabilitation 2003;10(4):249-257 

41. สมาคมแพทยโรคหัวใจรวมกบักระทรวงสาธารณสุข รายงานการประชุม Cardiovascular 
Epidemiology Meeting วันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2544 

42. Bunnag SC, Sitthi-Amorn C, Chandraprasert S. The prevalence of obesity, risk factors and 
associated diseases in Klong Toey slum and Klong Toey government apartment houses. 
Diabetes Res Clin Pract. 1990;10 suppl1:s81-7 

43. Leelahagul P, Soipet S, Achariyont P, Pakpeankitvatana R, Tanphaichitr V. Influence of body 
composition on risk factors for coronary heart disease in Thai women. Asia Pacific J Clin Nutr 
1995;4:79-80 

57



44. Tanphichitr V, Leelahagul P. Dietary guidelines for Thais: implications for reducing nutritional 
risk. In: Florencio CA,editor. Dietary guidelines in Asia Pacific. Quezon City: ASEAN-New 
Zeland IILP project5;1997:97-107 

45. Tatsanavivat P, Klungboonkrong V, Chirawatkul A, et al. Prevalence of coronary heart and 
major cardiovascular risk factors in Thailand. Int J Epidemiol 1998;27:405-9 

46. Manson JE, Willett WC, Stampfer MJ, et al. Body weight and mortality among women. N Engl 
J Med 1995;333:677-85 

47. Shaper AG, Wannamethee SG, Walker M. Body weight: implications for the prevention of 
coronary heart disease, stroke and diabetes mellitus in a cohort study of middle aged men. BMJ 
1997;314:1311-7 

48. Jousilahti P, Tuomilehto J, Vartiainen E, et al. body weight, cardiovascular risk factors, and 
coronary mortality. 15 year follow-up of middle-aged men and women in eastern Finland. 
Circulation 1996;93:1372-9 

49. Fang J, Wylie-Rosett J, Cohen HW, Kaplan RC, Alderman MH. Exercise, Body Mass Index, 
caloric intake, and Cardiovascular mortality. Am J Prev Med 2003;25(4):283-9 

50. Lee JS, Kawakuboo K, Kashihara H, et al,. Effect of long-term body weight change on the 
incidence of hypertension in Japanese men and women. Int J Obes Relat Metab Disord 
2004;28:391-395. 

51. Bose K, Ghosh A, Roy S, et al,. Blood pressure and waist circumference : An empirical study 
of the effects of waist circumference on blood pressure among Bengalee male jute mill workers 
of Bengal, India. Journal of physiological anthropology and applied human science 
2003;22(4):169-173. 

52. Zhou B, Yang J, Li Y, et al,. Overweight is an independent risk factor for cardiovascular 
disease in Chinese populations. Obesity reviews 2002;3:147-156. 

53. Lee ZSK, Critchley JA, Ko GT et al. Obesity and cardiovascular risk factors in Hong Kong 
Chinese. Obes Rev. 2002 ;3(3):173-82. 

54.  Song YM, Sung J, Smith GD, et al,. Body mass index  and ischemic and hemorrhagic stroke : 
A prospective study in Korean men. Stroke 2004;35:831-836. 

55. Deurenberg-Yap M, Deurenberg P. is a Re-evaluation of WHO Body Mass Index Cut-off vslue 
needed? The case of Asians in Singapore. Nutrition Reviews 2003;61:s80-s87 

56. Mahanonda N, Bhuripanyo K, Leowattana W, et al,. Obesity and risk factor of coronary heart 
disease in healthy Thais : a cross-sectional study. J Med Assoc Thai 2000;83(suppl.2):S35-S45. 

57. การวิจัยโรคหวัใจและหลอดเลอืด โครงการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพ
ไทย 26 กุมภาพันธ 2546 

58



58. Tambs k, Mourn T, Eaves L. Genetic and environmental contributions to the variance of body 
mass index in Norwegian sample of first and second degree relatives. Am J Hum Biol 
1991;3:257-67 

59. Sorensen TI. The genetics of obesity. Metabolism 1995;44:4-6 
60. Meyer JM, Stunkard AJ. Twin studies of human obesity. In Bouchard C (ed.) The Genetics of 

Obesity. Boca Raton, FL, CRC Press,1994,pp 63-78 
61. Allison DB, Kaprio J, Korkeila M et al. The heritability of body mass index among an 

international sample of monozygotic twins reared apart. Int J Obes Relat Metab Diaord 
1996;20:501-6 

62. Sorensen TI, Holst C, Stunkard AJ, et al. Correlation s of body mass index of adult adoptees 
and their biological and adoptive relatives. Int J Obes Relat Metab Diaord 1992;16:227-36 

63. Stunkard  AJ, Foch TT, Hrubec Z. A twin study of human obesity. JAMA1986;256:51-4 
64. Hasstedt SJ, Ramirez ME, Kuida H, Willium RR. Recessive inheritance of relative fat pattern.  

Am J Hum Genet 1989;45(6):917-25 
65. Moll PP, Burns TL, Lauer RM. The genetic and environment sources of body mass index 

variability; the Muscatine Ponderosity Family Study. Am J Hum Genet 1991;49(6):1243-55 
66. Sheehan MT, Jensen MD. Metabolic complications of obesity: pathophysiologic 

considerations. The Medical Clinics of North America 2000;84:363-85 
67. Klesges RC, Mayer AW, Klesges LM, La Vasque ME. Smoking, body weight, and their effects 

on smoking behavior: a comprehensive review of literature. Psychol Bull 1989;106:204-30 
68. Perkins KA. Metabolic effects of cigarette smoking. J Appl Physiol 1992;72:401-9 
69. O’Hara P, Connett JE, Lee ww, Nides M, Murray R, Wise R. Early and late weight gain 

following smoking cessation in Lung Health Study. Am J Epidemiol 1998;148:821-30 
70. The fourth national nutrition survey of Thailand 1995 Department of Health Ministry of Public 

Health 
71. South Korea Ministry of Health and Social affairs, Reports on 1969-1998 National Nutrition 

Survey;Report on National Health and Nutrition Survey. Ministry of Health and Welfare, Soul, 
South Korea,2000 

72. Popkin BM. Nutrition in transition: the changing global nutrition challenge. Asia Pac J Clin 
Nutr. 2001;10 Suppl:S13-8 

73. Ruangdaraganon N, Kotchabhakdi N, Udomsubpayakul U, Kunanusont C, Suriyawongpaisal 
P. The association between television viewing and childhood obesity: a national survey in 
Thailand. J Med Assoc Thai 2002;85(suppl.4):s1075-80 

59



74. Cameron AJ, Welborn TA, Zimmet PZ, et al. Overweight and obesity in Australia: the 1999-
2000 Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (AusDiab). MJA2003;178:427-32 

75. WHO. Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases. Technical report series Number 
916. Geneva: World Health Organization,2003 

76. รายงานผลการสํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการใชเวลาของประชากร พ.ศ. 
2533 สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

77. รายงานผลการสํารวจการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการใชเวลาของประชากร พ.ศ. 
2538 สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 

78. รายงานการสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาและการดูกีฬาของประชากร พ.ศ. 2540. สํานักสถิติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

79. รายงานการสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาและการดกูีฬาของประชากร พ.ศ. 2545. สํานักสถิติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2546 

80. International Obesity Task Force.  www.obesite.chaire.ulaval.ca/iotf.htm. 
81. Wolf AM, Colditz GA. Current estimates of the economic cost of obesity in the United States. 

Obes Res 1998;6:97-106 
82. U.S. Dept of Health and Human Services. The Surgeon General’s Call to Action to Prevent and 

Decrease Overweight and Obesity. Rockville, MD: U.S. Dept of Health and Human Service, 
Public Health Services, Office of Surgeon General;2001 

83. Tackling obesity in England. Report by the controller and auditor general. London: National 
Audit Office;2001 

84. Wolf A, Colditz GA. Current estimates of the economic cost of obesity in the United State. 
Obesity Research 1998;6(2):97-106 

85. Russell CM, Williamson DF, Byers. Can the year 2000 objective for reducing overweight in 
the US be reached?: A simulation study of required changes in body weight. Int J Obes Relat 
Metab Disord 1995;19:149-53 

86. Wadden  TA, Butryn ML. Behavioral treatment of obesity. Endocrinol Metab Clin N 
Am2003;32:981-1003 

87. Institute of Medicine Food and Nutrition Board Committee to Develop Criteria for Evaluating 
the Outcomes of Approaches to Prevent and Treat Obesity. In Thomas PR, ed. Weighing the 
Options: Criteria for Evaluating Weight-Management Programs. Washington DC: National 
Academy Press,1995 

88. วิศาล คันธารัตนกุล.  ขอแนะนําทางดานการออกกําลังกายสูวิถีชีวิตของคนไทย. การประชุม
วิชาการโภชนาการ 46. สถาบันวิจัยโภชนาการ และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

60



89. Cutter J, Tan BY, Chew SK. Levels of cardiovascular disease risk factors in Singapore 
following a national intervention programme. Bull World Health Organ. 2001;79(10):908-15 

90. Roos G, Lean M, Anderson A. Diet interventions in Finland, Norway and Sweden: nutrition 
policies and strategies. J Hum Nutr Dietet 2002;15:99-110 

91. Bruce A, Implementating dietary guidelines: Sweden. In Implementing Dietary Guidelines for 
Healthy Eating.Wheelock V ed. Pp.245-262. London: Blackie Academic&Professional. 
Chapman&Hall, 1997 

92. Larsson I, Lissners L. The ‘Green Keyhole’ nutritional campaign in Sweden: do women with 
more knowledge have better dietary practices? European J Clin Nutrition 1996 

93. www.ktl.fi/nutrition/ 
94. Puska P et al., eds. The North Karelia Project-20 year results and experiences. Finland, 

Helsinki, National Public Health Institute,1995 
95. Monteiro CA, Benicio M, Conde WL, Popkin BM. Shifting obesity trends in Brazil. European 

J Clin Nutrition 2000;54:342-6 
96. Dowse GK et al. Changes in population cholesterol concentrations and cardiovascular risk 

factor level after five years of noncommunicable disease intervention programme in Mauritius. 
BMJ 1995;311:1255-1259 

97. www.prevent.org/publications 
 

61


