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สถานการณและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน

ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร

ภาณุพงษ ชาเหลา, สม. 1

วงศา  เลาหศิริวงศ, ปรด. 2
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บทคัดยอ
 การศกึษาครัง้นี ้เปนการวจิยัแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional research) มวีตัถปุระสงคเพ่ืออธบิาย

สถานการณและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรง

พยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล (รพ.สต.) จงัหวดัสกลนคร ศกึษาในกลุมตวัอยางจาํนวน 237 คน ทีไ่ดจากการ

สุมตวัอยางแบบมรีะบบ เครือ่งมอืทีใ่ชศกึษาในครัง้นี ้คอื แบบสอบถาม ทีไ่ดรบัการตรวจสอบความตรงเชงิ

เนือ้หาโดยผูเชีย่วชาญ 3 ทาน และทดสอบคาความเทีย่งของเครือ่งมือ ไดคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบาช 

(Cronbach’s Alpha) เทากับ  .80 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2559  วิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชสถิติถดถอยลอจีสติก  (Multiple Logistic regression) 

นําเสนอคา Adjusted OR ที่ชวงเชื่อมั่น 95%CI

  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 63.29) อายุเฉลี่ย 38.18 ป (SD ± 

9.95) สถานภาพสมรสคู (รอยละ 56.96)  กลุมตัวอยางรอยละ 25.32 เปนโรคอวนและ รอยละ17.72 มีภาวะ

นํา้หนกัเกนิ ปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกับภาวะน้ําหนกัเกนิและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตาํบล ไดแก การเขาถึงขอมลูสขุภาพ (Adj. OR=1.88; 95 % CI: 1.02 to 3.45; p-value = 0.041) 

การรูเทาทันสื่อ (Adj. OR=2 .12; 95 % CI: 1.17 to 3.86; p-value = 0.014) การสูบบุหรี่ (Adj. OR=2.42; 

95 % CI: 0.99 to 5.92; p-value = 0.001) และ สถานภาพสมรสคู (Adj. OR=2.98; 95 % CI: 1.62 to 5.48; 

p-value = 0.001)  

 ขอเสนอแนะ เจาหนาทีม่นีํา้หนกัเกนิและโรคอวน จะแสวงหาความรูและมีความเขาใจปญหาแตไม

สามารถปรับพฤติกรรมได จงึควรมีการจัดการอยางเปนระบบในการชวยปรับเปล่ียนพฤติกรรมรวมท้ังการ

เสริมแรงและจัดสิ่งแวดลอม ที่จะชวยแกไขและปองกันภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
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Abstract
 This cross-sectional study aimed to describe situations and factors associated with overweight and 

obesity among health personnel of sub-district health promoting hospitals, Sakonnakhon province. The 

total of 237 samples were systematically randomly selected to respond to a self-administered structured 

questionnaire that was validated by 3 experts and had a high reliability (Cronbach’s alpha coeffi cient = .80). 

The multiple logistic regressions were administered to determine the factors associated with overweight 

and obesity among health personnel of sub-district health promoting hospitals.

 The fi ndings revealed that almost half of the samples were female (63.29%) with average age of 

38.18 ± 9.95 years old, 56.96% were married. About a quarter of the samples were obese (25.32%; 95% 

CI: 16.88 to 34.66) and 17.72% (95% CI: 11.03 to 26.95) were overweight.  The factors associated with 

overweight and obesity among health personnel of sub-district health promoting hospitals were access 

to health service information (OR=1.89; 95% CI: 1.03 to 3.57; p-value = 0.041), media literacy skills 

(OR=2.12; 95% CI: 1.17 to 3.86; p-value = 0.014) smoking (OR=2.42; 95% CI: 0.99 to 5.92; p-value = 

0.001) and being married (OR=2.98; 95% CI: 1.62 to 5.48; p-value = 0.001)

 Recommendation: the obese and overweight personnel were more likely to acquire more informa-

tion and had better understanding on the obesity problems but could not change behavior. There should 

be a system for behavior modifi cation, reinforcement, and environmental management to help solve and 

prevent overweight and obesity.
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บทนํา
 สถานการณภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน

ในประเทศไทย พบวา จากวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป เปน

ปจจยัทีท่าํใหคนไทยมีภาวะน้ําหนักเกนิและโรคอวน

เพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกับระดับโลกและในภูมิภาค 

(คณะกรรมการอํานวยการแผนพัฒนาสุขภาพแหง

ชาติ, 2555; สํานักงานบริหารแผนยุทธศาสตร

สุขภาพดีวิถีไทย, 2555) แตเมื่อเปรียบเทียบใน

ภูมิภาคอาเซียน  พบวา ประเทศไทย เปนโรคอวน

มากเปนอันดับ 2 ใน 10 ประเทศอาเซียน  ในเพศ

ชายพบวามีความชุกสูงเปนอันดับที่ 4  ในขณะเพศ

หญงิอยูในอันดบัที ่2 เปนรองจากผูหญงิในประเทศ

มาเลเซีย  จากการสํารวจสุขภาพของประชากรไทย 

โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 3 ดัชนีมวลกายมากกวา

หรอืเทากบั 25 kg/m2 ในป พ.ศ. 2546–2547 พบความ

ชกุของโรคอวน รอยละ 22.5 ในเพศชาย และรอยละ 

34.4 ในเพศหญิง ซึ่งเพิ่มขึ้นในการสํารวจครั้งที่  4 

พ.ศ. 2551-2552 พบความชุกของโรคอวน รอยละ 

28.3 ในเพศชาย และรอยละ 40.7 ในเพศหญิง  (ญาตา 

แกนเผือกและคณะ, 2557; ตวงพร กตัญุตานนท, 

2556; วชิยั เอกพลากร, 2552; คณะอนกุรรมการสถติิ

สาขาสุขภาพ, 2557) 

 ปจจัยทางดานส่ิงแวดลอมยังมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการกินอาหารสื่อทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมอาหารดวยการโฆษณาอาหารและ

เคร่ืองดืม่ทีม่นีํา้ตาล  ไขมนั  และโซเดยีมสงู (ทกัษพล

ธรรมรังสี, 2557) นอกจากน้ี ระดับการศึกษาการ

ทาํงาน ระดับรายได ทีอ่ยูอาศัย ภมูภิาค เขตพ้ืนที ่ความ

รูทัศนคตินําไปสูโรคอวนไดเชนกัน (สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม และคณะ, 2557) จากที่กลาว

มาปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน 

มีหลายปจจัยทั้งปจจัยภายในและภายนอก ไดแก 

บริโภคอาหารมากเกินความตองการการขาดการ

ออกกําลังกาย พฤติกรรม การดื่มสุรา และการ

สูบบุหรี่  ความชอบสวนบุคคล  การรับประทาน

ยาบางชนิด  ความผิดปกติของตอมไรทอสภาวะ

ของจิตใจและอารมณ  ปจจัยเพศ โรคประจําตัว

และกรรมพันธุแตพบไดนอย สวนปจจัยอื่นที่พบ 

ไดแก สื่อทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร   

ระดับการศึกษา การทํางาน ระดับรายได ที่อยูอาศัย 

ภูมิภาค เขตพ้ืนท่ี ความรูทัศนคตินําไปสูภาวะ

นํ้าหนักเกินและโรคอวน ไดเชนกัน

 จังหวัดสกลนคร เปนจังหวัดที่ตั้งอยูใน

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรการแกไขปญหาโรคอวนคนไทย ซึ่ง

บุคลากรทางดานสาธารณสุขเองก็ดําเนินการตาม

นโยบาย โดยมีโครงการตรวจสุขภาพประจําปและ

โครงการองคกรไรพุง (DPAC) ในป 2558 จากการ

ดําเนินงานตามนโยบาย พบวา บุคลากรทางดาน

สาธารณสขุในจงัหวดัสกลนคร มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิ

ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน โดยเฉพาะบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, 2558) ซึ่ง

เหน็วาแตละหนวยงานไมสามารถแกปญหาบคุลากร

สาธารณสุขท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนให

มีจํานวนลดลงได และยังพบวา ความชุกของภาวะ

นํ้าหนักเกินของสมาชิกองคกรตนแบบไรพุง คิด

เปน รอยละ 36.7 ในเพศชายและรอยละ 22.2 และ

ในเพศหญิง ซึ่งเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบ

เทียบกับการประเมิน ในป 2557 ซึ่งมีความชุก

เพียง รอยละ 27.7 ในเพศชาย และรอยละ 18.6 ใน

เพศหญิง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, 

2558) โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล เปนหนวย

งานสาธารณสขุของรฐัทีม่จีาํนวนบคุลากรมากทีส่ดุ 
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แตยังไมเคยมีการศึกษาสถานการณปญหาภาวะนํ้า

หนักเกินและโรคอวนในระดับนี้

 ดังนั้น ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

สถานการณ รวมท้ังปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกบัภาวะ

นํ้าหนักเกินและโรคอวน โดยเฉพาะในบุคลากร

สาธารณสุข ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

เพ่ือจะนําไปสูการหาแนวทางในการปองกันและ

แกไขปญหาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. อธิบายสถานการณ ภาวะนํ้ าหนัก

เกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร

 2.  ระบุปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะ

นํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุข

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด

สกลนคร

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้เปนวิธีการศึกษาแบบภาค

ตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากรท่ีใช

ศึกษาในคร้ังนี้ คือ บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด

สกลนคร จํานวน 812 คน (สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร, 2558) กลุมตัวอยาง (Sample) 

คํานวณโดยใชสูตรคํานวณตัวอยางสําหรับ กรณี

วิเคราะหหาความสัมพันธ Multivariate ใชสถิติ 

Multiple logistic regression  (Hsieh et al.,1998)  ผล

การคํานวณได n = 131.39 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้

วเิคราะหหาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัภาวะนํา้หนกั

เกินและโรคอวนมีตัวแปรอิสระที่จะนําเขา model 

หลายปจจยั เพือ่ใหเนือ่งจากการวิจยั  ครัง้นีว้เิคราะห

หาปจจัยทีม่คีวามสมัพันธกบัภาวะนํา้หนกัเกินและ

โรคอวนมีตัวแปรอิสระที่จะนําเขา model หลายตัว

จึงทําการปรับขนาดตัวอยางสําหรับวิเคราะห Mul-

tiple logistic regression (Hsieh et al., 1998) และ

จําเปนตองปรับอิทธิพลของความสัมพันธระหวาง

ตวัแปรอิสระดวยคา Variance Inflation Factor หรอื 

VIF เมื่อคํานวณตามสูตรแลว จึงไดขนาดตัวอยาง

ที่ปรับแลว เทากับ 237 คน และทําการสุมตัวอยาง

โดยใชวิธีการสุมแบบมีระบบ (Systematic random 

sampling) ทําการสํารวจจํานวนและรายชื่อของ

บคุลากรสาธารณสุขทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลสง

เสรมิสขุภาพตาํบล ในจงัหวดัสกลนคร และจดัเรยีง

รายช่ือเปนรายสถานบริการตามรหัสสถานบริการ

จดัเรียงตอเน่ืองกันเปนรายอําเภอ สวนภายในสถาน

บรกิารจัดเรียงรายช่ือตามจริงท่ีแลวทําการสุม จนได

กลุมตัวอยางท้ังหมด 237 คน

ระยะเวลาของการศึกษา

 ระยะเวลาดําเนินการศึกษาวิจัยและเก็บ

ขอมูลระหวางวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2559

เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)

 1) เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงในโรง

พยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร

 2)  ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 

ป

 3)  เป นบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีอา ยุ 

ระหวาง 18 – 59 ป

 4)  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพตําบล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ

สาธารณสุข แพทยแผนไทย เจาพนกังานสาธารณสุข 

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
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เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) 

 1) บคุลากรท่ี เสยีชวีติ ลาปวย ลาคลอด ลา

ศึกษาตอ ยายไปชวยราชการ ในชวงที่มีการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครื่องมือมีทั้งหมด 1 ชุดแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มีทั้งหมด 5 สวน ดังนี้

 สวนที่ 1  แบบสอบถามเกีย่วกบัคณุลักษณะ

สวนบุคคล ประกอบดวย เพศ, อายุ, สถานภาพ, นํ้า

หนัก, สวนสูง, ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน, ระดับการ

ศึกษาสูงสุด, รายไดตอเดือน, ตําแหนงปจจุบัน, ที่

อยูอาศัย, ประวัติการสูบบุหรี่, ประวัติการดื่มสุรา, 

ประวัติโรคประจําตัว

 สวนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความรอบรู

ทางสุขภาพ ประกอบดวย 6 ดาน 

 ดานความรูและความเขาใจ โดยมีการแปล

ความหมายคะแนน ดงันี ้ระดบัความรูตํา่ ไดคะแนน

นอยกวารอยละ 60 (0-7 คะแนน) ระดับความรู

ปานกลาง ไดคะแนนระหวางรอยละ 60-80  (8-10 

คะแนน) ระดับความรูมาก ไดคะแนนรอยละ 80 ขึน้

ไป (11-14 คะแนน) (Bloom, 1971) ดานการเขาถึง

ขอมลูและบรกิารสขุภาพ ดานทกัษะการสือ่สารเพือ่

เสริมสรางสุขภาพและลดความเส่ียงตอสขุภาพ ดาน

ทักษะการตัดสินใจเพื่อสุขภาพ ทักษะการจัดการ

ตนเอง การรูเทาทันสื่อ โดยมีการแปลความหมาย

คะแนน ดงันี ้ระดับตํา่ ชวงคะแนน 1.00-2.33  ระดับ

ปานกลาง ชวงคะแนน 2.34-3.67 ระดับสูง ชวง

คะแนน 3.68-5.00  (Best, 1977)

 สวนที่ 3  แบบสอบถามพฤติกรรมเก่ียว

กับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนไดแก แบบวัด

พฤติกรรมการบริโภค โดยมีการแปลความหมาย

คะแนน ดังนี้ ระดับตํ่า ชวงคะแนน 1.00-2.33  

ระดับปานกลาง ชวงคะแนน 2.34-3.67 ระดับสูง 

ชวงคะแนน 3.68-5.00  (Best, 1977) และแบบวัด

พฤติกรรมการเคล่ือนไหวออกแรง ใช แบบสอบถาม

กิจกรรมทางกายระดับโลก (Global Physical Ac-

tivity Questionnaire: GPAQ Version 2 ทําการเก็บ

รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวออกแรง/ออก

กําลังภายใน 3 หมวด (World Health Organization, 

2005)

 สวนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ

เกี่ยวกับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน โดยมีการ

แปลความหมายคะแนน ดังนี้ ระดับตํ่า ชวงคะแนน 

1.00-2.33 ระดับปานกลาง ชวงคะแนน 2.34-3.67 

ระดับสูง ชวงคะแนน 3.68-5.00 (Best, 1977)

 สวนที่ 5  แบบสอบถามเก่ียวกับอิทธิพล

ทางสังคมกับภาพลักษณ ไดแก ความไมพึงพอใจใน

รูปลักษณ แบบสอบถามเก่ียวกับอิทธิพลทางสังคม

ของสื่อ เพื่อน ครอบครัว โดยมีการแปลความหมาย

คะแนน ดงัน้ี ระดับต่ํา ชวงคะแนน 1.00-2.33 ระดับ

ปานกลาง ชวงคะแนน 2.34-3.67 ระดับสูง ชวง

คะแนน 3.68-5.00 (Best, 1977)

 ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Va-

lidity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และการตรวจ

สอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชวธิี

หาคาสมัประสิทธิอ์ลัฟาของครอนบาช (Cronbach's 

Alpha Coefficient) ไดเทากับ .80

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูวจิยัดาํเนนิการเกบ็ขอมลูวจิยัครัง้นี ้หลงัได

ไดการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เลขท่ี HE592068 
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การวิเคราะหขอมูล
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรม STATA version10 Texas USA 

2007 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน) และใช

เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชคาความถี่  

จาํนวน  รอยละ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  คาสงูสดุ ต่ํา

สดุ  ในการอธิบายคณุลักษณะสวนบคุคล ปจจัยดาน

ความรอบรูทางสุขภาพ ปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัย

ดานทศันคต ิและปจจยัอทิธพิลและภาพลกัษณของ

บคุลากรสาธารณสขุในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ

ตําบล จังหวัดสกลนครและสถิติเชิงอนุมาน (Infer-

ential Statistics) ใช สถิติ Simple logistic regression 

พรอมดวยชวงเชือ่มัน่ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% แลว

ประมาณคาปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกบัภาวะน้ําหนัก

เกินและโรคอวน วิเคราะหปจจัยเสี่ยง แบบทีละคู 

(Bivariate analysis)  แสดงคา Odds Ratio อยางหยาบ  

(crude OR)  และ 95%CI พิจารณาคา p-value โดย

กําหนด p-value for entry (Pe)  < 0.25 ,  p-value for 

remove (Pr) > เพือ่นาํเขาจากสมการ (Hosmer & Le-

meshow, 2000) วเิคราะหแบบคราวละหลายตวัแปร 

(Multivariate analysis) ดวยสถิติ  Multiple logistic 

regression แสดงคา adjusted OR และ 95%CI ตดัสนิ

ใจและสรุปผลการศึกษาโดยพิจารณา Magnitude of 

effect (คา Adjusted OR , คา 95% CI )

ผลการวิจัย
 พบวา กลุมตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จงัหวัดสกลนคร 

เปนเพศหญิง รอยละ 63.29 อายเุฉลีย่ 38.18 ± 9.95 ป 

สถานภาพสมรสคู รอยละ 56.95 สวนใหญสาํเรจ็การ

ศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 78.90 และคากลาง

รายได 23,090 บาทตอเดือน (รายไดตํา่สดุ 8,900 บาท

ตอเดือน,รายไดสูงสุด 60,350 บาทตอเดือน) เปน

ตาํแหนงดานบรหิารรอยละ 45.57 ปฏบิตังิานในโรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เฉลี่ย 13.10±10.44 

ป ที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลมากที่สุด รอยละ 52.32  

เกือบทั้งหมดไมสูบบุหรี่ รอยละ 89.03 และไมมีโรค

ประจําตัว รอยละ 89.45 แตกวาคร่ึงดื่มสุรา รอยละ 

54.43
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร 

  สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร (n = 237)

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ

เพศ

หญิง 150 63.29

ชาย 87 36.71

อายุ (ป)

< 30  ป 64 27.00

30 – 40  ป 73 30.00

41 –  49 ป 50 21.10

≥ 50 ป 50 21.10

Mean ± SD: 38.18 ± 9.95 ป  Median = 37 ป  Min = 22 ป  Max = 59 ป

สถานภาพสมรส

โสด 82 34.60

สมรส 135 56.96

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 20 8.44

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

≤  10 ป 128 54.01

11 - 20 ป 48 21.24

21 - 30 ป 45 19.91

≥ 30  ป 16 7.08

Mean ±S.D.  13.10 ± 10.44  Median = 10 Min = 1  Max = 40

ระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา 26 10.97

ปริญญาตรี 187 78.90

ปริญญาโทหรือสูงกวา 24 10.13
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร 

  สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร (n = 237) (ตอ)

คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ

รายไดตอเดือน

< 15,000 บาท 65 27.43

15,000 – 25,000 บาท 59 24.89

25,000 – 35,000 บาท 46 19.41

35,000 – 45,000 บาท 51 21.52

≥ 45,000 บาท 16 6.75

Mean ±SD: 25,525.91 ± 12,623.55  บาท/เดือน   

Median = 23,090  Min = 8,900  Max = 60,350  บาท/เดือน   

ตําแหนงปจจุบัน

ดานบริหาร   108 45.57

ดานวิชาการ  83 35.02

ดานบริการ 46 19.41

ที่อยูอาศัย

เขตเทศบาล 124 52.32

เขต อบต. 113 47.68

ประวัติการสูบบุหรี่

ไมเคยสูบ 211 89.03

ยังสูบอยู 26 10.97

ประวัติการดื่มสุรา

ไมเคยด่ืม 129 54.43

ยังด่ืมอยู             108 45.57

โรคประจําตัว

ไมมี           212 89.45

มี 25 10.55

         เบาหวาน 8 3.38

         ความดันโลหิตสูง 5 2.11

          โรคขอเส่ือม 2 0.84

          อื่นๆ 11 4.64
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 กลุมตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขในโรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดสกลนคร 

รอยละ 25.32 เปนโรคอวน รอยละ17.72 มีภาวะนํ้า

หนักเกิน รอยละ 48.52 นํ้าหนักปกติ และ รอยละ 

8.44 ผอม

ตารางท่ี 2  จาํนวนรอยละ จาํแนกตามระดับภาวะน้ําหนกัเกนิและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุข (n=237)

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขใน

  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร ดวยการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร 

  (Multivariable analysis)

คาดัชนีมวลกาย จํานวน รอยละ 95% CI

ภาวะผอม (BMI <18.5 กก./ตร.ม.2) 20 8.44 12.66 – 29.18

ปกติ (BMI 18.5-22.9 กก./ตร.ม.2) 115 48.52 37.90 – 58.22

ภาวะนํ้าหนักเกิน (BMI 23-24.9 กก./ตร.ม.2) 42 17.72 10.22 – 25.81

โรคอวน (BMI ≥ 25.00 กก./ตร.ม.2) 60 25.32 16.87 – 34.65

 Mean ± S.D.  = 22.75 ± 3.84 กก./ตร.ม.2  Median = 22.31 Min = 13.31 Max = 38.45

 ตัวแปรตนที่ผ านการวิเคราะหหาความ

สัมพันธ  แบบทีละคู (Bivariate analysis)  ใชสถิติ

วิเคราะหสถิติ Simple logistic regression พบวา

มีความสัมพันธกับภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน

ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล  p-value นอยกวา 0.25 ถูกนํามา

วิ เคราะหหาความสัมพันธ แบบหลายตัวแปร 

(Multivariate) ใชสถิตวิิเคราะหถดถอยพหุโลจิสติก

(Multiple logistic regression) ดวยเทคนิค

การวิเคราะหแบบขจัดออกทีละตัว (Backward 

elimination) พบวา ปจจยัทีม่คีวามสมัพันธกบัภาวะ

นํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุข

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัด

สกลนคร ไดแก ระดับการเขาถึงขอมูลสุขภาพใน

ระดบัสงู (OR=1.88; 95 % CI: 1.02 to 3.45; p-value = 

0.041) การรูเทาทนัสือ่สงู (OR=2.12; 95 % CI: 1.17 

to 3.86; p-value = 0.014)  การสูบบหุรี ่(OR=2.42; 95 

% CI: 0.99 to 5.92; p-value = 0.053)  และสถานภาพ

สมรสคู (OR=2.98; 95 % CI: 1.62 to 5.48; p-value 

= 0.001) ตามลําดับ

ตัวแปร จํานวน % ภาวะนํ้าหนัก

เกินและโรคอวน

Crude 

OR

Adjusted 

OR

95 % CI p-value

การเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพ 0.041

     สามารถเขาถึง 97 38.14 1 1

     ไมสามารถเขาถึง 140 46.43 1.40 1.88 1.02 to 3.45
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ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขใน

  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร ดวยการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร 

  (Multivariable analysis) (ตอ)

หมายเหตุ: เมื่อควบคุมปจจัย เพศ, อายุ, ระยะเวลาการปฏิบัติงาน, ระดับการศึกษา, รายไดตอเดือน, ที่อยู

อาศยั, ทกัษะการสือ่สาร, การจดัการตนเอง, พฤตกิรรมการบรโิภค, ทศันคต,ิ ความไมพงึพอใจในภาพลกัษณ, 

อิทธิพลทางสังคมของสื่อ, อิทธิพลทางสังคมของเพื่อน, อิทธิพลทางสังคมของครอบครัว

ตัวแปร จํานวน % ภาวะน้ําหนัก

เกินและโรคอวน

Crude 

OR

Adjusted 

OR

95 % CI p-value

การรูเทาทันสื่อ 0.014

     ไมใช 98 33.67 1 1

     ใช 139 49.64 1.94 2.12 1.17 to 3.86

การสูบบุหร่ี 0.053

     ไมสูบ 211 40.28 1 1

     สูบ 26 65.38 2.80 2.42 0.99 to 5.92

สถานภาพสมรส 0.001

     โสด 82 26.83 1 1

     สมรสคู 135 54.07 3.21 2.98 1.62-5.48

     หยา/หมาย/แยกกันอยู 20 25.00 1.47 1.26 0.42-3.73

อภิปรายผล
 1.  สถานการณภาวะนํ้าหนักเกินและโรค

อวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร 

 จากการศึกษาสถานการณภาวะนํ้าหนัก

เกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร 

พบวา  บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล จังหวัด มีภาวะนํ้าหนักเกิน รอยละ 

17.72 และโรคอวน รอยละ 25.32  เนื่องจาก กลุม

ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนผูที่ปฏิบัติ

งานดานบริหาร ถึงรอยละ 45.57 ซึ่งมีลักษณะการ

ทาํงานท่ีมกีจิกรรมการเคลือ่นไหวออกแรงนอยกวา

ลักษณะงานท่ีตองใหบริการผูปวย ทําใหมีโอกาส

เกิดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนไดมากกวาผูที่

ปฏิบัติงานในลักษณะงานดานการใหบริการนั้นเอง 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา อุบัติ

การณภาวะอวนลงพุงของบุคลากรโรงพยาบาล

พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี เทากับรอยละ 16.5 

(สิทธิกร  ลินลาวรรณ, 2554) และอุบัติการณภาวะ

นํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุข

จังหวัดนครนายก เทากับรอยละ 19.9 และรอยละ 

4.4 (พรอินทร วังยายฉิม, 2553) และยังพบวาผูที่

ทํางานดานการบริหารจะมีพฤติกรรมการปองกัน
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ตนเองจากภาวะอวนลงพุง นอยกวาผูที่ทํางานดาน

ผูใหบริการผูปวย  (สิทธิกร  ลินลาวรรณ, 2554)

 2. วิเคราะหหาความสัมพันธหลายตัวแปร

     การเขาถงึขอมลูสขุภาพและบรกิารสขุภาพ

เปนปจจัยความรอบรูทางสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ

กับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากร

สาธารณสุขในจังหวัดสกลนคร พบวา บุคลากร

สาธารณสุขที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพและ

บริการสุขภาพมีโอกาสเกิดภาวะน้ําหนักเกินและ

โรคอวน มากกวา กลุมทีส่ามารถเขาถึงขอมูลสขุภาพ

และบริการสุขภาพเปน 1.88 เทา เนือ่งจากการเขาถึง

ขอมลูสขุภาพจะทําใหรบัรูและเกิดองคความรูจนนํา

ไปสูการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสุขภาพใหเหมาะสม

สามารถลดโอกาสเส่ียงตอภาวะนํา้หนักเกนิและโรค

อวนไดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา ผู

ที่สามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่สามารถทราบถึง

ภาวะผดิปกตแิละสามารถทําการบาํบดัรกัษาอาการ

ผิดปกติกอนที่ความรุนแรงของโรคจะเพ่ิมขึ้นไดดี

กวาผูที่ไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพเนื่องจาก

ความรอบรูทางสขุภาพและการเขาถงึบรกิารสขุภาพ

มีผลตอความเสี่ยงของการเจ็บปวยและเสียชีวิต

กอนวัยอันควรของประชาชน (Diederik, Bola, & 

Jonathan, 2015)  และพบวา การเขาถงึขอมลูสขุภาพ

สวนใหญเปนไปในลักษณะของผูรับผลการกระทํา

มากกวาการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการเขาถึงดวย

ตนเองจึงสงผลให ความฉลาดดานสุขภาพในสวน

นี้มีไมมาก (เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี, 2556) และผล

การศึกษาคร้ังนี้พบวา บุคลากรสาธารณสุขที่รูเทา

ทันสื่อมีโอกาสเกิดภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา กลุมที่รู

เทาทันสื่อแตไมตระหนัก เปน 2.12 เทา สอดคลอง

กับการศึกษาท่ีผานมาพบวา  ผูเขาถึงและเกาะติด

กับขอมูลขาวสารและบริการจะกลายเปนผูมีความ

รอบรูทางสุขภาพในการจัดการภาวะเง่ือนไขทาง

สุขภาพของเขา และเขาถึงการรักษาไดอยางเหมาะ

สม (Edwards, Wood, Davies, & Edwards, 2012) 

เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีภาวะนํ้าหนัก

เกินและโรคอวน อาจจะศึกษาคนควาความรูเรื่อง

สุขภาพอยูแลวจึงไมจําเปนตองพัฒนาองคความ

รูใหมๆ ที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม จึงทําใหการ

จดัการกับภาวะนํา้หนกัเกินและโรคอวนของตนเอง

ไมประสบผลสําเร็จ  

 นอกจากน้ียังพบวาบุคลากรสาธารณสุขที่

มีสถานภาพสมรสคู มีโอกาสเกิดภาวะนํ้าหนักเกิน

และโรคอวนมากกวาผูที่มีสถานภาพ โสด เปน 2.98 

เทา เนือ่งจากคนท่ีมคีรอบครัวมทีศันคติในเร่ืองการ

ใชชวีติทีใ่หความสาํคญักบัการควบคมุนํา้หนกันอย

ลง  ในผูหญงิจะประสบปญหาการต้ังครรภทาํใหการ

ลดนํา้หนกัไดยากและมภีาระการดแูลบตุร ทาํใหการ

หาเวลาวางในการออกกําลังกายเปนเรื่องที่ลําบาก

มากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา

ผูชายและผูหญิงที่มีสถานภาพสมรสมีความเสี่ยง

ที่จะเกิดภาวะนํ้าหนักเพิ่มขึ้นได (Neovius K., 

Johanson K., & Kark M., 2009) 

ขอเสนอแนะ
 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  โรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพตําบล ควรจัดกิจกรรมใหแกบุคลากร

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหมีเวลาวางในการออกกําลัง

กาย

 2. ใชเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน

เชิงรุกในการดูแลสุขภาพ เน่ืองจากการศึกษา พบ

วา กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงทางดานการ
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