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สถานการณและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร
ภาณุพงษ ชาเหลา, สม. 1
วงศา เลาหศิริวงศ, ปรด. 2
สุวิทย อุดมพาณิชย, ปรด. 2
กิตติ ประจันตเสน, สม. 3

บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นี้ เปนการวิจยั แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional research) มีวตั ถุประสงคเพือ่ อธิบาย
สถานการณและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จังหวัดสกลนคร ศึกษาในกลุม ตัวอยางจํานวน 237 คน ทีไ่ ดจากการ
สุม ตัวอยางแบบมีระบบ เครือ่ งมือทีใ่ ชศกึ ษาในครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ทีไ่ ดรบั การตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้ หาโดยผูเ ชีย่ วชาญ 3 ทาน และทดสอบคาความเทีย่ งของเครือ่ งมือ ไดคา สัมประสิทธิแ์ อลฟาของคอนบาช
(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
นํา้ หนักเกิน ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ไดแก การเขาถึงขอมูลสุขภาพ (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 เจาหนาทีม่ นี าํ้ หนักเกินและโรคอวน จะแสวงหาความรูแ ละมีความเขาใจปญหาแตไม
สามารถปรับพฤติกรรมได จึงควรมีการจัดการอยางเปนระบบในการชวยปรับเปลีย่ นพฤติกรรมรวมทัง้ การ
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 coefficient = .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 findings 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 information and had better understanding on the obesity problems but could not change behavior. There should
be a system for behavior modification, reinforcement, and environmental management to help solve and
prevent overweight and obesity.
Keywords: overweight, obesity, health personnel
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บทนํา
สถานการณภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
ในประเทศไทย พบวา จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เปน
ปจจัยทีท่ าํ ใหคนไทยมีภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอวน
เพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกับระดับโลกและในภูมิภาค
(คณะกรรมการอํานวยการแผนพัฒนาสุขภาพแหง
ชาติ , 2555; สํ า นั ก งานบริ ห ารแผนยุ ท ธศาสตร
สุ ข ภาพดี วิ ถี ไ ทย, 2555) แต เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บใน
ภูมิภาคอาเซียน พบวา ประเทศไทย เปนโรคอวน
มากเปนอันดับ 2 ใน 10 ประเทศอาเซียน ในเพศ
ชายพบวามีความชุกสูงเปนอันดับที่ 4 ในขณะเพศ
หญิงอยูใ นอันดับที่ 2 เปนรองจากผูห ญิงในประเทศ
มาเลเซีย จากการสํารวจสุขภาพของประชากรไทย
โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 3 ดัชนีมวลกายมากกวา
หรือเทากับ 25 kg/m2 ในป พ.ศ. 2546–2547 พบความ
ชุกของโรคอวน 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; วิชยั เอกพลากร, 2552; คณะอนุกรรมการสถิติ
สาขาสุขภาพ, 2557)
ป จ จั ย ทางด า นสิ่ ง แวดล อ มยั ง มี อิ ท ธิ พ ล
ตอพฤติกรรมการกินอาหารสื่อทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมอาหารดวยการโฆษณาอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ทีม่ นี าํ้ ตาล ไขมัน และโซเดียมสูง (ทักษพล
ธรรมรังสี, 2557) นอกจากนี้ ระดับการศึกษาการ
ทํางาน ระดับรายได ทีอ่ ยูอ าศัย ภูมภิ าค เขตพืน้ ที่ ความ
รูทัศนคตินําไปสูโรคอวนไดเชนกัน (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม และคณะ, 2557) จากที่กลาว
มาปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
มีหลายปจจัยทั้งปจจัยภายในและภายนอก ไดแก
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บริโภคอาหารมากเกินความตองการการขาดการ
ออกกํ า ลั ง กาย พฤติ ก รรม การดื่ ม สุ ร า และการ
สูบบุหรี่ ความชอบสวนบุคคล การรับประทาน
ยาบางชนิด ความผิดปกติของตอมไรทอสภาวะ
ของจิตใจและอารมณ ปจจัยเพศ โรคประจําตัว
และกรรมพันธุแตพบไดนอย สวนปจจัยอื่นที่พบ
ไดแก สื่อทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหาร
ระดับการศึกษา การทํางาน ระดับรายได ที่อยูอาศัย
ภู มิ ภ าค เขตพื้ น ที่ ความรู  ทั ศ นคติ นํ า ไปสู  ภ าวะ
นํ้าหนักเกินและโรคอวน ไดเชนกัน
จั ง หวั ด สกลนคร เป น จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู  ใ น
เขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ก ารดํ า เนิ น งาน
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาโรคอวนคนไทย ซึ่ง
บุคลากรทางดานสาธารณสุขเองก็ดําเนินการตาม
นโยบาย โดยมีโครงการตรวจสุขภาพประจําปและ
โครงการองคกรไรพุง (DPAC) ในป 2558 จากการ
ดําเนินงานตามนโยบาย พบวา บุคลากรทางดาน
สาธารณสุขในจังหวัดสกลนคร มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน โดยเฉพาะบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร, 2558) ซึ่ง
เห็นวาแตละหนวยงานไมสามารถแกปญ
 หาบุคลากร
สาธารณสุขที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนให
มีจํานวนลดลงได และยังพบวา ความชุกของภาวะ
นํ้าหนักเกินของสมาชิกองคกรตนแบบไรพุง คิด
เปน รอยละ 36.7 ในเพศชายและรอยละ 22.2 และ
ในเพศหญิง ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบ
เที ย บกั บ การประเมิ น ในป 2557 ซึ่ ง มี ค วามชุ ก
เพียง รอยละ 27.7 ในเพศชาย และรอยละ 18.6 ใน
เพศหญิง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร,
2558) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหนวย
งานสาธารณสุขของรัฐทีม่ จี าํ นวนบุคลากรมากทีส่ ดุ
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แตยังไมเคยมีการศึกษาสถานการณปญหาภาวะนํ้า
หนักเกินและโรคอวนในระดับนี้
ดั ง นั้ น ผู  วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
สถานการณ รวมทัง้ ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะ
นํ้าหนักเกินและโรคอวน โดยเฉพาะในบุคลากร
สาธารณสุข ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เพื่อจะนําไปสูการหาแนวทางในการปองกันและ
แกไขปญหาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. อธิ บ ายสถานการณ ภ าวะนํ้ า หนั ก
เกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร
2. ระบุปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะ
นํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล จั ง หวั ด
สกลนคร

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนวิธีการศึกษาแบบภาค
ตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากรที่ใช
ศึกษาในครั้งนี้ 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 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
วิเคราะหหาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะนํา้ หนัก
เกินและโรคอวนมีตัวแปรอิสระที่จะนําเขา model
หลายปจจัย เพือ่ ใหเนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีว้ เิ คราะห
หาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะนํา้ หนักเกินและ

โรคอวนมีตัวแปรอิสระที่จะนําเขา model หลายตัว
จึงทําการปรับขนาดตัวอยางสําหรับวิเคราะห Multiple logistic regression (Hsieh et al., 1998) และ
จําเปนตองปรับอิทธิพลของความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระดวยคา Variance Inflation Factor หรือ
VIF เมื่อคํานวณตามสูตรแลว จึงไดขนาดตัวอยาง
ที่ปรับแลว เทากับ 237 คน และทําการสุมตัวอยาง
โดยใชวิธีการสุมแบบมีระบบ (Systematic random
sampling) ทําการสํารวจจํานวนและรายชื่อของ
บุคลากรสาธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดสกลนคร และจัดเรียง
รายชื่อเปนรายสถานบริการตามรหัสสถานบริการ
จัดเรียงตอเนือ่ งกันเปนรายอําเภอ สวนภายในสถาน
บริการจัดเรียงรายชือ่ ตามจริงทีแ่ ลวทําการสุม จนได
กลุมตัวอยางทั้งหมด 237 คน
ระยะเวลาของการศึกษา
ระยะเวลาดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย และเก็ บ
ขอมูลระหวางวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30
มิถุนายน พ.ศ. 2559
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
1) เป น บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร
2) ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวา 1
ป
3) เป น บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ มี อ ายุ
ระหวาง 18 – 59 ป
4) ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบล พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข แพทยแผนไทย เจาพนักงานสาธารณสุข
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
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เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria)
1) บุคลากรที่ เสียชีวติ ลาปวย ลาคลอด ลา
ศึกษาตอ ยายไปชวยราชการ ในชวงที่มีการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ มี ทั้ ง หมด 1 ชุ ด แบบสอบถาม
(Questionnaire) มีทั้งหมด 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับคุณลักษณะ
สวนบุคคล ประกอบดวย เพศ, อายุ, สถานภาพ, นํ้า
หนัก, สวนสูง, ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน, ระดับการ
ศึกษาสูงสุด, รายไดตอเดือน, ตําแหนงปจจุบัน, ที่
อยูอาศัย, ประวัติการสูบบุหรี่, ประวัติการดื่มสุรา,
ประวัติโรคประจําตัว
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความรอบรู
ทางสุขภาพ ประกอบดวย 6 ดาน
ดานความรูและความเขาใจ โดยมีการแปล
ความหมายคะแนน ดังนี้ ระดับความรูต าํ่ ไดคะแนน
นอยกวารอยละ 60 (0-7 คะแนน) ระดับความรู
ปานกลาง ไดคะแนนระหวางรอยละ 60-80 (8-10
คะแนน) ระดับความรูม าก ไดคะแนนรอยละ 80 ขึน้
ไป (11-14 คะแนน) (Bloom, 1971) ดานการเขาถึง
ขอมูลและบริการสุขภาพ ดานทักษะการสือ่ สารเพือ่
เสริมสรางสุขภาพและลดความเสีย่ งตอสุขภาพ ดาน
ทักษะการตัดสินใจเพื่อสุขภาพ ทักษะการจัดการ
ตนเอง การรูเทาทันสื่อ โดยมีการแปลความหมาย
คะแนน ดังนี้ ระดับตํา่ ชวงคะแนน 1.00-2.33 ระดับ
ปานกลาง ชวงคะแนน 2.34-3.67 ระดับสูง ชวง
คะแนน 3.68-5.00 (Best, 1977)
สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติ ก รรมเกี่ ย ว
กับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนไดแก แบบวัด
พฤติกรรมการบริโภค โดยมีการแปลความหมาย
คะแนน ดั ง นี้ ระดั บ ตํ่ า ช ว งคะแนน 1.00-2.33
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ระดับปานกลาง ชวงคะแนน 2.34-3.67 ระดับสูง
ชวงคะแนน 3.68-5.00 (Best, 1977) และแบบวัด
พฤติกรรมการเคลือ่ นไหวออกแรง ใช แบบสอบถาม
กิจกรรมทางกายระดับโลก (Global Physical Activity Questionnaire: GPAQ Version 2 ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลเกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวออกแรง/ออก
กําลังภายใน 3 หมวด (World Health Organization,
2005)
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ
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 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ล
ทางสังคมกับภาพลักษณ ไดแก ความไมพึงพอใจใน
รูปลักษณ แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคม
ของสื่อ เพื่อน ครอบครัว โดยมีการแปลความหมาย
คะแนน ดังนี้ ระดับตํา่ ชวงคะแนน 1.00-2.33 ระดับ
ปานกลาง ชวงคะแนน 2.34-3.67 ระดับสูง ชวง
คะแนน 3.68-5.00 (Best, 1977)
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และการตรวจ
สอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือ (Reliability) โดยใชวธิ ี
หาคาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาช (Cronbach's
Alpha Coefficient) ไดเทากับ .80
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั ดําเนินการเก็บขอมูลวิจยั ครัง้ นี้ หลังได
ไดการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เลขที่ HE592068
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การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรม STATA version10 Texas USA
2007 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน) และใช
เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชคาความถี่
จํานวน รอยละ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาสูงสุด ตํา่
สุด ในการอธิบายคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดาน
ความรอบรูทางสุขภาพ ปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัย
ดานทัศนคติ และปจจัยอิทธิพลและภาพลักษณของ
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จังหวัดสกลนครและสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช สถิติ Simple logistic regression
พรอมดวยชวงเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% แลว
ประมาณคาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะนํา้ หนัก
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) > เพือ่ นําเขาจากสมการ (Hosmer & Le-

meshow, 2000) วิเคราะหแบบคราวละหลายตัวแปร
(Multivariate analysis) ดวยสถิติ Multiple logistic
regression แสดงคา adjusted OR และ 95%CI ตัดสิน
ใจและสรุปผลการศึกษาโดยพิจารณา Magnitude of
effect (คา Adjusted OR , คา 95% CI )

ผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร
เปนเพศหญิง รอยละ 63.29 อายุเฉลีย่ 38.18 ± 9.95 ป
สถานภาพสมรสคู รอยละ 56.95 สวนใหญสาํ เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 78.90 และคากลาง
รายได 23,090 บาทตอเดือน (รายไดตาํ่ สุด 8,900 บาท
ตอเดือน,รายไดสูงสุด 60,350 บาทตอเดือน) เปน
ตําแหนงดานบริหารรอยละ 45.57 ปฏิบตั งิ านในโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เฉลี่ย 13.10±10.44
ป ที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลมากที่สุด รอยละ 52.32
เกือบทั้งหมดไมสูบบุหรี่ รอยละ 89.03 และไมมีโรค
ประจําตัว รอยละ 89.45 แตกวาครึ่งดื่มสุรา รอยละ
54.43
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร (n = 237)
คุณลักษณะสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

150
87

63.29
36.71

64
73
50
50

27.00
30.00
21.10
21.10

82
135
20

34.60
56.96
8.44

128
48
45
16

54.01
21.24
19.91
7.08

26
187
24

10.97
78.90
10.13

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ป)
< 30 ป
30 – 40 ป
41 – 49 ป
≥ 50 ป
Mean ± SD: 38.18 ± 9.95 ป Median = 37 ป Min = 22 ป Max = 59 ป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
≤ 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
≥ 30 ป
Mean ±S.D. 13.10 ± 10.44 Median = 10 Min = 1 Max = 40
ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากร
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร (n = 237) (ตอ)
คุณลักษณะสวนบุคคล
รายไดตอเดือน
< 15,000 บาท
15,000 – 25,000 บาท
25,000 – 35,000 บาท
35,000 – 45,000 บาท
≥ 45,000 บาท
Mean ±SD: 25,525.91 ± 12,623.55 บาท/เดือน

จํานวน

รอยละ

65
59
46
51
16

27.43
24.89
19.41
21.52
6.75

108
83
46

45.57
35.02
19.41

124
113

52.32
47.68

211
26

89.03
10.97

129
108

54.43
45.57

212
25
8
5
2
11

89.45
10.55
3.38
2.11
0.84
4.64

Median = 23,090 Min = 8,900 Max = 60,350 บาท/เดือน
ตําแหนงปจจุบัน
ดานบริหาร
ดานวิชาการ
ดานบริการ
ที่อยูอาศัย
เขตเทศบาล
เขต อบต.
ประวัติการสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
ยังสูบอยู
ประวัติการดื่มสุรา
ไมเคยดื่ม
ยังดื่มอยู
โรคประจําตัว
ไมมี
มี
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
โรคขอเสื่อม
อื่นๆ
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กลุมตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขในโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดสกลนคร
รอยละ 25.32 เปนโรคอวน รอยละ17.72 มีภาวะนํ้า
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หนักเกิน รอยละ 48.52 นํ้าหนักปกติ และ รอยละ
8.44 ผอม

ตารางที่ 2 จํานวนรอยละ จําแนกตามระดับภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุข (n=237)
คาดัชนีมวลกาย
จํานวน
ภาวะผอม (BMI <18.5 กก./ตร.ม.2)
20
ปกติ (BMI 18.5-22.9 กก./ตร.ม.2)
115
ภาวะนํ้าหนักเกิน (BMI 23-24.9 กก./ตร.ม.2)
42
โรคอวน (BMI ≥ 25.00 กก./ตร.ม.2)
60
Mean ± S.D. = 22.75 ± 3.84 กก./ตร.ม.2 Median = 22.31 Min = 13.31 Max = 38.45

ตั ว แปรต น ที่ ผ  า นการวิ เ คราะห ห าความ
สัมพันธ แบบทีละคู (Bivariate analysis) ใชสถิติ
วิเคราะหสถิติ Simple logistic regression พบวา
มีความสัมพันธกับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล p-value นอยกวา 0.25 ถูกนํามา
วิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ แ บบหลายตั ว แปร
(Multivariate) ใชสถิตวิ ิเคราะหถดถอยพหุโลจิสติก
(Multiple logistic regression) ด ว ยเทคนิ ค
การวิ เ คราะห แ บบขจั ด ออกที ล ะตั ว (Backward

รอยละ
8.44
48.52
17.72
25.32

95% CI
12.66 – 29.18
37.90 – 58.22
10.22 – 25.81
16.87 – 34.65

elimination) พบวา ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะ
นํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล จั ง หวั ด
สกลนคร ไดแก ระดับการเขาถึงขอมูลสุขภาพใน
ระดับสูง (OR=1.88; 95 % CI: 1.02 to 3.45; p-value =
0.041) การรูเ ทาทันสือ่ สูง (OR=2.12; 95 % CI: 1.17
to 3.86; p-value = 0.014) การสูบบุหรี่ (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

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร ดวยการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร
(Multivariable analysis)
ตัวแปร
การเขาถึงขอมูลบริการสุขภาพ
สามารถเขาถึง
ไมสามารถเขาถึง

จํานวน % ภาวะนํ้าหนัก
เกินและโรคอวน

Crude
OR

Adjusted
OR

95 % CI

p-value
0.041

97
140

38.14
46.43

1
1.40

1
1.88

1.02 to 3.45
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ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร ดวยการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร
(Multivariable analysis) (ตอ)
ตัวแปร
การรูเทาทันสื่อ
ไมใช
ใช
การสูบบุหรี่
ไมสูบ
สูบ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสคู
หยา/หมาย/แยกกันอยู

จํานวน % ภาวะนํ้าหนัก
เกินและโรคอวน

Crude
OR

Adjusted
OR

95 % CI

p-value
0.014

98
139

33.67
49.64

1
1.94

1
2.12

1.17 to 3.86
0.053

211
26

40.28
65.38

1
2.80

1
2.42

0.99 to 5.92
0.001

82
135
20

26.83
54.07
25.00

1
3.21
1.47

1
2.98
1.26

1.62-5.48
0.42-3.73

หมายเหตุ: เมื่อควบคุมปจจัย เพศ, อายุ, ระยะเวลาการปฏิบัติงาน, ระดับการศึกษา, รายไดตอเดือน, ที่อยู
อาศัย, ทักษะการสือ่ สาร, การจัดการตนเอง, พฤติกรรมการบริโภค, ทัศนคติ, ความไมพงึ พอใจในภาพลักษณ,
อิทธิพลทางสังคมของสื่อ, อิทธิพลทางสังคมของเพื่อน, อิทธิพลทางสังคมของครอบครัว

อภิปรายผล
1. สถานการณภาวะนํ้าหนักเกินและโรค
อวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร
จากการศึ ก ษาสถานการณ ภ าวะนํ้ า หนั ก
เกินและโรคอวนของบุคลากรสาธารณสุขในโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร
พบวา บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัด มีภาวะนํ้าหนักเกิน รอยละ
17.72 และโรคอวน รอยละ 25.32 เนื่องจาก กลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนผูที่ปฏิบัติ
งานดานบริหาร ถึงรอยละ 45.57 ซึ่งมีลักษณะการ

ทํางานทีม่ กี จิ กรรมการเคลือ่ นไหวออกแรงนอยกวา
ลักษณะงานที่ตองใหบริการผูปวย ทําใหมีโอกาส
เกิดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนไดมากกวาผูที่
ปฏิบัติงานในลักษณะงานดานการใหบริการนั้นเอง
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา อุบัติ
การณ ภ าวะอ ว นลงพุ ง ของบุ ค ลากรโรงพยาบาล
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
การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ
เปนปจจัยความรอบรูทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ
กั บ ภาวะนํ้ า หนั ก เกิ น และโรคอ ว นของบุ ค ลากร
สาธารณสุขในจังหวัดสกลนคร พบวา บุคลากร
สาธารณสุขที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพและ
บริการสุขภาพมีโอกาสเกิดภาวะนํ้าหนักเกินและ
โรคอวน มากกวา กลุม ทีส่ ามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพ
และบริการสุขภาพเปน 1.88 เทา เนือ่ งจากการเขาถึง
ขอมูลสุขภาพจะทําใหรบั รูแ ละเกิดองคความรูจ นนํา
ไปสูก ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม
สามารถลดโอกาสเสีย่ งตอภาวะนํา้ หนักเกินและโรค
อวนไดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา ผู
ที่สามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่สามารถทราบถึง
ภาวะผิดปกติและสามารถทําการบําบัดรักษาอาการ
ผิดปกติกอนที่ความรุนแรงของโรคจะเพิ่มขึ้นไดดี
กวาผูที่ไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพเนื่องจาก
ความรอบรูท างสุขภาพและการเขาถึงบริการสุขภาพ
มีผลตอความเสี่ยงของการเจ็บปวยและเสียชีวิต
กอนวัยอันควรของประชาชน (Diederik, Bola, &
Jonathan, 2015) และพบวา การเขาถึงขอมูลสุขภาพ
สวนใหญเปนไปในลักษณะของผูรับผลการกระทํา
มากกวาการกําหนดรูปแบบหรือวิธีการเขาถึงดวย
ตนเองจึงสงผลให ความฉลาดดานสุขภาพในสวน
นี้มีไมมาก (เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี, 2556) และผล
การศึกษาครั้งนี้พบวา บุคลากรสาธารณสุขที่รูเทา
ทันสื่อมีโอกาสเกิดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา กลุมที่รู
เทาทันสื่อแตไมตระหนัก เปน 2.12 เทา สอดคลอง
กับการศึกษาที่ผานมาพบวา ผูเขาถึงและเกาะติด
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กับขอมูลขาวสารและบริการจะกลายเปนผูมีความ
รอบรูทางสุขภาพในการจัดการภาวะเงื่อนไขทาง
สุขภาพของเขา และเขาถึงการรักษาไดอยางเหมาะ
สม (Edwards, Wood, Davies, & Edwards, 2012)
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ มี ภ าวะนํ้ า หนั ก
เกินและโรคอวน อาจจะศึกษาคนควาความรูเรื่อง
สุขภาพอยูแลวจึงไมจําเปนตองพัฒนาองคความ
รูใหมๆ ที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม จึงทําใหการ
จัดการกับภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอวนของตนเอง
ไมประสบผลสําเร็จ
นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรสาธารณสุขที่
มีสถานภาพสมรสคู มีโอกาสเกิดภาวะนํ้าหนักเกิน
และโรคอวนมากกวาผูที่มีสถานภาพ โสด เปน 2.98
เทา เนือ่ งจากคนทีม่ คี รอบครัวมีทศั นคติในเรือ่ งการ
ใชชวี ติ ทีใ่ หความสําคัญกับการควบคุมนํา้ หนักนอย
ลง ในผูห ญิงจะประสบปญหาการตัง้ ครรภทาํ ใหการ
ลดนํา้ หนักไดยากและมีภาระการดูแลบุตร ทําใหการ
หาเวลาวางในการออกกําลังกายเปนเรื่องที่ลําบาก
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา
ผูชายและผูหญิงที่มีสถานภาพสมรสมีความเสี่ยง
ที่ จ ะเกิ ด ภาวะนํ้ า หนั ก เพิ่ ม ขึ้ น ได (Neovius K.,
Johanson K., & Kark M., 2009)

ขอเสนอแนะ
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ โรงพยาบาลส ง
เสริมสุขภาพตําบล ควรจัดกิจกรรมใหแกบุคลากร
สาธารณสุขในพื้นที่ใหมีเวลาวางในการออกกําลัง
กาย
2. ใชเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน
เชิงรุกในการดูแลสุขภาพ เนื่องจากการศึกษา พบ
วา กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงทางดานการ
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บริหารและพบมีภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอวน ควร
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหบุคลากร
ในกลุมนี้อยางจริงจัง
3. บุ ค ลากรทางด า นสาธารณสุ ข หรื อ ผู 
เกี่ ย วข อ ง นํ า ข อ มู ล ป จ จั ย ด า นการเข า ถึ ง ข อ มู ล
บริการสุขภาพและการรูเ ทาทันสือ่ ทีม่ คี วามสัมพันธ
กั บ ภาวะนํ้ า หนั ก เกิ น และโรคอ ว นของบุ ค ลากร
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ใ นการวางแผนใน
กระบวนการสรางความตระหนักในการดูแลตนเอง
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคลากรสาธารณสุข
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ
ประโยชนสูงสุด
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มหาวิทยาลัยขอนแกน และขอขอบพระคุณกลุม
ตัวอยางบุคลาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสกลนคร ที่กรุณาให
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