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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) แบบมีกลุ่มควบคุม (case-control study) นี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมของพนักงาน
กลุ่ ม ตั ว อย่ างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็ น พนั กงานโรงพยาบาลเอกชนระดับ ตติย ภูมิ แห่ งหนึ่ง จ านวน 264 คน
แบ่งเป็นกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม จานวน 132 คน และกลุ่มไม่เป็นเมตาบอลิกซินโดรม จานวน 132 คน โดยใช้เกณฑ์
การวินิจฉัยของ IDF เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา, Chi-square และ Logistic Regression ผลการศึกษา
พบว่าพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม และรายด้าน ด้านการบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
มีความสัมพันธ์กับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=.002, p=.005, p=.001 และ p= .034
ตามลาดับ) อย่างไรก็ตาม พบว่าการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเดียวที่สามารถทานายการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมได้ โดย
กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 11.04 เท่า ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สูบบุหรี่อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (OR = 11.04, 95%CI =1.37-88.86, p =.001) และสามารถทานายการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมได้ ร้อยละ 13.1
(Pseudo R2 = .131)

คาสาคัญ:พฤติกรรมสุขภาพ การเกิดเมตาบอลิกซินโดรม พนักงานโรงพยาบาล
ABSTRACT
This descriptive, case-control study aimed to examine health behaviors and the association
between health behaviors and critically metabolic syndrome of the employee in the tertiary level
of one private hospital. 264 participants including 132 with metabolic syndrome and 132 without
metabolic syndrome according to IDF criteria were purposively selected. Data were collected by
demographic sheet, questionnaire concerning health behaviors and recording form for health profile.
Descriptive statistics, Chi-square, and Logistic Regression were used to analyze the data. The results
of the study found that total health behaviors, and each domain including eating, smoking, and
alcohol drinking were significantly associated with metabolic syndrome (p=.002, p=.005, p=.001, and
p=.034 respectively). However, only smoking could predict occurrence of metabolic syndrome with
11.04 times of non-smokers at 13.1% (OR= 11.04, 95% CI = 1.37- 88.86, p=.001; Pseudo R2 = 0.131).

KEYWORDS: Health behaviors, Metabolic syndrome, Hospital employee
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บทนา
เมตาบอลิกซินโดรม (metabolic syndrome)
เป็ น กลุ่ ม อาการของความผิ ด ปกติ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาทาง
สาธารณสุขที่สาคัญอย่างหนึ่งในประเทศกาลัง พั ฒ นา
และพัฒนาแล้ว มีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญ
ต่ อการเกิด กลุ่ ม อาการของโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(cardiovascular disease) รวมทั้งโรคเบาหวานชนิดที่
2 ประกอบด้วย ระดับกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ระดับเอชดีแอล
ในเลือดต่า ค่าความดันโลหิตสูง ภาวะดื้ออินซู ลิน และ
ภาวะอ้วน (Grundy et al., 2004) และเป็นสาเหตุของ
อั ต ราการเกิด และอั ต ราการตายของกลุ่ ม อาการของ
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (Osganian & Ferranti,
2008)
ความชุ ก ของการเกิ ด เมตาบอลิ ก ซิ น โดรมมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การวินิจฉัยและพื้นที่
ศึ ก ษาผลการศึ ก ษาในชาวอเมริ ก า โดยใช้ เ กณฑ์ การ
วินิจฉัยของ NCEP ATP III พบความชุกของเมตาบอลิก
ซินโดรม ผู้ชาย ร้อยละ 23-31.63 และผู้หญิง ร้อยละ
21.9-30.25 (Ala’a et al., 2009) ในยุโรปมีความชุกต่า
กว่าอเมริกา ชาวสวีเดนพบผู้ชายร้อยละ 19 และผู้หญิง
ร้อยละ 13 ชาวโปรตุเกสพบผู้ชาย ร้อยละ 17.1 และ
ผู้หญิง ร้อยละ 22.8 และพบว่าความชุกต่าสุดในชาว
ญี่ปุ่น ผู้ชาย ร้อยละ 4.4 และผู้หญิง ร้อยละ 5.3 (Ala’a
et al., 2009) การส ารวจสุ ข ภาพประชากรไทยของ
ส านั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค ครั้ ง ที่ 3 (พ.ศ.
2546-2547) และครั้ ง ที่ 4 (พ.ศ. 2551-2552) พบ
ประชากรที่มีภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้น ผู้ชายจากร้อยละ
15.4 เป็นร้อยละ 18.6 และผู้หญิงจากร้อยละ 36.1 เป็น
ร้อยละ 45.0 (นิ ต ยา และคณะ, 2554) และจากการ
สารวจข้อมูลสุขภาพ ปี 2551-2552 พบความชุกของ
เมตาบอลิกซินโดรม ร้อยละ 23.2 ผู้ชาย ร้อยละ 19.5
และผู้ ห ญิ ง ร้ อ ยละ 26.8 พบในผู้ ช ายที่ อ ยู่ ใ นเมื อ ง
มากกว่ า ชานเมื อ ง ร้ อ ยละ 23.1 และร้ อ ยละ 17.9
ตามล าดั บ ส่ ว นผู้ หญิ ง ที่ อยู่ ในเมื องมากกว่ าชานเมือง
ร้อยละ 27.9 และร้อยละ 24.5 ตามลาดับ (Aekplakorn
et al., 2011)
ภาวะเมตาบอลิ ก ซิ น โดรมที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม
สูงขึ้น สอดคล้องกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่
สูงขึ้นในประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2556 จานวนและ
อัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
มากเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีพ.ศ. 2546 โดยพบโรคหัวใจ
ขาดเลือด เพิ่มเป็น 435.1 จาก 165.7 และโรคหลอด
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เลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาตเพิ่มเป็น 366.8
จาก 151.5 และอั ต ราตายต่ อ ประชากรแสนคนของ
โรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มเป็น 26.9 จาก 19.1 และโรค
หลอดเลือดสมองใหญ่หรืออั มพฤกษ์ อัมพาตเพิ่มเป็ น
36.1 จาก 29.1 (กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
พฤติกรรมสุขภาพเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิด
เมตาบอลิก ซิน โดรม โดยพบว่ า การได้ รั บน้ าตาลสู ง
พลังงานเกินความต้องการของร่างกาย ออกกาลังกายและ
มีกิจกรรมทางกายไม่พอเพียง ร่วมกับการสูบบุหรี่ หรือ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทาให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิด เมตาบอลิก ซิน โดรมเพิ ่ม ขึ ้น โดยพบว่ า ผู้ ที่ มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีน้าตาลมาก เช่น น้าอัดลม
เครื่องดื่มโซดา เป็นต้น มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม
1.20-1.44 เท่ า (Dhingra et al., 2007; Malik et al.,
2012) พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ได้รับพลังงานเกิน
เช่น การรับประทานอาหารมัน รับประทานอาหารมาก
เกินไป เป็นต้น มีโอกาสเกิดเมตาบอลิ กซินโดรม 1.283.37 เท่า (Shin et al., 2009) ผู้ที่ไม่ออกกาลังกายเทียบ
กับผู้ที่ออกกาลังกายสม่าเสมอ มีโอกาสเกิดเมตาบอลิก
ซิน โดรม 1.7 เท่า (Lee et al., 2005) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบว่าผู้ที่มีวิถีชีวิตแบบ Sedentary lifestyle
มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 1.37-2.10 เท่าของผู้ที่มี
การเคลื่อนไหวร่างกายสม่าเสมอ (Ford et al., 2005) ใน
ส่วนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่เทียบกับไม่
สูบ มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 1.61-2.24 เท่า (Kim
et al., 2009; Calo et al., 2013) ในผู้ชาย 1.57 เท่า และ
ผู้หญิงสูงถึง 13.19 เท่า (Watari et al., 2006) ผู้ที่เคยสูบ
บุหรี่เทียบกับไม่สูบ มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 2.39
เท่ า (Hong et al., 2009) ส าหรั บ การดื่ ม เครื่ องดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ พบว่ าผู้ ที่ ดื่ มแอลกอฮอล์ เที ยบกับไม่ ดื่ มมี
โอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 0.75-1.32 เท่า (Ala’a et
al., 2009; Chen et al., 2012) นอกจากนี้ ผู้ ที่ ดื่ ม
แอลกอฮอล์ ร่วมกับการไม่ ออกกาลั งกายและมี ประวั ติ
ครอบครัวที่มีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลื อด และโรคกล้ ามเนื้ อหั ว ใจขาดเลื อด มี
โอกาสเกิ ด เมตาบอลิ กซิ น โดรม 1.5 เท่ า (Lee et al.,
2005)
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่พบ ได้แก่ ช่วงอายุระหว่าง
50-59 ปี มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 3.1 เท่า อายุ
น้อยกว่า 57.5 ปี 1.46 เท่า อายุมากกว่าหรือเท่ า กับ
57.5 ปี 1.44 เท่า และคนไม่ทางาน 2.0 เท่า ผู้หญิงที่ไม่

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แต่งงาน 2.0 เท่า (OR = 2.0, 95% CI 1.2-3.3, p =.01)
(Park et al., 2004; Hui et al., 2010)
พนั ก งานโรงพยาบาลเป็ น บุ ค ลากรในที ม
สุขภาพที่มีหน้าที่ในการให้บริการสุขภาพโดยตรง หรือ
ร่วมเอื้ออานวยสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่ง
ควรจะมี ค วามรู้ แ ละการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
เหมาะสมลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งรวมถึง
เมตาบอลิกซินโดรม นอกจากนี้ สถานบริการสุขภาพที่
พนักงานเหล่านี้ปฏิบัติงานอยู่จะมีโครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัด
ให้มีสถานที่ออกกาลังกาย เช่นเดียวกับในพื้นที่ศึกษาซึ่ง
เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติ ยภูมิ มีพนักงานรวม
ประมาณ 4,000 คน ได้ ด าเนิ น การคั ด กรองปั ญ หา
สุ ข ภาพของพนั ก งาน ด้ ว ยโปรแกรมตรวจสุ ข ภาพ
พนักงานอายุ 40 ปีขึ้นไป จากการศึกษาข้อมูลการตรวจ
ร่างกายของพนักงาน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2543
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2549 พบว่ามีน้าหนักเกินหรืออ้วน อยู่
ที่ 22.2/1000 person-year และเพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ มี
ความดันโลหิตสูงอยู่ที่ 16.9/1000 person-year (ทวิป
และคณะ, 2554) ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดบริการสุขภาพ
ให้กับพนักงานที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้ อ งกั น โรค การรั ก ษาและการฟื้ น ฟู แต่ ยั ง ไม่ พ บ
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในบุคลากรกลุ่มนี้มาก่อน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานกับ
พฤติกรรมสุขภาพ
- การบริโภคอาหาร
- กิจกรรมทางกาย
- การควบคุมน้าหนัก
- การสูบบุหรี่
- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การเกิดเมตาบอลิกซินโดรม เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานและนาไปสู่การบริการส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมกับบริบทของพนักงานในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
สุ ขภาพกับ การเกิด เมตาบอลิ กซิ น โดรมของพนั ก งาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิ จั ย ที่ มี ม าก่ อ น พบว่ า พฤติ ก รรมสุ ขภาพที่ มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บก าร เกิ ด เม ต าบอลิ ก ซิ น โดรม
ประกอบด้วยด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย
การควบคุมน้าหนัก การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่
มี แอลกอฮอล์ (Ford et al., 2005; Lee et al., 2005;
Watari et al., 2006; Dhingra et al., 2007; Ala’a et
al., 2009; Hong et al., 2009; Kim et al., 2009;
Chen et al., 2012; Malik et al., 2010; Calo et al.,
2013) ดังรูปที่ 1

การเกิดเมตาบอลิกซินโดรม
- กลุ่มเป็นเมตาบอลิกซินโดรม
- กลุ่มไม่เป็นเมตาบอลิกซินโดรม

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(descriptive research) แบบมี กลุ่ ม ควบคุ ม (casecontrol study)
กลุ ่ม ตัว อย่า งเลือ กแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
พ นัก ง า นโร งพ ยาบ าล เอก ชนร ะดับ ต ติย ภูม ิใ น
กรุง เทพมหานคร โดยกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ คือ (1)
อายุระหว่าง 40-60 ปี ทั้งเพศชายและหญิง โดยเพศหญิง
ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ (2) ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 (3)
ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย กาหนดขนาดตัวอย่าง
จากงานวิจัยที่มีมาก่อนของคาโล และคณะ (Calo et al.,
2013) กาหนดระดับนัยสาคัญ (level of significant-α) =
.05 ทดสอบความคลาดเคลื่อน (power of analysis-1-β)
= 0.80 แทนค่าสูตร (วิษณุ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
264 คน จ าแนกเป็ นกลุ่ มเป็ นเมตาบอลิ กซิ นโดรมตาม
เกณฑ์การวินิจฉัยของ IDF (2006) จานวน 132 คน และ
กลุ่มไม่เป็นเมตาบอลิกซินโดรม จานวน 132 คน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2 ชุดที่พัฒนาโดย อาภาพร และคณะ (2546) และผู้วิจัย
ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
และภาวะสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ และ
แบบบั นทึกข้อมู ลผลการตรวจสุ ขภาพประจ าปี ที่ ผู้ วิ จั ย
พัฒนาขึ้น ดังนี้
1. แบบสอบถามข้ อมู ลส่ วนบุ คคลและภาวะ
สุขภาพ พัฒนาโดย อาภาพร และคณะ (2546) ซึ่งผู้วิจัย
ได้รับอนุญาตให้ใช้ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบั ติ งาน และ
ข้อมูลภาวะสุขภาพ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วย
ยาที่ใช้ประจา การเปลี่ยนแปลงของน้าหนัก การสูบบุหรี่
การออกกาลั งกาย การท างานอดิ เรก และประวั ติ การ
เจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว
2. แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาโดย
อาภาพร และคณะ (2546) ซึ่งผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้ใช้
ประกอบด้วยข้อคาถาม 23 ข้อ 5 ด้าน ได้แก่ การบริโภค
อาหาร กิจกรรมทางกาย การควบคุมน้าหนัก การสูบ
บุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ลักษณะการ
ตอบเป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่า 4 ระดั บ คือปฏิบั ติ
ประจา บางครั้ง นานๆครั้ง และไม่ปฏิบัติ ให้คะแนนเป็น
4, 3, 2 และ 1 ตามลาดับ สาหรับพฤติกรรมที่เหมาะสม
และให้คะแนนเป็น 1, 2, 3 และ 4 สาหรับพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม คะแนนรวมมีค่าระหว่าง 23-92 คะแนน
แบ่ ง เป็ น 3 ระดั บ คื อ 74-92 คะแนน มี พ ฤติ ก รรม
สุขภาพระดับสูง 55-73 คะแนน ระดับปานกลาง และ
23-54 คะแนน ระดับต่า
3. แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการตรวจสุ ข ภาพ
ประจาปี ได้แก่ น้าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย เส้นรอบ
เอว ระดับน้าตาลและไขมันในเลื อด และค่า ความดั น
โลหิต

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและภาวะสุ ข ภาพ และ
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ผู้พัฒนา (อาภาพร และ
คณะ, 2546) ได้ ต รวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 ท่ า น และได้ รั บ การทดสอบ
ความเชื่ อ มั่ น ชนิ ด ความสอดคล้ อ งภายในกั บ กลุ่ ม ที่ มี
ลั ก ษณะคล้ า ยกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 คน ได้ ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของครอนบาค (Cronbach’s
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coefficient alpha) เท่ า กั บ 0.72 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ผู้ วิ จั ย น ามาใช้ โ ดยไม่ ไ ด้ ดั ด แปลงข้ อ ค าถาม จึ ง ไม่
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาอีก แต่ได้ตรวจสอบความ
เชื่ อมั่ น ชนิ ดความสอดคล้ องภายในกับกลุ่ม ตัว อย่างที่
ศึ ก ษา จ านวน 264 คน ได้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
ของครอนบาคเท่ากับ 0.72

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรม
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต และโรงพยาบาลเอกชนที่ เป็ นพื้ นที่
ศึ ก ษา และขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ อ านวยฝ่ า ย
ทรัพยากรบุ คคล เมื่ อได้ รับอนุ ญาตให้ ท าวิ จัยได้ ผู้ วิ จัย
คัดเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างตามเกณฑ์ คุณสมบั ติ แนะน าตั ว
ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย วิธีการ ขั้นตอนการ
วิจัย การเก็บข้อมูล และระยะเวลาของการวิจัย พร้อมทั้ง
แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่ามีสิทธิปฏิเสธหรือถอนตัวจาก
การเข้าร่ วมวิ จั ยได้ ตลอดเวลา ข้อมู ลจะถู กเก็บไว้ เป็ น
ความลับและนาเสนอผลการศึกษาในลั กษณะภาพรวม
และนาไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น ผู้วิจัยจะตอบ
คาถามจนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ ปราศจากข้อสงสัย ยินดีและ
สมัครใจเข้าร่วมวิจัย จึงให้เซ็นใบยินยอมตามแบบฟอร์ม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล แล้ ว ผู้ วิ จั ย
ประสานงานกั บ ผู้ จั ด การคลิ นิ ก สุ ข ภาพพนั ก งาน
โรงพยาบาลเอกชน เพื่อขอข้อมูลพนักงานที่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพปี 2557 ผู้วิจัยตรวจสอบรายชื่อพนักงาน
เพื่อคัดกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ พบกลุ่ม
ตัวอย่าง ทาการพิทักษ์สิทธิ ขอข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ผลการตรวจร่ า งกายเพื่อจาแนกกลุ่ม เป็น และไม่เ ป็ น
เมตาบอลิ ก ซิน โดรม แจกแบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคลและภาวะสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพให้ตอบในห้องที่เป็นสัดส่วน ใช้เวลาประมาณ 15
นาที จนครบจานวนกลุ่มละ 132 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
บรรยายลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและ
พฤติกรรมสุขภาพโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) แสดงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติกรรมสุขภาพกับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม โดยใช้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถิ ติ Chi-square และ Logistic Regression ที่ ร ะดั บ
ความเชื่อมั่น (Confidence Interval) = ร้อยละ 95

ผลการวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจานวน 264 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 79.2 มีอายุระหว่าง 40-60 ปี อายุ
เฉลี่ย 47.13 ปี ส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย อายุ
46-60 ปี ร้ อ ยละ 59.1 มี ส ถานภาพสมรสคู่ ร้ อ ยละ
62.1 และมี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง านระหว่ า ง 2-35 ปี
ระยะเวลาเฉลี่ย 19.15 ปี ปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี มาก
ที่สุด ร้อยละ 49.2
2. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างจานวน 264
คน มีดัชนีมวลกายระหว่าง 17.83-39.68 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร ดั ช นี ม วลกายเฉลี่ ย 25.34 กิ โ ลกรั ม ต่ อ
ตารางเมตร ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการท้ว ม ร้ อยละ
35.6 มีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจาตัว ร้อยละ 73.9
เป็นโรคที่เกี่ยวกับเมตาบอลิกซินโดรมมากที่สุด ร้อยละ
47.2 และมี ม ากกว่าหรือเท่ากับ 2 โรค ร้อยละ 68.5
ส่วนใหญ่มียาที่ใช้ประจา ร้อยละ 66.3 มียาที่เกี่ยวกับ
เมตาบอลิ กซิ นโดรมมากที่สุ ด ร้อยละ 40.0 และมียา
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 รายการ ร้อยละ 55.7 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของน้าหนักตัวในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ
50.4 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 89.4 ไม่ออกกาลังกาย
ร้อยละ 43.9 ทางานอดิเรก ร้อยละ 58.0 ได้แก่ ทางาน

บ้าน ดูแลสวน/ทาสวน ทางานไม้ ล้างรถ ซ่อมรถ ติดตั้ง
แอร์/เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องเสียง
3. พฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน
3.1 พฤติ กรรมสุ ขภาพโดยรวม มี คะแนนอยู่
ระหว่าง 35-86 คะแนน (คะแนนเต็ม 92 คะแนน) เฉลี่ย
64.99 คะแนน เมื่อแบ่งคะแนนตามเกณฑ์ พบว่าส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนระดับปานกลาง ร้อยละ 72.0
3.2 พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร
มีคะแนนอยู่ระหว่าง 19-60 คะแนน (คะแนนเต็ม 64
คะแนน) เฉลี่ ย 44.40 คะแนน เมื่ อแบ่ ง คะแนนตาม
เกณฑ์ พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนระดับปาน
กลาง ร้อยละ 67.0
3.3 พฤติกรรมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย มี
คะแนนอยู่ระหว่าง 3-12 คะแนน (คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
เฉลี่ย 7.36 คะแนน เมื่อแบ่งคะแนนตามเกณฑ์ พบว่าส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนระดับต่า ร้อยละ 51.6
3.4 พฤติกรรมสุขภาพด้านการควบคุมน้าหนัก
มี ค ะแนนอยู่ ร ะหว่ า ง 2-8 คะแนน (คะแนนเต็ ม 8
คะแนน) เฉลี่ย 5.88 คะแนน เมื่อแบ่งคะแนนตามเกณฑ์
พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่ างมีคะแนนระดับปานกลาง
ร้อยละ 42.4
3.5 พฤติกรรมสุขภาพด้านการสูบบุหรี่ พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 94.7
3.6 พฤติกรรมสุขภาพด้านการดื่มแอลกอฮอล์
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ
74.6 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน
พฤติกรรมสุขภาพของ
พนักงาน
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
การบริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย
การควบคุมน้าหนัก
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ค่าต่าสุด-สูงสุด

X ± SD

35-86
19-60
3-12
2-8

64.99 ± 8.75
44.40 ± 6.75
7.36 ± 1.87
5.73 ± 1.67

ระดับพฤติกรรม
สูง
ปานกลาง
ต่า
n (ร้อยละ) n (ร้อยละ) n (ร้อยละ)
42 (15.9) 190 (72.0) 32 (12.1)
39 (14.8) 177 (67.0) 48 (18.2)
31 (11.7) 97 (36.7) 136 (51.6)
97 (36.8) 112 (42.4) 55 (20.8)
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
250 (94.7)
14 (5.3)
197 (74.6)
67 (25.4)
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับ
การเกิดเมตาบอลิกซินโดรมผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวม และรายด้านด้านการบริโภคอาหาร การ
สู บ บุ ห รี่ และการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ มี
ความสั มพั นธ์ กั บการเกิ ดเมตาบอลิ กซิ นโดรม อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p = .002, p = .005, p = .001 และ
p = .034 ตามล าดั บ ) และพบว่า พฤติก รรมสุข ภาพ

ด้า นสูบ บุห รี่เ ป็น ปัจ จัย เดีย วที ่ส ามารถท านายการ
เกิดเมตาบอลิ กซินโดรมได้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่มี
โอกาสเกิ ด เมตาบอลิ กซิ น โดรม 11.04 เท่ า ของกลุ่ ม
ตั วอย่ างที่ ไม่ สู บบุ หรี่ อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ (OR =
11.04, 95% CI = 1.37-88.86, p=.024) โดยสามารถ
ทานายได้ ร้อยละ 13.1 (Pseudo R2 = .131) ดังตารางที่
2 และ 3

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม ด้วยสถิติ Chi-square
กลุ่มเป็น
กลุ่มไม่เป็น
สถิติ
เมตาบอลิกซินโดรม
เมตาบอลิกซินโดรม
พฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน
p-value
n (ร้อยละ)
n (ร้อยละ)
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
ระดับสูง
11 (8.3)
31 (23.5)
12.282
.002
ระดับปานกลาง
101 (76.5)
89 (67.4)
ระดับต่า
20 (15.2)
12 (9.1)
การบริโภคอาหาร
ระดับสูง
11 (8.3)
28 (21.2)
10.551
.005
ระดับปานกลาง
91 (68.9)
86 (65.2)
ระดับต่า
30 (22.7)
18 (13.6)
กิจกรรมทางกาย
ระดับสูง
15 (11.4)
16 (12.1)
1.603
.449
ระดับปานกลาง
44 (33.3)
53 (40.2)
ระดับต่า
73 (55.3)
63 (47.7)
พฤติกรรมการควบคุมน้าหนัก
ระดับสูง
40 (30.3)
57 (43.2)
5.283
.071
ระดับปานกลาง
64 (48.5)
48 (36.4)
ระดับต่า
28 (21.2)
27 (20.5)
การสูบบุหรี่
ไม่สูบ
119 (90.2)
131 (99.2)
10.862
.001
สูบ
13 (9.8)
1 (0.8)
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ดื่ม
91 (68.9)
106 (80.3)
4.500
.034
ดื่ม
41 (31.1)
26 (19.7)
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบปัจจัยทานายการเกิดเมตาบอลิคซินโดรมของพนักงานด้วยสถิติ Logistic Regression
พฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน Coefficient (β) Wald ( ) p-value OR
95% CI
พฤติกรรมโดยรวม
1.339
.512
ระดับต่า
.588
1.315
.251
1.801
.659-4.920
ระดับปานกลาง
.497
.420
.517
1.643
.366-7.372
ระดับสูง
1.00
2.496
.287
การบริโภคอาหาร
1.121
1.433
.114
3.068
.763-12.337
ระดับต่า
.646
.540
.231
1.909
.662-5.500
ระดับปานกลาง
1.00
ระดับสูง
การสูบบุหรี่
สูบ
2.401
5.090
.024
11.035 1.370 – 88.855
ไม่สูบ
1.00
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ดื่ม
1.41
1.797
.180
1.513 .826 – 2.774
ไม่ดื่ม
1.00
Constant
.267
10.618
.001
2
-2 LogLikelihood = 338.714, Pseudo R = .131

สรุปและอภิปรายผล
1. พฤติกรรมสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับการ
เกิ ด เมตาบอลิ ก ซิ น โดรม พบว่ า มี พ ฤติ ก รรมด้ า นการ
บริโ ภคอาหาร การสู บ บุ หรี่ และการดื่ ม เครื่องดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ (ตารางที่ 2-3) อธิบายได้ว่า
1.1 การบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์กับ การ
เกิ ด เมตาบอลิ ก ซิ น โดรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p=.005) โดยพบว่ า กลุ่ ม ที่ เ ป็ น เมตาบอลิ ก ซิ น โดรมมี
พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารระดับสูงที่ต่ากว่ากลุ่มที่
ไม่ เ ป็ น เมตาบอลิ ก ซิ น โดรม (ร้ อ ยละ 8.3 VS ร้ อ ยละ
21.2) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มเป็นเมตาบอลิก
ซินโดรมมีพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
มากกว่ากลุ่มไม่เป็นเมตาบอลิกซินโดรม ในเรื่องของการ
รั บ ประทานขนมหวานเป็ น ประจ า ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
น้าตาลสูง คือ น้าชา กาแฟ น้าอัดลม รับประทานอาหาร
มากในมื้อเย็น รับ ประทานอาหารจุบจิบ รับประทาน
อาหารทอด อาหารที่ มี ไ ขมั น และกะทิ เป็น ประจา ซึ่ ง
อาหารเหล่านี้มีน้าตาลและไขมันสูง ทาให้กลุ่มตัวอย่างที่
เป็ น เมตาบอลิ กซิ น โดรมได้ รับ พลั ง งานมากเกิน ความ
ต้องการของร่างกายจึ งเก็บสะสมในรูป ของไขมั น ตาม
ส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับผลตรวจสุขภาพ
ประจาปีที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะโภชนาการเกิน ถึง
ร้อยละ 97.0 มี เส้ น รอบเอวเกิน ร้อยละ 82.6 ระดับ

น้าตาลในเลือดสูงร้อยละ 54.5 ระดับไตรกลีเซอไรด์ใน
เลือดสูง ร้อยละ 86.4 ระดับเอชดีแอลในเลือดต่า ร้อยละ
87.1 และความดันโลหิตสูง ร้อยละ 64.1 ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Dhingra et al., (2007) ที่
พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้าตาลสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทาให้
มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 1.44 เท่า อ้วน 1.31
เท่า เส้นรอบเอวเพิ่มขึ้น 1.30 เท่า ระดับน้าตาลในเลือด
สูง 1.25 เท่า ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง 1.25 เท่า
ระดับเอชดีแอลในเลือดต่า 1.32 เท่า และความดันโลหิต
สูง 1.18 เท่า สอดคล้องกับ การศึกษาของ Duffey et
al., (2010) ที่พบว่าทาให้ความเสี่ยงเส้นรอบเอวเพิ่มขึ้น
1.09 เท่า ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง 1.06 เท่า และ
ความดันโลหิตสูง 1.06 เท่า และการศึกษาของมาลิ ก
และคณะ (Malik et al., 2010) พบมีความเสี่ยงการเกิด
เมตาบอลิกซินโดรม 1.20 เท่า สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Shin et al., (2009) พบว่าการรับประทานอาหาร
มาก รับประทานอาหารจุบจิบ มีโอกาสเกิดเมตาบอลิก
ซินโดรม 2.37 เท่า และการรับประทานอาหารมัน มี
โอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 1.28 เท่า
1.2 การสู บ บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิด
เมตาบอลิกซินโดรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=.001)
มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 11.04 เท่า ของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ ไม่ สูบบุหรี่อย่ างมี นัย สาคัญทางสถิติ (OR =
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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11.04, 95% CI = 1.37-88.86, p=.001) และสามารถ
ทานายได้ ร้อยละ 13.1 โดยพบว่ากลุ่มเป็นเมตาบอลิก
ซินโดรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 9.8 และกลุ่มไม่เป็นเมตาบอลิก
ซินโดรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 0.8 อธิบายได้ว่าการสูบบุหรี่ มี
ผลต่อหลอดเลือดทาให้หลอดเลือดแข็งและความดันโลหิต
สูง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเผาผลาญ กระบวนการ
สลายไขมันทาให้ไขมันในเลื อดสู ง (Pyrgakis, 2009) ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศที่พบว่า
การสูบบุหรี่ทาให้มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม 1.682.23 เท่ า (Kim et al., 2009; Lin et al., 2015) และ
การศึ กษาของ Calo et al., (2013) พบว่ าคนที่ สู บบุ หรี่
มากกว่า 20 มวนต่อวัน มีโอกาสเกิดเมตาบอลิกซินโดรม
2.24 เท่า ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง 2.22 เท่า ระดับ
เอชดีแอลในเลือดต่า 2.49 เท่า
1.3 การดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับการ
เกิ ด เมตาบอลิ ก ซิ น โดรม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p=.034) โดยพบว่ า กลุ่ ม เป็ น เมตาบอลิ ก ซิ น โดรมดื่ ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.1 และกลุ่มไม่เป็น
เมตาบอลิกซินโดรมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ
19.7 อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพด้าน
การดื่มแอลกอฮอล์ที่ปฏิบัติประจา ได้แก่ ดื่มเบียร์ ดื่ม
เหล้า ทั้งเพศชายหรือหญิง และมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์
ตามแบบวิ ถี ชี วิ ต คนเมื อ ง ซึ่ ง การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์จะไปรบกวนการเผาผลาญของร่างกายเป็น
สาเหตุ ส าคั ญ ของการเกิ ด ไขมั น ในเลื อ ดผิ ด ปกติ
โดยเฉพาะระดั บ ไตรกลี เ ซอไรด์ และแอลกอฮอล์ ใ ห้
พลังงานสูงมากเกือบเท่าไขมัน จึงเร่งให้ร่างกายสะสม
ไขมั น ในช่องท้องมากขึ้น และยั ง กระตุ้ นการกินทาให้
รั บ ประทานอาหารมากเกิ น ไป และท าให้ น้ าหนั กตั ว
เพิ่มขึ้นได้ ทาให้เกิดภาวะต้านอินซูลินและโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้ด้วยอีกทั้งยังเป็นสาเหตุทาให้หลอดเลือด
แข็ ง และท าให้ ค วามดั น โลหิ ต สู ง (NIH, 2015) ผล
การศึกษานี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chen et al.,
(2012) พบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสเกิดเมตาบอลิก
ซินโดรม 1.24 เท่า
2. พฤติกรรมที่ไม่สัมพันธ์กับการเกิดเมตาบอลิก
ซินโดรม พบว่ามีพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย และ
การควบคุมน้าหนัก อธิบายได้ว่า
2.1 กิ จ กรรมทางกาย โดยพบว่ า กลุ่ ม เป็น
เมตาบอลิ ก ซิ น โดรมมี พ ฤติ ก รรมด้ า นกิ จ กรรมทาง
กายระดั บ สู ง ร้อยละ 11.4 และกลุ่มไม่เป็นเมตาบอลิก
ซิน โดรม ร้อยละ 12.1 ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั น อธิ บ ายได้ ว่า
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กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ตามลั ก ษณะความเป็ น คน
เมื อ ง ลั ก ษณะการท างาน เป็ น กะ เข้ า เวร เวลา
ท างานไม่ ส ม่ าเสมอ นอกจากนี ้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้
เคลื่ อ นไหวร่ า งกายโดยการเดิ น ในขณะปฏิ บัติง าน
อาจทาให้ เ ข้ า ใจว่ า มี กิ จ กรรมทางกายพอเพี ย งแล้ ว
จึ ง ทาให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ อ อกกาลั ง กายเพิ่ ม ขึ้ น ทาให้
ไม่พ บความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งพฤติก รรมด้า นกิจ กรรม
ทางกายกับการเกิด เมตาบอลิกซินโดรมผลการศึ กษา
นี ้ส อดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของปฏิ พ ัน ธ์ (2549)
พบว่าการออกกาลังกายไม่ มีความสัมพันธ์กับการเกิด
เมตาบอลิก ซิน โดรม แตกต่า งกับ การศึกษาของ Lee
et al., (2005) และ Ford et al., (2005) ที่พบว่าการ
ออกกาลังกายสัมพันธ์กับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม
1.37 ถึง 2.10 เท่า
2.2 การควบคุม น้าหนัก โดยพบว่า กลุ่ม เป็น
เมตาบอลิกซินโดรม มี พ ฤติ ก รรมด้ า นการควบคุ ม
น้าหนั ก ระดั บ สู ง ร้ อ ยละ 30.3 และกลุ่ ม ไม่ เ ป็ น
เมตาบอลิ ก ซิ น โดรม ร้ อ ยละ 43.2 เมื่อพิจารณา
เป็น รายข้อ พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งไม่ป ฏิบัติห รือ ปฏิบัติ
นานๆครั้ง ในการลดปริม าณอาหารร่ว มกับ ออกกาลัง
กาย หรือ การชั ่ง น้ าหนัก เพื ่อ การควบคุม หรื อ ลด
น้ าหนัก ใกล้เ คีย งกัน (ร้อยละ 38.6 VS ร้อยละ 38.6,
ร้อยละ 32.6 VS ร้อยละ 22.7) อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ไม่เกิดความตระหนักในเรื่องภาวะสุขภาพของตนเอง
ลัก ษณะของวิถีช ีว ิต แบบคนเมือ งที ่ม ัก จะซื ้อ อาหาร
รับ ประทาน มีพ ฤติกรรมรับ ประทานอาหารประเภท
บุฟ เฟต์ ทาให้ไ ม่ส ามารถลดปริม าณอาหารได้ และ
การเข้า ใจว่า การท างานท าให้ม ีก ิจ กรรมทางกาย
พอเพีย งแล้ว จึง ทาให้ก ลุ่ม ตัว อย่า งไม่อ อกกาลัง กาย
ทาให้ไ ม่พ บความสัม พัน ธ์ระหว่า งพฤติกรรมด้า นการ
ควบคุมน้าหนักกับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม
สรุปผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาพที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด เมตาบอลิ ก ซิ น โดรม ได้ แ ก่
พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่
และการดื่ ม แอลกอฮอล์ ส่ ว นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่
สัมพันธ์กับการเกิดเมตาบอลิกซินโดรม ได้แก่ พฤติกรรม
สุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย และการควบคุมน้าหนัก
อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตแบบคนเมืองลักษณะการทางาน
ซึ่งเป็นปัจจัยที่แสดงออกถึงพฤติกรรมสุขภาพ จากผล
การศึกษาที่ได้จึงเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคล
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ ใน
ครั้งนี้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สามารถทานาย
การเกิดเมตาบอลิก ซินโดรม คือการสูบบุหรี่ ดังนั้นจึง
ควรให้จัดกิจกรรมที่รณรงค์การลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
อย่ า งจริ ง จั ง ในกลุ่ ม พนั ก งานของโรงพยาบาล เพื่ อ
ป้องกันการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมรายใหม่ และลดการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน
ของเมตาบอลิกซินโดรม
2. ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลในกลุ่มพนักงาน
ที่ เ ป็ น เมตาบอลิ ก ซิ น โดรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ใ นการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น โดยมุ่ ง เน้ น การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่การบริโภคอาหารและ
การออกกาลังกาย
ข้อเสนอแนะสาหรับ วิจัยครั้งต่อไปควร ศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการ
ออกกาลังกายและการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพที่ทาง
โรงพยาบาลจั ด ให้ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด บริ ก าร
ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
พนักงาน
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