วิกฤตปัญหาโรคอ้วน: ภัยเศรษฐกิจ พิษสังคม
นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี
กลุ่มศึกษานโยบายสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

1. ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน: วิกฤตที่ยังมืดมน
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนจัดเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญของประชาคมโลก และยังเป็น
ปรากฏการณ์ที่พบในแทบทุกประเทศ อุบัติการณ์ของภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนและความรุนแรง
ของปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์การอนามัยโลก1 รายงานว่า
ใน พ.ศ. 2548 มีประชากรโลกมากถึง 1.6 พันล้านคน จัดอยู่ในภาวะน�้ำหนักเกิน และ 400 ล้านคน
จัดอยูใ่ นภาวะอ้วน แต่มกี ารคาดการณ์วา่ ประชากรโลกทีม่ ภี าวะน�ำ้ หนักเกินจะเพิม่ เป็น 2.3 พันล้านคน
และโรคอ้วนเพิม่ เป็น 700 ล้านคนใน พ.ศ. 25582 ทิศทางการเปลีย่ นแปลงนีพ้ บได้ทงั้ ในประเทศพัฒนา
แล้วและก�ำลังพัฒนา ในแทบทุกกลุ่มประชากรของสังคม และในทุกกลุ่มอายุ องค์การอนามัยโลก
รายงานว่า มีประชากรเด็กต�่ำกว่า 5 ปี มากถึง 22 ล้านคนอยู่ในภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน ในจ�ำนวน
นี้ ประมาณสามในสี่อยู่ในประเทศรายได้ปานกลางและต�่ำ1
จากการส�ำรวจสุขภาพ โดยการตรวจร่างกายในประเทศไทยซึง่ ด�ำเนินการโดยระเบียบวิธวี จิ ยั
และเครื่องมือที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างเวลา แสดงให้เห็นว่าภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน
ในประเทศไทยมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งในประชากรชายและหญิง ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง
แม้ว่าประชากรชายจะมีความชุกต�่ำกว่าหญิง แต่มีอัตราการเพิ่มที่รวดเร็วกว่า การส�ำรวจในปี 255125523 พบว่าประชากรผู้ใหญ่เพศหญิงของไทยถึงร้อยละ 40.7 ที่มีดัชนีมวลกาย 25 ก.ก./ตารางเมตร
ขึ้นไป และ ร้อยละ 45 ที่มีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร และเมื่อจ�ำแนกตามเขตที่อยู่พบว่าความชุกของ
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนโดยดัชนีมวลกายในประชากรในเขตเมืองและในเขตกรุงเทพมหานคร
ยังมีสัดส่วนสูงกว่าภูมิภาคอื่น แต่ในประชากรหญิงก็มีสัดส่วนที่ต่างกันไม่มากนักระหว่างประชากร
ในเขตเมืองและชนบท (ร้อยละ 44.9 และ 38.8) ในขณะที่ประชากรชายมีความแตกต่างสูงกว่า (36.1
และ 25.1)
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ตารางที่ 1

ความชุกของภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน และภาวะน�้ำหนักน้อยจากการส�ำรวจ
สุขภาพ 2534-2552 (หน่วย ร้อยละ)3,4
ความชุกของภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน
ความชุกของภาวะน�ำ้ หนักน้อย
ดัชนีมวลกาย*
รอบเอวเกินก�ำหนด**
ดัชนีมวลกาย***
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ครั้งที่ 1 (2534-2535)
ครั้งที่ 2 (2539-2540)
ครั้งที่ 3 (2546-2547)
ครั้งที่ 4 (2551-2552)

7.7
13.2
22.5
28.3

15.7
25.0
34.4
40.7

15.4
18.6

36.1
45.0

56.9
32.4
11.6
9.4

41.0
26.1
9.6
7.6

หมายเหตุ * 25 กก/ตารางเมตร ขึ้นไป
** 90 เซนติเมตรสำ�หรับชาย และ 80 เซนติเมตร สำ�หรับหญิง
*** ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กก/ตารางเมตร

จากข้อมูลในตารางที่ 1 ยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเปลีย่ นแปลงน�ำ้ หนักของประชากรไทย
ในลักษณะการเปลีย่ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ สังคม (collective change) นัน่ คือการลดลงของภาวะ
น�้ำหนักน้อยอย่างรวดเร็ว ลดลงถึงร้อยละ 83.5 ในประชากรชาย และร้อยละ 81.5 ในประชากรหญิง
ภายในระยะเวลาไม่ถึง สองทศวรรษระหว่าง พ.ศ. 2534-2552 ในขณะที่ภาวะน�้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นถึง
3.65 เท่าในชายและ 2.6 เท่าในเพศหญิงในช่วงเวลาเดียวกัน

2. ผลกระทบจากภาวะน้ำ�หนักเกินและโรคอ้วน: กว้าง ไกล หลายมิติ
ปัญหาภาวะน�้ำหนักเกินและความอ้วนจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ส�ำคัญอันดับต้นๆ
ของประชากรโลก ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนสร้างผลกระทบทางสุขภาพมากมาย ทั้งผลกระทบ
เฉียบพลันและปัญหาเรื้อรัง ทั้งปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต โครงการการศึกษาภาระโรคของ
องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าร้อยละ 58 ของโรคเบาหวาน ร้อยละ 21 ของโรคหลอดเลือดหัวใจ
และร้อยละ 42 ของโรคมะเร็งเกีย่ วข้องกับภาวะโรคอ้วน5 นอกจากนัน้ ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างความ
รุนแรงของโรคอ้วนและของโรคทีพ่ บร่วม และในภาพรวมยังมีผลลดอายุคาดเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยด้วย6
เมือ่ พิจารณาภาระโรคจากปีแห่งสุขภาวะทีส่ ญ
ู เสียไปปรับด้วยความพิการ (disability-adjusted
life years/DALYs) ภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน (คือกลุม่ ทีม่ ดี ชั นีมวลกาย 25 ก.ก./ตารางเมตร ขึน้ ไป)
ก่อภาระโรคเป็นอันดับเจ็ด ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาใน พ.ศ. 25442 ในประเทศไทย ภาวะน�้ำหนัก
เกินและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึงสองหมื่นราย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของการ
เสียชีวิตทั้งหมดใน พ.ศ. 25477 ในจ�ำนวนนี้เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 12,404 คน และ
ก่อจ�ำนวนปีของชีวิตที่เสียไป 366,370 ปี8 โดยภาวะน�้ำหนักเกินจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ
สองในประชากรหญิงไทย และอันดับหกในประชากรชาย ก่อภาระโรค คิดเป็นประมาณร้อยละ 6 และ
ร้อยละ 2 ของภาระโรคทั้งหมดตามล�ำดับ7
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นอกจากปัญหาต่อสุขภาพ ผูท้ มี่ ภี าวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วนจะประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวติ
จากผลของภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน โดยความบกพร่องนีจ้ ะเป็นสัดส่วนตามระดับความรุนแรง
ของโรคอ้วน9 และเป็นการบกพร่องทัง้ ด้านสุขภาพโดยทัว่ ไป การเจ็บป่วย และด้านสุขภาพจิต10 การศึกษาใน
ประเทศไทยโดยมนทรัตม์และคณะ8 ก็พบข้อมูลในทิศทางเดียวกันคือผูป้ ว่ ยโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย 30 ขึน้ ไป)
มีคะแนนคุณภาพชีวติ ต�ำ่ กว่า ผูท้ มี่ ภี าวะน�ำ้ หนักเกิน (ดัชนีมวลกาย 25-29.9 ก.ก./ตารางเมตร) ซึง่ มีคะแนน
ต�ำ่ กว่าผูท้ ไี่ ม่มภี าวะน�ำ้ หนักเกิน (ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 25 ก.ก./ตารางเมตร) โดยความบกพร่องนีพ้ บชัดเจน
ในกลุม่ คะแนนด้านการเคลือ่ นไหว และด้านการเจ็บปวดไม่สขุ สบาย นอกจากคุณภาพชีวติ โดยรวมแล้ว
การศึกษาในประเทศรายได้สงู ยังพบว่าโรคอ้วนยังมีผลกระทบเชิงลบต่อโอกาสในการจ้างงาน ในการศึกษา
การสมรส และการไม่ถกู ทอดทิง้ จากสังคม11
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนก่อผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อสังคม โดยมีความชัดเจน
ที่สุดในมิติของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ทั้งที่จ่ายโดยผู้ป่วยและครอบครัว และที่รองรับโดยสังคมโดย
รวม การศึกษาในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว6 มีการประมาณการว่าค่าใช้จา่ ยทางสุขภาพต่อหัวประชากร
(health expenditure per capita) จากโรคอ้วนมีมลู ค่าระหว่าง 32-285 เหรียญสหรัฐ และค่าใช้จา่ ย
โดยรวมมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 2-4 ของค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 0.1-1.4
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (gross domestic product/GDP) ในสหราชอาณาจักรค่าใช้จ่าย
รวมในการรักษาพยาบาลโรคอ้วนมีมูลค่าถึง 3.3-3.7 พันล้านปอนด์12 โดยการศึกษาในสหรัฐอเมริกา
แสดงให้เห็นว่าระดับค่าใช้จ่ายแปรผันตามความรุนแรงของภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน13
การศึกษาในประเทศไทยใน พ.ศ. 2552 พบว่า ต้นทุนรวมต่อสังคมของภาวะน�ำ้ หนักเกินและ
โรคอ้วนมีมูลค่า 12,142 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของ GDP ในปีเดียวกัน โดยแบ่งเป็นต้น
ทุนทางตรงจากค่ารักษาพยาบาลมีมูลค่า 5,584 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางอ้อมจากการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรและการขาดงานมีมูลค่ารวม 6,358 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ต้นทุนต่อสังคมจากภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน (หน่วย ล้านบาท)8
		
ต้นทุนทางตรง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ต้นทุนทางอ้อม
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ขาดงานจากการรักษาพยาบาล
ต้นทุนรวม
ร้อยละของ GDP

มูลค่า (ล้านบาท)

ร้อยละ

5,584
850
4,734
6,358
5,864
694
12,142
0.13

46
54
100
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3. ปัจจัยของภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน: สิ่งแวดล้อมและพาหะของปัญหา
จากแนวคิดของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญปัญหาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนขององค์การ
อนามัยโลกเป็นรากฐาน14 พัฒนาการของโรคอ้วนมาจากการควบคุมพลังงาน (energy regulation)
ทีข่ าดความสมดุลระหว่างการรับและใช้พลังงาน (energy intake และ energy expenditure) ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนแบ่งได้เป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
การใช้พลังงาน ปัจจัยส่วนบุคคลเชิงชีวภาพ (individual/ biological susceptibility) และปัจจัยทาง
สิง่ แวดล้อม ทัง้ สีก่ ลุม่ ปัจจัยนี้ มีองค์ประกอบทีท่ งั้ ปรับเปลีย่ นได้ ปรับเปลีย่ นได้ยาก และปรับเปลีย่ นไม่
ได้ เช่น กลุม่ ปัจจัยส่วนบุคคลเชิงชีวภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม อัตราเมตาบอลิสมพืน้ ฐาน (basal
metabolic rate) หรือความแตกต่างในการตอบสนองต่อสารอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน มิใช่เพียงการบริโภคใน
ปริมาณมากเท่านัน้ ยังมีอกี หลายปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องเช่น ชนิดและทีม่ าของอาหาร สัดส่วนของสารอาหาร
จ�ำนวนมือ้ อาหาร การงดอาหาร เวลาทีท่ านอาหาร การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เวลาทีใ่ ช้ในการทานอาหาร
ขนาดของค�ำ  ไปจนถึงลักษณะการบดเคี้ยว ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนของปริมาณและรูปแบบการบริโภคของประชากรไทยทีม่ ผี ลส�ำคัญต่อการเติบโตของวิกฤตภาวะ
น�้ำหนักเกินและโรคอ้วน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านแหล่งพลังงานที่ประชากรไทยบริโภค การ
บริโภคอาหารที่ให้พลังงานสูง และการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารประเภทเส้นใย (fiber) ควบคู่กับ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการใช้พลังงานของประชากรไทย15
Swinburn และ Egger ได้เสนอแนวคิดทีอ่ ธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของบุคคลทีม่ ภี าวะน�ำ้ หนัก
เกินและโรคอ้วนที่มีส่วนท�ำให้การแก้ปัญหายากขึ้น ในลักษณะของวงจรแห่งความเลวร้าย (vicious
cycle) ได้แก่ ความยากล�ำบากในการเคลือ่ นไหว (movement inertia and mechanical dysfunction)
เงื่อนไขสภาพจิตใจ กลไกการบริโภค (diet cycle) และ เศรษฐฐานะทางสังคม ในขณะที่ปัจจัยที่ช่วย
ยับยัง้ ภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วนมักมีความเข้มแข็งไม่เพียงพอทัง้ ปัจจัยด้านจิตใจและแรงสนับสนุน
ทางสังคม16
พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการใช้พลังงาน ล้วนมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยสิง่ แวดล้อม
รอบตัว ซึ่งมีตั้งแต่ปัจจัยในระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก มีทั้งปัจจัยทาง
กายภาพไปจนถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคม เช่น วิถชี วี ติ การรับรูแ้ ละมุมมองของสังคม
ในการมองปัญหาโรคอ้วนและคนอ้วน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ก�ำลังซื้อและราคาของอาหารมีความ
ส�ำคัญกับพฤติกรรมการบริโภค รวมไปถึงผลของภาวะวิกฤตทางอาหารในช่วงเวลาที่ผ่านมา นโยบาย
การเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่นโยบายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งและผังเมืองก็มีความส�ำคัญต่อ
แบบแผนการมีกจิ กรรมทางกาย กระแสโลกาภิวฒ
ั น์มอี ทิ ธิพลต่อการระบาดของภาวะน�ำ้ หนักเกินและ
โรคอ้วน ผ่านหลายกลไก เช่น การลงทุนข้ามชาติของผู้ประกอบการอุตสาหกรมอาหารและเครื่องดื่ม
การปรับเปลีย่ นค่านิยมในการบริโภคอาหารและลักษณะการเข้าถึงอาหาร แนวทางการมีกจิ กรรมทาง
กาย และการโฆษณา
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สิ่งแวดล้อมรอบตัวในในปัจจุบันมีลักษณะที่ส่งเสริมสนับสนุนภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน
นิยมเรียกว่า obesogenic environment ซึ่งหมายถึงลักษณะสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้การบริโภค
อาหารพลังงานสูงท�ำได้ง่ายขึ้น เช่น การความสะดวกในการซื้อ ราคาที่ถูกลงเมื่อซื้อในขนาดที่ใหญ่
ขึ้น และการโฆษณา ในขณะที่การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และการมีกิจกรรมทางกายท�ำได้ยาก
ขึ้น เช่น ราคาของผักผลไม้ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การออกแบบเมือง ระบบคมนาคม ที่
ไม่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
อุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทส�ำคัญต่อวิกฤตภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน โดยเฉพาะบทบาท
ต่อการขายและการท�ำการตลาดของสินค้าที่ส่งเสริมภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน (obesogenic
product) เช่น อาหารและเครื่องดื่มพลังงานสูง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบาย และยานพาหนะ ซึ่ง
ล้วนเป็นสินค้าทีส่ ร้างผลก�ำไรต่อผูป้ ระกอบการ ดังนัน้ การเติบโตของธุรกิจเหล่านีจ้ งึ มีผลต่อวิกฤตภาวะ
น�้ำหนักเกินและโรคอ้วน17 และปัญหาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน จึงถูกเรียกว่าเป็น ปัญหาที่มีผล
จากผู้ประกอบการ (industrial epidemic)18 ซึ่งหมายถึงปัญหาด้านสุขภาพที่มีผลจากสินค้าในท้อง
ตลาด เช่นเดียวกับปัญหาสุราและยาสูบ ในแนวคิดดังกล่าว อุตสาหกรรมอาหารเปรียบได้กับพาหะ
(vector) ของปัญหา โดยมีอิทธิพลส�ำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมแบบ obesogenic19  เช่นการ
ออกผลิตภัณฑ์และการท�ำการตลาดอาหารทีม่ พี ลังงานสูงหรือมีปริมาณมาก นอกจากนัน้ อุตสาหกรรม
บางส่วนยังมีบทบาทที่ยับยั้ง หักเห และลดทอน โอกาสในการพัฒนาและความเข้มแข็งของมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในการจัดการปัญหา    
การเติบโตของอุตสาหกรรมระดับนานาชาติในประเทศก�ำลังพัฒนา การลงทุนจากต่างชาติ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตของภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน
ในสังคมประเทศรายได้น้อยและปานกลางต่างๆ18 โดยเฉพาะผลที่มีต่อสภาพแวดล้อมของการบริโภค
อาหารในกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีอัตราการเติบโตของอาหารพลังงานสูงและน�้ำอัดลมสูงกว่ากลุ่ม
ประเทศรายได้สงู อย่างชัดเจน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มของปัญหาทีน่ า่ จะรุนแรงขึน้ ในประเทศ
รายได้ปานกลางและต�่ำ

4. นโยบายในการจัดการปัญหาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน: เรื่องของเราทุกคน
แนวทางการจัดการกับภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีหลากหลายมาตรการ นอกจาก
มาตรการระดับบุคคลที่สังคมมักนึกถึง เช่น การให้ความรู้ การจัดการกับผู้ป่วยโรคอ้วน การพยายาม
ลดความอ้วนด้วยวิธีการต่างๆ (ทางโภชนาการ ทางการแพทย์ และด้านการออกก�ำลังกาย) สังคมยัง
สามารถจัดการกับปัจจัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน โดยเฉพาะมาตรการทีม่ ผี ล
ต่อสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี อ่ พฤติกรรมการบริโภคและการใช้พลังงานของประชากรในสังคม เช่น มาตรการทาง
ภาษีและราคาของอาหาร มาตรการควบคุมและจัดการการเข้าถึงอาหารในเชิงกายภาพ (availability
and accessibility) มาตรการการควบคุมการท�ำการตลาดของอาหาร มาตรการรณรงค์สาธารณะ
มาตรการจัดการกับสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย
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กล่าวได้ว่าสังคมไม่สามารถพึ่งพามาตรการใดเพียงมาตรการเดียวได้ แต่ต้องการกรอบ
นโยบายที่ไม่ได้มีลักษณะผสมผสาน (comprehensive) ระหว่างมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการในการ
การจัดการกับกลุ่มปัจจัยด้านบุคคล (host approach) กลุ่มมาตรการที่จัดการกับพาหะของปัญหา
หรืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (vector approach เช่นการสนับสนุนการปรับสูตรอาหาร)
และ กลุ่มมาตรการที่จัดการกับสภาพแวดล้อมของอาหาร (environment approach) นอกจากนั้น
กรอบนโยบายยังควรครอบคลุมกลุม่ ประชากรต่างๆ และระบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหา19 เช่นระบบ
บริการสุขภาพ คมนาคมขนส่ง การศึกษา สื่อมวลชน เป็นต้น
การพัฒนาระบบสนับสนุนนโยบายก็เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อความส�ำเร็จของมาตรการ ระบบเหล่า
นี้ รวมถึงการสร้างความมุ่งมั่นทางการเมือง การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ การสร้างกลไกเพื่อ
รองรับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ  กลไกการประสานงาน กลไกการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และ
กลไกการติดตามประเมินผล รวมถึงการพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้ทางวิชาการ      
มาตรการในการจัดการกับสภาพแวดล้อม อาจจะมีลักษณะการแทรกแซงระบบตลาดของ
อาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ มักจะเป็นประเด็นถกเถียงถึงความชอบธรรม (eligibility) ของรัฐในแทรกแซง
ระบบตลาด อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่สัมพันธ์กับภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน โดย
เฉพาะในกลุ่มประชากรเด็กนั้น มีลักษณะเป็นตลาดที่ล้มเหลว (market failure) จากลักษณะส�ำคัญ
สามประการ นัน่ คือการตัดสินใจบริโภคทีไ่ ม่ได้ตงั้ อยูบ่ นเหตุผลอย่างสมบูรณ์ (imperfect rationality)
และเป็นอิสระอย่างเต็มที่ ข้อมูลที่ไม่เท่าทันกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต และประเด็นผลกระทบต่อ
ภายนอก (externality) ของปัญหาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน20 และเนื่องจากสภาวะตลาดที่ล้ม
เหลวนีเ่ อง ทีท่ ำ� ให้รฐั สามารถใช้นโยบายสาธารณะเพือ่ เข้าไปจัดการกับตลาดอาหารเพือ่ ควบคุมปัญหา
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้ เช่นเดียวกับการจัดการปัญหาสุขภาพอื่นๆ17
มาตรการในกลุม่ ต่างๆ มีความแตกต่างกันในมิตขิ องประสิทธิผล และต้นทุน-ประสิทธิผล หรือ
ความคุม้ ค่า อย่างไรก็ตามข้อมูลวิชาการในด้านประสิทธิผลและความคุม้ ค่ามีอยูจ่ ำ� กัดและมักเป็นการ
ศึกษาในประเทศรายได้สูง การน�ำมาใช้จึงต้องมีความระมัดระวัง Gortmaker และคณะ21 ได้ท�ำการ
เปรียบเทียบมาตรการต่างๆ 20 ประเภท ในบริบทของประเทศออสเตรเลียในมิติของประสิทธิผล
(หน่วย : ปีแห่งสุขภาวะที่ป้องกันได้/ DALYs saved) และความคุ้มค่า (หน่วย : เหรียญออสเตรเลียต่อ
ปีแห่งสุขภาวะที่ป้องกันได้/ Dollars per DALYs saved) ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งจะเห็นว่ามาตรการ
ทางภาษีอาหารพลังงานสูง การควบคุมโฆษณา ฉลากอาหารแบบสีสญ
ั ญาณจราจร เป็นกลุม่ มาตรการ
ที่มีประสิทธิผลและความคุ้มค่าสูง และเป็นข้อสังเกตได้ว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะจ�ำเป็นต้องอาศัย
กฎหมายเป็นเครือ่ งมือทางนโยบาย  ส่วนมาตรการการรณรงค์ การจัดกิจกรรมเฉพาะส�ำหรับผูป้ ว่ ยและ
เด็กอ้วน และการให้บริการทางการแพทย์ (ยกเว้นการผ่าตัดรัดกระเพาะอาหาร) เป็นกลุ่มมาตรการที่
มีประสิทธิผลและความคุ้มค่าต�่ำ
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ตารางที่ 3

ประสิทธิผลและความคุม้ ค่าของมาตรการต่างๆ ในการจัดการภาวะน�ำ้ หนักเกินและ
โรคอ้วนในบริบทของประเทศออสเตรเลีย

กลุ่มเป้าหมาย ปีแห่ง
		
สุขภาวะ
		
ที่ป้องกันได้
		
DALYs
ขึ้นภาษีอาหารพลังงานสูง
ร้อยละ10
ฉลากอาหารแบบสีสัญญาน
จราจร
ควบคุมโฆษณาอาหาร
พลังงานสูง
ให้สุขศึกษาเพื่อลดเวลา
ที่ใช้อยู่หน้าจอโทรทัศน์
คอมพิวเตอร์  
โปรแกรมด้านโภชนาการ
และกิจกรรมทางกาย
ที่โรงเรียน
สุขศึกษาเพื่อลดการบริโภค
เครื่องดื่มรสหวาน
โปรแกรมกิจกรรมทีค่ รอบครัว
ส�ำหรับเด็กอ้วน
โปรแกรมกิจกรรมที่โรงเรียน
ส�ำหรับเด็กอ้วน

ต้นทุนในการ
ด�ำเนินการ
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)

ความคุ้มค่า ล�ำดับของ
(เหรียญ/ปี ประสิทธิผล
แห่งสุขภาวะ		
ที่ป้องกันได้)		

ล�ำดับ
ของ
ความ
คุ้มค่า

ผู้ใหญ่ทั่วไป

559

18

32.2

1

2

ผู้ใหญ่ทั่วไป

45.1

81

1,796.0

3

5

0-14 ปี

37

0.13

3.5

4

1

8-10 ปี

8.6

27.7

3,220.9

6

7

8

40

5,000.0

7

9

7-11 ปี

5.3

3.3

622.6

8

3

10-11 ปี อ้วน

2.7

11

4,074.1

10

8

0.27

0.56

2,074.1

19

6

12.3

130

10,569.1

5

11

0.5

6.3

12,600.0

14

12

140

120

857.1

2

4

1.6

51.2

32,000.0

13

13

3

140

46,666.7

9

14

1.9

94

49,473.7

12

15

เด็กประถม 6 ปี

7-10 ปี
น�้ำหนักเกิน
และอ้วน
ผ่าตัดรัดกระเพาะอาหาร 14-19 ปี
ส�ำหรับวัยรุ่น
อ้วนรุนแรง
ให้ค�ำปรึกษาเด็กโดยแพทย์ 5-9 ปี น�้ำหนัก
เกินและอ้วน
ผ่าตัดรัดกระเพาะอาหาร ผู้ใหญ่
ส�ำหรับผู้ใหญ่
อ้วนรุนแรง
โปรแกรมกิจกรรมที่โรงเรียน เด็กประถม 6 ปี
โดยไม่มีกิจกรรมทางกาย
รณรงค์การบริโภคและ
ผู้ใหญ่ น�้ำหนัก
ออกก�ำลังกาย
เกินและอ้วน
รณรงค์ลดบริโภคไขมัน
ผู้ใหญ่ น�้ำหนัก
เกินและอ้วน
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กลุ่มเป้าหมาย ปีแห่ง
		
สุขภาวะ
		
ที่ป้องกันได้
		
DALYs
โปรแกรมกิจกรรมหลัง
เวลาเรียน
รณรงค์ให้ชั่งน�้ำหนัก
เป็นประจ�ำ 
รณรงค์การลดน�้ำหนัก
รณรงค์การเดินทาง
ไปโรงเรียน
การใช้ยาลดความอ้วน
(Orlistat)
การจัดให้มีการ
เดินไปโรงเรียน

เด็กประถม
5-11 ปี
ผู้ใหญ่ทั่วไป

ต้นทุนในการ
ด�ำเนินการ
(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย)

ความคุ้มค่า ล�ำดับของ
(เหรียญ/ปี ประสิทธิผล
แห่งสุขภาวะ		
ที่ป้องกันได้)		

ล�ำดับ
ของ
ความ
คุ้มค่า

0.5

40.3

80,600.0

14

16

0.5

5

10,000.0

14

10

ผู้ใหญ่ทั่วไป
เด็กประถม
10-11 ปี
ผู้ใหญ่ อ้วน

0.038
0.09

4
13.1

105,263.2
145,555.6

18
20

18
19

2.1

1500

714,285.7

11

20

เด็กประถม
5-7 ปี

0.45

40.3

89,555.6

17

17

ที่มา ดัดแปลงจาก Gortmaker SL, et al.21

5. บทสรุป
วิกฤตปัญหาภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างชัดเจนในระยะ
เวลาสองทศวรรษทีผ่ า่ นมาทัง้ ประชากรชายและหญิง ผูใ้ หญ่และเด็ก และทัง้ ประชากรในเขตเมืองและ
ชนบท ความชุกของภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนขยายตัวกว่าสามเท่าในประชากรเพศชายและสอง
เท่าในเพศหญิงระหว่าง พ.ศ. 2534 ถึง 2552 ภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพ
ระดับต้นๆ โดยเฉพาะในประชากรหญิง ต่อตัวบุคคล ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนก่อปัญหาสุขภาพ
มากมายและยังส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนั้นยังส่งผลถึงบุคคลรอบข้าง
ระบบบริการสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย ภาวะโรคอ้วนก่อต้นทุนต่อสังคม
ไทยเป็นมูลค่าถึง 1.2 หมื่นล้านบาทใน พ.ศ.2552
เงื่อนไขส�ำคัญของการเกิดภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน คือพฤติกรรมการบริโภคและ
พฤติกรรมการใช้พลังงาน ซึง่ เกีย่ วข้องกับหลากหลายปัจจัยทีส่ ลับซับซ้อน ซึง่ ปัจจัยจ�ำนวนมากอยูน่ อก
ขอบเขตของระบบบริการสุขภาพ เช่นระบบอาหารและการเกษตร ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบ
เศรษฐกิจและการเมือง และ ระบบการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ ในขณะที่พฤติกรรมของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็มีส่วนส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้านการบริโภคที่ท�ำให้ปัญหาเลวร้าย
ลง เมือ่ ผนวกข้อเท็จจริงในประเด็นผลต่อสังคมโดยรวมเข้ากับเงือ่ นไขภาวะตลาดทีล่ ม้ เหลวโดยเฉพาะ
ของสินค้าที่ส่งผลต่อภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน รัฐจึงมีความชอบธรรมในการจัดการปัญหาด้วย
นโยบายสาธารณะ รวมถึงการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในสังคมและการแทรกแซงการตลาดของสินค้า

วิกฤตปัญหาโรคอ้วน: ภัยเศรษฐกิจ พิษสังคม : 375
เหล่านี้ ข้อมูลวิชาการในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า มาตรการระดับประชากรมีประสิทธิผลและความคุ้ม
ค่าสูงกว่ามาตรการระดับบุคคล มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลสูงมักเกีย่ วข้องกับภาคส่วนนอกระบบบริการ
สุขภาพ และอาจจะต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนบางส่วน   
ค�ำส�ำคัญ ภาวะน�้ำหนักเกิน โรคอ้วน นโยบายสาธารณะ

Obesity epidemic: costly harms to every individual
Thaksaphon Thamarangsi
Health Promotion Policy Unit, International Health Policy Program (IHPP)
Obesity epidemic in Thailand has dramatically increased over two decades, all
population groups alike, regardless to gender, age and geographical settings. Obesity
prevalence shows three- and two-fold expansion in male and female respectively
during 1991 to2009. Overweight and obesity are among the leading health risk factors
for Thai population, particularly for female. It leads to various negative health consequences and reduces health-related quality of life of those overweight and obese.
Moreover, it causes care burden to surrounding people and health system, as well
as creates collective economic burden to society. The social cost of overweight and
obesity in 2009 was estimated to be 12 billion Baht.       
Two major intermediate mechanisms for overweight and obesity, energy intake
and expense behaviours, are complicatedly influenced by countless determinants
and correlates, many of which locate beyond health care system. These include, but
not limited to, food and agriculture system, transportation, political and economic
landscape, and international trade and investment. Meanwhile, many practices of private sectors hamper the situation, creating obesogenic environment. Consumption of
obesogenic products holds market failure nature, particularly when taking into account
negative externalities to society. Therefore, state has eligibility to intervene markets
and manipulate social environments of energy intake and expense behaviours, trough
various public policy interventions. Evidence suggests that population-wide approach
yields higher effectiveness and cost-effectiveness. These measures, however, need
effective collaboration beyond health care system and may face resistance from
stakeholders with commercial conflict of interest.       
Keywords: overweight, obesity, public policy, Thailand
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