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บทคัดยอ  

          การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการสอนโภชนาการเพื่อปองกันโรคอวน

ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรในดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับโรคอวน ซึ่งในอนาคต

นักศึกษาเหลาน้ี จะตองเปนผูรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีกําลังประสบปญหาโรคอวน 

กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 46 คน

สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบทดสอบความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมการปฏิบัติเก่ียวกับโรคอวน กอนและหลังการสอนโภชนาการ สถิติท่ีใชวิเคราะห ไดแก จํานวน  

รอยละ  คาเฉลี่ย ( x )   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD ) และ  Chi - square  

 
ผลการวิจัย พบวา 

        1. กลุมตัวอยาง สวนมากเปนหญิง 39 คน คิดเปนรอยละ 84.8 เปนชาย 7  คน  คิดเปนรอยละ 15.2 

นํ้าหนักอยูระหวาง 46 - 50  กิโลกรัม มากท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และสวนสูงอยูระหวาง   

153 – 157 เซนติเมตร มากท่ีสุด จํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 37.0 นักศึกษาสวนมากจะมาจากภาค

ตะวันออกเยงเหนือ นับถือศาสนาพุทธ และ กูเงิน กยศ.      

        2. ความรูเร่ืองโรคอวน กอนสอนโภชนาการ พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบเฉลี่ย 15.00 และมีสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  1. 687  และหลังการสอนโภชนาการ พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบเพิ่มข้ึน เฉลี่ย 

16.93  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  1.583  เมื่อเปรียบเทียบความรูกับโรคอวนแลวมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05      

         3. นักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับโรคอวนอยูในระดับปานกลางในเชิงบวกโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.49  

และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ  0.329   

          4. นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติเก่ียวกับโรคอวนอยูในระดับปานกลางในเชิงบวกโดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.43 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.440   

คําสําคัญ   โรคอวน 
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Abstract 

The objectives of this study were to compare pre and post test of teaching on nutrition to 

prevent obesity in undergraduate student of the Faculty of Public Health, Bangkokthonburi 

University and to ascertain of knowledge , attitude and practice on obesity. In their future, 

student would be responsible for health of those whom suffered with obesity. Study population 

included 46sophomores of public health students. The constructed questionnaires were used to 

collect data which were included general information and KAPs on obesity at the pre and post 

classes on the matter. Data were computerized by using descriptive statistic such as frequency, 

percentage, mean, standard deviation. Chi-square was used for hypothesis testing. 

Results of the study revealed that:- 

1) 84.4% (39 persons) of study population were female. 30.4% (14 persons) had average 

body weight 46-50 kgs.37% of student were Buddhist, halted from the north-eastern region and 

majority applied for student loan. 

2) Average score of pre-test on knowledge innutrition were15.00, SD 1.687. Post-test were 

16.93, SD 1.583.There was a significant difference between knowledge and obesity p 0.05. 

3) Attitude toward obesity among student were moderate, average score 2.49, SD 0.329. 

4) Behavior of student in practicing about  obesity were at the moderate , average score 

2.43 , SD 0.44 

Keywords: Obesity 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

         ปจจุบันประชากรโลกอายุ 18 ป ข้ึนไป มีนํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐานถึง  1.9  พันลานคน ในจํานวน

น้ีเปนโรคอวนถึง 600 ลานคน เน่ืองจากวิถีชีวิตของผูคนท่ีเปลี่ยนไป สังคมในปจจุบันประชากรเพิ่มมากข้ึน

จึงมีการแขงขันสูง ทุกคนตองทุมเทเวลาในการเรียน การทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง มุงไปสู

เปาหมายแหงความสําเร็จท่ีจะทําให มีเงิน มีชื่อเสียง เกียรติยศ จนลืมคิดถึงสุขภาพท่ีดีของตนเอง อาหาร

ปจจุบันมีใหเลือกหลากหลาย มีบริการตลอดท้ังวัน สะดวกสบายกวาในอดีต แตไมตระหนักถึงคุณคาทาง

อาหาร สักแตวากินใหอ่ิมทองไปวัน ๆ หรือกินตามใจปากเทาน้ัน  สวนมากกินอาหารท่ีมีแปง นํ้าตาล ไขมัน

มาก ๆ กินไมเปนเวลา กินจุบกินจิบ การไมออกกําลังกาย และความเครียดมีอารมณท่ีปรวนแปรอยู

ตลอดเวลา รวมท้ังการนอนดึก นอนนอย การด่ืมเหลาและสูบบุหร่ี พฤติกรรมเหลาน้ีสงผลใหประชากรโลก

เกิดปวยดวยโรคไรเชื้อเร้ือรังเปนจํานวนมาก เชน โรคอวน เมตาโบลิกซินโดรม หรืออวนลงพุง โรคหลอด

เลือดหัวใจ โรคหัวใจ เสนเลือดสมองตีบ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง 



สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรายงานวา ในรอบ 20 ปท่ีผานมา คนไทยมีนํ้าหนักตัวท่ีเพิ่มข้ึนเปน 2 เทา เพราะ

เดิมประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม แตปจจุบันคอยเปลี่ยนมาเปนอุตสาหกรรม คนไทยเร่ิมนิยมมา

ทํางานตามโรงงาน วิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเปรียบเทียบ 10 ชาติในเอเชีย คนไทยมีนํ้าหนักเกิน

มาตรฐานเปนอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย ดังน้ัน นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี ซึ่งในอนาคตจะตองเปนผูรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจําเปนตองเขาใจเร่ืองจอง

โภชนาการเปนอยางดีในการท่ีจะนําไปถายทอดใหประชาชนทราบและยอมรับไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพท่ีดีตอ

ประชาชนเอง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย       

        1. เพื่อเปรียบเทียบความรู กอนและหลังการสอนโภชนาการเพื่อปองกันโรคอวนของนักศึกษาคณะ  

สาธารณสุขศาสตร 

        2.   เพื่อศึกษาระดับทัศนคติเก่ียวกับโรคอวนของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 

        3.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติเก่ียวกับโรคอวนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

 

รูปแบบของการวิจัย 

          เปนการวิจัยเปรียบเทียบกอนและหลังการสอนโภชนาการเพื่อปองกันโรคอวนแกนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 ประชากรตัวอยาง  นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปท่ี  2 จํานวน  46 คน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    

                ใชแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  แบบสอบถามความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับโรคอวน  

 

การวิเคราะหขอมูล 

                ขอมูลท่ัวไปใชสถิติภาคบรรยาย  รอยละ ขอมูลความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ และหา

ความสัมพันธ สถิติใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD  )  และ Chi – square 

 

ผลการวิจัย 

                1. กลุมตัวอยาง สวนมากเปนหญิง 39 คน คิดเปนรอยละ 84.8 เปนชาย 7  คน  คิดเปนรอยละ 

15.2 นํ้าหนักอยูระหวาง 46 - 50  กิโลกรัม มากท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และสวนสูงอยู

ระหวาง   153 – 157 เซนติเมตร มากท่ีสุด จํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 37.0 นักศึกษาสวนมากจะมา

จากภาคตะวันออกเยงเหนือ นับถือศาสนาพุทธ และ กูเงิน กยศ.                     



                2.ความรูเร่ืองโรคอวน กอนสอนโภชนาการ พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบเฉลี่ย  15.00 และมี

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1. 687  และหลังการสอนโภชนาการ พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบเฉลี่ย 16.93  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.583 (ดังตารางท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบความรูกับโรคอวนแลวมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 (ดังตารางมท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนนความรูเก่ียวกับโรคอวนจําแนกตาม    

 Pre test และ Post test  

คะแนนสอบ จํานวน(คน) x  S.D. 

Pre test 46 15.00 1.687 

Post test 46 16.93 1.583 

 

ตารางท่ี  2    แสดงการเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับโรคอวน 

คะแนนสอบ t df Sig. (2 –tailed) 

Pre test 60.321 45 .000 

Post test 72.544 45 .000 

P  <  0.05 

 

                3.นักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับโรคอวนอยูในระดับปานกลางในเชิงบวกโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.49  และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.329   

                 4.นักศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบัติเก่ียวกับโรคอวนอยูในระดับปานกลางในเชิงบวกโดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.43 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.440   

 

อภปิรายผล 

            การสอนโภชนาการเพื่อปองกันโรคอวนแกนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปท่ี 2 เพื่อให

ตระหนักถึงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีจะตองใหท้ัง ความรู ทัศคติ และการปฏิบัติ ท้ัง 3 อยาง ซึ่งผลจากการ

ทดสอบกอนและหลังการสอน พบวามีความรูเพิ่มข้ึน เมื่อนํามาเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับโรคอวนแลว 

พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับโรคอวนอยูใน

ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับประภาเพ็ญ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ (2536) กลาววา พฤติกรรมสุขภาพ

สามารถวินิจฉัยได โดยวิธีการ หรือ เคร่ืองมือทางวิชาการทางดานจิตวิทยา พฤติกรรมดังกลาวมี

องคประกอบ 3 ประการ คือ 1. พุทธิพิสัย (Cognitive domain) หรือดานความรู  2. ดานทัศนคติ                       

( Affective domain) และ 3. ดานการปฏิบัติ ( Psychomotor domain) 

            ในดานทัศนคติ นักศึกษาเห็นวาอาหารเชาเปนมื้อท่ีสําคัญท่ีสุด  แตถาเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม

จัดไดจะดีมาก ( x  = 3.59, SD =  .580 ) สอดคลองกับ ศัลยา คงสมบูรณเวช ( 2558 ) ความวา นักวิจัย



จากโรงเรียนแพทยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ยืนยันวา ไมวาหญิงหรือชาย ท่ีกินอาหารเชาทุกวันจะอวนยาก

กวาคนท่ีอดอาหารเชา และยังสอดคลองกับโรงเรียนแพทยแมสซาซูเซส สหรัฐอเมริกาเชนกัน พบวา คนท่ี

อดอาหารเชามีแนวโนมท่ีจะอวนมากกวาคนกินอาหารเชาเปนประจํา ถึง 4 เทา และงานวิจัยจากสมาคม

โรคหัวใจ สหรัฐอเมริกา พบวา คนกินอาหารเชาทุกวัน จะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวนและด้ือตออินซูลิน

นอยกวาคนท่ีงดอาหารเชาบอย ๆ ราว  35 -50 เปอรเซ็นต  น่ันยอมหมายถึง อาหารเชาสามารถปองกัน

โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2  และโรคหัวใจขาดเลือด 

             สวนเกินของฮอรโมนทางเพศจะกระตุนใหเกิดโรคอวนได ( x  =2.67, SD = .560) สอดคลองกับ 

ศัลยา คงสมบูรณ (2558) เน่ืองจากสวนประกอบของรางกาย เชน กลามเน้ือ ไขมัน ฮอรโมน จะ

เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ เมื่อเราเคลื่อนไหวไดชาลง กลามเน้ือจะลดลง ไขมันก็จะเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันใช

พลังงานนอยลง พลังงานท่ีเหลือใชจะถูกเก็บสะสมไว และทําใหอวนได 

                การเค้ียวอาหารใหมากคร้ังกอนกลืน จะชวยทําใหกินนอยและไมอวน ( x  =3.20,SD = .619 )

ซึ่งโดยปกติคนเราจะใชเวลาในการกินอาหารประมาณ 15 -20 นาที จึงจะมีการสงสัญญาณความอ่ิม

เดินทางไปยังสมอง เพื่อสั่งการใหหยุดกิน การกินเร็วเกินไป ทําใหรางกายไดรับอาหารมากเกินความ

ตองการ ดังน้ัน ขาว 1 คําควรจะเค้ียว  ประมาณ 20 – 3 0 คร้ัง   อาหารจะไดละเอียดเปนการแบงเบาภาระ

ในการยอยของกระเพาะอีกดวย  

                 การนอนไมพอทําใหนํ้าหนักเพิ่มข้ึน สอดคลองกับ อาเบะ เอรินะ (2558) การนอนหลับท่ีดีตอ

สุขภาพท่ีสุดและไมทําใหอวนคือ วันละ 7 -8 ชั่วโมง และชวยไมใหอวนงาย การนอนนอยกวา 6 ช.ม. ตอวัน 

กลามเน้ือ และสมองเหน่ือยลา การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติขาดประสิทธิภาพ ท้ังยังทําให

ฮอรโมนเลปติน (leptin ฮอรโมนความอ่ิม ) ออกมานอย 

                 ในดานการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคอวน นักศึกษาสวนใหญจะเดินข้ึนบันไดแทนการใชลิฟท             

( x  = 3.52, SD = 1.472) เพราะเห็นวาเปนการออกกําลังกาย ทําใหไมอวน สอดคลองกับ Nancy Clark 

(อางใน ศัลยา คงสมบูรณเวช 2558) ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการการกีฬา อธิบายวา ผูชายออกกําลังกาย

มากข้ึน นํ้าหนักจะลดลง เพราะรางกายไปกระตุนไมใหอยากกิน ดังน้ัน การลดนํ้าหนัก หรือควบคุมนํ้าหนัก 

ควรเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไมใชชวงเวลา 30 นาทีในการออกกําลังกายเทาน้ัน เวลาอ่ืนก็ตองทําดวย 

                 นักศึกษาเห็นวาการกินผักผลไมเปนประจํา( x  = 3.28, SD = .842) เปนอาหารท่ีควรจะกิน

อยางย่ิง เพราะกากใยอาหารจะชวยปองกันไมใหเกิดโรคอวน ซึ่งสอดคลองกับสมาคมโรคหัวใจ (2558 ) 

แหงสหรัฐอเมริกา แนะนําใหบริโภคอาหารท่ีมีผัก ผลไม ธัญพืชไมขัดสี ผลิตภัณฑนมไขมันตํ่า ถ่ัวตาง ๆ 

และปลา รวมท้ังการออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อสุขภาพท่ีดีของหัวใจ และยังสอดคลองกับ ศูนยหัวใจ 

โรงพยาบาลเวชธานี ( 2556 ) ดวย 

                 งานอดิเรกเพื่อลดความเครียด ( x = 3.09, SD = .835) ซึ่งเปนสิ่งจําเปนท่ีนักศึกษาสนใจ เชน 

การอานหนังสือ การดูทีวี  ฟงเพลง แตไมใชอานไป ดูไป ฟงไป พรอมกับกินของขบเค้ียวไป ยอมไมถูกตอง

เพราะเรากินเพลินไมทราบปริมาณ นอกจากน้ัน ปลูกผักทําสวนครัว ทําสวนหยอม สัตวเลี้ยงไวดูเลนและ



เปนเพื่อน เตนแอโรบิก เลนกีฬา เพื่อพักผอนหยอนใจ ลดความเครียด และมีอารมณดี ทําใหชีวิตแจมใส มี

ความสุข และไมอวน 

                  กินเน้ือสัตวไรหนัง ไรมัน และผลิตภัณฑท่ีมีไขมันตํ่า ( x =2.96, SD = .842) เปนเร่ืองท่ี

นักศึกษาทุกคนตระหนัก  แตการปฏิบัติคอนขางนอย ซึ่งใกลเคียงกับ ศัลยา คงสมบูรณเวช (2558) วาไว 

ผูชายจะลดนํ้าหนักไดดีกวาผูหญิง ท้ัง ๆ ท่ีผูหญิงมีความพยายามมากกวา 

                    สรุปแลว การท่ีนักศึกษาจะไปรณรงคปองกันโรคอวนแกประชาชนโดยท่ัวไปแลวจะตอง

ตระหนักถึงเร่ืองการควบคุมนํ้าหนัก การควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย อยางสม่ําเสมอพรอมกันท้ัง 

3 อยางน้ี จะหยอนยานในสวนใดสวนหน่ึงไมได ท่ีสําคัญท่ีสุดประชาชนตองมีสวนรวม จึงจะประสบ

ผลสําเร็จ  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรบูรณาการเร่ืองโรคอวนเขากับการเรียนการสอนและเนนการปฏิบัติเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพใหมี

ความตอเน่ืองมากข้ึน  

 2. ตองสรางสุขนิสัยในการกิน  เลือกอาหารไมมีนํ้าตาล กินพอดี กินเปนเวลา  กินผัก ผลไม โปรตีน 

คารโบไฮเดรต ในอัตราสวน = 3 : 2 : 1 และกินมื้อเชา  + มื้อเท่ียง ตอ มื้อเย็น = 8 : 2  แลวเผาผลาญ

พลังงานดวยการเดินเลนหลังมื้ออาหาร 

  3. การออกกําลังกาย  ไมควรมากเกินไปเพื่อกระตุนการนอนหลับ  ถานอนหลับสนิทดีจะกระตุนการ

ทํางานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกไดเต็มประสิทธิภาพ สงผลใหกระบวนการเมตาบอลิซึมพื้นฐาน

ไดรับการกระตุน จึงทําใหไมอวนงาย 

   4. การกินอาหารเย็นควรใหนอยท่ีสุด และควรกินกอนเขานอนอยางนอย  3 ชั่วโมง ไมควรอาบนํ้าทันที

หลังกินอาหาร เพราะเลือดจะไมถูกลําเลียงไปท่ีกระเพาะอาหารและลําไส ผลการยอยอาหารจะลดลง ทํา

ใหทองอืด ทองเฟอจนนอนไมหลับ 

    5. การควบคุมนํ้าหนักเปนสิ่งท่ีสําคัญ ควรหมั่นตรวจสอบ ถาจะใหปลอดภัย คาดัชนีมวลกาย ( BMI )

ควรอยูในชวงปกติ ( 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัม ตอ ตารางเมตร) นอกจากอาหารหวาน มัน แลว ยังจะตองพึง

ระวังอาหารเค็มดวย เพราะคนไทยสวนใหญคอนขางจะชอบอาหารท่ีมีรสชาติเค็ม เพราะถูกปากทําใหกิน

อาหารไดมากจนอวนแลว ยังแถมโรคไตเปนของแถมมาใหอีกดวย   ใน 1 วัน ไมควรกินเค็ม (โซเดียม) เกิน 

2,000 มิลลิกรัม หรือ 1 ชอนชา ไมควรกินหวานเกินวันละ 24 กรัม หรือ 6 ชอนชา ไขมันไมควรเกินรอยละ 

20 -30 ของพลังงานรวม  ซึ่งเปนไปตามแบบแผนการกินท่ีกองโภชนาการ กรมอนามัย ( 2549 ) กําหนดไว

ในคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการเมนูสุขภาพ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

            1.ควรศึกษาอาหารธรรมดาท่ีแปรรูปเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เชน อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ

อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารตานโรค โภชนโอสถ  ขณะน้ีไดผลิตเปนอุตสาหกรรมอาหารใหญโต  เปนสินคา

สงออก ตอนน้ีเขาสูยุคสมาคมอาเซียนแลว จึงต้ังชื่อเปนภาษาสากล เชน Functional foods ,Designer 



foods , Vitafoods ,Nutraceuticals ,Pharma foods , Fortified foods , Dietary therapeutics , Dietary 

foods , Sport foods , Sport drink , Food for specific group of people. Infant foods.  และ อ่ืน ๆ 

        2. ควรศึกษาผลเสียของการใชไขมันทรานส (ท่ีเกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนลงในนํ้ามันพืชซึ่ง

เปนของเหลว ทําใหนํ้ามันพืชเปลี่ยนไปเปนของแข็ง) ในการทําอาหาร และวิธีปองกัน  

  

บรรณานุกรม 

กรมอนามัย. (2549)  คูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการเมนูสุขภาพ. นนทบุรี. กรมอนามัย  

: กระทรวงสาธารณสุข  

กรมอนามัย . (2556) การศึกษาทางระบาดวิทยาโดยใชคาดัชนีมวลกาย. กรุงเทพมหานคร 

 : กระทรวงสาธารณสุข 

ฉัตยาพร เสมอใจ.  (2550)  พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคซั่น 

เฉลิมพล ตันสกุล. (2541)  พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร : สหประชาพานิชย 

ดํารงค  กิจกุศล. (2538) คูมือลดความอวน . กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพหมอชาวบาน 

ถาวร มาตน. (2553)  โรคอวนภัยคุกคามสุขภาพของคนไทย. กรุงเทพมหานคร : วารสารสาธารณสุข 

 ศาสตร  ปท่ี 4  ฉบับท่ี  3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

นริสรา พึ่งโพสก. (2554)  รูปแบบและอุปสรรคของแนวทางการควบคุมภาวะโภชนาการเกินของ

เด็กวัยเรียนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร :  วารสารสาธารณสุขศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 

มกราคม– เมษายน  2554 

ทักษิณา ธัญญาหาร. ( 2540). ประสิทธิผลของโครงการโภชนศึกษาเพ่ือลดระดับไขมันในเลือดของ

วัยรุนอวนชายโดยประยุกตใชทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขา

เอกโภชนวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. สวิง สุวรรณ (2536) .พฤติกรรมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเด่ียนสโตร 

ธจิรา ดวงสงค  (2549) การจัดการทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ .ขอนแกน  : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มูลนิธิคุณแมคุณภาพ. (2557) กินเพ่ือสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเสริมมิตร   

มันฑนา  ทรงธรรมวัฒน . (2550). ความสัมพันธระหวางการรับรูเร่ืองนํ้าหนักตัวกับการบริโภค

อาหารไขมัน  :กรณีศึกษาของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต  สาขาเอกโภชนวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนยหัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี (2556) โรคอวน วิธีลดความอวน. (ออนไลน) เขาถึงไดจาก  

http// health Kapook.com/view 231.html 

ศัลยา  คงสมบูรณเวช. (2558).  กินอยางไรไมอวน ไมมีโรค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอมรินทร จํากัด  

(มหาชน)  

สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ (สสส.ปปป ) พฤติกรรมในมหาวิยาลัย 



http//home.kku.acth/goodhealth/index.php/research/dim/itemlit/cctegovy16%eo

สุนีย  เตโชเรืองวิวัฒน. (2553).  กรณีศึกษา : พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนตอนปลายท่ีมี

ภาวะโภชนาการเกิน. สารนิพนธมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย      

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สุภัทรา อะนันทวรรณ. (2552). การสงเสริมการออกกําลังกายของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน,    

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, สาขาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยมหิดล  

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. (2556). พ้ืนฐานโภชนาการ. กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพโอเดียนสโตร 

อาเบะ  เอรินะ. (2558)  10 วัน สรางนิสัยไมอวนตลอดชีวิต. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอมรินทร จํากัด  

(มหาชน) 

องคการอนามัยโลก (WHO, 2547)  ภาวะโภชนาการเกินในเด็กเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของ

โลก 

 

 

 




