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Abstract: Metabolic syndrome leads to many chronic diseases and has increased 
significantly in Thailand where eating behaviors play an important role in the syndrome’s 
development. This qualitative study aimed to describe the perception of people with 
metabolic syndrome related to the syndrome and their eating behaviors. Two focus 
group discussions (12 participants per group) were conducted at Tambon Health Promotion 
Hospitals. The data were obtained through an interview guideline, audio recordings, and 
notes. Based on Miles and Huberman’s method, content analysis was performed on 
transcripts and notes of the participants’ interaction and reflections. 
 Three themes emerged from analysis: In the first theme,  Perception of metabolic 
syndrome there were with two subthemes: It’s only being fat and big belly and Obesity 
is a source of many diseases, but I still feel like a normal person.  The second theme, Factors 
related to metabolic syndrome, contained four sub-themes, Emotions influence eating 
behavior, Thoughts related to eating behavior, Socio-environment facilitates eating behavior, 
and Culture interferes with eating behavior. In the third theme, Management of eating 
behavior, the two subthemes were: Success in changing eating behavior and Failure in 
changing eating behavior. These findings help to provide better understanding about 
the perceptions of participants towards metabolic syndrome, the influential factors, and 
their efforts to manage eating behaviors. From the research findings, nurses and health 
care providers should evaluate and educate people about metabolic syndrome, its threats, 
and management. Screening for this syndrome could prevent and reduce its severity. 
Future nursing research should develop interventions to prevent and reduce it.
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Introduction

The threat of metabolic syndrome (MetS) in 
the Thai context is relatively new, and many people 
seem to lack knowledge about its phenomenon, causes 
and effects, and management. Most people claim 
a prominent visceral fat of MetS as being overweight 
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or obese, which is only about fat accumulation, but 
they overlook an unseen group of symptoms related 
to physiological effects such as mild hypertension, 
hyperglycemia, and blood lipid disorders. The prevalence 
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การศกึษาเชงิคณุภาพของการรับรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร
และภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในประเทศไทย

จริยา ทรัพย์เรือง อาภรณ์ ดีนาน*  จินตนา วัชรสินธุ์

บทคัดย่อ:	 ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมน�าไปสู่โรคเรื้อรังหลายชนิด	 และมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นสูงใน
ประเทศไทย	พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารมบีทบาทส�าคญัในพฒันาการของภาวะเมตาบอลกิซนิโดรม 
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้	 มีเป้าหมายเพื่ออธิบายการรับรู้ของผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเก่ียวกับ
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้ที่เข้าเกณฑ์ของ
ภาวะเมตาบอลกิซนิโดรม	(NCEP	ATP	III)	ผูว้จิยัจดักลุม่สนทนา	ณ	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	
จ�านวน	2	ครัง้	(ผูเ้ข้าร่วมวจิยั	12	คนต่อกลุม่)	เครือ่งมอืทีใ่ช้	ได้แก่	ข้อมลูทัว่ไป	แนวค�าถามกึง่โครงสร้าง	
เครื่องบันทึกเสียง	 กระดาษบันทึกการสนทนา	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาตามวิธีการของ	
Miles	and	Huberman	ผลการวเิคราะห์ข้อมลู	พบข้อค้นพบสามประเดน็:	ประเดน็แรกการรบัรูเ้กีย่วกบักลุม่
อาการของโรคเมตาบอลซิมึ	 แบ่งเป็นสองข้อย่อย	คอื	 มนัเป็นเพยีงไขมนั	หน้าท้องใหญ่	 และความอ้วนเป็น
แหล่งทีม่าของโรคต่างๆ	 แต่ฉนักย็งัรูส้กึเหมอืนคนทัว่ไป	ประเดน็สองปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการกนิ
ของผูท้ีม่ภีาวะเมตาบอลกิซนิโดรม	แบ่งเป็นสีข้่อย่อย	คอื	อารมณ์ความรูส้กึทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการกนิ	
ความคดิทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการกนิ	 สงัคม-สิง่เเวดล้อมกระตุน้พฤตกิรรมการกนิ	 และวฒันธรรมส่งผล
ต่อพฤตกิรรมการกนิ	 ประเดน็ทีส่ามการจดัการพฤตกิรรมการกนิ	 แบ่งเป็นสองข้อย่อย	 คอื	 ความส�าเรจ็ใน
การเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิ	และความล้มเหลวในการเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิ	ข้อค้นพบครัง้นีท้�าให้เข้าใจ
เพิ่มขึ้นเก่ียวกับการรับรู้ของผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเก่ียวข้องกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและ
พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร	 รวมทัง้ความพยายามในการจดัการพฤติกรรมการรบัประทานอาหาร	
ข้อเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี	้ได้แก่	บคุลากรด้านสขุภาพควรประเมนิและให้ความรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกบั
ภาวะเมตาบอลกิซนิโดรม	ผลกระทบ	และการจดัการ	ควรท�าการคดักรองผูท้ีม่คีวามเสีย่งเพือ่ป้องกนัและ
ลดความรุนแรงของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม	และควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการป้องกันและ
ลดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
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