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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

1.ช่ือผลงานเรื่อง สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชายและหญิงวัยทองท่ีมารับบริการตรวจ    
สุขภาพประจําปในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5  
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  เดือน เมษายน 2556 – กันยายน 2556 

3. สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ  100 % 
4. ผูรวมจัดทําผลงาน(ถามี)   ไมมี 
5. บทคัดยอ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชายและหญิงวัย
ทองท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําป ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา   กลุม
ตัวอยางท่ีศึกษาคือ ชายและหญิงท่ีมีอายุชวง 45- 59 ป จํานวน 405 คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการทบทวน
เวชระเบียนยอนหลังจากผูมารับบริการตรวจสุขภาพประจําป ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2554 – เดือนกรกฎาคม 
2556   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย แบบบันทึกสุขภาพเพศหญิงและเพศชาย ของคลินิกสงเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติการแจกแจง
ความถ่ี รอยละ และ คามัฐยฐาน 
  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 36.6   เพศหญิงรอยละ 67.4  พบภาวะซีดในเพศ
ชายรอยละ 8.3 และพบในเพศหญิงรอยละ 14.6   พบภาวะไขมันในเสนเลือดสูงในเพศชายรอยละ 60.6  ใน
เพศหญิงรอยละ 67.8  ท้ังในเพศชายและเพศหญิงสวนใหญมีการทํางานของไตท่ีปกติดี   พบคากรดยูริคสูง
ผิดปกติในเพศชายรอยละ 37.1  ในเพศหญิงรอยละ 4.8   พบการทํางานของตับผิดปกติในเพศชายรอยละ 
18.9 ในเพศหญิงรอยละ 4.7  สวนใหญพบภาวะอวนท้ังสองกลุม   ดานภาวะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
พบวาภาวะหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงนอยในเพศชายรอยละ 15.9 ในเพศหญิงรอยละ 6.2  เม่ือวิเคราะห
รายขอตามแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเปนภาวะเสี่ยงตอหัวใจและหลอดเลือด พบวาชายวัยทองสวนใหญมี
พฤติกรรมเสี่ยงคือกินอาหารไขมันมาก เชน หนังเปด หนังไก อาหารทอด เนย ไข เครื่องใน เกิน 3 ม้ือตอ
สัปดาห  รอยละ 44.7 รองลงมาคือการสูบบุหรี่ รอยละ 22.7 หญิงวัยทองสวนใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการ
ปรุงเครื่องปรุงรสเกือบทุกครั้งในการกินอาหาร รอยละ 56.0 รองลงมาคือกินอาหารไขมันมาก เชน หนังเปด 
หนังไก อาหารทอด เนย ไข เครื่องใน เกิน 3 ม้ือตอสัปดาห รอยละ 39.2  ดานการประเมินความเครียด พบวา
สวนใหญท้ังในเพศชายและเพศหญิงมีระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติ    ดานการประเมินภาวะขาด
ฮอรโมนเทสโทสเตอโรนในเพศชายพบวา รอยละ 63.3 มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะขาดฮอรโมนเทสโทสเตอ
โรน เม่ือวิเคราะหรายขอพบวา รอยละ 80.2 มีความรูสึกวาความแข็งแรงและความมีพละกําลังลดลงไป รองมา
คือรอยละ 72.5 มีความรูสึกวาความสามารถในการเลนกีฬาลดนอยลงและรอยละ 55.0 รูสึกวามีประสิทธิภาพ
ในการทํางานลดลงและ มีความตองการทางเพศลดลง     สวนในเพศหญิงพบภาวะเสี่ยงตอภาวะการขาด
ฮอรโมนเอสโตรเจนรอยละ 40.7  เม่ือวิเคราะหรายขอ พบวาอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ อาการปวดขอตาง ๆ  (X= 1.11 , 
SD= 0.934)  รองลงมาคือ อาการปวดกลามเนื้อ  ( X= 1.07 , SD= 0.828)     อาการเหง่ืออกมาก  (X = 1.03 , SD= 1.587)  และ
อาการปวดหลัง (X = 1.03 , SD= 1.587) ตามลําดับ 
  จากผลงานวิจัยจะเห็นไดวาท้ังในชายและหญิงวัยทองสวนใหญเปนกลุมเสี่ยงตอการขาดฮอรโมนเพศ
และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพ และมีผลตรวจสุขภาพท่ีเสี่ยงตอการเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอวน โรคหัวใจและหลอดเลือดอีกดวย  และยังพบอีกวาเม่ือฮอรโมนเพศ
ลดลงท้ังในเพศชายและเพศหญิงอาจสงผลตออาการตางๆ  ในระยะยาวท่ีเกิดจากการลดลงของฮอรโมนเพศได 
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6.  บทนํา  

มนุษยมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ซ่ึงเปนไปตามอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน   เริ่มตั้งแตแรกเกิด   วัยเด็ก   
วัยทํางานและวัยสูงอายุ   ในประเทศไทยประชากรวัยทํางานคือกลุมประชากรท่ีมีอายุ 15 – 59 ป  วัยทํางาน
เปนชวงวัยท่ีรางกายไดเจริญเติบโตถึงจุดสูงสุดของชีวิต และเริ่มเขาสูชวงเวลาของความเสื่อมถอยรางกาย   
เม่ือมีอายุประมาณ 40 หรือ 45 ปข้ึนไปกอนยางเขาสูวัยสูงอายุ เปนชวงอายุเปนชวงวัยท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ของภาวะสุขภาพรางกายเรียกวา “วัยทอง ”1   ประชากรวัยทอง  หมายถึง   ผูหญิงและผูชายท่ีมีอายุ 
40 – 59 ป  เปนวัยท่ีการทํางานของตอมไรทอของระบบสืบพันธุเริ่มเสื่อมหนาท่ี  ซ่ึงจะผลิตฮอรโมนเพศลดลง  
ทําใหอาการเปลี่ยนแปลงในระบบตางๆ ของรางกายและอาการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ 2  

วัยทองเปนวัยเชื่อมตอระหวางวัยผูใหญตอนตนและวัยสูงอายุ  ในสตร ี หมายถึง ชวงตอระหวางวัย
เจริญพันธุและสูงอายุเปนวัยท่ีสิ้นสุดการมีระดูอยางถาวร   ภาวะหมดประจําเดือนเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการ
ตามวัย ซ่ึงกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ   สตรีวัยหมดประจําเดือนเปนวัยท่ีมีการทํางานของรังไข
เสื่อมสภาพการผลิตฮอรโมนเอสโตรเจนลดลงทําใหเกิดอาการรวมท่ีรบกวนความรูสึกและจิตใจ   มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและหนาท่ีของรางกายซ่ึงสรางความทุกขใจใหกับสตรีวัยนี้เปนอยางมาก อาการท่ีเกิดข้ึน ไดแก อาการทางระบบประสาท 
เชน รอนวูบวาบ  เหง่ือออกมาก  ผนังชองคลอดบางลงเกิดการอักเสบไดงาย   มีเลือดออก   ปวดแสบรอนบริเวณชองคลอด  มี
อาการชองคลอดแหงและรูสึกเจ็บเม่ือมีเพศสัมพันธ    มีอาการทางระบบทางเดนิปสสาวะ   ไดแก   ปสสาวะขัด   ปสสาวะลําบาก
และบอย   มีอาการอักเสบของทอปสสาวะและติดเชื้อไดงาย   อาการเหลานี้แมไมเปนอันตรายโดยตรงตอ
สุขภาพ   แตถาเกิดข้ึนอยางรุนแรงจะมีผลตอการดําเนินชีวิต    อาการท่ีพบบอยอีกอยางหนึ่งคือ   อาการทาง
จิตประสาท   ไดแก   ภาวะซึมเศรา   ขาดความเชื่อม่ัน  กลัวการอยูคนเดียว   นอนไมหลับ   ชาบริเวณตาง ๆ 
ออนเพลีย  เหนื่อยและหลงลืมงาย ระบบกลามเนื้อและกระดูกมีผลทําใหมวลกลามเนื้อลดลง หลังอายุ  50  ป 
ไปแลวจะมีการสูญเสียมวลกระดูกอยางตอเนื่องกระดูกจะเปราะบาง หักงาย เสี่ยงตอการเกิดภาวะกระดูกพรุน   
การกระจายของไขมันมักจะมารวมบริเวณหนาทอง  และอวัยวะภายในชองทองเปนสวนมากจึงทําใหมีลักษณะ 
ทองโตคลายลูกแอปเปลหรือท่ีเรียกกันวา “ลงพุง"3 
อาการเหลานี้สงผลกระทบตอสุขภาพสตรีระยะสั้นและระยะยาว สําหรับชายวัยทอง   ปญหาสุขภาพของ
ผูชายวัย 40 ปข้ึนไป   มีสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาหลายประการ   สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการลดลงของ
ฮอรโมนเพศชาย ( Testosterone )  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของรางกายมีลักษณะคอยเปนคอยไป    การ
ลดลงของฮอรโมนเพศในชายไมไดลดลงอยางเฉียบพลันหรือหยุดทันทีเหมือนผูหญิง   ผูชายหลายคนเม่ือเขาสู
วัยสูงอายุจึงยังสามารถมีบุตรไดแตกตางจากผูหญิงท่ีเม่ือเขาสูวัยหมดระดู  รังไขจะหยุดทํางานและไมสามารถ
มีบุตรได  แมอาการท่ีเกิดจากการลดลงของฮอรโมนจะเห็นไดไมชัดเจนเทากับในผูหญิง   แตถาปลอยใหมี
อาการไปเรื่อยๆ โดยไมมีการดูแลและสงเสริมสุขภาพ  รวมท้ังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ อาจสงผล
กระทบท่ีรุนแรงตอสุขภาพได 4 
    การสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง  เปนประเด็นของการสงเสริมสุขภาพกลุมอายุท่ีสําคัญ
ประเด็นหนึ่ง เนื่องจากกลุมประชากรวัยนี้  เปนวัยท่ีอยูในชวงของการถดถอยลงของรางกายและจิตใจอันเนื่อง 
มาจากการเปลี่ยนของฮอรโมนเพศ และในขณะเดียวกันประชากรกลุมนี้เปนกลุมท่ีเริ่มมีหรือมีปญหาสุขภาพ     
สืบเนื่องมาจากปญหาของการขาดการดูแลสงเสริมสุขภาพในชวงวัยตนๆของชีวิต ปญหาท่ีเกิดจากการขาดการ
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม หรือปญหาท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอม  การประกอบอาชีพและพันธุกรรม  จึงทําให
มีปญหาภาวะสุขภาพและเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีเปนปญหาสุขภาพ บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนวัยนี้  เชน  
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อวนลงพุง  กระดูกโปรงบาง เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ  (มะเร็งเตานม 
และมะเร็งปากมดลูก) รวมไปถึงปญหาสุขภาพทางเพศดวย 5 

                กรมอนามัยใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน โดยเฉพาะกลุมวัยทอง  
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของคนกลุมวัยนี้กอนยางเขาสูวัยสูงอายุใหเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  ไมเปน
ภาระของครอบครัวและสังคม  การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพประชากรวัยทอง  เปนเรื่องท่ีตองดําเนินการท้ัง
เชิงรุกและเชิงรับ สําหรับเชิงรับไดมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสถานบริการตั้งแตโรงพยาบาลศูนย/ 
ท่ัวไป/ชุมชน  ในการใหบริการหรือมีการบูรณาการดูแลสงเสริมสุขภาพวัยทองเขากับคลินิกท่ีมีอยูตามความ
เหมาะสม โดยเปนรูปแบบบริการท่ีพยายามสรางการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของของสถานบริการ  เปน
การใหความสําคัญเพ่ือใหเกิดการดูแลสงเสริมสุขภาพ  วินิจฉัยและรักษา โดยเนนคนเปนศูนยกลาง  ตั้งแตการ
คัดกรองสภาวะสุขภาพ  การตรวจสุขภาพ  การใหการดูแลรักษา  และการใหคําปรึกษาซ่ึงจะเปนการให
คําปรึกษาท่ีเชื่อมโยงกับปจจัยทางดานสังคมและครอบครัวของผูรับบริการ  สําหรับการคัดกรองจะมุงไปท่ี 
อาการของวัยทองท่ีเกิดข้ึน เชน กลุมอาการชาย-หญิงวัยทอง  ความเครียด ภาวะตอมลูกหมากโต สมรรถภาพ
ทางเพศ เปนตน การดูแลสงเสริมสุขภาพชายหญิงวัยทองจะตองเชื่อมโยงไปสูชุมชนดวย ดังนั้นสถานีอนามัย/ 
PCU จะตองดําเนินการท้ังเชิงรับและเชิงรุกสูชุมชน โดยในเชิงรับจะเปนการใหบริการความรู  การให
คําปรึกษาและการสงตอผูรับบริการ  สวนในการดําเนินงานเชิงรุกจะเนนไปท่ีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร การรณรงคตามวาระ การสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน  ในการให
ความสําคัญและมีสวนรวมในการดูแลสงเสริมสุขภาพตนเอง 6        
          โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   ศูนยอนามัยท่ี  5  กรมอนามัย   ไดจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
หญิงและชายวัยทอง  โดยการพัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพหญิงและชายวัยทอง   เพ่ือใหบริการตรวจคัดกรอง   
ประเมินปญหา   ตลอดจนรักษาและใหคําปรึกษาดานสุขภาพของชายและหญิงวัยทอง   รวมท้ังรวบรวมขอมูล
สภาวะสุขภาพหญิงและชายวัยทอง เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการเฝาระวังสุขภาพและวางแผนการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพชายและหญิงวัยทองตอไป แตท่ีผานมาพบวายังไมมีการนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมา
วิเคราะหและนําขอมูลท่ีไดมาใชในการวางแผน เพ่ือใหการชวยเหลือผูรับบริการในกลุมชายละหญิงวัยทอง  
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชายและหญิงวัยทองเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
วางแผนพัฒนาการดูแลประชากรวัยทองในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตอไป 
  
7. วัตถุประสงค  
     1.   เพ่ือศึกษาสภาวะสุขภาพของชายและหญิงวัยทอง  
     2.   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของชายและหญิงวัยทอง  
 
นิยามศัพท   
ชายวัยทอง หมายถึง เพศชายท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําปอายุ อยูระหวาง 45-59 ป 
หญิงวัยทอง หมายถึง เพศหญิงท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําปอายุ อยูระหวาง 45-59 ป 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจําป หมายถึง บริการตรวจสุขภาพประจําป สําหรับอายุ 35 ปข้ึนไป 
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สภาวะสุขภาพ  หมายถึง สุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของชายและหญิงวัยทอง โดยสุขภาพทางกาย
ประเมินจากน้ําหนัก สวนสูง BMI   ผลการตรวจความเขมขนของเลือด การตรวจไขมันในเลือด กรดยูริค การ
ทํางานของไตและการทํางานของตับ 
ความเขมขนของเลือด ( Hct )  หมายถึง  คาเปอรเซ็นตของเม็ดเลือดแดงท่ีมีอยูในเลือด โดยแบงเปนเพศชาย  
คาปกติ  ≥ 38% ,ซีด <38 % , ในเพศหญิง คาปกติ  ≥ 35% ,ซีด <35 %   
การตรวจไขมันในเลือด ( Cholesterol, Triglyceride)   หมายถึง คาของไขมันในเลือดคาปกติของไขมันใน
เลือด ถา Cholesterol < 250 mg % หมายถึงปกติ และผิดปกติเม่ือ ≥ 250 mg %  สวน Triglyceride ปกติ
เม่ือคา < 200 mg % และผิดปกติเม่ือคา ≥ 200 mg % 
กรดยูริค หมายถึง  ระดับกรดยูริกในเลือดมีคาปกติ เม่ือมีคา  2 – 6 mg % และผิดปกติเม่ือมีคา ≥ 7 mg % 
การทํางานของไต ( BUN, Creatinine )   หมายถึง  คา BUN เปนการวัดปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือดคา
ปกต ิเม่ือมีคา 5– 23 mg %  และผิดปกติ เม่ือมีคา ≥  24 mg % สวน Creatinine คือการดูการทํางานของ
ไต ผลปกติเม่ือมีคา 1 – 2 mg % , ผิดปกติ เม่ือมีคา ≥ 3% และ  <  1 mg % 
การทํางานของตับ ( SGOT, SGPT ) หมายถึง การตรวจดูคาการทํางานของตับ โดย SGOT ปกติเม่ือมีคา  
8 - 40 unit และผิดปกติเม่ือมีคา ≥ 41 unit ,SGPT ปกติเม่ือมีคา 0-35 unit และผิดปกติเม่ือมีคา ≥ 36 unit 
สุขภาพทางจิต  ประเมินโดยใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง   
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติตัวท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ประเมินโดยใชแบบ
ประเมินพฤติกรรมท่ีเปนภาวะเสี่ยงตอสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (ของกรมอนามัย) แบบประเมินภาวะขาด
ฮอรโมนเพศของชายวัยทอง (Androgen Deficiency in Aging Male: ADAM ) และแบบประเมินตนเองของ
การขาดฮอรโมนเอสโตรเจนในสตรีวัยทอง   
 
รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา   (Descriptive research)  
 
8.  วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
8.1 วิธีการดําเนินงาน  

1. ศึกษาเอกสาร  ทบทวนขอมูลและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับชายและหญิงวัยทอง 
2. คัดเลือกเวชระเบียนท่ีมีการบันทึกขอมูลสมบูรณโดยคัดเลือกจากเวชระเบียนของชายและหญิงวัย  

ทองท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําปในชวงเดือน ตุลาคม 2554 – กรกฎาคม 2556     

3. เก็บรวบรวมขอมูล 
4. วิเคราะหขอมูล 
5. สรุปผลและเขียนรายงานวิจัย 
6. เผยแพรขอมูลแกบุคลากรทางสาธารณสุขและผูสนใจอ่ืนๆ  
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8.2 วิธีการศึกษา   
ประชากร 
 ผูมารับบริการตรวจสุขภาพประจําปท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ       ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  
ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2554 – กรกฎาคม 2556   

 โดยมีเกณฑการคัดเลือกคุณสมบัติดังนี้ 
 1. อายุ 45-59 ป 
 2. มารับบริการตรวจสุขภาพประจําปตามโปรแกรมตรวจสุขภาพสําหรับคนท่ีอายุ 35 ป ข้ึนไป 
 3. เลือกจากเวชระเบียนท่ีมีความสมบูรณ โดยพิจารณาจากการบันทึกขอมูลครบ 
 
การสุมตัวอยาง 
   ใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   โดยรวบรวมจากเวชระเบียนท่ีมีความสมบูรณ  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
     1. แบบบันทึกสุขภาพเพศชาย/เพศหญิง ประกอบดวยคา BMI ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก   
ความเขมขนของเลือด ( Hct )   การตรวจไขมันในเลือด ( Cholesterol , Triglyceride )   กรดยูริคและการ
ทํางานของไต ( BUN, Creatinine )   การทํางานของตับ ( SGOT, SGPT )    
     2. แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง  จํานวน 20 ขอคําถาม   โดยเปนแบบประเมินท่ีใช
ในคลินิกสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  โดยใหชายและหญิงวัย
ทองตอบตามความรูสึกของตนเองในชวง 2 เดือนท่ีผานมา 
     3. แบบประเมินพฤติกรรมท่ีเปนภาวะเสี่ยงตอหัวใจและหลอดเลือด ( กรมอนามัย ) จํานวน 10 ขอคําถาม 
     4. แบบประเมินภาวะขาดฮอรโมนเพศของชายวัยทอง (Androgen Deficiency in Aging Male: ADAM ) 
จํานวน 10 ขอคําถาม 
     5. แบบประเมินตนเองของการขาดฮอรโมนเอสโตรเจนในสตรีวัยทอง  จํานวน 20 ขอคําถาม 
 
8.3 ขอบเขตงาน 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง เพ่ือศึกษาสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ของชายและหญิงวัยทอง โดยรวบรวมเวชระเบียนผูรับบริการในชวงอายุ 45 - 59 ป ท่ีมาตรวจสุขภาพประจํา 
ป ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพสําหรับคนท่ีอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   ศูนยอนามัยท่ี 5 
นครราชสีมา ในชวงเดือนตุลาคม 2554 – กรกฎาคม 2556     
 
9.  ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 
9.1  ผลการศึกษา 
 จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางจํานวน 405 ราย เปนเพศชายรอยละ 32.6  เพศหญิง รอยละ 67.4   
เม่ือแบงตามชวงอายุพบวา เพศชายอายุ 45- 49 ป รอยละ 31.0  อาย ุ 50-54 ป รอยละ 31.8  และอายุ    

 



- 6 - 
 
55-59 ป รอยละ 37.2   สวนในเพศหญิงอายุ 45- 49 ป รอยละ 31.5  อาย ุ50 – 54 ป รอยละ 41.4  และ
อาย ุ55 – 59 ป รอยละ 27.1   

 
ตารางท่ี  1 แสดงอายุของเพศชายและหญิง 
ชวงอายุ ( ป ) เพศชาย เพศหญิง 

       จํานวน        รอยละ       จํานวน       รอยละ 
  รวมทุกชวงอายุ 
ชวงอายุ 
45 – 49 ป 
50 – 54 ป 
55 – 59 ป 

132 
 

41 
42 
49 

32.6 
 

31.0 
31.8 
37.2 

273 
 

86 
113 
74 

67.4 
 

31.5 
41.4 
27.1 

รวม 132 100 273 100 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ พบวา เพศชายมีผลเลือดท่ีผิดปกติมากกวาเพศหญิง 
คือคา Triglyceride รอยละ 23.5 และ 11.7 ตามลําดับ คากรดยูริก รอยละ 37.1 และ 4.8 ตามลําดับ คา 
SGOT รอยละ 14.4 และ 5.9 ตามลําดับ คา SGPT รอยละ 18.9 และ 7.7 ตามลําดับ   

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการในเพศหญิงท่ีมีผลเลือดผิดปกติมากกวาเพศชาย คือ ภาวะซีด       
รอยละ 14.6 เพศชายพบเพียงรอยละ 8.3 ภาวะไขมันในเสนเลือดสูง (Cholesterol) รอยละ 67.8 และ 60.6 
ตามลําดับ ผลการทํางานของไต คา BUN  รอยละ 1.1 และรอยละ 0.8 ตามลําดับ คา Creatinine รอยละ 
60.1 และ 3.8 ตามลําดับ  
 
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ความเขมขนของเลือด  
ปกติ ( ≥ 38% ) 
ซีด ( <  38% )    
ปกติ (  ≥ 35% ) 
ซีด (< 35% )    
 รวม 
ไขมันในเสนเลือด ( Cholesterol ) 
ปกติ (<  250 mg % ) 
ผิดปกติ (≥  250 mg %) 
          รวม 

 
121 
 11 
- 
- 

132 
 

52 
80 
132 

 
91.7 
 8.3 
  - 
  - 
100 
 
39.4 
60.6 
100 

 
        - 

-  
233 
 40 
273 

 
88 
185 
273 

 
- 
- 

85.4 
14.6 
100 

 
32.2 
67.8 
100 

 

 



- 7 - 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ( ตอ ) 
 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพศชาย เพศหญิง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไขมันในเสนเลือด ( triglyceride ) 
ปกติ (< 200 mg % ) 
ผิดปกติ ( ≥  200 mg % ) 
          รวม 
กรดยูริค ( Uric Acid ) 
ปกต ิ( 2 – 6 mg % ) 
ผิดปกติ ( ≥ 7 mg % ) 
           รวม 
บียูเอ็น ( BUN ) 
ปกติ ( 5– 23 mg % ) 
ผิดปกติ ( ≥   24 mg % ) 
          รวม 
ครีเอตินิน ( Creatinine ) 
ปกติ (1 – 2 mg % ) 
ผิดปกติ ( ≥ 3% ) 
ผิดปกติ (<   1 mg % ) 
         รวม 
เอสจีโอที ( SGOT ) 
ปกติ ( 8 - 40  unit ) 
ผิดปกติ ( ≥  41 unit ) 
          รวม 
เอสจพีีที ( SGPT ) 
ปกติ ( 0- 35unit 
ผิดปกติ ( ≥   36 unit 
           รวม 

 
101 
31 
132 

 
83 
49 
132 

 
131 
1 

132 
 

127 
1 
4 

132 
 

     113 
19 
132 

 
107 
25 
132 

 
76.5 
23.5 
100 

 
62.9 
37.1 
100 

 
99.2 
0.8 
100 

 
96.2 
0.8 
3.0 
100 

 
85.6 
14.4 
100 

 
81.1 
18.9 
100 

 
241 
32 
273 

 
260 
13 
273 

 
270 
3 

273 
 

109 
  5 
159 
273 

 
     257 

16 
273 

 
252 
21 
273 

 
88.3 
11.7 
100 

 
95.2 
4.8 
100 

 
98.9 
1.1 
100 

 
39.9 
  1.8 
58.3 
100 

 
    94.1 

5.9 
100 

 
92.3 
7.7 
100 

 

ท่ีมา: หองตรวจปฏิบัติการทางการแพทย ศูนยอนามัยท่ี 5 
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 คา BMI (Body Mass Index) 
 จากตารางท่ี 3 คา BMI  พบวาท้ังเพศชายและเพศหญิงพบภาวะอวนระดับ 2 มากท่ีสุด รอยละ 40.2 และ 
30.8 ตามลําดับ รองลงมาพบภาวะอวนระดับ 3 ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 11.4 และ 5.3 
ตามลําดับ  พบภาวะอวนระดับ 1 ใกลเคียงกันท้ังเพศหญิงและเพศชาย  
 
ตารางท่ี 3 ผลคา  BMI 
 
BMI  เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 
 นอยกวามาตรฐาน (<18.5) 
 ปกต ิ (18.5 - 24.99) 
 อวนระดับ 1  (30 - 34.99) 
 อวนระดับ 2  (35 - 39.99) 
 อวนระดับ 3  (≥ 40.00) 

 
3 
31 
38 
53 
7 

 
2.3 
23.5 
28.7 
40.2 
5.3 

 
5 
79 
74 
84 
31 

 
1.8 
28.9 
27.1 
30.8 
11.4 

รวม 132 100 273 100 
ท่ีมา: องคการอนามัยโลก 1998 
 

 การประเมินระดับความเครียด    
     จากตารางท่ี 4 พบวาสวนใหญท้ังในเพศชายและเพศหญิงมีระดับความเครียดอยูในระดับปกติ   มีสูงกวา
ปกติเพียงเล็กนอย คือในเพศชาย รอยละ 9.1  และในเพศหญิงรอยละ 22.7  พบวาเพศหญิงมีระดับ
ความเครียดมากกวาเพศชาย   
 
ตารางท่ี 4 ระดับความเครียด 
 
ระดับความเครียด เพศชาย เพศหญิง 

    จํานวน      รอยละ     จํานวน   รอยละ 
 ต่ํากวาปกติ 
 ปกต ิ
 สูงกวาปกติเล็กนอย 

43 
77 
12 

32.6 
58.3 
9.1 

62 
149 
62 

22.7 
54.6 
22.7 

รวม 132 100 273    100 
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 การคัดกรองภาวะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด    
    ตารางท่ี 5 พบวาสวนใหญท้ังเพศชายและเพศหญิง มีภาวะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงและ
พบภาวะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงนอยในเพศชาย พบรอยละ 15.9 ในเพศหญิง พบรอยละ 6.2  
ตามลําดับและพบวาในเพศชายมีภาวะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดไมแข็งแรง รอยละ 0.8 ในเพศหญิง 
รอยละ  2.6  ถือวาเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  
     
ตารางท่ี 5 แสดงภาวะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด 
 
ภาวะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 
 แข็งแรงยืดหยุนดี 
 แข็งแรง 
 แข็งแรงพอใช 
 แข็งแรงนอย 
 ไมแข็งแรง 

 
18 
73 
19 
21 
1 

 
13.6 
55.3 
14.4 
15.9 
0.8 

 
47 
163 
39 
17 
7 

 
17.2 
59.7 
14.3 
6.2 
2.6 

รวม 132 100 273 100 

  

   ตารางท่ี 6  เม่ือวิเคราะหรายขอตามแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเปนความเสี่ยงตอหัวใจและหลอดเลือด  
 พบวาเพศชายวัยทองสวนใหญมีความเสี่ยงมากกวาเพศหญิง จํานวน 4 ขอ คือกินอาหารไขมันมาก เชน หนัง
เปด หนังไก อาหารทอด เนย ไข เครื่องใน เกิน 3 ม้ือตอสัปดาห  รอยละ 44.7 และ 39.2 ตามลําดับ ,การสูบ
บุหรี่ รอยละ 22.7  และ 2.2 ตามลําดับ ,การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รอยละ 35.6  และ 4.4 ตามลําดับ , 
มีพฤติกรรมการออกกําลังกายครั้งละ 20 นาทีข้ึนไปมากกวา 3 ครั้งตอสัปดาห จํานวน รอยละ 19.7 ซ่ึงนอย
กวาเพศหญิง รอยละ 38 
 ในหญิงวัยทองมีพฤติกรรมท่ีเปนความเสี่ยงมากกวาเพศชาย จํานวน 2 ขอ คือ อวนจนตองเปลี่ยนเสื้อผา
บอยๆ รอยละ 17.9 และ รอยละ 3.0 ตามลําดับ ,ปรุงเครื่องปรุงรสเกือบทุกครั้งในการกินอาหาร รอยละ 56.0 
และ 46.2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอมูลรายขอตามแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเปนความเส่ียงตอหัวใจและหลอด
เลือด 

 

ขอ คําถาม 
ชาย (N=132) หญิง (N=273) 

ใช ไมใช ใช ไมใช 
1 มีพอแมหรือพ่ีนองเปนอัมพาต หรอืหัวใจขาดเลือด หรือ

เสนเลือดในสมองกอนอายุ 60 ป 
18 

( 13.6% ) 
114 

( 86.4% ) 
38 

( 13.9% ) 
235 

( 86.1% ) 
2 อวนจนตองเปลี่ยนเสื้อผาบอยๆ 

 
4 

( 3.0% ) 
128 

( 97.0% ) 
49 

( 17.9% ) 
224 

( 82.1% ) 
3 ปรุงเครื่องปรุงรสเกือบทุกครั้งในการกินอาหาร 

 
61 

( 46.2% ) 
71 

( 53.8% ) 
153 

( 56.0% ) 
120 

( 44.0% ) 
4 กินอาหารไขมันมาก เชนหนังเปด หนังไก อาหารทอด เนย 

ไข เครื่องใน เกิน 3 มื้อตอสัปดาห 
59 

( 44.7% ) 
73 

( 55.3% ) 
107 

( 39.2% ) 
166 

( 60.8% ) 
5 สูบบุหรี ่

 
30 

( 22.7% ) 
102 

( 77.3% ) 
6 

( 2.2% ) 
267 

( 97.8% ) 
6 ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เชน เบียร ไวน สรุา เกิน 12 

แกว ตอสปัดาห 
47 

( 35.6% ) 
85 

( 64.4% ) 
12 

( 4.4% ) 
261 

( 95.6% ) 
7 ออกกําลังกาย เชน เดินเร็วๆ ว่ิง วายนํ้า ครั้งละ 20 นาที

ข้ึนไป มากกวา 3 ครั้ง ตอสัปดาห 
26 

( 19.7% ) 
106 

( 80.3% ) 
106 

( 38.8% ) 
167 

( 61.2% ) 
8 เปนเบาหวาน (ไดรับการรักษา) 

 
11 

( 8.3% ) 
121 

( 91.7% ) 
17 

( 6.2% ) 
256 

( 93.8% ) 
9 เปนความดันโลหติสูง (ไดรับการรกัษา) 

 
24 

( 18.2% ) 
108 

( 81.8% ) 
47 

( 17.2% ) 
226 

( 82.8% ) 
10 อายุมากกวา 40 ป 

 
132 

( 100.0% ) 
0 

( 0.0% ) 
273 

( 100.0% ) 
0 

( 0.0% ) 

 
 
การประเมินภาวะขาดฮอรโมนในชายวัยทอง     
     ตารางท่ี 7 พบวาสวนใหญเสี่ยงตอภาวการณขาดฮอรโมน รอยละ 83.3  โดยพบมากในชวงอายุ 55 – 59 
ป จํานวน 44 ราย รองลงมาคือชวงอายุ 50 – 54 ป จํานวน 34 ราย และชวงอายุ 45- 49 ป จํานวน 32  ราย  
 
การประเมินภาวะขาดฮอรโมนของหญิงวัยทอง    
     พบวาหญิงวัยทองเสี่ยงตอภาวการณขาดฮอรโมนเอสโตรเจน รอยละ 40.7 โดยในผูท่ีพบความเสี่ยง
สวนมากอยูในชวงอายุระหวาง 50 – 54 ป จํานวน 51 ราย ชวงอายุ 45- 49 ป จํานวน 32 ราย  และอยู
ในชวงอายุ 55 – 59 ป จํานวน 28 ราย ตามลําดับ (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินภาวะขาดฮอรโมนของหญิงวัยทองและชายวัยทอง 
แบงตามชวงอายุ 
ภาวะขาดฮอรโมนของ

วัยทอง 
ชวงอายุ ( ป ) 

45 – 49 รอยละ 50 – 54 รอยละ 55 – 59  รอยละ รวม รอยละ 
ชาย         

ไมเสี่ยง  9 22.0 8 19.0 5 10.2 22 16.7 
เสี่ยง 32 78.0 34 81 44 89.8 110 83.3 

 
รวม 41 100.0 42 100.0 49 100.0 132 100.0 

หญิง         
ไมเสี่ยง  54 62.8 62 54.9 46 62.2 162 59.3 

เสี่ยง 32 37.2 51 45.1 28 37.8 111 40.7 
 

รวม 86 100.0 113 100.0 74 100.0 273 100.0 

 
   จากตารางท่ี 8 เม่ือพิจารณารายขอตามแบบประเมินภาวะขาดฮอรโมนเพศชายวัยทองสวนใหญ  พบวารอย
ละ 80.2   มีความรูสึกวาความแข็งแรงและความมีพละกําลังลดลงไป รองลงมาคือ รอยละ 72.5   มีความรูสึก
วาความ สามารถในการเลนกีฬาลดนอยลง  และรอยละ 55.0 รูสึกวามีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง, มี
ความตองการทางเพศลดลง  รอยละ 55.0 ตามลําดับ  
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหขอมูลรายขอตามแบบประเมินภาวะขาดฮอรโมนของชายวัยทอง 

หัวขอ ขอมูล 
คําตอบ (N=132) 

ใช 
จํานวน( รอยละ ) 

ไมใช 
จํานวน( รอยละ ) 

1 มีความตองการทางเพศลดลง 72( 55.0 ) 59( 45.0 ) 
2 รูสึกเหนื่อยงาย ไมมีเรี่ยวแรงเหมือนรางกาย

ขาดพลังงาน 
63( 48.1 ) 68( 51.9 ) 

3 รูสึกวาความแข็งแรงและความมีพละกําลัง
ลดลงไป 

105( 80.2 ) 26( 19.8 ) 

4 รูสึกวาคุณเตี้ยลง 20( 15.3 ) 111( 84.7 ) 
5 รูสึกวาความสุขในชีวิตลดลง 24( 18.3 ) 107( 81.7 ) 
6 รูสึกซึมเศรา เหงาหงอย อยากอยูคนเดียว 10( 7.6 ) 121( 92.4 ) 
7 รูสึกวาชวงเวลาปฏิบัติกิจกรรมทางเพศ อวัยวะ

แข็งตัวนอยไป 
64( 48.9 ) 67( 51.1 ) 

8 นอนหลับงาย คลายคนหมดแรง 40( 30.5 ) 91( 69.5 ) 
9 รูสึกวามีความสามารถในการเลนกีฬาลด

นอยลง 
95( 72.5 ) 36( 27.5 ) 

10 รูสึกวาประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 72( 55.0 ) 59( 45.0 ) 
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 จากตารางท่ี 9 เม่ือพิจารณารายขอตามแบบประเมินภาวะขาดฮอรโมนของหญิงวัยทองพบวา อาการ      
ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปวดขอตางๆ (X = 1.11,SD = 0.934 ) รองลงมาคือ อาการปวดกลามเนื้อ (X = 1.07,      
SD = 0.828 )  เหง่ืออกมาก (X = 1.03 , SD = 1.587 )  และปวดหลัง (X = 1.03, SD = 0.931 )  ตามลําดับ   
 
 ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหขอมูลรายขอตามแบบประเมินภาวะขาดฮอรโมนของหญิงวัยทอง 

 

หัวขอ ขอมูล 
คะแนน (N=273) 

X S.D. 

1 รอนวูบวาบท่ีตัวและหนาอก 0.71 0.871 
2 เหง่ือออกมาก 1.03 1.587 
3 ปวดศีรษะ 0.86 0.759 
4 อารมณแปรปรวน 0.78 0.759 
5 หงุดหงิด 0.86 0.739 
6 รูสึกถูกทอดท้ิง 0.24 0.491 
7 กระวนกระวายใจ 0.49 0.631 
8 นอนไมหลับ 0.79 0.828 
9 เซ่ืองซึม เหนื่อยงาย 0.65 0.768 
10 ปวดหลัง 1.03 0.931 
11 ปวดขอตางๆ 1.11 0.934 
12 ปวดกลามเนื้อ 1.07 0.828 
13 ผิวหนังแหง 0.84 0.858 
14 ชองคลอดแหง 0.78 0.951 
15 เจ็บเวลารวมเพศ 0.67 0.937 
16 ไมมีความสุขทางเพศ 0.71 0.955 
17 เบื่อและไมสนใจทางเพศ 0.87 0.986 
18 ปสสาวะแสบ 0.29 0.595 
19 ปสสาวะแสบและบอย 0.30 0.683 
20 กลั้นปสสาวะไมอยู 0.56 0.751 
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9.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง จํานวน 405 ราย โดยเปนเพศชายรอยละ 32.6   เปนเพศหญิง  
รอยละ 64.7   เม่ือแบงตามชวงอายุพบวา เพศชายอายุระหวาง 45- 49 ป  รอยละ 43.5   อายุระหวาง 50-
54 ป รอยละ 46.8  และอายุระหวาง 55-59 ป รอยละ 6.0   สวนในเพศหญิงอายุระหวาง 45- 49 ป รอยละ 
31.5 อายุระหวาง 50 – 54 ป รอยละ 41.4 และอายุระหวาง 55 – 59 ป รอยละ 27    
ภาวะซีดในเพศชายพบรอยละ 8.3  เพศหญิงรอยละ 14.6    ภาวะไขมันในเสนเลือดสูง (cholesterol) คือ
มากกวาหรือเทากับ 250 mg% ในเพศชาย รอยละ 60.6  ในเพศหญิง รอยละ 67.8   สอดคลองกับการศึกษา
ของ เพ็ญจิตต  มานพศิลป 7  พบหญิงวัยทองมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกวาปกติและจากการศึกษาของ 
หะทัย เทพพิสัย 5    พบวาสตรีวัยทองโรงพยาบาลรามาธิบดีมีภาวะไขมันในเสนเลือดสูง     และจากการศึกษา
ความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด  ในคนไทยท่ีอาศัยในเขตเมืองและ 
เศรษฐานะดี พบวาสตรีอายุ 35 – 54 ป  มีระดับโคเลสเตอรอลสูง   สวนคา Triglyceride สูงกวาเกณฑ  ใน
เพศชาย  พบรอยละ 23.5  ในเพศหญิงพบรอยละ 11.7 
      ท้ังเพศชายและเพศหญิง   สวนใหญมีการทํางานของไตท่ีปกติดี   พบการทํางานของกรดยูริค ( Uric 
acid ) ท่ีผิดปกติ ในเพศชายพบ รอยละ 37.1 ในเพศหญิงพบรอยละ 4.8 แสดงใหเห็นวาเพศชายมีความเสี่ยง 
ตอการเกิดโรคเกาตสูงกวาเพศหญิง และสะทอนใหเห็นวาเพศชายมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการบริโภค เชน การ
ดื่มสุรา และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
           ดานการทํางานของตับ (SGOT, SGPT) SGOT เอนไซมตัวนี้อาจหลั่งสูงกวาปกติเม่ือตับทํางานผิดปกติ
อันเกิดจากเครียดเรื้อรัง พักผอนไมพอจนเกิดอาการออนเพลีย ดื่มสุราจัด โรคโลหิตจางเรื้อรัง ไขมันจับตับ 
ไขมันและ/หรือน้ําตาลในเลือดสูงอยางเรื้อรัง มะเร็งตับ โรคดีซาน และการใชยาบางชนิดอยางตอเนื่องเปน
เวลานานๆ เปนตน การแกไขก็คือลดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีอาจเกิดปญหาดังกลาวโดยเร็ว แลวคา SGOT ก็จะลดลง
อยางรวดเร็ว  จากการศึกษาครั้งนี้พบวามีการทํางานท่ีผิดปกติในเพศชาย รอยละ 18.9    ในเพศหญิงพบ รอย
ละ 7.7   สอดคลองกับการศึกษาของ สุกัญญา   ไผทโสภณ 8  พบวาชายวัยทองมีพฤติกรรมเสี่ยง เชน การสูบ
บุหรี่และดื่มสุรามากกวาหญิงวัยทอง และคา SGPT เอนไซมตัวนี้อาจหลั่งสูงกวาปกติเม่ือเกิดอาการผิดปกติข้ึน
ท่ี ตับ หัวใจ ไต กลามเนื้อลาย 
        ดัชนีมวลกาย ( BMI ) เกินมาตรฐานเขาสูภาวะอวน  ในเพศชายอวนระดับ 1  รอยละ 28.7  อวนระดับ  
2  รอยละ  40.2  และอวนระดับ 3 รอยละ 5.3  สวนในเพศหญิง พบอวนระดับ 1  รอยละ  27.1   อวน
ระดับ  2  รอยละ  30.8  และอวนระดับ 3  รอยละ 11.4  สอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญจิตต  มานพศิลป7  
พบวากลุมตัวอยางมีรูปรางอวน รอยละ 27.3  และสอดคลองกับการศึกษาของ กัณฐพิชชา   สุดโทและ สุวล ี  
โลวิรกรณ 9   พบสตรีวัยหมดประจําเดือนมีภาวะอวนและภาวะเสี่ยงตอโรคอวน   รอยละ 41.4 และ รอยละ 
25.6 ตามลําดับ และพบวาผูท่ีมีรูปรางอวนอาจเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
 
การคัดกรองภาวะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด    
        พบวาสวนใหญท้ังเพศชายและเพศหญิง มีภาวะสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง และพบภาวะ
สุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงนอย  ในเพศชายพบรอยละ 15.9 ในเพศหญิง พบรอยละ 6.2  
ตามลําดับ ยังพบวาในเพศชายมีจํานวน 1 ราย ท่ีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดไมแข็งแรง  ในเพศหญิงพบ   7 ราย  
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        เม่ือวิเคราะหรายขอตามแบบประเมินพฤติกรรมท่ีเปนภาวะเสี่ยงตอหัวใจและหลอดเลือด พบวา ชายวัย
ทองสวนใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงคือกินอาหารไขมันมาก เชน หนังเปด หนังไก อาหารทอด เนย ไข เครื่องใน เกิน 
3 ม้ือตอสัปดาห  รอยละ 44.7 รองลงมาคือการสูบบุหรี่ รอยละ 22.7 
        หญิงวัยทองสวนใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการปรุงเครื่องปรุงรสเกือบทุกครั้งในการกินอาหาร รอยละ 
56.0 รองลงมาคือกินอาหารไขมันมาก เชน หนังเปด หนังไก อาหารทอด เนย ไข เครื่องใน เกิน 3 ม้ือตอ
สัปดาห รอยละ 39.2 สอดคลองกับการศึกษาของ ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลยและคณะ10  พบวา กุลสตรีวัยทอง
มีพฤติกรรมรับประทานอาหารท่ีไมเหมาะสม คือรับประทานอาหารใสผงชูรสเปนประจํา รอยละ 55.0 
รับประทานอาหารท่ีมีรสหวานจัด รอยละ 18.70 และเค็มจัด รอยละ 18.30      สะทอนใหเห็นวาท้ังในชาย
และหญิงวัยทองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจาก
การกินท่ีสะสมมาเปนเวลานาน  อันจะสงผลตอภาวะสุขกายและสุขภาพจิตของชายและหญิงวัยทอง ดังนั้น
การใหการดูรักษารวมท้ังการใหคําแนะนําเก่ียวกับภาวะโภชนาการ    และการออกกําลังกายเพ่ือควบคุม
น้ําหนักและระดับโคเลสเตอรอลในเลือดแกชายและหญิงวัยทอง   จึงเปนเรื่องท่ีควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 
การประเมินระดับความเครียด    
        พบวา สวนใหญท้ังในเพศชายและเพศหญิงมีระดับความเครียดอยูในระดับปกติ   มีสูงกวาปกติเพียง
เล็กนอย คือ เพศชายรอยละ 6.1   ในเพศหญิงรอยละ  18.7  พบวาเพศหญิงมีระดับความเครียดมากกวาเพศ
ชาย   สอดคลองกับการศึกษาของ ฉัตรทอง  จารุพิสิฐไพบูลยและคณะ10  พบวาหญิงวัยทองมีความรูสึก
หงุดหงิดรําคาญใจเปนครั้งคราว รอยละ 49.30   แตสอดคลองกับการศึกษาของประโยชน เข็มนาจิตร11  
พบวาชายวัยทองสวนใหญมีภาวะเครียดอยูในเกณฑปกติ รอยละ 65.3  และมีภาวะเครียดอยูในเกณฑสูงกวา
ปกติอยางมาก รอยละ 1.3      
 
การประเมินภาวะขาดฮอรโมนในชายวัยทอง     
         พบวาสวนใหญเสี่ยงตอภาวะการขาดฮอรโมน รอยละ 83.3  โดยพบมากในชวงอายุ 55 – 59 ป   
จํานวน  44 ราย   รองลงมาคือชวงอายุ 50 – 54 ป และชวงอายุ 45- 49 ป จํานวน 32 ราย ตามลําดับ   เม่ือ
พิจารณารายขอพบวารอยละ 80.2  มีความรูสึกวาความแข็งแรงและความมีพละกําลังลดลงไป   รองลงมาคือ 
รอยละ 72.5  มีความรูสึกวาความสามารถในการเลนกีฬาลดนอยลง และรอยละ 55.0   รูสึกวามีประสิทธิภาพ
ในการทํางานลดลง, มีความตองการทางเพศลดลง รอยละ 55.0 ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาของ 
ประโยชน เข็มนาจิตร11 ศึกษาเก่ียวกับสภาวะสุขภาพของผูชายวัยทอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
พบวาชายวัยทองสวนใหญเคยรูสึกวาความแข็งแรงและความมีพละกําลังลดลงไป  รูสึกเหนื่อยงาย ไมมีเรี่ยว 
แรงเหมือนรางกายขาดพลังงานและเคยมีความรูสึกวาความสามารถในการเลนกีฬาลดลง  
 
การประเมินภาวะขาดฮอรโมนของหญิงวัยทอง    
  พบวาหญิงวัยทองเสี่ยงตอภาวะการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน รอยละ 40.7   โดยในผูท่ีพบความเสี่ยง
สวนมากอยูในชวงอายุระหวาง 50 – 54 ป  จํานวน 51 ราย   ชวงอายุ 45- 49 ป จํานวน 32 ราย  และอยู
ในชวงอายุ 55 – 59 ป จํานวน 28 ราย ตามลําดับ    เม่ือพิจารณารายขอพบวา  อาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
ปวดขอตาง ๆ (x= 1.11, SD = 0.934)   รองลงมาคือ  อาการปวดกลามเนื้อ (x= 1.07, SD = 0.828)   เหง่ือ
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ออกมาก (x= 1.03 ,SD = 1.587) และปวดหลัง (x= 1.03, SD = 0.931) ตามลําดับสอดคลองกับการศึกษา
ของเพ็ญจิตต มานพศิลป7  ศึกษาคุณลักษณะสตรีผูมารับบริการท่ีคลินิกวัยหมดระดู โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร  พบวาอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ หลงลืมงายและปวดขอ – ปวดกลามเนื้อ ( รอยละ 81.0 ) รองลงมา
คือ หงุดหงิดงาย ( รอยละ 72.4  )  เหง่ือออกมาก พบรอยละ 63.0 สวนอาการรอนวูบวาบ พบรอยละ 60.6 
ใกลเคียงกับการศึกษาของ ลําเภา  อุปการกุลและคณะ12   พบวาสตรีวัยหมดระดูชุมชนแออัด จังหวัด
ขอนแกน มีอาการหลงลืมงาย รอยละ 83.3 และปวดขอ – กลามเนื้อ  รอยละ  76.3   สวนอาการรอนวูบวาบ 
ท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร  พบรอยละ 60.6   ใกลเคียงกับ สายพิณ   คูสมิทธิ13   พบวาผูรับบริการท่ีศูนย
สงเสริมสุขภาพเขต 1 มีอาการรอนวูบวาบ รอยละ 57.8   ขณะท่ี ชะลอศรี  แดงเปยม14   พบวาบุคลากรวัย
หมดระดูของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีอาการรอนวูบวาบ รอยละ 30.7 จากการศึกษาของสิรยา  กิตติโยดม15  
ไดศึกษาถึงอาการท่ีพบมากในหญิงท่ีเขาสูวัยหมดประจําเดือน ไดแก อาการรอนวูบวาบ เหง่ือออกมาก รอยละ 
85  ซ่ึงมากกวากลุมวัยหมดประจําเดือนรอยละ 52.6 และวัยหมดประจําเดือนแลว รอยละ 51.4   ซ่ึงตรงกับ
การศึกษาท่ีพบวา อาการรอนวูบวาบถือเปนสัญลักษณของวัยทองมีความแตกตางกันไปตามฐานะและสังคมใน
แตละเชื้อชาติ สวนปญหาดานการมีเพศสัมพันธ พบวากลุมตัวอยางเบื่อและไมสนใจทางเพศและไมมีความสุข
ทางเพศ  ขณะท่ีจรวยพร  สุภาพ16  ศึกษาสตรีวัยหมดระดูท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองมีปญหาเรื่องเพศสัมพันธ  
รอยละ 53.2  และสุมนา ชมพูทวีปและคณะ17  พบวาสตรีวัยหมดระดูท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
ตองการทางเพศลดลง รอยละ 86.9   แตขัดแยงกับการศึกษาของ   ฉัตรทอง  จารุพิสิฐไพบูลยและคณะ10  
พบวาสตรีวัยทองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  มีความสุขในการมีเพศสัมพันธ รอยละ 23.44 
  จากผลการวิจัย จะเห็นไดวาท้ังในชายและหญิงวัยทองเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ  รวมท้ังมี
พฤติกรรมท่ีเสี่ยงตางๆ   ท่ีนอกจากจะมีผลกระทบตอสุขภาพระยะสั้นแลว   ยังมีผลกระทบตอสุขภาพในระยะ
ยาว  เชน เกิดโรคกระดูกพรุนและโรคเก่ียวกับหลอดเลือดของหัวใจ   โดยเฉพาะหญิงวัยทองพบวาเม่ือระดับ 
ฮอรโมนเอสโตรเจนลดลง มีผลทําใหระดับไขมันในเลือดสูงข้ึนโดยเฉพาะไขมัน LDL cholesterol จะสูงข้ึน
และไขมัน HDL- cholesterol   จะต่ําลง ทําใหมีโอกาสเปนโรคหัวใจเพ่ิมมากข้ึน18 

 
10.  การนําไปใชประโยชน 

1. เปนขอมูลพ้ืนฐานในการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน การ
ใหบริการแกผูรับบริการในคลินิกวัยทอง 

2. เปนแหลงขอมูลในการศึกษาสถานการณสภาวะสุขภาพของวัยทองในสถานบริการสาธารณสุข 
 
11.  ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 

1.   การลงบันทึกขอมูลของผูรับบริการลงไมครบถวน ทําใหขาดขอมูลบางประเด็นท่ีสําคัญไป 
2. การลงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไมครบถวนทุกราย 

 
12.  ขอเสนอแนะ/วิจารณ 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
   จากการศึกษาสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชายและหญิงวัยทองท่ีมาตรวจสุขภาพ
ประจําป ท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําปท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา   
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พบวาควรมีการเก็บขอมูลเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูรับบริการเพ่ิมเติม เชน การศึกษาโรคประจําตัว 
พฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการเพ่ือนํามาวิเคราะหหาสาเหตุของผลเลือดท่ีผิดปกติในผูรับบริการบางราย    
เพ่ือแยกระหวางผลเลือดท่ีผิดปกติเดิมของผูรับบริการ และผลเลือดท่ีผิดปกติใหมของผูรับบริการ  จาก
การศึกษาเปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง  ทําใหพบวามีขอมูลบางสวนไมสมบูรณ  เชน  การลงขอมูลใน       
เวชระเบียนไมสมบูรณ    
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 
1.ควรมีการศึกษาสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชายและหญิงวัยทองแยกกัน 
 
13.  กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางดียิ่ง จากบุคคลหลายๆทานโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ขอขอบพระคุณ นายแพทยสุเทพ เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5  ท่ีไดใหโอกาสผูวิจัยศึกษาคนควา
งานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ แพทยหญิงแสงนภา   อุทัยแสงไพศาล  และคุณนพวรรณ  หม่ืนนอย หัวหนาฝาย
การพยาบาลท่ีกรุณาตรวจสอบแบบบันทึกขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้ใหมีความสมบูรณ  ท่ีใหคําแนะนําในการ
วิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล    ขอขอบคุณเจาหนาท่ีแผนกสงเสริมสุขภาพ คลินิกตรวจสุขภาพประจําป
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 ท่ีอํานวยความสะดวกของขอมูลเบื้องตนและเสนอแนะเพ่ือใหได
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