
ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
 

1. ช่ือผลงานเรื่อง สภาวะสุขภาพผูรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุกของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
     ศูนยอนามัยท่ี ๙ นครราชสีมา    
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    1 ตุลาคม 57 – 30 กันยายน  ๕๘ 
3. สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ    1๐๐       %   
4. ผูรวมจัดทําผลงาน           - 
5. บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณสภาวะสุขภาพของผูรับบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จํานวน 1,006 คน ระยะเวลา
ดําเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย แบบบันทึกผล
การตรวจสุขภาพ ของคลินิกตรวจสุขภาพประจําป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา วิ
เคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณา หาคาความถ่ี รอยละ  แยกผูรับบริการเปน 2 กลุม คือ อายุต่ํากวา 35 ป และ 
อายุ 35 ป ข้ึนไป  
  ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนกลุมอายุ 35 ปข้ึนไปรอยละ 86 เพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 68.6 และ 31.4 ตามลําดับ ผลการศึกษาดานขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี พบการดื่มสุรา
ในกลุมอายุ 35 ปข้ึนไป สูงกวาคือรอยละ 18.1 พฤติกรรมการออกกําลังกายท้ัง 2 กลุม ไมเคยออกกําลังกายเลย
สูงถึง รอยละ 83.7 และ 90.8 ตามลําดับ ผลการศึกษาดานขอมูลการตรวจรางกายพบวาในกลุมอายุต่ํากวา 35 ป 
น้ําหนักเกินมากท่ีสุด รอยละ 17.7 ระดับความดันโลหิต Systolic blood pressure เริ่มสูงรอยละ 12.7 ความดัน
โลหิตสูง รอยละ 10 และระดับความดันโลหิต Diastolic blood pressure เริ่มสูง รอยละ 8.5 ความดันโลหิตสูง 
รอยละ 2.9 กลุมอายุ 35 ป ข้ึนไป มีภาวะอวนระดับท่ี 1 มากท่ีสุด รอยละ 27.7 และมีระดับความดันโลหิต 
Systolic blood pressure สูง รอยละ 20.9  ระดับความดันโลหิต Diastolic blood pressure สูง รอยละ 9.9  
รอบเอวมีความใกลเคียงกันท้ัง 2 กลุม คือสัดสวนของเพศหญิงมีรอบเอวเกินเกณฑสูงกวาเพศชาย ซ่ึงในเพศหญิง 
รอบเอวเกินเกณฑ รอยละ 26.9 และ 41.8 ตามลําดับ ในเพศชายรอบเอวเกินเกณฑ รอยละ 29.7  และ 34.4  
ตามลําดับ ผลการศึกษาจากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ในกลุมต่ํากวา 35 ป พบวาความเขมขนเลือดต่ําในเพศ
หญิง รอยละ 12.7  ในเพศชาย รอยละ 5.1 การตรวจปสสาวะผิดปกติ รอยละ 6.4 และรอยละ 6.6 ตามลําดับ
และในกลุมอายุ 35 ป ข้ึนไป พบน้ําตาลในเลือดอยูในกลุมเสี่ยง รอยละ 6.1 น้ําตาลในเลือดสูง รอยละ 2.4 ผล
การตรวจยูริคในเลือดสูงกวาเกณฑ รอยละ 11 พบในเพศชายท้ังหมด ผลการทํางานของตับสูงกวาเกณฑ รอยละ 
2.5  ระดับคอเลสเตอรอลรวมสูง รอยละ 54.1 ระดับไตรกลีเซอไรดสูง รอยละ 7.6 ระดับไขมันชนิดดีต่ํา(HDL-C) 
ในเพศชาย รอยละ 3.8 ระดับไขมันชนิดดีต่ํา(HDL-C) ในเพศหญิงรอยละ 7.6 และระดับไขมันชนิดไมดีสูง (LDL-C) 
รอยละ 25.8 
    จากผลการศึกษาพบวามีจํานวนกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันใน
เลือดสูง โรคเบาหวาน และมีภาวะอวนซ่ึงเปนปจจัยตอการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคต ท้ังนี้ผูวิจัยจะไดนําขอมูลท่ีไดไป
ใชในการวางแผนและสงเสริมสุขภาพเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบริบทตอไประยะ
ยาวเพ่ือติดตามผลลัพธ  วิจัยเชิงทดลองเพ่ือดูประสิทธิผลการดูแลสุขภาพ และพัฒนาการสงเสริมสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับปญหาสุขภาพตามบริบทตอไป 
                                                               

 
 



6.  บทนํา 
   องคการอนามัยโลกไดทํานายไววา ในป พ.ศ. 2573 ประชากรโลกจํานวน 23 ลานคนจะเสียชีวิตจาก
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โดยรอยละ 85 อยูในประเทศกําลังพัฒนา 17.5 ลานคนของประชากรท้ังโลกในป 
2548 เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ซ่ึงรอยละ 80 อยูในประเทศกําลังพัฒนาและเปนประชากรกลุม 
วัยแรงงาน  ประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจถึง 17 ลานคน หรือ คิดเปนรอยละ 48 ของการ
เสียชีวิตจากโรคไมติดตอท้ังหมด รองลงมา  คือ โรคมะเร็งรอยละ 21 โรคถุงลมโปงพอง รวมโรคปอดเรื้อรังและ
หอบหืดรอยละ 12 (4.2 ลานคน) และ โรคเบาหวานรอยละ 4 (1.3 ลานคน)  
  ประเทศไทยมีภาระจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases; NCDs) ในสัดสวนท่ี
สูงกวานานาชาติ โดยเปนสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 300,000 กวารายในป  พ.ศ. 2552 หรือ คิดเปนรอยละ 73 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตและผลกระทบจาก กลุมโรค NCDs มากกวา ท้ังโลก (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2552) ผลการสํารวจในป พ.ศ. 2552 กับกลุมเปาหมายประชากร
ไทยวัยผูใหญ พบวารอยละ 21.4 เปนโรค ความดันโลหิตสูง และท่ีนาเปนหวงคือ อัตราการรับรูวา ตนเองเปนโรค
ความดันโลหิตสูง อัตราการเขาถึงบริการ และอัตราการควบคุม โรคความดันโลหิตสูงไดนั้นคอนขางต่ํารอยละ 6.9 
(3.2 ลานคน) มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง อัตราการควบคุมไดในกลุม ผูท่ีมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงยังอยูในเกณฑไม
นาพอใจ โดยเฉพาะประชากร ชายท่ีมีน้ําตาลในเลือดสูง พบวารอยละ 56.7 ท่ีรูตัว และมีเพียงรอยละ 27.1 ท่ี
สามารถ ควบคุมภาวะน้ําตาลในเลือดไดรอยละ 19.4 หรือเกือบ 9 ลานคน มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง โดยผูหญิงมี 
ความชุกมากกวาผูชาย  ป 2552 ประชากรไทยเกือบ 1 ใน 3 เขาขายภาวะน้ําหนักเกิน สวนอีกรอยละ 8.5 เขา
ขายโรคอวน  ขอมูลการสํารวจสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของคนไทยท่ีอายุ 15 ปข้ึนไป นอกจากนี้ ยังพบวามี
สัดสวนผูท่ีเปนโรคอวนในชวง 20 ปท่ีผานมา ในชาย เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง (ป 2535-2552) ถึง 4 เทา  
 ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม การใชชีวิตของคน
เปลี่ยนไปท้ังในแงการใชแรงงานทํางานมาใชสมองนั่งโตะทํางาน การใชชีวิตอยางเรงรีบทําใหเกิดความเครียด ขาด
การออกกําลังกาย ขาดการรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ ขาดความสนใจตอสุขภาพทําใหเกิดโรคตางๆซ่ึงเกิดจาก
การไมดูแลตัวเองใหดี เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ซ่ึงโรคเหลานี้
สามารถปองกัน หรือลดอุบัติการณไดโดยการท่ีเราใสใจดูแลตัวเอง(สยามเฮ็ลท, ม.ป.ป.) ดวยความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ ความเรงรีบในชีวิต ทําใหการตรวจสุขภาพไปมุงเนนท่ีการใชเทคโนโลยีเพ่ือคนหาโรคเปนสําคัญ เชน
การตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ เอ็กซเรย ฯลฯ ตัดสินสุขภาพดีหรือไมดี โดยดูแตคาตัวเลขหรือผลการตรวจเทานั้น ซ่ึง
ความจริงแลวสุขภาพท่ีดีหรือไม ไมไดดูกันแคผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเหลานี้เทานั้น ทําใหคนท่ีคาปกติหลง
คิดวาตนนั้นแข็งแรง เกิดความประมาทในการใชชีวิต เชน ยังคงดื่มเหลา สูบบุหรี่ รับประทานทานอาหารท่ีเปนโทษ
ตอสุขภาพ ซ่ึงนําไปสูโรคในท่ีสุด  และในมุมกลับกัน ถาตรวจพบคาผิดปกติ ท้ังท่ีบางครั้งเปนความผิดพลาดทาง
เทคนิค ก็จะสรางความทุกขใจใหกับผูไดรับการตรวจ ผูท่ีไมเปนโรคจึงกลายเปนผูเปนโรค การตรวจสุขภาพท่ีดีนั้น 
จะตองเปนการตรวจท่ีชี้ใหเห็นถึงปญหาดานสุขภาพท่ีแทจริงของผูรับการตรวจ ไมใชมุงแตหาโรค การตรวจท่ีดี
จะตองมีการชี้แนะใหมีการสงเสริมสุขภาพ ตองไมสรางความทุกขทางใจ และตองไมทําใหผูรับการตรวจมีความ
ประมาทเม่ือตรวจแลวไมพบโรค (รุงทิพย วรรณวิมลสุข, 2545)  
 การตรวจสุขภาพตามสถานพยาบาลท่ัวไป โดยสวนใหญแลวจะเก่ียวของกับ 2 เรื่องหลัก ๆ ไดแก ตรวจ
เพ่ือคนหาโรคท่ีซอนอยูในตัวเรา และตรวจเพ่ือคนหาพฤติกรรมเสี่ยง และปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ ตรวจเพ่ือ
คนหาโรคท่ีซอนอยูในตัวเรา เปนการตรวจสุขภาพท่ีผูถูกตรวจยังไมปรากฏอาการเจ็บปวยหรือความผิดปกติใด ๆ ให
สังเกตได เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็งปากมดลูกระยะแรก แตกรณีท่ีมีอาการ
เจ็บปวยปรากฏใหเห็นบางแลวและไปตรวจนั้น ไมถือวาเปนการตรวจสุขภาพ เรียกวาเปนการตรวจเพ่ือใหแพทย



วินิจฉัยวาปวยเปนโรคอะไรมากกวา ซ่ึงการตรวจวินิจฉัยโรคดวยโปรแกรมการตรวจรางกายนั้น อาจตองมีการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ิม เพ่ือยืนยันผล เม่ือทราบผลการตรวจท่ีแนนอนแลวก็จะไดใหการรักษา
อยางเหมาะสม ตรวจเพ่ือคนหาพฤติกรรมเสี่ยง และปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ เปนการตรวจเพ่ือไดรูวา
สุขภาพเปนอยางไรบาง และหากพบวามีพฤติกรรมเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคอะไร แพทยท่ีตรวจก็จะให
คําแนะนําในการปฏิบัติตัวอยางถูกตอง เพ่ือปองกันไมใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมา (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 
2558) ไมควรจะมีเพ่ือตรวจหาโรคท่ีเราเปนอยูเพ่ือท่ีจะไดรักษาไดตั้งแตระยะ แรกเริ่มเทานั้น แตควรจะเปนเพ่ือ
หาปจจัยเสี่ยงตางๆตอการเกิดโรค  ท้ังจากการพูดคุยกับแพทย และจากผลการตรวจเลือด เอ็กซเรยตางๆ เพ่ือการท่ี
เราจะไดปรับปรุง ทัศนคติในการใชชีวิตประจําวันตางๆ ท่ีถูกตอง ไมวาจะเปน  เรื่องการรับประทานอาหาร  การ
ออกกําลังกาย  การดูแลตัวเองเพ่ือใหสุขภาพแข็งแรง รวมถึงการเสริมสรางภูมิตานทานตอโรคตางๆ การตรวจ
สุขภาพมีความสําคัญ ไมใชเพียงการตรวจรางกาย ฟงผลตรวจ แตไมไดนําผลการตรวจนั้นมามีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือใหสุขภาพดีข้ึน รอเพียงการตรวจประจําทุกป ประโยชนท่ีสําคัญในการตรวจสุขภาพนั้นเปนการคนหา
ปจจัยเสี่ยงในสุขภาพของตนเอง เพ่ือปองกันไมใหเกิดโรค โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ในการใชชีวิต การ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และท่ีสําคัญมากๆ คือการมีจิตใจท่ีผอนคลายใจ อันจะเกิดไดงายข้ึนถาเรามี
กายท่ีแข็งแรง (ยุทธพงศ เช้ือฟก, ม.ป.ป.)  
  สุขภาพเปนสิ่งสําคัญสําหรับมนุษยทุกคน การมีสุขภาพท่ีดียอมกอใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถ และเปนเครื่องบงชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย เพราะฉะนั้นการท่ีจะลวงรูไดเทาทันกับความ
เสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงของรางกายท่ีเกิดข้ึนตามอายุและเกิดข้ึนจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตไดเบื้องตน นั้นก็คือ
การตรวจสุขภาพ ท่ีประกอบไปดวยการตรวจรางกายพ้ืนฐาน การตรวจเลือดทางหองปฏิบัติการ การเอ็กซเรยทรวง
อก และการตรวจพิเศษอ่ืนๆตามความเสี่ยง ซ่ึงผลการตรวจท่ีไดนั้นสามารถบงถึงสภาวะสุขภาพ ณ ชวงเวลานั้นได
อยางครบถวนและนาเชื่อถือ เปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยใหประชาชนรับรูถึงสภาวะสุขภาพท่ีแทจริงของรางกาย 
เพ่ือการคนหาภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค ความผิดปกติของรางกายในระยะเริ่มแรก นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการดูแลสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมเพ่ือปองกันการเกิดโรค หรือไดรับรักษาอยางเหมาะสม เพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอน ลดความรุนแรงของโรคและความพิการท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตได แตการตรวจสุขภาพมักถูก
มองขามไปดวยเหตุผลเพราะมีความคิดวาเม่ือรางกายยังสบายดีอยูก็ไมจําเปนตองไปพบแพทยหรือไปตรวจสุขภาพ
รางกาย สวนใหญจะไปพบแพทยเม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนกับรางกายแลว ซ่ึงอาจจะสายเกินไป  ปจจุบันหนวยงาน
สาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีการรณรงคสงเสริมสุขภาพเชิงรุกและใหความสําคัญ ดานการดูแลสุขภาพมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือสรางความตระหนักแกประชาชน โดยเฉพาะในกลุมวัยทํางาน เพราะปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว เปลี่ยนเปนสังคมเมืองมากยิ่งข้ึน สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตท่ีมีการแขงขันสูง และมีความรีบเรง
ตองแขงกับเวลา ทําใหสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพรางกายโดยท่ีไมรูตัว ท้ังภาวะความเครียดจากการทํางาน ขาด
การดูแลสุขภาพอยางเหมาะสม ปจจุบันจึงพบวาโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และขาดการออกกําลังกาย มี
เพ่ิมสูงข้ึนและเริ่มในกลุมอายุท่ีนอยลงโดยเฉพาะกลุมวัยทํางาน เชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคเกาท 
โรคเบาหวาน  เพราะกลุมวัยทํางานเปนกลุมท่ีมีปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตไดสูง จากการดําเนินชีวิต
ท่ีตองเขาสังคมมากข้ึน จึงมีผลตอภาวะสุขภาพไดถาขาดความตระหนักและการดูแลอยางถูกตองและเหมาะสม จาก
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายท่ัวประเทศ ลาสุดในป 2552 พบคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป
มากกวา 1 ใน 3 มีภาวะน้ําหนักเกินและอวน(ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index ) ตั้งแต 25 กก./ตร.ม.  และ
การศึกษาของแหลมทอง แกวตระกูลพงษ ในกลุมประชาชนท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําป ของโรงพยาบาลศรี
เชียงใหม จังหวัดหนองคาย เม่ือ พ.ศ. 2550 โดยใชเกณฑของ International diabetes federation (IDF) พบ
ความชุกของการเกิด Metabolic syndrome เทากับรอยละ 15.04  ท้ังการศึกษาในกลุมพนักงาน การไฟฟาฝาย



ผลิตในกรุงเทพฯ เม่ือป พ.ศ. 2538  จํานวน 3,499 ราย พบความชุกของ metabolic syndrome รอยละ 16.4 
(เพศชาย 18.2 และเพศหญิง 9.4) และจากผลการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี ของศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ป 
2556  มีจํานวนผูรับบริการท้ังหมด  2,920 ราย ภาวะสุขภาพ 5 อันดับ ท่ีพบมากท่ีสุดไดแก 1. ไขมันในเลือดสูง 
2. ความดันโลหิตสูง 3. ภาวะอวนลงพุง  4. ภาวะโลหิตจาง  5. กรดยูริคสูง ตามลําดับ  ซ่ึงสวนใหญเกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมีไขมันคอนขางสูง และขาดการออกกําลังกาย  
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพเชิงรุกตอเนื่อง 
เพ่ือตอบสนองตอนโยบายการสนับสนุนดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนโดยการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุกและ
การตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก  ในกลุมวัยทํางานของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมา  และสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานโภชนาการ ดานการออกกําลังกาย โดยการออก
หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีไปยังหนวยงานตางๆ เพ่ือใหประชาชนกลุมวัยทํางานไดรับการตรวจสุขภาพเบื้องตน 
ตรวจทางหองปฏิบัติการ และคัดกรองรายการตรวจพิเศษอ่ืนๆ ตามความเสี่ยงของการเกิดโรค  โดยใชโปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด แบงตามเกณฑอายุ 2 ชวง คือ อายุต่ํากวา 35 ป และอายุ 35 
ปข้ึนไป   และการแปลผลตรวจสุขภาพ โดยผูรับบริการตรวจสุขภาพจะไดรับฟงผลการตรวจเปนรายบุคคล พรอมให
คําแนะนําเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการดําเนินการตรวจสุขภาพนั้น  มีขอมูลการ
ตรวจรางกายเบื้องตน และ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจสุขภาพ ผูวิจัย จึงมีความสนใจใน
การศึกษาสถานการณสภาวะสุขภาพของผูรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุก  เพ่ือนํามาวิเคราะหและวางแผนพัฒนา
รูปแบบแนวทางการสงเสริมสุขภาพผูรับบริการตอไป  
 

7.  วัตถุประสงค 
             เพ่ือศึกษาสถานการณสภาวะสุขภาพของผูรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนย
อนามัยท่ี 9  นครราชสีมา 

 

8.   วิธีการดําเนนิงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตผลงาน 
ขอบเขตการศึกษา 
            การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผูรับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนย
อนามัยท่ี 9 ท่ีไดรับการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุก เก็บขอมูลจากผูตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุก จํานวน 1,006 
คน ระหวาง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558             
 

กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เปนหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ท่ีมีจํานวนผูรับการตรวจสุขภาพในหนวยงาน ตั้งแต 50 คน ข้ึนไป และยินยอมสมัครใจในการเขารวม
การตรวจสุขภาพประจําปของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ท้ังหมด 71 หนวยงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ    1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา เปนคูมือสมุดบันทึกสุขภาพ ตามระเบียบการตรวจสุขภาพ
ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงพัฒนามาจากแบบตรวจสุขภาพตามโปรแกรมรายการตรวจสุขภาพ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป คือ ชื่อ-สกุล วันเดือน ป เกิด อายุ ท่ีอยูปจจุบัน สถานท่ีทํางาน ประวัติ
สุขภาพผูรับบริการ โรคประจําตัว ประวัติการแพยา  ประวัติเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัว  



   สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับผลการตรวจรางกาย ประกอบไปดวย น้ําหนัก สวนสูง  ดัชนีมวลกาย 
(Body mass index : BMI) คาความดันโลหิต รอบเอว ผลเอ็กซเรยทรวงอก การตรวจรางกายโดยแพทย 
  สวนท่ี 3 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ประกอบดวย  ผลการตรวจอุจจาระ ผลการตรวจ
ปสสาวะ ผลการตรวจความสมบูรณเม็ดเลือด ผลการตรวจน้ําตาลในเลือด (Fasting blood sugar : FBS) ผลการ
ตรวจระดับไขมันในเลือด ระดับคอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) ระดับไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)  
ระดับไขมันดี ( High density lipoprotein cholesterol : HDL-C) ระดับไขมันไมดี (Low density lipoprotein 
cholesterol :LDL-C) ผลการตรวจยูริคในเลือด ผลตรวจการทํางานของตับ  

 

วิธีการดําเนินการ 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบตรวจสุขภาพ ตามระเบียบการตรวจสุขภาพตาม
หลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
           1. ข้ันเตรียมการ 
       1.1 ศึกษาขอมูลและระเบียบการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง 
                1.2 ศึกษารูปแบบการตรวจสุขภาพโดยการศึกษาดูงานการตรวจสุขภาพหนวยงานราชการท่ีมีหนวย
บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุก 
                1.3 เขียนแผนงานโครงการ 
                1.4 แตงตั้งคณะกรรมการ 
                1.5 ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพและงานท่ีเก่ียวของ 
                1.6 ประสานงานผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเพ่ือจัดเตรียมทีมงานและวัสดุอุปกรณในการบริการ 
           2. ข้ันดําเนินการ 
                2.1 การประชาสัมพันธโครงการ   
                     2.1.1 การสงหนังสือประชาสัมพันธการตรวจสุขภาพถึงหนวยงานตางๆในจังหวัดนครราชสีมา 
                     2.1.2 ประชาสัมพันธและชี้แจงโครงการตรวจสุขภาพ ณ หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
ในจังหวัดนครราชสีมา 
                     2.1.3 ตอบรับการตรวจสุขภาพและประสานกลับไปยังหนวยงานท่ีตอบรับการตรวจสุขภาพเพ่ือ
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีการตรวจสุขภาพ  พรอมสงกระปุกอุจจาระและวิธีการเก็บอุจจาระท่ีถูกตองใปยัง
หนวยงานกอนถึงวันตรวจสุขภาพ 
                2.2  ใหบริการตรวจสุขภาพ ณ ท่ีตั้งของหนวยงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้           

                2.3  ข้ันตอนการตรวจสุขภาพ จัดเตรียมอุปกรณในการตรวจใหพรอมท่ีจะใหบริการ ข้ันตอนดังนี้  

                 ข้ันตอนท่ี 1  การลงทะเบียน   
                    1. เปนจุดท่ีตองสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการตั้งแตเริ่มแรก  มีการกลาวตอนรับ ทักทาย 
แนะนําข้ันตอนในการตรวจสุขภาพแตละจุด  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 
                    2. ลงทะเบียนผูท่ีเขารับการตรวจสุขภาพประจําปทุกราย      
                  3. แจกสมุดบันทึกสุขภาพ บัตรบันทึกประวัติ(OPD card) และกระปุกปสสาวะ พรอมสติ๊กเกอร และ
แนะนําการกรอกขอมูลในสมุดบันทึกสุขภาพและบัตรบันทึกสุขภาพ อยางถูกตองครบถวน  
                  4.  ใหผูรับบริการกรอกประวัติสวนตัว อยางครบถวนและเก็บปสสาวะกอนไปจุดตอไป                



              ข้ันตอนท่ี  2 ตรวจสอบสิทธิการรักษา และสแกนลายนิ้วมือ ( ข้ึนสิทธิ์เบิกจายตรง) 
         1.  ตรวจสอบสิทธิ์เบิกจายตรงจากกรมบัญชีกลาง(กรณีหนวยงานราชการ)โดยเลขบัตรประชาชน   
                  2.  ออกเลขท่ีโรงพยาบาล (HN)   ในรายท่ีเปนผูรับบริการรายใหม   พรอมเขียนลงในสมุดบันทึก
สุขภาพและ  OPD  card   สวนรายเกาใหลงเลข HN  เดิมของผูรับบริการ                            
                ข้ันตอนท่ี 3 การคัดกรองตรวจรายการพิเศษเพ่ิมเติม 
                  การชี้แจงรายการตรวจใหผูรับบริการไดรับทราบและซักประวัติเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงของการเกิด
โรค  โดยการตรวจรายการพิเศษเพ่ิมเติมจากรายการตรวจข้ันพ้ืนฐานตามโปรแกรม  ปจจุบันไดปรับโปรแกรมพิเศษ 
ในการหาสารสัมพันธมะเร็งเหลือเพียง AFP และ Total PSA โดยคัดกรองตามเกณฑกลุมเสี่ยง  แตกรณีมีประวัติ
มะเร็งอ่ืนๆ จะพิจารณาการตรวจเพ่ิมโดยชี้แจงใหผูบริการรับทราบและยินยอมท่ีจะชําระเงินเพ่ิมเติม ตามรายการ
ตรวจสุขภาพ  
                       ข้ันตอนท่ี 4  วัดความดันโลหิต และชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว 

       1. วัดความดันโลหิต เพ่ือประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงโดยใหผูรับบริการ
นั่งพัก 5-10 นาที กอนวัดความดันโลหิต และขณะวัดความดันใหหยุดนิ่งไมเคลื่อนไหวและงดพูดคุย กรณีความดัน
โลหิตสูงต้ังแต 140/90 มม.ปรอท ให นั่งพักกอน  10-15  นาที วัดความดันโลหิตซํ้าอีกครั้ง  
    2. ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว เพ่ือประเมินดัชนีมวลกาย คัดกรองภาวะอวน 
                        ข้ันตอนท่ี 5  เจาะเลือด 
    1. การเจาะเลือด  กอนเจาะเลือดตรวจสอบ ชื่อ – สกุล ใหถูกตอง  
   2. ติดสติ๊กเกอรลงบนหลอดเลือดใหถูกตอง ถูกคน  
    3. เก็บกระปุกปสสาวะและกระปุกอุจจาระใสในภาชนะปดฝาพรอมท้ังติดสติ๊กเกอร 
    4. ตรวจสอบความถูกตองและเตรียมเก็บสิ่งสงตรวจเพ่ือสงตรวจทางหองปฎิบัติการ  
          ข้ันตอนท่ี 6  เอ็กซเรยทรวงอก เอ็กซเรยทรวงอกเพ่ือประเมินความผิดปกติของปอดและหัวใจ              
         ข้ันตอนท่ี 7  ข้ันตอนแปลผลการตรวจสุขภาพ  
                      1. ลงผลการตรวจสุขภาพทุกรายการในสมุดบันทึกสุขภาพและบัตรบันทึกการตรวจรางกาย (OPD 
card) อยางถูกตองครบถวนทุกรายการ   
                      2. สรุปและวิเคราะหผลการตรวจสุขภาพภาพรวม พรอมท้ังสรุปคาตรวจสุขภาพของแตละ
หนวยงานเพ่ือเรียกเก็บคาตรวจสุขภาพในรายการตรวจตามโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
                  3. ข้ันตอนการแปลผลตรวจสุขภาพมีดังนี้    
          ข้ันตอนท่ี 1   แจกสมุดบันทึกสุขภาพ และคัดแยกกลุมท่ีผลการตรวจปกติและผิดปกติ 
                           ข้ันตอนท่ี 2  กลุมท่ีผลการตรวจปกติ รับฟงการแปลผลตรวจสุขภาพและใหคําแนะนํา 
ปรึกษาการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดีในกลุมท่ีผลการตรวจปกติโดยเนนหลักสุขบัญญัติ 10 ประการและ
โภชนาการ  รับสมุดบันทึกสุขภาพ กลับบานได 
                         กลุมท่ีมีผลการตรวจผิดปกติ วัดความดันโลหิตซํ้าและซักประวัติการแพยา ประวัติโรค
ประจําตัว และอาการผิดปกติ เพ่ือสงพบแพทย                          
         ข้ันตอนท่ี 3  พบแพทย  ตรวจรางกายและตรวจรักษาโรค  
                         ข้ันตอนท่ี 4  ใหคําแนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเสี่ยงหลังพบแพทย  และ 
 ออกใบนัดเพ่ือตรวจรักษาตอเนื่อง หรือสงตอเพ่ือการรักษาในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขใกลบาน 
         ข้ันตอนท่ี 5  รับยาตามการรักษาของแพทยและชําระเงิน(กรณีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ/ยานอก
บัญชียาหลัก)  



         ข้ันตอนท่ี 6  สรุปคายาและคาตรวจพิเศษในใบสั่งยา  
          2.4 สรุปผลการตรวจสุขภาพรายเดือน รายไตรมาส และรวบรวมวิเคราะหผลการตรวจสุขภาพเปน
รูปเลมเพ่ือเปนพ้ืนฐานขอมูลการเฝาระวังภาวะสุขภาพกลุมวัยทํางาน 
       2.5 นําผลการตรวจสุขภาพตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลรวบรวมและจัดระบบขอมูลโดยการ
บันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร นําไปวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
     ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและผลตรวจรางกาย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการวิเคราะหโดย

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา หาคาความถ่ี รอยละ   
 

นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
         การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจรางกายท่ัวไป ตรวจเลือด ปสสาวะ ถายภาพรังสีทรวงอก ตรวจภายใน 
รวมท้ังการตรวจทางหองปฎิบัติการ รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ 
 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนท้ังเพศชายและหญิงท่ีเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และไดรับการตรวจสุขภาพประจําปโดยหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  
 

9.  ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 
    1 ขอมูลท่ัวไปของผูมารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

   ขอมูลท่ัวไปผูมารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีจํานวน 1,006 คน กลุมอายุต่ํากวา 35 ป สวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ 73.7  เพศชาย รอยละ 26.3 มีประวัติแพยารอยละ 2.2 ประวัติเจ็บปวยในครอบครัว สวนใหญ
เปนโรคเบาหวานรอยละ 7.8 รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 5 สูบบุหรี่รอยละ 6.4 ดื่มสุรา รอยละ 
10.6 พฤติกรรมการออกกําลังกาย ไมเคยออกกําลังกายเลยรอยละ 83.7 ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ รอยละ 
3.6 

กลุมอายุ 35 ป ข้ึนไป สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.7 ไมมีประวัติแพยา รอยละ 97 ประวัติการ
เจ็บปวยในครอบครัวพบวาสวนใหญมีโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 7.1 รองลงมาคือโรคเบาหวาน รอยละ 5.7 
โรคหัวใจ รอยละ 2 ไมมีประวัติเจ็บปวยของคนในครอบครัวรอยละ 83.5 สวนใหญไมสูบบุหรี่รอยละ 92.1 ไมดื่ม
สุรา รอยละ 81.9 ไมเคยออกกําลังกายเลย รอยละ 90.7 สรุป ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 แสดงคาความถ่ีและรอยละของผูมารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี (n =1,006)  
 

ลักษณะประชากร ต่ํากวา 35 ป 35 ป ข้ึนไป 

จํานวน(คน) 

(n =141) 
รอยละ จํานวน(คน) 

(n =865) 
รอยละ 

เพศ 
- ชาย 

- หญิง 

 
37 

104 

 
26.3 
73.7 

 
279 
586 

 
32.3 
67.7 

 
 
 



ตารางท่ี 1 แสดงคาความถ่ีและรอยละของผูมารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี (n =1,006) (ตอ) 

 
ลักษณะประชากร ต่ํากวา 35 ป 35 ป ข้ึนไป 

จํานวน(คน) 

(n =141) 
รอยละ จํานวน(คน) 

(n =141 

รอยละ 

ประวัติแพยา 

- แพ 
- ไมแพ 

 
3 

138 

 
2.2 

97.8 

 
26 

839 

 
3 

97 

ประวัติการเจ็บปวยของคนในครอบครัว 

- โรคเบาหวาน 

- โรคความดันโลหิตสูง 
- โรคหวัใจ 

- อ่ืน ๆ  

- ไมมีประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว 

 
11 
7 
5 
4 

114 

 
7.8 
5 

3.5 
2.8 

80.9 

 
49 
62 
17 
14 

723 

 
5.7 
7.2 
2 

1.6 
83.5 

การสูบบุหรี่ 

- สูบ 
- ไมสูบ 

 
9 

126 

 
6.4 

93.6 

 
69 

796 

 
7.9 

92.1 

การดื่มสุรา 

- ดื่ม 

- ไมดื่ม 

 
15 

126 

 
10.6 
89.4 

 
156 
709 

 
18.1 
81.9 

การออกกําลังกาย 

- ไมเคยออกกําลังกาย 
- ออกกําลังกายแตไมสมํ่าเสมอ 

- ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

 
118 
18 
5 

 
83.7 
12.7 
3.6 

 
785 
59 
21 

 
90.8 
6.8 
2.4 

 

          2.ขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจรางกาย  
    กลุมอายุต่ํากวา 35 ป สวนใหญ มีน้ําหนักอยูในชวง 35.7 - 122.2 กิโลกรัม สวนสูงอยูในชวง 142 – 

178 เซนติเมตร ดัชนีมวลกายสวนใหญปกติ(18.5-22.9 กก./ตร.ม.)รอยละ44.7 ดัชนีมวลกายเกิน(23-24.9 
กก./ตร.ม.)  รอยละ 17.7  อวนระดับท่ี 1 (25-29.9 กก./ตร.ม. ) รอยละ 12 และอวนระดับท่ี 2 (≥30 กก./ตร.
ม.) รอยละ 11.4  ระดับความดันโลหิต Systolic blood pressure ปกติ (120-129 มม.ปรอท) รอยละ 77.3 
เริ่มสูง  (130-139 มม.ปรอท) รอยละ 12.7 สูง (140-179 มม.ปรอท) รอยละ 10 ความดันโลหิต Diastolic 
blood pressure ปกติ  (ไมเกิน 80-84 มม.ปรอท) รอยละ 88.6  เริ่มสูง ( 85-89 มม.ปรอท) รอยละ 8.5. สูง( 
90-109 มม.ปรอท) รอยละ 2.9 ในเพศชายรอบเอวอยูในเกณฑปกติ(ไมเกิน 90 ซม.) รอยละ 70.3  รอบเอวเกิน
เกณฑ  (90 ซม. ข้ึนไป) รอยละ 29.7  ในเพศหญิงรอบเอวอยูในเกณฑปกติ (ไมเกิน 80 ซม.) รอยละ 73.1 รอบ
เอวเกินเกณฑ  (80 ซม. ข้ึนไป) รอยละ 26.9 ผลเอ็กซเรยทรวงอก ปกติ รอยละ 96.5 ผิดปกติ รอยละ 2.1 ไม
ตรวจ รอยละ 1.5 

กลุมอายุ 35 ป ข้ึนไป ชวงน้ําหนัก 33.9 - 117.3 กิโลกรัม ชวงสวนสูง 140 - 181 เซนติเมตร ดัชนี
มวลกายในเกณฑปกติ (18.5-22.9 กก./ตร.ม.)รอยละ 42.3 ดัชนีมวลกายเกิน (23-24.9 กก./ตร.ม.)รอยละ 



20.9  อวนระดับท่ี 1 (25-29.9 กก./ตร.ม.)รอยละ 27.7 และอวนระดับท่ี 2 (≥30 กก./ตร.ม.)  รอยละ 6.2  
ระดับความดันโลหิต Systolic blood pressure ปกติ  ( 120/129 มม.ปรอท) รอยละ 60.6  มีความดันโลหิตสูง  
(140-179 มม.ปรอท) รอยละ 20.9  ระดับความดันโลหิต Diastolic blood pressure ปกติ  (ไมเกิน 80-84 
มม.ปรอท) รอยละ 81.1  มีความดันโลหิตสูง ( 90-109 มม.ปรอท) รอยละ 9.9  ในเพศหญิง รอบเอวเกินเกณฑ 
(80 ซม. ข้ึนไป) รอยละ 41.8 อยูในเกณฑปกติ(ไมเกิน 80 ซม.) รอยละ 58.2 ในเพศชาย รอบเอวเกินเกณฑ (90 
ซม. ข้ึนไป) รอยละ 34.4 อยูในเกณฑปกติ ( ไมเกิน 90 ซม.) รอยละ 65.6  ผลการเอ็กซเรยทรวงอก พบผล
ผิดปกติ รอยละ 6.3  ไมพบความผิดปกติ รอยละ 92.7  และรอยละ 0.9 ท่ีไมตรวจเอ็กซเรยทรวงอก  สรุปดัง
ตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของขอมูลผลการตรวจรางกายของผูมารับบริการผลการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
 

ลักษณะประชากร ต่ํากวา 35 ป 35 ป ข้ึนไป 

จํานวน(คน)  
(n =141) 

รอยละ จํานวน(คน)  
(n =865) 

รอยละ 

น้ําหนักเฉล่ีย ( กิโลกรัม) 35.7 - 122.2 33.9 - 117.3 

สวนสูงเฉล่ีย  (เซนติเมตร) 142 - 178 140 - 181 

ดัชนีมวลกาย 

- ผอม         (ต่ํากวา18.5 กก./ตร.ม.) 
- ปกติ         (18.5-22.9 กก./ตร.ม.) 

- น้ําหนักเกิน (23-24.9 กก./ตร.ม.) 

- อวนระดับท่ี1 (25-29.9 กก./ตร.ม.) 

- อวนระดับท่ี2 (≥ 30 กก./ตร.ม.) 

 
20 
63 
25 
17 
16 

 
14.2 
44.7 
17.7 
12 

11.4 

 
25 

366 
181 
240 
53 

 
2.9 

42.3 
20.9 
27.7 
6.2 

ความดันโลหิต 
Systolic blood pressure (ตัวบน) 

- ปกติ  ( 120-129 มม. ปรอท) 

- เริ่มสูง  (130-139 มม. ปรอท) 

- สูง     (140-179 มม. ปรอท) 

- สูงมาก  (≥180 มม. ปรอท) 
Diastolic blood pressure (ตัวลาง) 

- ปกติ  (ไมเกิน 80-84 มม. ปรอท) 

- เริ่มสูง ( 85-89 มม. ปรอท) 

- สูง   ( 90-109 มม. ปรอท) 

- สูงมาก  (≥110 มม. ปรอท) 
 

 
 

109 
18 
14 
0 
 

125 
12 
4 
0 

 
 

77.3 
12.7 
10 
0 
 

88.6 
8.5 
2.9 
0 

 
 

524 
155 
181 

5 
 

702 
72 
86 
5 

 
 

60.6 
17.9 
20.9 
0.6 

 
81.1 
8.3 
9.9 
0.7 

 
 
 
 



ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของขอมูลผลการตรวจรางกายของผูมารับบริการผลการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี(ตอ) 
 

ลักษณะประชากร ต่ํากวา 35 ป 35 ป ข้ึนไป 

จํานวน(คน)  
(n =141) 

รอยละ จํานวน(คน)   
(n =865) 

รอยละ 

รอบเอว 
เพศชาย   

- ปกติ   ( ไมเกิน 90 ซม.) 

- เกินเกณฑ  (90 ซม. ข้ึนไป) 

 
 

26 
11 

 
 

70.3 
29.7 

 

 
 

183 
96 

 
 

65.6 
34.4 

 

เพศหญิง 

- ปกติ   ( ไมเกิน 80 ซม.) 

- เกินเกณฑ  (80 ซม. ข้ึนไป) 

 
76 
28 

 
73.1 
26.9 

 
341 
245 

 
58.2 
41.8 

ผลเอ็กซเรยทรวงอก 
- ปกติ 

- ผิดปกติ 

- ไมตรวจ 

 
136 

3 
2 

 
96.5 
2.1 
1.4 

 
802 
55 
8 

 
92.7 
6.4 
0.9 

 

           3. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  
               กลุมอายุต่ํากวา 35 ป ตรวจอุจจาระ 50 ราย ผลตรวจปกติ คิดเปนรอยละ 35.5   จากท้ังหมด 141 
ราย การตรวจปสสาวะผลปกติ รอยละ 89.4  ผิดปกติ รอยละ 6.4 ผลการตรวจความเขมขนเลือด พบวาความ
เขมขนเลือดตํ่าในเพศหญิง ( < 35.2 เปอรเซ็นต) รอยละ 12.7 ในเพศชาย ( < 38.2เปอรเซ็นต ) รอยละ 5.1 
การตรวจน้ําตาลในเลือด เพ่ิมเติม 6 ราย ผลปกติ  (ไมเกิน 99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) รอยละ 4.3   ไมไดตรวจเพ่ิม 
135 ราย คิดเปนรอยละ 95.7  ตรวจยูริคในเลือดเพ่ิมเติม 4 ราย ผลปกติ(< 7 มก./ดล.)รอยละ 2.8 ไมไดตรวจ
เพ่ิม 135 ราย คิดเปนรอยละ 97.2  ตรวจการทํางานของตับเพ่ิมเติม 5 ราย ผลปกติ รอยละ 3.5  และตรวจ
ระดับไขมันในเลือดเพ่ิม 12 ราย พบระดับคอเลสเตอรอลรวมสูง ( > 200 มก/ดล) รอยละ 4.9  ระดับ
คอเลสเตอรอลรวมปกติ รอยละ 3.5  ระดับไตรกลีเซอไรดสูง ( > 200 มก/ดล) รอยละ 1.4  และระดับไขมันไมดี
สูง (LDL-C >140 มก/ดล)  รอยละ0.7 
           กลุมอายุ 35 ป ข้ึนไป ผลการตรวจอุจจาระปกติ รอยละ 38.8  การตรวจปสสาวะปกติ รอยละ 91.4  ผล
การตรวจคาความเขมขนเลือด พบวาความเขมขนเลือดต่ําในเพศหญิง( < 35.2 เปอรเซ็นต )รอยละ 16.7 ในเพศ
ชาย   (< 38.2 เปอรเซ็นต ) รอยละ 6.9 ผลการตรวจน้ําตาลในเลือดปกติ  (ไมเกิน 99 มก./ดล.) รอยละ 91.2 
พบกลุมเสี่ยง (100-125 มก./ดล.) รอยละ 6.1 และน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑสูง (≥ 126 มก./ดล.) รอยละ2.4 
ผลการตรวจยูริคในเลือดปกติ  (< 7 มก./ดล.)  รอยละ 88.4  พบยูริคในเลือดสูงกวา 7  มก/ดล รอยละ 11 ผล
การทํางานของตับปกติ รอยละ 97.5  และคาการทํางานของตับสูงกวาคาปกติ รอยละ 2.5  ผลการตรวจระดับ
ไขมันในเลือด  พบระดับคอเลสเตอรอลรวมสูง (> 200 มก./ดล.) รอยละ 46.5 ระดับไตรกลีเซอไรดสูง(> 200 
มก./ดล.) รอยละ 7.6  ระดับไขมันชนิดดีต่ํา (HDL-C < 40 มก./ดล.) ในเพศชายรอยละ 3.8  ระดับไขมันชนิดดีต่ํา 
(HDL-C < 50 มก./ดล.) ในเพศหญิงรอยละ 7.6 ระดับไขมันชนิดไมดีสูง (LDL-C >140 มก./ดล.) รอยละ 25.8 
ดังตารางท่ี 3                                                                                                                          



ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของขอมูลเก่ียวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูมารับบริการผลการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ี  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ลักษณะประชากร ต่ํากวา 35 ป 35 ป ข้ึนไป 

จํานวน (คน) 
(n =141) 

รอยละ จํานวน(คน) 
 (n =865) 

รอยละ 

ผลการตรวจอุจจาระ 

- ปกติ 
- ผิดปกติ 

- ไมตรวจ 

 
50 
0 

91 

 
35.5 

0 
64.5 

 
336 

0 
529 

 
38.8 

0 
61.2 

 

ผลการตรวจปสสาวะ 
- ปกติ 

- ผิดปกติ 

- ไมตรวจ 

 
126 

9 
6 

 
89.4 
6.4 
4.2 

 
791 
57 
17 

 
91.4 
6.6 
2 

ผลการตรวจความสมบูรณเม็ดเลือด 
เพศชาย 
     -    ความเขมขนเลือดปกติ  
          ( Hct. 38.2-49.7 เปอรเซ็นต ) 
    -     ความเขมขนเลือดต่ํา  
          ( Hct. < 38.2 เปอรเซ็นต ) 
เพศหญิง 
    -     ความเขมขนเลือดปกติ  
          ( Hct. 35.2-44.2 เปอรเซ็นต ) 
    -     ความเขมขนเลือดต่ํา  
          ( Hct. < 35.2 เปอรเซ็นต ) 

 
 

37 

2 

 

89 

13 

 
 

94.9 

5.1 

 

87.3 

12.7 

 
 

258 

19 

 

490 

98 

 
 

93.1 

6.9 

 

83.3 

16.7 

ผลการตรวจน้ําตาลในเลือด   
    -    ปกติ  (ไมเกิน 99 มก./ดล.) 
    -    เกณฑเสี่ยง ( 100-125 มก./ดล.) 
    -    ระดับน้ําตาลในเลือดสูง(≥126 มก./ดล.) 
    -    ไมตรวจ 

 
6 
0 
0 

135 

 
4.3 
0 
0 

95.7 

 
788 
53 
21 
3 

 
91.2 
6.1 
2.4 
0.3 

ผลการตรวจยูริคในเลือด 
   -    ปกติ  (≤ 7  มก./ดล.) 
   -     กรดยูริคในเลือดสูง ( >7 มก./ดล.) 
   -     ไมตรวจ 

 
4 
0 

137 

 
2.8 
0 

97.2 

 
765 
95 
5 

 
88.4 
11 
0.6 

ผลการทํางานของตับ 
   -     ปกติ 
   -     การทํางานของตับสูง 
   -     ไมตรวจ 

 
5 
0 

136 

 
3.5 
0 

96.5 

 
843 
22 
0 

 
    97.5 

2.5 
0 



ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของขอมูลเก่ียวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูมารับบริการผลการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนท่ี  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ (ตอ) 
 

ลักษณะประชากร ต่ํากวา 35 ป 35 ป ข้ึนไป 

จํานวน (คน) 
(n =141) 

รอยละ จํานวน(คน) 
 (n =865) 

รอยละ 

ระดับไขมันในเลือด 
 - ปกติ 
 - ระดับคอเลสเตอรอลรวมสูง(> 200 มก./ดล.) 
 - ระดับไตรกลีเซอไรดสูง(> 200 มก./ดล.) 
 - ระดับไขมันชนิดดีต่ํา (HDL-C)  
     - เพศชาย (< 40 มก./ดล.) 
     - เพศหญิง (< 50 มก./ดล.) 
 - ระดับไขมันชนิดไมดีสูง (LDL-C)(>140 มก./ดล.) 
 - ไมตรวจ 

 
5 
7 
2 
 

0 
0 
1 

129 

 
3.54 
4.96 
1.4 

 
0 
0 

0.7 
91.4 

 
269 
468 
66 

 
30 
66 

224 
2 

 
31.2 
54.1 
7.6 

 
3.8 
7.6 

25.8 
0.2 

 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูมารับบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
 

             จากการศึกษาสภาวะสุขภาพผูรับบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัย

ท่ี ๙ นครราชสีมา  มีประชากรท่ีใชในการศึกษาจํานวน 1,006 รายพบวา สัดสวนของผูมารับบริการท้ังในกลุมอายุ

ต่ํากวา 35 ป และกลุมอายุ 35 ปข้ึนไป เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 73.7 และ 67.7 ตามลําดับ  มี

ประวัติการแพยาเพียงรอยละ 2.2 ในกลุมอายุต่ํากวา 35 ป และรอยละ 3 ในกลุมอายุมากกวา 35 ป ขอมูล

ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในครอบครัว  พบวามีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ รอยละ 7.6, 

4.9 และ 3.5 ตามลําดับ ในกลุมอายุตํ่ากวา 35 ป และพบวามีโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ 

รอยละ 7.2 , 5.7 และ 2 ในกลุมอายุ 35 ปข้ึนไป ซ่ึงจะเห็นไดวา โรคท่ีพบในครอบครัวสวนใหญเปนกลุมโรคไม

ติดตอเรื้อรัง การเกิดโรคเบาหวานนั้นสําหรับกลุมคนท่ีประวัติมีบรรพบุรุษเปนโรคเบาหวาน ถือวาเปนกลุมเสี่ยงท่ีมี

แนวโนม จะเกิดโรคเบาหวานมากกวาคนท่ีไมมีประวัติของโรคเบาหวานในครอบครัว  โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อาจไม

ตองมีพฤติกรรมเสี่ยง แตดวยกรรมพันธุก็สามารถทํา ใหเกิดโรคได สวนพฤติกรรมการกินอาหารและพฤติกรรมความ

เปนอยูเปนปจจัยเสริมเชน ไมออกกําลังกาย กินอาหารท่ีมีไขมันสูง หรือหวานจัด อวน การสูบบุหรี่ มีความเครียดสูง 

สวนกรรมพันธุนั้นอาจไมใชพอแม โดยตรง แตเปนสายตรง คือ พอ แม ปู ยา ตา ยาย คือถามีประวัติสายตรงเหลานี้ 

ก็ถือเปนปจจัยเสี่ยง (นพ.พงษสันต ลี้สัมพันธ,2558) ในสวนขอมูลพฤติกรรมการออกกําลังกาย ท้ังในกลุมอายุนอย

กวา 35 ป และอายุมากกวา 35 ป สวนใหญไมเคยออกกําลังกายเลยรอยละ 83.6 , 90.7 ตามลําดับ ออกกําลัง

กายแตไมสมํ่าเสมอรอยละ 12.7 ,6.82  ตามลําดับ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอเพียงรอยละ 3.5, 2.4 ตามลําดับ 

จากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอมูลสถิติแหงชาติลาสุดในป 2554 ท่ีพบวามีเพียงรอยละ 26 หรือ 15 

ลานกวาคนท่ีออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  ลดลงจากป 2550 ท่ีมีอัตราการออกกําลังกายเกือบรอยละ 30  และ



สัดสวนอายุท่ีออกกําลังนอยท่ีสุด คือกลุมวัยทํางานชวงอายุ 15-59 ป คิดเปนอัตราสวนเพียงรอยละ25.9 , 23.7  

ในป 2550และ2554 ตามลําดับ  ชี้ใหเห็นวาประชาชนสวนใหญคือกวา 42 ลานคน ดําเนินชีวิตบนความเสี่ยงตอ

การเกิดโรคเรื้อรัง ภาวะอวน เพราะขาดการออกกําลังกายท่ีสมํ่าเสมอ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุมอายุ ต่ํากวา 35 

ปพบรอยละ 6.3  กลุมอายุมากกวา 35 ป พบรอยละ 7.9  จากขอมูลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

ประชากรในป 2550 และ 2554 ท่ีพบวา ประชากรวัยทํางาน อายุ 15-59 ป  มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงท่ีสุด

คือรอยละ 18.8 และ 19.2 ตามลําดับ  พฤติกรรมการดื่มสุราในกลุมอายุ ต่ํากวา 35 ป รอยละ 10.6    และพบ

มากข้ึนในกลุมอายุมากกวา 35 ป ดื่มสุรารอยละ 18.1   สอดคลองกับขอมูลการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของ

ประชาชน ในป 2550และ2554 พบวาพฤติกรรมการดื่มสุรา ในกลุมอายุ 15-59 ป มีอัตราสูงท่ีสุดคือรอยละ 

31.5 และ 34.2 และสอดคลองกับผลการศึกษาการตรวจสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 

ประจําป 2550 ของอรพิน กิจลิขิต และนภดล สุชาติ (2551) สวนชองผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพท่ีเสี่ยง

สุขภาพบุคลากร พบการสูบบุหรี่ รอยละ 6.1 และดื่มสุรา รอยละ 43  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจรางกาย 
  

     ในกลุมอายุต่ํากวา 35 ป น้ําหนักอยูในชวง 35.7-122.2 กิโลกรัม สวนสูงอยูในชวง 142-178 
เซนติเมตร  และในกลุมอายุ35 ป ข้ึนไป น้ําหนักอยูในชวง 33.9-117.3 กิโลกรัม สวนสูงอยูในชวง 140-181 
เซนติเมตร  คาดัชนีมวลกายในกลุมอายุต่ํากวา 35 ป และในกลุมอายุ 35 ป ข้ึนไป สวนใหญอยูในเกณฑปกติ
(18.5-22.9 กก./ตร.ม.) รอยละ 44.7 และ 42.3  ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามพบวากลุมประชากรตัวอยางมี
ปญหาดัชนีมวลกายเกิน(23-24.9 กก./ตร.ม.) และดัชนีมวลกาย มากกวา 24.99 กก./ตร.ม.) คือมีภาวะอวนถึง
เปนโรคอวน  นั้นมีอัตรารวมท่ีสูงกวา กลุมดัชนีมวลกายปกติ ท้ังในกลุมอายุต่ํากวา 35 ป และในกลุมอายุ 35 ป ข้ึน
ไป  โดยประชากรท่ีศึกษามีภาวะอวนลงพุง(รอบเอว ≥ 90 ซม. ในผูชาย และรอบเอว ≥ 80 ซม.ในผูหญิง ) รอยละ 
37.7  เพศหญิงมีสัดสวนสูงกวาเพศชาย จําแนกตามกลุมอายุในกลุมอายุมากกวา 35 ป มีอัตรารอบเอวเกินสูงกวา 
ในกลุมอายุตํ่ากวา 35 ป (รอยละ 39.4 และรอยละ 27.6 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคลองกับ( มงคล ,สุดารัตน,นันทนา 
,2555 ) ผลการวิจัยพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพของคนทํางานในสถานประกอบการเขตเมืองใหญ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางมีภาวะอวนลงพุง (รอบเอว ≥ 90 ซม. ในผูชาย และรอบเอว≥ 80 ซม.
ในผูหญิง) ถึงรอยละ 34.8 และมีปญหาดัชนีมวลกายท่ีอยูในภาวะน้ําหนักเกิน(23 - 24.99 กก./ตร.ม.) และอวน
ระดับท่ี 1 (25 - 29.99 กก./ตร.ม.) ใกลเคียงกัน(รอยละ 16.60 และ 19.10 ตามลําดับ) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมี
ประชากรในการศึกษาท้ังในกลุมอายุต่ํากวา 35 ปและอายุมากกวา 35 ป ท่ีไมเคยออกกําลังกายเลยถึงรอยละ 
83.7 , 90.8 ตามลําดับ  และออกกําลังกายแตไมสมํ่าเสมอถึงรอยละ 12.7 ,6.8  ตามลําดับ จึงเปนปจจัยท่ีสงผล
ใหเกิดการมีดัชนีมวลกายเกินและภาวะอวนลงพุง  สอดคลองกับผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกาย ครั้งท่ี 4 รายงานวาในประชากรอายุ 15 ปข้ีนไป มีภาวะอวนและอวนลงพุง ถึงรอยละ 34.7 และ 32.1 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับผลการสํารวจครั้งท่ี 3 พบวา ครั้งท่ี 4 มีภาวะอวนและอวนลงพุงมีแนวโนมสูงข้ึนอยาง
ชัดเจน  สอดคลองกับผลการศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ และคณะ( 2555) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ
และภาวะสุขภาพของคนทํางานในสถานประกอบการเขตเมืองใหญ ท่ีพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีชวงอายุ 41-60ป มีคา
ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ รอยละ 58.80 และมีคะแนนความเสี่ยงสูงและสูงมากตอการเปนเบาหวานใน 12 ป
ขางหนา รอยละ 28.40  ซ่ึงสูงกวาวัยผูใหญตอนตน  เนื่องจากอายุท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลถึงความผิดปกติของกระบวนการ
เผาผลาญ (metabolic syndrome) และมีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพมากข้ึน   ซ่ึงผลการตรวจรางกายประชากรท่ี



ศึกษาพบวา กลุมอายุตํ่ากวา 35 ป และอายุมากกวา 35 ป มีความดันโลหิต Systolic blood pressure สูง รอย
ละ 10 และ 20.9  ตามลําดับ และ Diastolic blood pressure สูง รอยละ 2.9 และรอยละ 9.9 ตามลําดับ 
อธิบายไดวาในกลุมประชากรท่ีศึกษาท่ีมีอายุมากกวา 35 ปนั้น มีอัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง มากกวา กลุม
อายุต่ํากวา 35 ป อาจเปนผลจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมออกกําลังกาย จากผลการศึกษาท่ีมีถึงรอยละ 90.7 และวิถี
การดําเนินชีวิต การบริโภคอาหารท่ีมีรสหวานจัด เค็มจัด และไขมันสูง  การสังสรรค ภาวะความเครียดจากการ
ทํางาน และอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน  จากผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ป 2557  พบวาความ
ชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน  
 

1.3 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 

     จากการวิเคราะหผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบวาในกลุมอายุต่ํากวา 35 ป พบวามีผลการตรวจ
ความสมบูรณเม็ดเลือด พบวาความเขมขนเลือดต่ําในเพศหญิง ( < 35.2 เปอรเซ็นต ) รอยละ 12.7 ซ่ึงมากกวาใน
เพศชาย (< 38.2 เปอรเซ็นต ) พบเพียงรอยละ 5.1 ตรวจอุจจาระ 50 ราย จากท้ังหมด 141 ราย คิดเปน รอยละ 
35.4 ซ่ึงผลตรวจอุจจาระปกติทุกราย  การตรวจปสสาวะ ปกติ รอยละ 89.3  ผิดปกติ รอยละ 6.3 และในรายท่ี
ตรวจน้ําตาลในเลือดเพ่ิมเติมมีเพียง 6 ราย ผลอยูในเกณฑปกติ (ไมเกิน 99 มก/ดล) รอยละ 4.3  ตรวจยูริคในเลือด
เพ่ิมเติม 4 ราย ผลอยูในเกณฑปกติ (นอยกวา 7 ) (รอยละ 2.8)  ตรวจการทํางานของตับเพ่ิมเติม 5 ราย  ผลอยูใน
เกณฑปกติ (รอยละ 3.5) ตรวจไขมันในเลือดเพ่ิมเติม 12 ราย พบวาคอเลสเตอรอลสูง(> 200 มก./ดล.) รอยละ 
4.9  ไตรกลีเซอไรดสูง (>มากกวา 200 มก./ดล.) รอยละ 1.4  และผลการตรวจของกลุมอายุ 35 ป ข้ึนไป ผลการ
ตรวจความสมบูรณเม็ดเลือด พบวาความเขมขนเลือดตํ่าในเพศหญิง ( < 35.2 เปอรเซ็นต ) รอยละ 16.7 สวนใน
เพศชาย (< 38.2 เปอรเซ็นต) พบรอยละ 6.9  จากผลการศึกษาเพศหญิงมีภาวะความเขมขนเลือดต่ํามากกวาเพศ
ชาย จากการรายงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 4 พ.ศ.2557 พบความชุกของภาวะ
โลหิตจางในประชากรไทยอายุ 15 ปข้ึนไป มีรอยละ 24.7 ความชุกในหญิงสูงกวาในชายเล็กนอย (รอยละ 25.2 
และ 24.3 ตามลําดับ) ความชุกของภาวะโลหิตจางเพ่ิมข้ึนตามอายุ จากรอยละ 20.4 ในกลุมอายุ 15-29 ป และ 
เพ่ิมข้ึนเม่ืออายุมากข้ึนจนสูงสุด เทากับรอยละ 48.4 ในกลุมอายุ ≥ 80 ป ในกลุมอายุ 30-44 ป ผูหญิงความชุก
ภาวะโลหิตจาง สูงกวาผูชายทุกกลุม ผลการตรวจอุจจาระ 336 ราย จากท้ังหมด 865 ราย คิดเปนรอยละ 38.8   
ผลการตรวจปกติทุกราย  ซ่ึงสัดสวนการสงตรวจอุจจาระมีความใกลเคียงกันจะเห็นไดวาผูรับบริการสงตรวจคอยขาง
นอย การตรวจปสสาวะปกติ รอยละ 91.4   ผลปสสาวะผิดปกติรอยละ 6.6  การตรวจน้ําตาลในเลือดสวนใหญอยู
ในเกณฑปกติ  (ไมเกิน 99 มก./ดล.) รอยละ 91.2  เปนกลุมเสี่ยง (100-125 มก./ดล.) รอยละ 6.1 น้ําตาลใน
เลือดสูง (≥126 มก./ดล. ) รอยละ 2.4  ถึงแมวาจะพบในอัตราท่ีไมสูงในกลุมประชากรท่ีศึกษา แตนั่นก็ถือวามีกลุม
เสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ไดคาดประมาณผูเปน
โรคเบาหวานในปจจุบันวา มีมากถึง 3.5 ลานคน ในจํานวนนี้มี 1 ใน 3 ท่ีไมรูตนเองวาเปนโรคนี้ มีผูท่ีเขารับการ
รักษาอยางตอเนื่องเพียง 2.22 ลานคน แตในจํานวนนี้มีเพียง 9.62 แสนคนเทานั้น ท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดได สวนท่ีควบคุมน้ําตาลในเลือดไดไมดีมีมากกวา 2.5 ลานคน สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ได
พยากรณวาไทยมีผูปวยเบาหวานรายใหมเกิดข้ึน มากกวา 5 แสนคน ตอปและในป 2555 พบวาในประชาชนท่ัวไป 
95 ราย จะมีผูปวยดวยโรคเบาหวาน 1 ราย และมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานท้ังหมด 7,749 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 
22 คน(สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค,2555) ผลการตรวจยูริคในเลือด อยูในเกณฑปกติ (≤ 7 มก./ดล.)  รอย
ละ 88.4  คาสูงกวาเกณฑ(> 7 มก./ดล.) รอยละ 11 พบในเพศชายท้ังหมด ผลตรวจการทํางานของตับ ปกติ 
97.5  ผลการทํางานของตับสูงกวาเกณฑ รอยละ 2.5  ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดพบระดับคอเลสเตอรอล
รวมสูง (> 200 มก./ดล.) รอยละ 46.5 ระดับไตรกลีเซอไรดสูง (> 200 มก./ดล.) รอยละ 54.1 ระดับไขมันชนิด



ดีต่ํา (HDL-C < 40 มก./ดล.) ในเพศชายรอยละ 3.8  ระดับไขมันนิดดีต่ํา (HDL-C < 50 มก./ดล.) ในเพศหญิงรอย
ละ 7.6 และ ระดับไขมันชนิดไมดีสูง (LDL-C > 140 มก./ดล.) รอยละ 25.8 ซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากพฤติกรรม
การออกกําลังกายไมเพียงพอ และการบริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูงเปนประจํา  การศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษา
ของ อรทิพย เทพทิตย รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 4 ป 2551- 2554 ท่ี
พบวาความชุกของระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงในผูชาย มากกวาผูหญิง  อายุท่ีเพ่ิมข้ึนจะเสี่ยงตอภาวะไขมันใน
เลือดสูง พบวาระดับไขมันในเลือดมีความสัมพันธกับอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีเปนเชนนี้ก็เนื่องมาจากผูท่ีมีอายุมากข้ึนจะออก
กําลังกายหรือทํากิจกรรมท่ีใชพลังงานนอยลง ตลอดจนอัตราการเผาพลาญลดลง สงผลใหไขมันในเลือดสูงข้ึน และ
เนื่องจากความรูเปนปจจัยสําคัญท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดัชนีมวลกาย และรอบเอวท่ีเพ่ิมข้ึนมี
ความเสี่ยงตอภาวะไขมันในเลือดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากภาวะอวนและรอบเอวเกินเกณฑหรืออวนลงพุงนั้น มักจะมี
ระดับไขมันไตรกลีเซอไรดสูงและ ระดับไขมันชนิดดีต่ํา ซ่ึงสาเหตุของภาวะอวนนั้นก็เนื่องจากการท่ีมีกิจกรรมทาง
กายไมเพียงพอ ขาดการออกกําลงักาย บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เกินความจําเปน เหลานี้ลวนมีความสัมพันธกับ
ระดับไขมันในเลือดท่ีเพ่ิมข้ึน  
 

10.  การนําไปใชประโยชน 
 เปนขอมูลในการวางแผนและสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกผูมารับบริการ
ใหเหมาะสมกับบริบท  และเปนขอมูลสนับสนุนใหกับหนวยงานท่ีเขารวมโครงการตรวจสุขภาพ และผูรับบริการ
ท่ัวไป ในการสรางความตระหนักตอการเฝาระวังและดูแลสุขภาพ เห็นความสําคัญตอการตรวจสุขภาพ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือคนหาและปองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง มากยิ่งข้ึน 
 

11.  ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 

      1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษายอนหลัง ซ่ึงทําใหการรวบรวมขอมูลในสวนท่ีจะนํามาใชในการวิจัย
อาจไมครอบคลุมในสวนของพฤติกรรมสุขภาพ 
      2. ข้ันตอนการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี มีหลายข้ันตอน กลุมผูรับบริการ เปนกลุมวัยทํางาน จากหลายหนวยงาน
ซ่ึงลักษณะการทํางาน สภาพสิ่งแวดลอม การดํารงชีวิตแตกตางกัน ดวยมีเวลาท่ีจํากัด อาจทําใหไมไดขอมูลสุขภาพ
ในเชิงลึก ท่ีจะนํามาเปนขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ไดไมครอบคลุม สงผลถึงขอจํากัดในการนํามาบรรยายภาพรวม  
       ๓.  กลุมผูท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี เฉพาะกลุมท่ีมีสิทธิเบิกไดเทานั้น ซ่ึงอาจจะยังไมครอบคลุมใน
กลุม ท่ีไมมีสิทธิเบิกคาตรวจสุขภาพ และไมพรอมท่ีจะชําระเงินเอง 
                                                                                                                       
12.  ขอเสนอแนะ/วิจารณ 

       1.  ขอมูลท่ีไดเปนขอมูลเฉพาะกลุมวัยทํางานท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีของ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา เทานั้นจึงไมสามารถนําผลการศึกษาไปอางอิงประชากรกลุมอ่ืนๆและภาค
อ่ืนๆได เพ่ือใหเกิดประโยชนและการนําขอมูลไปพัฒนาควรจะศึกษาเพ่ิมเติมในรายจังหวัดเขตท่ีรับผิดชอบเพ่ิมเติม
ตอไปจากผลการศึกษา  
      2. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลแบบไปขางหนาเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีครบถวนและสามารถศึกษา
ปจจัยตางๆไดเพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน เชน การออกกําลังกาย การมีกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร การสูบบุหรี่ การ
ดื่มแอลกอฮอล เปนตน 
      3.  กลุมตัวอยางควรหลากหลายเพ่ือเกิดการเปรียบเทียบปญหาสภาวะสุขภาพของคนทํางานในวัยตางๆ   
      4. ประชาชนบางกลุมยังขาดการตรวจสุขภาพ  ควรใหขอมูลและสราง ความตระหนักถึงผลประโยชนในการ
ตรวจสุขภาพ ยังถือวานอย ซ่ึงจากการตรวจสุขภาพบางรายการท่ีประชาชนไมตรวจ การรณรงคในการกระตุนให



ประชาชนเห็นความสําคัญในการตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือจะไดหาทางปองกันและรักษาไดทันทวงที กอนท่ีอาการ
ของโรคจะลุกลามจนไมสามารถแกไขได   
  

13.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ นายแพทยสุเทพ  เพชรมาก  อดีตผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ปจจุบันดํารง
ตําแหนง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี9 นครราชสีมา 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ หัวหนาฝายการพยาบาล คณะกรรมการวิจัยและคณะเจาหนาท่ี  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา ท่ีไดใหความกรุณาอนุญาตในการใชขอมูลผูรับบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีในการศึกษา และใหคําแนะนําชี้แนะแนวทาง ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ใหการศึกษามี
ความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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3.   สรุปเคาโครงเรื่อง 
      3.1  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังในดานสังคม การขยายตัวดานเศรษฐกิจ การ
ติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย ท้ังใน
เขตเมืองและชนบท สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปญหาทางดานการสาธารณสุข เปนปญหาหนึ่งท่ีมี
ผลกระทบมาจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดปญหาสุขภาพเปนอยางมากและมี
แนวโนมวาจะกอใหเกิดปญหาใหมๆ และปญหาใหญเพ่ิมข้ึน จากอดีตท่ีผานมา เรื่องของความยากจน การขาด
ความรูความเขาใจ ความเชื่อท่ีผิดและวัฒนธรรม เปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ ( Health behavior) แตใน
ปจจุบันปจจัยท่ีมีผลมากยิ่งข้ึนคือ อิทธิพลทางสังคมและสิ่งแวดลอมซ่ึงจําเปนท่ีจะตองปรับแบบแผนการแกปญหา
แนวใหม ใหสอดคลองกับสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไป วิธีการหนึ่งคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมใน
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค มีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานสุขภาพ มีคานิยมท่ีถูกตองในการดําเนินชีวิต 
สามารถดูแลและพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังครอบครัวและชุมชนตอไป 

วัยทํางาน  ถือเปนวัยท่ีมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงเปนกลไกขับเคลื่อนผลผลิต
ของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนท่ีพ่ึงของคนในครอบครัว ประเทศไทยแมจะยังอยูในชวงของการไดเปรียบทาง
ประชากร คือ มีวัยแรงงาน ( 18-59 ป) ซ่ึงเปนวัยท่ีกอใหเกิดผลผลิตทางดานเศรษฐกิจ และมีสวนสําคัญตอฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสัดสวนท่ีสูงกวาวัยอ่ืนๆ( รอยละ 67 ) แตอีกไมก่ีปขางหนาคนวัยทํางานนี้จะคอยๆ
ลดลงจากอัตราการเกิดท่ีลดลง และการกาวเขาสูสังคมสูงอายุอยางเต็มตัว  การเตรียมพรอมเพ่ือการเปนผูสูงวัยท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงตัวเองใหมากท่ีสุด และเปนภาระตอสังคมนอยท่ีสุด ถือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตองใหความ
สนใจ โดยเฉพาะกับกลุมวัยทํางานท่ีจะกาวเขาสูการเปนผูสูงอายุนั้นตองตระหนักและใหความสําคัญอยางมาก 
ขอมูลสถานการณของประชากรวัยทํางานท่ัวโลก (ประชากรอายุระหวาง 15-59 ป) ท่ีกําลังประสบปญหาจากการ
ทํางานท่ีสงผลทําใหมีภาวะสุขภาพแยลงและความไมปลอดภัยในการทํางานนั้น องคการอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) ระบุวาปจจุบันท่ัวโลกมีวัยทํางานท่ีเสี่ยงกับปญหาดังกลาวประมาณ 1,900 ลานคน 
มีวัยทํางานมากกวา 160 ลานคน เจ็บปวยโดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการทํางานในจํานวนนี้รอยละ 51 เจ็บปวย
ดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง, โรคหอบหืดและโรคมะเร็ง, รอยละ 8 
บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุและประสบปญหาความเครียดจากการทํางานอีกรอยละ 8  สําหรับประเทศไทย
ประชากรวัยทํางานอายุต้ังแต 15-59 ป ประชากรวัยทํางานอยูในระบบประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคม
รวมท้ังสิ้น 8,680,359 คนจากจํานวนสถานประกอบการทุกขนาดท้ังสิ้น 389,953 แหง และสวนมากใชเวลาอยู
ในท่ีทํางานประมาณวันละ 8-9 ชั่วโมง ป 2552 พบวากวา 1 ใน 10 ของวัยแรงงานเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง อัน
ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือดรอยละ 32.4 รองลงมาเปนโรคเบาหวาน ความผิดปกติของตอมไรทอรอยละ 21.1 
และโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ จากการสํารวจขอมูลของกรมอนามัยป 2554 ประชากรวัยทํางานมีความ
เสี่ยงทางสุขภาพ 10 โรค พบวา  โรคอวนจากการขาดการออกกําลังกายและรับประทานอาหารท่ีมีน้ําตาลมาก
เกินไป และ โรคเรื้อรัง เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงมีผลตอเนื่องมาจากโรค เปน



ความเสี่ยงทางสุขภาพท่ีเกิดกับวัยทํางานอันดับหนึ่ง ขอมูลจากการสํารวจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ พบวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนวัยทํางาน โดยเริ่มตนจากการบริโภคอาหาร ท่ีเปนพฤติกรรมเสี่ยง
สาเหตุแรกท่ีถูกมองขามไปโดยไมสนใจวาในแตละวันไดรับสารอาหารครบ 5 หมู หรือครบ 3 ม้ือหลักหรือไม โดย
พบวาคนในวัยทํางานมีบริโภคอาหารหลักครบท้ัง 3 ม้ือ นอยกวาวัยอ่ืนๆ  และ การออกกําลังกายนอย  แตการดื่ม
สุราและสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวากลุมวัยอ่ืนๆ ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมวัยทํางานมีปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสุขภาพ   กลุมโรค
ไมติดตอเรื้อรังเปนปญหาสุขภาพอันดับหนึ่ง ของโลกและในประเทศไทย ท้ังในแงของการเสียชีวิตและภาระการดูแล
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดตอประเทศชาติ มีโรคจํานวนมากท่ีจัดอยูกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง แตมี 4 โรคท่ีเปนหลักสําคัญ 
ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด กลุมโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง ท้ัง 4 โรค มีปจจัยท่ีมาจาก
พฤติกรรม 4 อยาง ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล การบริโภคอาหารท่ีมีอันตรายตอสุขภาพ และการมี
กิจกรรมทางกายไมเพียงพอ ซ่ึงมีสิ่งท่ีตรวจพบทางรางกาย 4 ประการ คือ ความดันโลหิตสูง น้ําตาลในเลือดสูง 
ไขมันในเลือดผิดปกติ และภาวะน้ําหนักเกินถึงโรคอวน  อันเปนท่ีมาของปจจัยหลักตอการปองกันและควบคุมการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในปจจุบัน ( สมาพันธเครือขายโรคไมติดเชื้อเรื้อรัง แหงประเทศไทย, 2559) จากยุทธศาสตร
ความเปนเลิศ 4 ดานของกระทรวงสาธารณสุข ป 2561  คือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 2) ดานบริการเปนเลิศ (Service 
Excellence) 3) ดานบุคลากรเปนเลิศ(People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) 

การเสริมสรางสุขภาพ  เปนสิ่งท่ีจําเปนยิ่งกวาการรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสมบูรณของ
สุขภาพท่ีครบองครวมท้ัง 4 มิติ ไดแก กาย ใจ สังคม และ จิตวิญญาณ การพัฒนาสรางเสริมสุขภาพนั้นควรมี
แนวทางหรือแบบแผนท่ีถูกตอง เรียบงายเหมาะสมกับบุคคล สามารถปฏิบัติไดอยางสมํ่าเสมอ จนสามารถ
ปรับเปลี่ยนเปนพฤติกรรมท่ีดีได จากวิสัยทัศนของศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา คือ มุงสูความเปนเลิศดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เสริมพลังเครือขายใหประชาชนในเขตสุขภาพท่ี 9 มีสุขภาพดีภายในป พ.ศ. 2564 
งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา จึงจัดใหบริการตรวจสุขภาพเพ่ือคัดกรองภาวะ
สุขภาพประชาชน ท้ังการใหบริการเชิงรับ และเชิงรุกเคลื่อนท่ีไปยังหนวยงานตางๆในจังหวัดนครราชสีมา แปลผล
การตรวจสุขภาพ และเสริมความรูเรื่องการสงเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามภาวะเสี่ยง ซ่ึงพบวา
กลุมผูรับบริการสวนใหญอยูในชวงอายุ 35-59 ป เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  และจากผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการพบวามีภาวะเสี่ยงตอโรคเบาหวาน และมีภาวะไขมันในเลือดสูง เพ่ิมมากข้ึน กลุมผูรับบริการท่ีเขามา
ตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล พบวามีความเสี่ยงท่ีควรไดรับการสงตอเขาคลินิกไรพุง เพ่ือประเมินพฤติกรรม ดานการ
บริโภคอาหาร การออกกําลังกาย ภาวะความเครียด และไดรับการติดตามรักษาตอเนื่อง  แตในกลุมผูรับบริการ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก ซ่ึงเปนกลุมวัยทํางานท่ีมีภาวะสุขภาพเพ่ิมมากข้ึนนั้น ยังขาดการสงเสริมสุขภาพอยางครอบคลุม 
ดังนั้นการศึกษานี้จึงเห็นความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคในกลุมวัยทํางานของผูรับบริการ
ตรวจสุขภาพเชิงรุก ตามนโยบายแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย ภายใตแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ป พ.ศ.2560-2564  ประเด็นการสงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย ในกลุมวัย
ทํางานคือการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานท่ีพึงประสงค และนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยท่ีมีผลตอ
ภาวะสุขภาพตามบริบทเพ่ือหาแนวทางและพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยาง
เหมาะสมและครอบคลุม เขาถึงประชาชน มากยิ่งข้ึน 
 

 



3.2  บทวิเคราะห/แนวความคิดหรือแนวทางดําเนินการ/ขอเสนอ 

กลุมวัยทํางานคือ กลุมชวงอายุ 18-59 ปซ่ึงตามหลักพัฒนาการของรางกาย คือชวงวัยผูใหญถือวาเปนวัย
แหงความสมบูรณสูงสุดของพัฒนาการในดานตางๆและยังเปนวัยเริ่มตนแหงความเสื่อมของพัฒนาการทุกดานอีก
ดวยนักจิตวิทยาไดแบงระยะของวัยผูใหญออกเปน 2 ระยะ คือ 
           ระยะท่ี  1   วัยผูใหญตอนตน (ชวงอายุ 20-40 ป )  
            ระยะท่ี  2   วัยผูใหญตอนกลางหรือวัยกลางคน(ชวงอายุ40-60 ป)  
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดานรางกาย 

1. การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดานรางกายในวัยผูใหญตอนตน 
                มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยรุนไมมากนัก และมีความสมบูรณเต็มท่ีเม่ืออายุ  20-30 ป รางกายสามารถ
ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดดังเชน  

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด เม่ืออายุ 30 ปข้ึนไป การทํางานของหัวใจและหลอดเลือดจะเริ่มทําหนาท่ี 
ลดลงประมาณ รอยละ 0.7 ตอป 

- ระบบหายใจจะทํางานลดลง ประสทิธิภาพของปอดลดลงรอยละ 8 ทุกๆ 10 ป 
- ระบบยอยอาหารก็ทํางานลดลงเชนกัน การหลั่งน้ํายอยและความตองการพลังงานลดลง หากยัง 

รับประทานอาหารเชนเดิมจะมีผลทําใหน้ําหนักเพ่ิมข้ึนเกิดภาวะอวนเกิน (obesity) 
     -    ระบบกลามเนื้อและกระดูก เม่ืออายุประมาณ 21 ป กระดูกจะหยุดเจริญเติบโต จะไมมีการพัฒนาดาน
ความสูงอีกตอไป สวนกลามเนื้อจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเพศชายจะมีกลามเนื้อโตและแข็งแรง
กวาเพศหญิง 
     -    ระบบประสาท เซลลสมองจะมีวุฒิภาวะและมีน้ําหนักสูงสุดเม่ืออายุ 25 ป หลังจากนั้นจะลดลงสมองมี
น้ําหนักประมาณ 13.80 กรัม ในชวงอายุ 20-30ปจึงเปนวัยท่ีมีความสามารถในการจําการระลึกไดถึง
ประสบการณท่ีผานมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2. การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดานรางกายในวัยผูใหญกลางคน 
           การพัฒนาดานรางกายรูปรางจะอวน น้ําหนักตัวเพ่ิมมากข้ึน มีการสะสมของไขมันใตผิวหนังโดยเฉพาะ
บริเวณหนาทอง สะโพกเนื่องจากวัยนี้กิจกรรมท่ีใชพลังงานลดลง  อวัยวะท่ีทําหนา ท่ีรับรูและสัมผัส จะมีความเสื่อม
เกิดข้ึน เชน ตาสวนใหญจะสายตายาวหลังอายุ 40 ป จะมองไมชัดในท่ีมืดเนื่องจากมีการลดขนาดของรูมานตา จะ
มีปญหาในการอานหนังสือและการขับรถในตอนกลางคืน อวัยวะเก่ียวกับการไดยิน คือ หู จะมีความเสื่อมของเซลล
ทําใหการทํางานของหูผิดปกติ    การไดกลิ่นจะเสื่อมลง      
           ปญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพวัยผูใหญดานรางกายคือวัยหมดประจําเดือนหรือวัยทอง
(Menopause) ปญหาการมีพฤติกรรมไมเหมาะสม  การรับประทานอาหารไมเหมาะสม การขาดการออกกําลังกาย
และการพักผอนไมเพียงพอ ซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังเพ่ิมข้ึน หากขาดการดูแลสุขภาพอยาง
เหมาะสม 
 

ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม 
            พฤติกรรม  หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกอยางของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น  พฤติกรรมของคนจึงหมายถึง 
ปฏิกิริยาตาง ๆ  ท่ีบุคคลแสดงออกท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคล  มีท้ังท่ีสังเกตไดและสังเกตไมได ท้ังสิ่งท่ีสมัคร
ใจจะกระทําหรือละเวนการกระทํา  ท้ังนี้พฤติกรรมของบุคคลยอมแตกตางกันไปตามสภาพสังคม  วัฒนธรรม  ซ่ึง
มักไดรับอิทธิพลจากความคาดหวังของบุคคลรอบขาง สถานการณขณะนั้น และประสบการณในอดีต 
ปจจัยกําหนดพฤติกรรม 



พฤติกรรมของบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ซ่ึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงอาจมีความแตกตางกันไปใน
แตละบุคคล เชน เปลี่ยนแปลงเองจากการเรียนรูตามวุฒิภาวะหรือระยะพัฒนาการ  เปลี่ยนแปลงเพราะถูกบังคับ
หรืออิทธิพลระหวางบุคคล  เปลี่ยนแปลงเพราะการลอกเลียนแบบ และเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบุคคลยอมรับวาเปน
สิ่งท่ีดีตอตนเอง มีความเหมาะสมตรงกับคานิยมและแนวคิดของตนเอง ซ่ึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ขางตน มีหลายปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน วุฒิภาวะหรือพัฒนาการ การเรียนรู ยาและสิ่งเสพติด พันธุกรรม เปนตน 

 

ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาพฤติกรรม 
 ครอนบาค (Cronbach)ไดอธิบายวาพฤติกรรมของบุคลคลจะเกิดข้ึนจากองคประกอบ 7 ประการ ดังนี้ 

1. ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคท่ีทําใหเกิดกิจกรรม คนเรามีพฤติกรรม 
เกิดข้ึนก็เพราะตองการตอบสนองความตองการของตนเอง  หรือตองการทําตามวัตถุประสงคท่ีตนตั้งไว คนเรามักมี
ความตองการหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน และมักจะเลือกสนองตอบความตองการท่ีรีบดวนกอนความตองการอ่ืนๆ 

2. ความพรอม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีจําเปนในการประกอบพฤติกรรม 
เพ่ือสนองตอบความตองการ คนเราจะมีความพรอมในแตละดานท่ีไมเหมือนกัน ดังนั้นพฤติกรรมของทุกคนจึงไม
เปนตองเหมือนกัน และไมสามารถจะประกอบพฤติกรรมไดทุกรูปแบบ 

3. สถานการณ (Situation) คนเราจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองตองการเม่ือมีโอกาส หรือเม่ือเกิดวา 
สถานการณนั้นๆ เหมาะสมสําหรับการประกอบพฤติกรรม 

4. การแปลความหมาย (Interpretation)  แมจะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแลว คนเรามักจะ 
ประเมินสถานการณ หรือคิดพิจารณากอนท่ีจะทําพฤติกรรมนั้นๆ ลงไป เพ่ือใหพฤติกรรมนั้นมีความเสี่ยงนอยท่ีสุด 
และสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของเขาไดมากท่ีสุด 

5. การตอบสนอง (Respond) หลังจากไดแปลความหมาย หรือไดประเมินสถานการณแลวพฤติกรรม 
ก็จะถูกกระทํา ตามวิธีท่ีไดเลือกในข้ันตอนของการแปลความหมาย 

6. ผลท่ีไดรับ (Consequence) เม่ือประกอบพฤติกรรมไปแลวผลท่ีไดจากการกระทํานั้นๆอาจจะตรง  
กับความตองการ หรืออาจะไมตรงกับความตองการท่ีตนเองไดคาดหวังไว  

7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Threat) เม่ือคนเราไมสามารถตอบสนองความตองการ 
ของตนเองได ก็จะประสบกับความผิดหวัง ซ่ึงเม่ือเกิดความผิดหวังแลวคนๆนั้นก็อาจจะกลับไปแปลความหมายใหม 
เพ่ือท่ีจะหาวิธีท่ีจะสนองความตองการของตนเองใหม  

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา พฤติกรรมมนุษยท่ีเกิดนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการ ไดแก  
เปาหมาย ความพรอม สถานการณ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลัพธท่ีตามมา และ ปฏิกิริยาตอความ
ผิดหวัง สิ่งตางๆเหลานี้เปนตัวกําหนดพฤติกรรมตางๆใหเกิดข้ึนท้ังสิ้นนับวาเปนเง่ือนไขท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมของ
มนุษยนั่นเอง 
 

พฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ 
มนุษยแสดงพฤติกรรมแตกตางกันไป  ข้ึนกับปจจัยดานสถานการณ  สิ่งแวดลอม  และเง่ือนไข   ซ่ึงสิ่งท่ี

แสดงออก  อาการ  บทบาท  ลีลา  ทาที   ความประพฤติท่ีมีผลตอสุขภาพท้ังทางท่ีดีและไมดี  ถือเปนพฤติกรรมท่ี
เก่ียวของกับสุขภาพท้ังนั้น    สําหรับพฤติกรรมท่ีควรทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาสรางเสริมสุขภาพมี ดังนี้ 

 

พฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior) 
        พฤติกรรมสุขภาพ  คือ แนวคิดเก่ียวกับท้ังพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior)   และพฤติกรรม
ภายใน (Covert behavior)  ซ่ึงพฤติกรรมภายนอก ไดแก การปฏิบัติท่ีสามารถสังเกตและมองเห็นได   สวน
พฤติกรรมภายใน ไดแก องคประกอบทางจิตวิทยา (Psychological factors)  ซ่ึงมีความคิดความเชื่อ  การรับรู  



แรงจูงใจ  คานิยม  ทัศนคติ   และความคาดหวัง  โดยในทางพฤติกรรมศาสตรเชื่อวา  องคประกอบเหลานี้มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล   ซ่ึงจากการทบทวนการใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพ  พบวา  สวนใหญมี
ความหมายคลายคลึงกัน  คือเปนการแสดงออกของบุคคลท้ังภายในและภายนอก  ท่ีสังเกตไดและสังเกตไมไดใน
การกระทําหรืองดเวนการกระทําสิ่งท่ีมีผลตอสุขภาพ   โดยจะขอยกตัวอยางพฤติกรรมสุขภาพท่ีควรรู ดังนี้ 

1.1 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  (Health promotion behavior)  เปนพฤติกรรมท่ีคนปฏิบัติเพ่ือให 
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณยิ่งข้ึน   ในท่ีนี้คําวาสุขภาพรวมท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและจิตวิญญาณ  
ซ่ึงตัวอยางพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ   ไดแก พฤติกรรมการออกกําลังกาย  พฤติกรรมการบริโภคอาหารใหถูกหลัก
โภชนาการ  พฤติกรรมการผอนคลาย  หรือ  พฤติกรรมการพักผอน เปนตน 
           1.2 พฤติกรรมการดูแลตนเอง (Self care behavior) เปนกิจกรรมการดูแลตนเอง  ซ่ึงบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน  ทําหนาท่ีดูแลตนเองนับตั้งแตการปองกันโรคไมใหเจ็บปวย  การสงเสริมสุขภาพใหรางกายแข็งแรง  การ
บําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจภายหลังการเจ็บปวย   
           1.3  พฤติกรรมเส่ียง (Risk  Behavior)  เปนพฤติกรรมท่ีเม่ือบุคคลปฏิบัติไปแลวอาจกอใหเกิดผลเสียตอ
สุขภาพ  เชน เกิดโรคหรือการบาดเจ็บ  ตัวอยางพฤติกรรมเสี่ยง ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหรี่   พฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  พฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมัน  พฤติกรรมการขับข่ียานพาหนะโดยไมเคารพกฎจราจร    
พฤติกรรมการเท่ียวหญิงบริการ     หรือพฤติกรรมการเสพสารเสพติด เปนตน 

1.4   พฤติกรรมการปองกันโรค  (Preventive behavior) หมายถึง  การปฏิบัติของบุคคลเพ่ือปองกัน 
ไมใหเกิดโรคข้ึน  ไดแก การไมสูบบุหรี่  การสวมหมวกกันน็อก การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับข่ียวดยานพาหนะ  การ
ออกกําลังกาย  การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน เปนตน 

1.5 พฤติกรรมการเจ็บปวย (Illness behavior)  หมายถึง  การท่ีบุคคลปฏิบัติเม่ือมีอาการผิดปกติ 
หรือเม่ือรูสึกวาตนเองเจ็บปวย  ไดแก การถามบุคคลอ่ืนหรือผูใกลชิดเก่ียวกับอาการของตน การเพิกเฉยการ
แสวงหาการรกัษา  การหลบหลีกจากสังคม เปนตน 

1.6  พฤติกรรมบทบาทคนเจ็บ (Sick role behavior)  หมายถึง  การปฏิบัติพฤติกรรมของผูท่ีทราบ 
แลววาตนเองเจ็บปวย โดยอาจทราบจากความคิดเห็นของผูอ่ืน  หรือเปนความคิดเห็นของผูปวยเอง     
          จะเห็นวา พฤติกรรมสุขภาพเกิดข้ึนได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยท่ีเกิดจากการเรียนรู  
การรับรู  ทัศนคติ  คานิยม  การเลียนแบบ  และการถูกบังคับ  ตลอดจนสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ การปฏิบัติซ่ึงเปน
พฤติกรรมท้ังดานบวก (Positive behavior)   และดานลบ (Negative  behavior)  ซ่ึงพฤติกรรมทางดานลบเปน
สิ่งท่ีกอใหเกิดปญหาทางสุขภาพท่ียิ่งใหญตองรีบดําเนินการแกไข 
 

พฤติกรรมดานลบท่ีกอใหเกิดปญหาสุขภาพ 
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสมซ่ึงเปนพฤติกรรมดานลบ ในท่ีนี้จะกลาวถึงลักษณะพฤติกรรม

ทางดานลบ ท่ีมีผลตอสุขภาพท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้  ไดแก   
1) พฤติกรรมทางลบท่ีมีผลตอการเกิดโรคติดตอ เชน พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัยกอใหเกิด

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ   
2) พฤติกรรมทางลบท่ีมีผลตอการเกิดโรคไมติดตอ เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหารผิดหลักโภชนาการ  

และมีสารปนเปอน  พฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่  พฤติกรรมการไมออกกําลังกาย และพฤติกรรม การขับข่ีรถ
โดยไมเคารพกฎจราจร  เปนตน   

3)  พฤติกรรมดานลบท่ีเกิดจาการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดลอม  เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจสังคม   และกระแสการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม   ทําใหประเทศไทยมีการนําเอาเทคโนโลยี



มาใชในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน  สิ่งท่ีตามมาคือ  มีการทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    เกิดมลพิษ  
มลภาวะท้ังในดิน  น้ํา และอากาศ   

4)  พฤติกรรมดานลบท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงจากการทํางาน เชน  พฤติกรรมเสี่ยงจากการทํางานภาค
เกษตรกรรม  พฤติกรรมเสี่ยงจากการทํางานภาคอุตสาหกรรม  และ พฤติกรรมเสี่ยงจากการทํางานภาคบริการ   

สรุปแลวจะเห็นวา  พฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพมีท้ังพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกอนและหลังการเกิดปญหา 
สุขภาพ แตพฤติกรรมท่ีสําคัญและจําเปนตองทําความเขาใจใหมาก คือ พฤติกรรมสุขภาพท่ีปฏิบัติขณะยังมีสุขภาพดี 
ในขณะเดียวกันพฤติกรรมเสี่ยงตางๆท่ีถือเปนพฤติกรรมทางดานลบท่ีกอใหเกิดปญหาสุขภาพ   จําเปนตองรีบ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสม ซ่ึงเปนการแกไขปญหาสุขภาพท่ีตนเหตุ   และเปนการจัดการกับปญหา
สุขภาพแนวใหมตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 9 
 

วัตถุประสงค     
  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุมวัยทํางานท่ีมารับการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 

ระเบียบวิธีการ    วิธีการศึกษา  เปนวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผูรับบริการท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 18 – 59 ป ท่ีมารับ
บริการตรวจตรวจสุขภาพประจําป ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
 

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
         กลุมวัยทํางาน หมายถึง ผูรับบริการท่ีรับการตรวจสุขภาพประจําป ท้ังเพศหญิงและเพศชาย อายุ 18-59 ป   
         พฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  การปฏิบัติตัวท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติพฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการสูบบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล  ประเมินโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพท่ีอางอิงมาจากกรมอนามัย  
         ผูรับบริการตรวจสุขภาพ หมายถึง ผูรับบริการท่ีมีอายุ 18-59 ป ท่ีเขามารับบริการการตรวจสุขภาพ
ประจําป ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  
 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
          แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามเนื้อหาวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และอางอิงแบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพของกรมอนามัย 

ประกอบดวย 
- ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  ประวัติการเจ็บปวยและโรค

ประจําตัว   
- การตรวจรางกายเบื้องตน ไดแก น้ําหนัก รอบเอว ความดันโลหิต  ดัชนีมวลกาย  
- ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก ผลตรวจน้ําตาลในเลือด  ผลตรวจไขมันในเลือด 
- แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ  18 ขอคําถาม ประกอบดวยคําถามของพฤติกรรม 4  ดาน ไดแกการ

บริโภคอาหาร  การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล                                                                                                                               
วิธีการสรางเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ 

- ทบทวนวรรณกรรม 



- จัดทําแบบสอบถาม 
- ผูวิจัยขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีงานตรวจสุขภาพ และ งานผูปวยนอก ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
- ดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน 2561 
- รวบรวมขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณ 
- วิเคราะหผลโดยโปรแกรมสถิติแบบสําเร็จรูป 

 

การวิเคราะหขอมูล  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย  หาคาความสัมพันธ 
       1. ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  ประวัติการเจ็บปวยและโรคประจําตัว    
       2. ขอมูลการตรวจรางกายเบื้องตน ไดแก น้ําหนัก รอบเอว ความดันโลหิต  ดัชนีมวลกาย  
       3. ขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก ผลตรวจน้ําตาลในเลือด  ผลตรวจไขมันในเลือด 
       4. ขอมูลพฤติกรรม 4  ดาน ไดแกการบริโภคอาหาร  การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล  
 
กรอบแนวคิด 
                 ตัวแปรตน                                                                 ตัวแปรตาม                                                       
 

 

     

 
  

1.ขอมูลท่ัวไป 
          - เพศ 

     - อาย ุ
     - การศึกษา 
     - อาชีพ 
     - โรคประจําตัว 

2.ขอมูลการตรวจรางกายเบื้อง 
     - น้ําหนัก 
     - รอบเอว 
     - ดัชนีมวลกาย 
     - ความดันโลหิต 

3. ขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
     - ผลตรวจน้ําตาลในเลือด 
     - ผลตรวจระดับไขมันในเลือด 

4. ขอมูลพฤติกรรม 4 ดาน  
    - การบริโภคอาหาร 
    - การออกกําลังกาย 
    - การสูบบุหรี่  
    - การดื่มแอลกอฮอล 

แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ  อางอิงจากกรมอนามัย 

พฤติกรรมสุขภาพในกลุมวัยทํางานท่ีมารับการ
ตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 



 
3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     สถานการณพฤติกรรมสุขภาพของวัยทํางานท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําป 
 

3.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
     วัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงครอยละ 80 
 

                                                    
              (ลงชื่อ) …………………………………………….                              

                              (  นางสาวสันธนี ชโลปถัมภ )                           
                                                                       ผูเสนอแนวคิด                                                                       
                      วันท่ี           /             / 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 

 
 

 
 


