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ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 

1. ชื่อผลงานเรื่อง สภาวะสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
     ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา    
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ     ตุลาคม ๒๕57 – กันยายน  ๒๕๕๘ 
3. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ    1๐๐   %   
4. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน           - 
5. บทคัดย่อ 
       การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์สภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จ านวน 1,006 คน ระยะเวลา
ด าเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย แบบ
บันทึกผลการตรวจสุขภาพของคลินิกตรวจสุขภาพประจ าปี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 9 
นครราชสีมา วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติเชิงพรรณาหาค่าความถี่ รอยละ โดยแบ่งผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่ม คือ 
อายุต่ ากว่า 35 ปี และ อายุ 35 ปี ขึ้นไป 
        ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปร้อยละ 86 เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 68.6 และ 31.4 ตามล าดับ ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พบ
การดื่มสุราในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป สูงกว่าคือร้อยละ 18 ไม่เคยออกก าลังกายเลยสูงถึง ร้อยละ 83.7 และ 
90.8 ตามล าดับ ผลการศึกษาด้านข้อมูลการตรวจร่างกาย พบว่าในกลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี น้ าหนักเกินมาก
ที่สุด ร้อยละ 17.7 ระดับความดันโลหิต Systolic blood pressure เริ่มสูงร้อยละ 12.7 ความดันโลหิตสูง 
ร้อยละ 10และระดับความดันโลหิต Diastolic blood pressure เริ่มสูง ร้อยละ 8.5 ความดันโลหิตสูง ร้อย
ละ 2.9 กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไปมีภาวะอ้วนระดับที่ 1 มากที่สุด ร้อยละ 27.7 และมีระดับความดันโลหิต 
Systolic blood pressure สูง ร้อยละ 20.9 ระดับความดันโลหิต Diastolic blood pressure สูง ร้อยละ 
9.9  รอบเอวพบว่าในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป มีรอบเอวเกินเกณฑ์สูงกว่าอายุต่ ากว่า 35 ปีและสัดส่วนของเพศ
หญิงมีรอบเอวเกินเกณฑ์สูงกว่าเพศชาย ในเพศหญิงรอบเอวเกินเกณฑ์ร้อยละ 19.9 และ 28.3 ตามล าดับ 
ในเพศชายรอบเอวเกินเกณฑ์ร้อยละ 7.8 และ 11.1 ตามล าดับ  ผลการศึกษาจากผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มต่ ากวา 35 ปี พบว่าความเข้มข้นเลือดต่ าในเพศหญิง ร้อยละ 12.7 ในเพศชาย ร้อยละ 
5.1การตรวจปัสสาวะผิดปกติ ร้อยละ6.4และร้อยละ 6.6 ตามล าดับและในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไปพบน้ าตาล
ในเลือดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 6.1 น้ าตาลในเลือดสูง ร้อยละ 2.4 ผลการตรวจยูริคในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 11พบในเพศชายทั้งหมด ผลการท างานของตับสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 2.5  ระดับคอเลสเตอรอลรวมสูง 
ร้อยละ 54.1ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง ร้อยละ 7.6ระดับไขมันชนิดดีต่ า (HDL-C)ในเพศชายร้อยละ 3.8ระดับ
ไขมันชนิดดีต่ า(HDL-C) ในเพศหญิงร้อยละ 7.6และระดับไขมันชนิดไม่ดีสูง (LDL-C) ร้อยละ 25.8 
    จากผลการศึกษาพบว่าผู้รับบริการกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป พบว่ามีภาวะสุขภาพมากกว่ากลุ่มอายุน้อย
กว่า 35 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง 
โรคเบาหวาน แต่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี ก็พบว่ามีน้ าหนักและรอบเอวเกินเกณฑ์ในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นปัจจัย
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบริบทต่อไปในระยะยาวเพ่ือติดตามผลลัพธ์ และการ
วิจัยเชิงทดลองเพ่ือดูประสิทธิผลการดูแลสุขภาพ เพ่ือพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ
ตามบริบทต่อไป                                                      



6.  บทน า 
   องค์การอนามัยโลกได้ท านายไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2573 ประชากรโลกจ านวน 23 ล้านคนจะเสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โดยร้อยละ 85 อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา 17.5 ล้านคนของประชากรทั้ง
โลกในปี 2548 เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ซึ่งร้อยละ 80 อยู่ในประเทศก าลังพัฒนาและเป็น
ประชากรกลุ่ม วัยแรงงาน  ประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจถึง 17 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 
48 ของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อทั้งหมด รองลงมา  คือ โรคมะเร็งร้อยละ 21 โรคถุงลมโป่งพอง รวมโรค
ปอดเรื้อรังและหอบหืดร้อยละ 12 (4.2 ล้านคน) และ โรคเบาหวานร้อยละ 4 (1.3 ล้านคน)  
  ประเทศไทยมีภาระจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases; NCDs) ใน
สัดส่วนที่สูงกว่านานาชาติ โดยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 300,000 กว่ารายในปี  พ.ศ. 2552 หรือ คิด
เป็นร้อยละ 73 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตและผลกระทบจาก กลุ่มโรค NCDs มากกว่า 
ทั้งโลก (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2552) ผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2552 กับ
กลุ่มเป้าหมายประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ พบว่าร้อยละ 21.4 เป็นโรค ความดันโลหิตสูง และที่น่าเป็นห่วงคือ 
อัตราการรับรู้ว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง อัตราการเข้าถึงบริการและอัตราการควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงได้นั้นค่อนข้างต่ าร้อยละ 6.9 (3.2 ล้านคน) มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูง อัตราการควบคุมได้ในกลุ่มผู้ที่
มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูงยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยเฉพาะประชากรชายที่มีน้ าตาลในเลือดสูง พบว่าร้อยละ 56.7 
ที่รู้ตัว และมีเพียงร้อยละ 27.1 ที่สามารถควบคุมภาวะน้ าตาลในเลือดได้ร้อยละ 19.4 หรือเกือบ 9 ล้านคน 
มีภาวะคอเลสเตอรอลสูง โดยผู้หญิงมีความชุกมากกว่าผู้ชาย  ปี 2552 ประชากรไทยเกือบ 1 ใน 3 เข้าข่าย
ภาวะน้ าหนักเกิน ส่วนอีกร้อยละ 8.5 เข้าข่ายโรคอ้วน  ข้อมูลการส ารวจสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของคน
ไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีสัดส่วนผู้ที่เป็นโรคอ้วนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในชายเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (ปี 2535-2552) ถึง 4 เท่า  
 ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของ
คนเปลี่ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานท างานมาใช้สมองนั่งโต๊ะท างาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบท าใ ห้เกิด
ความเครียด ขาดการออกก าลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ขาดความสนใจต่อสุขภาพท าให้
เกิดโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดี เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดัน
โลหิตสูง โรคมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกันหรือลดอุบัติการณ์ได้โดยการที่เราใส่ใจดูแลตัวเอง(สยามเฮ็ลท์
, ม.ป.ป.) ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ความเร่งรีบในชีวิต ท าให้การตรวจสุขภาพไปมุ่งเน้นที่การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือค้นหาโรคเป็นส าคัญ เช่นการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เอ็กซเรย์ ฯลฯ ตัดสินสุขภาพดีหรือไม่ดี 
โดยดูแต่ค่าตัวเลขหรือผลการตรวจเท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วสุขภาพที่ดีหรือไม่ ไม่ได้ดูกันแค่ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเหล่านี้เท่านั้น ท าให้คนที่ค่าปกติหลงคิดว่าตนนั้นแข็งแรง เกิดความประมาทในการใช้ชีวิต เช่น 
ยังคงดื่มเหล้า สูบบุหรี่ รับประทานทานอาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ ซึ่งน าไปสู่โรคในที่สุด  และในมุมกลับกัน 
ถ้าตรวจพบค่าผิดปกติ ทั้งที่บางครั้งเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ได้รับการ
ตรวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรคจึงกลายเป็นผู้เป็นโรค การตรวจสุขภาพที่ดีนั้นจะต้องเป็นการตรวจที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหา
ด้านสุขภาพที่แท้จริงของผู้รับการตรวจ ไม่ใช่มุ่งแต่หาโรค การตรวจที่ดีจะต้องมีการชี้แนะให้มีการส่งเสริม
สุขภาพ ต้องไม่สร้างความทุกข์ทางใจ และต้องไม่ท าให้ผู้รับการตรวจมีความประมาทเมื่อตรวจแล้วไม่พบโรค 
(รุ่งทิพย์ วรรณวิมลสุข, 2545)  
 การตรวจสุขภาพตามสถานพยาบาลทั่วไป โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับ 2 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 
ตรวจเพ่ือค้นหาโรคและตรวจเพ่ือค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง หาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เป็นการตรวจ
สุขภาพที่ผู้ถูกตรวจยังไม่ปรากฏอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติใด ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 



ไขมันในเลือดสูง มะเร็งปากมดลูกระยะแรก แต่กรณีที่มีอาการเจ็บป่วยปรากฏให้เห็นบ้างแล้วและไปตรวจนั้น 
ไม่ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพ เรียกว่าเป็นการตรวจเพ่ือแพทย์วินิจฉัยโรค ซึ่งการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย
โปรแกรมการตรวจร่างกายนั้น อาจต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ิม เพ่ือยืนยันผล 
เมื่อทราบผลการตรวจที่แน่นอนแล้วก็จะได้ให้การรักษาอย่างเหมาะสม  ตรวจเพ่ือค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง และ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เป็นการตรวจเพ่ือได้รู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง และหากพบว่ามีพฤติกรรม
เสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไร และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
โรคขึ้นในอนาคต (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2558) ทั้งจากการพูดคุยกับแพทย์ และจากผลการตรวจเลือด 
เอ็กซเรย์ต่างๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติในการใช้ชีวิตประจ าวันต่างๆ ที่ถูกต้อง ทั้ ง
ทางด้าน  การรับประทานอาหาร  การออกก าลังกาย  การดูแลตัวเองเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง รวมถึงการ
เสริมสร้างภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ การตรวจสุขภาพมีความส าคัญ ไม่ใช่เพียงการตรวจร่างกาย ฟังผลตรวจ 
แต่ไม่ได้น าผลการตรวจนั้นมามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือให้สุขภาพดีขึ้น ประโยชน์ที่ส าคัญในการตรวจ
สุขภาพนั้นเป็นการค้นหาปัจจัยเสี่ยงในสุขภาพของตนเอง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรค โดยการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ในการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และที่ส าคัญมากๆ คือการมีจิตใจที่ผ่อน
คลายใจ อันจะเกิดได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีกายที่แข็งแรง (ยุทธพงศ์ เชื้อฟัก, ม.ป.ป.)  
  สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย เพราะฉะนั้นการที่จะล่วงรู้ได้เท่าทัน
กับความเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึ้นตามอายุและเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตได้
เบื้องต้นนั้นก็คือการตรวจสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยการตรวจร่างกายพ้ืนฐาน  การตรวจเลือดทาง
ห้องปฏิบัติการ การเอ็กซเรย์ทรวงอก และการตรวจพิเศษอ่ืนๆตามความเสี่ยง ซึ่งผลการตรวจที่ได้นั้นสามารถ
บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพ ณ ช่วงเวลานั้นได้อย่างครบถ้วนและน่าเชื่อถือ เป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้
ประชาชนรับรู้ถึงสภาวะสุขภาพที่แท้จริงของร่างกาย เพ่ือการค้นหาภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค ความผิดปกติ
ของร่างกายในระยะเริ่มแรก น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรค หรือได้รับรักษาอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรคและ
ความพิการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่การตรวจสุขภาพมักถูกมองข้ามไปด้วยเหตุผลเพราะมีความคิดว่าเมื่อ
ร่างกายยังสบายดีอยู่ก็ไม่จ าเป็นต้องไปพบแพทย์หรือไปตรวจสุขภาพร่างกาย ส่วนใหญ่จะไปพบแพทย์เมื่อมี
ความผิดปกติเกิดข้ึนกับร่างกายแล้ว ซึ่งอาจจะสายเกินไป  ปัจจุบันหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและให้ความส าคัญ ด้านการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความ
ตระหนักแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยท างาน เพราะปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เปลี่ยนเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตที่มีการแข่งขันสูง และมีความรีบเร่งต้องแข่ง
กับเวลา ท าให้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งภาวะความเครียดจากการท างาน ขาดการ
ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ปัจจุบันจึงพบว่าโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค และขาดการออกก าลังกาย มี
เพ่ิมสูงขึ้นและเริ่มในกลุ่มอายุที่น้อยลงโดยเฉพาะกลุ่มวัยท างาน เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ 
โรคเบาหวาน  เพราะกลุ่มวัยท างานเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได้สูง จากการ
ด าเนินชีวิตที่ต้องเข้าสังคมมากขึ้น จึงมีผลต่อภาวะสุขภาพได้ถ้าขาดความตระหนักและการดูแลอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายทั่วประเทศ ล่าสุดในปี 2552 พบคน
ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมากกว่า 1 ใน 3 มีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน(ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index ) 
ตั้งแต่ 25 กก./ตร.ม.  และการศึกษาของแหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์ ในกลุ่มประชาชนที่มารับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อ พ .ศ. 2550 โดยใช้เกณฑ์ของ 



International diabetes federation (IDF) พบความชุกของการเกิด Metabolic syndrome เท่ากับร้อยละ 
15.04  ทั้งการศึกษาในกลุ่มพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2538  จ านวน 3,499 ราย 
พบความชุกของ metabolic syndrome ร้อยละ 16.4 (เพศชาย 18.2 และเพศหญิง 9.4) และจากผลการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ปี 2556  มีจ านวนผู้รับบริการทั้งหมด  2,920 ราย 
ภาวะสุขภาพ 5 อันดับ ที่พบมากที่สุดได้แก่ 1. ไขมันในเลือดสูง 2. ความดันโลหิตสูง 3. ภาวะอ้วนลงพุง  4. 
ภาวะโลหิตจาง  5. กรดยูริคสูง ตามล าดับ  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันค่อนข้าง
สูง และขาดการออกก าลังกาย  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่เชิงรุกและการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก  ในกลุ่มวัยท างานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และเอกชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ ด้านการ
ออกก าลังกาย โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มวัยท างาน
ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และคัดกรองรายการตรวจพิเศษอ่ืนๆ ตามความเสี่ยง
ของการเกิดโรค  โดยใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด แบ่งตามเกณฑ์อายุ 
2 ช่วง คือ อายุต่ ากว่า 35 ปี และอายุ 35 ปีขึ้นไป   และการแปลผลตรวจสุขภาพ โดยผู้รับบริการตรวจ
สุขภาพจะได้รับฟังผลการตรวจเป็นรายบุคคล พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จากการด าเนินการตรวจสุขภาพนั้น  มีข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้น และ ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตามรายการตรวจสุขภาพ ผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาสถานการณ์สภาวะสุขภาพของ
ผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้รับบริการต่อไป  
 

7.  วัตถุประสงค์ 
            1.  เพ่ือศึกษาสถานการณ์สภาวะสุขภาพของผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9  นครราชสีมา 
 2.  เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9  นครราชสีมา 
 

8.   วิธีการด าเนนิงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตผลงาน 
ขอบเขตการศึกษา 
            การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก เก็บข้อมูลจากผู้ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก จ านวน 
1,006 คน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558             
 

กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีจ านวนผู้รับการตรวจสุขภาพในหน่วยงาน ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป และยินยอมสมัครใจใน
การเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ทั้งหมด 
71 หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  
 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพ ตามระเบียบการตรวจ
สุขภาพตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งพัฒนามาจากแบบตรวจสุขภาพตามโปรแกรมรายการตรวจ
สุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป คือ ชื่อ-สกุล วันเดือน ปี เกิด อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ท างาน ประวัติ
สุขภาพผู้รับบริการ โรคประจ าตัว ประวัติการแพ้ยา  ประวัติเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว  
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกาย ประกอบไปด้วย น้ าหนัก ส่วนสูง  ดัชนีมวลกาย 
(Body mass index : BMI) ค่าความดันโลหิต รอบเอว ผลเอ็กซเรย์ทรวงอก การตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
  ส่วนที่ 3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย  ผลการตรวจอุจจาระ ผลการตรวจ
ปัสสาวะ ผลการตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด ผลการตรวจน้ าตาลในเลือด (Fasting blood sugar : FBS) ผล
การตรวจระดับไขมันในเลือด ระดับคอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) ระดับไตรกลีเซอไรด์ 
(Triglyceride)  ระดับไขมันดี ( High density lipoprotein cholesterol : HDL-C) ระดับไขมันไม่ดี (Low 
density lipoprotein cholesterol :LDL-C) ผลการตรวจยูริคในเลือด ผลตรวจการท างานของตับ  

 

วิธีการด าเนินการ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบตรวจสุขภาพ ตามระเบียบการตรวจสุขภาพตาม
หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
           1. ขั้นเตรียมการ 
       1.1 ศึกษาข้อมูลและระเบียบการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 
                1.2 ศึกษารูปแบบการตรวจสุขภาพโดยการศึกษาดูงานการตรวจสุขภาพหน่วยงานราชการที่มี
หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก 
                1.3 เขียนแผนงานโครงการ 
                1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
                1.5 ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพและงานที่เกี่ยวข้อง 
                1.6 ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อจัดเตรียมทีมงานและวัสดุอุปกรณ์ในการบริการ 
           2. ขั้นด าเนินการ 
                2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ   
                   2.1.1 การส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพถึงหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา 
                   2.1.2 ประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดนครราชสีมา 
                   2.1.3 ตอบรับการตรวจสุขภาพและประสานกลับไปยังหน่วยงานที่ตอบรับการตรวจสุขภาพ
เพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจสุขภาพ  พร้อมส่งกระปุกอุจจาระและวิธีการเก็บอุจจาระที่ถูกต้องไป
ยังหน่วยงานก่อนถึงวันตรวจสุขภาพ 
                2.2  ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้                       

               ขั้นตอนที่ 1  การลงทะเบียน   
                  1. เป็นจุดที่ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการตั้งแต่เริ่มแรก  มีการกล่าวต้อนรับ 
ทักทาย แนะน าขั้นตอนในการตรวจสุขภาพแต่ละจุด  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
                  2. ลงทะเบียนผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกราย      



                  3. แจกสมุดบันทึกสุขภาพ บัตรบันทึกประวัติ(OPD card) และกระปุกปัสสาวะ พร้อมสติ๊กเกอร์ 
และแนะน าการกรอกข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพและบัตรบันทึกสุขภาพ อย่างถูกต้องครบถ้วน  
                  4.  ให้ผู้รับบริการกรอกประวัติส่วนตัว อย่างครบถ้วนและเก็บปัสสาวะก่อนไปจุดต่อไป                
               ขั้นตอนที่  2 ตรวจสอบสิทธิการรักษา และสแกนลายนิ้วมือ ( ขึ้นสิทธิ์เบิกจ่ายตรง) 
         1.  ตรวจสอบสิทธิ์เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง(กรณีหน่วยงานราชการ) จากบัตรประชาชน   
                  2.  ออกเลขที่โรงพยาบาล (HN)   ในรายที่เป็นผู้รับบริการรายใหม่   พร้อมเขียนลงในสมุด
บันทึกสุขภาพและ  OPD  card   ส่วนรายเก่าให้ลงเลข HN  เดิมของผู้รับบริการ                            
                     ขั้นตอนที่ 3 การคัดกรองตรวจรายการพิเศษเพ่ิมเติม 
                  การชี้แจงรายการตรวจให้ผู้รับบริการได้รับทราบและซักประวัติเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงของการ
เกิดโรค  โดยการตรวจรายการพิเศษเพ่ิมเติมจากรายการตรวจขั้นพ้ืนฐานตามโปรแกรม  ปัจจุบันได้ปรับ
โปรแกรมพิเศษ ในการหาสารสัมพันธ์มะเร็งเหลือเพียง AFP และ Total PSA โดยคัดกรองตามเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง  
แต่กรณีมีประวัติมะเร็งอ่ืนๆ จะพิจารณาการตรวจเพ่ิมโดยชี้แจงให้ผู้บริการรับทราบและยินยอมที่จะช าระเงิน
เพ่ิมเติม ตามรายการตรวจสุขภาพ  
                       ขั้นตอนที่ 4  วัดความดันโลหิต และชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว 

       1. วัดความดันโลหิต เพ่ือประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงโดยให้
ผู้รับบริการนั่งพัก 5-10 นาที ก่อนวัดความดันโลหิต และขณะวัดความดันให้หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวและงด
พูดคุย กรณีความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 140/90 มม.ปรอท ให้ นั่งพักก่อน  10-15  นาที วัดความดันโลหิตซ้ า  
    2. ชั่งน้ าหนัก วัดรอบเอว เพ่ือประเมินดัชนีมวลกาย คัดกรองภาวะอ้วน 
                        ขั้นตอนที่ 5  เจาะเลือด 
    1. การเจาะเลือด  ก่อนเจาะเลือดตรวจสอบ ชื่อ – สกุล ให้ถูกต้อง  
   2. ติดสติ๊กเกอร์ลงบนหลอดเลือดให้ถูกต้อง ถูกคน  
    3. เก็บกระปุกปัสสาวะและกระปุกอุจจาระใส่ในภาชนะปิดฝาพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ 
    4. ตรวจสอบความถูกต้องและเตรียมเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ  
          ขั้นตอนที่ 6  เอ็กซเรย์ทรวงอก เอ็กซเรย์ทรวงอกเพ่ือประเมินความผิดปกติของปอดและหัวใจ              
        ขั้นตอนที่ 7  ขั้นตอนแปลผลการตรวจสุขภาพ  
                      1. ลงผลการตรวจสุขภาพทุกรายการในสมุดบันทึกสุขภาพและบัตรบันทึกการตรวจร่างกาย 
(OPD card) อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ   
                      2. สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพภาพรวม พร้อมทั้งสรุปค่าตรวจสุขภาพของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพในรายการตรวจตามโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
                   3. ขั้นตอนการแปลผลตรวจสุขภาพมีดังนี้    
          ขั้นตอนที่ 1   แจกสมุดบันทึกสุขภาพ และคัดแยกกลุ่มที่ผลการตรวจปกติและผิดปกติ 
                        ขั้นตอนที่ 2  กลุ่มที่ผลการตรวจปกติ รับฟังการแปลผลตรวจสุขภาพและให้ค าแนะน า 
ปรึกษาการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีในกลุ่มที่ผลการตรวจปกติโดยเน้นหลักสุขบัญญัติ 10 
ประการและโภชนาการ  รับสมุดบันทึกสุขภาพ กลับบ้านได้ 
                         กลุ่มที่มีผลการตรวจผิดปกติ วัดความดันโลหิตซ้ าและซักประวัติการแพ้ยา ประวัติโรค
ประจ าตัว และอาการผิดปกติ เพื่อส่งพบแพทย์                          
         ขั้นตอนที่ 3  พบแพทย์  ตรวจร่างกายและตรวจรักษาโรค  
                          ขั้นตอนที่ 4  ให้ค าแนะน าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเสี่ยงหลังพบแพทย์  และ 



 ออกใบนัดเพื่อตรวจรักษาต่อเนื่องหรือส่งต่อเพ่ือการรักษาในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 
         ขั้นตอนที่ 5  รับยาตามการรักษาของแพทย์และช าระเงิน(กรณีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ยา
นอกบัญชียาหลัก)  
         ขั้นตอนที่ 6  สรุปค่ายาและค่าตรวจพิเศษในใบสั่งยา  
          2.4 สรุปผลการตรวจสุขภาพรายเดือน รายไตรมาส และรวบรวมวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
เป็นรูปเล่มเพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 
       2.5 น าผลการตรวจสุขภาพตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลรวบรวมและจัดระบบข้อมูลโดย
การบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและผลตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โดย

โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ   
 

นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 
         การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจร่างกายท่ัวไป ตรวจเลือด ปัสสาวะ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก ตรวจ
ภายใน รวมทั้งการตรวจทางห้องปฎิบัติการ รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนทั้งเพศชายและหญิงที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
เอกชน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
 

9.  ผลการด าเนินงาน/ผลการศึกษา 
    1. ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

    ข้อมูลทั่วไปผู้มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จ านวน 1,006 คน กลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.7 เพศชาย ร้อยละ 26.3 มีประวัติแพ้ยาร้อยละ 2.1 ประวัติเจ็บป่วยใน
ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 7.8 รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 5 สูบบุหรี่ร้อยละ 
6.4 ดื่มสุรา ร้อยละ 10.6 พฤติกรรมการออกก าลังกาย ไม่เคยออกก าลังกายเลยร้อยละ 83.7 ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 3.5 

   กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.7 ไม่มีประวัติแพ้ยา ร้อยละ 97 ประวัติ
การเจ็บป่วยในครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่มีโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 7.2 รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 
5.7 โรคหัวใจ ร้อยละ 2 ไม่มีประวัติเจ็บป่วยของคนในครอบครัวร้อยละ 83.5 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 92 
ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 82 ไม่เคยออกก าลังกายเลย ร้อยละ 90.8 สรุป ดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (n =1,006)  
 

ข้อมูลทั่วไป ต่ ากว่า 35 ปี 35 ปี ข้ึนไป 

จ านวน(คน) 
(n =141) 

ร้อยละ จ านวน(คน) 
(n =865) 

ร้อยละ 

เพศ 
    -  ชาย 
    -  หญิง 

 
37 

104 

 
26.3 
73.7 

 
279 
586 

 
32.3 
67.7 



ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (n =1,006) (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป ต่ ากว่า 35 ปี 35 ปี ข้ึนไป 

จ านวน(คน) 
(n =141) 

ร้อยละ จ านวน(คน) 
(n =865) 

ร้อยละ 

ประวัติแพ้ยา 
     -  แพ้ 
     -  ไม่แพ้ 

 
3 

138 

 
2.1 

97.9 

 
26 

839 

 
3 

97 

ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว 
     -  โรคเบาหวาน 
     -  โรคความดันโลหิตสูง 
     -  โรคหัวใจ 
     -  อ่ืน ๆ  
     -  ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว 

 
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 
     -  ไม่สูบ 

 
9 

132 

 
6.4 

93.6 

 
69 

796 

 
8 

92 

การดื่มสุรา 
     -  ด่ืม 
     -  ไม่ดื่ม 

 
15 

126 

 
10.6 
89.4 

 
156 
709 

 
18 
82 

การออกก าลังกาย 
    -  ไม่เคยออกก าลังกาย 
    -  ออกก าลังกายแต่ไม่สม่ าเสมอ 
    -  ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

 
118 
18 
5 

 
83.7 
12.8 
3.5 

 
785 
59 
21 

 
90.8 
6.8 
2.4 

 

          2. ข้อมูลผลการตรวจร่างกาย  
    กลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี สว่นใหญ่ มีน้ าหนักอยู่ในช่วง 35.7 - 122.2 กิโลกรัม ส่วนสูงอยู่ในช่วง 

142 – 178 เซนติเมตร ดัชนีมวลกายส่วนใหญ่ปกติ(18.5-22.9 กก./ตร.ม.)ร้อยละ44.7 ดัชนีมวลกายเกิน
(23-24.9 กก./ตร.ม.)  ร้อยละ 17.7  อ้วนระดับที่ 1 (25-29.9 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 12 และอ้วนระดับที่ 2 
(≥30 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 11.4 ระดับความดันโลหิต Systolic blood pressure ปกติ (120-129 มม.
ปรอท) ร้อยละ 77.3 เริ่มสูง (130-139 มม.ปรอท) ร้อยละ 12.7 สูง (140-179 มม.ปรอท) ร้อยละ 10 
ความดันโลหิต Diastolic blood pressure ปกติ  (ไม่เกิน 80-84 มม.ปรอท) ร้อยละ 88.6 เริ่มสูง ( 85-89 
มม.ปรอท) ร้อยละ 8.5. สูง( 90-109 มม.ปรอท) ร้อยละ 2.9 ในเพศชายรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ(ไม่เกิน 
90 ซม.) ร้อยละ 18.4 รอบเอวเกินเกณฑ์ (90 ซม. ขึ้นไป) ร้อยละ 7.8 ในเพศหญิงรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
(ไม่เกิน 80 ซม.) ร้อยละ 53.9 รอบเอวเกินเกณฑ์ (80 ซม. ขึ้นไป) ร้อยละ 19.9 ผลเอ็กซเรย์ทรวงอก ปกติ 
ร้อยละ 96.5 ผิดปกติ ร้อยละ 2.1 ไม่ตรวจ ร้อยละ 1.5 

 กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ช่วงน้ าหนัก 33.9 - 117.3 กิโลกรัม ช่วงส่วนสูง 140 - 181 เซนติเมตร 
ดัชนีมวลกายในเกณฑ์ปกติ (18.5-22.9 กก./ตร.ม.)ร้อยละ 42.3 ดัชนีมวลกายเกิน (23-24.9 กก./ตร.ม.)
ร้อยละ 20.9 อ้วนระดับที่ 1 (25-29.9 กก./ตร.ม.)ร้อยละ 27.7 และอ้วนระดับที่ 2 (≥30 กก./ตร.ม.)  



ร้อยละ 6.2  ระดับความดันโลหิต Systolic blood pressure ปกติ  ( 120/129 มม.ปรอท) ร้อยละ 60.6  
มีความดันโลหิตสูง  (140-179 มม.ปรอท) ร้อยละ 20.9  ระดับความดันโลหิต Diastolic blood pressure 
ปกติ  (ไม่เกิน 80-84 มม.ปรอท) ร้อยละ 81.1  มีความดันโลหิตสูง ( 90-109 มม.ปรอท) ร้อยละ 9.9  ใน
เพศหญิง รอบเอวเกินเกณฑ์ (80 ซม. ขึ้นไป) ร้อยละ 28.3 อยู่ในเกณฑ์ปกติ(ไม่เกิน 80 ซม.) ร้อยละ 39.4 
ในเพศชาย รอบเอวเกินเกณฑ์ (90 ซม. ขึ้นไป) ร้อยละ 11.1 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ( ไม่เกิน 90 ซม.) ร้อยละ 
21.2  ผลการเอ็กซเรย์ทรวงอก พบผลผิดปกติ ร้อยละ 6.3  ไม่พบความผิดปกติ ร้อยละ 92.7  และร้อยละ 
0.9 ที่ไม่ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก  สรุปดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามข้อมูลผลการตรวจร่างกายของผู้มารับบริการผลการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่(n =1,006) 
 

ข้อมูลผลการตรวจร่างกาย ต่ ากว่า 35 ปี 35 ปี ข้ึนไป 

จ านวน(คน)  
(n =141) 

ร้อยละ จ านวน(คน)  
(n =865) 

ร้อยละ 

น้ าหนักเฉลี่ย ( กิโลกรัม) 35.7 - 122.2 33.9 - 117.3 

ส่วนสูงเฉลี่ย  (เซนติเมตร) 142 - 178 140 - 181 

ดัชนีมวลกาย 
   -  ผอม  (ต่ ากว่า18.5 กก./ตร.ม.) 
   -  ปกต ิ (18.5-22.9 กก./ตร.ม.) 
   -  น้ าหนักเกิน (23-24.9 กก./ตร.ม.) 
   -  อ้วนระดับที่1 (25-29.9 กก./ตร.ม.) 
   -  อ้วนระดับที่2 (≥ 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 (ตัวล่าง) 
   -  ปกติ  (ไม่เกิน 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 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามข้อมูลผลการตรวจร่างกายของผู้มารับบริการผลการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ (n =1,006) (ต่อ) 
 

ข้อมูลผลการตรวจร่างกาย ต่ ากว่า 35 ปี 35 ปี ข้ึนไป 

จ านวน(คน)  
(n =141) 

ร้อยละ จ านวน(คน)   
(n =865) 

ร้อยละ 

รอบเอว 
เพศชาย   
   -  ปกติ   ( ไม่เกิน 90 ซม.) 
   -  เกินเกณฑ์  (90 ซม. ขึ้นไป) 

 
 

26 
11 

 
 

18.4 
7.8 

 

 
 

183 
96 

 
 

21.2 
11.1 

 

เพศหญิง 
   -  ปกติ   ( ไม่เกิน 80 ซม.) 
   -  เกินเกณฑ์  (80 ซม. ขึ้นไป) 

 
76 
28 

 
53.9 
19.9 

 
341 
245 

 
39.4 
28.3 

ผลเอ็กซเรย์ทรวงอก 
   -  ปกต ิ
   -  ผิดปกต ิ
   -  ไม่ตรวจ 

 
136 

3 
2 

 
96.5 
2.1 
1.4 

 
802 
55 
8 

 
92.7 
6.4 
0.9 

 
           3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
               กลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี ตรวจอุจจาระ 50 ราย ผลตรวจปกติ คิดเป็นร้อยละ 35.5   จากทั้งหมด 
141 ราย การตรวจปัสสาวะผลปกติ ร้อยละ 89.4  ผิดปกติ ร้อยละ 6.4 ผลการตรวจความเข้มข้นเลือด 
พบว่าความเข้มข้นเลือดต่ าในเพศหญิง ( < 35.2 เปอร์เซ็นต์) ร้อยละ 9.2 ในเพศชาย ( < 38.2เปอร์เซ็นต์ ) 
ร้อยละ 1.4 การตรวจน้ าตาลในเลือด เพ่ิมเติม 6 ราย ผลปกติ  (ไม่เกิน 99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ร้อยละ 4.3   
ไม่ได้ตรวจเพิ่ม 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.7  ตรวจยูริคในเลือดเพ่ิมเติม 4 ราย ผลปกติ(< 7 มก./ดล.)ร้อย
ละ 2.8 ไม่ได้ตรวจเพิ่ม 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.2  ตรวจการท างานของตับเพ่ิมเติม 5 ราย ผลปกติ ร้อย
ละ 3.5  และตรวจระดับไขมันในเลือดเพ่ิม 12 ราย พบระดับคอเลสเตอรอลรวมสูง ( > 200 มก/ดล) ร้อยละ 
4.9  ระดับคอเลสเตอรอลรวมปกติ ร้อยละ 3.5  ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง ( > 200 มก/ดล) ร้อยละ 1.4  และ
ระดับไขมันไม่ดีสูง (LDL-C >140 มก/ดล)  ร้อยละ0.7 
           กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผลการตรวจอุจจาระปกติ ร้อยละ 38.8  การตรวจปัสสาวะปกติ ร้อยละ 
91.4  ผลการตรวจค่าความเข้มข้นเลือด พบว่าความเข้มข้นเลือดต่ าในเพศหญิง( < 35.2 เปอร์เซ็นต์ )ร้อยละ 
11.3 ในเพศชาย   (< 38.2 เปอร์เซ็นต์ ) ร้อยละ 2.2 ผลการตรวจน้ าตาลในเลือดปกติ  (ไม่เกิน 99 มก./ดล.) 
ร้อยละ 91.2 พบกลุ่มเสี่ยง (100-125 มก./ดล.) ร้อยละ 6.1 และน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์สูง (≥ 126 
มก./ดล.) ร้อยละ2.4 ผลการตรวจยูริคในเลือดปกติ  (< 7 มก./ดล.)  ร้อยละ 88.4  พบยูริคในเลือดสูงกว่า 7  
มก/ดล ร้อยละ 11 ผลการท างานของตับปกติ ร้อยละ 97.5  และค่าการท างานของตับสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 
2.5  ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด  พบระดับคอเลสเตอรอลรวมสูง (> 200 มก./ดล.) ร้อยละ 46.5 
ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง(> 200 มก./ดล.) ร้อยละ 7.6  ระดับไขมันชนิดดีต่ า (HDL-C < 40 มก./ดล.) ในเพศ
ชายร้อยละ 3.8  ระดับไขมันชนิดดีต่ า (HDL-C < 50 มก./ดล.) ในเพศหญิงร้อยละ 7.6 ระดับไขมันชนิดไม่ดี
สูง (LDL-C >140 มก./ดล.) ร้อยละ 25.8 ดังตารางที่ 3                                                                                                                          



ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้มารับบริการผลการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่  (n =1,006) 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่ ากว่า 35 ปี 35 ปี ข้ึนไป 

จ านวน (คน) 
(n =141) 

ร้อยละ จ านวน(คน) 
 (n =865) 

ร้อยละ 

ผลการตรวจอุจจาระ 
   -  ปกต ิ
   -  ผิดปกต ิ
   -  ไม่ตรวจ 

 
50 
0 

91 

 
35.5 

0 
64.5 

 
336 

0 
529 

 
38.8 

0 
61.2 

 

ผลการตรวจปัสสาวะ 
   -  ปกต ิ
   -  ผิดปกต ิ
   -  ไม่ตรวจ 

 
126 

9 
6 

 
89.4 
6.4 
4.2 

 
791 
57 
17 

 
91.4 
6.6 
2 

ผลการตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด 
เพศชาย 
   -  ความเข้มข้นเลือดปกติ  
     ( Hct. 38.2-49.7 เปอร์เซ็นต์ ) 
   -  ความเข้มข้นเลือดต่ า  
     ( Hct. < 38.2 เปอร์เซ็นต์ ) 
เพศหญิง 
   -  ความเข้มข้นเลือดปกติ  
      ( Hct. 35.2-44.2 เปอร์เซ็นต์ ) 
   -  ความเข้มข้นเลือดต่ า  
      ( Hct. < 35.2 เปอร์เซ็นต์ ) 

 
 
 

37 

 

2 

      

      89 

 

      13 

 
 
 
 

26.3 

 

1.4 

 

63.1 

  
 

9.2 

 
 
 
 

258 

 

19 

 

490 

 
 

98 

 
 
 

29.9 

 

2.2 

 

56.6 

 
 

11.3 

ผลการตรวจน้ าตาลในเลือด   
   -  ปกติ  (ไม่เกิน 99 มก./ดล.) 
   -  เกณฑ์เสี่ยง ( 100-125 มก./ดล.) 
   -  ระดับน้ าตาลในเลือดสูง(≥126 มก./ดล.) 
   -  ไม่ตรวจ 

 
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.) 
   -   ไม่ตรวจ 

 
4 
0 

137 

 
2.8 
0 

97.2 

 
765 
95 
5 

 
88.4 
11 
0.6 

ผลการท างานของตับ 
   -   ปกต ิ
   -   การท างานของตับสูง 
   -   ไม่ตรวจ 

 
5 
0 

136 

 
3.5 
0 

96.5 

 
843 
22 
0 

 
    97.5 

2.5 
0 



ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้มารับบริการผลการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่ (n =1,006)  (ต่อ) 
 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่ ากว่า 35 ปี 35 ปี ข้ึนไป 

จ านวน (คน) 
(n =141) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 
 (n =865) 

ร้อยละ 

ระดับไขมันในเลือด 
 - ปกติ 
 - ระดับคอเลสเตอรอลรวมสูง(> 200 มก./ดล.) 
 - ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง(> 200 มก./ดล.) 
 - ระดับไขมันชนิดดีต่ า (HDL-C)  
     - เพศชาย (< 40 มก./ดล.) 
     - เพศหญิง (< 50 มก./ดล.) 
 - ระดับไขมันชนิดไม่ดีสูง (LDL-C)(>140 มก./ดล.) 
 - ไม่ไดต้รวจ 

 
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 

 
31.1 
54.1 
7.6 

 
3.8 
7.6 

25.8 
0.2 

 
สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์สภาวะสุขภาพของผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
เชิงรุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็น
กลุ่มข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งสิ้น  
1,006  คน  เก็บข้อมูลจากคู่มือสมุดบันทึกสุขภาพ ซึ่งพัฒนามาจากแบบตรวจสุขภาพตามโปรแกรมรายการ
ตรวจสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด  ผลการตรวจร่างกายพ้ืนฐาน  และผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี และกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป ศึกษาในระยะ
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพเป็นกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปมากกว่ากลุ่มอายุต่ ากว่า 35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 85.9 ซึ่งพบว่าในกลุ่มเพศหญิงยังคงมีความใส่ใจในการตรวจสุขภาพมากกว่าเพศชาย โดย
เพศหญิงตรวจสุขภาพมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.7 และร้อยละ 31.3  ตามล าดับ มีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพียงร้อยละ 5 และร้อยละ 21  ส่วนด้านพฤติกรรม
เสี่ยงในการสูบบุหรี่พบร้อยละ 6.4 และร้อยละ 8 ตามล าดับ การดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 
18  ผลการตรวจร่างกาย ในการประเมินภาวะดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ พบว่ามี ดัชนีมวลกายเกินร้อยละ 
41.2 และ ร้อยละ 54.7 ตามล าดับ โดยในกลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี พบว่ามีภาวะน้ าหนักเกิน(23-24.9 กก./
ตร.ม.) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.7  ส่วนกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป พบว่ามีภาวะอ้วนระดับที่ 1 (25-29.9 
กก./ตร.ม.) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.7   การประเมินรอบเอวพบในเพศหญิงมีรอบเอวเกินมากกว่าเพศ
ชาย และเพศหญิงในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปมีรอบเอวเกินมากที่สุด ร้อยละ 28.3 ระดับความดันโลหิตมี
ผู้รับบริการที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 29.7  มีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 



34.1  โดยพบมากที่สุดในเพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.9 ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือดประเมินภาวะโลหิตจางเบื้องต้น พบว่าเพศหญิงมีภาวะความเข้มข้นเลือดต่ ากว่าเกณฑ์มากกว่าเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 และร้อยละ 11.3 ตามล าดับ จากผลการตรวจน้ าตาลในเลือดซึ่งจะตรวจในกลุ่มอายุ 35 
ปีขึ้นไป พบว่ามีผู้รับบริการอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อโรคเบาหวานคือน้ าตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 100-125  มก./
ดล. ร้อยละ 6.1 และมีน้ าตาลในเลือดสูงมากกว่า 126 มก./ดล. ร้อยละ 2.4 การตรวจระดับยูริคในเลือดพบ
เพียงในเพศชายที่มีค่ากรดยูริคในเลือดสูงซึ่งเสี่ยงต่อโรคเก๊าท์ ร้อยละ 11  ผลการตรวจการท างานของตับที่มี
ความผิดปกติพบในเพศชายเช่นเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 2.5  ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด  4 ชนิด ได้แก่
ระดับคอเลสเตอรอลรวม ระดับไตรกลีเซอไรด์ ระดับไขมันชนิดดี(HDL-C)  และระดับไขมันชนิดไม่ดี(LDL-C) 
พบว่าผู้รับบริการมีภาวะระดับคอเลสเตอรอลรวมสูงถึง คิดเป็นร้อยละ 54.1  รองลงมาคือระดับไขมันชนิดไม่
ดี(LDL-C)สูง คิดเป็นร้อยละ 25.8  ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง การตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกพบว่ามีความ
ผิดปกติร้อยละ 5.7 และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

  
การอภิปรายผลการศึกษา 
 

        สถานการณ์สภาวะสุขภาพของผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 9  นครราชสีมา จากการศึกษาสภาวะสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา สัดส่วนของผู้มารับบริการทั้งในกลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี และ
กลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งสองกลุ่มมีข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังใน
ครอบครัว พบว่ามีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า โรคที่พบใน
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และส าหรับกลุ่มคน
ที่ประวัติมีบรรพบุรุษเป็นโรคเบาหวาน ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดโรคเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่มี
ประวัติของโรคเบาหวานในครอบครัว โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาจซึ่งไม่ต้องมีพฤติกรรมเสี่ยง แต่ด้วยกรรมพันธุ์
ก็สามารถท า ให้เกิดโรคได้ ส่วนพฤติกรรมการกินอาหารและพฤติกรรมความเป็นอยู่เป็นปัจจัยเสริมเช่น ไม่
ออกก าลังกาย กินอาหารที่มีไขมันสูง หรือหวานจัด อ้วน การสูบบุหรี่ มีความเครียดสูง ส่วนกรรมพันธุ์นั้นอาจ
ไม่ใช่พ่อแม่ โดยตรง แต่เป็นสายตรง คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย คือถ้ามีประวัติสายตรงเหล่านี้ ก็ถือเป็นปัจจัย
เสี่ยง (นพ.พงษ์สันต์ ลี้สัมพันธ์,2558) ในส่วนข้อมูลพฤติกรรมการออกก าลังกาย ทั้งในกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 
ปี และอายุมากกว่า 35 ปี ส่วนใหญ่พบว่าไม่เคยออกก าลังกายเลย ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
ข้อมูลสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2554 ที่พบว่ามีเพียงร้อยละ 26 หรือ 15 ล้านกว่าคนที่ออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ  ลดลงจากปี 2550 ที่มีอัตราการออกก าลังกายเกือบร้อยละ 30 และสัดส่วนอายุที่ออกก าลังน้อย
ที่สุด คือกลุ่มวัยท างานช่วงอายุ 15-59 ปี คิดเป็นอัตราส่วนเพียงร้อยละ25.9 , 23.7 ในปี 2550 และ 
2554 ตามล าดับ ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่คือกว่า 42 ล้านคน ด าเนินชีวิตบนความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
เรื้อรัง ภาวะอ้วน เพราะขาดการออกก าลังกายที่สม่ าเสมอ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี พบ
ร้อยละ 6.4 กลุ่มอายุมากกว่า 35 ปี พบร้อยละ 8 จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร
ในปี2550และ2554ที่พบว่า ประชากรวัยท างาน อายุ 15-59 ปี  มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงที่สุดคือร้อยละ 
18.8 และ 19.2 ตามล าดับ  พฤติกรรมการดื่มสุราในกลุ่มอายุ ต่ ากว่า 35 ปี ร้อยละ 10.6 และพบมากขึ้น
ในกลุ่มอายุมากกว่า 35 ปี ดื่มสุราร้อยละ 18 สอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของ
ประชาชน ในปี 2550 และ 2554 พบว่าพฤติกรรมการดื่มสุรา ในกลุ่มอายุ  15-59 ปี มีอัตราสูงที่สุดคือ
ร้อยละ 31.5 และ 34.2 และสอดคล้องกับผลการศึกษาการตรวจสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชิน



ราชพิษณุโลก ประจ าปี 2550 ของอรพินกิจลิขิตและนภดลสุชาติ (2551) ส่วนผลการศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพที่เสี่ยงต่อสุขภาพบุคลากรพบการสูบบุหรี่ ร้อยละ 6.1 และดื่มสุรา ร้อยละ 43 

 ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกาย กลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปีและในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ค่า
ดัชนีมวลกายส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ(18.5-22.9 กก./ตร.ม.) แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่ากลุ่มประชากร
ตัวอย่างก็ยังพบว่ามีปัญหาดัชนีมวลกายเกิน ถึงร้อยละ 52.8 คือ มีภาวะอ้วนถึงเป็นโรคอ้วน นั้นมีอัตรารวมที่
สูงกว่า กลุ่มดัชนีมวลกายปกติทั้งในกลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปีและในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยประชากรที่ศึกษามี
ภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชาย และรอบเอว ≥80 ซม.ในผู้หญิง) ร้อยละ 37.7 เพศหญิงมี
สัดส่วนสูงกว่าเพศชาย จ าแนกตามกลุ่มอายุในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป มีอัตรารอบเอวเกินสูงกว่าในกลุ่มอายุต่ า
กว่า 35 ปี (ร้อยละ 11.1 และร้อยละ 28.3 ตามล าดับ) พบว่าอัตราการอ้วนลงพุงและดัชนีมวลกายเพศหญิง
มีมากกว่าเพศชายซึ่งสอดคล้องกับ( มงคล ,สุดารัตน์,นันทนา, 2555 ) ผลการวิจัยพฤติกรรมสุขภาพและ
สภาวะสุขภาพของคนท างานในสถานประกอบการเขตเมืองใหญ่ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชาย และรอบเอว ≥80 ซม.ในผู้หญิง) ถึงร้อยละ 34.8 
และมีปัญหาดัชนีมวลกายที่อยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน(23-24.99 กก./ตร.ม.) และอ้วนระดับที่ 1 (25-29.99 
กก./ตร.ม.) ใกล้เคียงกัน(ร้อยละ 16.60 และ 19.10 ตามล าดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีประชากรใน
การศึกษาทั้งในกลุ่มอายตุ่ ากว่า 35 ปีและอายุมากกว่า 35 ปี ที่ไม่เคยออกก าลังกายเลยถึงร้อยละ 83.7 และ
ร้อยละ 90.8 ตามล าดับ และออกก าลังกายแต่ไม่สม่ าเสมอถึงร้อยละ 12.7 และร้อยละ6.8 ตามล าดับ จึง
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีดัชนีมวลกายเกินและภาวะอ้วนลงพุง สอดคล้องกับผลการส ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 รายงานว่าในประชากรอายุ 15 ปีขี้นไป มีภาวะอ้วนและอ้วนลง
พุง ถึงร้อยละ 34.7 และ 32.1 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับผลการส ารวจครั้งที่ 3 พบว่า ครั้งที่ 4 มีภาวะอ้วน
และอ้วนลงพุงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มงคล การุณงามพรรณ และคณะ( 
2555) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของคนท างานในสถานประกอบการเขตเมืองใหญ่ ที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 41-60 ปี มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ ร้อยละ 58.80 และมีคะแนนความ
เสี่ยงสูงและสูงมากต่อการเป็นเบาหวานใน 12 ปีข้างหน้า ร้อยละ 28.40  ซึ่งสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  
เนื่องจากอายุที่เพ่ิมข้ึนส่งผลถึงความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ(Metabolic syndrome) และมีปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพมากขึ้น   ซึ่งผลการตรวจร่างกายประชากรที่ศึกษาพบว่า กลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี และอายุ 
35 ปีขึ้นไป มีความดันโลหิต Systolic blood pressure สูง ร้อยละ 10 และ 20.9  ตามล าดับ และ 
Diastolic blood pressure สูง ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 9.9 ตามล าดับ อธิบายได้ว่าในกลุ่มประชากรที่
ศึกษาที่มีอายุมากกว่า 35 ปีนั้น มีอัตราการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง มากกว่า กลุ่มอายุต่ ากว่า 35 ปี อาจ
เป็นผลจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ออกก าลังกาย จากผลการศึกษาที่มีถึงร้อยละ 90.7 และวิถีการด าเนินชีวิต 
การบริโภคอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และไขมันสูง  การสังสรรค์ ภาวะความเครียดจากการท างาน และ
อายุที่เพ่ิมมากข้ึน  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย ปี 2557  พบว่าความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนตามอายุที่เพ่ิมข้ึน 
  ในส่วนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากการวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าในกลุ่ม
อายุต่ ากว่า 35 ปี พบว่ามีผลการตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด พบว่าความเข้มข้นเลือดต่ าในเพศ ซึ่งมากกว่า
ในเพศชาย และผลการตรวจของกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไปผลการตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดพบว่าความเข้มข้น
เลือดต่ าในเพศหญิง เช่นเดียวกับกลุ่มต่ ากว่า 35 ปี สอดคล้องกับรายงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ.2557 พบความชุกของภาวะโลหิตจางในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 
24.7 ความชุกในหญิงสูงกว่าในชายเล็กน้อย (ร้อยละ 25.2 และร้อยละ 24.3 ตามล าดับ) ความชุกของ



ภาวะโลหิตจางเพิ่มขึ้นตามอายุ จากร้อยละ 20.4 ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี และเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นจนสูงสุด 
เท่ากับร้อยละ 48.4 ในกลุ่มอายุ ≥ 80 ปี ในกลุ่มอายุ 30-44 ปี ผู้หญิงความชุกภาวะโลหิตจางสูงกว่าผู้ชาย
ทุกกลุ่ม ผลการตรวจอุจจาระ 336 ราย จากทั้งหมด 865 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.8 ผลการตรวจปกติทุก
ราย  ซึ่งสัดส่วนการส่งตรวจอุจจาระมีความใกล้เคียงกันจะเห็นได้ว่าผู้รับบริการส่งตรวจค่อยข้างน้อย การ
ตรวจปัสสาวะปกติ ร้อยละ 91.4   ผลปัสสาวะผิดปกติร้อยละ 6.6 การตรวจน้ าตาลในเลือดส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ(ไม่เกิน 99มก./ดล.) ร้อยละ 91.2เป็นกลุ่มเสี่ยง (100-125 มก./ดล.) ร้อยละ 6.1 น้ าตาลใน
เลือดสูง (≥126มก./ดล.) ร้อยละ 2.4  ถึงแม้ว่าจะพบในอัตราที่ไม่สูงในกลุ่มประชากรที่ศึกษา แต่นั่นก็ถือว่ามี
กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดประมาณ
ผู้เป็นโรคเบาหวานในปัจจุบันว่า มีมากถึง 3.5 ล้านคน ในจ านวนนี้มี 1 ใน 3 ที่ไม่รู้ตนเองว่าเป็นโรคนี้ มีผู้ที่
เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพียง 2.22 ล้านคน แต่ในจ านวนนี้มีเพียง 9.62 แสนคนเท่านั้น ที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ ส่วนที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดีมีมากกว่า 2.5 ล้านคน ส านักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค ได้พยากรณ์ว่าไทยมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้น มากกว่า 5 แสนคน ต่อปีและในปี 2555 
พบว่าในประชาชนทั่วไป 95 ราย จะมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 1 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน
ทั้งหมด 7,749 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 22 คน(ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค,2555) ผลการตรวจยูริคใน
เลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ(≤7 มก./ดล.)ร้อยละ 88.4  ค่าสูงกว่าเกณฑ์(>7 มก./ดล.) ร้อยละ 11 พบในเพศชาย
ทั้งหมด ผลการท างานของตับสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 2.5  ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดพบระดับ
คอเลสเตอรอลรวมสูง (>200 มก./ดล.) ร้อยละ 46.5 ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง (>200มก./ดล.) ร้อยละ 
54.1 ระดับไขมันดีต่ า (HDL-C < 40 มก./ดล.) ในเพศชายร้อยละ 3.8ระดับไขมันนิดดีต่ า (HDL-C <50 
มก./ดล.) ในเพศหญิงร้อยละ 7.6 และ ระดับไขมันชนิดไม่ดีสูง (LDL-C>140 มก./ดล.)ร้อยละ 25.8 ซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากพฤติกรรมการออกก าลังกายไม่เพียงพอ และการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจ า  
การศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ อรทิพย์ เทพทิตย์ รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดย
การตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี 2551- 2554 ที่พบว่าความชุกของระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงในผู้ชาย 
มากกว่าผู้หญิง  อายุที่เพ่ิมขึ้นจะเสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูง พบว่าระดับไขมันในเลือดมีความสัมพันธ์กับ
อายุที่เพ่ิมขึ้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมที่ใช้พลังงานน้อยลง 
ตลอดจนอัตราการเผาพลาญลดลง ส่งผลให้ไขมันในเลือดสูงขึ้น และเนื่องจากความรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดัชนีมวลกาย และรอบเอวที่เพ่ิมขึ้นมีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันใน
เลือดที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากภาวะอ้วนและรอบเอวเกินเกณฑ์หรืออ้วนลงพุงนั้น มักจะมีระดับไขมันไตรกลีเซอ
ไรด์สูงและ ระดับไขมันชนิดดีต่ า ซึ่งสาเหตุของภาวะอ้วนนั้นก็เนื่องจากการที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ 
ขาดการออกก าลังกาย บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เกินความจ าเป็น เหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับระดับ
ไขมันในเลือดที่เพ่ิมข้ึน 

จากการศึกษาพบว่าผลการตรวจสุขภาพประจ าปีของทั้งสองกลุ่มแทบไม่มีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
การตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าเพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังมากกว่าเพศชาย โดยอิงจากข้อมูลค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว ผลตรวจน้ าตาลในเลือด พฤติกรรมการออก
ก าลังกาย วิเคราะห์พฤติกรรมของทั้งสองกลุ่มที่ศึกษามีความแตกต่างกันต่อการเกิดโรคไมต่ิดต่อเรื้อรงัดังนี้ 

1. ด้านความตระหนักต่อการตรวจสุขภาพ พบว่ามีในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปมากที่สุด สาเหตุ
เนื่องมาจากกลุ่มนี้เป็นวัยที่เริ่มมีอายุและความเสื่อมของร่างกายมากขึ้น โรคต่างๆทั้งจากภายนอกและโรคจาก
ทางกรรมพันธุ์จะแสดงออกในช่วงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี คิดว่าการตรวจสุขภาพนั้นยัง



เป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็น ร่างกายยังแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บป่วยจะตรวจสุขภาพเพ่ืออะไร ไม่จ าเป็นต้องตรวจสุขภาพ จึง
ไม่ตระหนักและขาดความรู้ว่าโรคร้ายแรงหลายชนิดจะแสดงอาการหรือสร้างผล กระทบให้กับร่างกายอย่าง
ชัดเจนก็ต่อเมื่อโรคอยู่ในระยะแพร่กระจายหรือเกิดการลุกลามไปยังอวัยวะอ่ืนแล้วซึ่งโรคที่อยู่ในระยะ
แพร่กระจายนั้นจัดเป็นระยะที่อันตรายร้ายแรงยากต่อการรักษา บางครั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาก็สูง มาก
ตามระยะของโรคอีกด้วย ในบางครั้งต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ส่งผลให้ต้อง
เสียชีวิตในที่สุด แต่ถ้าตรวจสุขภาพเป็นประจ าอาจจะไม่ต้องเป็นโรคร้ายแรงหรือเราอาจจะตรวจพบโรคใน
ระยะเริ่มต้นท าให้เราสามารถรักษาให้หายได้โดยที่เสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท าให้เรามีโอกาสรอด
ชีวิตสูงขึ้น 

2. พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรในกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 48 มีการเติมเครื่องปรุงน้ าปลา น้ าตาล บ่อยครั้ง ร้อยละ 46 มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานบ้อย
ครั้ง เช่น น้ าผลไม้ปั่นที่มีรสหวาน น้ าอัดลม น้ าหวานต่างๆ ชากาแฟ ร้อยละ 38 มีการเติมน้ าปลาในการ
รับประทานข้าว ร้อยละ 36 มีการรับประทานผักใบเขียวหรือมีเส้นใยมาก เช่น ผักคะน้า ผักกาด ผักบุ้งบ่อยๆ 
และการรับประทานอาหารประเภททอด ร้อยละ 32 มีการรับประทานอาหารประเภทแป้ง เช่น ขนมปัง ขนม
เค้ก การรับประทานอาหารที่มไีขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู หมูสามชั้น กุนเชียง คอหมูย่าง เบคอน หนังไก่ หนังหมู
(วารสารสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560) ซึ่งกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี เป็นวัยท างานที่
ส่วนใหญ่ต้องรับประทานอาหารแบบส าเร็จ ส่วนการดื่มสุรา การสูบบุหรี่พบในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปมากกว่า
เพราะทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
ได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือนในการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของประกิจ โพธิอาศน์ (25๕1) 

3. การออกก าลังกาย ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปมีการออกก าลังกายน้อยกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี 
ซึ่งพบว่ามีพฤติกรรมในการออกก าลังกายแบบที่ไม่มีรูปแบบมากกว่า คือการเคลื่อนไหวในการท ากิจวัตร
ประจ าวันการท างานบ้าน งานอาชีพ เช่น ท างานบ้าน ท าสวน ท าไร่ ขี่จักรยานหรือเดินไปท างานจนรู้สึก
เหนื่อยก าลังด ีสะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที (อนุพันธ์ แสงสี.2560) 
 

10.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
 น าผลการวิเคราะห์ใช้ในการวางแผนและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แก่ผู้มารับบริการให้เหมาะสมกับบริบท  และเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการตรวจ
สุขภาพ และผู้รับบริการทั่วไป ในการสร้างความตระหนักต่อการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ สร้างความตระหนักให้
เห็นความส าคัญต่อการตรวจสุขภาพ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือค้นหาและป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง มากยิ่งขึ้น 
 

11.  ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

      1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง ซึ่งท าให้การรวบรวมข้อมูลในส่วนที่จะน ามาใช้ใน
การวิจัยอาจไม่ครอบคลุมในส่วนของพฤติกรรมสุขภาพ 
      2. ขั้นตอนการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มีหลายขั้นตอน กลุ่มผู้รับบริการ เป็นกลุ่มวัยท างาน จากหลาย
หน่วยงานซึ่งลักษณะการท างาน สภาพสิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตแตกต่างกัน ด้วยมีเวลาที่จ ากัด อาจท าให้
ไม่ได้ข้อมูลสุขภาพในเชิงลึก ที่จะน ามาเป็นข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ ได้ไม่ครอบคลุม ส่งผลถึงข้อจ ากัดในการ
น ามาบรรยายภาพรวม  



       ๓.  กลุ่มผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิเบิกได้เท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่
ครอบคลุมในกลุ่ม ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพ และไม่พร้อมที่จะช าระเงินเอง 
                                                                                                                       

12.  ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 

       1.  ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มวัยท างานที่มารับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เท่านั้นจึงไม่สามารถน าผลการศึกษาไปอ้างอิงประชากรกลุ่ม
อ่ืนๆและภาคอ่ืนๆได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และการน าข้อมูลไปพัฒนาควรจะศึกษาเพ่ิมเติมในรายจังหวัดเขตที่
รับผิดชอบเพิ่มเติมต่อไปจากผลการศึกษา  
      2. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถ
ศึกษาปัจจัยต่างๆได้เพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน เช่น การออกก าลังกาย การมีกิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหาร การ
สูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 
      3.  กลุ่มตัวอย่างควรหลากหลายเพื่อเกิดการเปรียบเทียบปัญหาสภาวะสุขภาพของคนท างานในวัยต่างๆ   
      4. ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการตรวจสุขภาพ  ควรให้ข้อมูลและสร้าง ความตระหนักถึงผลประโยชน์ใน
การตรวจสุขภาพ ยังถือว่าน้อย ซึ่งจากการตรวจสุขภาพบางรายการที่ประชาชนไม่ตรวจ การรณรงค์ในการ
กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและรักษาได้
ทันท่วงที ก่อนที่อาการของโรคจะลุกลามจนไม่สามารถแก้ไขได้   
  

13.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก อดีตผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่9 
นครราชสีมา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คณะกรรมการวิจัยและคณะ
เจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ที่ได้ให้ความกรุณาอนุญาตในการใช้
ข้อมูลผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในการศึกษา และให้ค าแนะน าชี้แนะแนวทาง ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ ให้การศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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แบบรายการประกอบค าขอประเมินผลงาน 
ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
เรื่อง 

    ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการในกลุ่ม 
วัยท างานซึ่งมารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
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เพ่ือให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ 



ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ  เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1.   ชื่อผลงานเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการในกลุ่มวัยท างานซึ่งมารับการ
ตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

 

2.   ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 

3.   สรุปเค้าโครงเรื่อง 
      3.1  หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และใช้เทคโนโลยี 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้น ทั้งในเขตเมืองและชนบท ปัญหา
ทางด้านการสาธารณสุข เป็นปัญหาหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆ และปัญหาใหญ่เพ่ิมขึ้น ปัจจุบันอิทธิพลทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค การส่งเสริมความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพ การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือให้สามารถดูแลและพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งรายบุคคลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป 

  วัยท างาน  คือกลุ่มวัยที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน
ผลผลิตของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นที่พ่ึงของบุคคลในครอบครัว ประเทศไทยแม้จะยังอยู่ในช่วงของการ
ได้เปรียบทางประชากร คือ มีวัยแรงงาน ( 18-59 ปี) ซึ่งเป็นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมี
ส่วนส าคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอ่ืนๆ( ร้อยละ 67 ) แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้า
คนวัยท างานนี้จะค่อยๆลดลงจากอัตราการเกิดที่ลดลง และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว  การ
เตรียมพร้อมเพ่ือการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงตัวเองให้มากที่สุด และเป็นภาระต่อสังคมน้อยที่สุด ถือ
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต้องให้ความสนใจ โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยท างานที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนั้นต้อง
ตระหนักและให้ความส าคัญอย่างมาก ข้อมูลสถานการณ์ของประชากรวัยท างานทั่วโลก (ประชากรอายุ
ระหว่าง 15-59 ปี) ก าลังประสบปัญหาจากการท างานที่ส่งผลท าให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและความไม่ปลอดภัย
ในการท างานนั้น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่าปัจจุบันทั่วโลกมีวัย
ท างานที่เสี่ยงกับปัญหาดังกล่าวประมาณ 1,900 ล้านคน มีวัยท างานมากกว่า 160 ล้านคน เจ็บป่วยโดยมี
สาเหตุจากการท างานในร้อยละ 51 เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดและโรคมะเร็ง ร้อยละ 8 บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุและประสบปัญหาความเครียด
จากการท างานร้อยละ 8  ส าหรับประเทศไทยประชากรวัยท างานอายุตั้งแต่ 15-59 ปี อยู่ในระบบ
ประกันสังคมของส านักงานประกันสังคมรวมทั้งสิ้น 8,680,359 คน จากจ านวนสถานประกอบการทุกขนาด
ทั้งสิ้น 389,953 แห่ง และส่วนมากใช้เวลาอยู่ในที่ท างานประมาณวันละ 8-9 ชั่วโมง ปี 2552 พบว่ากว่า 1 
ใน 10 ของวัยแรงงานเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อันได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 32.4 รองลงมาเป็น
โรคเบาหวาน ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อร้อยละ 21.1 และโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ จากการ
ส ารวจข้อมูลของกรมอนามัยปี 2554 ประชากรวัยท างานมีความเสี่ยงทางสุขภาพ 10 โรค พบว่า  โรคอ้วน
จากการขาดการออกก าลังกายและรับประทานอาหารที่มีน้ าตาลมากเกินไป  และ โรคเรื้อรัง เช่น ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากโรค เป็นความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดกับวัย
ท างานอันดับหนึ่ง ข้อมูลจากการส ารวจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของคนวัยท างาน โดยเริ่มต้นจากการบริโภคอาหาร ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงสาเหตุแรกที่ถูก
มองข้ามไปโดยไม่สนใจว่าในแต่ละวันได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ หรือครบ 3 มื้อหลักหรือไม่ โดยพบว่าคนใน



วัยท างานมีบริโภคอาหารหลักครบทั้ง 3 มื้อ น้อยกว่าวัยอื่นๆ  มีการออกก าลังกายน้อย  แต่การดื่มสุราและสูบ
บุหรี่มีจ านวนมากกว่ากลุ่มวัยอ่ืนๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มวัยท างานมีปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ   กลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่ง ของโลกและในประเทศไทย ทั้งในแง่ของการเสียชีวิตและภาระการ
ดูแลทางเศรษฐกิจที่เกิดต่อประเทศชาติ มีโรคจ านวนมากที่จัดอยู่กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่มี 4 โรคที่เป็นหลัก
ส าคัญ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง ทั้ง 4 โรค มีปัจจัย
ที่มาจากพฤติกรรม 4 อย่าง ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่มีอันตรายต่อสุขภาพ 
และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งมีสิ่งที่ตรวจพบทางร่างกาย 4 ประการ คือ ความดันโลหิตสูง น้ าตาล
ในเลือดสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ และภาวะน้ าหนักเกินถึงโรคอ้วน  อันเป็นที่มาของปัจจัยหลักต่อการป้องกัน
และควบคุมการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบัน ( สมาพันธ์เครือข่ายโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง แห่งประเทศไทย , 
2559)  

การเสริมสร้างสุขภาพ  เป็นสิ่งที่จ าเป็นยิ่งกว่าการรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมบูรณ์ของ
สุขภาพที่ครบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย ใจ สังคม และ จิตวิญญาณ การพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพนั้นควรมี
แนวทางหรือแบบแผนที่ถูกต้อง เรียบง่ายเหมาะสมกับบุคคล สามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอ จนสามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่ดีได้ จากวิสัยทัศน์ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เสริมพลังเครือข่ายให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 มีสุขภาพดีภายในปี 
พ.ศ. 2564  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพเพ่ือคัด
กรองภาวะสุขภาพประชาชน ทั้งการให้บริการเชิงรับ และเชิงรุกเคลื่อนที่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา แปลผลการตรวจสุขภาพ และเสริมความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จากข้อมูลผู้รับบริการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 35-59 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  พบว่ามี
ภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน รวมทั้งภาวะไขมันในเลือดสูงเพ่ิมมากขึ้น โดยในกลุ่มผู้รับบริการที่เข้ามาตรวจ
สุขภาพที่พบว่ามีผลการตรวจผิดปกติเรื่องระดับน้ าตาลในเลือด ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และภาวะ
อ้วน จะได้รับการส่งต่อเข้าคลินิกไร้พุง เพ่ือประเมินพฤติกรรม ด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย ภาวะ
ความเครียด และได้รับการติดตามรักษาต่อเนื่อง แต่ในผู้รับบริการกลุ่มที่ผลตรวจปกติ และกลุ่มเสี่ยงที่ผลการ
ตรวจอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ก็ควรได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปนั้น ยัง
ขาดการประเมินพฤติกรรมทั้งด้านการบริโภคอาหาร การออกก าลังกายและภาวะความเครี ยด ในการนี้ผู้วิจัย
จึงเห็นความส าคัญในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยท างานที่มารับบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เพราะหากไม่ทราบถึงพฤติกรรมสุขภาพการส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลก็ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้และเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม เข้าถึง
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 

3.2  บทวิเคราะห์/แนวความคิดหรือแนวทางด าเนินการ/ข้อเสนอ 

          วัยท างานหรือวัยผู้ใหญ่ คือ กลุ่มวัยที่อยู่ในช่วงอายุ 18-59 ปี โดยแบ่งระยะของวัยผู้ใหญ่ออกเป็น 2 
ระยะ คือ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (ช่วงอายุ 20-40 ปี) และวัยผู้ใหญ่ตอนกลางหรือวัยกลางคน (ช่วงอายุ 40-60 ปี) 
โดยเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ ร่างกายจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งระบบระบบหัวใจและหลอเลือด เมื่ออายุ 30 
ปีขึ้นไป การท างานของหัวใจและหลอดเลือดจะเริ่มท าหน้าที่ลดลงประมาณ ร้อยละ 0.7 ต่อปี ประสิทธิภาพ
ของปอดท างานลดลงร้อยละ 8 ทุกๆ 10 ปี การหลั่งน้ าย่อยและความต้องการพลังงานลดลง มีความเสี่ยง
สูงขึ้นต่อการมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นและภาวะอ้วน (Obesity) และมีการสะสมของไขมันใต้ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณ



หน้าท้อง สะโพกเนื่องจากมีกิจกรรมที่ใช้พลังงานลดลง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เมื่ออายุประมาณ 21 ปี 
กระดูกจะหยุดเจริญเติบโต แต่กล้ามเนื้อจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเพศชายจะมีกล้ามเนื้อโต
และแข็งแรงกว่าเพศหญิง      
           ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพวัยผู้ใหญ่ด้านร่างกาย ทั้งด้านการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม การขาดการออกก าลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมข้ึน หากขาดการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม และจะเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงอายุ 40 ปี
ขึ้นไป เพราะเข้าสู่ช่วงวัยหมดประจ าเดือนในเพศหญิงและ 45 ปีขึ้นไปในวัยทองของเพศชายเพศ พฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคล  มีทั้งที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ ทั้งสิ่งที่สมัครใจจะกระท า
หรือละเว้นการกระท า  ทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรม ซึ่งมักได้รับ
อิทธิพลจากความคาดหวังของบุคคลรอบข้าง สถานการณ์ขณะนั้น และประสบการณ์ในอดีต  จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น เปลี่ยนแปลงจาก
การเรียนรู้ตามวุฒิภาวะหรือระยะพัฒนาการเติบโต การเปลี่ยนแปลงเพราะถูกบังคับหรืออิทธิพลระหว่าง
บุคคล  เปลี่ยนแปลงเพราะการลอกเลียนแบบ และเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบุคคลยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเอง 
มีความเหมาะสมตรงกับค่านิยมและแนวคิดของตนเอง ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น มีหลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น วุฒิภาวะหรือพัฒนาการ การเรียนรู้ ยาและสิ่งเสพติด พันธุกรรม เป็นต้ น ทฤษฎี
พฤติกรรมของครอนบาค (Cronbach)  สรุปไว้ว่าพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย
ประการ ได้แก่ เป้าหมาย ความพร้อม สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลัพธ์ที่ตามมา และ 
ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นนับว่าเป็นเงื่อนไขที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ มนุษย์แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไป ขึ้นกับปัจจัยด้านสถานการณ์  
สิ่งแวดล้อมและเงื่อนไข  ซึ่งสิ่งที่แสดงออก อาการ บทบาท ลีลา ท่าที  ความประพฤติที่มีผลต่อสุขภาพทั้งทาง
ที่ดีและไม่ดี ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt 
behavior) และพฤติกรรมภายใน (Covert behavior)  ซึ่งพฤติกรรมภายนอก ได้แก่ การปฏิบัติที่สามารถ
สังเกตและมองเห็นได้  ส่วนพฤติกรรมภายใน ได้แก่ องค์ประกอบทางจิตวิทยา (Psychological factors)  ซึ่ง
มีความคิดความเชื่อ การรับรู้ แรงจูงใจ ค่านิยม ทัศนคติ และความคาดหวัง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
(Health promotion behavior) เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  สังคมและจิตวิญญาณ เช่น พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูก
หลักโภชนาการ พฤติกรรมการผ่อนคลาย หรือ พฤติกรรมการพักผ่อน เป็นต้น พฤติกรรมการดูแลตนเอง (Self 
care behavior)  พฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) เป็นพฤติกรรมที่เมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วอาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพ  ตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  พฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมัน พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะโดยไม่เคารพกฎจราจร 
พฤติกรรมการเที่ยวหญิงบริการ หรือพฤติกรรมการเสพสารเสพติด เป็นต้น  พฤติกรรมการป้องกันโรค 
(Preventive behavior) หมายถึง  การปฏิบัติของบุคคลเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้น ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ 
การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ยวดยานพาหนะ การออกก าลังกาย การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น 

ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของกลุ่มวัยท างานจึงมีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่ง ในการใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรค และแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ไปสู่การสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีของวัยท างานต่อไป 



วัตถุประสงค์     
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการในกลุ่มวัยท างานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลและสามารถร่วมท านายพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการในกลุ่มวัยท างาน 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
 

ระเบียบวิธีการ    วิธีการศึกษา  เป็นวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ผู้รับบริการทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่มารับ
บริการตรวจตรวจสุขภาพประจ าปี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 
 

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
         กลุ่มวัยท างาน หมายถึง ผู้รับบริการที่มารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุ 
18-59 ปี   
         พฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  การปฏิบัติตัวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการสูบบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล์  ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพท่ีอ้างอิงมาจากกรมอนามัย  
         ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ หมายถึง ผู้รับบริการที่มีอายุ 18-59 ปี ที่เข้ามารับบริการการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
          แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนตามเนื้อหาวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม และอ้างอิงแบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพของกรมอนามัย ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  ประวัติการ 
เจ็บป่วยและโรคประจ าตัว   
           2. การตรวจร่างกายเบื้องต้น ได้แก่ น้ าหนัก รอบเอว ความดันโลหิต  ดัชนีมวลกาย  
           3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ผลตรวจน้ าตาลในเลือด  ผลตรวจไขมันในเลือด 
           4. แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ  18 ข้อค าถาม ประกอบด้วยค าถามของพฤติกรรม 4  ด้าน 
ได้แก่การบริโภคอาหาร  การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ 
                                                                                                                               
การวิเคราะห์ข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์หา
ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมสุขภาพด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล( Point 
biserial correlation coefficient)  ส าหรับตัวแปรที่มีการวัดระดับนามบัญญัติ ( Norminal scale) ส าหรับ
ตัวแปรที่มีท่ีการวัดแบบช่วง (Interval scale) และใช้การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท านายพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
วัยท างานด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis ) 
 
 



กรอบแนวคิด 
                 ตัวแปรต้น                                                                 ตัวแปรตาม                                                       
 

 

     
 
  
3.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของวัยท างานที่มารับบริการตรวจสุขภาพท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
  

3.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     วัยท างานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ร้อยละ 80 

                                                    
              (ลงชื่อ)                               
                              (  นางสาวสันธนี ชโลปถัมภ์ )                           
                                                                       ผู้เสนอแนวคิด                                                                       
                      วันที่           /             / 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- ข้อมูลทั่วไป 
          - เพศ 

     - อายุ 
     - การศึกษา 
     - อาชีพ 
     - โรคประจ าตัว 

- ข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้น 
     - น้ าหนัก 
     - รอบเอว 
     - ดัชนีมวลกาย 
     - ความดันโลหิต 

- ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
     - ผลตรวจน้ าตาลในเลือด 
     - ผลตรวจระดับไขมันในเลือด 

- ข้อมูลการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ 4 ด้าน  
    - ด้านการบริโภคอาหาร 
    - ด้านการออกก าลังกาย 
    - ด้านการสูบบุหรี่  
    - ด้านการดื่มแอลกอฮอล์ 

แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ  อ้างอิงจากกรมอนามัย 

พฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการในกลุ่มวัยท างาน  
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
 

 
 

 
 


