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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของ

พระภิกษุสงฆ กลุมตัวอยางพระภิกษุสงฆจํานวน 57 รูป เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของ พระภิกษุสงฆวิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติ

พรรณาและหาความสัมพันธโดยใช สถิติไคสแควร  

          ผลการวิจัยพบวาสวนใหญพระภิกษุสงฆมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมเหมาะสม  รอยละ 80.70 

รองลงมาคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม รอยละ 10.50 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

ตองปรับปรุง  รอยละ 8.80  สวนใหญไมตรวจสุขภาพประจําปจึงสงผลใหพระภิกษุสงฆเจ็บปวยดวยโรค

เร้ือรัง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ในเวลาเจ็บปวย  สวนใหญใช วิธีการพึ่งพาตนเอง รอยละ 78.95  

เวลาเปนไข ตัวรอน ดวยการหายากินเอง  ซื้อยาจากรานขายยาทั่วไป นอนพักผอน กินยาพาราเซตามอลฯลฯ 

รองลงมาคือ พึ่งพาผูอ่ืน เชน ญาติ ลูกศิษยวัด โยมนาและโยมแม นําไปรักษาที่โรงพยาบาล กรณีที่อาการ

รุนแรง รอยละ 10.52   มี การศึกษาดานความสัมพันธของตัวแปรประชากร ไมพบความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุ 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การดูแลสุขภาพตนเอง พระภิกษุสงฆ 

 
Abstract 

This study was a descriptive research. The objectives of this study were to: examine 

self-care and food consumption behavior of  fiftyseven monks .The data were collected by using 

Interview Schedule and analyzed by descriptive statistics, Chi-Square 

        Results demonstrated that  majority of the samples had low level in food consumption 

behavior (80.70 percent ) followed by moderate level(10.50 percent) and the rest (8.80 percent )  
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needed to be improved. Most of the samples had no annual physical check up. This could cause chronic 

diseases in monks. With regard to self-care behavior,it was found that majority of them took care 

themselves (78.95 percent) when they got sickness or having fever such as taking a medicine/tablet 

which bought from dispensary. Sometime (10.52 percent) monks asked kith and kin or followers to take 

them to the hospitals. In addition,there were no relationship between characteristic variables,food 

consumption behavior and self-care behavior. 

  

Keywords: food consumption behaviors, self-care behaviors, monks 

  

บทนํา 

 ในปจจุบันประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและการสาธารณสุข ตลอดจน

ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้นสงผลทําใหสังคมยุคปจจุบันมีการพัฒนาดานวิทยาการและเทคโนโลยีอยาง

รวดเร็ว  ความเจริญกาวหนาจากชนบทกลายเปนเมืองใหญ  จากปจจัยเหลาน้ีเองจึงสงผลตอการดําเนินชีวิต

และทําใหโครงสรางของประชากร ความปลอดภัย  วิถีชีวิต พฤติกรรมการบริโภค วัฒนธรรมของสังคม 

ความเลื่อมใสในพุทธศาสนา การทําบุญตักบาตรของคนในสังคม  ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 การดูแลสุขภาพตนเองเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่ทําใหเกิดผลดีตอรางกาย

และจิตใจของผูปฏิบัติเอง เปนพฤติกรรมที่กระทําทั้งขณะที่รางกายแข็งแรง เปนการสรางเสริมสุขภาพ  การ

ปองกันโรคและครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะเจ็บปวย  ถาบุคคลน้ันมีความใสใจและดูแลสุขภาพ

ยอมสงผลตอการมีชีวิตที่ดีทั้งตอตนเองและสังคม  สังคมสงฆเปนสังคมที่เปนแบบอยางของการดําเนินชีวิต

ที่ประเสริฐ เนนความสมถะเรียบงาย  สันโดษยินดีเทาที่ไดมา  ไมเก็บสะสมปจจัย มีชีวิตที่เอ้ือตอการเรียนรู  

มุงพัฒนาตนเพื่อเขาถึงความหลุดพน  วิถีชีวิตแบบสงฆเปนวิถีชีวิตที่แตกตางจากชาวโลกโดยทั่วไป ทั้ง

รูปแบบวิธีการและเปาหมาย  พระสงฆสามารถดํารงชีพอยูไดดวยการ อาศัยปจจัย 4 จากผูมีจิตศรัทธาเพื่อ

หลอเลี้ยงชีวิต ใหพอดํารงอยูไดอยางไมลําบากนัก วิถีชีวิตของพระสงฆในยุคบุกเบิกน้ันเปนไปอยางเรียบ

งาย  พระพุทธองคทรงใหแนวทางในการดํารงชีพ คือ นิสัย 4 ไดแก  การบรรพชาตองอาศัยการเที่ยว

บิณฑบาต หาเลี้ยงชีพดวยลําแขง  เคร่ืองนุงหมตองใชผาบังสุกุล ที่อยูอาศัยตามโคนไม  และยารักษาโรค ฉัน

นํ้ามูตรเนา  พระสงฆเปนกลุมคนที่มีขอจํากัด โอกาสนอยในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพและขาดการ

สงเสริมสุขภาพตามศาสนกิจประจําวัน เผชิญปญหาความเครียดตางๆที่มาจากประชาชน  นอกจากน้ี

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของพระสงฆอยูในระดับที่ยังไมดีเทาที่ควร  ไดแก การบริโภคอาหารที่ไดจาก

การบิณฑบาต ขาดการตรวจสุขภาพประจําป  ตลอดจนขอจํากัดในการออกกําลังกายหรือเลนกีฬากลางแจง

ของพระสงฆ  เปนตน  (พระธรรมกิตติวงศ ทองดี  สุรเตโช , 2548) เมื่อเจ็บปวยหรือมีปญหาดานสุขภาพ  

จําเปนตองพึ่งตนเอง เชน การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย  การดูแลตนเองเมื่อประสบอุบัติเหตุ  และการดูแล

ตนเองในการใชยา  เปนตน ในปจจุบันสังคมและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
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การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและสภาพสังคมเมือง  ทําใหการคมนาคมเวลาที่ตองรีบเรง อาหาร  การ

ประกอบอาหาร จากเดิมที่ประชาชนปรุงแตงอาหารเพื่อตักบาตรเอง เปนซื้อขาวถุง แกงถุงในการใสบาตร

เน่ืองจากขอจํากัด ในเร่ืองเวลาและคาใชจาย  พิธีกรรมทางศาสนา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

พระภิกษุสงฆ  มีการปรับเปลี่ยน ประยุกตและสงผลตอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆอยางมาก 

เน่ืองจากพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของพระสงฆ  ฉันตามภัตตาหารที่ญาติโยมนํามาถวาย  ซึ่งอาจไมครบ 

5 หมู มี คารโบไฮเดรทและ ไขมันจํานวนมาก รสหวานจัด เค็มจัด ฯลฯ นํามาซึ่งสภาวะสุขภาพและโรค

เร้ือรังของพระภิกษุสงฆในภาวะปจจุบัน 

 เขตทวีวัฒนาจัดเปนเขตหน่ึงในจํานวน 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รับผิดชอบ 50,219 

ตารางกิโลเมตร นับเปนเขตพื้นที่รับผิดชอบมากเปนลําดับที่ 7 ของกรุงเทพมหานคร มีวัดที่อยูในเขตจํานวน 

3 วัด คือ 1. วัดปุรณาวาส  2. วัดโกมุทพุทธรังสี 3. วัดวิศิษฎบุญญาวาส 4.วัดศาลาแดง เขตบางแค ซึ่งเพิ่มมา

เน่ืองจากเปนวัดที่มีอาณาเขตใกลมหาวิทยาลัย นับเปนเขตรอยตอของลักษณะสังคมกึ่งเมือง กึ่งชนบท 

ในขณะที่โรงพยาบาลสงฆมีอยูเพียงแหงเดียว ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งระยะทางหางไกลและมีไมเพียงพอตอ

ความตองการ การรับบริการของพระภิกษุสงฆ  เน่ืองจากมีพระภิกษุสงฆที่เพิ่มมากขึ้น  ทําใหไมไดรับการ

บริการที่ทั่วถึง จําเปนตองจัดการและดูแลสุขภาพของตนเอง ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ  ในเขตทวี วัฒนา 

กรุงเทพมหานคร โดยไดประยุกตใชทฤษฎีการดูแลตัวเองของโอเร็ม (Self – care Theory)(Orem,1985) ใน

การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีความคาดหวังวาผลของการวิจัยจะนําไปใชเปนแนวทางใน

การวางแผนเพื่อพัฒนาใหพระภิกษุสงฆมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคทั่วไป 

  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ 

 วัตถุประสงคเฉพาะ 

  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆ  

  2. เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ  

  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรประชากรกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ

ดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ  

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research)  ประชากรที่ใชในการศึกษา

คร้ังน้ี คือ พระภิกษุสงฆที่จําพรรษาในวัด รวม 4 วัด รวมจํานวน 57 รูป การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ

สัมภาษณ ระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 มกราคม 2560  
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การดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research)  ประชากรและกลุม

ตัวอยาง ดังน้ี 

 ประชากร ไดแก พระภิกษุสงฆที่จําพรรษาในวัดปุรณาวาส  วัดโกมุทพุทธรังสี  วัดวิศิษฎบุญญาวาส 

ในเขตทวีวัฒนา และวัดศาลาแดง เขตบางแคกรุงเทพมหานคร  จํานวน 274  รูป 

 กลุมตัวอยาง ไดแก พระภิกษุสงฆที่จําพรรษาในวัดปุรณาวาส  วัดโกมุทพุทธรังสี  วัดวิศิษฎบุญญา

วาส ในเขตทวีวัฒนาและวัดศาลาแดง เขตบางแคกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  ที่ยินดีและตามความ

สมัครใจเขารวมในโครงการวิจัยจํานวน 57 รูป 

ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

 ตัวแปรตน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของพระภิกษุสงฆ อายุ นํ้าหนัก สวนสูง ภูมิลําเนา ระยะเวลา

ที่อุปสมบท ระดับการศึกษาทายสุด  ระดับการศึกษาทางธรรม ตําแหนงในวัดของพระภิกษุสงฆ ปจจัยถวาย

จากกิจนิมนต  อาการเจ็บปวย การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บปวย อุบัติเหตุ เวลาในการจําวัด การขับถาย 

พฤติกรรมการฉันอาหารเชา อาหารเพล การฉันนํ้าปานะ อาหารที่ชอบฉัน ประเภทของอาหารสุกๆดิบๆ 

แหลงที่มาของอาหาร ยาที่ฉันเปนประจําและการตรวจสุขภาพประจําป 

 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ 

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีใชแบบสัมภาษณ ถามขอมูลยอนหลังเปนเวลา 1 เดือน แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของพระภิกษุสงฆ 23 ขอ 

  สวนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   17 ขอ 

  สวนที่ 3 ขอคําถามพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 5 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหใชสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ คาตํ่าสุด (Minimum) และคาสูงสุด (Maximum) 

คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาความสัมพันธโดยใช สถิติไคสแควร  

 

ผลการศึกษา 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของพระภิกษุสงฆ 

พบวา พระภิกษุสงฆ มีอายุเฉลี่ย 41.82 ป  อายุมากที่สุด 88 ป และอายุนอยที่สุดคือ 21 ป  มีนํ้าหนัก

เฉลี่ย 69.70 กิโลกรัม โดยพบวาพระภิกษุสงฆมีนํ้าหนักมากที่สุดคือ 128 กิโลกรัม มีสวนสูงเฉลี่ย 166.16 

เซนติเมตร สวนใหญพระภิกษุสงฆ มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 49.12  รองลงมาคือ 

จังหวัดเชียงราย  รอยละ 8.77 มีระยะเวลาที่อุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆ  นอยที่สุดคือ อุปสมบทมาแลว 7 

วัน และมากที่สุดคืออุปสมบทมาแลวจํานวน 40 พรรษา โดยกอนมาอุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆจบ

การศึกษาระดับชั้นสุดทาย คือ มัธยมศึกษาตอนตน และระดับปริญญาตรี รอยละ 21.05 และจากการศึกษา
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ระดับการศึกษาทางธรรม พบวา สวนใหญเปนนักธรรมชั้นตรี ชั้นโทหรือชั้นเอก รอยละ 71.90 รองลงมาคือ 

ไมไดเรียน  รอยละ 22.80 และมีตําแหนงเปน พระลูกวัด  รอยละ 98.20 โดยสวนใหญไดรับปจจัยถวายจาก

กิจนิมนตและการบิณฑบาตตอเดือนของพระภิกษุสงฆ ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน  รอยละ 80.70  

จากการศึกษาโรคและอาการเจ็บปวยที่เปนในปจจุบันในชวง 1 เดือนที่ผานมา พบวา พระภิกษุสงฆ

มีการเจ็บปวย  รอยละ 50.88 ซึ่งการเจ็บปวยมีโรคที่เจ็บปวยมากที่สุดคือ ไขหวัด 20.69 นอกจากน้ียังพบวา 

โรคเร้ือรังที่เกิดกับพระภิกษุสงฆ คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ที่มีสาเหตุมาจากภาวะโภชนาการ 

การรับประทานอาหารที่มีรสมัน รสจัดและรสเค็ม โรคภูมิแพ ที่มีสาเหตุมาจากฝุนละออง และอากาศ

เปลี่ยนแปลง โรคเกาส ที่มีสาเหตุจากการกินอาหารแสลง จะเกิดอาการปวด บวมตามขอ โรคไขมันในเลือด

สูง มีอาการมึน เวียนศีรษะ สาเหตุเกิดจากการสูบบุหร่ี  

โรคจากการติดเชื้อที่เกิดกับพระภิกษุสงฆ คือ พบวามีอาการเปนหวัด  จาม ไอ สาเหตุจากการติด

เชื้อไวรัส  อากาศเปลี่ยนแปลง   

        อาการบาดเจ็บที่ไมใชโรคที่เกิดกับพระภิกษุสงฆ คือ มีอาการ มีดบาด เกิดจากการทํางานชางไม 

เน่ืองจากทางวัด งานมีกิจกรรม  อาการเสนตึง จากการหกลม ปวดกระดูกจากสาเหตุเคยกระดูกหักมากอน 

ตัวรอน ไอ จาม สาเหตุมาจากการพักผอนนอย  อาการใสเหล็กที่สะโพก สาเหตุจากรถชน อาการหมอนรอง

กระดูก นํ้ารอนลวก สาเหตุจากนํ้ารอนหกใส ตอกระจก จากไมทราบสาเหตุ 

พระภิกษุสงฆมีประวัติการรักษาโรคกับแพทยแผนปจจุบัน  ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน คลินิก

ทั่วไป  โรงพยาบาลสงฆ โรงพยาบาลศาลายา โรงพยาบาลบางใหญ นนทบุรี  โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โรงพยาบาลวัดไรขิง โรงพยาบาลวัดสุวรรณ โรงพยาบาลสังฆราช จังหวัด

สุพรรณบุรี  เปนตน อาการเจ็บปวยหรือโรคที่เปนบอยๆ คือ ไขหวัด  รอยละ 33.30  และเมื่อไมสบาย

พระภิกษุสงฆดูแลตัวเองดวยวิธี การซื้อยารานขายยามาฉัน รอยละ 42.10  และนอนพักผอนมากๆแลวมันก็

ดีขึ้น  รอยละ 22.80 ไปพบแพทย  /ไปคลินิก รอยละ 14.00 จากการศึกษาเวลาประมาณการจําวัด พบวา 

ชวงเวลาที่พระภิกษุสงฆจําวัดกลางวัน คือระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น. และเวลากลางคืนระหวางเวลา 

คือ 20.00 – 05.00 น. ตามลําดับ 

จากการศึกษาดานการขับถายในปจจุบันของพระภิกษุสงฆ พบวามีอาการไมปกติ คือ บางวันขับถาย 

บางวันไมขับถาย  รอยละ 15.80  สวนใหญมีพฤติกรรมการฉันอาหารเชาทุกวัน  รอยละ 86.00  ฉันอาหาร

เพล  รอยละ 75.40 ฉันเปนบางวัน รอยละ 24.60  ฉันนํ้าปานะเปนบางวัน รอยละ 31.58  อาหารที่พระภิกษุ

สงฆชอบฉันเปนประจํา ไดแก อาหารรสเผ็ด อาหารจืด รอยละ 31.60 อาหารที่พระภิกษุสงฆชอบฉันเปน

อาหารสุกๆดิบๆบางนานๆคร้ัง รอยละ  21.10 โดยมีแหลงที่มาจากการบิณฑบาต รอยละ 93.00 ยาที่ฉันเปน

ประจํา คือ วิตามิน ยาเกี่ยวกับโรคประจําตัว ยาลดความดัน ลดไขมันในเสนเลือด  รอยละ 49.10 โดยสวน

ใหญไมเคยตรวจสุขภาพประจําปเลย รอยละ 50.90  และกลุมที่เคยตรวจสุขภาพสวนใหญจะตรวจสุขภาพ

ทุกป  รอยละ 35.10 ตามลําดับ  

5.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆ 
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จากการศึกษา  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระภิกษุสงฆ พบวา สวนใหญพระภิกษุสงฆ มี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารไมเหมาะสม  รอยละ 80.70  รองลงมาคือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

เหมาะสมปานกลาง  รอยละ 10.50    และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ตองปรับปรุง  รอยละ 8.80 

ตามลําดับ   เมื่อทําการศึกษาเปนรายขอ พบวา รอยละ 42.10  นานๆคร้ังฉันขาวซอมมือ ขาวกลองแทนขาว

ขาว รอยละ 59.60    นานๆคร้ัง   ฉันอาหารประเภทเน้ือสัตวติดมัน     หรืออาหารที่มีไขมันสูง เชน ขาหม ู 

หมูสามชั้น รอยละ 47.40    ในหน่ึงสัปดาหฉันอาหารที่มีรสเค็มจัด เชน ปลาเค็ม ไขเค็ม จํานวน 1-3 คร้ัง/

สัปดาห   บอยๆคร้ังรอยละ 14.00    มีการเติมเคร่ืองปรุงรส เชน นํ้าปลา นํ้าตาลทุกคร้ัง   ที่มีการฉันอาหาร 

4-5 คร้ังตอสัปดาห และรอยละ 8.80 ฉันประจํา   ในหน่ึงสัปดาหฉัน 6-7 คร้ัง   นอกจากน้ียังพบวา 

พระภิกษุสงฆมีการฉันอาหารที่ปรุงสุกๆ   ดิบๆ เชน ลาบ แหนม นานๆคร้ัง 1-3 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 

26.30 และรอยละ 3.50 ฉันบอยคร้ัง พระภิกษุสงฆมีการฉันอาหารที่มีเสนใยเชน ผัก และผลไมตามฤดูกาล 

รอยละ 50.90 เปนประจํา 6-7 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 24.60 มีการฉันเคร่ืองด่ืมประเภท ชา กาแฟ แทนนํ้า

ปานะ เปนประจํา 6-7 คร้ังตอสัปดาห และรอยละ 14.00 มีการฉันเคร่ืองด่ืมชูกําลังชนิดตางๆ เชน กระทิง

แดง ลิโพ เอ็ม150 สวนการด่ืมนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน สมุนไพรรสหวาน เชน โคก แปปซี่ เอส เซเวนอัฟ นํ้าขิง 

นํ้าเกกฮวย มีการฉันนานๆคร้ัง 1-3 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 45.60 มีการฉันอาหารประเภททอด เชน หมูทอด 

ไกทอด กลวยแขก รอยละ 56.10  ฉันอาหารหมักดองเชน ผลไมดอง ผักดอง รอยละ 52.60  ฉันอาหาร

ประเภทขนมหวาน เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ลูกตาลเชื่อม ขนมหมอแกงรอยละ 45.60  ฉันอาหาร

ประเภทกรุบกรอบ  เชน เลย คอนเน โปเต  รอยละ 47.4 และฉันอาหารเสริม เชน โปรตีนสกัด แคลเซียม  

หรือวิตามินบํารุงรางกาย  บํารุงสมอง รอยละ 43.90 นานๆคร้ัง  1-3 คร้ังตอสัปดาห  ตามลําดับ 

พฤติกรรมการฉันอาหารในระยะ 1เดือนที่ผานมา โดยพบวาอาหารที่พระภิกษุสงฆชอบฉัน คือ  ไข

ดาว ไขเจียว ขาวผัดหมู ผัดผัก สลัดผัก ไกอบ ผลไม นม  เน้ือ ปลา  กระเพรารวมมิตร กวยเต๋ียว อาหาร

ประเภทตมยํา ผัดเผ็ด ตมปลา  ตมไก  ขาวผัดกระเพราไขดาว ผักตม นํ้าพริก ตมจืด  กระเพราหมูกรอบ ปลา

ทอด หมูทอดฯลฯรสชาติ สวนใหญชอบรสจัด เผ็ด หวาน มัน จืด 

 

5.3 การดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุ  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในเวลาเจ็บปวย  โดยสวนใหญดูแลตัวเองดวยวิธีการพึ่งพาตนเอง 

รอยละ 78.95  รองลงมาคือ พึ่งพาผูอ่ืน เชน ญาติ ลูกศิษยวัด โยมนาและโยมแม รอยละ 10.52  ในเวลาเปน

ไข ตัวรอน ดวยการหายากินเอง  ซื้อยาจากรานขายยาทั่วไป ปลอยใหหายเอง นอนพักผอน กินยาพาราเซตา

มอล สถานที่รักษาพยาบาล คือ ศูนยบริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา โดยคารักษาพยาบาลฟรี   บางสวนไป

รับบริการที่ คลินิก โรงพยาบาลเอกชนเชน โรงพยาบาลเกษมราษฎรดวยการจายคารักษาพยาบาลเองเปนเงิน 

1,500-2,000 บาท  พระภิกษุสงฆบางรูปซื้อยาจากรานขายยาทั่วไป จายคายาเองเปนเงินประมาณ 100-200 

บาท  มีบางที่พึ่งพาญาติโยมและใหลูกศิษยวัดพาไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงฆ โดยไมมีคาใชจายใน

การรักษาพยาบาล บางรูปใชยาที่ไดรับจากสังฆทานมารับประทาน 
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พฤติกรรมการดูแลตัวเองเวลาทองเสีย โดยสวนใหญพึ่งพาตนเอง รอยละ 61.40 รองลงมาคือพึ่งพา

ญาติ รอยละ 12.28 ดวยการกินเกลือแร สปอนเซอร  และสถานที่ ที่ไปรับบริการคือโรงพยาบาล  คลินิก  

โดยจายคารักษาพยาบาลเอง จํานวน 200 - 300 บาท บางรายใชยาฆาเชื้อ ดวยการพึ่งพาตนเอง โดยการซื้อ

ยาที่รานขายยา ชําระคารักษาพยาบาลดวยการจายเองเปนเงิน 100 – 200 บาท บางรูปฉันยาธาตุนํ้าขาวดวย

วิธีการพึ่งตนเองและด่ืมนํ้าเยอะๆ 

พฤติกรรมการดูแลตัวเองเวลาปวดเมื่อยตามตัว สวนใหญพระภิกษุสงฆพึ่งพาตนเอง รอยละ 70.18 

รองลงมาคือพึ่งพาหลาน รอยละ 24.56 ดวยการไปโรงพยาบาลเอายามานวด ชกลม วิธีการพักเทาเวลาปวด 

และแกวงขาแกวงแขน และสถานที่ที่ไปรับบริการคือไปรับบริการที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร  โดยการจาย

คารักษาพยาบาลเองเปนเงิน 1,000 บาท  ไปรับบริการที่โรงพยาบาลยันฮี โดยจายคารักษาพยาบาลเอง 

จํานวน 400 -500 บาท บางรูปพักผอน โดยการดูแลตัวเองดวยวิธีการนวดแผนโบราณ บีบคลายเสน ซื้อยาที่

รานขายยา ดวยวิธีการจายเอง จํานวน 200 – 300 บาท/คร้ัง  บางรูปปวดเมื่อยตามตัวหลังยอกจากอุบัติเหตุ 

โดยหลานพาไปทํากายภาพบําบัด ที่สถานรับบริการบางใหญ  ไปแชนํ้าพุรอน ใชวิธีการยืดเสน ที่

โรงพยาบาลพุทธมณฑลสาย 3  บางรูปใชการพึ่งพาใหเด็กวัดหรือพระภิกษุดวยกันนวดเพื่อการผอนคลาย

การปวดเมื่อยตามตัว และใชสารสมทาบริเวณที่ปวด 

พฤติกรรมการดูแลตนเองเวลามีอุบัติเหตุ ลื่น หกลม ดวยวิธีการพึ่งพาตนเอง 70.18 รองลงมาคือ

พึ่งพาผูอ่ืน รอยละ 3.51 ดวยยาสมุนไพร สถานที่รับบริการคือ วัด โดยจายคาใชจายเองเปนเงิน 300 บาท  

บางรูปเคยรถควํ่า ตองดูแลตนเองดวยวิธีการพึ่งพาตนเอง พระภิกษุสงฆบางรูปเหยียบแกว เหยียบตะปู เขา

รับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล โดยไมเสียคาใชจาย  และบางรูปคิ้วแตก สวนใหญพึ่งพาตนเอง 

เวลาโดนของมีคม มีดบาด แขนซาย พึ่งพาตนเอง รอยละ 59.65 และพึ่งพาใหหลานพาไปรับบริการ 

รอยละ 3.51 ดวยวิธีการเย็บแผล ที่โรงพยาบาลพระรามเกา  และพึ่งพาตนเอง ดวยวิธีการทานยาที่ญาติโยม

นํามาถวาย และบางรูปซื้อยาโบราณใชเองในราคา 10 – 20 บาท  

 

5.4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรประชากรกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของ

พระภิกษุสงฆ  

 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรประชากรกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแล

สุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ พบวา ตัวแปรอายุ นํ้าหนัก สวนสูง ภูมิลําเนา ระยะเวลาที่อุปสมบท ระดับ

การศึกษาทายสุด  ระดับการศึกษาทางธรรม ตําแหนงในวัดของพระภิกษุสงฆ ปจจัยถวายจากกิจนิมนต  

อาการเจ็บปวย การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บปวย อุบัติเหตุ เวลาในการจําวัด การขับถาย พฤติกรรมการฉัน

อาหารเชา อาหารเพล การฉันนํ้าปานะ อาหารที่ชอบฉัน ประเภทของอาหารสุกๆดิบๆ แหลงที่มาของอาหาร 

ยาที่ฉันเปนประจําและการตรวจสุขภาพประจําปไมพบความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ

การดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุ 
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อภิปรายผล 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ 

  พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี  พบวา สวนใหญพระภิกษุสงฆมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารระดับนอย  

(คาเฉลี่ย = 1.14 , S.D. = 0.85) หรือไมเหมาะสม รอยละ 80.70 ทั้งน้ีสามารถอธิบาย   ไดดังน้ี 

อาหารที่พระภิกษุสงฆสวนใหญไดรับจากการบิณฑบาต รอยละ 93.00  เปนอาหารปรุงสําเร็จ เชน 

ตมยํา แกงถุง หมูทอด ไกทอด แกงกะทิ  ไขเจียว อาหารที่ไดจากการบิณฑบาตมักขาด ผัก ผลไม ทําใหไม

สามารถเลือกฉันอาหารได  อีกทั้งอาหารสวนใหญเปนอาหารคาวประเภทที่ใสกะทิ มีรสหวาน และอาหารที่

ปรุงโดยผานกระบวนการทอด ซึ่งเปนผลเสียตอสุขภาพของพระภิกษุสงฆบางรูป ซึ่งจากการศึกษาคร้ังน้ียัง

พบวาพระภิกษุสงฆบางรูปมีนํ้าหนักมากถึง 128 กิโลกรัม ซึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่

ชอบฉันอาหารมัน อาหารทอดและเลือกปรุงรสอาหารกอนฉัน ขัดแยงกับการศึกษาของนิภาพร  อุเทนสุด

และคณะ ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระสงฆ ตําบลตะคุ อําเภอปกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา ผลการวิจัยพบวาสวนพฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ทานฉันอาหารกึ่งสําเร็จรูปเชน มามา 

ปลากระปอง (Mean=1.16)รองลงมาคือ ทานฉันอาหารทอด เชน ปลาทองโก กลวยทอด มันทอด 

(Mean=1.28) และทานฉันของหวานไมใสกะทิ ประเภททองหยิบทองหยอด ฝอยทอง ของเชื่อม

(Mean=1.28) สวนหน่ึงอาจเปนเพราะคานิยมในยุคปจจุบันของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให

บุคคลเร่ิมรับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นึกถึงคุณคาและประโยชนของสิ่งที่

รางกายจะไดรับ 

พระภิกษุสงฆบางรูปชอบฉันอาหารที่มีอาหารรสเผ็ด  ซึ่งการฉันอาหารรสเผ็ดสงผลกระทบตอ

ภาวการณขับถายของพระภิกษุสงฆ ซึ่งพบวามีอาการไมปกติ คือ บางวันขับถาย บางวันไมขับถาย  และยัง

พบวาอาหารที่พระภิกษุสงฆชอบฉันเปนอาหารสุกๆดิบๆบางนานๆคร้ัง ซึ่งที่ผานมาพระภิกษุสงฆสวนใหญ

ไมเคยตรวจสุขภาพประจําปเลย จึงสงผลใหพระภิกษุสงฆเจ็บปวยดวยโรคตางๆ อาทิเชน โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับรายงานวิจัยปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆและพฤติกรรมการถวายภัตตาหารของประชาชน

ในเขตภาษีเจริญ (ศนิกานต   ศรีมณีและคณะ,2556) ที่พบวาพระภิกษุสงฆ 1 ใน 3 มีโรคประจําตัวที่พบวา

มากที่สุด ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  นอกจากน้ียังพบวาพระภิกษุสงฆ รอยละ 24.60 มีการ

ฉันเคร่ืองด่ืมประเภท ชา กาแฟ แทนนํ้าปานะ เปนประจํา 6-7 คร้ังตอสัปดาห  ขัดแยงกับรายงานวิจัยสุข

ภาวะของพระภิกษุสงฆใน จังหวัดอุบลราชธานี (ศุภลักษณ ธนธรรมสถิต และคณะ,2551) ที่พบวารอยละ 

62.45 พระภิกษุสงฆฉันเคร่ืองด่ืมประเภท ชา กาแฟเปนประจํา และโครงการวิจัยสรางเสริมสุขภาพสําหรับ

พระภิกษุสงฆตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดอางทอง (สุกัญญา จงเอกวุฒิ และคณะ,2549) พบวา กลุม

ตัวอยางพระภิกษุสงฆรอยละ 53.1 ฉันกาแฟ 
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จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ ในการดูแลสุขภาพตนเองในเวลา

เจ็บปวย  โดยสวนใหญดูแลตัวเองดวยวิธีการพึ่งพาตนเอง รอยละ 78.95 มีสวนนอยรอยละ 10.52 ที่พึ่งพา

ผูอ่ืน เชน ญาติ ลูกศิษยวัด โยมนาและโยมแม รอยละ 61.40 ดูแลตนเองดวยการกินเกลือแร สปอนเซอร  

เวลาปวดเมื่อยตามตัว สวนใหญพระภิกษุสงฆพึ่งพาตนเอง รอยละ 70.18 รองลงมาคือพึ่งพาหลาน รอยละ 

24.56 พฤติกรรมการดูแลตนเองเวลามีอุบัติเหตุ ลื่น หกลม ดวยวิธีการพึ่งพาตนเอง 70.18 รองลงมาคือ

พึ่งพาผูอ่ืน รอยละ 3.51เวลาโดนของมีคม มีดบาด แขนซาย พึ่งพาตนเอง รอยละ 59.65 และพึ่งพาใหหลาน

พาไปรับบริการ รอยละ 3.51ซึ่งจากปจจัยที่ไดกลาวมาน้ีแลววาสอดคลองกับหลักในธรรมชาติทั้งน้ี เพราะ

การพึ่งผูอ่ืนน้ันเปนของไมแนนอนวา จะพึ่งไดเสมอไป ชอบใจเขาก็จะใหพึ่ง ไมชอบใจเขาก็จะไมใหพึ่ง 

หรือแมเขาอยากใหพึ่ง แตความไมแนนอนของโลกอาจทําใหเขาตกตํ่าลงจนไมสามารถใหเราพึ่งตอไปก็ได  

พฤติกรรมการดูแลตัวเองเวลาทองเสีย โดยสวนใหญพึ่งพาตนเอง 

       ในดานความสัมพันธระหวางตัวแปรประชากรกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ

ดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ ไมพบความสัมพันธกัน ผลการศึกษาคร้ังน้ีไมสอดคลองกับการวิจัย

ของ (Janbok,2005) ที่พบวา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค  

 

ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพบวา การบริโภคอาหารและการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ ยังไม

เหมาะสม จึงควรสงเสริมใหพระภิกษุสงฆมีความรูในการ ดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะดานการฉัน โดยลด

อาหารทอด อาหารที่มีไขมัน อาหารรสจัดและอาหารสุกๆดิบๆใหนอยลง สังเกตควบคุม นํ้าหนักของตนเอง 

ฉันอาหารที่เปนผักและผลไมที่ไมหวานจัดใหมากขึ้น สําหรับนํ้าปานะสมควรทานนํ้าเปลาแทนชาและกาแฟ 

2. สําหรับประชาชน จุดเนนหรือใหความรู ในดานควรปรุงอาหารเพื่อใสบาตรถวายพระดวยตนเอง 

ถาจําเปนตองซื้อ ควรเลือกอาหาร ตม น่ึงหรือแกงที่ไมใสกะทิ ควรเลือกอาหารใสบาตรใหมีสารอาหารครบ 

5 หมู รวมถึงผัก ผลไม นํ้าที่ใสบาตรควรเลือกนํ้าเปลาแทนชาหรือกาแฟ  

3. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บปวย พระภิกษุสงฆสวนใหญดูแลสุขภาพตนเองตามอัตภาพ และ

ดูแลตนเองโดยการพึ่งตนเองอยูแลว รัฐหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของแตละพื้นที่อาทิ เชน เขตของ

กรุงเทพมหานคร ควรสนับสนุน ในกรณีตรวจสุขภาพประจําปพื้นฐานที่ยังขาดอยู โดยอาจใชเปนหนวย

เคลื่อนที่เขาไปใหบริการที่วัดโดยตรง เปนตน 
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