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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

คนทํางานในบริษัท โกรเบสทคอรโพเรช่ัน จํากัด จังหวัดเพชรบุรี ประชากร ไดแก คนทํางานในบริษัท โกรเบสท

คอรโพเรช่ัน จํากัด จํานวน 148 คน การศึกษาคร้ังน้ีใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนทํางานท้ัง 6 ดาน ไดแก พฤติกรรมบริโภค

อาหารในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.71 พฤติกรรมการออกกําลังกาย ใน 1 เดือน 

กลุมตัวอยางออกกําลังกายเปนบางสัปดาห รอยละ 30.4 ความรูสึกวามีความเครียดอยูในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.17 เหตุการณท่ีทําใหไมสบายใจสวนใหญคือเร่ืองครอบครัว รอยละ 50.7 การแสดงออก

เมื่อรูสึกเครียดอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.91 กลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี รอยละ 36.5 

การปฏิบัติที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.44 กลุมตัวอยางท่ี

มีพฤติกรรมด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล รอยละ 48.0 การปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยูใน

ระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.80 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาวะปกติพบวา ดัชนีมวลกายอยูใน

ระดับปกติ รอยละ 36.5 มีสัดสวนพอเหมาะ รอยละ 56.8 กลุมตัวอยางเขารับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 

95.9 ผูหญิงที่เขารับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม รอยละ 82.2 คนทํางานมีโรคประจําตัวหรือ

ความเส่ียงสุขภาพไดแก โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 12.8 โรคเบาหวาน รอยละ 3.4 โรคหลอดเลือดหัวใจ 

รอยละ 2.0 โรคไขมันในเลือดสูง รอยละ 5.4 โรคอ่ืนๆ ไดแก ไวรัสตับอักเสบบีและไมเกรน รอยละ 4.1 การ

เลือกใชยากอนไปพบแพทยอยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.84 การเลือกใชบริการสุขภาพเม่ือ

เจ็บปวยสวนใหญเลือกโรงพยาบาลของรัฐบาล รอยละ 85.1 ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยเม่ือเจ็บปวย รอย 

 

___________________ 
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ละ 95.3 และความตองการใหสถานประกอบการมีหนวยปฐมพยาบาลท่ีมีบุคลากรทางสาธารณสุขคอยดูแล

และสงเสริมสุขภาพ รอยละ 94.6 

จากผลการศึกษาขางตนพฤติกรรมการดูแลตนเองของคนทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

สถานประกอบการจึงควรจัดใหมีกิจกรรมใหขอมูลความรูและทักษะการดูแลสุขภาพแกคนทํางาน เพื่อใหเกิด

ความตระหนักและปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูการมีพฤติกรรมตางๆ ท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพทั้งตอตนเองและ

บุคคลอ่ืน เชน สงเสริมการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ รูปแบบการจัดการความเครียด  ผลเสียของบุหร่ีมือ

สองมือสาม เปนตน เพราะการที่คนทํางานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ยอมสงผลดีตอการประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

   

คําสําคัญ: พฤติกรรมดูแลสุขภาพ, คนทํางาน, สถานประกอบการ 

 

ABSTRACT 

 This study was survey research. The purpose was to study self health care behaviors of 

among Grobest corporation company workers in Petchburi province. The sample consisted of 148 

workers this study used the whole population. A self – administered questionnaire was employed to 

collect data. Descriptive statistical methods used to analyze data were frequency, percentage, 

arithmetic mean and standard deviation. 

 Results of the study revealed that: The workers had self – health care behavior level in 6 

dimensions; Food consumption behavior included level in the medium average rating 2.71. 

Exercise behavior in one month the workers exercise for some week level 30.4%. The workers had 

level feel stress level in the medium average rating 3.71 the events that make fret about family affair 

level 50.7% expression when stressed level in the medium average rating 2.91. The worker had 

smoking behavior level 36.5% practices associated with smoking in the medium average rating 

2.44. The worker had drinking alcohol behavior level 48.0% practices associated with smoking in 

the medium average rating 2.80. Health care behavior in normal condition body mass index (BMI) 

the most in the normal level 36.5% just right proportions level 56.8%. The workers attended the 

annual health check up level 95.9%. The female workers attended a screening of cervical cancer 

and breast level 82.2%. The workers had congenital disease or health risks, including Hypertension 

level 12.8% Diabetes level 3.4% Coronary disease level 2.0% Dyslipidemia level 5.4% Other: 

Hepatitis B and Migraine level 4.1%. The behavioral medicine before choosing a doctor level in the 
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medium average rating 2.84 selection use the place of health service in most cases, use of a 

government hospital level 85.1% the workers following the doctor’s advice when illness level 95.3% 

and need of the workplace to provide the first aid unit had personnel in public health to take care 

and health promotion level 94.6% 

 The results of the above study self – health care behavior of the workers in the overview 

level in the medium average. The workplace to raise their awareness and change their health 

behaviors to promoting better health; eating healthy food, Management of stress and effects of 

secondhand and third – hand smoke etc, because the workers have a good physical health and 

mental health of course impact to better for performance. 

Keywords: Health behavior, Worker, Workplace  

 

บทนํา 

จากความสําคัญของการประกาศนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ต้ังปแตป 2545 ที่มี

เปาหมายการรณรงคใหเปนปเร่ิมตน “ปแหงการสรางสุขภาพ” มุงหวังใหประชาชน องคกรตางๆ ทั้งหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ไดรับรู ตระหนักใสใจในการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ ส่ิงดังกลาวจะประสบ

ความสําเร็จได ตองมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ. 

2550 – 2554 มีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาสุขภาพ เพ่ือสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก มุงการสรางระบบสุขภาพ

แบบพอเพียง มีสุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอยางเพียงพอและย่ังยืน  นอกจากเปนลดภาระ

ทางดานการรักษาพยาบาลแลว ยังทําใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีกําลังในการประกอบกิจการงาน ตลอดจน

ชวยในการพัฒนาประเทศไดอยางเต็มท่ี อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศในดานตางๆ โดยเฉพาะดาน

เศรษฐกิจ  

ปจจัยในการการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่สําคัญอยางหน่ึงของประเทศไทย คือ ภาคอุตสาหกรรม ผูใช

แรงงานจึงเปนกําลังสําคัญ ซ่ึงการใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพในกลุมแรงงานมีนอยมาก และบางแหงไม

มีเลย โดยเฉพาะโรงงานท่ีมีคนทํางานนอยกวา 200 คน ตามกฎหมายแรงงาน การจัดสวัสดิการใหแรงงาน

ลูกจางทํางานต้ังแตสิบคนข้ึนไปไมถึง 200 คน จัดใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาลเทานั้น ไมจําเปนตองมีแพทย 

หรือพยาบาลอยูประจําสถานประกอบการ  เมื่อมีปญหาดานสุขภาพหรือเจ็บปวยไมมีท่ี กิจกรรมการสงเสริม

สุขภาพก็มีนอยหรืออาจจะไมมีเลย การใหคําปรึกษาดานสุขภาพ แรงงานจะไดรับบริการตอเม่ือตรวจสุขภาพ

ประจําป หรือไปใชบริการจากสถานพยาบาลเปนคร้ังคราวเม่ือมีอาการเจ็บปวย ทําใหแรงงานบางคนมี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสมได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย เมื่อรางกายเกิดการ

เจ็บปวย ประสิทธิภาพการทํางานก็ลดลง การศึกษาวิจัยท้ังในเร่ืองสุขภาพอนามัยของแรงงาน รวมท้ัง
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงาน สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนตอคนงาน และนายจาง ในการ

ที่จะหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาดานสุขภาพของคนงาน เพ่ือสนับสนุนใหประสิทธิภาพในการทํางาน

ของแรงงานสูงข้ึน และเปนการเสริมสรางโอกาสในการทํางานของแรงงาน อันจะเปนผลใหมีบทบาทและ

สถานภาพในการทํางานสูงข้ึนดวย 

 คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของคนทํางานในบริษัท 

โกรเบสทคอรโพเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้าในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีคนทํางานไมถึง 200 คน 

ผลของการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลใหผูบริหารเห็นความสําคัญของสวัสดิการในการสงเสริมสุขภาพของ

คนทํางาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย ในดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองทั้ง 6 ดาน คือ การบริโภค

อาหาร การออกกาลังกาย การจัดการกับอารมณและความเครียด การสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

และดานการดูแลสุขภาพท่ัวไปทั้งในภาวะรางกายปกติและเมื่อเจ็บปวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในดานตางๆ ของคนทํางาน 

บริษัท โกรเบสทคอรโพเรช่ัน จํากัด จังหวัดเพชรบุรี 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของคนทํางานในบริษัท โกรเบสทคอรโพเรช่ัน จํากัด จังหวัดเพชรบุรีประชากรที่ศึกษาจํานวน 148 คน การวิจัย

คร้ังนี้ใชประชากรท้ังหมด 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้น โดยดัดแปลงมาจากกองสุขศึกษา กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2554) เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย

แบบสอบถามขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) พฤติกรรมดานการ

บริโภคอาหาร 2) พฤติกรรมการออกกําลังกาย 3) พฤติกรรมการจัดการความเครียด 4) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

5) พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 6) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาวะปกติและเม่ือเขาสูภาวะ

เจ็บปวย 

 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ไดแก ความถี่ 

รอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 



5 
 

 

ผลการศึกษา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวนทั้งหมด 148 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

50.7 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.3 คนทํางานแผนกผลิตมีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมาแผนก

เคร่ืองจักร คิดเปนรอยละ 22.3 และแผนกบริหารสํานักงาน คิดเปนรอยละ 8.1 มีอายุอยูระหวาง 26 - 30ปมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 23.6 รองลงมาคืออายุระหวาง 20 - 25 ป คิดเปนรอยละ 18.2 อายุระหวาง 31 – 35 ป 

และ 46 – 50 ป คิดเปนรอยละ 13.5 สถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.6 รองลงมาคือโสด คิดเปน

รอยละ 40.5 และมาย คิดเปนรอยละ 9.5 การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมา

คือ ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 28.4 และระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 18.2 รายไดระหวาง 5,000 – 

10,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาคือระหวาง 10,000 – 15,000 บาทคิดเปนรอยละ 19.6 

และนอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.4  

พฤติกรรมบริโภคอาหาร กลุมตัวอยางรับประทานไมครบทุกม้ือ คิดเปนรอยละ 29.7 ม้ือท่ีมักไมได

รับประทานมากท่ีสุดคือ มื้อเชา คิดเปนรอยละ 88.6 การลางมือดวยสบูทุกคร้ังกอนรับประทานอาหาร ลางเปน

บางคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.9 การใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืนใชเปนบางคร้ัง

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.7 พฤติกรรมการบริโภคอาหารพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมรับประทานอาหาร

แชแข็งที่ตองอุนดวยเตาไมโครเวฟมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.33 รองลงมาคือ รับประทานอาหารสุกๆ

ดิบๆ และรับประทานอาหารจานดวน คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.12 และรับประทานอาหารปงยาง คะแนนเฉล่ีย

เทากับ 2.95 ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการออกกําลังกาย ผลการวิเคราะหพบวา ใน 1 เดือน กลุมตัวอยางออกกําลังกายเปนบาง

สัปดาหมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.4 สวนใหญออกกําลังกายโดยวิธี การเดินเร็วมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.4 

ใชเวลาในการออกกําลังกาย 10 - 20 นาทีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.1 สวนใหญออกกําลังกายในชวงเวลา

เย็นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.5 สถานที่ใชออกกําลังกายพื้นที่ในบานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.8  

พฤติกรรมการจัดการอารมณและความเครียด ผลการวิเคราะหความรูสึกหรือมีอาการที่แสดงวามี

อารมณและความเครียด กลุมตัวอยางมีอาการทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียดมากท่ีสุด คะแนน

เฉล่ียเทากับ 3.53 รองลงมาไมอยากพบปะผูคน คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.48 และรูสึกไมมีความสุขและเศรา

หมอง คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.34 ในภาพรวมระดับความรูสึกหรือมีอาการของกลุมตัวอยางท่ีแสดงวามีอารมณ

และความเครียดอยูในระดับปานกลาง เหตุการณท่ีทําใหรูสึกเครียดคือดานครอบครัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

54.7 รองลงมาดานเศรษฐกิจ คิดเปนรอยละ 50.7 และเพ่ือนรวมงาน คิดเปนรอยละ 23.0 พฤติกรรมท่ี

แสดงออกเมื่อรูสึกเครียดหรือไมสบายใจ กลุมตัวอยางรับประทานยานอนหลับมากที่สุด คะแนนเฉล่ียเทากับ 

3.81 รองลงมาทําลายส่ิงของ หรือดุดากลาวโทษผูอ่ืน คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.60 และแยกตัวเอง อยูคนเดียว
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เงียบๆ คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.41 ในภาพรวมพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางแสดงออกเม่ือรูสึกเครียดหรือไมสบายใจ

อยูในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี/ยาสูบ คิดเปนรอยละ 36.5 ระยะเวลาของ

การสูบ สวนใหญสูบมานานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมา 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 27.8 และ 11 

– 20 ป คิดเปนรอยละ 18.5 ปริมาณการสูบในแตละวัน สวนใหญสูบ 6 – 10 มวน คิดเปนรอยละ 46.3 

รองลงมา 11 – 20 มวน คิดเปนรอยละ 31.5 และนอยกวา 5 มวน คิดเปนรอยละ 22.2 การปฏิบัติที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี สูบบุหร่ีมวนตอมวนมากที่สุด คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.32 รองลงมาสูบบุหร่ีในท่ี

สาธารณะ คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.04 และสูบบุหร่ีขณะมีบุคคลอ่ืนอยูดวยในบริเวณเดียวกัน คะแนนเฉล่ีย

เทากับ 3.41 ในภาพรวมการปฏิบัติที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยูในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลในชวง 6 เดือนที่ผานมา คิดเปนรอยละ 48.0 จํานวนคร้ังการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตอสัปดาห 

สวนใหญด่ืม 1 – 2 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 74.6 รองลงมามากกวา 4 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 

18.3 และ 3 – 4 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 7.0 ด่ืมเหลาคิดเปนรอยละ 57.7 ของประชากรท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ปริมาณการด่ืมตอคร้ังสวนใหญด่ืมคร้ังละ 1 – 2 แกว คิดเปนรอยละ 34.2 รองลงมาด่ืมคร้ังละ 3 – 

4 แกว คิดเปนรอยละ 29.3 และคร้ังละ 5 – 6 แกว คิดเปนรอยละ 17.1 ด่ืมเบียรคิดเปนรอยละ 69.0 ของกลุม

ตัวอยางที่ด่ืมแอลกอฮอล ปริมาณการด่ืมตอคร้ังสวนใหญด่ืมคร้ังละ 1 – 2 แกว คิดเปนรอยละ 53.1 รองลงมา

ด่ืมคร้ังละ 3 – 4 แกว คิดเปนรอยละ 28.6 และคร้ังละ 5 – 6 แกว คิดเปนรอยละ 10.2 กลุมตัวอยางเคยประสบ

อุบัติเหตุเนื่องจากเมาแลวขับ คิดเปนรอยละ 16.9 การปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล สวนใหญด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลกอนขับขี่รถยนต หรือรถจักรยานยนต 1 ช่ัวโมง คะแนนเฉล่ีย

เทากับ 3.22 รองลงมาด่ืมสุราเมื่อรูสึกเครียด คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.96 และปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.85 ในภาพรวมการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยูในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาวะปกติและเม่ือเจ็บปวย ขอมูลดานสุขภาพของกลุมตัวอยางพบวา 

ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมาคือเร่ิมมีภาวะอวน คิดเปนรอยละ 19.6 

และอวบ คิดเปนรอยละ 17.6 สัดสวนรอบเอวพบวามีสัดสวนพอเหมาะมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.8 รองลงมา

คือ อวบลงพุง คิดเปนรอยละ 34.5 และอวนลงพุง คิดเปนรอยละ 6.8 ในรอบ 1 ป กลุมตัวอยางไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป คิดเปนรอยละ 95.9 ผลการตรวจมีดังน้ี การตรวจรางกายท่ัวไป ผลการตรวจปกติ คิดเปนรอย

ละ 97.9 ความดันโลหิต ไมปกติ คิดเปนรอยละ 10.8 ความสมบูรณของเม็ดเลือดแดง ไมปกติ คิดเปนรอยละ 

2.1 ระดับเม็ดเลือดขาว ผลการตรวจปกติ คิดเปนรอยละ 100 ระดับน้ําตาลในเลือด ผลการตรวจ ไมปกติ คิด

เปนรอยละ 2.8 ระดับไขมันในเลือด ผลการตรวจ ไมปกติ คิดเปนรอยละ 3.5 ผลการตรวจเอกซเรยปอดปกติ 



7 
 

 

คิดเปนรอยละ 100.0 ตรวจมะเร็งปากมดลูกเฉพาะเพศหญิง เขารับการตรวจ คิดเปนรอยละ 85.7 ไมไดเขารับ

การตรวจ คิดเปนรอยละ 14.3 ผลการตรวจปกติ คิดเปนรอยละ 100 ตรวจเตานมเฉพาะเพศหญิง เขารับการ

ตรวจ คิดเปนรอยละ 85.7 ไมไดรับการตรวจคิดเปนรอยละ 14.3 ผลการตรวจปกติ คิดเปนรอยละ 100 กลุม

ตัวอยางท่ีมีโรคประจําตัวหรือความเส่ียงสุขภาพ แยกเปนตามโรคดังนี้ โรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 

12.8 โรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 3.4 โรคหัวใจและหลอดเลือด คิดเปนรอยละ 2.0 โรคไขมันในเลือดสูง

คนทํางาน คิดเปนรอยละ 5.4 โรคประจําตัวอ่ืนๆ ไดแก โรคไวรัสตับอักเสบบี และไมเกรน คิดเปนรอยละ4.1 ผล

การวิเคราะหการเลือกใชยาเม่ือมีอาการเจ็บปวย กรณียังไมไดไปรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ 

สวนใหญซ้ือยารานขายยาท่ีมีเภสัชกรและใชยาสามัญประจําบาน คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.14 ซ้ือยารานขายยา

ที่ไมมีเภสัชกร คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.78 และใชสมุนไพรท่ีไมมีเลขทะเบียนยา คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.70 ใน

ภาพรวมการเลือกใชยามีอาการเจ็บปวย กรณียังไมไดไปรักษาท่ีโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ อยูใน

ระดับปานกลาง การเลือกใชบริการสุขภาพ ประชากรสวนใหญเลือกโรงพยาบาลของรัฐบาล คิดเปนรอยละ 

85.1 รองลงมาคลินิก คิดเปนรอยละ 54.7 และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คิดเปนรอยละ 33.1 เม่ือ

เจ็บปวยคนทํางานสวนใหญปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยหรือบุคลากรทางสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 95.3 

ความตองการใหสถานประกอบการ มีหนวยปฐมพยาบาลท่ีมีบุคลากรทางสาธารณสุขใหการดูแล และสงเสริม

สุขภาพ คิดเปนรอยละ 94.6 

 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในดานตางๆ ของคนทํางาน บริษัท โกรเบสทคอร

โพเรช่ัน จํากัด จังหวัดเพชรบุรี อภิปรายเปนรายหัวดังนี ้

ดานการบริโภคอาหาร กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีไมครบทุกม้ือ รอยละ 29.7 

ม้ือเชาไมไดรับประทานมากท่ีสุด รอยละ 88.6 อาหารมื้อเชาเปนมื้อที่สําคัญการรับประทานเชามากอนทํางาน

ทุกวัน ทําใหสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี (มงคล และคณะ, 2555)  การลางมือดวยสบูกอนรับประทานอาหาร 

ลางบอยเปนบางคร้ัง รอยละ 43.9 และการใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน ใชเปนบางคร้ัง 

รอยละ 52.7 การใชชอนกลางเม่ือตองรับประทานอาหารรวมกับผูอ่ืน ลางมือทุกคร้ังกอนและหลังรับประทาน

อาหารและหลังใชหองสุขา เปนการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือปองกันโรคติดตอ (กรมอนามัย, 2557) พฤติกรรม

การบริโภคอาหารเม่ือพิจารณาเปนรายขอ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมรับประทานอาหารแชแข็งท่ีตองอุนดวย

ไมโครเวฟมากที่สุด คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.33 อาหารแชแข็งหรืออาหารฟรีซมีสวนผสมของโซเดียมที่มาก

เกินไป หากรางกายไดรับโซเดียมมากเกินไป จะสงผลตอสุขภาพในระยะยาว เชน ไตวาย ภาวะความดันโลหิต

สูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2558) รับประทาน

อาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารสุกๆ ดิบๆ และรับประทานอาหารจานดวน คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.12 อาหารสุกๆ ดิบๆ 
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มีการปนเปอนของเช้ือโรคและพยาธิชนิดตางๆ ที่เปนสาเหตุของอาการทองเสีย และมะเร็ง เชน มะเร็งในตับ 

มะเร็งในทอน้ําดี เปนตน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2555)  การรับประทานอาหาร

จานดวน  อาจเพราะเปนประเภทอาหาร ที่มีบริการจําหนายอยางแพรหลาย หาซ้ือไดงาย ราคายอมเยา และ

สะดวก เหมาะกับวิถีชีวิตของคนทํางานในปจจุบัน อาหารจานดวนยากตอการควบคุมคุณคาทางโภชนาการ 

เพราะมีสารอาหารหลากหลาย และหากเลือกรับประทานไมถูกวิธี อาจทําใหเกิดโทษมากกวาประโยชน 

(นพวรรณ, 2557) รับประทานอาหารปงยาง คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.95 การรับประทานอาหารปง ยาง อาหาร

รมควันเปนประจํา เส่ียงตอการสะสมสารกอมะเร็ง สารพิษ เกิดขึ้นขณะการปงยางอาหาร เพราะไขมันหรือ

น้ํามันจะหยดลงบนเตาไฟ ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ และกอใหเกิดสารพีเอเอช ลอยขึ้นมาพรอมเขมา

ควันเกาะท่ีบริเวณผิวของอาหาร และพบในปริมาณมาก ถาปง ยางจนไหมเกรียม หากรับประทานเปนประจํา

จะมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็ง (กรมอนามัย, 2558) 

 พฤติกรรมการออกกําลังกาย ใน 1 เดือน กลุมตัวอยางออกกําลังกายเปนบางสัปดาห รอยละ 30.4 

และใชเวลาในการออกกําลังกาย 10 – 20 นาที รอยละ 36.1 มีความสอดคลองกับผลการสํารวจพฤติกรรมการ

ออกกําลังกายของคนไทยในป 2554 พบวาคนวัยทํางานยังออกกําลังกายนอยกวากลุมอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด 

แมจะมีการรณรงคใหออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพกันอยางตอเน่ืองก็ตาม แตก็ยังพบวาคนวัยทํางานเพียง 1 ใน 5 

เทานั้นที่ออกกําลังกาย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) และ กลุมตัวอยางอาจจะเกิดจากความเหนื่อยลาจาก

การทํางาน ทําใหระยะเวลาในการออกกําลังนอยไมถึง 30 นาที การออกกําลังกายที่ใชกลามเน้ือทุก สัดสวน 

บริหารอยางตอเน่ืองนาน 30 นาที ปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 3 - 5 วันตอสัปดาห ทําใหหัวใจและปอด

แข็งแรง กลามเน้ือแข็งแรง ลดนํ้าหนัก กระชับสัดสวน และสุขภาพดี (กองออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กรม

อนามัย, 2558) 

 พฤติกรรมการจัดการอารมณและความเครียด ระดับความรูสึกหรือมีอาการของคนทํางานที่แสดงออก

อยูในระดับปานกลางเชน เมื่อมีความรูสึกเครียด คนทํางานมีความรูสึกไมอยากทําอะไรเพราะประสาทตึง

เครียด ไมอยากพบปะผูคน และไมมีความสุข เศราหมอง คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.53, 3.48 และ 3.34 ตามลําดับ 

เหตุการณสวนใหญท่ีทําใหกลุมตัวอยางเครียดหรือไมสบายใจ คือ ดานครอบครัว ดานเศรษฐกิจ และเพ่ือน

รวมงานรอยละ 54.7, 50.7 และ 23.0 ตามลําดับ เมื่อเกิดความเครียด บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ

ความเครียดและทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดาน ตางๆ ไมวาจะเปนดานรางกาย ดานจิตใจและอารมณ 

รวมท้ังดานพฤติกรรม (ภูเมธ และคณะ, 2557) พฤติกรรมท่ีแสดงออกเมื่อรูสึกเครียดหรือไมสบายใจ กลุม

ตัวอยางรับประทานยานอนหลับ ทําลายส่ิงของ/ดุดากลาวโทษผูอ่ืน และแยกตัวเองอยูคนเดียวเงียบๆ รอยละ 

3.81, 3.60 และ 3.41 ตามลําดับ ความเครียดทําใหจิตใจเกิดความรูสึกวิตกกังวล ไมสบายใจ บางคนมีอารมณ

ซึมเศรา ทอแทรวมดวย นอนไมหลับ ความเครียดถามีมากและตอเน่ืองจะทําใหสมองมึนงง ความคิดความอาน

และความจําลดลง การตัดสินใจชาไมแนนอน ไมมั่นใจตนเอง ซ่ึงท้ังหมดสงผลตอเนื่องไปยังการมีอาการทาง
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จิต และความคิดมีการเปล่ียนแปลงไปตามอารมณ เชน มองโลกในแงราย ความคิดกังวลลวงหนา ย้ําคิดยํ้า

ทํา (กรมสุขภาพจิต, 2557) 

 พฤติกรรมสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีรอยละ 36.5 สอดคลองกับผลสํารวจพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีและการด่ืมสุราของประชากรไทยอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป ป 2557 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) 

พบวา กลุมอายุ 25 – 59 ป ซ่ึงเปนกลุมอายุท่ีอยูในวัยทํางาน เปนกลุมท่ีมีอัตราการสูบบุหร่ีมากที่สุดรอยละ 

23.5 การปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี คือ สูบบุหร่ีในท่ีสาธารณ และสูบบุหร่ีเม่ือมีบุคคลอ่ืนอยู

ดวย รอยละ 3.04 และ2.57 ตามลําดับ สอดคลองกับผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติ

ของผูสูบบุหร่ีในการปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง แมวาผูสูบบุหร่ีมีความรูและทัศนคติที่ดีตอการปองกัน

ควันบุหร่ีมือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน แตพบวาสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ยังมีการสัมผัส

ควันบุหร่ีมือสอง (วิภารัตน และคณะ, 2556) 

 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล รอยละ 

48.0 สอดคลองกับผลสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการด่ืมสุราของประชากรไทยอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป ป 

2557 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) พบวา กลุมอายุ 25 – 59 ป ซ่ึงเปนกลุมอายุท่ีอยูในวัยทํางาน เปนกลุมท่ี

มีอัตราการด่ืมแอลกอฮอลมากที่สุดรอยละ 38.2 กลุมตัวอยางเคยประสบอุบัติเหตุเนื่องจากเมาแลวขับ รอยละ 

16.9 และการปฏิบัติที่ เ ก่ียวของกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล สวนใหญด่ืมเคร่ืองด่ืมที่ มี

แอลกอฮอลกอนขับขี่รถยนตหรือจักรยานยนต 1 ช่ัวโมง คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.22 เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลจะ

ไปกดประสาทสวนกลาง ทําใหการรับรูเร่ืองราวตางๆชาลง และสงกระทบผลตอระบบการตัดสินใจ จึงยังไม

สามารถควบคุมตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีไดสูงมาก (สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2558) 

 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาวะปกติ กลุมตัวอยางคาดัชนีมวลกายเร่ิมมีภาวะอวน รอยละ 19.6 

และสัดสวนอวบลงพุง รอยละ 34.5 ทั้งน้ีอาจเนื่องจากกลุมตัวอยางรอยละ 50.0 ที่ไมสามารถออกกําลังกายได

อยางเหมาะสม ประกอบกับพฤติกรรมดานการรับประทานอาหารท่ีพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวติดมัน อาหารทอด ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมท่ีมีความหวานอยูในระดับปาน

กลาง กลุมตัวอยางมีโรคประจําตัวหรือความเส่ียงสุขภาพ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

และหลอดเลือด และโรคไขมันในเลือดสูง รอยละ 12.8, 3.4, 2.0 และรอยละ 5.4 ตามลําดับ ในปจจุบัน การ

บริโภคอาหารและการออกกําลังกายไมสมดุลกัน ทําใหประชาชนมีความเส่ียงท่ีเปนภาวะโรคอวน สาเหตุโรคไม

ติดตอเร้ือรัง ท้ังโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง ซ่ึงสงผลใหเกิดโรคไต โรคหลอดเลือดสมอง 

หลอดเลือดหัวใจ เปนสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับตนๆ โรคเหลานี้ปองกันไดดวยการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลัง กาย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2558) การ

เลือกใชยาเมื่อมีอาการเจ็บปวยกรณีที่ยังไมไดไปสถานบริการสุขภาพพบวา กลุมตัวอยางซ้ือยารานขายยาที่ไม
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มีเภสัชกรและใชยาสมุนไพรที่ไมมีเลขทะเบียนยา คะแนนเฉล่ียเทากับ 2.78 และ 2.70 ตามลําดับ สอดคลอง

กับการศึกษาพฤติกรรมการใชยาของอาสาสมัครประจําหมูบาน พบวา กลุมตัวอยางเลือกใชยาแบบแผน

ปจจุบันและภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกัน การตัดสินใจใชยามีเหตุผลหลักๆ เชน เพ่ือนแนะนํา นิตยสาร โฆษณา

ตางๆ โดยไมมีเขาใจถึงผลขางเคียง การแพยา (สินีนาฏ และคณะ, 2557) 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1) สถานประกอบการควรใหความสําคัญและมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพคนทํางานทุกระดับ โดย

การจัดโครงการ/กิจกรรมใหความรูและทักษะพฤติกรรมการดูแลตนเองในดานตางๆ โดยเชิญวิทยากรท่ีเปน

บุคลากรดานสาธารณสุขมาใหความรู จัดกิจกรรมรณรงคโดยใชส่ือประชาสัมพันธประเภทตางๆ เชน โปสเตอร 

เสียงตามสาย เปนตน 

 2) สถานประกอบการควรมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การออกกําลังกายที่เหมาะสม การประกวด

พนักงานท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพดีเดน เปนตน 

 3) ผูบริหารควรใหความสําคัญในการจัดต้ังหนวยบริการสุขภาพในสถานประกอบการ ถึงแมคนทํางาน

ไมถึงสองรอยคนตามกฎหมายแรง เพ่ือใหคนทํางานไดรับสวัสดิการดานการสงเสริมสุขภาพและการดูแล

สุขภาพเบื้องตน  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1) ควรมีการศึกษาใหครอบคลุมในดานความรูและทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของคนทํางาน เพ่ือ

จะไดวิเคราะหถึงความสัมพันธ 

 2) ควรมีการศึกษาปญหาดานอาชีวอนามัยของคนทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
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