โครงร่างการวิจัยพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และความสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพของประชาชนวัยทางาน
ชื่อผู้วิจัยหลัก :

ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี

ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล

ทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา นายดุลยวัฒน์ มาป้อง
หน่วยงานที่ส่งโครงการ : สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
หลักการและเหตุผล
กรมอนามั ย มี น โยบายด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในกลุ่ ม วั ย ท างานให้ มี หุ่ น ดี สุ ข ภาพดี และมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กลุ่ม Cluster วัยทางานจึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ของคนไทยวัยทางานขึ้น โดยมุ่งเป้าให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเองได้ โดยการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและ intervention ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม
และไม่เป็นภาระในการดาเนินงานของพื้นที่ และใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาพวัยทางานและประสาน
ภาคีเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญและพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนา intervention ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนวัย
ทางาน
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในวัยทางาน เป็นรูปแบบการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพที่สาคัญ เพราะ
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าโรคในวัยทางาน อันได้แก่โรค NCD เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน และมะเร็ง เป็น
โรคอันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้น การส่งเสริมให้ประชาชนวัยทางานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ จึงเป็นแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ เพื่อให้ประชาชนวัยทางานมีสุขภาพดีปราศจาก
โรค โดยเฉพาะโรค NCD ซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
การดาเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญสองส่วน คือ การสารวจ
ติดตามข้อมูลพฤติกรรม และการดาเนินมาตรการเพื่อหาแนวทางในการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน Cluster วัยทางาน จึงได้พัฒนาชุดคาถามจานวน ๑๒ ข้อสาหรับใช้เป็นเครื่องมือใน
การสารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชน และได้ดาเนินงานนาร่องสารวจข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพของคนไทยวัยทางานใน 4 จังหวัด กลุ่มตัวอย่างวัยทางานจานวน 32,140 คน ผลการสารวจพบว่า
ผลการสารวจพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มตัวอย่างวัยทางานจานวน 32,140 คน ใน 4 จังหวัด คือ เชียงราย
ขอนแก่น อุบลราชธานี และชลบุรี พบว่าพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของคนไทยวัยทางาน เป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กินผัก5 ทัพพีต่อวัน
ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็ม
ไม่ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน
มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติอย่างน้อยวันละ 30 นาที
ไม่นั่งหรือเอนกายเฉยๆติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง
นอนถึง 7 ชั่วโมง
แปรงฟันก่อนนอน

ร้อยละ 26.5*
ร้อยละ 16.4
ร้อยละ 10.5
ร้อยละ 19.4*
ร้อยละ 33.1
ร้อยละ 37.5*
ร้อยละ 66.8*

8. แปรงฟันนาน 2 นาที
ร้อยละ 87.3
9. ไม่สูบบุหรี่
ร้อยละ 85.0
10. ไม่ดื่มเบียร์เกิน 4 กระป๋อง หรือ 2 ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน ½ แบนขึ้นไป ร้อยละ 61.2
11. เมื่อขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
ร้อยละ 41.6
12. เมื่อขับหรือโดยสารรถยนต์ที่มีเข็มขัดนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย
ร้อยละ 52.9
สาหรับ 4 พฤติกรรมหลักของกลุ่มวัยทางาน กินผักวันละ 5 ทัพพี ร้อยละ 26.5 ออกกาลัง
กายวันละ 30 นาที ร้อยละ 19.4 นอนวันละ 7 ชั่วโมง ร้อยละ 37.5 แปรงฟันก่อนนอน ร้อยละ 66.8
และแปรงฟันนาน 2 นาที ร้อยละ 87.3 พบว่าวัยทางานตอนต้น มีพฤติกรรมการกินผักและการออกกาลัง
กายน้อยกว่าวัยทางานตอนกลางและตอนปลาย ขณะเดียวกันมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มหวานและเนือยนิ่ง
มากกว่า ส่วนวัยทางานตอนกลาง มีพฤติกรรมเติมเครื่องปรุงรสเค็ม สูบบุหรี่และดื่มสุรามากกว่ากลุ่มวัยอื่น
รวมถึงนอนน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่น วัยทางานตอนปลายมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน การแปรงฟันนาน 2
นาที และคาดเข็มขัดนิรภัยน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่น
ใน พ.ศ.2561 คลัสเตอร์วัยทางานขยายการสารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัย
ทางานใน 12 ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยดาเนินการอย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
เพื่อให้ได้ภาพรวมของสถานการณ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทางานในระดับประเทศ เพื่อใช้เป็น
แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทางานส่วนจังหวัดนาร่อง 4 จังหวัดที่ได้
ดาเนินการสารวจไปแล้ว ได้พัฒนา intervention ลดพฤติกรรมการบริโภคหวาน มัน เค็ม ในการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยทางาน
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ได้ข้อสรุปสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทางาน

2.เพื่อหาสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานกับ BMI โรคประจาตัว อายุ เพศ
อาชีพและสถานที่อยู่
3.เพื่อเปรียบเทียบผลการสารวจพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานกับรายงานการสารวจ
พฤติกรรมสุขภาพวัยทางานการสารวจอื่น ( การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ BRFSS
ของกรมควบคุมโรค และการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐)
ประโยชน์ของโครงการ
ได้ภาพรวมของสถานการณ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทางานและความสัมพันธ์กับ
สภาวะสุขภาพในระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกาหนดมาตรการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนวัย
ทางาน

การออกแบบการวิจัยและวิธีวิจัย
ประชากร : ประชาชนวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 15- 59 ปี ทั้งหมดของจังหวัดที่มีความพร้อมในการ
ดาเนินงานตามที่ศูนย์อนามัยได้ประสาน
กลุ่มตัวอย่าง : ประชาชนวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 15- 59 ปี จังหวัดละอย่างน้อย 600 คน
การสุ่มตัวอย่าง : จังหวัดละ ๖๐๐ คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธี multistage random sampling ประชาชนวัย
ทางานที่มีอายุระหว่าง 15- 59 ปี จังหวัดละอย่างน้อย 600 คน โดยใน 1 จังหวัด สุม่ ขึ้นมา ๕ อาเภอ
อาเภอละ 120 คน แต่ละอาเภอ สุ่มมา 5 ตาบล ตาบลละ 24 คน และ แต่ละตาบล สุ่ม 2 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 12 คน สุ่มวัยทางานตอนต้น 4 คน วัยทางานตอนกลาง 4 คน และ วัยทางานตอนปลาย 4 คน
วิธีการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ๑๒ ข้อที่ผ่านการทดสอบแล้วจากการสารวจครั้งที่ผ่านมา
โดยการพัฒนาแบบสารวจจาก google form ซึ่งกองแผนงานพัฒนาขึ้นสาหรับให้จังหวัดเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล จังหวัดส่งข้อมูลมาให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละพฤติกรรมวิเคราะห์ข้อมูล
สถานที่ เก็บข้อมูลในหมู่บ้านที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างของจังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561
แหล่งทุน งบประมาณศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ภาพรวมของสถานการณ์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทางานและความสัมพันธ์กับสภาวะ
สุขภาพในระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางการกาหนดมาตรการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนวัยทางาน
เอกสารอ้างอิง
1. บทสรุปผู้บริหาร การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ BRFSS ของกรมควบคุมโรค,
เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
2. สุณี วงศ์คงคาเทพ ; เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาระบบข้อมูลพฤติกรรมพึงประสงค์กลุ่ม
วัยทางานใน 4 จังหวัดนาร่อง ชลบุรี เชียงราย ขอนแก่น และอุบลราชธานี , การประชุมถอดบทเรียน
การดาเนินงานเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพวัย ทางาน ใน ๔ จั งหวัดนาร่อง, ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, โรงแรมมารวย การ์เด้น,
กรุงเทพมหานคร
3. นพวรรณ โพชนุกูล ; เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนาระบบข้อมูลพฤติกรรมพึงประสงค์กลุ่ม
วัยทางานใน 4 จังหวัดนาร่อง ชลบุรี เชียงราย ขอนแก่น และอุบลราชธานี , การประชุมถอดบทเรียน
การดาเนินงานเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพวัย ทางาน ใน ๔ จั งหวัดนาร่อง, ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, โรงแรมมารวย การ์เด้น,
กรุงเทพมหานคร

