ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (จากแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)
*******************************
สุขภาพ คือ สุขภาวะ ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ หรือปัญญาเชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวม และสุขภาพจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยกาหนดสุขภาพ ผลจากการดาเนินงานตาม นโยบาย แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกาหนดสุขภาพ และส่งผล กระทบทางสุขภาพในที่สุด
นิยามความหมายของสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้ให้คาจากัดความว่า “สุขภาพคือ สภาวะที่สมบูรณ์ของ
ร่างกาย จิตใจ และ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพล
ภาพ เท่านั้น” (WHO,1998)
ภาวะสุขภาพแบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้
1. ทางกาย (Physical) หมายถึง การรับรู้ระดั บความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิ น
หายใจส่วนบน โรคจากอุบัติเหตุจราจร โรคจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น
2. ทางจิตใจ (Mental) การรับรู้ความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของประชาชน การไม่มีความเครียด ความวิตกกังวลใน
การดารงชีวิต และมีความรู้สึกปลอดภัย
3. ทางสังคม (Social) การรับรู้ถึงสัมพันธภาพของคนในครอบครัวในชุมชน และการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน
4. ทางจิตวิญญาณ (Spiritual) การรับรู้ถึงการมีคุณค่าในตนเองภาคภูมิใจในบ้านเกิด และความรักหวงแหนต่อชุมชน
พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ของปัจเจกบุคคลที่กระทาไป
เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริม ป้องกัน หรือบารุงรักษาสุขภาพ โดยไม่คานึงถึงสถานะสุขภาพที่ดารงอยู่หรือรับรู้ได้ ไม่
ว่าพฤติกรรมนั้นๆ จะสัมฤทธิ์ผลสมความมุ่งหมายหรือไม่ในที่สุด
ปั จจั ยก าหนดสุ ขภาพทางสั งคม (Social Determinants of Health) หมายถึ ง ขอบเขตปั จจั ยด้ านบุ คคล
สังคมเศรษฐกิจ ประชากร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวกาหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคลหรือประชากร (กระทรวง
สาธารณสุข, 2552)
การมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี ล้วนมีอิทธิพลจากปัจจัยกาหนดสุขภาพต่างๆ ที่ส่งผลทั้งทางบวก และทางลบ
ต่อการมีสุขภาพดี ปัจจัยกาหนดสุขภาพเป็นการพยายามระบุสาเหตุของปัจจัย หรือความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือกิจกรรมหนึ่งกิจรรมใดที่ทาให้ปัจจัยเหล่านั้น
เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อสุขภาพของคนกลุ่มนั้นด้วย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เห็นความสาคัญของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพจึงดาเนินการสารวจภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร ใน
การน าข้ อมู ลไปวางแผนจั ดกิจกรรมพั ฒนาพฤติ กรรมสุ ขภาพและลดปั จจั ยเอื้ อเพื่ อให้เกิ ดการส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
หน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานต้ น แบบในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ โดยแบบส ารวจประกอบด้ ว ย 11 ส่ ว น ดั ง นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 สภาวะสุขภาพ (หนัก ส่วนสูง รอบเอว)
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนที่ 7 แบบประเมินความเครียด (ST-5) ส่วนที่ 8 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)

ส่วนที่ 9 แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย ส่วนที่ 10 พฤติกรรมการนอนหลับ
ส่วนที่ 11 พฤติกรรมการแปรงฟัน
ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ในแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรม
อนามัย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.82 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 18.18
อายุ บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27 – 37 ปี (Generation Y) คิดเป็นร้อยละ 45.46 รองลงมาอายุ
54 ปีขึ้นไป (Generation BB) คิดเป็นร้อยละ 36.36 และอายุระหว่าง 41 – 44 ปี (Generation X) คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 และ
วุฒิการศึกษา บุคลากรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาโท คิดเป็นร้อยละ 54.55 วุฒิการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.45
ตาแหน่งในปัจจุบัน (เป็นผู้บริหาร/ข้าราชการประเภทอานวยการ คิดเป็นร้อยละ 9.10 เป็นข้าราชการ
คิดเป็นร้อยละ 45.45 เป็นพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 45.45
รายได้ที่บุคลากร กพร. ได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน
พบว่า บุคลากรมีรายจ่ายเท่ากับรายได้ คิดเป็นร้อยละ 63.64 และรายจ่ายเกินกว่ารายได้เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ
36.36
เงินเก็บออมในแต่ละเดือนของบุคลากร พบว่า มี/เก็บออมปานกลาง ร้อยละ 45.46 มี/เก็บออมเพียง
เล็กน้อย ร้อยละ 27.27 ไม่มี/มีน้อยที่สุด ร้อยละ 27.27
การผ่อนชาระหนี้สินต่างๆ โดยรวมของบุคลากรในปัจจุบัน พบว่า (ไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนชาระ/ไม่มี
หนี้สิน)/(เป็นภาระปานกลาง) ร้อยละ 72.72 เป็นภาระหนักมาก/เป็นภาระหนักที่สุด ร้อยละ 18.18 และเป็น
ภาระน้อย 9.10
ส่วนที่ 2 สภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ค่าดัชนีมวลกาย การตรวจสุขภาพ และโรคประจาตัว (คน)(ร้อยละ)

ดัชนีมวลกาย
(BMI)

อยู่ในเกณฑ์

อายุน้อยกว่า 35 ปี
N (ร้อยละ)

อายุ 35 ปีขึ้นไป
N (ร้อยละ)

< 18.50
18.5 – 22.99
23 – 24.99
25 ขึ้นไป

ผอม
น้าหนักปกติ
น้าหนักเกิน
อ้วน

รวม
รับการตรวจสุขภาพใน 1 ปี ที่ผ่านมา
ไม่ได้ตรวจสุขภาพ

2 (18.18)
2 (18.18)
4 (36.36)
3 (27.27)
1 (9.10)

3 (27.27)
3 (27.27)
1 (9.10)
7 (63.64)
6 (54.54)
1 (9.10)

โรคประจาตัว

-

1 (9.10)

รวม
N (ร้อยละ)

5 (45.46)
3 (27.27)
3 (27.27)
11 (100)
9 (81.82)
2 (18.18)

-

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากร กพร. ส่วนใหญ่ ท่านผักใบปรุ งสุ กแล้ วหรื อ ผักใช้ผล/หั ว/ราก เช่น มะเขือเทศ แครอท ฟักทอง
ข้าวโพด กะหล่าดอก ถั่วฝักยาว หอมหัวใหญ่ หรือผักใบเขียวสดไม่ผ่านการปรุงสุก ปริมาณ 4 ทัพพีขึ้นไปต่อวันต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 63.63 และทาน 1-3 วันต่อสัปดาห์เพียง ร้อยละ 36.37
รับประทานผลไม้รสไม่หวาน ครบ 3 มื้อต่อวัน (1 มื้อ เท่ากับ 1 จานเล็ก) พบว่า ทาน 4 – 7 วันต่อสัปดาห์
ร้อยละ 54.54 และทาน 1 – 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 45.46
การปรุงเค็มและการปรุงหวาน ส่วนใหญ่บุคลากรเติมเครื่องปรุงรสเค็ม ร้อยละ 63.63 ปรุงรสหวาน ร้อยละ
72.72 ไม่เติมเครื่องปรุงเค็ม ร้อยละ 36.37 ไม่เติมเครื่องปรุงหวาน ร้อยละ 27.28
ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน พบว่าส่วนใหญ่ ดื่ม 1 – 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 72.72 ดื่ม 4 – 7 วันต่อสัปดาห์
ร้อยละ 18.18 และไม่ดื่มเลย ร้อยละ 9.10
ข้อแนะนาในการลดหวาน
1. ชิมก่อนปรุงรสทุกครั้งก่อนเติมน้าตาลลงในอาหารโดยเฉพาะอาหารจานจานด่วน
2. หลีกเลี่ยงการบริโภคขนมหวาน เครื่องดื่มรสหวานที่มีน้าตาลเป็นองค์ประกอบ หรือผลไม้ที่หวานจัด
3. อ่านฉลากโภชนาการทุ กครั้งก่ อนเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์ ในการบริโภค หรืออาจเลื อกซื้อจากผลิตภัณฑ์ที่ มี
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เพื่อลดหวาน มัน เค็ม
ข้อแนะนาในการลดเค็ม
1. ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง ลดการเติมเครื่องปรุงรส เพราะในเครื่องปรุงรสเกือบทุกชนิดที่ปริมาณโซเดียมสูง
2. ลดการบริโภคอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสาเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารกรุบกรอบ อาหารจานด่วน
3. ลดปริมาณของน้าจิ้ม ซึ่งมีส่วนของโซเดียมที่สูงมาก และเรามักจะบริโภคในปริมาณที่เยอะ ทาให้ได้รับ
โซเดียมเกิน
4. ใช้สมุนไพรเพื่อแต่งรสและเพิ่มกลิ่นหอมของอาหาร เช่น มะนาว ขิง ข่า ตะไคร้ พริก หอมหัวใหญ่
5. เลือกผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่โซเดียมต่า เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้โพแทสเซียมคลอไรด์แทน แต่ไม่
เหมาะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจหรือผู้ป่วยที่ต้องจากัดปริมาณโพแทสเซียม
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
การใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัยขณะเป็นผู้โดยสารข้างคนขับ การสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่รถจักยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักยานยนต์
พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บ
ไม่ได้ขับ/โดยสารรถยนต์/
ใช้ทุกครั้ง
ใช้บางครั้ง
จักรยานยนต์
จากอุบัติเหตุจราจร
การใช้เข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์
72.72
27.28
การใช้เข็มขัดนิรภัยขณะเป็นผู้โดยสารข้างคนขับ
63.63
36.37
การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักยานยนต์
27.27
9.10
63.63
การสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักยานยนต์
36.36
9.10
54.54

ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
บุคลากร กพร. ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 100

ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ดื่มเบียร์เกิน 4 กระป๋อง / 2 ขวดใหญ่ขึ้นไป
ดื่มสุรา เกิน 1/2 แบนขึ้นไป

สัปดาห์ละครั้ง
18.18
9.10

เดือนละครั้ง
9.10
9.10

ไม่ดื่มเลย
72.72
81.80

ส่วนที่ 7 แบบประเมินความเครียด (ST-5)
อาการหรือความรู้สึกทีเ่ กิดในระยะ 2 - 4 สัปดาห์
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
มีสมาธิน้อยลง
หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ
รู้สึกเบื่อ เซ็ง
ไม่อยากพบปะผู้คน

เป็นประจา
9.10
-

บ่อยครั้ง
9.10
-

เป็นบางครั้ง
27.27
63.63
27.28
36.37
-

แทบไม่มี
63.63
27.27
72.72
63.63
100

ส่วนที่ 8 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)
อาการ/ความรู้สึก
1. รู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง
2. รู้สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน

ไม่มี
90.90
72.72

มี
9.10
27.28

พบว่า บุคลากร กพร. มีอาการรู้สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไ ม่เพลิดเพลิน /เบื่อ ไม่สนใจอยากทาอะไร/ไม่สบายใจ
ซึมเศร้า ท้อแท้/หลับยากหรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไป/เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป/สมาธิไม่ดีเวลาทาอะไร
เช่น ดูโทรทัศ น์ ฟั งวิท ยุ หรือท างานที่ต้ องใช้ความตั้ ง ใจ/ พูดช้ าทาอะไรช้า ลงจนคนอื่นสั ง เกตเห็ นได้ หรื อ
กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้ ซึ่งมีอาการเป็นบางวันเท่านั้น ประมาณ 3 คน ร้อยละ 27.27
ส่วนที่ 9 แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
พบว่าบุคลากร กพร. มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ น้อยกว่าสัปดาห์ละ 150 นาที หรือน้อย
กว่า 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 81.81 มีเพียง ร้อยละ 18.19 ที่มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่าเกณฑ์
ที่กาหนด และมีพฤติกรรมการนั่งหรือเอนกายเฉยๆ นานเกิน 2 ชั่วโมง (บางวัน ร้อยละ 54.55) (ไม่นั่งหรือเอน
กายเฉยๆ ร้อยละ 27.27) (ทุกวัน ร้อยละ 18.18)
ส่วนที่ 10 พฤติกรรมการนอนหลับ
พบว่าบุคลากร กพร. มีพฤติกรรมการนอนถึง 7 ชั่วโมง (บางวัน ร้อยละ 54.54) (ทุกวัน ร้อยละ 27.27)
(ไม่ถึง 7 ชม. ร้อยละ 18.19) รู้สึกสดชื่นหลังตื่นนอน (5 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 54.54) (ทุกวัน ร้อยละ
27.27) (5 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์/ไม่เคยเลย ร้อยละ 18.19)
ส่วนที่ 11 พฤติกรรมการแปรงฟัน
พบว่าบุคลากร กพร. มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน ร้อยละ 100 ระยะเวลาในการแปรงแต่ละครั้ง
(นานกว่า 2-3 นาที ร้อยละ 81.82) (นานกว่า 3 นาที/น้อยกว่า 2 นาที 18.18 )
ในปีที่ผ่านมา
ไปรับบริการทันตกรรม

ไม่ไปรับบริการ
45.45

ไปรับบริการ
54.55

ประเภทบริการ
อุดฟัน, ขูดหินปูน

ข้อแนะนาการตรวจช่องปากด้วยตนเอง
1. ตรวจขี้ฟัน/หินปูน ว่าพบคราบสีเหลืองบริเวณคอฟัน ขอบเหงือกหรือไม่
2. ตรวจสภาพเหงือก ว่าพบเหงือกอักเสบ บวมแดง เลือดออกง่าย ฟันโยกหรือไม่
3. ตรวจฟันผุ/รากฟันผุ ว่าพบมีรอยดา รูผุหรือไม่
4. ตรวจบริเวณเหงือก ข้างแก้ม เพดาน ลิ้น ริมฝีปาก ว่าพบรอยขาว/แดง หรือแผล/ก้อนนูน หรือไม่
ถ้ามีกลิ่นปากก็แสดงว่าช่องปากเริ่มผิดปกติควรปรึกษาทันตกรรม
ประเด็นความรู้ที่นามาใช้จากแบบสารวจ คือ การแปรค่าดัชนีมวยกายเบื้องต้น หลักคิด : สุขภาพ สุขภาวะ
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ความหมายของแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ ไขรหัสลับ 6:6:1 ลดหวาน
มันเค็ม การตรวจช่องปากด้วยตนเองดูอะไรบ้าง เกณฑ์การประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน เป็นต้น
จากการสารวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเพียงการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากรเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมสุขภาพในการดารงชีวิต และสามารถนาผลการวิเคราะห์ไปจัดทาแผนกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ต่อไป
*********************************************************************

ที่มา :
ดร.เพ็ญ สุขมาก./หลักคิด : สุขภาพ สุขภาวะ ปัจจัยกาหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ./ การประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายนัก
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