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บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การสรางเสริมสุขภาพเปนกลไกสําคัญในการปรับเปล่ียนแนวคิดหรือวิถีชีวิตใหมีสุขภาพ 
ท่ีดีตามศักยภาพท่ีบุคคลพึงมี ซ่ึงเปนกิจกรรมหรือพฤติกรรมทางการปฏิบัติในดานบวกท่ีควรปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ หากบุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพจนเปนแบบแผนในการ
ดํารงชีวิตจะนํามาซ่ึงการมีสภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง มีสภาพจิตใจท่ีเขมแข็ง มีผลผลิตในการ
ทํางานมากข้ึน ลดการขาดงาน ลดการเจ็บปวย ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลและเพ่ิมระดับ
ความเปนอยูท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ, 2550) ในขณะเดียวกันหากบุคคลไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในการ
ดํารงชีวิตไดจะนํามาซ่ึงการมีสมรรถภาพรางกายท่ีถดถอย รางกายมีความตานทานตอโรคภัยไขเจ็บ
ตางๆลดลง กอใหเกิดโรคและอาการรุนแรงของโรคไดงาย โดยปญหาดังกลาวยังสงผลให
สุขภาพจิตของบุคคลและครอบครัวเส่ือมโทรม ท้ังนี้ยังสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลและ
ขาดประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย 
 บุคคลท่ีมีการสรางเสริมสุขภาพที่ดีจะสงผลใหครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง ดังนั้น        
การสรางเสริมสุขภาพจึงเปนส่ิงท่ีทุกระดับตองมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุน ซ่ึงควรเร่ิม
จากระดับบุคคลตอเนื่องไปยังครอบครัวและชุมชนเพ่ือใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพท่ีดีอยางยั่งยืน         
โดยพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพท่ีดีไมใชเพียงแตการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเทานั้น           
แตยังหมายถึงการรับประทานอาหารอยางถูกตอง การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง การมีทักษะใน         
การอยูรวมกับผูอ่ืน การรูจักรักษาส่ิงแวดลอมใหเกื้อกูลตอสุขภาพและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 
และการรูจักปรับตัวใหเผชิญกับความเครียดได (สมจิต  หนุเจริญกุล, วัลลา  ตันตโยทัยและ          
รวมพร  คงกําเนิด, 2543)  

การสรางเสริมสุขภาพดานอาหาร โภชนาการและการออกกําลังกายถือเปนการสรางเสริม
สุขภาพระดับบุคคลข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญ ซ่ึงบุคคลสามารถปฏิบัติไดในกิจวัตรประจําวันและมีผลตอ
สุขภาพรางกายและจิตใจ เนื่องจากปจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปล่ียนไปมีการบริโภค
อาหารหวาน มัน และเค็มเพิ่มข้ึน (ธนวรรธน   พลวิชัยและคณะ, 2548) บริโภคผักและผลไมนอยลง
สงผลใหเกิดภาวะ ทุพโภชนาการ โดยเฉพาะภาวะโภชนาการเกินท่ีเปนสาเหตุของโรคเร้ือรังอ่ืนๆ
ตามมา จากผลการสํารวจภาวะโภชนาการของประชากรในจังหวัดเชียงใหมป พ.ศ. 2550 
(สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม, 2551) พบวา ประชากรมีภาวะอวนลงพุงรอยละ 29.4  และ
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มีประชากรที่เจ็บปวยดวยโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหาร คือ โรคเบาหวานในอัตรา 1,661 
คนตอประชากรหน่ึงแสนคนและความดันโลหิตสูงอัตรา 4,612  คนตอประชากรหนึ่งแสนคน ซ่ึง
ท้ังสองโรคนี้เปนสาเหตุการเจ็บปวยอันดับแรกของจังหวัดเชียงใหม  นอกจากนี้การออกกําลังกาย
นอยหรือออกกําลังกายไมถูกตองเหมาะสมและปฏิบัติไมสมํ่าเสมอยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิด
ภาวะและโรคดังกลาวดวยเชนกัน จากการสํารวจสถานการณการออกกําลังกายของประชากร       
วัยทํางานในจังหวัดเชียงใหม ป 2546 พบวา ประชากรวัยทํางานมีการออกกําลังกายรอยละ 40.8 
และมีผูท่ีออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอคร้ังละ 30 - 60 นาที รอยละ 39.7 (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กองสุขศึกษา, 2546) ท้ังนี้การสรางเสริมสุขภาพดานอาหาร โภชนาการและดานการออก
กําลังกายถือเปนส่ิงท่ีบุคคลทุกเพศ ทุกวัยควรปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม 

ประชาชนในวัยทํางานเปนวัยท่ีมีกําลังและพลังในการทํางานสูง มีความมุงม่ันในการสราง
ฐานะทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม แตสภาพรางกายของคนในวัยนี้เร่ิมมีการเส่ือมถอย   
สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางอารมณ สังคม และจิตใจได (ปนัดดา  ชํานาญสุข, 2546) ดังนั้นในวัย
ทํางานจึงควรใหความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพของตนเองเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง            
มีความสุขสมบูรณในการทํางาน และกระทําบทบาทอื่นๆ เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือลูกได
โดยไมเจ็บปวยดวยวัยท่ีไมสมควรอีกท้ังยังเปนการสรางสุขภาพท่ีดี แข็งแรงใหยาวนานถึงวัยชรา
เพื่อใหเขาสูวัยชราไดอยางมีความสุข และมีอายุยืนยาว 
 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานในสวนภูมิภาค                      
ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีพื้นท่ีรับผิดชอบในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ประกอบดวย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน
ประกอบดวย  ขาราชการ  ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว  รวมทั้ง ส้ินจํานวน  100 คน                   
จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนพบวา ผลการตรวจสุขภาพประจําปรอยละ 70 ของบุคลากร มีคาดัชนี
มวลกายโดยเฉล่ียเทากับ 25.63 (กก./ม2) ซ่ึงแปลผลไดวาบุคลากรมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน 
(ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551) 
นอกจากนี้ยังพบวา จากผลการตรวจทางเคมีคลินิกบุคลากรบางสวนมีระดับคอเลสเตอรอล                
ไตรกลีเซอไรดและระดับน้ําตาลในเลือดสูง เส่ียงตอการเกิดไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคความดัน
โลหิตสูงและโรคหัวใจ  ( ศูนยบ ริการ เทคนิคการแพทยค ลินิก  คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551) รวมท้ังบุคลากรสวนใหญมีอายุระหวาง 40 – 55 ป อยูในวัยกลางคน 
(ทะเบียนขอมูลเจาหนาท่ีศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม, 2551) ซ่ึงวัยนี้อยูใน
ระยะเปล่ียนวัยจากความเปนหนุมสาวเขาสูวัยแรกเร่ิมสูงอายุ มีความรับผิดชอบตอความเจริญและ
ความเส่ือมของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงทางดาน
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รางกาย จิตใจ อารมณ งานอาชีพและอ่ืนๆ (ศรีเรือน  แกวกังวาน, 2545) ดังนั้นบุคลากรจึงควรมี         
การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการซ่ึงเปนแนวทางการกิน
อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหรับประทานอาหารที่มีคุณคาตอรางกาย หลีกเล่ียง
อาหารท่ีสงผลเสียตอรางกาย และรับประทานในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพียงพอตอความตองการ 
(วินัย   ดะหลัน, 2544) จึงมีความสําคัญท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน รวมถึงควรมีการ
ออกกําลังกายอยางถูกตองเหมาะสมและปฏิบัติเปนประจําสมํ่าเสมอ ใหรางกายไดรับประโยชนจาก
การออกกําลังกายอยางเต็มท่ี เพื่อสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ปราศจากโรค เพิ่มความตานทานตอ
ความเครียด ปองกันการเสื่อมกอนวัย รักษารูปราง สุขภาพและชวยใหมีพลังงานเพียงพอใน              
การทํางานไดอยางเต็มท่ี เพื่อใหดํารงไวซ่ึงภาวะสุขภาพท่ีดี ยกระดับความผาสุกของชีวิต และมีอายุ
ยืนยาว  

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูศึกษาซ่ึงเปนบุคลากรคนหน่ึงในหนวยงานนี้ จึงสนใจศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายของ
บุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหมเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน
ดานการสรางเสริมสุขภาพสําหรับบุคลากรในวัยทํางานอันจะเปนรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตลอดจนสามารถปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหหนวยงานมี
ความเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ
การออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 
ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการของ
บุคลากรศูนยสงเสริมอุตสากรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาการสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริม              
อุตสากรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม 
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ขอบเขตของการศึกษา 
ขอบเขตดานประชากร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรในศูนยสงเสริม 

อุตสากรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ท่ีปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552  
  ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาคร้ังนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ
โดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ แนวทางการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ และดาน
การออกกําลังกาย โดยการออกกําลังกายอยางมีแบบแผน รูปแบบการออกกําลังกาย การจูงใจให
ออกกําลังกาย การเตรียมความพรอมกอนการออกกําลังกาย ระยะเวลาในการออกกําลังกายและ
ความสม่ําเสมอในการออกกําลังกาย  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง  การกระทําทางบวกท่ีปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม 
สมํ่าเสมอจนเปนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม      
ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 2  ดานคือ ดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ
และดานการออกกําลังกาย 
 หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ หมายถึง การปฏิบัติตนในเร่ืองการกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี 
ถูกตองตามหลักโภชนาการตามคําแนะนําของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2546  
 การออกกําลังกาย หมายถึง การออกกําลังกายอยางมีแบบแผน การเตรียมความพรอมกอน
การออกกําลังกาย  การจูงใจใหออกกํา ลังกาย  ระยะเวลาในการออกกํา ลังกาย  รูปแบบ                     
การออกกําลังกายและความสมํ่าเสมอในการออกกําลังกาย  
  บุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติงาน
ในศูนยสงเสริมอุตสาหกรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจําและ
ลูกจางช่ัวคราว ซ่ึงปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ
การออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ไดรับประโยชน 
ดังนี้  

1. ไดขอมูลพื้นฐานสําหรับองคกร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปใชในการสงเสริม 
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรตอไป 
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2. เปนแนวทางใหกับบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 จังหวัดเชียงใหม               
ในการบริโภค และปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ                      
การออกกําลังกาย 

3. เปนแนวทางในการศึกษาเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพดานอ่ืนๆของบุคลากรศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ตอไป 

 


