
บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ
การออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและดานการ          
ออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสากรรมภาคท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชใน
การศึกษาเปนบุคลากรของศูนยสงเสริมอุตสากรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ท่ีปฏิบัติงานในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 100 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี หาคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  
สรุปผลการศึกษา 
 ประชากรจํานวน 100 คน เปนเพศชายรอยละ 53.00 มีสถานภาพสมรสรอยละ 72.00        
อายุระหวาง 50 – 59 ป รอยละ 44.00 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 47.00 ไมมีโรคประจําตัว
รอยละ 75.00 โดยประชากรสวนใหญมีการปฏิบัติตนท่ีสงเสริมสุขภาพเกือบทุกขอ ยกเวน               
การรับประทานอาหารที่มีผงชูรสและการดื่มชา กาแฟ รอยละ 87 และ 70 ตามลําดับ 

การสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการโดยรวมอยูในระดับ

ดี (μ = 1.89 ,σ = 2.20) เม่ือพิจารณาแตละหลักปฏิบัติพบวา หลักท่ี 1 กินอาหารใหครบ 5 หมู แต
ละหมูใหหลากหลายและหม่ันดูแลน้ําหนักตัว ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดี ยกเวนการ

รับประทานอาหารซํ้าๆ (μ = 1.41 ,σ = 0.62) และการช่ังน้ําหนักตัว (μ = 1.37 , σ = 0.82) ซ่ึงมี
การปฏิบัติอยูในระดับพอใช หลักท่ี 2 กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปน           

บางม้ือ ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก คือ การรับประทานขาวเปนอาหารหลัก (μ = 2.63 ,

σ = 0.63) สวนการรับประทานขาวกลอง ขาวซอมมืออยูในระดับพอใช (μ = 1.02 ,σ = 0.66)   

หลักท่ี 3 กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดี (μ = 2.19 , 

σ = 0.62) หลักท่ี 4 กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา ประชากรมีการปฏิบัติ 

อยูในระดับดีเกือบทุกขอ ยกเวนการรับประทานปลานํ้าจืด (μ = 1.43 , σ = 0.56) ปลาน้ําเค็ม           

(μ = 1.16 ,σ = 0.50) และธัญพืช (μ = 1.22 , σ = 0.56) มีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช หลักท่ี 5 

ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช (μ = 1.31 , σ = 0.50) หลักท่ี 6 
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กินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดี ยกเวนการรับประทานอาหาร

ทอด (μ = 1.37 , σ = 0.66) ซ่ึงมีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช หลักท่ี 7 หลีกเล่ียงการกินอาหาร

หวานจัดและเค็มจัด ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดี (μ = 1.99 , σ = 0.33) หลักท่ี 8 กินอาหาร

ท่ีสะอาดปราศจากสารปนเปอน ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดี (μ = 2.49, σ = 0.39) และ

หลักท่ี 9 งดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับดี (μ = 2.12 ,          

σ = 0.77) 
การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย ประชากรมีการออกกําลังกายรอยละ 90.00 

ซ่ึงมีรูปแบบการออกกําลังกายอยูในระดับดี ประกอบดวยการออกกําลังกายรวมกับผูอ่ืน (μ = 1.76, 

σ = 0.95) และการออกกําลังกายเวลาเย็น (17.00 น. – 19.00 น.) (μ = 1.64 ,σ = 0.98) สําหรับ            

การปฏิบัติตามหลักการออกกําลังกาย ประชากรมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับดี (μ = 1.75,              

σ = 0.32) ยกเวนการใชอุปกรณในการออกกําลังกาย (μ = 1.44 , σ = 0.92) การออกกําลังกาย

แมวาจะรูสึกเหนื่อยจากการทํางาน (μ = 1.44 , σ = 0.91) และการออกกําลังกายหลังอาหาร 1-2 

ช่ัวโมง (μ = 1.06 , σ = 0.90) มีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช 
   

 อภิปรายผล 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 

ประการและการออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 100 คน ผูศึกษาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 
  วัตถุประสงคขอท่ี 1 การสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 
ประการ ผลการศึกษาพบวา ประชากรมีการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 
9 ประการโดยรวมอยูในระดับดี แสดงใหเห็นวา การดําเนินชีวิตประจําวันของประชากรมีการ            
สรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการอยางสม่ําเสมอ อาจเนื่องจาก
ประชากรมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 58) ซ่ึงบุคคลที่มีระดับ
การศึกษาสูงยอมมีความรู ความเขาใจและใสใจสุขภาพจนนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพท่ีดี          
สอดคลองกับแนวคิดของ Pender, N.J. (1996) ท่ีวา ผูท่ีมีการศึกษาสูงยอมมีโอกาสแสวงหาส่ิงท่ีเปน
ประโยชนหรือเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพไดมาก นอกจากนี้ประชากรสวนใหญ
เปนผูใหญวัยกลางคน (รอยละ 75) ซ่ึงถือเปนวัยท่ีผานการทํางาน อาชีพหรือมีชีวิตครอบครัว                 
มาระยะหน่ึงแลวจึงทําให มี ศักยภาพในการเ รียนรูและมีประสบการณ ชีวิตหลายๆดาน                      
(ศรีเรือน   แกวกังวาน, 2545) จึงสงผลใหมีความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองการรับประทานอาหาร 
รวมถึงมีการสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการดีตามไปดวย ท้ังนี้
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หากประชากรมีการปฏิบัติใหอยูในระดับดีอยางตอเนื่องจะสงผลใหมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง          
ไมเจ็บปวยดวยโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ            
ปยะรัตน   ใจโต (2543) ท่ีศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานอาหารของกลุมตัวอยาง    
อยูในระดับดี อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาคร้ังนี้แมจะพบวา ประชากรมีการปฏิบัติตามหลัก
โภชนบัญญัติ 9 ประการโดยรวมอยูในระดับดี แตเม่ือพิจารณาแตละหลักการปฏิบัติสามารถ
อภิปรายไดดังนี้  
 หลักท่ี 1 กินอาหารใหครบ 5 หมูแตละหมูใหหลากหลายและหม่ันดูแลน้ําหนักตัว               
ผลการศึกษาพบวา ประชากรมีการปฏิบัติเร่ืองการรับประทานอาหารซํ้าๆกันอยูในระดับพอใช         
แสดงวา ประชากรมีการรับประทานอาหารซํ้าๆกันบอยคร้ัง ซ่ึงเปนการปฏิบัติท่ีควรปรับปรุง           
เพราะการรับประทานอาหารซํ้าๆกันบอยครั้งนั้น จะทําใหรางกายไดรับสารอาหารไมครบถวน 
หลากหลายตามท่ีตองการ รวมท้ังอาจทําใหไดรับสารอาหารบางอยางมากเกินไปหรือนอยเกินไป 
ดังนั้นประชากรกลุมนี้จึงควรเลือกรับประทานอาหารท่ีแตกตางไปจากรูปแบบเดิมท้ังชนิดอาหาร 
วิธีปรุงและวัตถุดิบท่ีใช โดยเฉพาะผักและผลไมท่ีมีตามฤดูกาล เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหาร
ตามท่ีตองการ (Savige and others, 1997) นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวา ประชากรมีการดูแล
น้ําหนักตัวโดยการชั่งน้ําหนักในระดับพอใช ท้ังนี้อาจเนื่องจากขาดการตระหนักถึงความสําคัญของ
น้ําหนักตัวท่ีเปล่ียนแปลงเพราะการช่ังน้ําหนักเปนเคร่ืองบงช้ีท่ีสําคัญของภาวะสุขภาพ ถาน้ําหนัก
ตัวนอยกวาเกณฑหรือผอมจะทําใหรางกายออนแอเจ็บปวยไดงาย แตหากน้ําหนักตัวมากเกินเกณฑ
หรืออวนจะเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและโรค ความดันโลหิตสูง               
(กรมอนามัย, 2546) ซ่ึงจากขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของการศึกษาคร้ังนี้พบวา ประชากรเปนโรค
ความดันโลหิตสูง (รอยละ 20) โรคหัวใจ (รอยละ 8) และไขมันในเลือดสูง (รอยละ 32) ดังนั้น          
การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติจึงเปนส่ิงสําคัญ ประชากรควรช่ังน้ําหนักอยางนอยเดือนละ 
1 คร้ัง (กรมอนามัย, 2546)  

หลักท่ี 2 กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ ผลการศึกษาพบวา 
ประชากรรับประทานขาวเปนอาหารหลักอยูในระดับดีมาก และรับประทานผลิตภัณฑท่ีทําจากขาว
เชน ขนมจีน กวยเต๋ียวหรือขนมปงอยูในระดับดี แสดงวา ประชากรมีการรับประทานขาวเปน
ประจําสลับกับผลิตภัณฑท่ีทําจากขาวท่ีมีการรับประทานอยูบอยคร้ัง ท้ังนี้การรับประทานขาวเปน
อาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือพรอมดวยอาหารอื่นท่ีหลากหลายครบ 5 หมูใน
สัดสวนและปริมาณท่ีเหมาะสมจะนําไปสูการมีภาวะโภชนาการท่ีดีมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ                   
(กรมอนามัย, 2546) อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา ประชากรรับประทานขาวกลอง            
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และขาวซอมมือในระดับพอใช การที่ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับพอใชนั้นอาจมีเหตุผล
สอดคลองกับ อบเชย  อ่ิมสบาย (2543) ท่ีสรุปไววา ประชากรไมเคยชิน ยึดติดกับความคิดท่ีวา             
ขาวกลองและขาวซอมมือหุงตมยาก แข็งกระดาง ขาดการตระหนักถึงประโยชนในเร่ืองของสุขภาพ
ท่ีจะไดรับ ประชากรจึงรับประทานขาวขัดขาวมากกวา ในขณะเดียวกันขาวกลองและขาวซอมมือมี
ประโยชนมากกวาขาวขัดขาว ดังขอสรุปของสมใจ  วิชัยดิษฐ (2540) ท่ีวา ขาวกลองและ                    
ขาวซอมมือมีสารอาหารประเภทโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร แรธาตุและวิตามินมากกวาขาวขัดขาว  

หลักท่ี 3 กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา ผลการศึกษาพบวา ประชากรมีการ
รับประทานผักใบเขียว/เหลืองและผลไมตามฤดูกาลอยูในระดับดี แสดงวา ประชากรรับประทาน
ผักและผลไมบอยคร้ัง ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีประชากรอยูในภาคเหนือ ซ่ึงอาหารสวนใหญปรุงจาก
พืชผักพื้นบาน เชน แกงแค ยํา สา และน้ําพริกเคร่ืองจิ้มตางๆ ประกอบกับประชากรกลุมนี้มีความรู
ระดับสูงจึงทําใหตระหนักถึงคุณประโยชนของการรับประทานผักและผลไมบอยคร้ัง ท้ังนี้จาก
ขอมูลของปาริชาติ  สักกะทํานุ (2541) ไดสรุปเร่ืองของผักและผลไมพื้นบานไววา ผักและผลไม              
หลายชนิดมีสรรพคุณทางยาท่ีแตกตางกันอีกท้ังยังมีสารอาหารท่ีใหประโยชนตอรางกาย ชวยใน 
การขับถาย แกปญหาทองผูก ลดการทํางานของลําไส ชวยปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และสามารถปองกันมะเร็งบางชนิดได ซ่ึง
สอดคลองกับขอสรุปของ บรรจบ   ชุณหสวัสดิกุล (2543) ท่ีไดสรุปวา การรับประทานผักและ
ผลไมท่ีเปนแหลงของวิตามิน เกลือแรตลอดจนสารอาหารอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอ
รางกายแมตองการในปริมาณเล็กนอยแตมีประโยชนตอสุขภาพรางกาย และสอดคลองกับการศึกษา
ของ Wardle J., Parmenter K. and Waller J. (2002) ท่ีศึกษาการบริโภคอาหารของวัยผูใหญ          
ในประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม
เปนประจํา 

หลักท่ี 4 กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา ผลการศึกษาพบวา 
ประชากรรับประทานปลาน้ําจืดและปลาน้ําเค็มอยูในระดับพอใช แสดงวา ประชากรรับประทาน
ปลานานๆคร้ัง ดังนั้นประชากรควรรับประทานปลาใหมากข้ึน เนื่องจากประชากรสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 40 – 59 ป (รอยละ 75) ซ่ึงถือเปนผูใหญวัยกลางคนท่ีรางกายหยุดการเจริญเติบโตและเร่ิมมี
การเส่ือมถอย จึงตองการสารอาหารโปรตีนเพื่อชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ โดยโปรตีนท่ีมีคุณภาพ
คือ โปรตีนจากเน้ือปลา ประชากรกลุมนี้จึงควรรับประทานปลาสลับกับเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆเพราะ
ปลาเปนอาหารท่ีหางาย ยอยงายและเปนแหลงโปรตีนท่ีดี มีไขมันนอย หากรับประทานเปนประจํา
จะชวยลดความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ปองกันโรคความจําเส่ือมได                        
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(ชนิกา  ตูจินดา, 2551) นอกจากนี้ปลาเล็กปลานอยยังมีแคลเซียมชวยทําใหกระดูกแข็งแรง และปลา
ทะเลทุกชนิดมีสารไอโอดีนชวยปองกันโรคคอพอก (ปรียานุช แยมวงษ, 2552)  

หลักท่ี 5 ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย ผลการศึกษาพบวา ประชากรมีการปฏิบัติอยูในระดับ
พอใช แสดงวา ประชากรดื่มนมนานๆคร้ัง ท้ังนี้อาจเนื่องจากประชากรบางรายดื่มนมแลวเกิด
อาการทองอืด ทองเสียโดยจะเกิดในผูท่ีดื่มนมไมตอเนื่อง หากดื่มนมเปนประจําต้ังแตเด็กจนโตจะ
ไมพบปญหานี้ วิธีแกไขใหดื่มนมในปริมาณเล็กนอยแลวคอยๆเพิ่มปริมาณเพื่อใหรางกาย               
ปรับสภาพโดยควรดื่มนมหลังอาหารและไมดื่มขณะทองวาง (สุชัย เจริญรัตนกุล, 2550) ในนมมี
แคลเซียมชวยลดความเส่ียงของโรคกระดูกพรุน กระดูกเปราะ และชวยใหระบบประสาทไวตอ          
ส่ิงเรามากข้ึน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2549) โดยประชากรท่ีศึกษาคร้ัง
นี้เปนผูใหญวัยกลางคน ซ่ึงเปนวัยท่ีกระดูกเร่ิมมีการเส่ือมสลายมากข้ึนโดยเฉพาะเพศหญิงเร่ิม เขา
สูภาวะหมดประจําเดือนมีความเส่ียงสูงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน (สุชัย เจริญรัตนกุล, 2550) จึง
ควรดื่มนมหรือผลิตภัณฑท่ีทําจากนมเพิ่มมากข้ึน แมวาผลการศึกษาคร้ังนี้จะไมพบประชากรเปน
โรคกระดูกพรุนก็ตาม แตนมและผลิตภัณฑจากนมเปนอาหารท่ีมีแคลเซียมสูงเหมาะสําหรับบุคคล
ทุกเพศทุกวัย ควรดื่มนมวันละ1-2 แกวควบคูกับการออกกําลังกายเปนประจํา (กรมอนามัย, 2546) 
นอกจากนี้ยังสามารถรับประทานอาหารอ่ืนๆท่ีมีแคลเซียมสูง เชน ปลาเล็กปลานอย กุงฝอย          
ใบชะพลู ใบยอ ใบแค ผักกระเฉดหรือผักคะนา เปนตน ท้ังนี้พืชผักหลายชนิดถือเปนแหลงอาหาร
ท่ีมีแคลเซียมสูงแลวยังมีวิตามิน เกลือแรรวมท้ังใยอาหารท่ีใหประโยชนตอรางกายอีกดวย  
(ประไพศรี  ศิริจักรวาล, 2548) 

หลักท่ี 6 กินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร ผลการศึกษาพบวา ประชากรรับประทานอาหาร
ประเภททอดอยูในระดับพอใช แสดงวา ประชากรรับประทานอาหารประเภททอดบอยคร้ัง ท้ังนี้
เนื่องจากอาหารประเภททอดมีรสชาติท่ีอรอยกวาอาหารประเภทอ่ืนๆ แตหากรับประทานใน
ปริมาณมากเกินความตองการจะเกิดการสะสมในรางกายทําใหเกิดโรคอวนและมีภาวะไขมันใน
เลือดสูงซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงท่ีทําใหเกิดโรคหัวใจได (สิริพันธ   จุลกะรังคะ, 2541) ท้ังนี้จากเหตุผล
ดังกลาวอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหพบวาประชากรบางกลุมมีโรคไขมันในเลือดสูง (รอยละ 32) และ
โรคหัวใจ (รอยละ 8) ดังนั้นประชากรกลุมนี้จึงควรหลีกเล่ียงอาหารประเภททอดและอาหารที่มี
ไขมันสูงทุกชนิดโดยรับประทานอาหารประเภทตม นึ่งแทน หรือใชน้ํามันมะกอกท่ีมีกรดไขมันไม
อ่ิมตัวสูงประกอบอาหารซ่ึงมีผลดีตอสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ, 2552) 
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หลักท่ี 7 หลีกเล่ียงการกินอาหารหวานจัดและเค็มจัด ผลการศึกษาพบวา ประชากร
หลีกเล่ียงการกินอาหารท่ีมีรสหวานจัดและเค็มจัดมีการปฏิบัติอยูในระดับดี ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
ประชากรตระหนักวาหากรับประทานอาหารรสจัดมากเกินไปจนเปนนิสัยจะทําใหเกิดโทษตอ
รางกายไดโดยเฉพาะรสหวานและรสเค็ม แตอยางไรก็ตามจากขอมูลการปฏิบัติท่ีสงเสริมสุขภาพ
และไมสงเสริมสุขภาพของประชากร พบวา ประชากรสวนใหญยังดื่มชา กาแฟ อาจเนื่องจาก
เคร่ืองดื่มดังกลาวทําใหต่ืนตัวและแกงวงขณะทํางานได ท้ังนี้หากดื่มในปริมาณมากจะสงผลใหเกิด
โทษตอรางกายเนื่องจากชามีสารแทนนินที่มีผลทําใหโปรตีนและแรธาตุจากอาหารท่ีไดรับ
ตกตะกอนการดูดซึมของสารอาหารดังกลาวลดลงจนเปนสาเหตุของการเกิดโรคขาดสารอาหาร 
และในกาแฟยังมีสารคาเฟอีนท่ีมีผลตอการกระตุนหัวใจทําใหใจส่ัน หัวใจเตนเร็วกวาปกติเม่ือดื่ม
ติดตอกันเปนเวลานานอาจสงผลใหเกิดโรคหัวใจได นอกจากนี้ยังมีผลตอกระเพาะอาหารทําใหเกิด
แผลในกระเพาะอาหาร ลําไสเล็กอักเสบและโรคน้ํายอยไหลยอนกลับ (ธนาเดช   กมลฉันท, 2548) 
สวนผงชูรสเปนอีกรูปหนึ่งของโซเดียมจัดเปนเคร่ืองปรุงรสท่ีใหรสเค็ม หากรับประทานเปนประจํา
จะทําใหรางกายไดรับโซเดียมเกินความตองการจึงเส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได ท้ังนี้
รางกายควรไดรับโซเดียมปริมาณ 5 กรัม หรือ 1 ชอนชาตอวันเทานั้น (กรมอนามัย, 2546) ดังนั้น
ประชากรกลุมท่ีมีโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 20) จึงควรหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารที่มี         
ผงชูรส  

หลักท่ี 8 กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากสารปนเปอน ผลการศึกษาพบวา ประชากรมีการ
ปฏิบัติถูกตองตามสุขอนามัยโดยเฉพาะการลางผักและผลไมกอนรับประทาน การลางมือกอนและ
หลังการรับประทานอาหารมีการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก ท้ังนี้เนื่องจากประชากรสวนใหญ            
มีการศึกษาระดับสูงและมีอายุระหวาง 40 – 59 ป จึงทําใหมีความรู ความเขาใจและใสใจสุขภาพ            
ตระหนักถึงความสําคัญของสุขอนามัยท่ีดีท่ีจะมีผลตอการสรางเสริมสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวตอไป  

หลักท่ี 9 การงดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ผลการศึกษาพบวา ประชากรมีการปฏิบัติ
เร่ืองการงดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลอยูในระดับดี แสดงวา ประชากรกลุมนี้บางสวนยังมี
การดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลอยูบาง ท้ังนี้เนื่องจากประชากรสวนใหญมีการศึกษาระดับสูงและมี
อายุระหวาง 40 – 59 ป ซ่ึงมีความรู ความเขาใจรวมถึงมีภาระหนาท่ีในการดูแลดานสุขภาพและ
เศรษฐกิจของครอบครัวและคนใกลชิด จึงมีการปฏิบัติอยูในระดับดี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ   
ช่ืนฤทัย   กาญจนะจิตรา และคณะ (2546) ท่ีสรุปวา เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนั้นนอกจากจะสงผล
เสียตอสุขภาพรางกายแลวยังส้ินเปลืองคาใชจายและเกิดความไมสงบในครอบครัวไดอีกดวย  
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วัตถุประสงคขอท่ี 2  การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย ผลการศึกษาพบวา         
ประชากรรอยละ 90 มีการออกกําลังกายและมีการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับดี อาจเน่ืองจาก
ปจจุบันส่ือตางๆไดรวมกันรณรงคใหมีการออกกําลังกายโดยช้ีใหเห็นถึงคุณประโยชนของการ 
ออกกําลังกาย ประชากรซ่ึงมีการศึกษาระดับสูงจึงเลือกรับส่ือและนํามาปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
รวมถึงประชากรรอยละ 90 เห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายจึงมีการรวมกลุมออกกําลังกาย
รวมกันในเวลาเย็น ซ่ึงเปนเวลาหลังเลิกงานท่ีถือเปนเวลาท่ีมีความสะดวก ท้ังนี้จากผลการศึกษา        
ยังพบวา ประชากรมีการออกกําลังกายตามหลักปฏิบัติอยูในระดับดี โดยมีการอบอุนรางกายกอน
ออกกําลังกาย 5 นาที ใชเวลาในการออกกําลังกายอยางนอย 30 นาทีตอคร้ัง มีการผอนคลาย
กลามเน้ือเม่ือตองการหยุดออกกําลังกาย และดื่มน้ําเพียงพอหลังการออกกําลังกาย การปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอจะทําใหรางกายไดรับประโยชนจากการออกกําลังกายอยางเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุป
ของ ดํารง  กิจโกศล (2540) ท่ีวา การออกกําลังกายตามหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยาง
ถูกตอง เหมาะสมและสม่ําเสมอจะชวยสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรงสรางความอดทนใหปอด หัวใจ
และระบบไหลเวียนของเลือดรวมไปถึงความแข็งแรงของกลามเนื้อและขอตอดวย สอดคลอง             
กับการศึกษาของ สุชาดา   ภัยหลีกล้ีและสมไฉน  นาถภากุล (2544) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการ                
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชากรวัยทํางานในเขตเทศบาลนครขอนแกน ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติท่ีดีตามหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา 
การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายท่ีประชากรมีการปฏิบัติอยู ในระดับพอใช 
ประกอบดวย การออกกําลังกายคนเดียว การออกกําลังกายเวลาเชา การออกกําลังกายหลังอาหาร        
1-2 ช่ัวโมง การใชอุปกรณในการออกกําลังกายและการออกกําลังกายแมวาจะรูสึกเหนื่อยจาก       
การทํางาน แสดงใหเห็นวา ประชากรมีการปฏิบัติเปนบางครั้ง ซ่ึงการปฏิบัติดังกลาวแมวาจะมีการ
ปฏิบัติเปนบางคร้ัง แตถือเปนการปฏิบัติท่ีดี เพราะนอกจากประชากรจะมีการออกกําลังกายในเวลา
เย็นหลังเลิกงานเปนประจําแลวในบางคร้ังประชากรยังมีการออกกําลังกายเวลาเชาอีกดวย              
รวมถึงแมวาประชากรจะรูสึกเหนื่อยจากการทํางานแตยังคงมีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยู 
ดังนั้นการปฏิบัติดังกลาวแมวาจะอยูในระดับพอใชมีการปฏิบัติในบางคร้ังเทานั้นแตยังคงมีผลดีตอ
การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 
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ขอเสนอแนะ 
การนําผลการศึกษาไปใช หนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค   

ท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ควรจัดโปรแกรมใหความรูในเร่ืองท่ีบุคลากรมีการปฏิบัติไมถูกตอง โดยให
ตระหนักถึงการรับประทานอาหารท่ีแตกตางไปจากรูปแบบเดิมท้ังชนิดอาหาร วิธีปรุงและวัตถุดิบ
ท่ีใช การรับประทานขาวกลองและขาวซอมมือสลับกับขาวขัดขาว การรับประทานปลาใหมากข้ึน              
การดื่มนมเปนประจําทุกวันอยางนอยวันละ 1 แกว การชั่งน้ําหนักอยางนอยเดือนละ 1 คร้ังรวมท้ัง
ใหตระหนักถึงการหลีกเล่ียงอาหารประเภททอดและอาหารท่ีมีไขมันสูงทุกชนิด หลีกเล่ียงการ
รับประทานอาหารที่มีผงชูรสและหลีกเล่ียงการดื่มชา กาแฟ 
 
 การศึกษาคร้ังตอไป    ควรมีการศึกษาเร่ืองดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยท่ีมีผลตอการสรางเสริมสุขภาพในการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ
และการออกกําลังกายของบุคลากรของหนวยงานนี้ 
 2. การสรางเสริมสุขภาพดานอ่ืนๆของบุคลากรของหนวยงานนี ้


