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บทคัดย่อ:

ในกระแสโลกาภิวัตน์เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชากรไทยจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนกึ่งเมือง
และเมืองมากขึน้ อาจกระทบต่อสุขภาพ  สถานการณ์วถิ ชี วี ติ สุขภาพของประชากรไทยมีขอ้ มูลค่อนข้างจำ�กัดโดยเฉพาะ
แรงงานภาคเกษตรกรรม การศึกษานี้ต้องการสำ�รวจสภาวะวิถีชีวิตสุขภาพของแรงงานภาคเกษตรในพื้นที่ของ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง จำ�นวน 340 คน ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ (chi-square test) ทีร่ ะดับ a=0.05 ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกร
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 31-59 ปี เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาประถมศึกษา เกือบร้อยละ 66 เป็นเจ้าของทีท่ �ำ กิน
และร้อยละ 34.1 รับจ้างทำ�เกษตรกรรมไม่มีสวนหรือนาของตนเอง ข้อมูลประวัติสุขภาพเกี่ยวกับโรคประจำ�ตัว
และวิถีชีวิตสุขภาพ พบว่าร้อยละ 43.8 มีประวัติเป็นโรคประจำ�ตัวเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน กลุม่ อาการหอบหืดและภูมแิ พ้ เป็นต้น ร้อยละ 97.1 ไม่มเี พศสัมพันธ์นอกสมรสในช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมา
ร้อยละ 89.1 และ 75.9 ไม่มีการเสพสารเสพติดใดๆ รวมทั้งบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ตามลำ�ดับ
เพียงร้อยละ 22.4 มีการออกกำ�ลังกายอย่างสม่�ำ เสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 ครัง้ ครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที ร้อยละ
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย China Medical Broad ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่าน
	คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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46.8 สามารถจัดการความเครียดได้ดี และร้อยละ 49.7 รับประทานอาหารอย่างเหมาะสมตามหลักโภชนาการ คะแนนเฉลีย่
ของวิถชี วี ติ สุขภาพเท่ากับ 14.2±1.8 คะแนน (คะแนนสูงสุด=18 คะแนนต่�ำ สุด=6) ร้อยละ 55.1 มีคะแนนอยูใ่ นระดับสูง
ร้อยละ 42.3 มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีศ่ กึ ษา พบว่า ประวัตสิ ขุ ภาพเกีย่ วกับ
โรคประจำ�ตัวมีความสัมพันธ์กับระดับคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพในระดับสูงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.0001)
โดยเกษตรกรที่ไม่มีประวัติเป็นโรคประจำ�ตัวจะมีโอกาสมีระดับคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพในระดับสูง สูงกว่าเกษตรกร
ที่มีประวัติเป็นโรคประจำ�ตัวเป็น 124.9 เท่า (OR=124.9 ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95% CI)=57.2-272.7)
การกระตุ้นให้เกิดพลังการสร้างเสริมสุขภาพน่าจะเป็นแนวทางที่สำ�คัญเพื่อเพิ่มวิถีชีวิตสุขภาพที่ดี
คำ�สำ�คัญ: เกษตรกร, ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, วิถีชีวิตสุขภาพ

Abstract:

The change of lifestyle in the globalization era may affect human health. Data towards health
lifestyle status among Thai population, especially agricultural workers are limited. This study attempted
to assess the health lifestyle status among agricultural workers in Prachuabkirikhan Province. The study
involved 340 voluntary agricultural workers, male and female with age 20 years and over. All participants
were interviewed with a structured questionnaire towards socio-demographic characteristics, personal
health history, and health lifestyle. Data were analyzed using descriptive statistics and chi-square test
at a=0.05. Results revealed that most of studied agricultural workers aged 31-59 years and finished
only the primary education. Almost 66% had own farm. For personal health history and health lifestyle,
it was found that 40% had history of underlying diseases including heart disease and hypertension, DM,
asthma and allergy, 97.1% had no history of extramarital sex relation in the last year, 89.1% had no
history of injecting drug use or smoking, and 75.9% had no history of regular alcohol consumption.
Only 22.4% had regular exercise (3-5 times per week, 30 minutes and over), 46.8% had good stress
management, and 49.7% had optimal dietary. Overall mean score of health lifestyle was 14.2±1.8
(Maximun=18, Minimum=6). About 55.1% had high score level and 42.3% had moderate score level.
Additionally, the association between studied variables and the high score level of health lifestyle
was analyzed, the result found that only the personal health history towards underlying diseases was
significantly associated with the high score level of health lifestyle, p<0.0001. Agricultural workers who
had no history of underlying diseases had the probability of having high score level of health lifestyle
than those who had history of underlying diseases 124.9 times (OR=124.9, 95% CI=57.2-272.7). Health
promotion empowerment should be strengthened to improve healthy lifestyle.     
Keywords: agricultural workers, health lifestyle, related factors
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การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมทำ�ให้
จากกระแสหลั ก ของการพั ฒ นาที่ นำ �ไปสู่ ภ าวะ วิถชี วี ติ ของคนเปลีย่ น ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพขึน้ โรคที่
ความทันสมัยในกระแสโลกาภิวัตน์ ทิศทางการพัฒนา เกิดจากการดำ�เนินวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่เป็นโรค
ประเทศทีข่ าดความสมดุล กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม เรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง
(industrialization) และการเป็นเมือง (urbanization) โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคความดัน
ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างทางสังคมไทย โลหิตสูง และความเครียด เป็นต้น3-6  วิถีชีวิตที่เน้นวัตถุ
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในวิถชี วี ติ เงินตรา  ไม่เห็นความสำ�คัญของวัฒนธรรมเดิม  อาจทำ�ให้
(lifestyle) ของคนเปลี่ ย นจากวิ ถี ชี วิ ต สั ง คมเกษตร สูญเสียวัฒนธรรมทางค่านิยม วิถชี วี ติ ทีด่ งี ามของชุมชนไป
เป็ น สั ง คมอุ ต สาหกรรม จากชุม ชนชนบทเป็นชุม ชน เช่น การเปลีย่ นคูน่ อนเป็นช่องทางนำ�ไปสูก่ ารแพร่ระบาด
กึง่ เมืองและเมือง คำ�ว่า “lifestyle” อาจเรียกว่า วิถชี วี ติ ของโรคเอดส์และโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์7-9  ตลอดจน
แบบแผนการดำ � เนิ น ชี วิ ต แบบแผนชี วิ ต ลี ล าชี วิ ต   การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ก่อนวัยอันควร การทำ�แท้ง
ทัง้ หมดเป็นคำ�ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน  มีผใู้ ห้ความหมาย และการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น Pakholok1 ได้อธิบาย ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง
ความหมายและการประยุกต์ใช้โดยรวบรวมจากเอกสาร ปัญหาการอยูร่ ว่ มกันลักษณะชุมชนอย่างแออัด สุขอนามัย
ต่างๆ โดยมีความหมายรวมๆ ดังนี้ “การที่บุคคลแสดง ของครัวเรือนและสุขอนามัยส่วนบุคคลทีบ่ กพร่องก่อให้เกิด
พฤติกรรมการดำ�เนินชีวิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ โรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี สุ ข อนามั ย ของครั ว เรื อ นและ
ร่างกายของคนนั้นในด้านดีหรือไม่ดีก็ได้ หรือพฤติกรรม สุขอนามัยส่วนบุคคลทีไ่ ม่ดี (poor household hygiene
การดำ� เนิ น ชี วิ ต ที่ บุ ค คลนั้นได้เลือกปฏิบัติ เพื่อคงไว้ and personal hygiene) เช่น โรคภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับ
หรือส่งเสริมให้เกิดความสุขสมบูรณ์ในชีวิตทั้งร่างกาย คุณภาพอากาศ โรคติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิด โรค
และจิตใจตนเอง และเป็นการปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร ซึ่ง อุจจาระร่วง โรคติดเชือ้ ระบบหายใจ เป็นต้น10,11   ปัจจุบนั
ผลการปฏิ บั ติ อ าจจะส่ ง ผลกระทบทั้ ง ด้ า นดี ห รื อ ไม่ ดี มีผทู้ ใ่ี ห้ความสนใจการปรับวิถชี วี ติ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี (healthy
lifestyle) มากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อโรคดังกล่าว2,4,6,12-14   
ต่อบุคคลนั้นได้” เป็นต้น
องค์ ป ระกอบและแนวคิ ด ของวิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาพ วิถีชีวิตสุขภาพประกอบด้วย การดูแลน้ำ�หนักร่างกาย
มีผู้ศึกษาและให้คำ�นิยามอาจใช้คำ�แตกต่างกันบ้าง แต่ ให้เหมาะสม การออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ การ
โดยรวมแล้ ว แนวคิ ด และองค์ ป ระกอบจะใกล้ เ คี ย งกั น    รับประทานอาหารที่เหมาะสม การจัดการความเครียด  
Luksamijarulkul พ.ศ. 25552 ได้ท�ำ การทบทวนเอกสาร การหลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง (เช่ น
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเป็นบทบรรณาธิการ การเสพยาเสพติด รวมทัง้ บุหรีแ่ ละเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลล์  
โดยมีองค์ประกอบของการดำ�เนินวิถีชีวิตสุขภาพ รวม เป็นต้น) การมีเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัย การนอนหลับพักผ่อน
9 ข้อ ประกอบด้วย (1) การออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ ทีเ่ พียงพอ และการมีสขุ อนามัยทีด่ 2ี   อย่างไรก็ดสี ถานการณ์
(2) การรับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ ของวิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาพในประชากรไทยยั ง มี ข้ อ มู ล จำ � กั ด
(3) การจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม (4) การเลิกละ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประชากรกลุม่ เกษตรกร ซึง่ เป็นกลุม่
สารเสพติดใดๆ รวมทั้งบุหรี่ (5) การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ที่ อ าจมี ก ารดำ � เนิ น วิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาพที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
(6) การหลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส (7) การใช้ จากเดิมตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและ
ถุ ง ยางอนามั ย ทุ ก ครั้ ง หากมี เ พศสั ม พั น ธ์ น อกสมรส การปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเกษตรกร
(8) การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ (9) การล้างมือ ในจังหวัดทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วและมีผลผลิตทางการเกษตร
ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องน้ำ�   ทีม่ คี วามสำ�คัญทางเศรษฐกิจ เช่น จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
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เป็นต้น  การศึกษานีต้ อ้ งการสำ�รวจสภาวะวิถชี วี ติ สุขภาพ
ของเกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตร กรณีศกึ ษาในพืน้ ที่
ของจังหวัดหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
วิถีชีวิตสุขภาพของเกษตรกรในจังหวัดนี้ต่อไป
	วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสำ�รวจสภาวะวิถีชีวิตสุขภาพและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ (ตัวแปรด้านสังคมเศรษฐกิจ และตัวแปร
ด้านโรคประจำ�ตัว) ของเกษตรกรหรือแรงงานภาคเกษตร
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัสดุและวิธีการ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ภาคตั ด ขวาง
เก็ บ ตั ว อย่ า งครั้ ง เดี ย วในช่ ว งฤดู ก าลเพาะปลู ก ของ
เกษตรกรหรื อ แรงงานภาคเกษตรที่ ทำ � เกษตรกรรม
สวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก
พืน้ ทีศ่ กึ ษา  เลือกศึกษาทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ซึง่ เป็นจังหวัดทีม่ แี หล่งท่องเทีย่ วและการทำ�เกษตรกรรม
สวนผลไม้ เ ศรษฐกิ จ ที่ สำ � คั ญ จั ง หวั ด หนึ่ ง ของประเทศ
ได้แก่ สับปะรด อ้อย ขนุน ว่านหางจระเข้ และมะม่วง
เป็นหลัก โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรหรือ
แรงงานภาคเกษตรทีย่ ดึ เป็นอาชีพหลัก เพศชายหรือหญิง
อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเป็นโรคหืด
หรื อ หลอดลมอั ก เสบเรื้อรัง หรือมีภาวะที่เป็นปัญหา
ต่อการออกกำ�ลังกาย (เนื่องจากการออกกำ�ลังกายเป็น
องค์ประกอบที่สำ�คัญของวิถีชีวิตสุขภาพที่สำ�คัญ) และ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ใช้ขนาดตัวอย่างที่ค�ำ นวณจาก
สูตรดังนี้ n=Z2a/2P(1-P)/d2 โดยที่ a=0.05, Z2a/2=
1.962, P=สัดส่วนของคนไทย (ผู้ใหญ่อายุเกิน 15 ปี)
ที่มีการออกกำ�ลังกาย (ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของ
วิถชี วี ติ สุขภาพ) ตัง้ แต่ระดับปานกลางขึน้ ไป (ออกกำ�ลังกาย
อย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ) เฉลีย่
ร้อยละ 32=0.3214 และ d=0.05 ดังนั้น n=334 ซึ่ง
การศึกษานี้เก็บตัวอย่าง 340 คน
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	ขั้นตอนการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เริ่มด้วยการสุ่มอย่างง่าย (simple random
sampling) โดยการจับฉลากอำ�เภอ 3 อำ�เภอจาก 7 อำ�เภอ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ อำ�เภอปราณบุรี อำ�เภอ
เมือง และอำ�เภอกุยบุรี จากนัน้ สุม่ ตำ�บล (โดยการจับฉลาก)  
อำ�เภอละ 2 ตำ�บล รวม 6 ตำ�บล และสุม่ หมูบ่ า้ น (โดยการ
จับฉลาก) ตำ�บลละ 2 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน  
สุดท้ายสุ่มครัวเรือนโดยใช้เลขที่บ้าน หมู่บ้านละ 28-29
ครัวเรือน  รวม 340 ครัวเรือน ใน 1 ครัวเรือนจะเลือก
ผูท้ ที่ �ำ หน้าทีเ่ กษตรกรเป็นอาชีพหลัก และใช้เวลาส่วนใหญ่
ทำ�งานด้านการเกษตรซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์คดั เข้า 1 คน
เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวม 340 คน
เครื่องมือการวิจัย
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ แ บบสอบถามแบบมี โ ครงสร้ า ง  
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ลักษณะทางสังคมประชากรของผูต้ อบ  ส่วนที่ 2  ประวัติ
สุขภาพของผู้ตอบโดยเน้นโรคประจำ�ตัว และส่วนที่ 3
การดำ�เนินวิถีชีวิตสุขภาพตามแนวทางปฏิบัติวิถีชีวิต
สุขภาพของ Luksamijarulkul2  ซึง่ รวบรวมจากแนวคิด
และผลงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ มี 9 ข้อ
ดังกล่าวมาแล้ว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ “ปฏิบตั ิ
สม่ำ�เสมอ=2 คะแนน” “ปฏิบัติบางครั้ง=1 คะแนน และ
“ไม่ปฏิบตั =ิ 0 คะแนน”  โดยมีคะแนนรวมทัง้ หมด 18 คะแนน
สำ�หรับการแบ่งระดับวิถชี วี ติ สุขภาพ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ ระดับสูง (คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) ระดับปานกลาง
(คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ถึง ร้อยละ 80) ระดับต่� 
ำ (คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60) ตามแนวทางการแบ่งของนิรตั น์ อิมามี15
	ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเริม่ ดำ�เนินการภายหลังจาก
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้งนี้การวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง
“ภาวะสุ ข ภาพของเกษตรกรกั บ การสั ม ผั ส สารกำ � จั ด
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ศัตรูพืช ”รหัสเอกสารรับรองเลขที่ MUPH 2011-154   ตารางที่ 1 (ต่อ)
วันทีใ่ ห้การรับรอง 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 (ผลการศึกษา
ในบทความนีเ้ ป็นข้อมูลพืน้ ฐานการปฏิบตั วิ ถิ ชี วี ติ สุขภาพ ลักษณะทางสังคมประชากร	
ทั่วไป ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ของโครงการ การศึกษา
วิจัยหลัก)
ประถมศึกษา

จำ�นวน (ร้อยละ)
242 (71.2)
74 (21.8)
  4 (1.2)
  6 (1.8)
14 (4.1)

มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ปริญญาตรี
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล  ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
อื่นๆ เช่น ไม่ได้ศึกษาในโรงเรียน
เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เป็นต้น และสถิตวิ เิ คราะห์
  แต่อ่านออกเขียนได้บ้าง เป็นต้น
โดยใช้ chi-square test เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง สถานภาพสมรส
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา (ตัวแปรด้านสังคมเศรษฐกิจ และตัวแปร
โสด
36
ด้านโรคประจำ�ตัว) กับระดับคะแนนของวิถีชีวิตสุขภาพ
คู่
246
หม้าย
58
ระดับสูง โดยกำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ a=0.05
สถานภาพของอาชีพ   
เจ้าของสวน/นา
224
ผลการศึกษา
รับจ้าง
116
	ลักษณะทางสังคมประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง รายได้ (บาท/ปี)              
เกษตรกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 61.8 อายุ
<30,000
73
≥
30,000
221
31-59 ปี ร้อยละ 67.9 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.2   
ไม่ตอบ
46
มีระดับการศึกษาเพียงประถมศึกษา มีเพียงร้อยละ 5.9
(รายได้เฉลี่ย 73,212.20±1,241.4 บาท/ปี
ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญา ร้อยละ 72.4 สมรสและ
  สูงสุด 600,000 บาท ต่ำ�สุด 3,000 บาท)

อยู่ร่วมกัน ร้อยละ 65.9 เป็นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของ
และร้อยละ 34.1 รับจ้างทำ�การเกษตรไม่มีสวนหรือนา
ของตนเอง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างเกษตรกร
จำ � แนกตามลั ก ษณะทางสั ง คมประชากร
(n=340)
ลักษณะทางสังคมประชากร	

จำ�นวน (ร้อยละ)

อายุ (ปี)            
<30
28 (8.2)
31-59
210 (61.8)
≥60  
102 (30.0)
อายุเฉลี่ย 51.4±15.5 ปี (ต่ำ�สุด 15 ปี สูงสุด 91 ปี)
เพศ                 
ชาย
109 (32.1)
หญิง
231 (67.9)
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รวม

(10.6)
(72.4)
(17.1)
(65.9)
(34.1)
(21.5)
(65.0)
(13.5)

340 (100.0)

ประวัติ สุ ข ภาพเกี่ ย วกับโรคประจำ � ตัวและ
วิถีชีวิตสุขภาพของกลุ่ม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัตสิ ขุ ภาพเกีย่ วกับ
โรคประจำ � ตั ว และวิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาพของเกษตรกรกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 43.8 มีประวัตโิ รคประจำ�ตัวเป็นโรค
เรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและความดันโลหิตสูงพบมากที่สุด
ร้อยละ 24.4 รองลงมา ได้แก่ โรคภูมิแพ้ ร้อยละ 4.6   
และโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวานร้อยละ 3.8  
เป็นต้น (ตารางที่ 2) สำ�หรับวิถชี วี ติ สุขภาพ พบว่า กลุม่
เกษตรกรที่ ศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ วิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาพอย่ า ง
สม่ำ�เสมอในระดับสูง ในประเด็น “การไม่มีเพศสัมพันธ์
นอกสมรสในช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมา ร้อยละ 97.1  ไม่มกี ารเสพ
สารเสพติดใดๆ รวมทั้งบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
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วิถีชีวิตสุขภาพของเกษตรกรไทย

ร้อยละ 89.1 และ 75.9 ตามลำ�ดับ  สำ�หรับวิถชี วี ติ สุขภาพ
ที่มีการปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอค่อนข้างน้อย ได้แก่ การ
ออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5
ครัง้ ครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที  รอ้ ยละ 22.4  ความสามารถ
ในการจัดการความเครียดได้ดี ร้อยละ 46.8 และการ
รับประทานอาหารอย่างเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
ร้อยละ 49.7 เมื่อประเมินในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยของ
วิถชี วี ติ สุขภาพเท่ากับ 14.2±1.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม
18 คะแนน  จัดอยูใ่ นระดับปานกลางเกือบระดับสูง  และ
เมื่อแบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ พบว่าร้อยละ 55.3
มีระดับคะแนนของวิถีชีวิตสุขภาพโดยรวมในระดับสูง   
ร้อยละ 42.3 มีระดับคะแนนปานกลาง  มีเพียงร้อยละ 2.4
ทีม่ รี ะดับคะแนนของวิถชี วี ติ สุขภาพในระดับต่� 
ำ (ตารางที่ 3)

	ปั จ จั ย ที่มีความสั ม พันธ์ กับระดับคะแนน
วิถีชีวิตสุขภาพในระดับสูง
เมือ่ นำ�ปัจจัยทีศ่ กึ ษามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั
ระดับคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพในระดับสูง พบว่าประวัติ
สุขภาพเกี่ยวกับโรคประจำ�ตัวมีความสัมพันธ์กับระดับ
คะแนนวิถชี วี ติ สุขภาพในระดับสูงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p<0.0001) โดยเกษตรกรทีไ่ ม่มปี ระวัตเิ ป็นโรคประจำ�ตัว
จะมี โ อกาสมี ร ะดั บ คะแนนวิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาพในระดั บ สู ง
สูงกว่าเกษตรกรทีม่ ปี ระวัตเิ ป็นโรคประจำ�ตัว เป็น 124.9
เท่า (OR=124.9, 95% CI=57.2-272.7, p<0.0001)
ตารางที่ 4

วิจารณ์

ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาการพั ฒ นาประเทศส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นำ�ไปสู่ภาวะ
ตารางที่ 2 ประวัติสุขภาพเกี่ยวกับโรคประจำ�ตัว (โรค ความทันสมัยเชิงวัตถุ ขาดความสมดุล การทำ�มาหากิน
เรือ้ รัง) ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรทีศ่ กึ ษา ที่จำ�เป็นต้องดิ้นรนต่อสู้กับความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ
   
ตลอดจนการแข่งขันแก่งแย่งกันในอาชีพการงานและ
ประวัติสุขภาพเกี่ยวกับ
จำ�นวน (ร้อยละ)
รายได้  วิถชี วี ติ ครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากครอบครัว
โรคประจำ�ตัว (โรคเรื้อรัง)
ขยายเป็ น ครอบครั ว เดี่ ย วมากขึ้ น ผู้ ที่ ยั ง อยู่ ใ นอาชี พ
ประวัติสุขภาพเกี่ยวกับโรคประจำ�ตัว
เกษตรกรมีสัดส่วนลดลง ส่วนใหญ่มีอายุมาก แต่เดิม
ไม่มี
191 (56.2)
เกษตรกรจะมีที่ทำ�กินเป็นของตนเอง ปัจจุบันมีที่ทำ�กิน
มี (149 ราย หรือร้อยละ 43.8) ดังนี้                                                      ลดลง การศึกษานีพ
้ บว่าอายุเฉลี่ยของเกษตรกร 51.4 ปี
โรคความดันสูง/หัวใจ
83 (24.4)
และกว่าร้อยละ 34.1 ของเกษตรกรไม่มีสวนหรือนาของ
โรคภูมิแพ้
16 (4.6)
ตนเอง ต้องรับจ้างทำ�สวนหรือทำ�นา นอกจากนีส้ ว่ นใหญ่
โรคความดันสูงร่วมกับเบาหวาน
13 (3.8)
มีการศึกษาน้อย ร้อยละ 71.2 จบการศึกษาระดับประถม
โรคเบาหวาน
  8 (2.3)
ศึกษา ซึ่งอาจส่งผลถึงระดับรายได้ การศึกษานี้พบว่า
โรคกระเพาะอาหาร
  7 (2.1)
รายได้เฉลี่ยต่อปีเพียง 73,212.20 บาท อาจไม่เพียงพอ
โรคเกาต์
  7 (2.1)
โรคไตร่วมกับภาวะโลหิตจาง
  4 (1.2)
สำ � หรั บใช้ จ่ า ย สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว นทำ �ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด
โรคตับ
  3 (0.9)
ปัญหาสุรา ยาเสพติด อาชญากรรม การฆ่าตัวตาย และ
โรคไตร่วมกับโรคเกาต์
  2 (0.6)
ปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกร
โรคกระเพาะอาหารร่วมกับโลหิตจาง
  2 (0.6)
กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 43.8 มีโรคประจำ�ตัว ส่วนใหญ่
โรคมะเร็งร่วมกับภาวะโลหิตจาง
  2 (0.6)
เป็นโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบไหลเวียน
โรคตับร่วมกับภาวะโลหิตจาง
  1 (0.3)
โรควัณโรคร่วมกับภาวะโลหิตจาง
  1 (0.3)               โลหิต เช่น โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 64.4
ของผู้มีประวัติ  อย่างไรก็ดีการมีประวัติสุขภาพดังกล่าว
รวม
340 (100.0)
อาจเป็นผลมาจากการดำ�เนินวิถีชีวิตสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
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เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำ�ลังกาย การรับประทาน
อาหารไม่สมดุลตามหลักโภชนาการ และการขาดการ
จัดการความเครียดอย่างเหมาะสม3,5,12-14  ซึง่ การศึกษานี้
มีข้อมูลสนับสนุน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีเพียงร้อยละ 22.4
เท่านั้นที่มีการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ �เสมอ ร้อยละ
49.7 ที่รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
อย่างสม่ำ�เสมอ และเพียงร้อยละ 46.8 ที่สามารถจัดการ
กับความเครียดได้อย่างน่าพอใจ ประกอบกับการขาดการ
ออกกำ�ลังกาย และการจัดการความเครียดไม่เหมาะสม

Luksamijarulkul P, et al.

อาจทำ�ให้อ้วน ไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคหัวใจและ
ความดันโลหิตสูงได้3,5 นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิต
ที่เปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตแบบเดิม วิถีชีวิตการทำ�งานใน
กระแสโลกาภิวตั น์ ทำ�ให้คนหมกมุน่ อยูแ่ ต่ในเรือ่ งขาดทุน
กำ�ไรทางวัตถุเงินตราเป็นใหญ่ คนทำ�งานหามรุ่งหามค่ำ�
โดยพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำ�ให้ร่างกายอ่อนเพลีย และ
เครี ย ดส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ 2 การศึ ก ษานี้ พ บว่ า
เพียงร้อยละ  63.2 ทีม่ กี ารพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ
ในแต่ละวันสม่ำ�เสมอ

ตารางที่ 3 จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติวิถชี ีวิตสุขภาพของเกษตรกรที่ศึกษา
จำ�แนกตามความสม่ำ�เสมอในการปฏิบัติวิถีชีวิตสุขภาพ (n=340)
วิถีชีวิตสุขภาพ

ปฏิบัติสม่ำ�เสมอ
จำ�นวน (ร้อยละ)

ปฏิบัติบางครั้ง
จำ�นวน (ร้อยละ)

ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่ตอบ
จำ�นวน (ร้อยละ)

76 (22.4)

179 (52.6)

85 (25.0)

169 (49.7)

168 (49.4)

3 (0.9)

159 (46.8)

163 (47.9)

18 (5.3)

303 (89.1)
258 (75.9)

26 (7.6)
79 (23.2)

11 (3.2)
3 (0.9)

1. ท่านออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมออย่างน้อยครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย
5 ครั้ง
2. ท่านรับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ครบทุกหมู่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ
อย่างน้อย 1 มื้อ
3. ท่านคิดว่าในชีวิตประจำ�วันท่านสามารถจัดการ
ความเครียดได้อย่างน่าพอใจ
4. ปัจจุบันท่านไม่เสพสารเสพติดใดๆ รวมทั้งบุหรี่
5. ปัจจุบันท่านไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น
6. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
นอกสมรส
7. ท่านใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งหากมีเพศสัมพันธ์
นอกสมรส
8. ท่านนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทุกวัน
9. ท่านล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและ
หลังออกจากห้องน้ำ� 
  ค่าเฉลี่ย (X) ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

330 (97.1)

  3 (0.9)

6 (1.8)

318 (93.5)

14 (4.1)

6 (1.8)

215 (63.2)
233 (68.5)

109 (32.1)
92 (27.1)

16 (4.7)
14 (4.1)

             14.2±1.8 (จากคะแนนเต็ม 18)
         ค่าต่ำ�สุด (Min)=6 ค่าสูงสุด (Max)=18

หมายเหตุ กลุ่มที่มีคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีในระดับสูง (≥14.4-18 คะแนน) ร้อยละ 55.3
กลุ่มที่มีคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีในระดับปานกลาง (≥10.8-14.3 คะแนน) ร้อยละ 42.3
กลุ่มที่มีคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีในระดับต่ำ� (<10.8 คะแนน) ร้อยละ 2.4
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พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล และคณะ

วิถีชีวิตสุขภาพของเกษตรกรไทย

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพระดับสูงกับตัวแปรด้านสังคมประชากรและประวัติ
สุขภาพเกี่ยวกับโรคประจำ�ตัวในกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ศึกษา
ระดับคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพ
ตัวแปรด้านสังคมประชากร
และประวัติสุขภาพ
ตัวแปรด้านสังคมประชากร
อายุ (ปี)                       
<30
     ≥30
เพศ                              
ชาย
     หญิง
สถานภาพสมรส           
โสด
คู่
หย่า/แยก
ระดับการศึกษา           
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อุดมศึกษา
ตัวแปรด้านประวัติโรคประจำ�ตัว
ไม่มี
มี

ระดับต่ำ�
และ
ปานกลาง

Odds ratio
(95% CI)

p-value
(χ2-test)

15   
172  

13
140

  0.9 (0.4-2.0)
  1.0

0.4283

56  
131  

53
100

  0.8 (0.5-1.3)
  1.0

0.5101

22  
134  
31

14
112
27

  1.4 (0.6-3.2)
  1.0 (0.6-1.9)
  1.0

0.5834
0.8881

132
43   
  5  

110
31
  5

  1.2 (0.3-4.3)
  1.4 (0.4-5.2)
  1.0

0.7773
0.6268

175       
12       

16
137

124.9 (57.2-272.7)
  1.0

ระดับสูง

<0.0001*

*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ α=0.05

วิถชี วี ติ ทีม่ หี ลากหลายคู่ การเปลีย่ นคูน่ อนกันบ่อย
นำ�ไปสูพ่ ฤติกรรมการสำ�ส่อนทางเพศเป็นช่องทางนำ�ไปสู่
การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์7,8   
อย่างไรก็ดีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษายังมีพฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศทีด่ ี ร้อยละ 97.1 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส
ในช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมา และร้อยละ 93.5 จะใส่ถงุ ยางอนามัย
ทุกครั้งหากมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส นอกจากนี้ร้อยละ
89.1 และ 75.9 ไม่เสพยาเสพติด และเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลล์
อาจมีบางครั้งบางคราวเท่านั้นเวลาออกงานสังคมหรือ
สังสรรค์ในงานเทศกาล ร้อยละ 68.5 มีพฤติกรรมการล้างมือ
80

ก่อนรับประทานอาหารสม่ำ�เสมอ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
สามารถลดการติดเชื้ออุจจาระร่วงได้เป็นอย่างดี11   เมื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับระดับ
คะแนนวิถชี วี ติ สุขภาพในระดับสูง พบว่า ปัจจัยด้านประวัติ
สุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บโรคประจำ� ตั ว เพี ย งปั จ จั ย เดี ย ว
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ระดับคะแนนวิถชี วี ติ สุขภาพในระดับ
สูง  p<0.0001 โดยกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่มปี ระวัตโิ รคประจำ�ตัว
จะมี โ อกาสมี ร ะดั บ คะแนนวิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาพในระดั บ สู ง
มากกว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ป ระวั ติ เ ป็ นโรคประจำ � ตั ว
ประมาณ 124 เท่า (OR=124.9, 95% CI=57.2-272.7)   
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ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น สาเหตุ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น หรื อ เป็ น ผลลั พ ธ์
ต่อกันก็ได้ ซึ่งต้องการการศึกษาต่อไป สำ�หรับปัจจัย
ด้านสังคมเศรษฐกิจ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ อาจเนื่องจากกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่ม
ที่มีพฤติกรรมสุขภาพและมีบริบทด้านสังคมเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน14
อย่ า งไรก็ ดี การศึ ก ษานี้ เ ป็ น เพี ย งการศึ ก ษา
เบื้องต้นที่เน้นวิถีชีวิตสุขภาพทั่วไปยังไม่เจาะประเด็น
วิถชี วี ติ ในการประกอบอาชีพ ซึง่ ทีมงานวิจยั กำ�ลังดำ�เนิน
การเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้ง
ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะได้น�ำ เสนอต่อไป เพือ่ พัฒนา
แนวทางทีม่ ุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรมีวิถีชีวิตสุขภาพที่ดี มีค่านิยม ความรู้ และ
เจตนารมณ์ทมี่ งุ่ มัน่ ในการมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี นำ�ไปสู่
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งสังคมและ
จิตวิญญาณ ควรมาสนับสนุนปลูกสร้างวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต พอเพี ย งที่ รู้ จั ก พอและมี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
ไม่ประมาทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency
economy) นอกจากนี้การสร้างสิ่งเอื้อและการเสริมพลัง
ทางสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
น่าจะเป็นแนวทางในการปรับวิถีชีวิตสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น14,16,17   

สรุป

การศึกษาสภาวะวิถีชีวิตสุขภาพของแรงงาน
ภาคเกษตรในพืนที่ข
้ องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน
340 คน พบว่าเกษตรกรที่เป็นกลุม่ ตัวอย่าง ร้อยละ
40 มีประวัติโรคประจำ�ตัวเป็นโรคเรือ้ รัง ร้อยละ 97.1
ไม่ มีเพศสั ม พันธ์ น อกสมรสในช่ วง 1 ปีที่ผ่ าน มา
ร้อยละ 89.1 และ 75.9 ไม่มกี ารเสพสารเสพติดใดๆ
รวมทั้งบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ตามลำ�ดับ
สำ�หรับการออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที
พบเพียงร้อยละ 22.4 ร้อยละ 46.8 สามารถจัดการ
ความเครียดได้ดี และร้อยละ 49.7 รับประทานอาหาร
อย่างเหมาะสมตามหลักโภชนาการ คะแนนเฉลี่ย
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ของวิถีชีวิตสุขภาพเท่ากับ 14.2±1.8 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม=18) ร้อยละ 55.1 มีคะแนนอยูใ่ นระดับ
สูง ร้อยละ 42.3 มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
เมือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษา พบว่า
ประวัติสขุ ภาพเกี่ยวกับโรคประจำ�ตัวมีความสัมพันธ์
กับระดับคะแนนวิถีชีวิตสุขภาพในระดับสูงอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.0001) โดยเกษตรกรที่ไม่มี
ประวัติเป็นโรคประจำ�ตัวจะมีโอกาสมีระดับคะแนน
วิถีชีวิตสุขภาพในระดับสูง สูงกว่าเกษตรกรที่มีประวัติ
เป็นโรคประจำ�ตัว เป็น 124.9 เท่า (OR=124.9, 95% CI=
57.2-272.7)
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