(เอกสารหมายเลข 5)
สรุปผลการประเมินและติดตามขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตอสุขภาพของกลุมวัยทํางาน
ระหวางพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561
ณ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
บทนํา
การเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกายในประชากรทั่วไป จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย
อุตรดิตถ ตาก โดยวิธีการสํารวจภาคตัดขวาง โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ รวมกับศูนยอนามัยที่ 2
พิษณุโลก ไดดําเนินการประเมินและติดตามขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และการมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอตอสุขภาพของกลุมวัยทํางาน ระหวางพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก
เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก ดังรายละเอียดการประเมินและติดตามขอมูลเฝาระวัง ดังนี้
จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย
อุตรดิตถ
ตาก

วันที่
21-25 พฤษภาคม 2561
18-22 มิถุนายน 2561
25-29 มิถุนายน 2561
9-13 กรกฎาคม 2561
16-20 กรกฎาคม 2561

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ไดดําเนินการสํารวจการมีกิจกรรมทางกายของประชากรทั่วไป ที่มี
อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2546 โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลในประชากรวัย
ผูใหญไวใชในวางแผนการมีกิจกรรมทางกายอยางเปนระบบ โดยใชแบบสอบถามกิจกรรมทางกายระดับโลก
(Global Physical Activity Questionnaire: GPAQ) ซึ่งเปนชุดคําถาม 16 ขอ จัดทําโดยองคการอนามัยโลก
(1) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลัง เพื่อใชในการเฝา
ระวังการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ การมีกิจกรรมทางกายของประชากรทั่วไป จังหวัด โดยวิธีการ
สํารวจภาคตัดขวาง ฉบับนี้ ไดถูกพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2551 ดวยวัตถุประสงคเพื่อให สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดใชเปนแนวทาง ดําเนินการเฝาระวังการมีกิจกรรมทางกายประชากรทั่วไปโดยวิธีการสัมภาษณ ดวย
แบบสอบถาม แบบภาคตัดขวางดวยมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได
ให การสนั บ สนุ น ด า นเทคนิ คและซอฟแวร กับ จังหวัดที่เปน หนว ยเฝาระวังในเครือขายฯรวมทั้งทําหน า ที่
รวบรวมข อ มู ล การสํ า รวจจากทุ ก ๆจั ง หวั ด ที่ ดํ า เนิ น การมาวิ เ คราะห แ ละประมวลผลเป น ข อ มู ล รวมใน
ระดับประเทศ เพื่อจะสามารถชวยอธิบาย สถานการณของการมีกิจกรรมทางกายในประชากรทั่วไป ตลอดจน
บอกแนวโนมการ เปลี่ยนแปลงในแตละภูมิภาคในระยะยาวตอไป
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบประสานงานการสํารวจขอมูลใน ภาคสนาม
และจั ด ที มงานเก็ บ ข อมู ล ขึ้ น มาโดยเฉพาะ ประกอบดว ยนักวิชาการในสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดและ
เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ที่ ถู ก สุ ม เลื อ กได และทั้ ง หมดได รั บ การอบรม วิ ธี ก ารสํ า รวจและการใช

แบบสอบถามกอนดําเนินการ ในแตละทีมควรมีเจาหนาที่อยางนอย 2 คน รวม จํานวน 3 ทีม ซึ่งแตละทีมจะ
เก็บขอมูลประมาณ 3 clusters คือ วัยทํางานตอนตน ตอนกลาง ตอนปลาย ทั้งนี้ เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ
การ ดําเนินงานเก็บขอมูลโดยทีมที่ผานการซักซอมการทํางานแลว
วัตถุประสงคของการเฝาระวังโดยการสํารวจ
1. เพื่อไดขอมูลสถานการณของการมีกิจกรรมทางกายในประชากรทั่วไป ของจังหวัด ที่เขารวมการเฝา
ระวังและของประเทศไทย
2. เพื่อติดตามแนวโนมของรอยละการมีกิจกรรมทางกายในประชากรทั่วไป เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบการมีกิจกรรมทางกายในประชากรทั่วไป
ผูมีสวนสําคัญที่ทําใหไดขอมูลที่มีความถูกตองนาเชื่อถือ ไดแก เจาหนาที่เก็บขอมูลในพื้นที่ และผู
ประสานงานภาคสนาม ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในระดับจังหวัด และนอกจากนี้อาจจะมีทีมงานจาก สวนกลาง
มารวมการสํารวจดวย โดยบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของมี ดังนี้
การคํานวณตอไปนี้ใชคําตอบจากหลายๆ คําถามในแตละหมวด เพื่อใหงายขึ้น จึงจัดคําถาม เปน 4
กลุม พรอมทั้งการกําหนดชื่อตัวแปร และรหัสในสองสดมภขวาดังที่แสดงไวใน แบบสอบถาม
1) กิจกรรมการทํางาน
- มีกิจกรรมที่ทําใหคุณเหนื่อยมาก จนทําใหหายใจแรง หรือหัวใจเตนเร็ว อยางนอย 10 นาทีอยาง
ตอเนื่องหรือไม
- จํานวนวันที่ใชในการทํากิจกรรมในการประกอบอาชีพการงานที่ทําใหคุณเหนื่อยมากในสัปดาห
หนึ่งๆ
- ระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมในการประกอบอาชีพการงานที่ทําใหคุณเหนื่อยมากในสัปดาห
หนึ่งๆมีกิจกรรมที่ทําใหคุณเหนื่อยปานกลาง จนทําใหหายใจแรงหรือหัวใจเตนเร็วกวาปกติ เชน เดินเร็ว อยาง
นอย 10 นาทีอยางตอเนื่องหรือไม
.
- จํานวนวันที่ใชในสัปดาหหนึ่งๆในการทํากิจกรรมทําใหคุณเหนื่อยปานกลาง จนทําใหหายใจแรง
หรือหัวใจเตนเร็ว กวาปกติ
.
- ระยะเวลาที่ใชในแตละวันในการทํากิจกรรมในการประกอบอาชีพการงานที่ทําใหคุณเหนื่อยปาน
กลาง จนทําใหหายใจแรง หรือหัวใจเตนเร็ว กวาปกติ
2) กิจกรรมในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
- มีการเดินหรือถีบจักรยานอยางตอเนื่อง อยางนอย 10 นาที เพื่อเดินทางจากที่หนึ่งไปที่ หนึ่งหรือไม
- จํานวนวันที่ใชในสัปดาหหนึ่งๆ ในการเดินหรือถีบจักรยานตอเนื่องอยางนอย 10 นาที อยาง
ตอเนื่องเพื่อเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือไม
- ระยะเวลาที่ใชแตละวันในการเดินหรือถีบจักรยานเพื่อเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง
3) กิจกรรมที่ทําในเวลาวางเพื่อพักผอนหยอนใจ/สันทนาการ
- มีการเลนกีฬา เลนฟตเนส หรือทํากิจกรรมสันทนาการ จนรูสึกเหนื่อยมากทําให หายใจแรง หอบ
เหนื่อย เปนระยะเวลาตอเนื่องกันอยางนอย 10 นาทีหรือไม
- จํานวนวันที่ใชในสัปดาหหนึ่งๆ ในการเลนกีฬา เลนฟตเนส หรือทํากิจกรรม สันทนาการ จนรูสึก
เหนื่อยมากทําใหหายใจแรง หอบเหนื่อย
- ระยะเวลาที่ใชแตละวันการเลนกีฬา เลนฟตเนส หรือทํากิจกรรมสันทนาการ จน รูสึกเหนื่อยมากทํา
ใหหายใจแรง หอบเหนื่อย

- มีการเลนกีฬา เลนฟตเนส หรือทํากิจกรรมสันทนาการ จนรูสึกเหนื่อยปานกลาง จนทําใหหายใจแรง
หัวใจเตนเร็วกวาปกติ เปนระยะเวลาตอเนื่องกันอยางนอย 10 นาที
- จํานวนวันที่ใชในสัปดาหหนึ่ง ๆในการเลนกีฬา เลนฟตเนส หรือทํากิจกรรมนันทนาการ จนรูสึก
เหนื่อยปานกลาง จนทําใหหายใจแรง หรือหัวใจเตนเร็วกวาปกติ
- ระยะเวลาที่ใชแตละวันการเลนกีฬา เลนฟตเนส หรือทํากิจกรรมสันทนาการจนรูสึก เหนื่อยปาน
กลาง จนทําใหหายใจแรง หรือหัวใจเตนเร็วกวาปกติ
4) พฤติกรรมนั่งๆนอนๆ ระยะเวลาที่ใชแตละวันในการนั่ง การนั่ง ๆ นอน ๆ
ผลการสัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลเบื้องตน พบวา ประชาชนวัยทํางานของจังหวัดพิษณุโลก
มีการใชพลังงานในการทํากิจกรรมทางกายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28 รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ
สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ ทั้งนี้ หมายรวมถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายระดับหนัก
ครั้งละอยางนอย 20 นาที ตอวันเปนเวลา 3 วันหรือมากกวาในหนึ่งสัปดาห หรือทํากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ออกแรง/ออกกําลังกายระดับปานกลาง เปนเวลา 5 วันหรือมากกวาในหนึ่งสัปดาหและ/หรือเดินครั้งละอยาง
นอย 30 นาที ตอวันหรือทํากิจกรรมรวมของการเดิน การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายระดับปานกลาง
หรือทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายระดับหนัก ไดคาอยางนอย 600 Met-minutes/week
ทั้งนี้ ไดนําผลการดําเนินงานและเฝาระวังทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ไปเผยแพร ใชประโยชนในเวปไซด
ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ปญหาและขอเสนอแนะ
1. ขอคําถามในแบบสัมภาษณระดับการมีกิจกรรมทางกาย ขอเสนอแนะ ควรแยกใหชัดเจน เนนสี ตัวหนังสือ
ทึบ
2. ขอมูลทั่วไปในการสัมภาษณ ชื่อ นามสกุล บานเลขที่ น้ําหนัก สวนสูง เสนรอบเอว ขอเสนอแนะ ควร
จัดกลุมใหงายและสะดวกในการบันทึกขอมูล
3. พฤติกรรมการกินผัก ขอเสนอแนะ ควรกําหนดเปนชอนโตะมากกวาทัพพี
4. การเชื่อมตอระบบ internet ของกรมอนามัยที่เปน CAT TELECOM ทั้ง 2 สาย ทําใหขาดประสิทธิภาพใน
การสงสัญณาณกับ Server ของพื้นที่ ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก การแกปญหา ตองทํา Offline และ Scan
QR code และบันทึกขอมูลตามโปรแกรมสําเร็จรูป และกรมอนามัยควรมีระบบมาตรฐาน L0ad balance ๒
เครือขายที่ตางบริษัทกัน จะไดมีการ สงตอ จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูล ที่เปนปจจุบัน รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

……………………… ……………………………………………………..…………………………………

