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บทคัดย่อ

ปัญหาสุขภาพในศตวรรษที่ 21 มาพร้อมกับความเจริญด้านวัตถุ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้ประชาชนมีการด�ำเนิน
ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เกิดปัญหาสุขภาพจากความอุดมสมบูรณ์ เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและ
เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายบุคลากรทางสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาวะให้ประชาชนในยุคนี้ แต่การที่บุคลากรทางสุขภาพ
จะสามารถดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองก่อนเพื่อให้เป็นแบบอย่างและมีสุขภาพ
แข็งแรงพร้อมที่ให้บริการแก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรทางการพยาบาลจึงควรน�ำความรู้มาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะ
ของตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�ำงาน และพฤติกรรมสุขภาพทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย
การพักผ่อนและการลดภาวะเครียด รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้น�ำในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนได้ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การสร้างเสริมสุขภาวะ, บุคลากรทางการพยาบาล, ศตวรรษที่ 21

Abstract

Health problems in the 21st century is related to the modern lifestyles and new technology that cause
people, particularly health care providers to have sedentary lifestyles which leads them to have health
problems, non-communicable disease. This challenges healthcare providers to be the good role model to
others by performing healthy lifestyles; having healthy eating habit, doing exercise, taking enough rest,
reducing stress, and living and working in the good environment.
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บทน�ำ

องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของสุขภาพ
เป็นภาวะที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ส�ำหรับประเทศไทยได้ให้ความหมายของค�ำว่า สุขภาพ ใน
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ว่าสุขภาพ คือ ภาวะทีม่ คี วาม
พร้อมสมบูรณ์ทงั้ ทางร่างกาย สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมของ
สุขภาพที่เชื่อมโยงกันทั้ง 4 มิติ คนไทยมีวิถีชีวิตมีสุขภาวะดี
ด้านกาย จิต สังคม และปัญญา และจากแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2558) ที่มุ่งพัฒนาสุขภาพ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ (คณะ
กรรมการอ� ำ นวยการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
กระทรวงสาธารณสุข, 2555) บุคลากรทางการพยาบาล ซึ่ง
ถือว่าเป็นผูน้ ำ� ทางสุขภาพ ต้องติดตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การ
สื่ อ สาร สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ่ ง ผลให้ วิ ถี ชี วิ ต ของคน ความเจริ ญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประชาชนมีความเร่งรีบ และ
ส่งผลให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable Diseases: NCDs) มากขึน้ เช่น กลุม่ โรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ด หั ว ใจขาดเลื อ ด หลอดเลื อ ดสมองตี บ ตั น
ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศไทย และ
ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ป็นผลจากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
เพิ่มมากขึ้น การศึกษาภาวะโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากร
ไทย พ.ศ. 2552 พบว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง และภัยเงียบ
ส�ำคัญอันดับ 1 และอันดับ 6 ของการสูญเสียสุขภาวะในหญิง
และชายไทย (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2557) ส่งผลกระทบต่อแบบแผนการด�ำเนินชีวิตของ
คนท�ำงาน
บุคลากรทางการพยาบาล เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะ
การท�ำงานเฉพาะทาง กล่าวคือ การท�ำงานบริการด้านสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนตั้งแต่สุขภาพดี และเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่อยู่ในสถานพยาบาล ลักษณะงานจึงต้องดูแลตลอดยี่สิบสี่
ชัว่ โมง โดยการอยูเ่ วรทัง้ กลางวันและกลางคืน ท�ำให้การด�ำเนิน
วิถีชีวิตประจ�ำวันจะแตกต่างกับอาชีพอื่น ๆ ทั่วไป โดยเฉพาะ
การดูแลตนเองเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหาร
ไม่เป็นเวลา ขาดโอกาสการเลือกอาหาร ขาดการออกก�ำลังกาย
และการพั ก ผ่ อ นไม่ เ พี ย งพอ ประกอบกั บ ภาวะขาดแคลน
พยาบาล ท�ำให้พยาบาลต้องท�ำงานหนัก มีวนั หยุดพักผ่อนน้อย
เกิดภาวะเครียด ดังนั้นพยาบาลจึงมีชีวิตวนเวียนอยู่กับงาน
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สถานพยาบาลและหอพักหรือบ้าน โดยเฉพาะพยาบาลทีย่ งั ไม่มี
ครอบครัว และละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง หรือดูแลอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การส�ำรวจของโครงการส�ำรวจกิจกรรม
ทางกายระดับชาติ พบว่า ปัจจุบันคนไทยโดยเฉลี่ยใช้เวลากับ
กิจกรรมเคลื่อนไหวน้อย เช่น การนั่ง ๆ นอน ๆ ถึงวันละ 13
ชั่วโมงครึ่ง ในขณะที่มีกิจกรรมทางกายรวมทุกประเภทเพียง
2 ชั่วโมงต่อวัน กลุ่มที่มีกิจกรรมทางกายน้อย คือ กลุ่มผู้หญิงที่
มีเพียงร้อยละ 62 (กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2556) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่ม มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดภาวะน�้ำหนักเกิน และ
โรคอ้วน ปัจจุบันคนหันมากินอาหารนอกบ้านซึ่งมีปริมาณมาก
และซื้ อ อาหารที่ ป รุ ง ส� ำ เร็ จ มากิ น มากขึ้ น (ส� ำ นั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ, 2555) ในส่วนคนวัยท�ำงานราว 1 ใน 3 ยังคงมี
พฤติกรรมการดื่มน�้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มรสหวานเป็นประจ�ำ
ทุกวัน นอกจากนี้คนไทยยังนิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่
หาซือ้ ได้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดธุรกิจ
ร้านอาหารรวม 97.3 พันล้านบาท เป็นอาหารฟาสต์ฟดู้ ประเภท
ไก่และเบอร์เกอร์ราว 20% (ศูนย์วจิ ยั กสิกร, 2556) มีธรรมเนียม
การจัดหาอาหารว่างหรืออาหารนอกมื้อระหว่างพักการท�ำงาน
หรือระหว่างการประชุม ยังเป็นปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ท�ำให้
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
จะเห็นได้ว่าปัญหาพฤติกรรม และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพต่าง ๆ
เหล่านี้ อาจท�ำให้บุคลากรด้านสุขภาพเกิดการเจ็บป่วยตามมา
หากไม่เฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดท�ำอย่างไรจะไม่เสี่ยงต่อสุขภาพ บุคลากร
ทางการพยาบาลจะรู้เท่าทันโรคได้อย่างไร การสร้างเสริม
สุขภาพ ซึง่ เป็นกระบวนการสร้างเสริมความสามารถของบุคคล
ในการด�ำเนินชีวิตให้มีสุขภาวะ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดี เป็นกระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะของคนให้
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม และพร้อมที่
จะปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (World Health
Organization, 2013; อาภาพร เผ่าวัฒนา สุรินธร กลัมพากร
สุนีย์ ละก�ำปั่น และขวัญใจ อ�ำนาจสัตย์ซื่อ, 2556)
ปัญหาสุขภาพในศตวรรษที่ 21 มาพร้อมกับความ
เจริญด้านวัตถุ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง เสพติดกับสือ่ สังคมออนไลน์ เกิดปัญหาสุขภาพจาก
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการมี
พฤติกรรมสุขภาพทีด่ แี ละเหมาะสม จึงเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายพยาบาล
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และบุคลากรทางสุขภาพในการแสดงบทบาททัง้ สีม่ ติ ิ โดยเฉพาะ
มิติสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนในยุคนี้ การที่จะสร้างเสริม
สุขภาวะให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ บุคลากรทางการ
พยาบาลจะต้องสร้างเสริมสุขภาวะของตนเองก่อนเพื่อให้เป็น
แบบอย่างและมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่ให้บริการแก่ผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. วิถีชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล

		
บุคลากรทางการพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ ใน
ระบบบริการสุขภาพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
ผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งต้องรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดย
มีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตั งิ านแตกต่าง
กันไปตามบทบาทหน้าทีข่ องงาน และการได้รบั การศึกษาอบรม
มา ต้องมีการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยตรงทัง้ กับผูป้ ว่ ย จะเห็นว่า
งานการพยาบาลนอกจากจะเป็นงานหนัก ที่ต้องมีการท�ำงาน
เป็นเวรผลัดตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังเป็นงานที่ต้องมีความ
รับผิดชอบสูง ต้องเผชิญกับความเร่งรีบและความเครียดเกือบ
ตลอดเวลา รวมทั้งยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงมากมายที่จะก่อ
ให้เกิดปัญหาสุขภาพ การติดเชื้อโรค และการบาดเจ็บ
		
ปัจจุบนั แนวโน้มของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีเ่ กิดจากวิถี
การด�ำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพมีจ�ำนวนมากขึ้น
ต้องสูญเสียเงินเป็นจ�ำนวนมหาศาลเพื่อการดูแลรักษา ซึ่งโรค
เรื้อรังสามารถที่จะป้องกันได้จากการมีพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพในวิถีการด�ำเนินชีวิต และจากสภาพสังคมและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมากอาจส่งผลต่อการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันในภาวะสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ ซึ่งวิถีชีวิตของ
บุคลากรทางการพยาบาลด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
		 1.1 ภาระงานและลักษณะงาน
				 จากปัญหาขาดแคลนพยาบาล และบุคลากร
สุขภาพ ท�ำให้มีภาระงานมาก หากท�ำงานในโรงพยาบาลก็ขึ้น
ปฏิบัติเวร เช้า บ่าย ดึก มีวันหยุดน้อย ต้องท�ำงานจ�ำนวนวัน
มากกว่าปกติที่ควรจะเป็น ไม่มีเวลาดูแลครอบครัวเท่าที่ควร
ลักษณะงานบางหน่วยต้องยืนทั้งวันท�ำให้มีปัญหาปวดหลัง
ปวดขาและเส้นเลือดขอด เลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ดี เวลา
เจ็บป่วยมักจะไม่ได้ลาพัก สัดส่วนจ�ำนวนพยาบาลต่อผู้ป่วย
เกินมาตรฐาน หากบุคลากรด้านสุขภาพที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเวร
เช้า บ่าย ดึก เช่น ฝ่ายวิชาการก็จะมีภาระงานเอกสารมาก
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นัง่ ท�ำงานกับคอมพิวเตอร์มาก ขาดการออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสม
เช่นกัน มักมีปัญหาปวดหลัง คอ และนิ้วล็อก การศึกษาพบว่า
การทํางานในลักษณะเวรผลัดกลางวัน-กลางคืนที่หมุนเวียน
กันไปนั้นมีความสัมพันธกับการเกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ
Metabolic syndrome ปญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
ปญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ (Nicholson, P.J. & D.A. P.D.
Auria, 1999) นอกจากนี้การทํางานเชนนี้ยังทําใหเกิดภาวะ
mismatch of circadian rhythms และมีผลกระทบดา นสังคม
ทําใหเกิดความเครียด และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนกอ
ใหเกิดปญหาสุขภาพได (Karlsson, B., Knutsson, A. &
Lindahl, B., 2001)
		 1.2 ภาวะเครียด
				 บุคลากรทางการพยาบาลต้องเป็นผู้เสียสละ
และพร้อมรับภาวะเครียดทุกกรณีในหน้าที่ ไม่ว่าจากผู้ป่วย
ญาติผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะผู้ป่วยและญาติ เพราะ
ทุกคนก�ำลังประสบปัญหาสุขภาพ มีความทุกข์ ความเจ็บปวด
ความสู ญ เสี ย ความหวาดกลั ว ซึ่ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ที่ท�ำให้โรงพยาบาลกลายเป็นสถานที่ที่
ขาดบรรยากาศของความรื่นรมย์ ตลอดจนปัญหาความขัดแย้ง
ต่าง ๆ ในการท�ำงาน ล้วนก่อให้เกิดภาวะเครียดต่อพยาบาล
วิชาชีพ เนื่องจากการปฏิบัติการพยาบาลเป็นงานที่ต้องกระท�ำ
ต่อชีวิตของผู้อื่นโดยจะมีการผิดพลาดไม่ได้ ดังนั้นระบบงานจึง
เป็นระบบทีต่ อ้ งมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ผูป้ ว่ ยมีจำ� นวนมาก
บางครั้งผู้รับบริการก็ต่อว่า ฟ้องร้อง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
หากบุคลากรด้านสุขภาพทีไ่ ม่ได้ขนึ้ เวร ก็ภาระงานเอกสารมาก
ต้องน�ำกลับมาท�ำที่บ้าน จากผลการวิจัยสุขภาพและชีวิตการ
ท� ำ งานของพยาบาลไทย โดยเก็ บ ข้ อ มู ล พยาบาลวิ ช าชี พ
ทั่วประเทศจ�ำนวน 18,765 คน พบว่าพยาบาลมากกว่าครึ่ง
มีความเครียด โดย 45.5% มีความเครียดจากการท�ำงาน
อยู่ในระดับสูง ปัจจัยเสี่ยงของความเครียดในการท�ำงาน คือ
ลักษณะการท�ำงานเป็นเวรผลัดต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า
12 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ความเครียดจากการท�ำงานสูงมีความ
สัมพันธ์กบั การบาดเจ็บ ถูกเข็มทิม่ ต�ำ การบาดเจ็บจากของมีคม
และเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ (กฤษดา แสวงดี
และคณะ, 2558)
		 1.3 การบริโภคอาหาร
				 การรับประทานอาหารทีไ่ ม่ตรงเวลา มีขอ้ จ�ำกัด
ในการเลือกชนิดอาหารและเครื่องดื่ม ท�ำให้รับประทานอาหาร
จานด่วน อาหารกล่องอาหารจากแหล่งอาหารข้างทาง รถเข็น
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หรือร้านที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังมีการประชุมบ่อย
จึงรับประทานอาหารว่างบ่อยจ�ำพวกเบเกอรี่ที่เพิ่มภาวะไขมัน
ในเลือดสูง กาแฟตามความนิยม แต่มีโอกาสรับประทานผัก
และผลไม้น้อย
		 1.4 การออกก�ำลังกาย
				 ด้วยลักษณะงานที่นั่ง และการอยู่เวรที่เหนื่อย
เมื่อกลับจากการท�ำงานก็มักจะนั่ง ๆ นอน ๆ หรืออยู่กับสื่อ
เทคโนโลยี ประกอบกับสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม ไม่มีสถานที่
ออกก�ำลังกาย หรืออยู่ไกล และนโยบายสถานประกอบการ
ไม่เอือ้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกหรือเครือ่ งมือในการออกก�ำลังกาย
ท�ำให้บุคลากรขาดการออกก�ำลังกายที่ไม่เหมาะสม
		 1.5 การพักผ่อน
				 บุคลากรพยาบาลนอนหลับไม่เป็นเวลา พักผ่อน
น้อย การขึ้นเวรติดต่อกันนาน ไม่มีโอกาสไปสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ เพราะไกลและไม่สะดวก ขึ้นเวรติดต่อกันหลายวัน
เพื่อต้องการวันหยุดยาวเพื่อไปท่องเที่ยวหรือท�ำธุระส่วนตัว
และจากผลการวิจัยสุขภาพ และชีวิตการท�ำงานของพยาบาล
ไทย พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของพยาบาลที่มีความเครียด
มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ และ 8 - 10% เคยใช้ยานอนหลับ
(กฤษดา แสวงดี และคณะ, 2558)

2. พฤติกรรมเสี่ยง/ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัญหา
สุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล

		
พฤติกรรมเสี่ยงจากวิถีชีวิตของบุคลากรทางการ
พยาบาลดังกล่าวในข้อ 1 ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพต่าง ๆ
เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และปัญหา
เกี่ยวกับข้อ กระดูก และกล้ามเนื้อ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหา
เรื้อรัง ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เสียค่าใช้จ่ายสูง
และมีผลกระทบต่อโรค และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา โดย
เฉพาะถ้าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด อาจมีอันตรายถึงแก่
ชีวิตได้ง่าย หากไม่ให้ความส�ำคัญในการดูแลเท่าที่ควร รวมทั้ง
มีผลต่อการท�ำงานด้วย เพราะสุขภาพทีด่ เี ป็นรากฐานทีด่ ใี นการ
ท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาการรับรูข้ อง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขณะรอรับการขยายหลอดเลือด
หัวใจด้วยบอลลูนของ Tongin พบว่า ผู้ป่วยมีการรับรู้ว่าโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอันตรายต่อชีวติ ร้อยละ 80 และยังเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
บ่อยครัง้ ซึง่ มีผลกระทบด้านจิตใจมาก นอกจากนัน้ การเจ็บป่วย
ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมท�ำให้เสียค่าใช้จ่าย
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เกีย่ วกับการรักษาพยาบาล และเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันและการท�ำงานโดยท�ำให้สญ
ู เสียรายได้จากการท�ำงาน
รวมทั้ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ครอบครั ว ทั้ ง ในด้ า นสั ม พั น ธภาพ
และบทบาทของผู้ป่วยในครอบครัว

3. การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาล

		
เนื่ อ งจากสาเหตุ ส� ำ คั ญ ของการเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
และการกลับมาเป็นซ�ำ้ ของผูป้ ว่ ยหลอดเลือดหัวใจ คือพฤติกรรม
สุ ข ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหาร เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจและท�ำให้โรคหลอดเลือดหัวใจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ขึ้น ซึ่งพบมากถึงร้อยละ 69.7 (Martinez and House
Fancher, 2000) เนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีไขมัน
คอเลสเตอรอลสูง ซึ่งพบว่า ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัย
เสีย่ งทีส่ ำ� คัญของการป่วย และเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
หัวใจ (Vogel, 1996) จากการมีคราบไขมันสะสมที่ผนังเยื่อบุ
ด้ า นในของหลอดเลื อ ดแดง ท� ำ ให้ ห ลอดเลื อ ดแข็ ง และตี บ
แคบลง ส่งผลให้ปริมาณเลือดไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ หัวใจไม่เพียงพอ
นอกจากนีย้ งั พบว่า การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ และคาเฟอีน
ส่งเสริมการกลับเป็นซ�้ ำของโรคหลอดเลือดหัวใจ การดูแล
สุขภาพประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นซึ่ง
บุคลากรทางการพยาบาลต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการให้ความ
ส�ำคัญในเรือ่ งการดูแลสุขภาพตนเอง และการสร้างเสริมสุขภาพ
ดังนั้นบุคลากรทางการพยาบาลจึงควรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อ
หลีกเลีย่ งความเสีย่ งต่อการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพ และเพือ่
การเป็นผู้น�ำทางสุขภาพส�ำหรับการท�ำงานในยุคศตวรรษที่
21 ดังนี้
1. การด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวัน ถึงแม้ว่าลักษณะ
งานของบุคลากรทางการพยาบาลเป็นการปฏิบัติงานในเวลา
กลางวัน และกลางคืน โดยอยู่เวรเช้า บ่าย ดึก มีภาระงานหนัก
แต่ยังต้องให้ความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการ
บริหารเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องปรับเปลี่ยน
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าอาชีพมี
ความสัมพันธ์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ และการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
(Gysele et al, 2004) เช่น การศึกษาของเบลเทรม และคณะ
(Beltrame et al, 2007) พบว่าสิ่งแวดล้อมที่ท�ำงานมีผลต่อ
ภาวะหัวใจล้มเหลว การดูแลสุขภาพในการท�ำงาน จะมองถึง
การด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันที่ส่งเสริมการท�ำงานประจ�ำด้วย
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เช่น การดูแลบ้าน การจัดเตรียมอาหาร ภารกิจภายในบ้านและ
ทีท่ ำ� งาน โดยมีแบบแผนชีวติ ทีต่ อ้ งใช้พลังงานตลอดเวลา ท�ำให้
เกิดกระตือรือร้นในการท�ำงาน กระฉับกระเฉง (Forssen, 1995)
และการท�ำงานบ้านเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงาน 3.5 ถึง 7 กิโล
แคลอรีต่อนาที (วรรธนะ ชลายนเดชะ, 2552) ดังนั้นก่อนขึ้น
ปฏิบัติงานรับประทานอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอ ในขณะ
ท�ำงานหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพที่ควบคุมได้ โดยการใช้
เครื่องป้องกัน เช่น การใส่ถุงน่องแบบ support ช่วยป้องกัน
อาการปวดขา และเส้นเลือดขอด การใส่ mask ป้องกันการ
ติดเชื้อจากผู้ป่วย เป็นต้น การนั่ง ยืน เดิน หรือการก้มเงย ให้ใช้
ท่าทางให้ถูกต้อง หลังการปฏิบัติงาน บริหารเวลาให้เหมาะสม
ไม่ปล่อยเวลาให้หมดไปกับสังคมออนไลน์หรือเทคโนโลยีมากนัก
ออกก�ำลังกายง่าย ๆ บางครั้งการท�ำงานบ้านเป็นสิ่งที่บุคลากร
ทางการพยาบาลไม่ควรมองข้าม เพราะจะช่วยให้อารมณ์
ผ่อนคลาย สนุก มีความสุข รูส้ กึ มีความเป็นส่วนตัวเมือ่ อยูท่ บี่ า้ น
2. พฤติ ก รรมการบริ โ ภค จากการรั บ ประทาน
อาหารไม่เป็นเวลา การรับประทานอาหารกล่อง และอาหารถุง
มีโอกาสการเลือกชนิดอาหารจ�ำกัด การรับประทานอาหารว่าง
บ่อย และชนิดอาหารไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารประเภท
เบเกอรีท่ เี่ พิม่ ภาวะไขมันในเลือดสูง กาแฟตามความนิยมทีผ่ สม
ทัง้ นม ครีม และน�ำ้ ตาล รับประทานผักและผลไม้นอ้ ย บุคลากร
ทางการพยาบาลจึงต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์และจะต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายให้ครบ
ห้ า หมู ่ ต ามปริ ม าณความต้ อ งการของร่ า งกาย ซึ่ ง บุ ค ลากร
ทางการพยาบาลต้องให้ความส�ำคัญ (วรรณธวัช พูนพาณิชย์,
2553) และพฤติกรรมการบริโภค “ผักน�ำเนือ้ ” เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่บุคลากรทางการพยาบาลไม่ควรละเลย เช่นเดียวกับ
ชาวเวียดนามนิยมบริโภคผัก รสชาติอาหารไม่นิยมปรุงรสจัด
ในทุกเมนู สตรีชาวเวียดนามบริโภคอาหารทีป่ รุงเอง เป็นอาหาร
ที่มีกากใยช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร (นุชรัตน์
มังคละคีรี, 2556) นอกจากนี้ยังต้องจ�ำกัดปริมาณอาหารที่
รับประทาน โดยต้องค�ำนึงว่าปริมาณพลังงานและประเภทอาหาร
ทีร่ า่ งกายต้องการมีมากน้อยแค่ไหน ซึง่ พยาบาลทุกคนมีความรู้
อยู่แล้ว แต่ต้องเพิ่มความตระหนักให้มากขึ้น โดยยึดเสมอว่า
สิ่งที่รับประทานเข้าไปมากเกินไป จะไปสะสมสมในร่างกายใน
รูปไขมัน เป็นสาเหตุของปัญหาหลายอย่าง แต่ยากนักในการ
ก�ำจัดออกจากร่างกาย โดยขอให้ยึดค�ำว่า “เข้าง่ายออกยาก”
3. การออกก�ำลังกาย ในลักษณะงานของบุคลากร
ทางการพยาบาลที่เหลือเวลาว่างในชีวิตประจ�ำวันน้อยการ
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ออกก�ำลังกายง่าย ๆ ทีส่ ามารถปฏิบตั ใิ นเวลา และสถานทีจ่ �ำกัด
จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น การเดินหรือวิ่งรอบ ๆ และการปั่น
จักรยานที่บ้านหรือสวนสาธารณะที่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท�ำงาน
เป็นการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต การออกก�ำลังกายเป็น
ประจ�ำนอกจากท�ำให้รูปร่างดีแล้วยังส่งผลให้มีภูมิต้านทาน
โรคด้วย ซึ่งกรมอนามัยสรุปว่าการเดินเป็นการออกก�ำลังกาย
ขั้นพื้นฐานและหากท�ำอย่างสม�่ำเสมอพบว่าช่วยลดน�้ำหนักตัว
ได้ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2550) การแกว่งแขน
มีประโยชน์ตอ่ การไหลเวียนของโลหิตและน�ำ้ เหลือง การบริหาร
ไหล่และแขน เป็นการท�ำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและป้องกัน
ปัญหาข้อไหล่ตดิ การเต้นบาสโลบและลีลาศ เป็นการออกก�ำลังกาย
ประกอบเสี ย งเพลงเป็ น กลุ ่ ม ท� ำ ให้ ส ่ ง เสริ ม ทั้ ง สุ ข ภาพกาย
อารมณ์และสังคม ดังค�ำที่ว่า “ง่าย ๆ ทุกวัน ทันจังหวะดนตรี
มีเพือ่ นร่วมด้วย” (นุชรัตน์ มังคละคีร,ี 2556) เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่อยากเชิญชวนบุคลากรทางการพยาบาลเพราะสามารถ
เต้นได้ในสถานที่ท�ำงานในช่วงหลังเลิกงาน เวลาพัก ซึ่งปัจจุบัน
สามารถท�ำได้ง่ายโดยสามารถสืบค้นท่าการออกก�ำลังกาย
ต่าง ๆ ได้จากยูทูป หรือเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และ
สามารถป้องกันโรคได้ สอดคล้องกับการสรุปขององค์การ
อนามัยโลกว่าการออกก�ำลังกายและการเคลื่อนไหวคือกุญแจ
ส�ำคัญในการป้องกันโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น (WHO, 2010)
4. การนอนหลั บ พั ก ผ่ อ น และลดภาวะเครี ย ด
เนื่องจากบุคลากรทางการพยาบาลมีการท�ำงานไม่เป็นเวลา
ตามชีวติ ปกติเหมือนอาชีพอืน่ ๆ ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
ต้องผันแปรไปตามช่วงเวลาการท�ำงาน มีผลต่อการนอนไม่เป็น
เวลา บางวันต้องนอนตอนหัวค�่ำก่อนไปอยู่เวรตอนดึก บางวัน
ต้องนอนกลางวันหลังลงเวรดึก ซึง่ จะผิดธรรมชาติการนอนของ
คนปกติ ท�ำให้นอนไม่หลับและนอนไม่เพียงพอ ร่างกายจะ
อ่อนเพลีย มีผลต่อภูมิคุ้มกันโรคลดลง ท� ำให้เจ็บป่วยง่าย
และยังมีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานด้วย และถ้าหากมี
ความเครียดร่วมด้วยก็ยงิ่ เกิดปัญหามากขึน้ บางครัง้ การฝึกสมาธิ
ก็ทำ� ให้สามารถนอนได้งา่ ยและหลับได้นานขึน้ งดกิจกรรมอืน่ ๆ
ในเวลาที่ควรจะนอนพักผ่อน จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบและ
เหมาะแก่การนอน แก้ไขภาวะเครียดทีม่ อี ยูใ่ ห้ผอ่ นคลายด้วยวิธี
การต่าง ๆ ในเรื่องการท�ำงานบุคลากรทางการพยาบาลไม่ควร
แลกเวรจนต้องท�ำงานติดต่อกันหลายวันจนไม่มีเวลาพักผ่อน
ทัง้ นีค้ วรได้รบั การสนับสนุนจากหัวหน้างานในการจัดหมุนเวียน
การท�ำงานให้เหมาะสมด้วย
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นอกจากพฤติ ก รรมสุ ข ภาพดั ง กล่ า วแล้ ว สิ่ ง ที่
บุคลากรทางการพยาบาลยังต้องค�ำนึงถึงคือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพในการท�ำงาน และสิ่งแวดล้อมทางจิตสังคมในการ
ท�ำงาน รวมทัง้ ระบบการจัดการและวัฒนธรรมในองค์กร รวมถึง
แหล่งทรัพยากรสุขภาพส่วนบุคคลในสถานที่ท�ำงาน ดังนั้น
บุคลากรทางการพยาบาล และหน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมและบุคลากรให้ความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง บุคลากรทางการพยาบาลก็จะมีสุขภาวะที่ดีและท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
และน�ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ไี ปสูป่ ระชาชนได้ อันจะก่อให้เกิดสุขภาวะ
ที่ดีต่อไป

สรุป

การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเป็ น บทบาทที่ ส� ำ คั ญ ของ
บุคลากรทางสุขภาพที่จะท�ำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ
สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
ได้ แต่การที่บุคลากรทางสุขภาพจะสามารถดูแลผู้รับบริการได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ ก็ควรจะน�ำความรู้มาใช้ในการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพของตนเองโดยการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท�ำงาน พฤติกรรมทางสุขภาพทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร
การออกก�ำลังกาย การพักผ่อน และการลดภาวะเครียด รวมทัง้
การปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสม เพือ่ ให้สขุ ภาพแข็งแรง
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นผู้น�ำในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนได้ต่อไป ซึ่ง
เป็นการตอบสนองต่อนโยบายสุขภาพของประเทศ และเพื่อ
พร้อมในการท�ำงานทีท่ า้ ทายในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม
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