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ABSTRACT

Conclusion: Most of the residents of Faculty of
Medicine Siriraj Hospital had good attitudes towards
exercise but less performed exercise. The main
obstacles to exercise are no available time and feeling
fatigue.

The Attitudes and Behavior of Exercise of Residents of
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
Sirisopon D, Leewanun C, Kuptniratsaikul V
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
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Objectives: To study the attitudes and behavior of
exercise in residents of Faculty of Medicine, Siriraj
Hospital.
Study design: Prospective cross-sectional study
Setting: Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Subjects: The 1st-4th year residents of 15 departments of
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
Methods: Questionnaires were sent to 753 residents.
Data were analyzed and reported.
Results: The response rate was 36%, The 65.7% females
and 34.3% males with mean age of 27.7 yr (SD 1.7).
They believed that exercise was beneficial in combining
with other treatment and could improve patient’s health
status (93.7%, 95.5% respectively). Most of them (69%)
knew the benefit of exercise. but they (46.1%) rarely
exercise (1-2 time/mo.) and 25.1% of them did not
exercise in the past 6 months but only 28.7% exercise
regularly. The most favorite types of exercise were
jogging, bicycling and aerobic dance with frequency of
46.2, 17.9 and 16.7 % respectively and the average time
of exercise was 55.2 minutes/session (SD 34.9). The top
3 reasons of non-complying exercise group were no
available time (68.9%), feeling fatigue (59.2%) and
inconvenience (27.2%), However most of them (79.3%)
still suggested their patients to performed exercise.
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลัง
กายของแพทยประจำบาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาภาคตัดขวางแบบไปขางหนา
สถานที่ทำการวิจัย: คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
กลุมประชากร: แพทยประจำบานคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ชั้ น ป ที่ 1 -4 ของภาควิ ช าทางคลิ นิ ก และปรี ค ลิ นิ ก
จำนวน 15 ภาควิชา
วิธีการศึกษา: สงแบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรมการออก
กำลังกายไปยังภาควิชาตาง ๆ ของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลจำนวน 753 ฉบับ
ผลการวิจัย: ไดรับแบบสอบถามตอบกลับจากแพทยประจำ
บานคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจำนวน 271 คน (รอยละ
36) เปนเพศหญิง 178 คน (รอยละ 65.7) อายุเฉลี่ย 27.7 ป
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7) ดานทัศนคติพบวาแพทยประจำ
บานสวนใหญมีทัศนคติวา การออกกำลังกายจำเปนตอการ
รักษาผูปวย (รอยละ 93.7) และเห็นวาหากผูปวยมีการออก
กำลังกายจะสงผลดี (รอยละ 95.5) และใหความเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน ข องการออกกำลั ง กายคื อ ทำให ร า งกายแข็ ง แรง
ปราศจากโรค (รอยละ 69) สวนดานพฤติกรรม แพทยประจำ
บานสวนใหญ (รอยละ 46.1) ออกกำลังกายนาน ๆ ครั้ง (1-2
ครั้ง/เดือน) ผูที่ในระยะ 6 เดือนที่ผานมาไมไดออกกำลังกายมี
ร อ ยละ 25.1 มี แ พทย ป ระจำบ า นเพี ย งร อ ยละ 28.7 ที่ อ อก
กำลังกายเปนประจำ โดยประเภทการออกกำลังกายที่นิยม
มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ วิ่งจอกกิ้ง ปนจักรยาน และ แอโรบิค-
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แดนซ (รอยละ 46.2,17.9 และ 16.7 ตามลำดับ) โดยเฉลี่ย
นานครั้งละ 55.2 นาที (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 34.9) สวน
สาเหตุของผูที่ไมไดออกกำลังกาย 3 อันดับแรกเปนจากปญหา
ดานเวลา (รอยละ 68.9) ปญหาดานความออนเพลียเหนื่อยลา
(รอยละ 59.2) ปญหาดานสภาพแวดลอม (รอยละ27.2) แพทย
ประจำบานสวนใหญ (รอยละ 79.7) เคยใหคำปรึกษาเรื่องการ
ออกกำลังกายแกผูปวย
สรุป: แพทยประจำบานสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการออกกำลัง
กาย แตพบวาพฤติกรรมการออกกำลังกายยังไมดี อุปสรรคที่
สำคัญคือเวลาจำกัดและความออนลาจากการทำงาน
คำสำคัญ: ทัศนคติ, พฤติกรรม, การออกกำลังกาย, แพทย
ประจำบาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขณะขึ้นปฏิบัติงานแผนกเวชศาสตร
ฟนฟู พบวา นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 5 จำนวน 226 คน มีคา
เฉลี่ยการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) ดอยกวาคามาตรฐาน
ในกลุมประชากรไทยในวัยเดียวกัน
การศึกษาในประเทศอินเดียของ De และคณะในป ค.ศ.
1978 เปรียบเทียบระดับ physical fitness ของ นักศึกษาแพทย
กับนักศึกษาพลศึกษา (physical education students)(6) พบวา
คาชีพจรขณะพัก (resting heart rate) คาชีพจร 15 วินาทีแรก
หลังคืนสูสภาพปกติ ผลรวมระยะเวลาที่ใชเพื่อกลับคืนสูสภาพ
ปกติ (total recovery time) และคาชีพจรระหวาง 3 นาทีที่คืน
สูสภาพปกติ ของกลุมนักศึกษาแพทยมีคาดอยกวากลุมนัก
ศึกษาพลศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
สวนการศึกษาของธีรวัฒน กุลทนันทน(7) ทำการศึกษาเรื่อง
สมรรถภาพทางกายและพฤติ ก รรมการออกกำลั ง กายของ
นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลในป พ.ศ.2544 จำนวน 227 ราย พบวา
นักศึกษาที่ออกกำลังกายเปนประจำมีเพียงรอยละ 8.8 และ
อุปสรรคที่ทำใหไมออกกำลังกายที่สำคัญคือเรียนหนักและไมมี
เวลา จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายและความสมบูรณ
ถึงพรอมในแงของการเลนกีฬาหรือออกกำลังกายในนักศึกษา
แพทยอยูในระดับที่ต่ำมาก ชี้ใหเห็นวานักศึกษาแพทยที่ขาดการ
ออกกำลังกายอาจเกิดจากการเรียนที่หนักมาก ทำใหไมมีเวลา
ออกกำลังกาย
สวนการศึกษาของ Frank และคณะในป ค.ศ. 2008 ซึ่งทำ
การศึกษาเรื่องระดับการออกกำลังกาย และการใหคำปรึกษา
การออกกำลังกายของนักศึกษาแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนเวลา 4 ป(8) พบวานักศึกษาแพทยออกกำลังกายมากกวา
กลุมประชากรในวัยเดียวกัน และคงระดับการออกกำลังกายนั้น
ตลอดระยะเวลาที่อยูในโรงเรียนแพทย และพบความสัมพันธ
กับความถี่ในการใหคำปรึกษาดานการออกกำลังกายกับกลุม
ผู ป ว ยอี ก ด ว ย เพราะฉะนั้ น การส ง เสริ ม ให แ พทย มี ก ารออก
กำลั ง กายที่ เ หมาะสมย อ มมี ผ ลต อ การกระตุ น ให ผู ป ว ยที่ ม า
ปรึกษาไดรับคำแนะนำในการออกกำลังกายไดดีขึ้นดวย
แตที่ผานมายังไมมีการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการ
ออกกำลังกายของแพทยประจำบาน ซึ่งเปนกลุมที่ตองทำงาน
หนักมากและเปนคนสำคัญดานแรกที่จะใหคำแนะนำผูปวย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกาย
ของแพทยประจำบาน คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล อีก
ทั้ ง เปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ แ ละการแนะนำการออกกำลั ง กาย
ในแพทย ป ระจำบ า นกลุ ม ที่ อ อกกำลั ง กายกั บ กลุ ม ที่ ไ ม อ อก
กำลังกาย
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บทนำ
การออกกำลังกายนั้นมีประโยชนในดานตาง ๆ มากมายดัง
จะเห็นไดจากการศึกษาในหลายผลงานวิจัยเชน การออกกำลัง
กายมีประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำหนัก, ลดความดันโลหิต,
ลดระดับไขมันคลอเรสเตอรอล และเพิ่มระดับการตอบสนอง
ตออินซูลิน(1) นอกจากนี้ทางการแพทยยังนำการออกกำลังกาย
มาใชรักษาโรคตาง ๆ เชนรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังที่เปน
มามากกวา 1 ป และโรคไฟโบรมัยอัลเจียที่เปนมามากกวา 6
เดือน(2) การออกกำลังกายชวยเพิ่มสมรรถภาพทางกายและลด
ปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 6 เดือน(3)
Kannin และ Phil รายงานวาการออกกำลังกายดวยการเดิน
ชวยเพิ่มคาการใชออกซิเจนสูงสุด (VO2 max), ลดรอยละของ
คาไขมันในรางกาย (% percent body fat), ลดความเครียด
ความกั ง วล และสภาพอารมณ ที่ ผิ ด ปกติ ล งได (mood
disturbance)(4)
แพทยเปนผูซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการตรวจวินิจฉัย ประเมิน
บำบัดรักษา ปองกันและฟนฟูสมรรถภาพทางกายของผูปวย
จากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะเปนองครวมเพื่อใหผูปวย
กลับคืนสูสภาวะปกติหรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหไดมากที่สุด
ซึ่งกระบวนการรักษานอกเหนือจากการรักษาดวยยาและการ
ผาตัดแลว การออกกำลังกายเปนอีกวิธีหนึ่งที่แพทยเวชปฏิบัติ
ทั่ ว ไปหรื อ แพทย เ ฉพาะทางควรมี ค วามรู ความเข า ใจ และ
สามารถถายทอดความสำคัญของการออกกำลังกายแกผูปวย
ที่ตนใหการดูแลรักษา
มีรายงานของสยาม ทองประเสริฐ และคณะ ในป พ.ศ.
2550(5) พบวาแพทยมีพฤติกรรมการออกกำลังกาย และสมรรถภาพทางกายที่ดอยกวากลุมประชากรในวัยเดียวกัน โดยศึกษา
เรื่ อ ง aerobic capacity ของนั ก ศึ ก ษาแพทย ชั้ น ป ที่ 5 ของ
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วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
แพทยประจำบานที่สังกัดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ปการศึกษา 2552 ชั้นปที่1-4
ขั้นตอนการวิจัย
สงแบบสอบถามทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกาย
ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการออกกำลังกาย
ทัศนคติตอการออกกำลังกายและการใหคำปรึกษาการออก
กำลังกายแกผูปวย ไปยังภาควิชาตาง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาลจำนวน 15 ภาควิ ช า โดยทำหนั ง สื อ
ประสานงานกับสำนักงานภาควิชาในการแจกแบบสอบถามให
แพทยประจำบานโดยไมมีการบังคับในการตอบแบบสอบถาม
และมี เ อกสารชี้ แ จงผู เ ข า ร ว มงานวิ จั ย ถึ ง รายละเอี ย ดของ
โครงการและประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ และจั ด เก็ บ แบบ
สอบถามคืนภายในระยะเวลา 2 สัปดาหโดยประสานงานกับ
สำนักงานภาควิชานั้น ๆ
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
คำนวณโดยโปรแกรม SPSS version 13.0 ขอมูลพื้นฐาน
แสดงคาเปนจำนวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศึกษาปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการ
ออกกำลังกายโดยใชสถิติ Chi-square test, Fisher exact test
โดยแยกศึกษาเปน 2 กลุมไดแก กลุมออกกำลังกายคือ กลุมที่
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (≥3 ครั้ง/สัปดาห) และเปนบางครั้ง
(1-2 ครั้ง/สัปดาห) และกลุมไมออกกำลังกายคือ กลุมที่ออก
กำลังกายนาน ๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/เดือน) และผูที่ไมไดออกกำลัง
กายตลอดระยะเวลา 6 เดือน โดยใหคา p<0.05 มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ

ผลการศึกษา
สงแบบสอบถามถึงแพทยประจำบานคณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาลจำนวน 753 คน ไดรับการตอบกลับจำนวน
271 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 36 เป น เพศหญิ ง 178 คน (ร อ ยละ
65.7) เพศชาย 93 คน (รอยละ 34.3) อายุเฉลี่ย 27.7 ป (สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.7) สวนใหญเปนแพทยประจำบานชั้นปที่
1 จำนวน 160 คน (รอยละ 59) ตองอยูเวรนอกเวลาราชการ
รอยละ 94 (ตารางที่1) กิจกรรมที่ชอบและเลือกปฏิบัติบอยครั้ง
มากที่สุดทั้งเพศชายและเพศหญิงคือ ฟงเพลง (รอยละ 55.4)

ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

ทำใหอาการเจ็บปวยดีขึ้น ลดภาวะแทรกซอน (รอยละ 17.3),
และทำให สุ ข ภาพจิ ต ดี คลายเครี ย ด และคุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น
(รอยละ 8.8) และเห็นวาหากผูปวยมีการออกกำลังกายจะสง
ผลดี (รอยละ 95.5) คือ ทำใหรางกายแข็งแรง อาการเจ็บปวย
ลดลง (รอยละ 58.3) และทำใหสุขภาพจิตดี(รอยละ 14.3) และ
มีความคาดหวังวาการออกกำลังกายจะทำใหตนเองมีรางกาย
แข็งแรง ปราศจากโรค (รอยละ 69), ทำใหรูปรางดี ควบคุม
น้ำหนักได (รอยละ 61.2), ทำใหเขาสังคมและกลุมเพื่อนได
(รอยละ 39.4)

ขอมูลดานทัศนคติ
พบว า แพทย ป ระจำบ า นมี ทั ศ นคติ ว า การออกกำลั ง กาย
จำเปนตอการรักษาผูปวย (รอยละ 93.7) โดยมีเหตุผลสวนใหญ
คือ ทำใหสุขภาพดีและแข็งแรง สงเสริมสุขภาพ (รอยละ 41.6)
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เมื่อพิจารณากลุมที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเทียบกับกลุมที่
ไมออกกำลังกาย พบวาทัศนคติในแงความจำเปนของการออก
กำลังกายตอการรักษา ไมมีความแตกตางกัน สวนทัศนคติวา
การออกกำลังกายจะสงผลดีตอการรักษาผูปวยในดานที่ทำให
สุขภาพจิตดี คลายเครียด คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ กลาวคือกลุมที่ออกกำลังกายให
เหตุผลนี้มากกวากลุมที่ไมออกกำลังกาย (รอยละ 21.7 และ

11.3, p=0.044) สวนความคาดหวังในการออกกำลังกายพบวา
มีความแตกตางกันใน 3 หัวขอคือ ทำใหรางกายแข็งแรงปราศจากโรค (รอยละ 92.3 และ 59.6, p<0.001), ทำใหรูปรางดี
ควบคุมน้ำหนัก (รอยละ 84.6 และ 51.8, p<0.001), ทำใหเขา
สังคมและกลุมเพื่อนได (รอยละ 47.4 และ 36.3, p=0.036)
กลาวคือกลุมที่ออกกำลังกายใหเหตุผลเหลานี้มากกวากลุมที่
ไมออกกำลังกาย (ตารางที่2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทัศนคติของแพทยประจำบานเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
* มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05
กลุมออกกำลังกาย: กลุมที่ออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอ และเปนบางครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห)
กลุมไมออกกำลังกาย: กลุมที่ออกกำลังกายนาน ๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/เดือน) และผูที่ไมไดออกกำลังกายตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ขอมูลดานพฤติกรรม
พบว า แพทย ป ระจำบ า นส ว นใหญ (ร อ ยละ 46.1) ออก
กำลังกายนาน ๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/เดือน) ผูที่ในระยะ 6 เดือนที่ผาน
มาไมไดออกกำลังกาย รอยละ 25.1 มีเพียงสวนนอย (รอยละ

8.5) ที่ออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอ (≥3 ครั้ง/สัปดาห) และผู
ที่ออกกำลังกายเปนบางครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห) มีรอยละ 20.3
(ตารางที่3)
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โดยในกลุมที่ออกกำลังกายประเภทการออกกำลังกายที่
นิ ย มมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรกคื อ วิ่ ง จ อ กกิ้ ง ป น จั ก รยาน และ
แอโรบิคแดนซ รอยละ 46.2, 17.9 และ 16.7ตามลำดับ โดย
เฉลี่ยนานครั้งละ 55.2 นาที (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 34.9)
สวนสาเหตุของผูที่ไมไดออกกำลังกาย 3 อันดับแรกเปนจาก
ปญหาดานเวลา (รอยละ 68.9) ปญหาดานความออนเพลียเหนื่อย
ลา (รอยละ 59.2) ปญหาดานสภาพแวดลอม (รอยละ 27.2)
สวนพฤติกรรมการสอบถามผูปวยเกี่ยวกับการออกกำลัง
กาย ไมพบความแตกตางระหวางกลุมที่ออกกำลังกายกับกลุม
ไมออกกำลังกาย (p=0.977) เชนเดียวกันกับความรูความเขาใจ

ตารางที่ 3 พฤติกรรมการออกกำลังกายของแพทยประจำบาน
กลุมออกกำลังกาย: กลุมที่ออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอ และเปนบาง
ครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห)
กลุมไมออกกำลังกาย: กลุมที่ออกกำลังกายนาน ๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/เดือน)
และผูที่ไมไดออกกำลังกายตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการสอบถามและใหคำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกายของแพทยประจำบาน
* มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.05
กลุมออกกำลังกาย: กลุมที่ออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอ และเปนบางครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห)
กลุมไมออกกำลังกาย: กลุมที่ออกกำลังกายนาน ๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/เดือน) และผูที่ไมไดออกกำลังกายตลอดระยะเวลา 6 เดือน

บทวิจารณ

เรื่องการออกกำลังกายในกลุมที่เคยใหคำปรึกษา ก็ไมพบความ
แตกตางระหวางกลุมที่ออกกำลังกายกับกลุมไมออกกำลังกาย
(p=0.070) สวนใหญตอบวามีความมั่นใจในความรูเรื่องการออก
กำลังกายของตนเองปานกลาง (รอยละ 68.3 และ 72.5 ในกลุม
ที่ออกกำลังกายกับกลุมไมออกกำลังกาย) สวนเหตุผลของกลุม
ที่ไมเคยใหคำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกาย สวนใหญตอบวา
ไมมีความมั่นใจในการใหคำปรึกษา (รอยละ 33.3 และ 37.5
ในกลุมที่ออกกำลังกายกับกลุมไมออกกำลังกาย) (ตารางที่4)
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จากการศึกษานี้พบวาแพทยประจำบานกลุมที่มีพฤติกรรม
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ (≥3 ครั้ง/สัปดาห) มีจำนวนนอยที่
สุดคือรอยละ 8.5 ซึ่งใกลเคียงกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย
ของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 2 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
(รอยละ 8.8)(7) อาจเปนเพราะการเรียนแพทยหนักทั้งขณะเปน
นักศึกษาแพทยและแพทยประจำบาน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากรไทย จากการสำรวจ
-54-

ป พ.ศ.2550 ของสำนักงานสถิติแหงชาติ(9) พบวาความถี่ในการ
ออกกำลังกายของประชากรวัยทำงาน (อายุ 25-59 ป) ในเขต
เทศบาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ≥3 วันตอสัปดาห มีมากกวา
(รอยละ 15.3) แสดงใหเห็นวาประชากรมีเวลาในการออกกำลัง
กายมากกวา เพราะอาจจะมีภาระงานประจำนอยกวาแพทย
ประจำบาน แตระยะเวลาที่ออกกำลังกายจากการสำรวจสวน
ใหญของประชากรในกลุมนี้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ (รอยละ
32.9) โดยเฉลี่ยออกกำลังกายครั้งละ 21-30 นาที แตในกลุม
แพทยประจำบานออกกำลังกายมากกวาคือเฉลี่ย 55.2 นาที
นาจะเปนเพราะแพทยมีความรูความเขาใจเรื่องการออกกำลัง
กายมากกวา เมื่อจัดสรรเวลาในการออกกำลังกายในแตละชวง
ก็ พ ยายามให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกกกำลั ง กายอย า ง
จริงจัง โดยใหเวลาในการออกกำลังกายแตละครั้งอยางเต็มที่
นั่นเอง
สวนสาเหตุของผูที่ไมไดออกกำลังกาย 3 อันดับแรกเปน
จากปญหาดานเวลา (รอยละ 68.9) ปญหาดานความออนเพลีย
เหนื่อยลา (รอยละ 59.2) ปญหาดานสภาพแวดลอม (รอยละ
27.2) สวนปจจัยที่สงเสริมใหแพทยประจำบานออกกำลังกาย
สม่ำเสมอคือมีเปาหมายทางรางกาย (รอยละ 54.1) มีความ
สะดวกทางดานสภาพแวดลอม (รอยละ 34.2) และแรงจูงใจ
จากเพื่อน (รอยละ 27.4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ
ณัฐวุฒิ วงศวิไล ป 2547(10) ซึ่งศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผล
ตอพฤติกรรมการออกกำลังกายอยางตอเนื่องของผูที่มาออก
กำลังกายในสถานบริหารรางกาย พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทาง
การออกกำลังกาย ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมเพื่อนที่
มาออกกำลังกาย และการรับรูความสามารถในตนเองทางการ
ออกกำลังกาย มีความสอดคลองกับผลของการศึกษานี้
แพทยประจำบานทั้งในกลุมที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและ
กลุมที่ออกกำลังกายไมบอยหรือไมออกกำลังกายเลยก็ลวนเล็ง
เห็นวาการออกกำลังกายจำเปนตอการรักษา ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ ทั้งยังไดเคยสอบถามและใหคำปรึกษาแกผูปวยเกี่ยว
กับการออกกำลังกายอยูถึงแมวาสวนใหญจะไมมีความมั่นใจ
ในการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็ตาม
ซึ่งจากการศึกษาของ Frank และคณะในป ค.ศ. 2008 ที่
ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมตอกิจกรรมทางสุขภาพของ
นักศึกษาแพทยของประเทศสหรัฐอเมริกา พบความสัมพันธ
ของระดับกิจกรรมทางสุขภาพกับความถี่ในการใหคำปรึกษา
ดานกิจกรรมทางสุขภาพของนักศึกษาแพทยกับกลุมผูปวยนั้น
มี ค วามสอดคล อ งกัน (8) เพราะฉะนั้นถ าแพทย ประจำบา นมี
พฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดีขึ้นนาจะสงผลตอการใหคำ
ปรึ ก ษาด า นกิ จ กรรมทางสุ ข ภาพกั บ กลุ ม ผู ป ว ยอี ก ด ว ย การ
รณรงคสงเสริมการออกกำลังกายที่ใหผลดีนั้นผูแนะนำควรจะ
ตองปฏิบัติตัวใหเปนตัวอยาง เพราะถาหากแพทยผูซึ่งมีความรู
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ในเรื่องนี้ แตกลับไมสามารถปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม ก็
ยากที่จะหวังใหผูอื่นปฏิบัติตาม
ขอจำกัดของการวิจัยนี้คือ เลือกใชแบบสอบถามแทนการ
สัมภาษณโดยตรง เพราะฉะนั้นอาจไมไดขอมูลหรือเหตุผลใน
เชิงลึกมากนัก อยางไรก็ตามการวิจัยนี้เปนเพียงการสำรวจทาง
ดานทัศนคติ, พฤติกรรม ยังไมไดศึกษาถึงผลลัพธที่มีตอสุขภาพ
ของแพทยประจำบานที่แทจริง จึงเสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัย
ถึงผลของการออกกำลังกายโดยการศึกษาสมรรถภาพทางกาย
ของแพทยประจำบาน ซึ่งเปนผลลัพธสุดทายที่มีความสำคัญ
ตอสุขภาพอยางแทจริง
สรุป แมวาแพทยประจำบานจะมีทัศนคติที่ดีตอการออก
กำลังกาย แตพบวาพฤติกรรมการออกกำลังกายยังมีไมมากนัก
โดยอุปสรรคที่สำคัญคือปญหาดานเวลา อยางไรก็ตามแพทย
ประจำบานสวนใหญเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
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