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บทคัดย�อ 

การวิจัยเร่ือง การประเมินสภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพของอาจารยAในมหาวิทยาลัย
เอกชนแห̂งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคAดังต̂อไปน้ีคือ 1. เพ่ือประเมินภาวะ
สุขภาพของอาจารยAในมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงของเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 2. เพ่ือนํา
ข]อมูลมาเปSนพ้ืนฐานในการดําเนินงานส^งเสริมสุขภาพของอาจารยAในพ้ืนท่ีดังกล^าวและ/หรือขยายผล
ไปดําเนินการในพ้ืนท่ีอ่ืนต̂อไป ซึ่งการวิจัยเปSนแบบเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใช]แบบ
ประเมินท่ีกระทรวงสาธารณสุขได]สร]างข้ึนมาเพ่ือใช]ในการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนท่ัวไป
ในพ้ืนท่ีต̂างๆหรือแม]กระท่ังในสถาบัน/หน̂วยงานเพ่ือให]ทราบถึงภาวะสุขภาพของบุคคลในขณะน้ัน
แล]วนําข]อมูลท่ีได]ไปใช]ในการวางแผนดําเนินงานเพ่ือส^งเสริมสุขภาพให]เกิดการมีสุขภาพดีต̂อไป การ
วิจัยน้ีสามารถเก็บรวบรวมข]อมูลจากกลุ^มตัวอย̂างได]จํานวนท้ังสิ้น 88 คน ซึ่งใช]การสุ^มตัวอย̂างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เปSนกลุ^มบุคคลท่ีคาดว̂าจะเปSนผู]ที่มีสุขภาพดีกว̂าประชาชนโดยท่ัวไป
อีกด]วย การวิเคราะหAข]อมูลโดยใช]โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตรA โดยมีสถิติท่ีใช]ใน
การแปลผลการวิจัย คือ ค̂าร]อยละ(%) ค̂าเฉลี่ย (X) และค̂าส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation- S.D.) ท้ังน้ีมีผลของการวิจัยดังน้ีคือ  ข]อมูลท่ัวไปด]านสังคมประชากรของกลุ^มตัวอย̂าง 
พบว̂าส^วนใหญ^กว̂าคร่ึงหน่ึงเปSนเพศหญิง ส^วนมากกว̂าคร่ึงมีอายุอยู̂ในวัยผู]สูงอายุ (60-75) และ
ส^วนมากการศึกษาอยู̂ในระดับสูงกว̂าปริญญาตรี จํานวนบุตร เฉลี่ย 2 คน ร]อยละ 100.0 ป\จจุบันยัง
ทํางานงานอยู̂ ในรอบหน่ึงปrท่ีผ^านมาไม̂เคยเจ็บป�วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆจนต]องทําให]หยุดงาน แต̂
คร่ึงๆเคยเจ็บปวดตามอวัยวะบริเวณต̂างๆจากหัวจรดเท]า น]อยกว̂า 6 คร้ังและมากกว̂า 6-12 คร้ัง 
และร]อยละ 48.8 เปSนบุคคลท่ีมีโรคประจําตัวโดยเฉพาะกลุ^มโรคไม̂ติดต̂อ เช̂น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง เก�าทA และอ่ืนๆ ท้ังน้ีในกลุ^มตัวอย̂างท่ีมีโรคประจําตัวดังกล^าวร]อยละ 32.8 เปSนผู]ท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีประวัติเปSนโรคในกลุ^มโรคท่ีไม̂ติดต̂อน้ีด]วย ส^วนด]านพฤติกรรมสุขภาพและการประเมิน
ตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพของกลุ^มตัวอย̂าง พบว̂า โดยรวมแล]วแม]จะมีโรคไม̂ติดต̂อเร้ือรังเปSนโรค
ประจําตัวเปSนส^วนใหญ^แต̂ก็มีพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีดี และประเมินตนเองว̂ามีสุขภาพร̂างกายท่ี
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แข็งแรงสมบูรณAในระดับค̂อนข]างดีเปSนส^วนใหญ^ และเห็นว̂าตนเปSนผู]ที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม
อยู̂ในระดับดี 
          จากผลการวิจัยน้ีมีข]อเสนอแนะว̂า หน̂วยงานท่ีเก่ียวข]องโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยและ
สาธารณสุขในท]องถ่ินควรมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของบุคลลเพ่ือให]
สามารถปฏิบัติงานได]อย̂างมีประสิทธิภาพสามารถเปSนตัวอย̂างท่ีดีในด]านพัฒนาสุขภาพของประชาชน
อย̂างแท]จริง 
 
คําสําคญั: การประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพ, อาจารยAในมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
                           

Abstract 
         This survey research aims to study  1. Assessment of Health Status for Health 
Promotion of the lecturer in one private university, Thailand B.E 2562  2. To be used 
the result of this research to do health promotion for the lecturer in especially the 
university. Using the questionnaires initiated by the ministry of public health that 
mixed data together between quantitative data and qualitative data within the same 
questionnaire. The sample was 88 of people in the university by purposive sampling 
technique. 
         The results showed that most of the respondents were female (57.58 %) and 
more than half of them were the elderly (60-75 years of age), 100 % still working and 
48.8 % is the person have no any diseases. But only some of them came from the 
family without any diseases (32.8 %) too. For the health behavior and self 
assessment found that mostly be healthy. And for their health behaviors mostly of 
the correspondences were good behavior especially trying to take good food for 
good health and always do an exercise properly. For self health assessment mostly 
they considered themselves were good enough on health and suitable health 
behaviors in the good level. 
          This research results suggested that related sectors should be focused more 
concern on the discipline and the university or health sectors should do health 
status assessment of the people in each area properly to be used the results for 
health promotion practices. 
 
Keywords: Assessment of Health Status for Health Promotion of the lecturer in one 
private university, Thailand 
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บทนํา (ความเป�นมาและความสําคัญของป̂ญหา) 
สุขภาพ (Health) หมายถึง ภาวะแห^งความสมบูรณAของร^างกายและจิตใจ(จิตวิญญาณ) 

รวมถึงการดํารงชีวิตอยู^ในสังคมได]อย^างเปSนปกติสุข และมิได]หมายความเฉพาะเพียงแต^ความ
ปราศจากโรคหรือความพิการทุพลภาพเท^านั้น [ Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” 
(WHO, 1946)] ต^อมาในที่ประชุมองคAการสุขภาพโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 ได]เพิ่ม สุขภาวะ
ด]านจิตวิญญานเข]ามาอีก และป\จจุบ ันมีการเปลี ่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล]อมเกิดขึ้นอย^างรวดเร็ว ทําให]วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เช^น การบริโภคอาหาร 
การออกกําลังกาย การพักผ^อน หรือการทํางานอยู^ในสภาพแวดล]อมที่มีป\จจัยเสี่ยงต^อสุขภาพซึ่ง
ส^งผลกระทบต^อสภาวะสุขภาพของประชาชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร]างเสริมสุขภาพ 
(http://www. thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176) ใ ห ]ข ]อ ม ูล ว ^า 
ประเทศไทยมีภาระจากกลุ ^มโรคไม^ติดต^อเรื้อรัง(NCDs)ในสัดส^วนที่สูงกว^านานาชาติ โดยเปSน
สาเหตุของการเสียชีวิตถึง 300,000 กว^ารายในปr พ.ศ. 2552 หรือ คิดเปSน 73% ซึ่งแสดงให]เห็น
ว^า ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตและผลกระทบจากกลุ^มโรค NCDs มากกว^าทั้งโลก และจากผล
การสํารวจในปr พ.ศ. 2552 กับกลุ ^มเป�าหมายประชากรไทยวัยผู ]ใหญ^ พบว^า 21.4% เปS นโรค
ความดัน โลหิตสูง และที่น^าเปSนห^วงคือ อัตราการรับรู]ว^า ตนเองเปSนโรคความดันโลหิตสูง พบว^า 
56.7% ที่รู]ตัว และมีเพียง 27.1% ที่สามารถควบคุมภาวะนํ้าตาลในเลือดได] มีจํานวน 19.4% 
หรือเกือบ 9 ล]านคน มีภาวะไขมันคลอเรสเตอรอลสูง โดยผู]หญิงมี ความชุกมากกว^าผู]ชาย และใน
ปr 2552ประชากรไทยเกือบ 1 ใน 3 เข]าข^ายภาวะนํ้าหนักเกิน ส^วนอีก 8.5% เข]าข^ายโรคอ]วนโดย
พบว^า มีสัดส^วนผู]ที่เปSนโรคอ]วนในช^วง 20 ปr ที่ผ^านมาในชายเพิ่มขึ้นอย^างต^อเนื่อง(ปr 2535-2552) 
ถึง 4 เท^า และหากจะทําให]คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืนปราศจากป\ญหาสุขภาพดังกล^าวแล]ว อัน
หมายถึงทําคนไทยมีสุขภาวะดีครบทั้ง 4 ด]าน ได]แก^ กาย จิต สังคม และป\ญญาหรือจิตวิญญาณ 
อันได]แก̂ 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร^างกายที่สมบูรณแข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มี 
สิ่งแวดล]อมดี ไม̂มีอุบัติภัยต̂างๆ เปSนต]น 

2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที ่เป Sนสุข ม ีการผ^อนคลาย ไม^เครียด )ลอดโปร^ง
คล^องแคล^ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เปSนต]น       

3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู^ร^วมกันด]วยดีของคนในครอบครัว ในชุมชน ในท่ี
ทํางานในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ มีความน̂าอยู̂ เปSนต]น 

4. สุขภาวะทางป\ญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง 
เข]าถึงความจริงท]งหมด ลดละความเห็นแก^ตัว มุ^งเข]าถึงสิ่งสูงสุด ซึ่งหมายถึง พระนิพพาน หรือ
พระผู]เปSนเจ]าหรือความดีสูงสุด สุดแล]วแต̂ความเช่ือท่ีแตกต^างกันของแต̂ละคน 
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จึงมีความจําเปSนอย^างยิ่งที่จะต]องทราบถึงสภาวะสุขภาพหรือสุขภาวะของอาจารยAให]แน̂
ชัดเสียก^อนจึงจะสามารถวางแนวทางในการดําเนินงานเพื ่อส^งเสริมสุขภาะของอาจารยAใน
มหาวิทยาลัยต̂อไปได] 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของอาจารยA ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งห น่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  

 2. เพ่ือนําข]อมูลมาเปSนพ้ืนฐานในการดําเนินงานส^งเสริมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี
เป�าหมายของการวิจัยน้ี และ/หรือขยายเปSนแนวทางการดําเนินงานการส^งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆต̂อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการเก็บรวบรวมข]อมูลแบบ
รวม (Mixed data) โดยมีท้ังข]อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และเชิงคุณภาพ(Qualitative 
data)โดยใช]แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพท่ีเปSนมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ดังรายละเอียดดังต̂อไปน้ี 

ด]านเน้ือหา การวิจัยน้ีได]ดําเนินการเก็บข]อมูลภาวะสุขภาพของอาจารยAในมหาวิทยาลัย
เอกชนแห̂งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 โดยใช]แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริม
สุขภาพท่ีเปSนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

ประชากร คือ อาจารยAในมหาวิทยาลัยเอกชนแห̂งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนราว 
800 คน 

กลุ�มตัวอย�างและการสุ�มตัวอย�าง เปSนบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห̂งหน่ึงโดยการสุ^มตัวอย̂าง
แบบเจาะจง (Purposive selection) แต̂ละคนใช]แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพท่ี
เปSนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล  
แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส^งเสริมสุขภาพเปSนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

เปSนแบบซักประวัติน้ีเปSนการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพร̂วมกับการตรวจร̂างกาย 
เพ่ือค]นหาป\ญหาสุขภาพท่ีเร̂งด̂วนและสามารถให]คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือป�องกัน
โรคหรือภาวะแทรกซ]อนของโรคท่ีเปSนอยู̂ ส^งเสริมให]เกิดการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือการ
ดํารงชีวิตได]อย̂างปกติสุข โดยแบบประเมินจะแบ̂งออกเปSน 2 ส^วน ดังน้ี  

ส^วนท่ี 1 ข]อมูลท่ัวไป 
ส^วนท่ี 2 ข]อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
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การวิเคราะห�ข�อมูล หลังเก็บรวบรวมข]อมูลแล]วนํามาแจกแจงความถ่ีและจําแนกประเภท
ของแต̂ละข]อคําถามในแบบซักประวัติแล]วบันทึกข]อมูลในคอมพิวเตอรAตามระหัสท่ีได]ระบุไว]ในแบบ
ประเมินดังกล^าวเพ่ือนําไปวิเคราะหAโดยใช]โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรA SPSS+  
 
ผลการวิจัย  

การวิจ ัยเรื ่อง การประเมินสภาวะสุขภาพเพื ่อประเมินภาวะสุขภาพของอาจารยAใน
มหาวิทยาลัยเอกชนแห^งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคAดังต^อไปนี้คือ 1. 
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของอาจารยAในมหาวิทยาลัยเอกชนแห^งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2562 2. เพื่อนําข]อมูลมาเปSนพื้นฐานในการดําเนินงานส^งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตําบล
ดังกล^าวและ/หรือขยายผลไปดําเนินการในพื้นที่อื่นต^อไป ซึ่งการวิจัยเปSนแบบเชิงสํารวจ (Survey 
research) โดยใช]แบบประเมินที่กระทรวงสาธารณสุขได]สร]างขึ้นมาเพื่อใช]ในการประเมินภาวะ
สุขภาพของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต^างๆหรือแม]กระทั่งในสถาบัน/หน^วยงานเพื่อให]ทราบถึงภาวะ
สุขภาพของบุคคลในขณะน้ันแล]วนําข]อมูลท่ีได]ไปใช]ในการวางแผนดําเนินงานเพ่ือส^งเสริมสุขภาพให]
เกิดการมีสุขภาพดีต^อไป การวิจัยนี้สามารถเก็บรวบรวมข]อมูลจากกลุ^มตัวอย^างได]จํานวนทั้งสิ้น 88 
คน ซึ่งใช]การสุ^มตัวอย^างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิเคราะหAข]อมูลโดยใช]โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตรA โดยมีสถิติที ่ใช]ในการแปลผลการวิจัย คือ ค^าร]อยละ(%) 
ค^าเฉลี่ย (X) และค^าส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation- S.D.) ทั้งนี้มีผลของการวิจัย
ดังนี้คือ ข]อมูลทั่วไปด]านสังคมประชากรของกลุ^มตัวอย^าง พบว^า  ส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง (ร]อยละ 
57.58 ) ส^วนมากกว^าครึ่งมีอายุอยู^ในวัยผู]สูงอายุ (60-75 ปr) ร]อยละ 69.7 ในรอบหนึ่งปrที่ผ^านมาไม̂
เคยเจ็บป�วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆจนต]องทําให]หยุดงาน แต^ครึ่งๆเคยเจ็บปวดตามอวัยวะบริเวณ
ต^างๆจากหัวจรดเท]า น]อยกว^า 6 ครั้งและมากกว^า 6-12 ครั้ง และส^วนน]อยเปSนบุคคลที่มีโรค
ประจําตัวโดยเฉพาะกลุ ^มโรคไม^ติดต^อ เช^น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เก�าทA และอื่นๆ กลุ ^ม
ตัวอย^างมีการออกกําลังกายอย^างสมํ่าเสมอต^อเนื่อง ฝ�กสมาธิ และร]อยละ 84.8 ได]มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชนAเพื่อการมีสุขภาพที่ดี แต^ก็มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน
(ร]อยละ 72.7) อย̂างไรก็ตามกลุ^มตัวอย̂างยังต]องการบางสิ่งบางอย^างที่ทําให]ชีวิตดีข้ึนและมีความสุข
(ร]อยละ 66.7) ท้ังน้ีกลุ^มตัวอย^างได]มีการประเมินตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบว̂า โดยรวมตนเอง
มีสุขภาพร^างกายที่แข็งแรงสมบูรณAในระดับดี และเห็นว^าตนเปSนผู]ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
อยู̂ในระดับดีมาก 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
          การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการเก็บรวบรวมข]อมูลแบบ
รวม (Mixed research) โดยม ีทั ้งข ]อม ูล เช ิงปร ิมาณ  (Quantitative data) และเช ิงค ุณภาพ
(Qualitative data)โดยใช]แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการส^งเสริมสุขภาพที่เปSนมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข พบว^า การวิจัยนี้สามารถเก็บรวบรวมข]อมูลจากกลุ^มตัวอย^างได]จํานวนทั้งสิ้น 
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88 คน ซึ ่งใช]การสุ ^มตัวอย^างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิเคราะหAข ]อมูลโดยใช]
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตรA โดยมีสถิติที่ใช]ในการแปลผลการวิจัย คือ ค^าร]อยละ
(%) ค^าเฉลี่ย (X) และค^าส^วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation- S.D.) ทั้งนี้มีผลของการ
วิจัยดังนี ้คือ ข]อมูลทั ่วไปด]านสังคมประชากรของกลุ ^มตัวอย^าง พบว^า ส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง  
(ร]อยละ 57.58) ส^วนมากกว^าครึ่งมีอายุอยู^ในวัยผู]สูงอายุ (60-75) และส^วนมากการศึกษาอยู^ใน
ระดับตํ่ากว^าปริญญาเอก จํานวนบุตร เฉลี ่ย 2 คน ร]อยละ 69.7 ในรอบหนึ่งปrที ่ผ^านมาไม^เคย
เจ็บป�วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆจนต]องทําให]หยุดงาน แต^ครึ่งๆเคยเจ็บปวดตามอวัยวะบริเวณต^างๆ
จากหัวจรดเท]า น]อยกว^า 6 ครั้งและมากกว^า 6-12 ครั้ง ซึ่งจากข]อมูลทั่วไปของกลุ^มตัวอย^างนี้จะ
เห็นว̂า น̂าจะมีผลต̂อประสิทธิภาพในการทํางานตามบทบาทหน]าท่ีของกลุ^มตัวอย̂าง  
   ด]านพฤติกรรมสุขภาพและการประเมินตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบว̂า ส^วนมาก(ร]อยละ 
78.8) มีการออกกําลังกายอย̂างสมํ่าเสมอต̂อเน่ือง ฝ�กสมาธิ และร]อยละ 84.8 ได]มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีดีมีประโยชนAเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี แต̂ก็มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน
(ร]อยละ 72.7) อย̂างไรก็ตามกลุ^มตัวอย̂างยังต]องการบางสิ่งบางอย̂างท่ีทําให]ชีวิตดีข้ึนและทําให]ชีวิต
ตนมีความสุข (ร]อยละ 66.7) ท้ังน้ีกลุ^มตัวอย̂างได]มีการประเมินตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบว̂า 
โดยรวมตนเองมีสุขภาพร̂างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณAในระดับดีเปSนส^วนใหญ^ และเห็นว̂าตนเปSนผู]ท่ีมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมอยู̂ในระดับดี ซึ่งกันตรงกันข]ามกับงานวิจัยของสุธาสินี ศรีนุ̂นและคณะ 
ในการวิจัยเร่ือง ภาวะสุขภาพและความต]องการด]านสุขภาพของประชาชน กรณีศึกษาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว̂า ประชาชนส^วนใหญ^มีโรคประจําตัวเปSนโรคเร้ือรังไม̂
ติดต̂อ ประเมินตนเองมีสุขภาพร̂างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณAในระดับค̂อนข]างน]อยเปSนส^วนใหญ^ และเห็น
ว̂าตนเปSนผู]ที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมอยู̂ในระดับปานกลาง (วารสารสาธารณสุขศาสตรA ปrที่ 47 
ฉบับท่ี 1 / 2560) จากผลการวิจัยน้ีมีข]อเสนอแนะว̂า หน̂วยงานท่ีเก่ียวข]องควรมีการเอาใจใส^ในการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือให]สามารถปฏิบัติงานได]อย̂างมีประสิทธิภาพสามารถเปSนตัวอย̂างท่ีดีในด]านพัฒนา
สุขภาพของประชาชนอย̂างแท]จริงและควรดําเนินการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีต̂างๆ
เปSนระยะๆปrละ 1 หรือ 2 คร้ังเปSนอย̂างน]อยเพ่ือนําผลไปกําหนดเปSนแนวทางในการส^งเสริมสุขภาพ
ต̂อไป 
 

เอกสารอ�างอิง 
ชลลดา ไชยกุลวัฒนา. (2552). ป̂จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับวิถีชีวิตท่ีส�งเสริมสุขภาพของสตรีวัย

ผู� ใหญ� ตอนต�น  ใน เขตอําเภอเมือง จั งห วัดสุ รินทร�  . วิทยานิพนธAป ริญ ญ าโท , 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ดวงพร สุตสุนทร. (2546). ป̂จจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการส�งเสริมสุขภาพในด�านการบริโภคอาหาร
ของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล�า. วิทยานิพนธA ปริญญาโท, หา
วิทยาลัยเกษตรศาสตรA.  



106 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ธนวรรธนA อ่ิมสมบูรณA. (2546). พฤติกรรมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. เอกสารการ
สอนชุดวิชาสุข ศึกษาและการประชาสัมพันธAงานสาธารณสุข. หน̂วยท่ี 1-8. หาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.  

ธนวรรธนA อ่ิมสมบูรณA. (2559). คู�มือการดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข 
กองสุขศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรุงเทพฯ.  

นันทAนภัส ชอบช่ืนกมล, (2559). ภาวะสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ�แม�ฮ�องสอน. 
รายงานการวิจัย. 

นิรมล  อินทฤทธ์ิ. (2557). พฤติกรรมส�งเสริมสุขภาพตนเองของผู�ส�ูงอายุในชมรมผู�สูงอายุ 
โรงพยาบาลเจ�าพระยา อภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี. วิทยานิพนธAปริญญาโท จุฬาลงกรณA
มหาวิทยาลัย. 

บุญช̂วย ศิริเลี้ยง และคณะ. (2561). การประเมินสภาวะสุขภาพเพื่อการส�งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561, 
งานวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

ประเวศ วะสี. (2551). บนเส�นทางใหม�การส�งเสริมสุขภาพอภิวัฒน�ชีวิตและสังคม. พิมพAคร]©งท่ี 2. 
สานักพิมพAหมอชาวบ]าน, กรุงเทพฯ.  

ประเวศ วะสี. (2557). ทฤษฎีใหม�ทางการแพทย�. สานักพิมพAหมอชาวบ]าน, กรุงเทพมหานคร. 
ประสิทธ์ิ กล]าหาญ. (2557). ป̂จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมส�งเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู�บ�าน จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธA, มหาวิทยาลัยมหิดล.  
ปณิธาณ หล^อเลิศวิทยA. นิยามศัพท�การส�งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุงพ.ศ.2541. สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข, กรุงเทพฯ. 
ไพโรจนA พรหมพันใจ. (2551). ป̂จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการส�งเสริมสุขภาพของคนงาน

โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธAปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ภิญญา หนูภักดีและจิตรลดา ศรีสารคาม. (2551). พฤติกรรมส�งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.  

รณภพ เอ้ืออพันธเศรษฐ และกิตติศ ศิวมัลลักษณA. (2555). พฤติกรรมส^งเสริมสุขภาพและป�องกันการ
เจ็บป�วยของ ประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ]วนหน]าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม̂.
วารสารการส�งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล�อม.  

สุธิศา ล^ามช]าง, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ฐิติมา สุขเลิศตระกูลและวิภาดา คุณาวิกติกุล. (2559). 
พยาบาลสาร ปrที่ 43 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2549 หน]า 38 – 39. 

สุธาสินี ศรีนุ̂นและคณะ, (2560). ภาวะสุขภาพและความต]องการด]านสุขภาพของประชาชน 
กรณีศึกษาชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. วารสารสาธารณสุข
ศาสตร� ปrที่ 47 ฉบับท่ี 1. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

107 
 

อติญาณA ศรเกษตริน, เพ็ญศรีทองเพชร, สมหมาย คชนาม, อัจริยา วัชราวิวัฒนA, งามนิตยAรัตนาอุดม
ศักด์ิ แสงวณิช. (2556). ป̂จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต�อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาล ประจวบคีรีขันธ�. วิทยานิพนธAปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA. 

อุษณียA เพชรรัชตะชาติ. (2552). การเสริมสร�างสุขภาพครอบครัวไทย. บริษัทลิบราเดอรAการพิมพA, 
สงขลา. 


