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                                                          บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง  การประเมินสภาวะสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 1.  เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของ

อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งของเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  2.  เพ่ือน าข้อมูลมาเป็น

พ้ืนฐานในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์ในพ้ืนที่ดังกล่าวและ/หรือขยายผลไปด าเนินการในพ้ืนที่

อ่ืนต่อไป ซึ่งการวิจัยเป็นแบบเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบประเมินที่กระทรวงสาธารณสุขได้

สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งในสถาบัน/

หน่วยงานเพ่ือให้ทราบถึงภาวะสุขภาพของบุคคลในขณะนั้นแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนด าเนินงาน

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้เกิดการมีสุขภาพดีต่อไป การวิจัยนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้

จ านวนทั้งสิ้น 88 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะ

เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีกว่าประชาชนโดยทั่วไปอีกด้วย  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ โดยมีสถิติที่ใช้ในการแปลผลการวิจัย คือ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation- S.D.) ทั้งนี้มีผลของการวิจัยดังนี้คือ   ข้อมูลทั่วไปด้านสังคมประชากรของ

กลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง ส่วนมากกว่าครึ่งมีอายุอยู่ในวัยผู้สูงอายุ (60-75)  และ

ส่วนมากการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวนบุตร เฉลี่ย 2 คน ร้อยละ 100.0  ปัจจุบันยังท างาน

งานอยู่  ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆจนต้องท าให้หยุดงาน แต่ครึ่งๆเคยเจ็บปวด

ตามอวัยวะบริเวณต่างๆจากหัวจรดเท้า น้อยกว่า 6 ครั้งและมากกว่า 6-12 ครั้ง  และร้อยละ 48.8 เป็นบุคคล

ที่มีโรคประจ าตัวโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เก๊าท์ และอ่ืนๆ ทั้งนี้ในกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัวดังกล่าวร้อยละ 32.8 เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคในกลุ่มโรคที่ไม่



ติดต่อนี้ด้วย  ส่วนด้านพฤติกรรมสุขภาพและการประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

โดยรวมแล้วแม้จะมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคประจ าตัวเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดี และ

ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในระดับค่อนข้างดีเป็นส่วนใหญ่ และเห็นว่าตนเป็นผู้ที่มี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับดี 

 จากผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยและ

สาธารณสุขในท้องถิ่นควรมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของบุคลลเพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านพัฒนาสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง 

ค าส าคัญ: การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ, อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

                                                 

                                                    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 

 

 

บทน า (ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา) 

 สุขภาพ (Health) หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ(จิตวิญญาณ) รวมถึงการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากโรคหรือความ
พิการทุพลภาพเท่านั้น [ Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity.” (WHO, 1946)]  ต่อมาในที่ประชุมองค์การ
สุขภาพโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 ได้เพ่ิม สุขภาวะด้านจิตวิญญานเข้ามาอีก และปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้วิถีชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อน หรือการท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176) ให้ข้อมูลว่า 
ประเทศไทยมีภาระจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)ในสัดส่วนที่สูงกว่านานาชาติ โดยเป็นสาเหตุของการ
เสียชีวิตถึง 300,000 กว่ารายในปี พ.ศ. 2552 หรือ คิดเป็น 73% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีสถิติการ
เสียชีวิตและผลกระทบจากกลุ่มโรค NCDs มากกว่าทั้งโลก และจากผลการส ารวจในปี พ.ศ. 2552 กับ
กลุ่มเป้าหมายประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ พบว่า 21.4% เป็ นโรคความดัน โลหิตสูง และที่น่าเป็นห่วงคือ อัตรา
การรับรู้ว่า ตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง พบว่า 56.7% ที่รู้ตัว และมีเพียง 27.1% ที่สามารถควบคุมภาวะ
น้ าตาลในเลือดได้ มีจ านวน 19.4% หรือเกือบ 9 ล้านคน มีภาวะไขมันคลอเรสเตอรอลสูง โดยผู้หญิงมี ความ
ชุกมากกว่าผู้ชาย และในปี 2552 ประชากรไทยเกือบ 1 ใน 3 เข้าข่ายภาวะน้ าหนักเกิน ส่วนอีก 8.5% เข้า
ข่ายโรคอ้วนโดยพบว่า มีสัดส่วนผู้ที่เป็นโรคอ้วนในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาในชายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง(ปี 2535-
2552) ถึง 4 เท่า  และหากจะท าให้คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืนปราศจากปัญหาสุขภาพดังกล่าวแล้ว อันหมายถึง
ท าคนไทยมีสุขภาวะดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญาหรือจิตวิญญาณ อันได้แก ่
 1.  สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณแข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มี 
สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น 



 2.  สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข มีการผ่อนคลาย ไม่เครียด ปลอดโปร่งคล่องแคล่ว มี
ความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น 
 3.  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดีของคนในครอบครัว ในชุมชน ในที่ท างานใน
สังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี และมีสันติภาพ มีความน่าอยู่ เป็นต้น 
 4.  สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง 
เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว มุ่งเข้าถึงสิ่งสูงสุด ซึ่งหมายถึง พระนิพพาน หรือพระผู้เป็นเจ้า
หรือความดีสูงสุด สุดแล้วแต่ความเชื่อท่ีแตกต่างกันของแต่ละคน 
 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงสภาวะสุขภาพหรือสุขภาวะของอาจารย์ให้แน่ชัดเสียก่อนจึง
จะสามารถวางแนวทางในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2562   

2. เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายของ

การวิจัยนี้ และ/หรือขยายเป็นแนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีอ่ืนๆต่อไป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรวม (Mixed 

data) โดยมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และเชิงคุณภาพ(Qualitative data)โดยใช้แบบ

ประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข   ดังรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 



ด้านเนื้อหา การวิจัยนี้ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่เป็น

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนราว 800  คน 
กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive selection) แต่ละคนใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข 

 

เครื่องมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข้อมูล  
แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นแบบ

ซักประวัตินี้เป็นการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับการตรวจร่างกาย เพ่ือค้นหาปัญหา

สุขภาพที่เร่งด่วนและสามารถให้ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อน

ของโรคท่ีเป็นอยู่ ส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เ พ่ือการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยแบบ

ประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

                   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

                              สว่นที่ 2 ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  

การวิเคราะห์ข้อมูล  หลังเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาแจกแจงความถี่และจ าแนกประเภทของแต่ละ

ข้อค าถามในแบบซักประวัติแล้วบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตามระหัสที่ได้ระบุไว้ในแบบประเมินดังกล่าวเพ่ือ

น าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS+  

 
ผลการวิจัย             
 การวิจัยเรื่อง  การประเมินสภาวะสุขภาพเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

เอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 1.  เพ่ือประเมินภาวะ

สุขภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562  2.  เพ่ือน าข้อมูล



มาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดังกล่าวและ/หรือขยายผลไป

ด าเนินการในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป ซึ่งการวิจัยเป็นแบบเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบประเมินที่

กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต่างๆหรือ

แม้กระท่ังในสถาบัน/หน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงภาวะสุขภาพของบุคคลในขณะนั้นแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ

วางแผนด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้เกิดการมีสุขภาพดีต่อไป การวิจัยนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างได้จ านวนทั้งสิ้น 88 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีสถิติที่ใช้ในการแปลผลการวิจัย คือ ค่าร้อย

ละ(%) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation- S.D.) ทั้งนี้มีผลของการวิจัย

ดังนี้คือ   ข้อมูลทั่วไปด้านสังคมประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.58 ) 

ส่วนมากกว่าครึ่งมีอายุอยู่ในวัยผู้สูงอายุ (60-75 ปี)  ร้อยละ 69.7 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยเจ็บป่วยหรือ

เกิดอุบัติเหตุใดๆจนต้องท าให้หยุดงาน แต่ครึ่งๆเคยเจ็บปวดตามอวัยวะบริเวณต่างๆจากหัวจรดเท้า น้อยกว่า 

6 ครั้งและมากกว่า 6-12 ครั้ง  และส่วนน้อยเป็นบุคคลที่มีโรคประจ าตัวโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เช่น 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เก๊าท์ และอ่ืนๆ  กลุ่มตัวอย่างมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ฝึกสมาธิ 

และร้อยละ 84.8 ได้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี แต่ก็มีความสุขและ

ความพึงพอใจในการท างาน(ร้อยละ 72.7) อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยังต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ท าให้ชีวิตดี

ขึ้นและมีความสุข(ร้อยละ 66.7) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้มีการประเมินตนเองเก่ียวกับภาวะสุขภาพ พบว่า โดยรวม

ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในระดับดี และเห็นว่าตนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอยู่ใน

ระดับดีมาก 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบรวม 

(Mixed research) โดยมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) และเชิงคุณภาพ(Qualitative data)โดย

ใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า  การวิจัย

นี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จ านวนทั้งสิ้น 88 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีสถิติที่



ใช้ในการแปลผลการวิจัย คือ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation- S.D.) ทั้งนี้มีผลของการวิจัยดังนี้คือ   ข้อมูลทั่วไปด้านสังคมประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า    

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.58 ) ส่วนมากกว่าครึ่งมีอายุอยู่ในวัยผู้สูงอายุ (60-75) และส่วนมาก

การศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาเอก จ านวนบุตร เฉลี่ย 2 คน ร้อยละ 69.7 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคย

เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆจนต้องท าให้หยุดงาน แต่ครึ่งๆเคยเจ็บปวดตามอวัยวะบริเวณต่างๆจากหัวจรด

เท้า น้อยกว่า 6 ครั้งและมากกว่า 6-12 ครั้ง  ซึ่งจากข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนี้จะเห็นว่า น่าจะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท างานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตัวอย่าง  

 ด้านพฤติกรรมสุขภาพและการประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ พบว่า ส่วนมาก(ร้อยละ 78.8) มี

การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ฝึกสมาธิ และร้อยละ 84.8 ได้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีมี

ประโยชน์เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี แต่ก็มีความสุขและความพึงพอใจในการท างาน(ร้อยละ 72.7) อย่างไรก็ตาม

กลุ่มตัวอย่างยังต้องการบางสิ่งบางอย่างที่ท าให้ชีวิตดีขึ้นและท าให้ชีวิตตนมีความสุข (ร้อยละ 66.7) ทั้งนี้กลุ่ม

ตัวอย่างได้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ พบว่า โดยรวมตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่ และเห็นว่าตนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอยู่ในระดับดี ซึ่งกันตรงกันข้าม

กับงานวิจัยของสุธาสินี  ศรีนุ่นและคณะ ในการวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพของ

ประชาชน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีโรค

ประจ าตัวเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ประเมินตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ในระดับค่อนข้างน้อยเป็น

ส่วนใหญ่ และเห็นว่าตนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (วารสารสาธารณสุข

ศาสตร์ ปีที่  47 ฉบับที่ 1 / 2560)  จากผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการเอาใจใส่

ในการดูแลสุขภาพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านพัฒนา

สุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงและควรด าเนินการส ารวจภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆเป็น

ระยะๆปีละ 1 หรือ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยเพ่ือน าผลไปก าหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพต่อไป 
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อติญาณ์  ศรเกษตริน, เพ็ญศรีทองเพชร, สมหมาย  คชนาม, อัจริยา  วัชราวิวัฒน์, งามนิตย์รัตนา 
อุดมศักดิ์ แสงวณิช   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล 
 ประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2556 
อุษณีย์  เพชรรัชตะชาติ   การเสริมสร้างสุขภาพครอบครัวไทย  บริษัทลิบราเดอร์การพิมพ์,สงขลา  2553. 
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