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บทคัดยอ
การปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนประจําจะชวยในการปกปอง ธํารงไวซึ่งสุขภาพที่ดีของ
บุคคล การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล (ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน) ภาวะสุขภาพ (ไดแก
ดัชนีมวลกาย โรคประจําตัว การรับรูภาวะสุขภาพ ระดับความเครียด และภาวะสุขภาพจิต) และพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ รวมถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุมตัวอยาง จํานวน 202 ราย ไดจากการสุมดวยวิธีการสุมแบบมี
ระบบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดที่ใหตอบดวยตนเอง มีทั้งหมด 4 ชุด ไดแก 1) แบบ
ประเมินปจจัยสวนบุคคลและการรับรูภาวะสุขภาพ 2) แบบประเมินพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ 3) แบบวัด
ความเครียดสวนปรุง และ 4) แบบวัดสุขภาพจิตหรือดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ระหวาง 0.69-0.90 เก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบที
(t-test) สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient) และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least
Significant Difference)
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 89.1) มีอายุต่ํากวา 30 ป
(รอยละ 58.9) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 54.5) มีสถานภาพสมรสโสด (รอยละ 60.8) ปฏิบัติงาน
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ (รอยละ 31.2) มีรายไดอยูระหวาง 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน (รอยละ 51.0) มี
คาดัชนีมวลกายปกติ (รอยละ 51.5) รับรูวาตนเองแข็งแรงดีไมมีปญหาสุขภาพ (รอยละ 66.8) มีความเครียด
ปานกลาง (รอยละ 50.0) มีสุขภาพจิตดีเทากับคนทั่วไป (รอยละ 54.0) ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 72.8) มี
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยรวมในระดับปานกลาง (  =3.15, SD=0.32) การปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ 3 ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ ไดแก ดานกิจกรรมทางกาย (  =2.59) ด านโภชนาการ
(  =2.98) และการจัดการความเครียด (  =2.99)
* ผูชวยศาสตราจารย สาขาสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
** ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*** ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ไดแก รายไดตอเดือน (F=6.762, p-value
<.01) ระดับความเครียด (r= -.030, p-value <.001) และภาวะสุขภาพจิต (r=.034, p-value <.001)
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาควรจัดกิจกรรมเพื่อใหมีการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพดานกิจกรรมทางดาน
รางกาย โภชนาการ และการจัดการกับความเครียดไดดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ : พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ บุคลากร ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ABSTRACT
Practicing health promoting behaviors routinely would protect and maintain one’s well-being. This
research was a cross-sectional study aimed to examine personal factors, i.e., sex, age, level of education,
marital status, and monthly income, health status, i.e., body mass index, underlying diseases, perceived
health status, stress level, and mental health, and health promoting behaviors, as well as factors associated
with health promoting behaviors among staff of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. The
202 subjects were recruited using systematic random sampling technique. Research instruments
comprised 4 scales of self-administered questionnaires, including: 1) personal factors and perceived
health status scale, 2) health promoting behaviors scale, 3) Suanprung stress test scale and 4) Thai mental
health indicator scale having alpha coefficients ranging from 0.69 - 0.90. Data were collected from January
to March, 2011. T-test, One-way ANOVA, Pearson’s product moment correlation coefficients and LSD
(Least Significant Difference) were carried out to analyze data.
The findings revealed that most of participants were women (89.1%), aged <30 years (58.9%),
graduated at bachelors degree level (54.5%), single (60.8%) and worked as a professional nurse (31.2%).
The majority of subjects had monthly income of 10,000-20,000 baht (51.0%), a normal body mass index
(51.5%), perceived health status as good health and no health problems (66.8%), stress at a moderate
level (50.0%), mental health status equal to other people (54.0%), and no underlying diseases (72.8%).
Most respondents had overall health promoting behaviors at a moderate level (  = 3.15, SD = 0.32). Three
aspects of health promoting behaviors having mean scores lower than the others were exercise (  = 2.59),
nutrition (  = 2.98), and stress management (  = 2.99).
Factors related to health promoting behaviors were monthly income (F= 6.762, p-value <.01),
stress level (r= -.030, p-value <.001), and mental health (r=.034, p-value <.001). The findings suggest that
interventions are needed to enhance practicing health promoting behaviors in the components of exercise,
nutrition, and stress management.
keywords : Health promoting behaviors, Staff, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center
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ความสําคัญของปญหา
สุ ข ภาพ ถื อ เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
บุคคลทุกคนและสังคมทุกภาคสวน ทั้งนี้เนื่องจาก
ภาวะสุขภาพของบุคคลไมไดขึ้นอยูกับเทคโนโลยี
และบริการทางการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น
แตยังเกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล วิถีชีวิต และ
สิ่งแวดลอมอื่น ๆ อีกดวย การสาธารณสุขแนวใหม
จึงเนนการสรางเสริมสุขภาพ ที่ใหความสําคัญกับ
การพัฒนาปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
การผลักดันนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของหนวยงานสาธารณสุขใน
การสรางสุขภาพ การสนับสนุนใหชุมชนพึ่งตนเอง
รวมถึงการเปดโอกาสใหบุคคลเรียนรูทักษะในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเอง ดํารงชีวิตตามวิถีทางที่
สรางเสริมสุขภาพ (World Health Organization,
Health and Welfare Canada, and Canadian
Public Health Association, 1986; สมจิต หนุเจริญกุล,
2543; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2550ก; 2550ข;
2550ค)
วิถีชีวิตที่สรางเสริมสุขภาพ มีองคประกอบ
ที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
กิจกรรมทางกาย โภชนาการ สัมพันธภาพระหวาง
บุคคล การพัฒนาทางจิตวิญญาณ และการจัดการ
กั บความเครี ยด ซึ่ งเป นส วนหนึ่ งของการปฏิ บั ติ
กิจวัตรประจําวัน ที่หากบุคคลสามารถปฏิบัติได
อย า งถู กต องและสม่ํ า เสมอจะส งผลให บุ คคลมี
สุขภาพดีสูงสุดและเจ็บปวยนอยที่สุด ชวยใหชีวิต
ความเป นอยู เป นไปอย างผาสุ ก มี คุ ณค า และมี
สุขภาพดี (Pender, 2002) บุคลากรดานสุขภาพจึง
ใหความสําคัญกับการประเมินพฤติกรรมสรางเสริม
สุ ข ภาพของบุ คคล ป จจั ยส ว นบุ คคล และภาวะ
สุขภาพของบุคคล เพื่อชวยใหบุคคลผูถูกประเมิน
เกิดการตระหนักถึงปญหาสุขภาพ หรือพฤติกรรม

September - December 2012 Vol. 26 No.3

ของตนเองดานการสร างเสริ มสุ ขภาพ รวมถึงว า
บุคลากรดานสุขภาพสามารถรวมกับบุคคลในการ
วางแผน ปรับปรุง รวมถึงพัฒนากิจกรรมการสราง
เสริ ม สุ ข ภาพได อย างเหมาะสมและเป นรู ปธรรม
(Pender, 2002; สุธิศา ลามชาง, รัตนาวดี ชอนตะวัน,
ฐิ ติ มา สุ ขเลิ ศตระกู ล, และวิ ภาดา คุ ณาวิ กติ กุ ล,
2550; ลดาวัลย ประทีปชัยกูร, พัชรียา ไชยลังกา,
และปยะนุช จิตตนูนท, 2551; นุกูล ตะบูนพงศ,
เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท, และนิตยา ตากวิริยะนันท,
2537; เพชรินทร จิวะสันติการ, 2540)
บุคลากรศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนบุคลากร
ด านสุ ขภาพกลุ มหนึ่ งที่ไมเพียงตองเข าไปมีสวน
รวมในการรับผิดชอบตอการสรางเสริมสุขภาพของ
ผูรับบริการ ยังตองรับผิดชอบตอสุขภาพของตัวเอง
อีกทั้งควรตองเปนแบบอยางที่ดีดานการสรางเสริม
สุขภาพเพื่อใหบุคคลอื่นปฏิบัติตาม ในฐานะที่เปน
บุคลากรขององคกรซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของ
การดู แลรักษาสุขภาพ ที่ เป นที่ ยอมรั บของคนใน
สังคมทุกระดับ (นันทา อวมกุล, ชื่น เตชามมหาชัย
และจารุวรรณ จงวนิช, 2550)
งานศูนยสงเสริมสุขภาพ ศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได จัดทําโครงการ
ตรวจสุขภาพประจําปและสํารวจสุขภาพบุคลากร
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดังนั้น
จึ งเป นเรื่ องที่ น าสนใจและเป นสิ่ ง สํ าคั ญ ที่ จะได
ทราบวาภาวะสุขภาพ ของบุคลากรศูนยการแพทย
สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาเป นอยางไร รวมถึ ง
ศึกษาเพิ่มเติมวาบุคลากรฯ มีพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพอยางไร ตลอดจนมีปจจัยใดบางที่มีความ
สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของ
บุคลากรฯ
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การวิ จั ย นี้ ส ว นหนึ่ ง จึ ง เป น การนํ า งาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine to research) ที่ไมเพียง
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมของงาน
บริ ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพ จากภายในองค ก ร สู
ภายนอกองคกร เพื่อแสดงใหเห็นวา “งานประจํา
เปนสุดยอดที่ปรารถนาเปนสิ่งมีคา” (วิจารณ พานิช,
2551) สะท อนคุณค าของคนที่ สรางผลงานทั้ งใน
หนวยงานศูนยสงเสริมสุขภาพ และจากทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งยังใหขอมูลพื้นฐานสําคัญที่ชวยให
ตั ว บุ ค ลากรผู เ ข า รั บ การตรวจสุ ข ภาพ/เข า ร ว ม
โครงการสํ า รวจสุ ข ภาพ และผู บ ริ หารเกิ ด ความ
ตระหนักถึงภาวะสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุ ค ลากรฯ ให ค วามร ว มมื อ /สนั บ สนุ น การ
วางแผนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรฯ ไดอยางเหมาะสม อันจะนําไป
สูการพัฒนางานประจํา (Research to development)
ที่จะเกิดผลดีตอสุขภาพของบุคลากรฯ รวมถึงเปน
ตัวอยางที่ดีดานการสรางเสริมสุขภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล (ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได
ตอเดือน) ภาวะสุขภาพ (ไดแก ดัชนีมวลกาย โรค
ประจําตัว การรับรูภาวะสุขภาพ ระดับความเครียด
และภาวะสุ ขภาพจิ ต) และพฤติ กรรมสร างเสริ ม
สุขภาพ ของบุคลากรศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของบุ ค ลากรศู น ย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
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วิธีการดําเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปน
บุคลากรศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่เขารับการตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ. 2553
จํานวนประมาณ 833 ราย ประมาณขนาดตัวอยาง
โดยใชสูตรสําหรับการประมาณคาเฉลี่ยประชากร
ของ Cohen (นงลักษณ วิรัชชัย, 2555) ใชคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ จากรายงานการศึกษาที่ผานมา (นวพรรณ
จิณแพทย, 2008) ไดขนาดกลุ มตัวอย างเทากั บ
215 ราย สุ ม ตั ว อย า งแบบมี ร ะบบ (Systematic
random sampling) จากบัญชีรายชื่อบุคลากรศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เขารวม
โครงการตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ. 2553
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีทั้งหมด 4 ชุด
ชุดที่ 1-2 เปนเครื่องมือที่พัฒนาโดย Wittayapun,
Tanasirirug, Butsripoom, & Ekpanyaskul (2010)
ชุ ด ที่ 3-4 เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ค ณะแพทยศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ใช ในการสํ ารวจ
สุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร และอนุญาตให
นําขอมูลมาใชในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือแตละชุด
มีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบประเมินปจจัยสวนบุคคลและ
การรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพ ประกอบด ว ยข อ คํ า ถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายไดตอเดือน ประเภทของบุคลากร ประวัติการมี
โรคประจําตัว การรับรูภาวะสุขภาพ การเขารับการ
ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป น้ํ า หนั ก ตั ว และส ว นสู ง
กําหนดเกณฑแปลผลคาดัชนีมวลกาย เปน 3 ระดับ
ได แก น้ํ าหนั กต่ํากว าเกณฑ (<18.50 กก./เมตร2)
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ปกติ (18.50 – 22.99 กก./เมตร2) และน้ําหนักเกิน (≥
23.00 กก./เมตร2) (กรมอนามัย, 2552)
ชุดที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมสรางเสริม
สุ ข ภาพ มี ลั ก ษณะข อ คํ า ถามแบบประมาณค า
(rating scale) ที่มีเนื้อความเชิงบวก จํานวน 35 ขอ
แบ งเป น 6 ด าน ได แก ด านความรั บผิ ดชอบต อ
สุขภาพ จํานวน 7 ขอ ดานกิจกรรมทางดานรางกาย
จํานวน 4 ขอ ดานโภชนาการ จํานวน 7 ขอ ดาน
สัมพันธภาพระหวางบุคคล จํานวน 7 ขอ ดานการ
พั ฒนาทางจิ ตวิ ญญาณ จํ านวน 6 ข อ ด านการ
จัดการความเครียด จํานวน 4 ขอ มีคําตอบใหเลือก
4 ระดั บ ได แ ก 4-เป น จริ ง มากที่ สุ ด 3-เป น จริ ง
คอนขางมาก 2-เปนจริงคอนขางนอย และ 1-ไมจริง
แปลผลคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสรางเสริมเฉลี่ย
ของแตละดานและโดยรวม เปน 4 ระดับ (วิเชียร
เกตุ สิ งห , 2538) ได แก คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.49
หมายถึ ง มี พฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ขภาพในระดั บ
ต่ําสุด คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพในระดับต่ํา คะแนนเฉลี่ย 2.503.49 หมายถึง มี พฤติกรรมสร างเสริมสุ ขภาพใน
ระดั บ ปานกลาง และคะแนนเฉลี่ ย 3.50-4.00
หมายถึง มีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในระดับสูง
ชุดที่ 3 แบบวั ดความเครี ยดสวนปรุ ง มี
ลักษณะขอคําถามแบบประมาณคา (rating scale)
จํานวน 20 ขอ มีคําตอบใหเลือก 5 ตัวเลือก ไดแก
1-ไมรูสึกเครียด 2-เครียดเล็กนอย 3-เครียดปาน
กลาง 4-เครียดมาก 5-เครียดมากที่สุด กรณีที่ไม
ตอบใหคะแนน 0 รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน แปล
ผลระดับความเครียดจากคะแนนรวมเปน 4 ระดับ
ไดแก 0 – 24 หมายถึง เครียดนอย, 25 – 42 หมายถึง
เครียดปานกลาง, 43 – 62 หมายถึง เครียดสูง และ
63 คะแนนขึ้นไป หมายถึง เครียดรุนแรง (สุวัฒน
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มหัตนิรันดรกุล วนิดา พุมไพศาลชัย และพิมพมาศ
ตาปญญา, 2540)
ชุดที่ 4 แบบวัดสุขภาพจิตหรือดัชนีชี้วัด
ความสุ ขคนไทยฉบั บสั้ น ที่ พั ฒนาขึ้ นโดยอภิ ชั ย
มงคล และคณะ (2547) มีลักษณะขอคําถามแบบ
ประมาณคา (rating scale) จํานวน 15 ขอ มีเนื้อความ
เชิงบวก จํานวน 13 ขอ ไดแก ขอที่ 1-2 และ 6-15 มี
เนื้อความเชิงลบจํานวน 3 ขอ ได แก ขอที่ 3-5 มี
คําตอบใหเลือก 4 ตัวเลือก ไดแก ไมเลย เล็กนอย
มาก มากที่สุด กําหนดใหคาคะแนน 0, 1, 2, และ 3
ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ เนื้ อ ความเชิ งบวก และให ค า
คะแนน 3, 2, 1 และ 0 ตามลําดับสําหรับเนื้อความ
เชิงลบ รวมมีคะแนนเต็มทั้งหมด 45 คะแนน แปลผล
ระดับคะแนนสุขภาพจิตตามคาคะแนนรวมเปน 3
ระดับ ไดแก 35-45 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิต
ดีกวาคนทั่วไป 28-34 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิต
เทากับคนทั่วไป และ 0 – 27 คะแนน หมายถึง สุขภาพ
จิตต่ํ ากว าคนทั่ วไป ทั้งนี้ แบบประเมินพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ แบบวัดสุขภาพจิตหรือดัชนีชี้วัด
ความสุขคนไทยฉบับสั้น และแบบวัดความเครียด
สวนปรุง มีคาความเที่ยงตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach ’s alpha coefficient)
เทากับ .89, .69, และ .90 ตามลําดับ
งานวิจัยนี้พิทักษสิทธิผูเขารวมวิจัยตาม
ประกาศเฮลซิงกิ โดยผานการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ทําในมนุษย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามหนังสือ
รับรองเลขที่ 11/2553 ดําเนินการเก็บขอมูลระหวาง
เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยผูเขารวม
การวิ จั ย ทุ ก รายได รั บ การอธิ บ ายให ท ราบถึ ง
วัตถุประสงคของการวิจัย การเชิญใหเขารวมการ
วิจัยดวยการตอบแบบสอบถามการวิจัยและการ
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อนุ ญาตให ใช ข อมู ลจากโครงการสํ ารวจสุ ขภาพ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร การเซ็นยินยอมเขารวม
การวิจัยโดยเต็มใจและไดรับการบอกกลาว (informed
consent) รวมถึงไดรับแจงสิทธิในการบอกเลิกการ
เขารวมวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลกระทบใด ๆ
คณะผู วิ จั ย แจกแบบสอบถาม จํ า นวน
215 ชุด ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 207 ชุด คิด
เปนรอยละ 96.27 พิจารณาความถูกตอง สมบูรณ
สอดคลองของขอมูล และตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน
กอนการใชสถิติอางอิงพบวามีขอมูลที่ผานขอตกลง
เบื้ อ งต น จํ า นวน 202 ชุ ด วิ เ คราะห ข อ มู ลและ
นําเสนอผลการศึกษาในรูปความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบ ความ
แตกต างของคะแนนเฉลี่ ยด วยสถิ ติ ทดสอบที (ttest) สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การเปรียบเทียบเชิงซอนดวยวิธี LSD
(Least-significant different) และวิเคราะห ความ
สัมพันธดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s product moment correlation coefficient)
ผลการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจํานวน
202 ราย สวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 89.1) อายุ
ต่ําสุด 19 ป สูงสุด 56 ป อายุเฉลี่ย 31 ป สวนใหญ
มีอายุต่ํากวา 30 ป (รอยละ 58.9) รองลงมามีอายุ
ระหว าง 31-40 ป (ร อยละ 33.7) และ 41-50 ป
(รอยละ 6.9) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ
54.5) รองลงมาจบการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี (รอยละ 40.5) มีสถานภาพสมรสโสด (รอยละ
60.8) รองลงมาคือสมรส/อยูดวยกัน (รอยละ 34.7)
ประเภทของบุคลากรสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพ
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(รอยละ 31.2) รองลงมาเปนผูชวยพยาบาล (รอยละ
19.8) และเจาหนาที่อื่นๆ (รอยละ 18.8) มีรายไดอยู
ระหวาง 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน (รอยละ
51.0) รองลงมามีรายไดนอยกวา 10,000 บาทตอ
เดือน (รอยละ 28.2)
ภาวะสุขภาพ
ด านภาวะสุ ขภาพ ผลการศึ กษาพบว า
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี ค า ดั ช นี ม วลกายปกติ
(รอยละ 51.5) รองลงมามีน้ําหนักเกิน (รอยละ 37.6)
มีความเครียดปานกลาง (รอยละ 50.0) รองลงมามี
ความเครียดสูง (รอยละ 39.1) มีสุขภาพจิตเทากับ
คนทั่วไป (รอยละ 54.0) รองลงมามีสุขภาพจิตดี
มากกวาคนทั่วไป (รอยละ 36.1) ไมมีโรคประจําตัว
(รอยละ 72.8) สวนนอยที่มีโรคประจําตัว (รอยละ
27.2) พบวาโรคที่ เป นกั นมากที่สุ ดคื อ โรคภู มิแพ
(รอยละ 13.4) รองลงมาคือ ไมเกรน (รอยละ 2.5)
และ โรคกระเพาะ (รอยละ 2.5) ดานการรับรูภาวะ
สุขภาพ สวนใหญรับรูวาตนเองแข็งแรงดีไมมีปญหา
สุขภาพ (รอยละ 66.8) และเขารับการตรวจสุขภาพ
ประจําป ป 2552 (รอยละ 72.8)
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพโดยรวมในระดับปานกลาง (  =
3.15, SD= 0.32) ทั้งนี้มีคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ดานกิจกรรมทางกาย
ต่ําที่สุด (  = 2.59) รองลงมาเปนดานโภชนาการ
(  = 2.98) และการจัดการความเครียด (  =2.99)
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงมาตรฐาน และระดับคาคะแนน จําแนกตามพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ชวงคะแนน
SD
ระดับ

1. ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ
1.29 – 4.00
3.30
0.47
ปานกลาง
2. กิจกรรมทางดานรางกาย
1.00 – 4.00
2.59
0.58
ปานกลาง
3. โภชนาการ
1.71 – 4.00
2.98
0.48
ปานกลาง
4. สัมพันธภาพระหวางบุคคล
2.00 – 4.00
3.44
0.43
ปานกลาง
5. การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
2.00 – 4.00
3.30
0.43
ปานกลาง
6. การจัดการกับความเครียด
1.50 – 4.00
2.99
0.55
ปานกลาง
3.15
0.32
รวม
2.03 – 4.00
ปานกลาง
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ตัวแปรที่ศกึ ษา

เพศ

ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รายไดตอเดือน
นอยกวา 10,000
10,000 – 20,000
มากกวา 20,000
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/อยูดวยกัน
แยก/หมาย/หยา
โรคประจําตัว
ไมมี
มีโรคประจําตัว
การรับรูภาวะสุขภาพ แข็งแรงดีไมมีปญหา
มีปญหาสุขภาพ

n



22
180
82
110
10
57
103
42
123
70
9
147
55
135
67

108.05
110.75
109.02
111.60
109.60
107.81
109.70
115.91
110.00
110.44
116.78
110.68
109.88
111.16
109.04

SD

t-test/
F-test

p-value

13.79
11.25
11.78
11.42
10.79
11.92
10.24
12.54
10.84
12.73
10.86
11.69
11.26
11.85
10.87

t= -1.037

.301

F= 1.200

.303

F= 6.762

<.01

F= 1.451

.237

t= 0.438

.662

t= 1.225

.222
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ตารางที่ 3
คูที่

1
2
3
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เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางที่มีรายได
ตางกันทีละคู
กลุมรายได

มากกวา 20,000
มากกวา 20,000
10,000 – 20,000

Mean
(a)
115.91
115.91
109.70

กลุมรายได



(b)
และ
และ
และ

นอยกวา 10,000
10,000 – 20,000
นอยกวา 10,000

107.81
109.70
107.81



difference
(a-b)
8.10
6.21
1.89

p-value

<.001
<.01
.309

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุ ดัชนีมวลกาย ความเครียด ภาวะสุขภาพจิต
และพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ตัวแปรที่ศึกษา
r
p-value
อายุ
.123
.081
ดัชนีมวลกาย
-.011
.874
ระดับความเครียด
-.302
<.001
ภาวะสุขภาพจิต
.341
<0.001

ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว น
บุคคล ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ
ผลการศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างตั ว
แปร เพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส โรคประจําตัว และการรับรูภาวะสุขภาพ
กับพฤติกรรมสรางเสริมสุ ขภาพ พบวารายไดตอ
เดื อ นมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม
สุ ข ภาพ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
(F=6.762, p-value <.01) (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณา
รายคูพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดมากกวา 20,000
บาทตอเดือน ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพใน
ระดั บ สู ง กว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ร ายได น อ ยกว า
10,000 บาทตอเดือน (p-value <.001) และสูงกวา
กลุมตัวอยางที่มีรายได 10,000-20,000 บาทตอ
เดือน (p-value <.01) (ตารางที่ 3) สวนตัวแปรเพศ

ระดั บการศึ กษา สถานภาพสมรส โรคประจํ าตั ว
และการรั บรูภาวะสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกั บ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05
ผลการศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างตั ว
แปร อายุ ดั ชนี มวลกาย ระดั บความเครี ยด และ
ภาวะสุขภาพจิต กับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
พบวาระดับความเครียด มีความสัมพันธทางลบกับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 (r=-.302, p-value <.001) ภาวะสุขภาพจิต
มีความสัมพันธทางบวกกั บพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 (r=.341, pvalue < .001) (ตารางที่ 4) สวนอายุ และดัชนีมวล
กาย ไม มี ความสั มพั นธ กั บพฤติ กรรมสร างเสริ ม
สุขภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ภาวะสุขภาพ
ผลการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว น
ใหญ มี ค า ดั ช นี ม วลกายปกติ (ร อ ยละ 51.5) มี
ความเครียดปานกลาง (รอยละ 50.0) รองลงมามี
ความเครียดสูง (รอยละ 39.1) มีสุขภาพจิตดีเทากับ
และมากกวาคนทั่วไป (รอยละ 90.1) ไมมีโรคประจําตัว
(รอยละ 72.8) รับรูวาตนเองแข็งแรงดีไมมีปญหา
สุขภาพ (ร อยละ 66.8) และส วนใหญ เข ารับการ
ตรวจสุขภาพประจําป ป 2552 (รอยละ 72.8) แสดง
วากลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตในระดับปกติ รวมถึงใหความสําคัญกับ
การตรวจสุขภาพประจําป ทั้งนี้อาจเนื่องจาก กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนสตรีโสด มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เปนวัยผูใหญ ที่มีประสบการณในการ
ทํางานดานสุขภาพ และปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุขภาพ จึงเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการดูแล
สุขภาพ ทําใหสามารถปรับตัวตามสถานการณไดดี
ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของลดาวัลย
ประทีปชัยกูร และคณะ (2551) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพ
ของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร พบว า กลุ มตั วอย างส วนใหญ มี
ภาวะสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ในระดั บ ปกติ
รั ตนาวดี ชอนตะวั น และคณะ (2548) ที่ ศึ ก ษา
ภาวะสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุน กลุมคณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีภาวะสุขภาพดานรางกาย
และจิตใจปกติ และเขารับการตรวจสุขภาพประจําป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และสุธิศา ลามชาง และคณะ
(2550ข) ที่ ศึ กษาพบว าอาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนใหญมีดัชนีมวล
กายปกติ ไมมีปญหาสุขภาพจิต ไมมีปญหาดาน
อาการทางกาย อาการวิตกกังวลและนอนไมหลับ
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ความบกพรองทางสังคมและอาการซึมเศราอยาง
รุนแรง และมีความเครียดระดับปานกลาง รวมถึง
ประภัสสร รื่นภิรมย วีณา เที่ยงธรรม และสุรินธร
กลัมพากร (2554) ที่ศึกษาพบวาพยาบาลสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชนเขตภาคกลาง มี
ภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี และสวนใหญ
เขารับการตรวจสุขภาพประจําป
อยางไรก็ตามการศึกษานี้พบวา 1 ใน 3
ของกลุ มตั วอย าง เป นผู ที่ มี น้ํ าหนั กเกิ น (ร อยละ
37.6) และเกือบครึ่งมีความเครียดระดับสูงถึงระดับ
รุนแรง (รอยละ 47.5) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในระดับ
ปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพดานกิจกรรมทางกาย ดานโภชนาการ และ
การจัดการกับความเครียดที่มีคะแนนเฉลี่ยคอนขาง
ต่ํา (ตารางที่ 1) ลักษณะดังกลาวทําใหกลุมตัวอยาง
เสี่ยงตอการเปนโรคอวน เบาหวาน และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด จึงเปนเรื่องที่ตัวบุคลากรเอง และผูมี
ส ว นรั บ ผิ ด ชอบในการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของ
บุคลากรตองตระหนัก ใหความสําคัญ และนําไปสู
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตอไป
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั วอย างมี
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพโดยรวมในระดับปาน
กลาง แสดงวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติพฤติกรรม
สร างเสริ มสุ ขภาพบ างแต ไม สม่ํ าเสมอ ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญอายุต่ํากวา 30 ป
และไมมีโรคประจําตัว ทําใหขาดความใสใจหรือ
ขาดการตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ประกอบกั บ
การที่กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพ
และผู ช ว ยพยาบาลที่ ต อ งทํ า งานเป น กะ ดั ง นั้ น
เป น ไปได ว า แม จะมี ความรู ความเข า ใจในการ
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ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ แต ช ว งเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อาจสงผลใหแบบแผนการดําเนินชีวิตไม
เหมื อ นปกติ ทั่ ว ไป และอาจเป น อุ ป สรรคในการ
ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หรื อ ทํ า ให มี ค วาม
ยากลําบาก ไมสะดวกในการปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ รวมถึงวาลักษณะวิถีชีวิตในปจจุบัน
นาจะมี ส วนให บุ คคลรู สึกสู ญเสี ยความพึ งพอใจ
หากตองละพฤติกรรมบางอยางแมวาพฤติกรรมนั้น
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ (Pender, 2002)
ตัวอยางเชน การมีลิฟตอํานวยความสะดวกทําให
บุคคลเลือกที่จะใชลิฟตแทนการเดินขึ้นบันได การมี
ร านอาหารสะดวกซื้ อและความหลากหลายของ
ประเภทอาหารที่มีใหเลือกจํานวนมาก ทําใหบุคคล
เลือกรับประทานอาหารตามความชอบทั้งที่มีไขมัน
สู ง สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล ที่ พ บว า กลุ ม ตั ว อย า งมี
คะแนนเฉลี่ ยในการปฏิ บั ติ พฤติ กรรมสร างเสริ ม
สุขภาพ ดานกิจกรรมทางกายต่ําที่สุด (  = 2.59)
รองลงมาเปนดานโภชนาการ (  = 2.98) และการ
จัดการความเครียด (  = 2.99) (ตาราง ที่ 1) ผลการ
ศึกษาสอดคล องกั บการศึกษาของรั ตนาวดี ชอน
ตะวัน และคณะ (2548) ที่ศึกษาภาวะ สุขภาพของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น กลุ ม คณะวิ ท ยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวากลุมตัวอยาง
มี ก ารปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพด า น
กิจกรรมทางกายและดานโภชนาการในระดับปาน
กลาง การศึกษาของ Wittayapun et al. (2010) ที่
ศึกษาพบวานิสิตพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ มีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ระดับปานกลาง และภัทรจิต นิลราช และประณีต
สงวัฒนา (2547) ศึกษาพบวาพยาบาลวิชาชีพใน
จังหวัดสงขลาปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ระดับปานกลาง
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ทั้ งนี้ ผลการศึ กษาพบว าข อคํ าถามการ
ประเมินพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่กลุมตัวอยาง
ปฏิบัติคอนขางนอย ดานกิจกรรมทางกาย ไดแก
คํ าถาม “ท านออกกํ าลั งกายโดยใช แรงมาก เช น
เดิ นเร็ ว ป นจั กรยาน เต นแอรโรบิ กครั้ ง 30 นาที
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง” (  = 2.34) และ “ทาน
ไดออกกําลังหรือเคลื่อนไหวรางกายจนกระทั่งมีเหงื่อ
ออกและหัวใจเตนเร็วขึ้นในแตละวัน” (  = 2.45)
ดานโภชนาการ ไดแก คําถาม “ทานหลีกเลี่ยง การ
รับประทานอาหารที่มีรสจัด เชน หวานจัด เค็มจัด
เผ็ดจัด” (  = 2.68) “ทานอานฉลากโภชนาการขาง
ซองอาหาร เชน ปริมาณแคลอรี่ ปริมาณไขมัน กอน
ตัดสินใจซื้อ/รับประทาน” (  = 2.71) และ “ทาน
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอาหารที่มีไขมันสูง
เชน หนังสัตว เนื้อสัตวติดมัน แกงกะทิ อาหารทอด”
(  = 2.75) ดานการจัดการ ความเครียด ไดแก
คํ า ถาม “ท า นปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางศาสนา หรื อ
กิ จกรรมที่ ส งเสริ มสุ ขภาพจิ ต เช น สวดมนต นั่ ง
สมาธิ เปนประจํา” (  = 2.62) และ “ทานนอน
หลับ อยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง” (  = 3.00)
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว น
บุคคล ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
ส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน กับพฤติกรรม
สร างเสริ มสุ ขภาพ พบว ามี เพี ยงตั วแปรเดี ยวคื อ
รายไดตอเดือนที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดมากกวา
20,000 บาทตอเดือน ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริม
สุ ข ภาพในระดั บ สู ง กว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี รายได
10,000-20,000 บาทต อ เดื อ น และสู งกว ากลุ ม
ตัวอยางที่มีรายไดนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน
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(ตารางที่ 3) สนับสนุนแนวคิดของ Pender (2002)
ที่กลาววาการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
นั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายปจจัย ปจจัยสวนบุคคล
ดานสังคมวัฒนธรรม (sociocultural factors) เปน
ปจจัยหนึ่งมีสวนตอการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ผลการศึกษาแสดงวาปจจัยดานการเงินหรือ
รายได ถื อเป นเรื่ องที่ เอื้ อต อการปฏิ บั ติ พฤติ กรรม
สรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางอธิบายไดวาการ
มี รายได ต อเดื อนมากกว า 20,000 บาท ช วยให
บุคคลมีโอกาสแสวงหาสิ่งอํานวยความสะดวก/สิ่งที่
มีประโยชนตอปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เพิ่มศักยภาพ
ในการดูแลตนเอง ทําใหสามารถปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพไดดีกวาบุคคลที่มีไดรายไดต่ํา
กวาสอดคลองกับการศึกษาของ Pirincci, Rahman,
Durmus และ Erdem (2008) ที่พบวาหากบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีรายได สูง ก็จะมี
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในระดับสูงตามไปดวย
และเทียนทิพย เทียนสีมวง (2549) ที่ศึกษาพบวา
สตรี วั ย หมดประจํ า เดื อ นที่ มี ร ายได เ หลื อ ใช มี
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพมากกวา สตรีวัยหมด
ประจําเดือนที่รายไดพอใช และไมพอใชตามลําดับ
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
สุขภาพ ไดแก ดัชนีมวลกาย โรคประจําตัว การรับรู
ภาวะสุขภาพ ความเครียด และภาวะสุขภาพจิต กับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ พบวาความเครียดมี
ความสั ม พั น ธ ท างลบกั บ พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม
สุขภาพ (r=-.302, p-value < .001) กลาวคือกลุม
ตั วอย างมี ความเครี ยดน อยจะปฏิ บั ติ พฤติ กรรม
สรางเสริมสุขภาพในระดับสูง ในทางกลับกันกลุม
ตั วอย างที่ มี ความเครี ยดสู งจะปฏิ บั ติ พฤติ กรรม
สรางเสริมสุขภาพในระดับต่ํา และพบวาภาวะ
สุขภาพจิต มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ (r=.341, p-value< .001) (ตาราง
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ที่ 4) กล า วคื อ กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี สุ ข ภาพจิ ต ดี จ ะ
ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร า งเสริ มสุ ข ภาพในระดั บ สู ง
ในทางกลับกันกลุมตัวอยางที่มี สุขภาพจิตต่ํ าจะ
ปฏิ บั ติ พฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ข ภาพในระดั บ ต่ํ า
สนับสนุนแนวคิดของ Pender (2002) ที่กลาววา
ปจจัยสวนบุคคลดานชีวภาพ (Biologic factors) และ
ดานจิต (psychologic factors) สามารถสงผลตอ
การกระทําที่จะเกิดขึ้น ผลการศึกษาอธิบายไดวา
เมื่อบุคคลมีความเครียดเกิดขึ้นก็จะมีการปรับตัว
และแสดงพฤติ กรรมออกมาทั้ งทางบวกและลบ
หากมีความเครียดในระดับที่พอเหมาะอาจเปนสิ่ง
ทาทายและสงผลในดานบวก แตหากมีความเครียด
ระดับสูงอาจจะสงผลทางลบ ทําใหปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพในระดับต่ํา ซึ่งอาจนําไปสูความ
ผิดปกติทางจิตและ/หรือเกิดการเจ็บปวยทางกายได
ผลการศึกษาคลายคลึงกับการศึกษาของรัตนาวดี
ชอนตะวัน และคณะ (2548) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน กลุมคณะวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาภาวะสุขภาพ
ทั่ วไปหรื อป ญ หาสุ ขภาพจิ ต และความเครี ยดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ผลการศึกษาจะเห็นไดวารายไดตอเดือน
ระดั บความเครี ยด และภาวะสุ ขภาพจิ ตมี ความ
สัมพั นธ กับพฤติ กรรมสรางเสริมสุ ขภาพ สวนตั ว
แปรเพศ อายุ ระดั บการศึ กษา สถานภาพสมรส
ดั ชนี มวลกาย โรคประจํ า ตั ว และการรั บ รู ภ าวะ
สุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของกลุมตัวอยาง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา
ป จจั ยดั ง กล า วไม มี ส วนเกี่ ยวข องต อการปฏิ บั ติ
พฤติ กรรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ ที่ เป น เช น นั้ น อาจ
เนื่องจากมีปจจัยอื่นๆ ที่สําคัญกวา เขามามีสวน
เกี่ยวของกับการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรศูนยการแพทยฯ เชน พฤติกรรมเดิมที่
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เกี่ ย วข อ งหรื อ ประสบการณ ใ นการสร า งเสริ ม
สุ ขภาพที่ เคยปฏิ บั ติ อารมณ ที่ เกี่ ยวข องกั บ การ
ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม อิ ท ธิ พ ลระหว า งบุ ค คล หรื อ
อิทธิพลจากสถานการณ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้
ยังไมไดนํามาศึกษาในการศึกษานี้ ผลการศึกษา
สอดคล องกับการศึกษาของรั ตนาวดี ชอนตะวั น
และคณะ (2548) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพของบุคลากร
สายสนั บ สนุ น กลุ ม คณะวิ ท ยาศาสตร สุ ข ภาพ
มหาวิ ทยาลั ยเชียงใหม พบวาดัชนีมวลกาย ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ผลการศึกษาใหขอเสนอที่สําคัญในการ
จัดกิจกรรมการพยาบาล การจัดการศึกษาทางการ
พยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาล โดยในการ
จัดกิจกรรมพยาบาลดานสรางเสริมสุขภาพ เพื่อ
เพิ่ ม การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร า งเสริ มสุ ข ภาพแก
บุ ค ลากรศู น ย ก ารแพทย ฯ นั้ น ควรกํ า หนด
กลุ มเป าหมายหลั กเป น กลุ มที่ มี รายได น อยกว า
20,000 บาทต อเดือน มี ความเครียดในระดับสู ง
และมีสุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป ซึ่งเปนกลุมที่มี
พฤติกรรมสรางเสริ มสุขภาพในระดับต่ํ า สําหรั บ
พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพด า นที่ ต อ งการ
ปรั บ เปลี่ ย น ได แ ก กิ จ กรรมทางด า นร า งกาย
โภชนาการ และการจั ด การกั บ ความเครี ย ด
ตัวอยางเชน การจัดใหมีกิจกรรมออกกําลังกายใน
องคกรใหเลือกหลากหลายรูปแบบ การจัดโปรแกรม
โภชนาการ/ควบคุ ม น้ํ า หนั ก ที่ เ หมาะสม การ
ประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ทางพุ ท ธศาสนาในการบํ า บั ด
ความเครียด ใหบุคลากรไดเลือกปฏิบัติ สรางทักษะ
และประสบการณ ที่ นํ า ไปสู ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ข ภาพต อ ไป ด า นการจั ด
การศึกษาทางการพยาบาล ควรเนนเนื้อหาเกี่ยวกับ
กลวิธีการสรางเสริมสุขภาพในการพัฒนากิจกรรม
ทางด านร างกาย โภชนาการ และการจั ดการกั บ
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ความเครี ยด เพื่ อให นั กศึ กษาพยาบาลสามารถ
นําไปใช ทั้งในการปฏิบั ติดู แลสุ ขภาพตนเองและ
ผูรับบริการ ดานการวิจัย ควรมีการศึกษาตอยอด
กิ จ กรรมที่ จ ะจั ด ทํ า /ออกแบบขึ้ น ตั ว อย า งเช น
ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย
โปรแกรมการควบคุมน้ําหนัก โปรแกรมการจัดการ
ความเครี ย ด ที่ ค วรจั ด ขึ้ น แก บุ ค ลากรฯ ศู น ย
การแพทย รวมถึ ง ว า ควรศึ ก ษาวิ จั ยในลั ก ษณะ
เชนเดียวกับงานวิจัยนี้กับกลุมเปาหมายอื่นๆ ที่อยู
ในความรับผิดชอบ เพื่อประเมินความจําเปนดาน
การสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion needs
assessment) กอนจัดใหมีกิจกรรมทางการพยาบาล
เพื่ อ สามารถจั ด การป ญ หาที่ พ บได ถู ก ต อ งตรง
ประเด็น ตรงกลุมเปาหมาย ไดผลลัพธตามตองการ
มากที่สุด รวมถึงศึกษาเพิ่มเติมวามีปจจัยใดอีกบาง
ที่ มี ค วามสั มพั น ธ กั บ การปฏิ บั ติ พฤติ กรรมสร า ง
เสริมสุขภาพ โดยใชวิธีวิจัยรูปแบบอื่นๆ เชน การ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อเขาใจ
และจัดการกับปญหาดานการสรางเสริมสุขภาพได
อย า งครอบคลุ ม มากขึ้ น ตลอดจนศึ ก ษาระดั บ
นโยบาย ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตัวอยางเชน การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองคกร
สรางเสริมสุขภาพ (Healthy faculty) ของโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณบุคลากรศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ อํ า นวยความสะดวก ให ก ารสนั บ สนุ น และ
ช ว ยเหลื อ ในการทํ า วิ จั ย และขอขอบคุ ณ คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย
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