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ผลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2565 โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย 2565 

ตารางคะแนนร้อยละของการตอบแบบประเมิน 

คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 
ร้อยละการตอบ
แบบประเมิน 

60-64.99 65-69.99 70-74.99 75-79.99 80 
ขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

จากผลการประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีจ านวนผู้ตอบ  
11 คน เพศชาย ร้อยละ 9 เพศหญิง ร้อยละ 91 คิดเป็นร้อยละ 100 มีจ านวนอายุน้อยที่สุด 26 ปี อายุมากที่สุด 
56 ปี เฉลี่ยบุคลากรมีอายุ 35 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 33.3 และสถานโสด ร้อยละ 66.6 ระดับการการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.3 และ ปริญญาโท ร้อยละ 33.3 เป็นประเภทข้าราชการ ร้อยละ 50 และพนักงาน
ราชการ ร้อยละ 41.6 ส่วนรายได้ที่บุคลากรได้รับในแต่ละเดือนพบว่า รายจ่ายเท่ากับรายได้ ร้อยละ 50 รายจ่าย
น้อยกว่ารายได ้ร้อยละ 16 รายจ่ายเกินรายได้เล็กน้อยและรายจ่ายมากกว่ารายได้ ร้อยละ 8.3  มีการเก็บออมปาน
กลาง ร้อยละ 41.6 ภาระหนักมากถึงหนักและการไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนช าระ/ไม่มีหนี้สินที่ ร้อยละ 25  

ส่วนที่ 2 ภาวะสุขภาพ /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 

 ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย(BMI)ของบุคลากร จ านวน 11 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 22.37 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

BMI kg/m2 อยู่ในเกณฑ์ ภาวะเสี่ยงต่อโรค 
2565 

จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 18.50 น้ าหนักน้อย / ผอม 

 
มากกว่าคนปกติ 

 
1 9 

ระหว่าง 18.50 - 22.90  ปกติ(สุขภาพดี)  
 

เท่าคนปกติ 
 

5 45.5 

ระหว่าง 23 - 24.90 ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1 
 

อันตรายระดับ 1 
 

3 27.5 

ระหว่าง 25 - 29.90 อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2 อันตรายระดับ 2 
 

2 18 

มากกว่า 30  อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3 อันตรายระดับ 3 
 

- - 
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 ส าหรับโรคประจ าตัว(จากการวินิฉัยของแพทย์)ของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศพบว่า ร้อย
ละ 25 มีโรคประจ าตัว ได้แก่ ไขมันในเลือดสูง โรคภูมิแพ้ และไทรอยด์  ส่วนใน 1 ปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 58.3 และไม่ได้ตรวจคิดเป็นร้อยละ 33.3 ซ่ึงอายุคนที่ได้รับการตรวจสุขภาพมี
จ านวน 7 คน มีอายุน้อยกว่า 35 ปี เพียง 3 คน และ อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป 4 คน โดยรวมมีสุขภาพในระดับ
ปกต ิ

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ 

 ในส่วนของการบริโภคอาหารใน 1 วัน ทานอาหารครบ 3 มื้อ ถึงร้อยละ 100 ร้อยละ การกินผักใบปรุงสุก
และสดปริมาณ 4 ทัพพีขึ้นไป กิน1-3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50 กิน 4-6 วันต่อสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 25 
กินทุกวันและไม่กินเลย อย่างละร้อยละ 8.3 ส าหรับกินผลไม้รสไม่หวานครบ 3 มื้อต่อวัน ร้อยละถึง 75 กินทุกวัน
และไม่กินเลย อย่างละร้อยละ 12.5 การกินปรุงรสเค็มไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเลย ร้อยละ 41.7 เติมเครื่องปรุงรส
เค็มเป็นบางครั้ง 41.7 และเติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้งเพียง ร้อยละ 8.3  การกินเครื่องปรุงรสหวาน ไม่เติม
เครื่องปรุงหวานเลย ร้อยละ 50 เติมเครื่องปรุงหวานเป็นบางครั้ง ร้อยละ 33.3 และเติมเครื่องปรุงหวานทุกครั้ง  
ร้อยละ 16.3 สุดท้ายการดื่มรสหวาน ดื่ม 1-3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 41.7 ดื่ม 4-6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
25 ไม่ดื่มเลย 16.7 และดื่มทุกวัน 8.3 โดยส่วนมากบุคลาการมีการกินที่ใส่ใจสุขภาพและส่วนมากท าตามหลัก
โภชนาการได้ดี และยังอยู่ในเกณฑ์ดัชนีมวลกายเฉลี่ยที่ระดับปกติที่ 22.37      

ส่วนที ่4 พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาบุคลากรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร โดยการใช้เข็มขัด

นิรภัยขณะเป็นผู้โดยสารข้างคนขับ ใช้ทุกครั้งร้อยละ 83.4 ใช้บางครั้ง ร้อยละ 16.6 ในขณะทีก่ารสวมหมวกนิรภัย
ขณะขับขี่รถจักยานยนต์ ใช้ทุกครั้ง ร้อยละ 50 ไม่ได้ขับ/โดยสารรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 25 และใช้
บางครั้ง ร้อยละ 16.6 การสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักยานยนต์ ใช้ทุกครั้งร้อยละ 33.3 ใช้บางครั้งร้อยละ 
25 และไม่ได้ขับ/โดยสารรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 33.3 ส่วนมากมีการป้องกันจากอุบัติเหตุจราจรได้
ในระดบัดี  
 
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 พฤติกรรมการสูบบุหรี่พบว่า ไม่สูบ ร้อยละ 100 และไม่มีปัญหาอยากจะสูบบุหรี่ 
 
 
 
ส่วนที ่6 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 มีพฤติกรรมการดื่มเบียร์ ไม่เคยดื่มเลยร้อยละ 83.4 และเดือนละครั้งร้อยละ 16.6 ส าหรับดื่มเหล้า  
ไม่เคยดื่มเลย ถึงร้อยละ 91.6 และเดือนละครั้ง ร้อยละ 8.3 ซึ่งจากผลดังกล่าวบุคลากรไม่นิยมการบริโภค 
แอลกฮอล์ 
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ส่วนที่ 7 แบบประเมินความเครียด (ST-5) 
คะแนน แปรผล จ านวนคน ร้อยละ 

0 – 4 เครียดน้อย 4 36.36 
5 – 7 เครียดปานกลาง 4 36.36 
8 – 9 เครียดมาก 2 18.18 
10 – 15 เครียดมากที่สุด 1 9.09 

 
ส่วนที่ 8 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) 

คะแนน แปรผล จ านวนคน ร้อยละ 
น้อยกว่า 7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก 6 54.5 
อาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย 2 18.9 
13 – 18 อาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง 3 27.2 
มากกว่า 19 อาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง 0 0.0 

 
ส่วนที่ 9 แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย 
 พบว่ามีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ มากกว่าหรือเท่ากับสัปดาห์ละ 150 นาท ีหรือน้อยกว่า 
30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 54.54 มากกว่า ไม่มีเลย ร้อยละ 45.45 ส าหรับนั่งหรือเอนกายเฉยๆ 
ติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมง มีนานเกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 45.45 เป็นบางวัน ร้อยละ 27.27 และทุกวัน 27.27  
 
ส่วนที่ 10 พฤติกรรมการนอนหลับ 
 พบว่า นอนถึง 7 ชั่วโมง เป็นบางวัน ร้อยละ 54.45 และทุกวัน ร้อยละ 45.45 ส าหรับรู้สึกสดชื่นหลังตื่น
นอน พบว่ามากสุด 1 – 4 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 45.45 รองลงมา 5 – 6 วัน ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 27.27 และ ทุก
วัน ร้อยละ 18.18  
 
ส่วนที่ 11 พฤติกรรมการแปรงฟัน 
 พบว่า แปรงฟันก่อนนอน ถึงร้อยละ 90 และเป็นบางวัน เพียงร้อยละ 9 และเมื่อถามว่าใช้เวลาในการ
แปรงฟันแต่ละครั้งนานกี่นาที 2 – 3 นาที ร้อยละ 81.81 และ น้อยกว่า 2 นาที ร้อยละ 38.18 ส าหรับในปีที่ผ่าน
มา ไปรับบริการทันตกรรม ไปรับบริการ ถึงร้อยละ 54.45  ส่วนใหญ่ไปขูดหินปูนและอุดฟัน ไม่ได้ไปรับบริการ 
ร้อยละ 45.45  
 
วิเคราะห์การด าเนินการที่ผ่านมา แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons)  
ข้อมูลดชันีมวลกาย(BMI)ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ระดับ 
ปี 2564 

มีจ านวนคน 13 
ปี 2565 

มีจ านวนคน 11 
น้อยกว่า 18.50 ผอม 8 9.09 
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18.50 – 22.90 ปกต ิ 46 45.45 
23.00 – 24.90 ท้วม 26 27.5 
25,00 – 29.90  อ้วนระดับ 1 26 18 

 
 

 
   
แสดงข้อมูลแนวโน้ม (T - Trends)  
จากกราฟเป็นการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย (BMI) พบว่าในปี 2565 บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) ภาพรวมที่สูงขึ้นกว่าปี 2564 เนื่องจาก มีการผันแปรจากจ านวนบุคลากร โดยในปี 2564 มีจ านวน 13 คน 
ในปี 2565 มีจ านวน 11 คน ท าให้ค่าเฉลี่ยที่ออกมาตามกราฟ คนท้วมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  
 
 
  
  
 

  

 

 

ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
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น้อยกว่า 18.50 ผอม 18.50 – 22.90 ปกติ 23.00 – 24.90 ท้วม 25,00 – 29.90 อ้วนระดบั 1

เปรียบเทียบ 2 ปีดชันีมวลกายของบคุลากรศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ

ปี 2564 ปั 2565
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1.แบบประเมินภาวะสุขภาพ (พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 

2.สื่อประชาสัมพันธ์ส านักโภชนาการ 

 


