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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การบริโภคอาหาร การออกก าลงักาย การจดัการ
ความเครียด ภาวะสุขภาพ ของพยาบาลวิชาชีพ ประชากรเป็นพยาบาลวิชาชีพแผนกห้องฉุกเฉิน 
และแผนกผูป่้วยนอกจ านวน 69 คน ของโรงพยาบาลนครพิงค ์เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีค่าความตรงดา้นเน้ือหาเท่ากับ .83 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยวิธีการตอบ
แบบสอบถามซ ้ า มีค่าเท่ากบั .99 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเฉล่ีย  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรมีระดบัการบริโภคอาหาร จ าแนกตามความถ่ี ท่ีรับประทาน 
อาหาร โดยเฉล่ียอยู่ในระดบัพอใช ้(คะแนนเฉล่ีย 2.39) ในขณะท่ีจ าแนกตามปริมาณท่ีรับประทาน
อาหารพบว่าประชากร มีระดบัการปฏิบติัของการบริโภคอาหาร ท่ีตอ้งปรับปรุง ไดแ้ก่ อาหารพวก 
เน้ือ ถัว่ ขา้ว แป้งและผกั ระดับการออกก าลงักายของประชากรพบว่าโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัพอใช ้
(คะแนนเฉล่ีย 1.59) ส่วนระดบัการจดัการความเครียดอยูใ่นระดบัพอใช ้(คะแนนเฉล่ีย 2.22) ส าหรับ 
ภาวะโภชนาการของประชากร อยู่ในเกณฑ์สมส่วนร้อยละ 60.87 เม่ือเทียบตามเกณฑ์ดชันีสุขภาพ    
และไม่มีภาวะอว้นลงพุง ร้อยละ 57.97 ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.22) มีระดบัของสุขภาพจิต
เท่ากบัคนทัว่ไป  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this study were to study food consumption, exercising, stress coping and 
health status of professional nurses. The population was 69 professional nurses in Emergency Room 
and Out Patient Department, Nakornping Hospital. Data were collected by a questionnaire which it 
had validity content as .83. The reliability of the questionnaire, tested by Test-retest method, was  .99.  
The data were analyzed using frequency, percentage, maximum, minimum, mean and standard 
deviation. 

The results showed that population’s level of food consumption, classified from frequency of 
consumption, was at fair level (average score 2.39). Whereas it was classified by quantity of 
consumption, the population’s level of practising should be improved, including meat, beans, rice, 
flour and vegetables. The population’s level of exercising had fair level (average score 1.59). 
Regarding population’s level of stress coping, it was at fair level (average score 2.22). Population’s 
nutritional status, compared with HWDI, was normal as 60.87%. The percentage of them who had 
normal waist circumference was 57.97.  Most of them (65.22%) had level of  mental  health as general 
.  

 
   
 


