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ความรูและพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กิตติศักดิ์ พรมดาว พย.บ.*
กมลทิพย เทียมทัด พย.บ.**
สุปราณี การพึ่งตน PhD ***

บทคัดยอ
ปจจุบนั วัยรุน มีพฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรคเรือ้ รังทีม่ ผี ลกระทบตอภาวะสุขภาพ งานวิจยั เชิงพรรณนา
ครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินความรูค วามเขาใจและศึกษาพฤติกรรมเสีย่ งตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวานของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา กลุม ตัวอยางเปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนแหงหนึง่ ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ไดจากการสุมแบบชั้นภูมิ จํานวน 352 คน มีอายุระหวาง 14-18 ป (M = 16.74, SD 0.92)
รอยละ 58 เปนเพศหญิง เครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงและโรค
เบาหวาน (KR 20 = 0.76) และแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
(a = 0.81) วิเคราะหขอ มูลโดยคารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา กลุม ตัวอยางรอยละ
27 มีประวัตบิ คุ คลในครอบครัวปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รอยละ 17 มีคา ดัชนีมวลกายเกิน
มาตรฐาน รอยละ 82 มีความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานอยูในระดับตํ่า มีเพียงรอยละ 2 เทานั้น
ที่มีความรูอยูในระดับสูง ดานพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค พบวา รอยละ 33 บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เปนประจํา
สวนรอยละ 20 รับประทานผัก ผลไมเปนประจํา มีเพียงรอยละ 24 ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา นอกจาก
นี้รอยละ 15 มีพฤติกรรมจัดการความเครียดที่ไมเหมาะสม เชน สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือใชยา
นอนหลับ/ยาระงับประสาท ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหวัยรุนมีความตระหนักใน
เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งดานการรับประทานอาหารที่มีประโยชน การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
และการจัดการความเครียดที่เหมาะสม เพื่อปองกันการเกิดโรคเรื้อรังตามมาในอนาคต
คําสําคัญ:
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Abstract
Not only adults and the elderly but also adolescents are now risk to hypertension (HT) and diabetes
mellitus (DM), the genetic illnesses. Teenagers are performing risk behaviors to chronic diseases. This
descriptive study aimed to evaluate knowledge and risk behaviors for HT and DM of high school students in
Muang district, Ubon-Ratchathani province. The sample was selected by stratified and random samplings,
comprising of 352 grade 9-12 students aged between 14 and 18 years (Mean = 16.74 + 0.92), 58% female.
Reliability of HT & DM knowledge evaluation and risk behaviors questionnaire were suitable (KR 20 = 0.76,
a = 0.81, respectively). The percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the data. The
research findings revealed that around 27% of the students had family history with HT and/or DM. Seventeen
percent of the students were over nutrition. Eighty two percent of the students had HT & DM knowledge in
low levels which only 2% was in high level. Regarding health risk behaviors, 33% consumed food high in
fat, sugar, and salt regularly. Only 20% consumed fruit and vegetable and 24% exercise regularly. Moreover,
15% performed inappropriate behaviors when dealing with stress, for example, smoking cigarettes, drinking
alcohol, and applying narcotic drugs. Therefore, health promotion regarding appropriate nutrition, exercise,
and stress management for teenagers are now required to prevent chronic diseases in the future.
Keywords: adolescents, chronic illness, risk behavior

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในป 2550 ข อ มู ล ของสํ า นั ก นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร กระทรวงสาธารณสุ ข (2554) พบว า
อัตราผูปวยในตอประชากรหนึ่งแสนคน ปวยดวยโรค
ความดันโลหิตสูง (อัตรา 1,409.10) และโรคเบาหวาน
(อัตรา 968.22) เปนลําดับตนๆของประเทศ ซึ่งโรค
ดังกลาวมีอตั ราการพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลเพิม่ สูงขึน้
จากป 2540 โดยโรคความดันโลหิตสูง เพิม่ ขึน้ 4.95 เทา
สวนโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น 4.40 เทา จากรายงานการ

สํารวจสุขภาพของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบวาในอายุ 15-29 ป มีอัตรา
ความชุกของโรคเบาหวาน รอยละ 0.6 (สํานักงาน
สํารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2552) ซึ่งโรคความดัน
โลหิตสูงมากกวารอยละ 95 เกิดขึน้ โดยไมทราบสาเหตุ
มักเกี่ยวของกับพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม หากบิดา
หรือมารดาเปนโรคความดันโลหิตสูง ลูกก็มีโอกาส
เปนมากกวาคนทีบ่ ดิ ามารดาไมเปนโรคความดันโลหิต
สูง นอกจากนี้ความเครียด การรับประทานอาหารเค็ม
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การสูบบุหรี่ ขาดการออกกําลังกายเปนประจํา ยังสง
ผลใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย การรักษาตอง
ควบคุมโดยการใชยาและตองรับประทานยาไปตลอด
ชีวิต (พีระ บูรณะกิจเจริญ, 2554) สวนโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 นัน้ มีสว นเกีย่ วของกับพันธุกรรม สัมพันธกบั
ภาวะนํา้ หนักเกิน ซึง่ เกิดจากพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารหวาน มัน ที่ใหพลังงานสูงโดยไมจํากัด และ
ขาดการออกกําลังกาย บางรายเริ่มมีภาวะแทรกซอน
โดยไมรตู วั การรักษาเพือ่ ควบคุมนํา้ ตาลในเลือด อาจจะ
ใชยารับประทานและบางรายตองใชอินซูลินชนิดฉีด
อยางตอเนื่อง (Christensen & Kockrow, 2006)
ในป จ จุ บั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง และโรค
เบาหวาน นอกจากจะพบในวัยผูใ หญและผูส งู อายุแลว
ยังมีแนวโนมทีจ่ ะพบในกลุม วัยรุน จากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน การรับประทานอาหาร
หวาน มัน เค็ม ขาดการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
การใชสารเสพติด สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เปนตน เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การรับ
วั ฒ นธรรมตะวั น ตกและจากประเทศเพื่ อ นบ า นใน
แถบเอเชียเขามาอยางรวดเร็วในโลกยุคไซเบอร ทําให
วัยรุนใชเวลาดูโทรทัศน และอยูหนาจอคอมพิวเตอร
มากขึ้น สงผลใหวัยรุนออกกําลังกายนอยลง (ลัดดา
เหมาะสุวรรณ, 2546; Sinawat, 2008.) ละเลยการ
ดูแลตัวเอง โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน วัยรุนหันมานิยมบริโภคอาหารจานดวน
อาหารสําเร็จรูป รสหวาน มัน เค็มที่ใหพลังงานสูง
รับประทานขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบที่เห็นตาม
โฆษณาในโทรทัศน ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน นํ้าอัดลม
นํา้ ผลไมทเี่ ติมนํา้ ตาล รวมทัง้ ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว นผสม
ของแอลกอฮอล (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2547) ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอภาวะสุขภาพกอ
ใหเกิดโรคเรื้อรัง ทั้งที่โรคเหลานี้สามารถปองกันได
ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งบางชนิด และภาวะ
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ไตวายเรื้อรัง เปนตน
วัยรุน เปนผูท จี่ ะเติบโตไปเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติในอนาคต เปนวัยที่เหมาะในการปลูกฝง
เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง และการมีพฤติกรรม
สุ ข ภาพที่ เ หมาะสมจะเป น ส ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนไทย อยางไรก็ตามขอมูล
เบื้องตนที่เกี่ยวกับความรูและพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของวัยรุน
ในปจจุบันยังมีจํากัด ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
นํ า ร อ งโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ความรู แ ละ
ศึกษาพฤติกรรมเสีย่ งตอโรคความดันโลหิตสูงและโรค
เบาหวานของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
โรงเรียนแหงหนึง่ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อันจะเปนประโยชนในการวางแผนโครงการสงเสริม
สุขภาพ โดยจัดกิจกรรมใหกลุมวัยรุนหันมาใสใจกับ
สุขภาพมากขึ้น ปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และ
ตอบสนองไดตรงตามความตองการของวัยรุน เพือ่ ปองกัน
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และ
ภาวะแทรกซอนที่จะกอใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรเป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย โรงเรียนแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 2,131 คน การคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (ระดับความเชื่อมั่น
95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ±.05) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 336 คน การศึกษาครัง้ นีท้ าํ การแบงสุม ใน
แตละระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน
เปอรเซ็นตทใี่ กลเคียงกัน แลวจับสลากเลือก 7 หองเรียน
ในแตละระดับชัน้ (จากชัน้ เรียนละ 17 หอง) และสุม อยาง
งายโดยจับสลากเลขที่นักเรียนในหอง หองละ 16 คน
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผู วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในเดื อ น
ธันวาคม พ.ศ. 2554 หลังจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสิทธิประสงค พิจารณาโครงรางการวิจัย
และได ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นมั ธ ยม
แหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จ. อุบลราชธานี เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยขอความอนุเคราะหจากอาจารยฝาย
กิจการนักศึกษาใหแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง
จํ า นวน 450 คน ทั้ ง นี้ ค ณะผู วิ จั ย มี ห นั ง สื อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงคการวิจัยถึงกลุมตัวอยาง ไมใหเขียนชื่อสกุล ลงในแบบสอบถาม หากเปลี่ยนใจไมเขารวมการ
วิจัย สามารถสงแบบสอบถามเปลาหรือแบบสอบถาม
ที่ตอบไมสมบูรณกลับคืน ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว
เปนความลับและนําเสนอในภาพรวมเทานั้น เมื่อตอบ
แบบสอบถามเรียบรอยแลวใหสง คืนทีค่ ณ
ุ ครูประจําชัน้
วันรุงขึ้นคณะผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับ
คืนจากผูประสานงานในแตละหอง ไดแบบสอบถาม
ที่ ต อบครบถ ว นสมบู ร ณ จํ า นวน 352 ชุ ด คิ ด เป น
รอยละ 78.2

ได แ ก ตอนที่ 1 พฤติ ก รรมด า นการบริ โ ภคอาหาร
จํานวน 18 ขอ ตอนที่ 2 พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย
จํานวน 4 ขอ และตอนที่ 3 การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด จํานวน 9 ขอ โดยใหเลือกตอบ 4 ระดับ
ไดแก เปนประจํา บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมเคยเลย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ซึ่งแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 ปรับปรุงมา
จากแบบเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวานของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้น
ไป โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด และแบบ
สัมภาษณพฤติกรรมปองกันโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน โดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
และผ า นการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาของ
เครือ่ งมือโดยผูเ ชีย่ วชาญจํานวน 3 ทาน ดานการพยาบาล
ผู ใ หญ แ ละผู สู ง อายุ 1 ท า น ด า นการพยาบาลเด็ ก
1 ทาน และดานโภชนาการ 1 ทาน คาดัชนีความตรง
ตามเนื้อหาของเครื่องมือ เทากับ 0.87 จากนั้นนําไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี
ความคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน ไดคา
ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม
โดยแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน มีคา KR 20 เทากับ 0.76 สวน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคความดัน
ประกอบดวย 3 สวน
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป สอบถาม โลหิตสูงและเบาหวาน มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ ชั้ น ป ที่ ครอนบาค เทากับ 0.81
กําลังศึกษา นํ้าหนักและสวนสูงในปจจุบัน รวมทั้ง
ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและโรค การวิเคราะหขอมูล
เบาหวานของบุคคลในครอบครัว
คณะผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรค รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จํานวน 15 ขอ ใหเลือก วิเคราะหขอมูลทั่วไป ความรูและพฤติกรรมเสี่ยงตอ
ตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช ไมใช
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของนักเรียน
สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนขอมูลนํา้ หนักและสวน
โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แบงออกเปน 3 ตอน สูงของกลุมตัวอยางนํามาคํานวณคาดัชนีมวลกายแลว
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เทียบกับเกณฑมาตรฐานสําหรับชาวเอเชียขององคการ (BMI = 18.6-22.9 kg/m 2) ร อ ยละ 58.3 มี ภ าวะ
อนามัยโลก (ประสงค เทียนบุญ, 2548) เพื่อประเมิน โภชนาการเกินมาตรฐาน (BMI > 23 kg/m2) รอยละ
ภาวะโภชนาการ
16.7 มีประวัตบิ คุ คลในครอบครัวมีภาวะความดันโลหิต
สูงและเบาหวาน รอยละ 27.8 และ 26.7 ตามลําดับ
ความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงและโรค
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยาง เบาหวาน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยาง
มีอายุระหวาง 14-18 ป (Mean = 16.74, SD = 0.92) เพียงรอยละ 1.7 มีความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง
เปนเพศหญิงรอยละ 58.0 กําลังศึกษาอยูช นั้ มัธยมศึกษา และเบาหวานอยูใ นระดับสูง สวนใหญ รอยละ 81.53 มี
ปที่ 4, 5, และ 6 คิดเปนรอยละ 30.4, 40.6, และ 29.0 ความรูอยูในระดับตํ่า ดังแสดงในตารางที่ 1
ตามลําดับ มีภาวะโภชนาการอยูในระดับที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 ระดับความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานของกลุมตัวอยาง (N = 352)
ระดับความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
จํานวน (คน)
ระดับสูง (รอยละ 80 ขึ้นไป)
6
ระดับปานกลาง (รอยละ 60-79)
59
ระดับตํ่า (ตํ่ากวา รอยละ 60)
287
ขอที่กลุมตัวอยางสวนใหญตอบไมถูกตอง
(67.9%) คือ “ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิต
เทากับหรือสูงกวา 140/90 มม.ปรอท” และ “ความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานสามารถพบไดทุกวัย

รอยละ
1.7
16.76
81.53

ไมเฉพาะวัยผูใ หญและผูส งู อายุ” สวนขอทีม่ จี าํ นวนกลุม
ตัวอยางสวนมาก (48%) ตอบไดถูกตอง คือ “ผูที่รับ
ประทานอาหารรสหวาน ขนมหวานเปนประจํา เสี่ยง
ตอการเปนโรคเบาหวาน” (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 รอยละของกลุม ตัวอยางทีต่ อบคําถามความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน แตละ
ขอไดถูกตอง เรียงลําดับจากนอยไปมาก (N = 352)
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
รอยละของกลุม รอยละของกลุม
และโรคเบาหวาน
ตัวอยางที่ตอบ ตัวอยางที่ตอบ
ไมถูกตอง
ถูกตอง
1. ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิตเทากับหรือสูงกวา 140/90
32.1
67.9
มม.ปรอท
2. ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานสามารถพบไดทุกวัย ไมเฉพาะ
32.1
67.9
วัยผูใหญและผูสูงอายุ
3. ผูร บั ประทานอาหารรสเค็มจัด เสีย่ งตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
34.4
65.6
4. การทีม่ รี ะดับนํา้ ตาลในเลือดอยูร ะหวาง 100-125 มก./ดล ถือวาเสีย่ ง
34.9
65.1
ตอการเปนโรคเบาหวาน
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ตารางที่ 2 รอยละของกลุม ตัวอยางทีต่ อบคําถามความรูเ กีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน แตละ
ขอไดถูกตอง เรียงลําดับจากนอยไปมาก (N = 352) (ตอ)
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน

รอยละของกลุม
ตัวอยางที่ตอบ
ถูกตอง
5. ผูท ดี่ มื่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลเปนประจําเสีย่ งตอการเกิดโรคความ
35.8
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
6. ผูท กี่ นิ ผักและผลไมอยางนอยวันละ 5 สวนตอวันชวยลดความเสีย่ ง
39.5
ตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
7. ผูที่สูบบุหรี่ปริมาณมากเปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดัน
41.2
โลหิตสูง
8. ความดันโลหิตปกติ คือ ความดันโลหิตเทากับหรือตํ่ากวา 120/80
41.2
มม.ปรอท
9. ในครอบครัวที่บิดามารดาเปนโรคความดันโลหิตสูงบุตรมีโอกาส
41.5
เปนโรคความดันโลหิตสูงได
10. การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ
42.9
อยางนอย 30 นาทีจะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิต
สูง และเบาหวาน
11. ผูที่มีภาวะเครียดเปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิต
42.9
สูงและเบาหวาน
12. ในครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดาเปนโรคเบาหวาน บุตรมีโอกาสเปนโรค
44.6
เบาหวานได
13. คนอวนและอวนลงพุง เสีย่ งตอการเกิดโรคเบาหวานและโรคความ
46.6
ดันโลหิตสูงไดมากกวาคนปกติ
14. ผูที่รับประทานอาหารมันหรือมีสวนผสมของกะทิ เปนประจํา
47.7
เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
15. ผูที่รับประทานอาหารรสหวาน ขนมหวานเปนประจํา เสี่ยงตอ
48.0
การเปนโรคเบาหวาน

รอยละของกลุม
ตัวอยางที่ตอบ
ไมถูกตอง
64.2
60.5
58.8
58.8
58.5
57.1

57.1
55.4
53.4
52.3
52.0

พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงและ
ดานพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผลการ
เบาหวาน จําแนกออกเปน 3 ตอน ไดแก พฤติกรรมการ วิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเสี่ยง
รับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย และ ตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานที่
การจัดการกับอารมณและความเครียด
ปฏิบัติเปนประจํา ไดแก การเติมนํ้าตาลเพิ่มรสอาหาร
คิดเปนรอยละ 35.8 การเติมนํ้าปลาหรือซอสปรุงรส
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เพิม่ ในอาหารกอนรับประทาน และดืม่ นํา้ อัดลม นํา้ หวาน
หรือนํ้าผลไมที่เติมนํ้าตาล คิดเปนรอยละ 31.0 การ
รับประทานอาหารประเภททอด เชน เนือ้ ทอด หมูทอด
ไกทอด คิดเปนรอยละ 31.3 ทั้งนี้มีกลุมตัวอยางเพียง
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สวนนอยทีร่ บั ประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนเปนประจํา
ไดแก รับประทานผลไมที่ไมหวานจัด 5 สวน/วัน คิด
เปนรอยละ 21.3 และรับประทานผักชนิดตางๆ 4-6
ทัพพี/วัน คิดเปนรอยละ 18.5 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีเ่ สีย่ งตอโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน (N = 352)
ไมเคย
บางครั้ง นานๆ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เปน
เลย
(%)
ครั้ง
ประจํา
(%)
(%)
(%)
1. รับประทานอาหารที่มีรสเค็ม เชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม 19.3
46.3
28.7
5.7
ไขเค็ม นํ้าปลา ปลารา นํ้าปู เปนตน
2. เติมนํา้ ปลา หรือซอสปรุงรสเพิม่ ในอาหาร เชน กวยเตีย๋ ว 31.0
41.8
22.2
5.0
กอนรับประทาน
3. รับประทานอาหารกึ่งสําเร็จรูป เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
18.5
42.8
33.3
5.4
4. รับประทานผัก ผลไมดอง เชน มะมวงดอง มะขามดอง 11.1
38.4
41.2
9.3
ฝรั่งดอง ลูกกระทอนดอง เปนตน
5. ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เชน สุรา 11.1
23.3
28.4
37.2
เบียร ไวน สปาย สาโท เหลาปน เปนตน
6. ดื่มกาแฟ ชา หรือโอเลี้ยง
16.8
32.1
42.0
9.1
31.0
42.0
22.7
4.3
7. ดื่มนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าผลไมที่เติมนํ้าตาล
8. เติมนํ้าตาล เพิ่มรสอาหารกอนรับประทาน
35.8
35.8
19.9
8.5
9. รับประทานขนมหวานจัด เชน เคก โดนัท คุกกี้
22.4
41.2
30.4
6.0
10. รับประทานผลไมรสหวาน เชน มะมวงสุก ทุเรียน 13.9
47.7
34.1
4.3
ลําไย ขนุน เปนตน
11. รับประทานผลไมเชื่อม เชน มะมวง-มะขามแชอิ่ม 11.1
34.7
46.9
7.4
ลําไย เงาะกระปอง เปนตน
12. รับประทานอาหารจานเดียวทีม่ ไี ขมันสูง เชน ขาวขาหมู 22.7
46.3
27.8
2.8
ขาวมันไก ผัดไท หอยทอด ผัดซีอิ้ว เปนตน
13. รับประทานอาหารประเภททอด เชน เนือ้ ทอด หมูทอด 31.3
46.6
20.7
1.1
ไกทอด ปลาทอด ไขทอด ปลาทองโก เปนตน
14. รับประทานอาหารมัน เชน หมูสามชั้น หนังไกทอด 19.6
33.8
41.8
4.8
คอหมูยาง ขาหมูติดมัน แคปหมู เปนตน
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ตารางที่ 3 รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีเ่ สีย่ งตอโรคความดันโลหิต
สูงและโรคเบาหวาน (N = 352) (ตอ)
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

15. รับประทานอาหารหรือขนมปรุงดวยกะทิ เชน มัสมั่น
แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด กลวยบวชชี ลอดชอง เปนตน
16. รับประทานขนมที่มีสวนประกอบของกะทิ เนยหรือ
ครีม เชน เคก ไอศครีม พิซซา เปนตน
17. รับประทานผลไมสดไมหวานจัด 5 สวน/วัน เชน ฝรั่ง
แอปเปล ชมพู มะละกอ เปนตน
18. รับประทานผักชนิดตางๆ 4-6 ทัพพี/วัน เชน ผักบุง
คะนา ตําลึง แครอท ฟกทอง เปนตน

36.9

นานๆ
ครั้ง
(%)
42.9

ไมเคย
เลย
(%)
3.4

18.5

45.5

34.7

1.4

21.3

33.0

28.1

17.6

18.5

33.5

32.7

15.3

เปน
ประจํา
(%)
16.8

บางครั้ง
(%)

ด า นพฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กาย ผลการ ออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละ อยางนอย 30
วิเคราะหขอ มูล พบวา มีกลุม ตัวอยาง เพียงรอยละ 24.1 นาที เปนประจํา (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการออกกําลังกาย (N = 352)
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
เปน บางครั้ง นานๆ ไมเคย
ประจํา (%)
ครั้ง
เลย
(%)
(%) (%)
1. ออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละ อยางนอย 30 นาที
24.1
43.5
29.8
2.6
2. ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาระดับปานกลาง อยางนอย วันละ 30 23.9
44.0
28.4
3.7
นาที
3. ทําการอบอุนรางกาย 5-10 นาที กอนออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา 20.5
43.2
30.7
5.7
4. ทําการยืดเหยียดกลามเนือ้ 5-10 นาที หลังการออกกําลังกาย หรือ 19.9
39.5
33.2
7.4
เลนกีฬา
การจัดการกับอารมณและความเครียด ผล
การวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
พฤติกรรมการจัดการกับอารมณและความเครียดที่
เหมาะสม โดยวิธีที่ใชเปนประจํา 3 อันดับแรก ไดแก
ดู ห นั ง ฟ ง เพลง ออกกํ า ลั ง กาย และปรึ ก ษาพู ด คุ ย

กับเพือ่ นหรือสมาชิกในครอบครัว ทัง้ นีม้ กี ลุม ตัวอยาง
บางสวนใชวิธีการจัดการความเครียดที่ไมเหมาะสม
เชน สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รวมทั้ง
ใชยานอนหลับ/ยาระงับประสาท (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการจัดการกับอารมณและความเครียด (N = 352)
วิธีจัดการกับอารมณและความเครียด
เปน
บางครั้ง นานๆ ไมเคย
ประจํา
(%)
ครั้ง
เลย
(%)
(%)
(%)
1. สวดมนต ไหวพระ/นั่งสมาธิ
19.3
29.3
43.8
7.7
2. ดูหนัง ฟงเพลง
55.7
26.4
13.9
4.0
3. ปลูกตนไม
17.3
34.7
35.2
12.8
4. ออกกําลังกาย
31.5
34.1
28.1
6.3
5. ปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนๆ หรือสมาชิกในครอบครัว
34.1
33.8
25.3
6.8
6. ทํากิจกรรมสันทนาการรวมกับกลุมเครือขายของตนเอง 28.7
37.8
28.7
4.8
เชน เพื่อนเกา เพื่อนชมรมตางๆ
7. สูบบุหรี่
14.5
11.1
7.7
66.8
8. ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
13.1
16.2
24.1
46.6
9. ใชยานอนหลับ/ยาระงับประสาท
15.6
9.4
11.6
63.4

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ มีประเด็นในการสรุป
และอภิปรายผลการวิจยั เกีย่ วกับความรูแ ละพฤติกรรม
เสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดังนี้
ด า นความรู เ กี่ ย วกั บ โรคความดั น โลหิ ต สู ง
และโรคเบาหวาน ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญ รอยละ 81.54 มีความรูเกี่ยวกับโรคความ
ดั น โลหิ ต สู ง และเบาหวานอยู ใ นระดั บ ตํ่ า โดยข อ ที่
กลุมตัวอยางตอบไมถูกตองมากที่สุด 10 อันดับแรก
ตามตารางที่ 2 ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากหลั ก สู ต รของ
โรงเรียนไมไดบรรจุรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับโรค
ดังกลาวในวิชาที่เรียน (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทําให
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู ความเขาใจ
ที่ ไ ม ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ โรคและป จ จั ย เสี่ ย งต อ การเกิ ด
โรคดังกลาว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคไซเบอร ทําใหวัยรุนใชเวลา

ดูโทรทัศน เลนเกมสคอมพิวเตอร หรือเขาอินเตอรเน็ต
เพื่อความบันเทิงมากขึ้น (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2546;
ชนิกา ตูจินดา, 2547; Sinawat, 2008.) ทําใหใชเวลาใน
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมนอกหองเรียนดวยตนเอง
ลดลงโดยเฉพาะการหาความรูเกี่ยวกับโรคดังกลาว
นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางประมาณรอยละ 27
มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคความดันโลหิต
สูงหรือเบาหวาน ชี้ใหเห็นวาวัยรุนควรหันมาใสใจ
สุ ข ภาพ และค น คว า หาความรู เ พิ่ ม เติ ม ด ว ยตนเอง
เกีย่ วกับโรคดังกลาวเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากโรคดังกลาว
เปนโรคทีส่ ามารถถายทอดทางพันธุกรรม (Christensen
& Kockrow, 2006, p. 352 & 510)
ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตอ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ผลการ
วิจัย พบวา กลุมตัวอยางบางสวนบริโภคอาหารหวาน
มัน เค็ม เปนประจํา บริโภคผักและผลไมในปริมาณ
นอย อาจเนื่องมาจากขาดความตระหนักในการเลือก
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

รับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการมีคานิยม
การบริ โ ภคอาหารจานด ว นแบบชาติ ต ะวั น ตกเพิ่ ม
มากขึ้น (สุขุมาลย ประสมศักดิ์, 2552) หรือจากความ
เคยชินในการรับประทานอาหารรสจัด ติดรสหวาน
(ชนิกา ตูจ นิ ดา, 2556) ซึง่ อาหารเหลานีเ้ ปนอาหารทีห่ า
ซือ้ ไดสะดวกตามรานคาทัว่ ไป รานคาหนาโรงเรียนหรือ
แมแตในโรงอาหารของโรงเรียน หรือตามรานสะดวก
ซื้อ นอกจากนี้ในปจจุบันมีหางสรรพสินคามากมาย
ที่มีบริการอาหารจานดวนที่ใหพลังงานสูงเปนที่นิยม
ของวัยรุนในยุคปจจุบัน มีเพียงวัยรุนสวนนอยที่เลือก
รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนเปนประจําทุกวัน เชน
ผัก ผลไม สอดคลองกับการวิเคราะหปริมาณผักและ
ผลไมในประชากรไทย อายุ 15 ปขนึ้ ไป พบวาประชากร
ทุกกลุมอายุทั้งชายและหญิงบริโภคผักและผลไมไมถึง
เกณฑขั้นตํ่าที่กําหนดไว คือ 400-800 กรัมตอวัน หรือ
อยางนอยวันละ 5 ถวยตวง โดยประชากรอายุ 15-29 ป
บริโภคผักและผลไมเฉลี่ยเพียง 3.6 ถวย/วัน หรือ 285
กรัม/วัน (เยาวรัตน ปรปกษขาม และคณะ, 2549) และ
จากรายงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(2548) พบวาเด็กไทยไดรบั แคลเซียม วิตามินเอ วิตามิน
ซี และใยอาหาร ปริมาณนอยกวาเกณฑที่ควรไดรับใน
แตละวัน แตไดรับคารโบไฮเดรต ไขมันและโซเดียม
เพิ่มสูงขึ้น ในทํานองเดียวกันกับการสํารวจพฤติกรรม
การบริโภคอาหารวางของเด็กทีอ่ ยูใ นชวงวัยเรียนจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัยใน 4 จังหวัด จํานวน 1,563 คน ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2547) พบวา
รอยละ 27.3 ของกลุมตัวอยางมีการบริโภคอาหารวาง
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน โดยเฉพาะชวงเวลาหลังเลิก
เรียน อาหารวางที่เด็กกลุมนี้นิยมบริโภค เชน มันฝรั่ง
ทอดกรอบ ขาวเกรียบกุง ช็อคโกแลต ลูกอม นํ้าอัดลม
ทําใหเด็กไดรับคารโบไฮเดรต ไขมัน และโซเดียม ใน
ปริมาณที่มากเกินความตองการของรางกาย

ดานพฤติกรรมการออกกําลังกายที่เสี่ยงตอ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ผล
การวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนนอยออกกําลังกาย
เปนประจํา อาจเนื่องมาจากวัยรุนใชเวลาวางสวนใหญ
ในการเรียนพิเศษ เพือ่ เตรียมสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัย
ชื่อดัง หรืออาจเนื่องมาจากวัยรุนในยุคปจจุบันนิยม
การเดินหางสรรพสินคา ทองอินเตอรเน็ต เลนเกม คุย
โทรศัพท ดูหนัง ฟงเพลง กับเพื่อนๆ เปนตน จึงมีเวลา
ในการออกกําลังกายหรือเลนกีฬานอยลง ประกอบกับการ
ใหความสําคัญกับชั่วโมงพละศึกษานอยลง มุงเนนดาน
วิชาการมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ Robbins,
Pender, & Kazanis (2003) ที่พบวา วัยรุนหญิงไมชอบ
ออกกํ า ลั ง กาย เนื่ อ งมาจากการขาดแรงจู ง ใจ ห ว ง
ภาพลักษณขณะออกกําลังกาย ขาดความสนใจ ไมมเี วลา
ใชเวลาวางในการทําการบานหรือทํากิจกรรมทีเ่ ปนสวนตัว
จากบทวิ เ คราะห ข องชนิ ก า ตู จิ น ดา (2547) ระบุ ว า
วัยรุน ไทยอายุระหวาง 15-24 ป รอยละ 30-40 ใชเวลาวาง
ในการเลนวิดโี อเกมส ประมาณรอยละ 10-12 ใชเวลาวาง
ในการฟงเพลง นอกจากนี้ ยังกลาววา มีเพียง 1 ใน 3
เทานั้นที่ออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ
ดานการจัดการกับอารมณและความเครียดที่
เสีย่ งตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางบางสวนมีพฤติกรรม
การจัดการกับความเครียดที่ไมเหมาะสม เชน การสูบ
บุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล อาจเกิดจากการ
ชักชวนของกลุมเพื่อน ประกอบกับความอยากรูอยาก
ลองตามวัยของวัยรุน (Mandleco & McCoy, 2007)
หรือการมีบุคคลในครอบครัวใชสารเสพติด ทําใหเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา
กลุ ม ตั ว อย า งบางส ว นมี ก ารใช ย านอนหลั บ หรื อ
ยากล อ มประสาทในการผ อ นคลายความเครี ย ด
อาจเนื่องมาจากการที่วัยรุนขาดทักษะในการจัดการ
กับอารมณและความเครียดที่เหมาะสม ขาดที่ปรึกษา
เมื่ อ มี ป ญ หา จึ ง ต อ งหั น ไปพึ่ ง ยาดั ง กล า ว ซึ่ ง จาก
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ผลการสํารวจเรื่องวัยรุนกับการดูแลสุขภาพกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 1,067 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา วัยรุนรอยละ
27.5 มีเรื่องเครียดเปนประจํา รอยละ 24 ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล รอยละ 14 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,
2552) สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร จํ า นวน 380 คนโดย สุ นั น ทา
ยังวนิชเศรษฐ (2549) ทีพ่ บวา รอยละ 22.6 เคยสูบบุหรี่
และรอยละ 61.3 เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาควรพิจารณาเพิ่มเนื้อหาใน
หลักสูตรเพื่อสงเสริมใหวัยรุนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และ
สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม
2. เจาหนาที่สาธารณสุขควรรวมมือกับผู
บริหารศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรค ความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน การปรับพฤติกรรมที่
เสีย่ งตอการเกิดโรคดังกลาวเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องเยาวชน
3. ควรมีการวางแผนจัดโครงการตางๆ เพือ่
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหวัยรุนมีความตระหนัก
ในเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ทั้ ง ด า นการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน การออกกําลังกาย
อยางสมํา่ เสมอ และการจัดการความเครียดทีเ่ หมาะสม
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูกับ
พฤติกรรมเสีย่ งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการ
จัดการอารมณและความเครียดของวัยรุน
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2. ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย
ส ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรค
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
3. ศึกษาความรูและพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชากร
กลุมวัยรุนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
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