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ความรูและพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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บทคัดยอ
 ปจจุบนัวยัรุนมีพฤตกิรรมเส่ียงตอการเกิดโรคเรือ้รังทีม่ผีลกระทบตอภาวะสขุภาพ งานวจิยัเชงิพรรณนา

ครัง้นีจ้งึมวีตัถุประสงคเพ่ือประเมนิความรูความเขาใจและศกึษาพฤตกิรรมเสีย่งตอการเกดิโรคความดนัโลหติสงู

และเบาหวานของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4-6 โรงเรียนแหงหน่ึง ใน

จังหวัดอุบลราชธานี   ไดจากการสุมแบบชั้นภูมิ จํานวน 352 คน มีอายุระหวาง 14-18 ป (M = 16.74, SD 0.92) 

รอยละ 58 เปนเพศหญิง เครือ่งมอืทีใ่ชเกบ็ขอมลูเปนแบบสอบถามความรูเกีย่วกบัโรคความดันโลหิตสงูและโรค

เบาหวาน (KR 20 = 0.76) และแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

(a = 0.81) วิเคราะหขอมลูโดยคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา กลุมตวัอยางรอยละ 

27 มปีระวัตบิคุคลในครอบครัวปวยเปนโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน รอยละ 17 มคีาดชันีมวลกายเกนิ

มาตรฐาน รอยละ 82 มีความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานอยูในระดับตํ่า มีเพยีงรอยละ 2 เทานั้น

ที่มีความรูอยูในระดับสูง ดานพฤติกรรมเส่ียงตอโรค พบวา รอยละ 33 บริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เปนประจํา 

สวนรอยละ 20 รบัประทานผกั ผลไมเปนประจาํ มเีพียงรอยละ 24 ออกกําลงักายหรอืเลนกฬีาเปนประจาํ นอกจาก

นี้รอยละ 15 มีพฤติกรรมจัดการความเครียดที่ไมเหมาะสม เชน สบูบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หรือใชยา

นอนหลับ/ยาระงับประสาท ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหวัยรุนมีความตระหนักใน

เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งดานการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

และการจัดการความเครียดที่เหมาะสม เพ่ือปองกันการเกิดโรคเรื้อรังตามมาในอนาคต
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Knowledge and risk behaviors for hypertension and diabetes 
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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 stratifi ed 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 fi ndings 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 ขอมูลของสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข (2554) พบวา

อัตราผูปวยในตอประชากรหน่ึงแสนคน ปวยดวยโรค

ความดันโลหิตสูง (อัตรา 1,409.10) และโรคเบาหวาน 

(อัตรา 968.22) เปนลําดับตนๆของประเทศ ซึ่งโรค

ดงักลาวมอีตัราการพักรักษาตวัทีโ่รงพยาบาลเพ่ิมสูงขึน้ 

จากป 2540 โดยโรคความดนัโลหิตสงู เพ่ิมขึน้ 4.95 เทา 

สวนโรคเบาหวาน เพ่ิมขึ้น 4.40 เทา จากรายงานการ

สาํรวจสุขภาพของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบวาในอายุ 15-29 ป มีอัตรา

ความชุกของโรคเบาหวาน รอยละ 0.6 (สํานักงาน

สํารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2552) ซึ่งโรคความดัน

โลหติสูงมากกวารอยละ 95  เกิดขึน้โดยไมทราบสาเหตุ 

มักเก่ียวของกับพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม หากบิดา

หรือมารดาเปนโรคความดันโลหิตสูง ลูกก็มีโอกาส

เปนมากกวาคนทีบ่ดิามารดาไมเปนโรคความดนัโลหติ

สูง นอกจากนี้ความเครียด การรับประทานอาหารเค็ม 
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การสูบบุหรี่ ขาดการออกกําลังกายเปนประจํา ยังสง

ผลใหเกิดโรคความดนัโลหติสงูรวมดวย การรกัษาตอง

ควบคุมโดยการใชยาและตองรับประทานยาไปตลอด

ชีวิต (พีระ บูรณะกิจเจริญ, 2554) สวนโรคเบาหวาน

ชนดิที ่2 นัน้มสีวนเก่ียวของกับพันธกุรรม สมัพนัธกบั

ภาวะนํา้หนกัเกนิ ซึง่เกดิจากพฤตกิรรมการรบัประทาน

อาหารหวาน มัน ที่ใหพลังงานสูงโดยไมจํากัด และ

ขาดการออกกําลังกาย บางรายเร่ิมมีภาวะแทรกซอน

โดยไมรูตวั การรักษาเพ่ือควบคุมน้ําตาลในเลอืด อาจจะ

ใชยารับประทานและบางรายตองใชอินซูลินชนิดฉีด

อยางตอเนื่อง (Christensen & Kockrow, 2006) 

 ในปจจุบันโรคความดันโลหิตสูงและโรค

เบาหวาน นอกจากจะพบในวัยผูใหญและผูสงูอายุแลว

ยงัมแีนวโนมทีจ่ะพบในกลุมวยัรุน จากการมพีฤตกิรรม

สุขภาพท่ีไมเหมาะสม เชน การรับประทานอาหาร

หวาน มัน เค็ม ขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

การใชสารเสพติด สูบบุหร่ี ดื่มสุรา เปนตน เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การรับ

วัฒนธรรมตะวันตกและจากประเทศเพื่อนบานใน

แถบเอเชียเขามาอยางรวดเร็วในโลกยุคไซเบอร ทําให

วัยรุนใชเวลาดูโทรทัศน และอยูหนาจอคอมพิวเตอร

มากข้ึน สงผลใหวัยรุนออกกําลังกายนอยลง (ลัดดา 

เหมาะสุวรรณ, 2546; Sinawat, 2008.) ละเลยการ

ดูแลตัวเอง โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารท่ี

มีประโยชน วัยรุนหันมานิยมบริโภคอาหารจานดวน 

อาหารสําเร็จรูป รสหวาน มัน เค็มที่ใหพลังงานสูง 

รับประทานขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบที่เห็นตาม

โฆษณาในโทรทัศน ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน นํ้าอัดลม 

นํา้ผลไมทีเ่ตมินํา้ตาล รวมทัง้ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่สีวนผสม

ของแอลกอฮอล (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2547) ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอภาวะสุขภาพกอ

ใหเกิดโรคเร้ือรัง ทั้งท่ีโรคเหลาน้ีสามารถปองกันได 

ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งบางชนิด และภาวะ

ไตวายเรื้อรัง เปนตน

 วยัรุนเปนผูทีจ่ะเตบิโตไปเปนกาํลงัสาํคญัของ

ประเทศชาติในอนาคต เปนวัยที่เหมาะในการปลูกฝง

เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง และการมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีเหมาะสมจะเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา

คณุภาพชีวติทีด่ขีองประชาชนไทย อยางไรก็ตามขอมลู

เบื้องตนที่เกี่ยวกับความรูและพฤติกรรมเส่ียงตอการ

เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของวัยรุน

ในปจจุบันยังมีจํากัด ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

นํารองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความรูและ

ศกึษาพฤติกรรมเส่ียงตอโรคความดันโลหติสงูและโรค

เบาหวานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรยีนแหงหนึง่ ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี

อันจะเปนประโยชนในการวางแผนโครงการสงเสริม

สุขภาพ โดยจัดกิจกรรมใหกลุมวัยรุนหันมาใสใจกับ

สุขภาพมากข้ึน ปรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม และ

ตอบสนองไดตรงตามความตองการของวัยรุนเพือ่ปองกนั

การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และ

ภาวะแทรกซอนที่จะกอใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร เปนนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษา

ตอนปลาย โรงเรียนแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด 

อุบลราชธานี จํานวน 2,131 คน การคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane  (ระดับความเชื่อมั่น  

95% ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได  ±.05) ไดกลุม

ตวัอยางจาํนวน 336 คน การศึกษาคร้ังนีท้าํการแบงสุมใน

แตละระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 ถงึมธัยมศกึษาปที ่6 ใน

เปอรเซ็นตทีใ่กลเคยีงกัน แลวจบัสลากเลอืก 7 หองเรียน

ในแตละระดบัช้ัน (จากชัน้เรยีนละ 17 หอง) และสุมอยาง

งายโดยจับสลากเลขที่นักเรียนในหอง หองละ 16 คน
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วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
 คณะผูวิจั ย เก็บรวบรวมขอมูลในเ ดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2554 หลังจากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สรรพสิทธิประสงค พิจารณาโครงรางการวิจัย

และไดทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยม

แหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จ. อุบลราชธานี เพ่ือขอ

อนญุาตเกบ็รวบรวมขอมลูจากนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษา

ตอนปลาย โดยขอความอนุเคราะหจากอาจารยฝาย

กิจการนักศึกษาใหแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 450 คน ทั้งนี้คณะผูวิจัยมีหนังสือชี้แจง

วัตถุประสงคการวิจัยถึงกลุมตัวอยาง ไมใหเขียนช่ือ-

สกุล ลงในแบบสอบถาม หากเปล่ียนใจไมเขารวมการ

วิจัย สามารถสงแบบสอบถามเปลาหรือแบบสอบถาม

ที่ตอบไมสมบูรณกลับคืน ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว

เปนความลับและนําเสนอในภาพรวมเทานั้น เมื่อตอบ

แบบสอบถามเรยีบรอยแลวใหสงคนืทีค่ณุครปูระจาํชัน้

วันรุงขึ้นคณะผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับ

คืนจากผูประสานงานในแตละหอง ไดแบบสอบถาม

ที่ตอบครบถวนสมบูรณจํานวน 352 ชุด คิดเปน

รอยละ 78.2

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
 ประกอบดวย 3 สวน

 สวนที ่1  แบบสอบถามขอมลูทัว่ไป สอบถาม

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ชั้นปที่

กําลังศึกษา นํ้าหนักและสวนสูงในปจจุบัน รวมท้ัง

ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงและโรค

เบาหวานของบุคคลในครอบครัว

 สวนที่ 2  แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรค

ความดนัโลหติสงูและเบาหวาน จาํนวน 15 ขอ ใหเลอืก

ตอบ 2 ตัวเลือก ไดแก ใช ไมใช 

 สวนท่ี 3  แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงตอ

โรคความดันโลหิตสงูและเบาหวาน แบงออกเปน 3 ตอน 

ไดแก ตอนที่ 1 พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร 

จาํนวน 18 ขอ ตอนที ่2 พฤตกิรรมดานการออกกาํลงักาย 

จํานวน 4 ขอ และตอนท่ี 3 การจัดการกับอารมณและ

ความเครียด จํานวน 9 ขอ โดยใหเลือกตอบ 4 ระดับ 

ไดแก เปนประจํา บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมเคยเลย 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 ซึ่งแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 ปรับปรุงมา

จากแบบเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคความดันโลหิต

สูงและโรคเบาหวานของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้น

ไป โดยสาํนกังานสาธารณสขุจังหวดัรอยเอด็ และแบบ

สมัภาษณพฤตกิรรมปองกันโรคความดันโลหิตสงูและ

โรคเบาหวาน โดยกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 

และผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ

เครือ่งมอืโดยผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 ทาน ดานการพยาบาล

ผูใหญและผูสูงอายุ 1 ทาน ดานการพยาบาลเด็ก 

1 ทาน และดานโภชนาการ 1 ทาน คาดัชนีความตรง

ตามเนื้อหาของเครื่องมือ เทากับ 0.87 จากนั้นนําไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี

ความคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 45 คน ไดคา

ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามอยูในระดบัทีเ่หมาะสม 

โดยแบบสอบถามความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิต

สูงและโรคเบาหวาน มีคา KR 20 เทากับ  0.76 สวน

แบบสอบถามพฤติกรรมเส่ียงตอการเกิดโรคความดัน

โลหิตสูงและเบาหวาน มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ

ครอนบาค เทากับ 0.81 

การวิเคราะหขอมูล
 คณะผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ

วิเคราะหขอมูลทั่วไป ความรูและพฤติกรรมเสี่ยงตอ

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานของนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย สวนขอมลูนํา้หนกัและสวน

สูงของกลุมตัวอยางนํามาคํานวณคาดัชนีมวลกายแลว
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เทยีบกบัเกณฑมาตรฐานสําหรบัชาวเอเชยีขององคการ

อนามัยโลก (ประสงค  เทียนบุญ, 2548) เพ่ือประเมิน

ภาวะโภชนาการ

ผลการวิจัย
 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยาง

มีอายุระหวาง 14-18 ป (Mean = 16.74, SD = 0.92)   

เปนเพศหญิงรอยละ 58.0 กาํลงัศกึษาอยูชัน้มธัยมศึกษา

ปที่  4, 5, และ 6 คิดเปนรอยละ 30.4, 40.6, และ 29.0 

ตามลําดับ มีภาวะโภชนาการอยูในระดับที่เหมาะสม 

(BMI = 18.6-22.9 kg/m2) รอยละ 58.3 มีภาวะ

โภชนาการเกินมาตรฐาน (BMI > 23 kg/m2) รอยละ 

16.7 มปีระวัตบิคุคลในครอบครัวมภีาวะความดันโลหติ

สูงและเบาหวาน รอยละ 27.8 และ 26.7 ตามลําดับ

 ความรูเกีย่วกับโรคความดันโลหิตสงูและโรค

เบาหวาน ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยาง

เพยีงรอยละ 1.7 มคีวามรูเกีย่วกับโรคความดนัโลหิตสงู

และเบาหวานอยูในระดับสูง สวนใหญ รอยละ 81.53 มี

ความรูอยูในระดับตํ่า ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ระดับความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานของกลุมตัวอยาง (N = 352) 

ระดับความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จํานวน (คน) รอยละ

ระดับสูง (รอยละ 80 ขึ้นไป)

ระดับปานกลาง (รอยละ 60-79)

ระดับตํ่า (ตํ่ากวา รอยละ 60)

6

59

287

1.7

16.76

81.53

 ขอที่กลุมตัวอยางสวนใหญตอบไมถูกตอง 

(67.9%) คือ “ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิต

เทากับหรือสูงกวา 140/90 มม.ปรอท” และ “ความ

ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานสามารถพบไดทุกวัย 

ไมเฉพาะวยัผูใหญและผูสงูอาย”ุ สวนขอทีม่จีาํนวนกลุม

ตัวอยางสวนมาก (48%) ตอบไดถูกตอง คือ “ผูที่รับ

ประทานอาหารรสหวาน ขนมหวานเปนประจํา เสี่ยง

ตอการเปนโรคเบาหวาน” (ตารางที่ 2)

 
ตารางท่ี 2 รอยละของกลุมตวัอยางท่ีตอบคาํถามความรูเกีย่วกบัโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน   แตละ

  ขอไดถูกตอง เรียงลําดับจากนอยไปมาก (N = 352)

ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง                                                         

และโรคเบาหวาน

รอยละของกลุม

ตัวอยางที่ตอบ

ถูกตอง

รอยละของกลุม

ตัวอยางที่ตอบ

ไมถูกตอง

1. ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิตเทากับหรือสูงกวา 140/90 

มม.ปรอท

32.1                           67.9                                                                                     

2. ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานสามารถพบไดทุกวัย ไมเฉพาะ

วัยผูใหญและผูสูงอายุ 

32.1                       67.9                                                    

3. ผูรบัประทานอาหารรสเคม็จดั เสีย่งตอการเกดิโรคความดนัโลหติสูง 34.4                          65.6                                                                          

4. การท่ีมรีะดับนํา้ตาลในเลือดอยูระหวาง 100-125 มก./ดล ถอืวาเส่ียง

ตอการเปนโรคเบาหวาน

34.9                        65.1                                                                       
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ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง                                                         

และโรคเบาหวาน

รอยละของกลุม

ตัวอยางที่ตอบ

ถูกตอง

รอยละของกลุม

ตัวอยางที่ตอบ

ไมถูกตอง

5. ผูทีด่ืม่เคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอลเปนประจําเส่ียงตอการเกิดโรคความ

ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน                                                                                                                            

35.8                           64.2                                                                               

6. ผูทีก่นิผกัและผลไมอยางนอยวันละ 5 สวนตอวนัชวยลดความเสีย่ง

ตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

39.5                       60.5                                         

7. ผูที่สูบบุหรี่ปริมาณมากเปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดัน

โลหิตสูง

41.2                          58.8                                                                      

8. ความดันโลหิตปกติ คือ ความดันโลหิตเทากับหรือตํ่ากวา 120/80 

มม.ปรอท

41.2                          58.8                            

9. ในครอบครัวท่ีบิดามารดาเปนโรคความดันโลหิตสูงบุตรมีโอกาส

เปนโรคความดันโลหิตสูงได

41.5                        58.5                                                           

10. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ

อยางนอย 30 นาทีจะชวยลดความเส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหิต

สูง และเบาหวาน

42.9  57.1                                                        

11. ผูที่มีภาวะเครียดเปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิต

สูงและเบาหวาน

42.9                       57.1                                                

12. ในครอบครวัทีบ่ดิามารดาเปนโรคเบาหวาน บตุรมโีอกาสเปนโรค

เบาหวานได

44.6                       55.4                                      

13. คนอวนและอวนลงพงุ เสีย่งตอการเกดิโรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูงไดมากกวาคนปกติ

46.6                      53.4                                               

14. ผูที่รับประทานอาหารมันหรือมีสวนผสมของกะทิ เปนประจํา 

เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

47.7                        52.3                                                                     

15. ผูที่รับประทานอาหารรสหวาน ขนมหวานเปนประจํา เสี่ยงตอ

การเปนโรคเบาหวาน

48.0                       52.0

 พฤติกรรมเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูงและ

เบาหวาน จาํแนกออกเปน 3 ตอน ไดแก พฤตกิรรมการ

รับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกาย และ

การจัดการกับอารมณและความเครยีด 

 ดานพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร ผลการ

วิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเส่ียง

ตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานที่

ปฏิบัติเปนประจํา ไดแก การเติมนํ้าตาลเพิ่มรสอาหาร 

คิดเปนรอยละ 35.8 การเติมนํ้าปลาหรือซอสปรุงรส

ตารางท่ี 2 รอยละของกลุมตวัอยางท่ีตอบคาํถามความรูเกีย่วกบัโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน   แตละ

  ขอไดถูกตอง เรียงลําดับจากนอยไปมาก (N = 352) (ตอ)
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เพิม่ในอาหารกอนรับประทาน และด่ืมนํา้อดัลม นํา้หวาน 

หรือนํ้าผลไมที่เติมนํ้าตาล คิดเปนรอยละ 31.0 การ

รบัประทานอาหารประเภททอด เชน เนือ้ทอด หมูทอด 

ไกทอด คิดเปนรอยละ 31.3 ทั้งนี้มีกลุมตัวอยางเพียง

สวนนอยทีร่บัประทานอาหารทีม่ปีระโยชนเปนประจาํ 

ไดแก รับประทานผลไมที่ไมหวานจัด 5 สวน/วัน คิด

เปนรอยละ 21.3 และรับประทานผักชนิดตางๆ 4-6 

ทัพพี/วัน คิดเปนรอยละ 18.5 (ตารางที่ 3)

ตารางท่ี 3 รอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเสีย่งตอโรคความดันโลหิต

  สูงและโรคเบาหวาน (N = 352)

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เปน

ประจํา 

(%)

บางครั้ง

(%)

นานๆ 

ครั้ง

(%)

ไมเคย

เลย

(%)

1. รับประทานอาหารที่มีรสเค็ม เชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม

ไขเค็ม นํ้าปลา ปลารา นํ้าปู เปนตน

19.3                    46.3                28.7             5.7

2. เตมินํา้ปลา หรอืซอสปรงุรสเพิม่ในอาหาร เชน กวยเต๋ียว

กอนรับประทาน

31.0                   41.8                22.2              5.0

3. รับประทานอาหารกึ่งสําเร็จรูป เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  18.5                   42.8                 33.3                5.4  

4. รับประทานผัก ผลไมดอง เชน มะมวงดอง มะขามดอง  

ฝรั่งดอง ลูกกระทอนดอง เปนตน

11.1                     38.4                41.2               9.3

5. ดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล เชน สุรา  

เบียร ไวน  สปาย สาโท เหลาปน เปนตน

11.1                   23.3                  28.4              37.2

6. ดื่มกาแฟ ชา หรือโอเล้ียง                        16.8                  32.1             42.0                  9.1

7. ดื่มน้ําอัดลม นํ้าหวาน นํ้าผลไมที่เติมนํ้าตาล                              31.0 42.0 22.7 4.3

8. เติมน้ําตาล 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 

ลําไย ขนุน เปนตน

13.9 47.7 34.1 4.3

11. รับประทานผลไมเชื่อม เชน มะมวง-มะขามแชอิ่ม

ลําไย เงาะกระปอง เปนตน

11.1 34.7 46.9 7.4

12. รบัประทานอาหารจานเดียวท่ีมไีขมันสงู เชน ขาวขาหมู 

ขาวมันไก ผัดไท หอยทอด ผัดซีอิ้ว เปนตน

22.7                   46.3                 27.8              2.8

13. รบัประทานอาหารประเภททอด เชน เนือ้ทอด หมทูอด 

ไกทอด ปลาทอด ไขทอด  ปลาทองโก เปนตน    

31.3                   46.6           20.7                   1.1

14. รับประทานอาหารมัน เชน หมูสามชั้น หนังไกทอด    

คอหมูยาง ขาหมูติดมัน แคปหมู เปนตน

19.6                  33.8             41.8                4.8



26 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปท่ี 19 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เปน

ประจํา 

(%)

บางครั้ง

(%)

นานๆ 

ครั้ง

(%)

ไมเคย

เลย

(%)

15. รับประทานอาหารหรือขนมปรุงดวยกะทิ เชน มัสมั่น

แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด กลวยบวชชี ลอดชอง เปนตน

16.8                  36.9             42.9               3.4

16. รับประทานขนมท่ีมีสวนประกอบของกะทิ เนยหรือ

ครีม เชน เคก ไอศครีม พิซซา เปนตน

18.5                   45.5             34.7                  1.4

17. รับประทานผลไมสดไมหวานจัด 5 สวน/วัน เชน ฝร่ัง 

แอปเปล ชมพู มะละกอ เปนตน 

21.3                   33.0           28.1                   17.6

18. รับประทานผักชนิดตางๆ 4-6 ทัพพี/วัน เชน ผักบุง 

คะนา ตําลึง แครอท ฟกทอง เปนตน 

18.5 33.5 32.7 15.3

 ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย ผลการ

วเิคราะหขอมลู พบวา มกีลุมตวัอยาง เพียงรอยละ 24.1 

ออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละ อยางนอย 30 

นาที เปนประจํา (ตารางที่ 4)

ตารางท่ี 4 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการออกกําลังกาย (N = 352)

พฤติกรรมการออกกําลังกาย เปน

ประจํา

(%)

บางครั้ง

(%)

นานๆ 

ครั้ง

(%)

ไมเคย

เลย

(%)

1. ออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละ อยางนอย 30 นาที 24.1 43.5 29.8 2.6

2. ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาระดับปานกลาง อยางนอย  วันละ 30 

นาที  

23.9 44.0 28.4 3.7

3. ทําการอบอุนรางกาย 5-10 นาที กอนออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา 20.5 43.2 30.7 5.7

4. ทาํการยืดเหยยีดกลามเนือ้  5-10 นาที หลงัการออกกําลงักาย หรือ

เลนกีฬา

19.9 39.5 33.2 7.4

 การจัดการกับอารมณและความเครียด ผล

การวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

พฤติกรรมการจัดการกับอารมณและความเครียดที่

เหมาะสม โดยวิธีที่ใชเปนประจํา 3 อันดับแรก ไดแก 

ดูหนัง ฟงเพลง ออกกําลังกาย และปรึกษาพูดคุย

กบัเพือ่นหรือสมาชิกในครอบครัว ทัง้นีม้กีลุมตวัอยาง

บางสวนใชวิธีการจัดการความเครียดที่ไมเหมาะสม 

เชน สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รวมทั้ง

ใชยานอนหลับ/ยาระงับประสาท (ตารางที่ 5)  

ตารางท่ี 3 รอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเสีย่งตอโรคความดันโลหิต

  สูงและโรคเบาหวาน (N = 352) (ตอ)
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ตารางท่ี 5 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการจัดการกับอารมณและความเครียด (N = 352)

วิธีจัดการกับอารมณและความเครียด เปน

ประจํา

(%)

บางครั้ง

(%)

นานๆ 

ครั้ง

(%)

ไมเคย

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. ปรึกษาพูดคุยกับเพ่ือนๆ หรือสมาชิกในครอบครัว         34.1 33.8 25.3 6.8

6. ทํากิจกรรมสันทนาการรวมกับกลุมเครือขายของตนเอง 

เชน เพื่อนเกา เพื่อนชมรมตางๆ

28.7                   37.8                28.7                  4.8

7. สูบบุหรี่ 14.5                       11.1                 7.7                        66.8

8. ดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล 13.1                       16.2                   24.1                   46.6

9. ใชยานอนหลับ/ยาระงับประสาท 15.6                       9.4                   11.6                     63.4

 

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจยัในคร้ังนี ้มปีระเด็นในการสรุป

และอภปิรายผลการวจิยัเกีย่วกบัความรูและพฤตกิรรม

เสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ดังนี้

 ดานความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง

และโรคเบาหวาน ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง                

สวนใหญ รอยละ 81.54 มีความรูเกี่ยวกับโรคความ

ดันโลหิตสูงและเบาหวานอยูในระดับตํ่า โดยขอที่

กลุมตัวอยางตอบไมถูกตองมากท่ีสุด 10 อันดับแรก 

ตามตารางท่ี 2 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากหลักสูตรของ

โรงเรียนไมไดบรรจุรายละเอียดเน้ือหาเก่ียวกับโรค

ดังกลาวในวิชาท่ีเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ทําให

นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายมีความรู ความเขาใจ

ที่ไมถูกตองเก่ียวกับโรคและปจจัยเส่ียงตอการเกิด

โรคดังกลาว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่

เปล่ียนแปลงไปในโลกยุคไซเบอร ทําใหวัยรุนใชเวลา

ดโูทรทศัน เลนเกมสคอมพวิเตอร หรอืเขาอนิเตอรเนต็

เพื่อความบันเทิงมากขึ้น (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2546; 

ชนิกา ตูจินดา, 2547; Sinawat, 2008.)  ทําใหใชเวลาใน

การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมนอกหองเรียนดวยตนเอง

ลดลงโดยเฉพาะการหาความรูเก่ียวกับโรคดังกลาว 

นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางประมาณรอยละ 27 

มีประวัติบุคคลในครอบครัวเปนโรคความดันโลหิต

สูงหรือเบาหวาน ชี้ใหเห็นวาวัยรุนควรหันมาใสใจ

สุขภาพ และคนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง

เกีย่วกับโรคดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน  เนือ่งจากโรคดังกลาว

เปนโรคท่ีสามารถถายทอดทางพันธกุรรม (Christensen 

& Kockrow, 2006, p. 352 & 510) 

 ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตอ

การเกิดโรคความดันโลหิตสงูและโรคเบาหวาน ผลการ

วิจัย พบวา กลุมตัวอยางบางสวนบริโภคอาหารหวาน 

มัน เค็ม เปนประจํา บริโภคผักและผลไมในปริมาณ

นอย อาจเน่ืองมาจากขาดความตระหนักในการเลือก
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รับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการมีคานิยม

การบริโภคอาหารจานดวนแบบชาติตะวันตกเพิ่ม

มากขึ้น (สุขุมาลย ประสมศักดิ์, 2552) หรือจากความ

เคยชินในการรับประทานอาหารรสจัด ติดรสหวาน 

(ชนกิา ตูจนิดา, 2556) ซึง่อาหารเหลาน้ีเปนอาหารท่ีหา

ซือ้ไดสะดวกตามรานคาทัว่ไป รานคาหนาโรงเรียนหรอื

แมแตในโรงอาหารของโรงเรียน หรือตามรานสะดวก

ซื้อ นอกจากนี้ในปจจุบันมีหางสรรพสินคามากมาย

ที่มีบริการอาหารจานดวนที่ใหพลังงานสูงเปนท่ีนิยม

ของวัยรุนในยุคปจจุบัน มีเพียงวัยรุนสวนนอยที่เลือก

รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชนเปนประจาํทกุวนั เชน 

ผัก ผลไม สอดคลองกับการวิเคราะหปริมาณผักและ

ผลไมในประชากรไทย อาย ุ15 ปขึน้ไป 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) พบวาเด็กไทยไดรบัแคลเซียม วติามินเอ วติามิน

ซี และใยอาหาร ปริมาณนอยกวาเกณฑที่ควรไดรับใน

แตละวัน แตไดรับคารโบไฮเดรต ไขมันและโซเดียม

เพิ่มสูงขึ้น ในทํานองเดียวกันกับการสํารวจพฤติกรรม

การบรโิภคอาหารวางของเดก็ทีอ่ยูในชวงวยัเรียนจนถงึ

ระดับมหาวิทยาลัยใน 4 จงัหวัด จาํนวน 1,563 คน ของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสถาบันวจิยั

และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2547) พบวา

รอยละ 27.3 ของกลุมตัวอยางมีการบริโภคอาหารวาง

ทุกวันหรือเกือบทุกวัน โดยเฉพาะชวงเวลาหลังเลิก

เรียน อาหารวางที่เด็กกลุมนี้นิยมบริโภค เชน มันฝรั่ง

ทอดกรอบ  ขาวเกรียบกุง ช็อคโกแลต ลูกอม นํ้าอัดลม  

ทําใหเด็กไดรับคารโบไฮเดรต ไขมัน และโซเดียม ใน

ปริมาณท่ีมากเกินความตองการของรางกาย 

 ดานพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีเส่ียงตอ

การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ผล

การวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนนอยออกกําลังกาย

เปนประจํา อาจเนื่องมาจากวัยรุนใชเวลาวางสวนใหญ

ในการเรยีนพเิศษ เพือ่เตรยีมสอบแขงขนัเขามหาวทิยาลยั

ชื่อดัง หรืออาจเน่ืองมาจากวัยรุนในยุคปจจุบันนิยม 

การเดินหางสรรพสินคา ทองอินเตอรเน็ต เลนเกม คุย

โทรศัพท ดูหนัง ฟงเพลง กับเพื่อนๆ เปนตน จึงมีเวลา

ในการออกกําลังกายหรือเลนกฬีานอยลง ประกอบกับการ

ใหความสําคัญกับชั่วโมงพละศึกษานอยลง มุงเนนดาน

วิชาการมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ Robbins, 

Pender, & Kazanis (2003) ที่พบวา วัยรุนหญิงไมชอบ

ออกกําลังกาย เน่ืองมาจากการขาดแรงจูงใจ หวง

ภาพลักษณขณะออกกาํลงักาย ขาดความสนใจ ไมมเีวลา 

ใชเวลาวางในการทาํการบานหรือทาํกจิกรรมทีเ่ปนสวนตัว 

จากบทวิเคราะหของชนิกา ตูจินดา (2547) ระบุวา 

วยัรุนไทยอายุระหวาง 15-24 ป รอยละ 30-40 ใชเวลาวาง

ในการเลนวดิโีอเกมส ประมาณรอยละ 10-12 ใชเวลาวาง

ในการฟงเพลง นอกจากนี้ ยังกลาววา มีเพียง 1 ใน 3 

เทานั้นที่ออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ

 ดานการจัดการกับอารมณและความเครียดท่ี

เส่ียงตอการเกดิโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางบางสวนมีพฤติกรรม

การจัดการกับความเครียดท่ีไมเหมาะสม เชน การสูบ

บุหรี่ ดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล อาจเกิดจากการ

ชักชวนของกลุมเพื่อน ประกอบกับความอยากรูอยาก

ลองตามวัยของวัยรุน (Mandleco & McCoy, 2007) 

หรือการมีบุคคลในครอบครัวใชสารเสพติด ทําใหเกิด

พฤติกรรมเลียนแบบ นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวา 

กลุมตัวอยางบางสวนมีการใชยานอนหลับหรือ

ยากลอมประสาทในการผอนคลายความเครียด 

อาจเน่ืองมาจากการท่ีวัยรุนขาดทักษะในการจัดการ

กับอารมณและความเครียดที่เหมาะสม ขาดที่ปรึกษา

เมื่อมีปญหา จึงตองหันไปพึ่งยาดังกลาว ซึ่งจาก
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ผลการสํารวจเร่ืองวัยรุนกับการดูแลสุขภาพกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 1,067 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา วัยรุนรอยละ 

27.5 มีเรื่องเครียดเปนประจํา รอยละ 24 ดื่มเคร่ืองด่ืม

ที่มีแอลกอฮอล รอยละ 14 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 

2552) สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและ

พฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร  จํานวน  380 คนโดย  สุนันทา  

ยงัวนิชเศรษฐ (2549) ทีพ่บวา รอยละ 22.6 เคยสูบบหุรี ่

และรอยละ 61.3 เคยดื่มเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล

ขอเสนอแนะ
 1. ผูบริหารท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาควรพิจารณาเพ่ิมเน้ือหาใน

หลักสูตรเพ่ือสงเสริมใหวัยรุนมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และ

สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

อยางเหมาะสม

 2. เจาหนาที่สาธารณสุขควรรวมมือกับผู

บริหารศึกษาจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับโรค ความ

ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน การปรับพฤติกรรมที่

เสีย่งตอการเกดิโรคดงักลาวเพือ่สขุภาพทีด่ขีองเยาวชน

 3. ควรมกีารวางแผนจัดโครงการตางๆ เพือ่

สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพใหวัยรุนมีความตระหนัก

ในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง  ทั้งดานการ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน การออกกําลังกาย 

อยางสมํา่เสมอ และการจัดการความเครียดทีเ่หมาะสม 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูกับ

พฤตกิรรมเส่ียงโรคความดันโลหติสูงและโรคเบาหวาน 

ดานการรบัประทานอาหาร การออกกาํลงักาย และการ

จัดการอารมณและความเครียดของวัยรุน 

 2. ศึกษาความสัมพันธระหว างปจ จัย

สวนบุคคลกับพฤติกรรมเสี่ ย งตอการ เกิดโรค

ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

 3. ศึกษาความรูและพฤติกรรมเส่ียงตอการ

เกิดโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในประชากร

กลุมวัยรุนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
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