วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที่ 21 ฉบับที่ 7 (ฉบับพิเศษ) 2556

การเปรียบเทียบความชุกของวิถีชีวติ ที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ กบั นักศึกษา
ที่ไม่ ใช่ นักศึกษาในคณะสุ ขศาสตร์
Comparing the Prevalence of Lifestyle-Related Cardiovascular
Risk Factors Among Undergraduate Nursing Students
and Non-Health Science Students
สุ นทรา เลีย้ งเชวงวงศ์ *
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Sunthara Liangchawengwong*
Faculty of Nursing, Thammasat University, Rangsit Centre,
Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

บทคัดย่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นสาเหตุสาคัญของภาวะทุพพลภาพและการเสี ยชีวิตของประชากรทัว่ โลก
การศึกษารวบรวมทางระบาดวิทยาปรากฏชัดเจนว่าสาเหตุการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตที่
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงทาให้เกิ ดหลอดเลื อดแดงแข็งสะสมมาตั้งแต่วยั เด็กและมากขึ้นในวัยผูใ้ หญ่ การศึ กษาของต่าง
ประเทศพบว่าวิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดพบมากที่สุดในวัยนักศึกษา การวิจยั เชิงพรรณนา
หาความสัมพันธ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความชุกของวิถีชีวิตที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์กบั นักศึกษาที่ไม่ใช่นกั ศึกษาคณะสุขศาสตร์ (คณะรัฐศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) กลุ่มตัวอย่างจานวน 546 คน เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้วยแบบ
ประเมินข้อมูลส่วนบุคคลและวิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลี่ยวิถีชีวิตที่เป็ น
ปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับมาก ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มี 2 ด้าน คือ ด้านการออก
กาลังกายน้อยและการมีวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ นักศึ กษาคณะรัฐศาสตร์ มี 4 ด้าน คือ การรับประทานอาหารที่ ไม่
เหมาะสม การออกกาลัง กายน้อ ย วิถีชี วิตนั่ง ๆ นอน ๆ และการดื่ มเครื่ อ งดื่ มที่ มี แอลกอฮอล์ นักศึ กษาคณะ
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วิทยาศาสตร์ มี 3 ด้าน คือ การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม การออกกาลังกายน้อย และการมีวิถีชีวิตนั่ง ๆ
นอน ๆ เปรี ยบเที ยบวิถีชีวิตที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับความเสี่ ยงสู ง (high risk) และความ
เสี่ ยงสูงมาก (severe risk) พบว่านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มีความชุกของปั จจัยเสี่ ยงระดับสู งมากที่สุดในด้าน
การออกกาลังกายน้อย 288 คน (ร้อยละ 96.68) สูงกว่าทั้ง 2 คณะ ส่ วนวิถีชีวิตอื่น ๆ พบน้อยกว่า คือวิ ถีชีวิตนัง่ ๆ
นอน ๆ 209 คน (ร้อยละ 69.43) การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม 158 คน (ร้อยละ 34.80) วิถีชีวติ เคร่ งเครี ยด 65
คน (ร้อยละ 21.53) การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 59 คน (ร้อยละ 19.61) และการสู บบุหรี่ 3 คน (ร้อยละ 0.99)
พบความสัมพันธ์ของวิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในระดับต่า โดยการออกกาลังกายน้อย
มีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ ด้านการรับประทานอาหารไม่เหมาะสมระดับต่า (r = 0.176, p = 0.05)
คาสาคัญ : ความชุก; วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด; นักศึกษามหาวิทยาลัย

Abstract
Cardiovascular disease (CVD) remains the leading cause of death and disability of worldwide. The
accumulated scientific evidence from epidemiology showing that CVD is associated with lifestyles-related
atherosclerosis consolidates and solidifies atherosclerosis during childhood and often tracks into adulthood. The
studies in other countries showed that most prevalence of lifestyle-related cardiovascular risk factors (CVRF)
found in college or university students. The descriptive correlational design objectives were compare the
prevalence of lifestyle-related CVRFs among nursing students and non-health science students (Faculty of
Political Science, Thammasat University and Faculty of Science, Chulalongkorn University). Total sample was
546 participants. The instruments composed of the Demographic Data Recording form and Lifestyle-Related
CVRF Assessment form. Data were analyzed using descriptive statistics, percent, mean, standard deviation, and
Pearson’s product moment. The data revealed that nursing students’ mean score of lifestyle-related CVRF were
in high level for two factors (physical inactivity and sedentary lifestyle), the Political Science students had four
factors (unhealthy dietary diet, physical inactivity, sedentary lifestyle, and alcohol consumption), the Faculty of
Science found three factors (unhealthy dietary diet, physical inactivity, and sedentary lifestyle). Comparing
lifestyle-related CVRF of high risk and severe risk between nursing students and other faculties found that
nursing students have prevalence of high and severe risk in physical inactivity 288 persons (95.68 %) and
higher than the two faculties. However, other lifestyle-related CVRFs showed lower than the two faculties that
was sedentary lifestyle 209 persons (69.43 %), unhealthy dietary habits 158 persons (34.80 %), stressful
lifestyle 65 persons (21.53 %), alcohol consumption 59 persons (19.61 %), and cigarette smoking 3 persons
(0.99 %). This study found that the correlation of lifestyle-related CVRFs among nursing students was low and
physical inactivity were correlated with only unhealthy dietary habits in low level (r = 0.176, p = 0.05)
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ทัว่ โลก ทั้งในประเทศที่ พฒั นาแล้วและในประเทศ
กาลังพัฒนา ทั้งนี้ เพราะโรคในกลุ่มนี้ เป็ นสาเหตุการ
เสี ยชีวติ ของคนทัว่ โลกสูงถึงปี ละ 17.5 ล้านคนคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 29 ของสาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ทั้ งหมด [2,3]
สาหรับประเทศไทย คนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่ วยด้วย
โรคหัวใจและหลอดเลื อดเพิ่มมากขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
เมื่อเปรี ยบเทียบสถิติในรอบ 10 ปี จากปี พ.ศ. 25432552 สถิ ติ ช่ ว งปี พ.ศ. 2548-2552 พบว่ า อัต ราการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลื อดต่อประชากร
แสนคน แยกเป็ นการเจ็บป่ วยด้วยโรคความดันโลหิ ต
สู ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้นจาก 259, 98 และ 105 คน เป็ น 1,230, 359
และ 277 ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ และเมื่อแบ่ง
ตามภู มิภ าคพบว่ามี ผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งเข้า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย [3] จากสถิติพบว่าคนไทย
ป่ วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องนอนรักษาใน
โรงพยาบาลวัน ละ 1,185 คนต่ อ วัน และเฉลี่ ย การ
เสี ยชี วิตชั่วโมงละ 2 คน [4] เมื่ อเจ็ บป่ วยด้วยโรค
หัวใจและหลอดเลื อดจะทาให้ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือดคุกคามผูป้ ่ วย เกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อต้อง
ทางานหนัก หรื อเสี่ ยงต่อการเกิ ดภาวะหัวใจหยุดเต้น
ได้ง่า ย ๆ ถ้าออกแรงทางานมากเกิ น กาลัง และเมื่ อ
อาการรุ น แรงมากขึ้ น ผู ้ป่ วยจะท างานไม่ ไ ด้ ต้อ ง
ลาออกจากงานที่ เ คยท าและสู ญ เสี ยรายได้ ข อง
ครอบครั ว และต้องเผชิ ญ กับค่ าใช้จ่ ายในการรั กษา
พยาบาลจานวนมากประมาณ 162, 664 บาท/คน/ต่อปี
[5] ภาวะของโรคคุกคามต่อคุณภาพชีวิตตลอดระยะ
เวลาที่ เจ็บป่ วย ทาให้ประเทศที่ มีภาระจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ต้องสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายแต่ละปี จานวน

1. บทนา
นักศึ กษาในมหาวิทยาลัยในปั จจุบันนับเป็ น
กลุ่ ม วัย ผูใ้ หญ่ ต อนต้น ที่ ต ้อ งเผชิ ญ กับ กระแสโลกา
ภิ ว ัต น์ ด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ภ ายใต้ก ารพัฒ นาทางด้ า น
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแบบทุ น นิ ย ม การพัฒ นาของ
สังคมจากชนบทไปสู่ สังคมอุตสาหกรรมหรื อสังคม
เมื อง ค่ านิ ย มและพฤติ ก รรมในการบริ โภคถู กโน้ม
น้า วด้ว ยธุ ร กิ จ การตลาด รวมทั้ง การรั บ วัฒ นธรรม
ตะวันตกมาสู่ การดาเนิ นชี วิต มีชีวิตที่ เร่ งรี บ แก่งแย่ง
แข่ ง ขัน ท าให้ วิ ถี ชี วิ ต ขาดความสมดุ ล และอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ ไม่ปลอดภัย ขาดการเอาใจใส่ ดูแล
ควบคุมป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
โดยเฉพาะพฤติ กรรมการบริ โภคไม่ เหมาะสม ขาด
การออกกาลังกาย เกิ ดความเครี ยด สู บบุหรี่ ดื่ มสุ รา
น้ าหนักเกิ น และอ้วน วิถีชีวิตเหล่านี้ เป็ นสาเหตุหลัก
ทาให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังหรื อเรี ยกว่าโรควิถีชีวิต
แพร่ ระบาดทัว่ โลก [1] ประเทศไทยก็กาลังประสบกับ
ภาวะวิกฤตการระบาดของโรควิถีชีวิตและมีแนวโน้ม
ของปั ญ หาเพิ่ ม ขึ้ น ที่ ส าคัญ ทั้ง ที่ เ ป็ นโรคที่ ส ามารถ
ป้ องกันได้คือโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (cardiovascular
disease, CVD) เป็ นกลุ่มของความผิดปกติที่เกิดกับ
หัวใจและหลอดเลื อ ด ประกอบด้วยโรคหลายโรค
โดยมากกว่าร้อยละ 82 ของการตายจากโรคในกลุ่มนี้
เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease,
CHD) โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ทั้งชนิ ดหลอด
เ ลื อ ด ส ม อ ง แ ต ก แ ล ะ ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง ตี บ
(hemorrhagic และ ischemic stroke) โรคความดัน
โลหิ ต สู ง และโรคหั ว ใจวาย [2] ซึ่ งเป็ นปั ญ หา
สาธารณสุ ขที่มีความสาคัญอันดับหนึ่ งของประชากร
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ลดลง มีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูล
การศึ ก ษาเป็ นที่ น่า วิตกอย่างยิ่ง ว่าวัย ผูใ้ หญ่ ตอนต้น
เป็ นช่วงวัยที่มีอตั ราการลดหรื อการเลิกพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายมากที่ สุด จากการศึ กษาของลอว์รี และ
คณะ [7] พบว่านักศึ กษาที่มีวิถีชีวิตไม่ออกกาลังกาย
จะมีวิถีชีวิตที่ สัมพันธ์กับการรั บประทานอาหารที่ มี
ไขมัน และโคเลสเตอรอลสู ง มี วิถีชี วิต เคร่ ง เครี ย ด
ระดับสู ง มีการสู บบุ ห รี่ และดื่ มแอลกอฮอล์มากกว่า
นักศึกษาที่มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ทั้ง นี้ พบว่ า ความชุ ก และความรุ นแรงของ
ปั จจัยเสี่ ยงเพิ่มสู งขึ้นสัมพันธ์สอดคล้องไปกับระดับ
อายุข องนัก ศึ กษา โดยนัก ศึ ก ษาอายุ 17 ปี มี ร ะดับ
ความชุกของปั จจัยเสี่ ยงต่ าที่ สุดและนักศึ กษาอายุ 25
ปี มีความชุกของปั จจัยเสี่ ยงสู งที่สุด ระดับความเสี่ ยง
(odd ratio) เท่ากับ 1.58-4.06 [8] และมีการศึ กษา
พบว่า วิ ถี ชี วิต ที่ เ ป็ นปั จ จัย เสี่ ย งที่ ป ฏิ บัติ ม าตั้ง แต่ ว ยั
ผูใ้ หญ่ตอนต้นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะเป็ นพฤติกรรมที่
ยัง่ ยืนและเปลี่ยนแปลงได้ยากต่อไปเมื่อเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่
และวัยสูงอายุ [9]
การศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จ จัยเสี่ ย งของโรคหัว ใจ
และหลอดเลื อดในกลุ่มวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่ ศึกษาใน
ประเทศไทย ข้อมู ลส่ ว นใหญ่ศึก ษาปั จจัย เสี่ ย งด้า น
สรี รวิ ท ยา และมี ก ารศึ ก ษาในเด็ ก วัย รุ่ น และวัย
กลางคน ยังขาดการศึ กษาในกลุ่มวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจานวนนักศึ กษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นแบบเต็ ม เวลา
25,626 คน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาได้ 3 กลุ่ม คื อ
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีนกั ศึกษา 23,981
คน (ร้อยละ 68.31) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
นั ก ศึ ก ษา 9,066 คน (ร้ อ ยละ 25.83) และกลุ่ ม

มาก บัน่ ทอนกาลังการผลิตและกระทบต่อเศรษฐกิ จ
เป็ นอย่างมากมาย
การศึ กษาภาระโรคและภาวะจากปั จจัยเสี่ ยง
ทางสุ ขภาพของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2547 มีการ
สูญเสี ยทางสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อคิดเป็ นร้อยละ 65
ของความสู ญ เสี ยทั้งหมดโดยเฉพาะโรคหัว ใจและ
หลอดเลือด โดยภาระโรค 10 อันดับแรกเกิดจากปั จจัย
เสี่ ยงจากการดาเนิ นวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องตามลาดับคือ
การบริ โภคเครื่ องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ ความ
ดันโลหิ ตสูง ภาวะอ้วน โคเลสเตอรอลสู ง บริ โภคผัก
และผลไม้น้อย กิ จกรรมทางกายหรื อออกกาลังกาย
ไม่เพียงพอ [1] วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นช่ วงอายุ 18-26 ปี
เป็ นกลุ่ม ประชากรที่ มี ความส าคัญ เพราะเป็ นช่ วงที่
กาลัง ศึ กษาและจบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ วยั ทางานหลัก
ของคนในประเทศ จึ ง มี ค วามสาคัญต่ อ การพัฒ นา
กาลังการผลิ ตและระบบเศรษฐกิ จทุ กภาคส่ วนของ
ประเทศ จากการศึกษาพบว่าผูใ้ หญ่ตอนต้นที่ศึกษาอยู่
ในวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยมีความชุกของปั จจัยเสี่ ยง
ด้านวิถีชีวิตระดับสู ง สแปร์ ลิ่ง เบี ยเวอร์ สและสโนว์
[6] พบว่าร้อยละ 35 ของนักศึกษา 1,088 คน มีปัจจัย
เสี่ ย งด้า นวิ ถี ชีวิ ต ของโรคหั วใจและหลอดเลื อ ด 1
อย่าง ร้อยละ11 มีปัจจัยเสี่ ยง 2 อย่าง และร้อยละ 3 มี
ปั จจัยเสี่ ยง 3-5 อย่าง การศึกษาปั จจัยเสี่ ยงด้านวิถีชีวิต
ของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัย ของประเทศเยอรมนี
จ านวน 12,835 คนอายุ 17-25 ปี พบว่า นัก ศึ ก ษามี
ความชุ ก ของปั จ จัย เสี่ ย งด้า นวิ ถี ชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า ง
ชัดเจน คือ ร้อยละ 50 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 60 สู บบุหรี่
และมากกว่ า ร้ อ ยละ 30 ขาดการออกก าลั ง กาย
รายงานของสมาคมโรคหัวใจแห่ งสหรัฐอเมริ กา [14]
พบว่ า วิ ถี ชี วิ ต ด้า นการมี กิ จ กรรมทางกายลดลง มี
ความสัมพันธ์และชักนาให้เกิ ดโรคหัวใจและหลอด
เลื อดสู งเป็ น 2 เท่ า และวิถีชีวิตที่ มีกิจกรรมทางกาย
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วิทยาศาสตร์ สุขภาพจานวน 2,058 คน (ร้อยละ 5.86)
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นนักศึ กษาที่ ศึกษาด้าน
สุขภาพที่อยูใ่ นกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ มีจานวนนักศึกษา
ประมาณ 389 คน จ านวนนักศึ กษาในชั้นปี ที่ 1-4 มี
จานวน 96, 104, 88 และ 87 คน ตามลาดับ [10]
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเยาวชนที่มาจากต่างจังหวัดทัว่
ประเทศ เมื่อสอบได้และเข้ามาเรี ยนในมหาวิทยาลัย
นัก ศึ ก ษาต้อ งเผชิ ญ กับ สภาพสิ่ ง แวดล้อ มใหม่ ต ้อ ง
ปรับตัวเข้าสู่ระบบการเรี ยนการสอนแบบใหม่มีสงั คม
เพื่อนใหม่ นอกจากนี้ ยงั ต้องปรับตัวกับพัฒนาการทั้ง
ด้านร่ างกายและด้านจิตใจของตนเอง ในภาวะที่ไม่ได้
อยูก่ บั พ่อแม่หรื อญาติผูป้ กครองเหมือนเดิมอีกต่อไป
สภาวการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ อาจก่อให้ เกิ ดความเครี ยด
ภายใต้ภาวะที่ตอ้ งปรับวิถีชีวติ ของตนเองแบบใหม่ท้ งั
ด้านการบริ โภค การท างานและการออกกาลัง กาย
การปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมเมืองของอาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งเป็ นเขตเมืองปริ มณฑลที่
เป็ นชุมชนเมือง การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดจน
การเรี ย นรู ้ ต ามหลัก สู ต ร ท าให้นักศึ กษาเลื อ กและ
สร้ า งวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ฉพาะของตนเองขึ้ น นอกจากนี้
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลยัง มี บ ทบาทส าคัญ ในด้ า นการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ และต้องฝึ กปฏิ บัติการพยาบาลจริ ง
กับผูร้ ับบริ การ วิถีชีวติ ที่คาดหวังในนักศึกษาพยาบาล
จึ ง ควรปฏิ บัติ ต นเพื่ อ เป็ นแบบอย่า งให้ ป ระชาชน
โดยเฉพาะด้านการส่งเสริ มสุขภาพที่ดี การขาดความรู ้
ความเข้าใจหรื อมีทศั นคติหรื อไม่เห็นความสาคัญของ
พฤติ ก รรมป้ องกัน ปั จ จัย เสี่ ย ง และการไม่ ป ฏิ บั ติ
พฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อมี วิถีชีวิตสุ ขภาพที่ ดี
เ ช่ น ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี ไ ข มั น แ ล ะ
โคเลสเตอรอลสูง อาหารเค็ม อาหารหวาน อาหารจาน
ด่วน รับประทานผักผลไม้น้อย เมื่อนักศึ กษาต้องให้
ค าแนะน าแก่ ผู ้รั บ บริ ก ารจะท าให้นัก ศึ ก ษาเกิ ด ไม่

เชื่อมัน่ ต่อการให้คาแนะนา พยายามหลีกเลี่ยงที่จะให้
คาปรึ กษาแก่ผรู ้ ับบริ การ [7] ดังนั้นการวิจยั นี้ จะทาให้
ทราบความชุ ก ของวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ นปั จ จัย เสี่ ย ง ของ
นักศึ กษาพยาบาล ซึ่ งคือบุคลากรที่ เตรี ยมจะไปเป็ น
พยาบาลให้การบริ ก ารด้า นสุ ข ภาพแก่ ส าธารณชน
พยาบาลที่มีคุณภาพเปรี ยบได้กบั ทรัพยากรที่มีคุณค่า
และมีความคุม้ ค่ามากที่สุดสาหรับการลงทุนด้านการ
ดูแลสุ ขภาพ การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความชุ กของวิถี
ชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด จะทา
ให้ทราบความแตกต่างของปั จจัยเสี่ ยงด้านวิถีชีวิตของ
โรคหัวใจและหลอดเลื อด ในนัก ศึ กษาพยาบาลกับ
นักศึ กษาคณะอื่น ๆ ซึ่ งยังไม่มีการศึกษามาก่อน การ
สารวจข้อ มูล พื้ นฐานนี้ จึ ง มี ความจ าเป็ นเพื่อ ใช้เ ป็ น
แนวทางในการพัฒ นาทั้ง ด้า นการจัด หลัก สู ต รการ
เรี ยนการสอนและการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพส าหรั บ
นักศึกษาพยาบาลเพื่อให้มีคุณภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ศึ ก ษาความชุ ก และหาค่ า ความสั ม พัน ธ์
ของวิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
แต่ละด้านของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
2.2 เปรี ยบเที ยบความชุ กของวิถีชีวิตที่ เป็ น
ปั จ จัย เสี่ ย งโรคหัวใจและหลอดเลื อ ดของนักศึ กษา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ กั บ
นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ใ ช่ นัก ศึ ก ษาคณะในศู น ย์สุ ข สาสตร์
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3. แผนการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาเพื่อหา
ความสัมพันธ์ (descriptive correlational design)
624
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3.1 การพิทักษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้
ได้ รั บ อนุ ม ั ติ ด้ า นจริ ยธรรมการวิ จั ย ในคนโดย
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ค น
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ หนั ง สื อ รั บ รองเลขที่
081/2556 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
3.2 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งกาลังศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4 ปี การศึ กษา 2554-2556 จ านวน 301 คน และ
สุ่ ม ตัว อย่า งนัก ศึ ก ษาคณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ จ านวน 129 คน นั ก ศึ กษาคณะ
วิทยาศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จานวน 116
คน อายุ 18-26 ปี ทั้งเพศชายและหญิง

สอบถามการทากิจกรรมทางกายน้อยหรื อการไม่ออก
ก าลัง กาย 10 ข้อ ลัก ษณะค าตอบเป็ นมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน
4.2.3 ด้านที่ 3 การมีวิถีชีวิตนัง่ ๆ นอน ๆ
เป็ นแบบสอบถามที่ ผู ้วิจัย ดัด แปลงมาจากแบบวัด
Sedentary assessment of National Center for Health
Statistics [13] ประกอบด้วย 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 2
แบบสอบถามการทาพฤติกรรมนั่ง ๆ นอน ๆ ได้แก่
การดูทีวี การใช้คอมพิวเตอร์ หรื อกิจกรรมอื่น ๆ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ หมายถึง ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ
พฤติกรรมเป็ นเวลานานเท่ากับหรื อมากกว่า 7 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ ส่ วนที่ 2 สอบถามกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ ยวกับ
ความถี่ของการปฏิบตั ิวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ จานวน 6
ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ช่วง
คะแนน
4.2.4 ด้านที่ 4 การมีวิถีชีวิตเคร่ งเครี ยด
เป็ นแบบวัดที่ผูว้ ิจยั ดัดแปลงจากแบบวัดความเครี ยด
ของสวนปรุ ง (Suanprung stress test-20) [14]
ประกอบด้วยข้อคาถาม 20 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน
4.2.5 ด้านที่ 5 การสูบบุหรี่ ผูว้ ิจยั ดัดแปลง
มาจากแบบวัด การสู บ บุ ห รี่ ข อง Central Disease
Control [11] เป็ นข้อ ค าถามเกี่ ย วกับ การสู บ บุ ห รี่
ในช่วง 6 เดือน ที่ผา่ นมา 1 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมา
ตราส่ วนประมาณค่า 5 ช่ วงคะแนน การแปลผลค่ า
คะแนนปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจด้า นวิถีชีวิตแต่ล ะ
ด้านถือตามเกณฑ์ดงั นี้

4. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
4.1 แบบบันทึ กข้อมูลส่ วนบุ คคล (demographic data recording form) พัฒ นาโดยผูว้ ิจัย
ประกอบด้วยข้อมูลเพศ อายุ เชื้ อชาติ ศาสนา ผลการ
เรี ย น สถานภาพครอบครั ว และข้อ มู ล ปั จ จัย เสี่ ย ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ผลตรวจไขมันหรื อ
โคเลสเตอรอลในเลื อ ด ความดัน โลหิ ต น้ าหนั ก
ส่วนสูง เป็ นต้น
4.2 แบบประเมินปั จจัยเสี่ ยงด้านวิถีชีวิตของ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (lifestyle-related cardiovascular risk factors assessment) 6 ด้าน
4.2.1 ด้านที่ 1 การรับประทานอาหารไม่
เหมาะสม ดัดแปลงมาจากแบบแบบสอบถาม Youth
risk behavior survey from centers for disease and
control [11] ข้อคาถาม 14 ข้อ สอบถามความถี่ของ
พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารที่ ไ ม่ เ หมาะสม
ในช่วง 3 เดื อน ที่ ผ่านมา ลักษณะคาตอบเป็ นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (likert scale) 5 ช่วงคะแนน
4.2.2 ด้านที่ 2 การทากิจกรรมทางกายน้อย
เป็ นแบบวัดที่ผวู ้ จิ ยั ดัดแปลงมาจาก ACSM/AHA [12]

ค่าคะแนน
0-24 %
25-49 %
50-74 %
75-100 %
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เครื่ องมื อวัดทั้งหมดปรั บปรุ งและจัดทาเป็ น
ภาษาไทยให้เ หมาะสมกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยผู ้วิจัย
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หากับ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ 6
ท่าน คานวณหาค่าดัชนี ความตรงของเนื้ อหา (content
validity index, CVI) โดยใช้สูตรของ Polit และ Beck
[15] ได้ 0.93 และน าเครื่ อ งมื อ ไปทดสอบกับ
ประชากรที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งแต่ ต่ า ง
มหาวิทยาลัย จานวน 30 ราย คานวณค่าความเชื่อมัน่
โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ 0.89

7. ผลการศึกษา
7.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาที่ เข้าศึ กษาใน
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี การศึ ก ษา 2554-2556
คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1-4 จานวน 102, 107, 94
และ 90 คน รวมทั้ง หมด 301 คน และนัก ศึ ก ษาที่
ไม่ ใ ช่ นั ก ศึ ก ษาของคณะในศู น ย์สุ ข ศาสตร์ (สุ่ ม
ตัวอย่างได้คณะรัฐศาสตร์ ) จานวน 129 คน นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จานวน
116 คน คิ ด เป็ นแบบสอบถามที่ ครบถ้วนสมบู ร ณ์
จานวน 546 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 76.97 กลุ่ มตัว อย่า ง
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
292 คน (ร้อยละ 97.00) อายุเฉลี่ย 20.65 ปี (SD = 138,
พิ สั ย 18-24 ปี ) นับ ถื อ ศาสนาพุท ธ (ร้ อ ยละ 94.40)
ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่กบั บิ ดาและมารดา (ร้อยละ 9.92)
ส่ ว นใหญ่ อ าศัย อยู่ใ นเขตเทศบาล (ร้ อ ยละ 61.40)
อาชีพของบิดามารดาส่วนใหญ่ทาเกษตรกรรม รายได้
ครอบครัวเฉลี่ย 10,0001-30,000 บาท ระดับการศึกษา
ของบิดามารดาส่วนใหญ่ต่ากว่าปริ ญญาตรี
7.2 ความชุ ก ของวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ นปั จ จั ย เสี่ ย ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
7.2.1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มีวิถีชีวิตที่
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในด้านการ
ออกกาลังกายน้อย และวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ อยู่ใ น
ระดับมาก ส่วนวิถีชีวิตด้านการรับประทานอาหารไม่
เหมาะสม วิถีชีวิตเคร่ งเครี ยด การสู บบุหรี่ และการ
ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับปานกลาง
7.2.2 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มีวิถีชีวิตที่
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในด้าน
การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม การออกกาลังกาย
น้อย วิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ และการดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มี

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
รวบรวมข้อมูลดาเนิ นการ ภายหลังได้รับการ
อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ และได้รั บ
อนุ มั ติ ด้ า นจริ ยธรรมการวิ จั ย ในคน โดยคณะ
อนุ กรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผู ้วิ จัย ท าหนั ง สื อ จากคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงอธิ การบดีของแต่ละ
มหาวิทยาลัย และถึงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อ
ชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั พร้อมทั้งขออนุ ญาต
รวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เข้าพบอาจารย์ที่รับผิดชอบของ
แต่ละรายวิชาเพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียด
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ประสานงานและขอความ
ร่ ว มมื อกับนักศึ กษาในแต่ล ะชั้นปี ในการตอบแบบ
สอบถามประมาณ 30 นาที เพื่อรวบรวมข้อมูล

6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเ คราะห์ ข ้อ มูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ปเพื่อคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
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แอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก วิถีชีวิตเคร่ งเครี ยดและ
การสูบบุหรี่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
7.2.3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีวิถีชีวิต
ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในด้าน

การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม การออกกาลังกาย
น้อย และวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ อยู่ใ นระดับ มาก วิถี
ชีวิตเคร่ งเครี ยด การสู บบุหรี่ และการดื่มเครื่ องดื่มที่ มี
แอลกอฮอล์อยูใ่ นระดับปานกลาง (ตารางที่ 1-3)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ระดับปั จจัยเสี่ ยงของวิถีชีวิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละด้านของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (N = 301)
วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
การออกกาลังกายน้อย
วิถีชีวติ นัง่ ๆ นอน ๆ
วิถีชีวติ เคร่ งเครี ยด
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ค่าช่วงคะแนน
0-56
0-40
0-20
0-80
0-4
0-4

ค่าเฉลี่ย (SD)
27.80 (5.24)
28.00 (4.51)
11.24 (3.44)
28.78 (12.4)
1.03 (0.28)
1.56 (0.86)

ระดับปั จจัยเสี่ ยง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ระดับปั จจัยเสี่ ยงของวิถีชีวิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละด้านของ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ (N = 129)
วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
การออกกาลังกายน้อย
วิถีชีวติ นัง่ ๆ นอน ๆ
วิถีชีวติ เคร่ งเครี ยด
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ค่าช่วงคะแนน
0-56
0-40
0-20
0-80
0-4
0-4

ค่าเฉลี่ย (SD)
29.00 (5.84)
25.22 (5.46)
11.74 (3.66)
31.00 (12.86)
1.36 (0.97)
2.15 (1.32)

ระดับปั จจัยเสี่ ยง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

(high risk) และความเสี่ ยงสู งมาก (severe risk) พบว่า
นักศึ กษาคณะพยาบาลศาสตร์ มี ความชุ กของปั จ จัย
เสี่ ยงระดับสู งมากที่สุดในด้านการออกกาลังกายน้อย
288 คน (ร้อยละ 95.68) วิถีชีวิตนัง่ ๆ นอน ๆ 209 คน
(ร้อยละ 69.43) การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
158 คน (ร้ อยละ 34.80) มี วิถีชีวิตเคร่ งเครี ยด 65 คน

8.3 เปรี ย บเทีย บความชุ ก ของวิถี ชี วิต ที่เ ป็ น
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
เปรี ยบเที ย บวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ นปั จจั ย เสี่ ย ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้ง 6 ด้าน ของนักศึ กษา
พยาบาลศาสตร์ กับ นั ก ศึ ก ษาคณะรั ฐ ศาสตร์ และ
นักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีระดับความเสี่ ยงสู ง
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(ร้อยละ 21.53) และการดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์
59 คน (ร้อยละ 19.61)
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มีความชุกของวิถี
ชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับ
ความเสี่ ยงสู งและความเสี่ ยงสู งมากมากที่ สุดในด้าน

วิ ถี ชี วิ ต นั่ ง ๆ นอน ๆ 96 คน (ร้ อ ยละ 74.42) การ
รั บ ประทานอาหารไม่ เ หมาะสม 76 คน (ร้ อ ยละ
58.91) วิถีชีวติ เคร่ งเครี ยด 34 คน (ร้อยละ 26.36) การ
ออกกาลังกายน้อย 26 คน (ร้อยละ 20.15) และการดื่ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 28 คน (ร้อยละ 21.71)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ระดับปั จจัยเสี่ ยงของวิถีชีวิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ละด้านของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (N = 116)
วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
การออกกาลังกายน้อย
วิถีชีวติ นัง่ ๆ นอน ๆ
วิถีชีวติ เคร่ งเครี ยด
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ค่าช่วงคะแนน
0-56
0-40
0-20
0-80
0-4
0-4

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีความชุกของ
วิถี ชีวิตที่ เ ป็ นปั จ จัยเสี่ ย งโรคหัวใจและหลอดเลื อ ด
ระดับความเสี่ ยงสูงและความเสี่ ยงสู งมากมากที่สุดใน
ด้านการออกกาลังกายน้อยและวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ
เท่ ากันคื อ 90 คน (ร้ อยละ 77.60) การรับประทาน
อาหารไม่เหมาะสม 76 คน (ร้อยละ 65.50) การดื่ ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 33 คน (ร้อยละ 28.40)
นักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ มีวิถี ชีวิตที่ เป็ น
ปั จจัยเสี่ ยงระดับสู งในด้านการออกกาลังกายน้อยสู ง
กว่านักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
วิถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ นปั จ จัย เสี่ ย งโรคหั ว ใจและ
หลอดเลือดด้านการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
การมีวถิ ีชีวติ นัง่ ๆ นอน ๆ วิถีชีวิตเคร่ งเครี ยด การสู บ
บุ หรี่ และการดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มีแ อลกอฮอล์ ในคณะ
รัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ ยกเว้น ด้า นการออกก าลัง กายน้อ ย

ค่าเฉลี่ย (SD)
28.90 (5.84)
24.64 (6.31)
12.00 (3.53)
28.78 (12.4)
1.12 (0.48)
1.75 (0.95)

ระดับปั จจัยเสี่ ยง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

พบว่านักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ มีปัจจัยเสี่ ยงด้านนี้ สูง
ที่สุด (ตารางที่ 4-5)
7.4 ความสัมพันธ์ของวิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยง
โรคหัวใจและหลอดเลื อ ดทั้ง 6 ด้าน ของนักศึ กษา
พยาบาลศาสตร์
วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ด ของนักศึ กษาพยาบาลศาสตร์ ด้านการ
รับประทานอาหารไม่เหมาะสม มีความสัมพันธ์ระดับ
ต่ า กับ วิ ถี ชี วิ ต ทุ ก ด้า น ยกเว้น การดื่ ม เครื่ องดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ การออกกาลังกายน้อยไม่มีความสัมพันธ์
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ด้ า นใดเลย ส่ ว นการดื่ ม เครื่ องดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับวิถีชีวิตนั่ง ๆ
นอน ๆ วิถีชีวิตเคร่ งเครี ยด และการสู บบุหรี่ ส่ วนวิถี
ชี วิต เคร่ งเครี ยดมี ความสัมพันธ์ร ะดับ ต่ ากับวิถี ชีวิต
นัง่ ๆ นอน ๆ (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 4 ความชุกของวิถีชีวิตที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงระดับสู ง (high และ severe risk) ของโรคหัวใจและหลอดเลือด
ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
การออกกาลังกายน้อย
วิถีชีวติ นัง่ ๆ นอนๆ
วิถีชีวติ เคร่ งเครี ยด
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ความชุกของปั จจัยเสี่ ยงระดับสูง (%)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
(n = 301)
(n = 129)
(n = 116)
158 (34.80)
76 (58.91)
76 (65.5)
288 (95.68)
26 (20.15)
90 (77.6)
209 (69.43)
96 (74.42)
90 (77.6)
65 (21.53)
34 (26.36)
25 (21.6)
3 (0.99)
11 (8.53)
5 (4.3)
59 (19.61)
28 (21.71)
33 (28.4)

ตารางที่ 5 จานวนวิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดของนักศึกษาแยกตามคณะ
จานวนปัจจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
0
1
2
3
4
5
6

ปั จจัยเสี่ ยงของนักศึกษาแยกตามคณะ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
n
ร้อยละ
n
ร้อยละ
n
ร้อยละ
2
0.70
2
1.60
4
3.40
40
13.30
16
12.40
15
12.90
103
34.20
28
21.70
23
19.80
103
34.20
38
29.50
45
38.80
40
13.30
33
25.60
22
19.00
13
4.30
10
7.80
7
6.00
0
0.00
2
1.60
0
0.00
เลือดในระดับมาก จานวน 2 ปั จจัยเสี่ ยง คือ ด้านการ
ออกกาลังกายน้อยและวิถีชีวติ นัง่ ๆ นอน ๆ ส่ วนคณะ
รั ฐ ศาสตร์ มี 3 ปั จจัย เสี่ ย ง คื อ ด้านการรั บ ประทาน
อาหารไม่เหมาะสม การออกกาลังกายน้อย วิถีชีวิต
นั่ง ๆ นอน ๆ และการดื่ ม เครื่ อ งดื่ มที่ มีแ อลกอฮอล์
นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ปั จจั ย เสี่ ยง 3 ด้ า น
คือ ด้านการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม การออก

8. อภิปรายผลการวิจยั
8.1 เปรี ย บเทีย บความชุ ก ของวิถี ชี วิต ที่เ ป็ น
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดระหว่ างนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ กับนักศึกษาคณะรั ฐศาสตร์ และ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
นัก ศึ กษาคณะพยาบาลศาสตร์ มี ค่ าเฉลี่ ย
ของวิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอด
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของวิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ (n = 301)
1
วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
1. การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
1.000

2

3

4

5

6

2. การออกกาลังกายน้อย

0.176**

3. วิถีชีวติ นัง่ ๆ นอนๆ

0.128*

0.052

4. วิถีชีวติ เคร่ งเครี ยด

0.139*

0.048

5. การสูบบุหรี่

0.119* -0.002

0.005

6. การดื่มที่มีแอลกอฮอล์

0.065

0.143* 0.132* 0.213** 1.000

กาลังกายน้อย และวิถีชีวิตนัง่ ๆ นอน ๆ จานวนปั จจัย
เสี่ ยงค่าเฉลี่ยระดับมากของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
พบน้อยกว่านักศึ กษาทั้ง 2 คณะ ทั้งนี้ เนื่ องจากส่ วน
หนึ่ งของหลัก สู ต รการเรี ยนประกอบด้ว ยเนื้ อ หา
ความรู ้เกี่ ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด ปั จจัยเสี่ ยง
และการพยาบาล ซึ่ ง เป็ นเนื้ อ หาวิช าในหลักสู ต รที่
แตกต่างจากนักศึ กษาที่ ในคณะหรื อหลักสู ตรอื่ น ๆ
ในสาขาวิชาอื่นที่ ไม่ใช่คณะในศูนย์สุขศาสตร์ ที่ไม่มี
เนื้อหาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาพยาบาล
จึงเป็ นนักศึกษาที่ ได้รับการคาดหวังว่าน่าจะมีความรู ้
เรื่ อ งโรคและการปฏิ บัติ ต ัว แตกต่ า งจากนัก ศึ ก ษา
หลักสู ตรอื่น ๆ [30,31] นักศึกษาคณะที่ไม่ใช่ศูนย์สุข
ศาสตร์ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะได้ รั บ เนื้ อหาความรู ้ ด้ า น
สุ ข ภาพและการป้ องกัน โรคน้อ ยกว่า นัก ศึ ก ษาใน
หลักสูตรทางสุ ขภาพ ทาให้มีวิถีชีวิตที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยง
ของโรคหัวใจและหลอดเลือดสู งกว่า สอดคล้องกับ
การศึ กษาปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลื อด
ของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ของไทยที่ พ บว่ า
นัก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งระดับ สู ง สุ นัน ทา [15]
ศึ กษาพฤติ กรรมเสี่ ยงของนักศึ กษาชั้นปี ที่ 1-4 คณะ

0.106

0.125*
0.055

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จานวน 380
คน พบว่านักศึ กษามี พฤติ กรรมเสี่ ยง ได้แก่ ไม่ออก
กาลังกายอย่างสม่ าเสมอร้ อยละ 29.20 การสู บ บุ ห รี่
ร้ อ ยละ 22.60 และดื่ ม สุ ร าร้ อ ยละ 61.30 รณภพและ
วิย ะดา [16] ศึ กษาพฤติ กรรมสุ ข ภาพของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่าไม่ออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอร้อยละ 38.00 และมีพฤติกรรมดื่มเครื่ องดื่ม
ที่ มี แ อลกอฮอล์ ร้ อ ยละ 37.80 วิ ชุ ด า [17] พบว่ า
นักศึกษามหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอ ล กอ ฮอล์ เ พิ่ ม ขึ้ นแ ล ะเ ป็ นพ ฤ ติ กร รม ที่ ต่ อ
เนื่ อ งมาจากระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา การดื่ ม สุ ร าของ
นักศึ กษาในมหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่เป็ นพฤติกรรมที่
นัก ศึ ก ษาดื่ ม เป็ นประจ าและสัม พัน ธ์ กับ ปั ญ หาของ
นักศึกษา ทั้งปั ญหาเล็กน้อย เช่น ผลการเรี ยนไม่ดีหรื อ
แย่ลง การไม่ส่งการบ้าน ทะเลาะกับเพื่อนหรื อแฟน
ทะเลาะกับ พ่อ แม่ การมี เ พศสัม พัน ธ์ ที่ ไ ม่ ต้ งั ใจ ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็ นความสัมพันธ์ของพฤติ กรรมการดื่ ม
สุรากับความเครี ยดในชีวติ ของนักศึกษา ด้านกิจกรรม
การออกกาลังกายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พบว่า
นักศึ กษาออกกาลังกายลดลงมาก อารมณ์ และคณะ
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[18] พบว่ า ร้ อ ยละ 22.40-31.50 ของนั ก ศึ ก ษาใน
วิทยาลัยที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ การศึกษาของ
เพ็ ญ ประภา [20] พบว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ออกกาลังกายอย่างถูกต้องร้อยละ 2.70 ร้อย
ละ 83.00 ออกก าลังกายไม่ เ หมาะสมและร้ อ ยละ
14.30 ไม่ออกกาลังกาย สอดคล้องกับการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่านักศึ กษาร้ อยละ 22.70
ออกกาลังกายสม่าเสมอ [21] จากรายงานของสมาคม
โรคหั ว ใจแห่ ง สหรั ฐ อเมริ กา (American Heart
Association) [22] วิถีชีวิตด้านการมีกิจกรรมทางกาย
ลดลงมีความสัมพันธ์และชักนาให้เกิ ดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสูงเป็ น 2 เท่า และวิถีชีวิตที่มีกิจกรรมทาง
กายลดลงมีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยง
ของโรคหัวใจและหลอดเลื อ ดอื่ น ๆ ด้ว ย ทั้ง นี้ จ าก
ข้อ มู ล การศึ ก ษาเป็ นที่ น่ า วิ ต กอย่า งยิ่ ง ว่ า วัย ผู ้ใ หญ่
ตอนต้น เป็ นช่ ว งวัย ที่ มี อ ัต ราการลดหรื อการเลิ ก
พฤติ กรรมการออกกาลังกายมากที่ สุดจากการศึ กษา
ของลอว์รี และคณะ [7] พบว่านัก ศึ ก ษาที่ มี วิถี ชี วิต
ไม่ อ อกก าลั ง กายจะมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การ
รั บประทานอาหารที่ มีไขมันและโคเลสเตอรอลสู ง
มีวิถีชีวิตเคร่ งเครี ยดระดับสู ง มี การสู บบุหรี่ และดื่ ม
แอลกอฮอล์มากกว่านัก ศึ กษาที่ มี การออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ
ด้านความเครี ยดหรื อภาวะกดดัน (stress
or distress) ค่าคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 คณะ อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับการศึกษาอื่นที่พบว่า
นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวโน้ ม ว่ า ที่ จ ะเกิ ด
ความเครี ยดเมื่อเที ยบกับคนในวัยเดียวกันที่ ไม่ได้อยู่
ในสถานภาพของนักศึกษา [19] การศึกษาความเครี ยด
ของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ ง [20] จานวน
674 คน ศึ ก ษาในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุ ษ ย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะ

วิทยาศาสตร์ จานวนใกล้เคี ยงกัน คื อ ร้อยละ 22.80,
22.40, 20.60 และ 18.00 ตามลาดับ ผลการศึ กษา
พบว่า ร้ อ ยละ 57.60 ของนักศึ กษามี ค วามเครี ย ดใน
ระดับ สู ง ร้ อ ยละ 22.10 เครี ย ดระดับ รุ น แรงร้ อ ยละ
19.10 เครี ยดระดั บ ปานกลาง และร้ อ ยละ 1.20 มี
ความเครี ยดระดับน้อย โดยนักศึกษาชายและหญิงไม่
แตกต่างกัน ทุกระดับการศึกษามีความเครี ยดระดับสู ง
นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะชั้ นปี มี ค วามเครี ยดแตกต่ า งกั น
นั ก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 3 และ 4 มี ค วามเครี ยดมากกว่ า
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 และ 2 (p < 0.01) ค่าเฉลี่ยความ
เครี ยดมีความสัมพันธ์ทางลบกับรายได้ ระดับความ
เครี ยดสัมพันธ์กับคณะที่ ศึกษา คณะที่ พบว่ามี ความ
เครี ยดมากเรี ยงล าดั บ ดัง นี้ คณะนิ ติ ศ าสตร์ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสัง คมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
และบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะเทคโนโลยี แ ละการพัฒ นา
ชุมชน คณะศิลปะศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ และคณะ
สุขภาพและการกีฬา
8.2 ความสั มพันธ์ ของวิถีชีวิตที่เป็ นปั จจัย
เสี่ ย งโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดของนั ก ศึ ก ษาคณะ
พยาบาลศาสตร์
ผลการศึ กษาพบว่าความสัมพันธ์ ของวิถี
ชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้ง
6 ด้าน มีความสัมพันธ์กนั ระดับต่า (r = -0.002-0.213)
วิถี ชีวิตที่ เ ป็ นปั จ จัยเสี่ ย งโรคหัวใจและหลอดเลื อ ด
ด้า นการรั บ ประทานอาหารไม่ เ หมาะสมมี ค วาม
สัมพันธ์ระดับต่ากับด้านอื่น ๆ มากที่สุด ด้านการออก
กาลังกายน้อยมีความสัมพันธ์ระดับต่า (r = 0.176 , p =
0.05) กับ ด้า นการรั บ ประทานอาหารไม่ เ หมาะสม
เนื่ องจากนักศึ กษามีคะแนนการปฏิ บตั ิ วิถีชีวิตที่ เป็ น
ปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ละด้าน
อยู่ในระดับความชุกสู ง ทาให้คะแนนความสัมพันธ์
ของแต่ ล ะวิ ถี ชี วิ ต มี ค่ า สั ม พัน ธ์ กั น ระดั บ ต่ า จาก
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การศึ กษาความเสี่ ยงต่อการเป็ นเบาหวานและภาวะ
เมตาบอลิ กซิ นโดรมในนักศึ กษามหาวิทยาลัยบู รพา
ชั้น ปี ที่ 1 จ านวน 4,125 คน พบว่า นัก ศึ ก ษามี ค วาม
เสี่ ยงต่ อ ภาวะเมตะบอลิ ก ซิ นโดรมเท่ า กั บ การ
การศึกษาในต่างประเทศ [21] แต่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่
รั บ รู ้ โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคระดับ ปานกลางมี
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้า นการรั บ ประทานอาหารไม่
เหมาะสมและไม่ออกกาลังกาย การรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เหมาะสม
โดยคิดว่าเป็ นเรื่ องที่ ทายาก เคยใช้หลายวิธีพยายาม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไม่ได้ผลเนื่ องจากขาดวินยั
ในการควบคุ ม ตนเอง ต้อ งการผู ้ช่ ว ยเหลื อ และให้
คาปรึ กษาเพื่อสนับสนุ นการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม
นั ก ศึ ก ษารั บ รู ้ ว่ า ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สาคัญคือตนเอง รองลงมาคือเพื่อน
และบุคคลที่เป็ นตัวอย่างที่ประสบความสาเร็ จในการ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม [28] การเรี ยนเนื้ อหาความรู ้
เพี ย งอย่า งเดี ย วอาจไม่ เ พี ย งพอต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้
นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ วิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี ไ ด้ ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม
จิ ต วิท ยาที่ เ กี่ ย วข้อ งพฤติ กรรมด้า นอื่ น ๆ จึ ง ควรมี
การศึกษาและเสริ มสร้างให้เชื่อมโยงในหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน หรื อการรณรงค์ให้นักศึกษาเกิ ดความ
ตระหนัก ในการสร้ า งพฤติ ก รรมให้ เ ป็ นวิ ถี ชี วิ ต ที่
ส่งเสริ มสุขภาพต่อไป
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