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บทคัดย่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นสาเหตุสาคัญของการเจ็บป่ วยและการตายของประชากรไทยและประชากร
โลก สาเหตุสาคัญของโรคส่ วนใหญ่เกิดจากวิถีชีวิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรค หัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ การ
รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การไม่ออกกาลังกาย มีวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ เครี ยด การสู บบุหรี่ และการดื่ ม
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดเหล่านี้ ทาให้ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
ที่เป็ นพยาธิ กาเนิ ดของโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อตัวสะสมเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ตั้งแต่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้น จนกระทัง่
ปรากฏโรคชัดเจนเมื่อเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่และวัยสูงอายุ การศึกษาในต่าง ประเทศระบุวา่ พบอุบตั ิการณ์ความชุกของวิถี
ชี วิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสู งที่ สุดในนักศึ กษาที่ ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย การศึ กษาหลักฐานจากการ
ทบทวนนี้ จะทาให้ทราบว่าวิถีชีวิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในนักศึ กษาไทยอยูใ่ นภาวะวิกฤต
หรื อไม่
คาสาคัญ : วิถีชีวติ ที่เป็ นปั จจัยเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด; นักศึกษามหาวิทยาลัยไทย

Abstract
Cardiovascular disease (CVD) is a major cause of morbidity and mortality among Thai people and
people around the world. Most causes for CVD are lifestyle-related cardiovascular risk factors (lifestyle-related
CVRFs) such as unhealthy dietary habits, insufficient physical exercise, sedentary lifestyle, stressful lifestyle,
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cigarette smoking, and alcohol consumption. All of these lifestyle-related CVRFs pronounce the atherosclerotic
plaque growth since people in the young aged and abrupt CVD in middle adults and the old aged. The studies
in international journal were identified that young adults in college or university had the highest prevalence for
lifestyle-related CVRFs. This evidence of lifestyle-related CVRFs among Thai university students will support
the data that they took it in crisis
Keywords: lifestyle-related cardiovascular risk factors; Thai university students

1. บทนา

2. สถิติและภาระของโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (cardiovascular
disease, CVD) เป็ นกลุ่มของความผิดปกติที่เกิดกับ
หลอดเลือดและหัวใจ ซึ่ งประกอบด้วยโรคหลายโรค
มากกว่าร้อยละ 82 ของการตายจากโรคในกลุ่มนี้ เกิด
จากโรคหลอดเลือดหัวใจ (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 [1] ซึ่ งเป็ นปั ญ หา
สาธารณสุ ขที่มีความสาคัญอันดับหนึ่ งของประชากร
ทัว่ โลก ทั้งในประเทศที่ พฒั นาแล้วและในประเทศ
กาลังพัฒนา ทั้งนี้ เพราะโรคในกลุ่มนี้ เป็ นสาเหตุการ
เสี ยชีวติ ของคนทัว่ โลกสูงถึงปี ละ 17.3 ล้านคนคิดเป็ น
ร้อยละ 29 ของสาเหตุการเสี ยชีวิตทั้งหมด [2] ส่ วน
ใหญ่เ สี ย ชี วิตจากโรคหลอดเลื อ ดหัวใจ ร้ อ ยละ 7.2
โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 5.7 และโรคความดัน
โลหิ ตสู ง (hypertension, HT) ร้อยละ 3.5 โรคกลุ่มนี้
เกิดกับประเทศที่ประชากรมีรายได้ยากจนจนถึงปาน
กลางมากถึงร้อยละ 82 คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573
(ค.ศ. 2030) โรคหัวใจและหลอดเลื อ ด จะยัง เป็ น
สาเหตุของการเสี ยชี วิตของประชากรทัว่ โลกมากถึง
23.6 ล้านคนต่อปี [3]

ในประเทศไทย
สาหรั บ ประเทศไทย คนไทยมี แ นวโน้ม
เจ็ บ ป่ วยด้ว ยโรคหัวใจและหลอดเลื อ ดเพิ่ ม มากขึ้ น
อย่างต่อเนื่องเมื่อเปรี ยบเทียบสถิติในรอบ 10 ปี จากปี
พ.ศ. 2543-2552 สถิติช่วงปี พ.ศ. 2548-2552 พบว่า
อัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลื อดต่อ
ประชากรแสนคน แยกเป็ นการเจ็บป่ วยด้วยโรคความ
ดัน โลหิ ต สู ง โรคหลอดเลื อดหัวใจ และโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มขึ้นจาก 259, 98 และ 105 คน เป็ น
1,230, 359 และ 277 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
และเมื่อแบ่งตามภูมิภาคพบว่ามีผปู ้ ่ วยที่ตอ้ งเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจและหลอดเลื อด
เพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทย [4] แนวโน้มของ
การเพิ่มขึ้นของโรคกลุ่มนี้ น้ ี มีผลมาจากความเปลี่ยน
แปลงของวิถีชี วิตของประชาชนที่ แปรเปลี่ ย นเข้า สู่
การเป็ นสังคมเมืองขยายตัวมากขึ้น ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี เครื่ องกล การสื่ อสาร และอิ นเตอร์ เน็ ต
เป็ นทางเลื อ กที่ เ ข้า มาทดแทนการใช้แ รงงานใน
ชีวติ ประจาวัน วิถีชีวติ แบบเก่าถูกทดแทนด้วยวิถีชีวิต
ของคนยุ ค ใหม่ ซึ่ งมี ล ัก ษณะวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ร่ ง รี บ การ
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ทางานออกแรง หรื อเคลื่อนไหวร่ างกายน้อยลง การ

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) ซึ่ งมีผลมา
จากภาวะไขมันและโคเลสเตอรอลในเลือดสู ง ภาวะ
หลอดเลื อ ดแดงแข็ง จากการสะสมของไขมัน และ
โคเลสเตอรอลในเลื อ ดนี้ เป็ นปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด
ต่อเนื่องมาตั้งแต่วยั เด็ก เริ่ มต้นอาจเป็ นเพียงเส้นไขมัน
แข็งตัว (fatty streaks) รอบหลอดเลือด ต่อมาสะสม
เป็ นพลัคไฟบรัส (fibrous plaques) และแข็งตัวรวม
เป็ นสารประกอบแคลเซี ยม (calcification) อุ ดตัน
ภายในหลอดเลื อ ด ซึ่ งจากการศึ ก ษาพบว่ า สาร
ประกอบแคลเซี ย มนี้ เริ่ มต้น พบได้ ต้ ั งแต่ ผู ้ใ หญ่
ตอนต้น [7,8] ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเกี่ ยวข้องกับ
สาเหตุหลัก 3 ประการ คือ พันธุกรรม สรี รวิทยา และ
วิถี ชีวิต วิถีชี วิต (lifestyle) หมายถึ ง พฤติ กรรม ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ แนวทางการด าเนิ น ชี วิต เช่ น ทัศ นคติ
อุ ป นิ สั ย พฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คลที่ ก ระท าใน
ชี วิตประจาวัน ผลลัพธ์ที่ได้จะส่ งผลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อ มต่อ สุ ข ภาพและความเป็ นอยู่ที่ ดีของบุ คคล
การสร้างค่านิ ยมที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมที่ดีในการ
ดาเนิ นชี วิตมี ความสาคัญในการช่ วยป้ องกันหรื อลด
ภาวะเสี่ ยงด้า นสุ ขภาพ ดังนั้นวิถีก ารดาเนิ นชี วิต จึ ง
เป็ นสิ่ งที่ มนุษย์สามารถควบคุมได้ ผลการศึ กษาด้าน
ระบาดวิทยาโดยการติ ดตามระยะยาวพบว่าวิถีชีวิต
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญที่สุดของการตั้งต้นต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดถึงร้ อยละ 75-95 [2,3] วิถี
ชี วิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
ได้แ ก่ การรั บ ประทานอาหารไม่ เ หมาะสม การไม่
ออกกาลังกายหรื อมี กิจกรรมทางกายน้อย การมี วิถี
ชี วิตนั่ง ๆ นอน ๆ การมี วิถีชีวิตเคร่ งเครี ยด การสู บ
บุหรี่ และการดื่ มแอลกอฮอล์ ซึ่ งวิถีชี วิตเหล่านี้ พบว่า
มีการสร้างแบบแผนขึ้นอย่างอิสระตั้งแต่วยั รุ่ น และมี
ผลต่ อ ภาวะหลอดเลื อ ดแดงแข็ ง สะสมโตมากขึ้ น
เรื่ อ ย ๆ ตามอายุจนกระทั่งท าให้เกิ ดโรคหัวใจและ

เดิ น ทางด้ว ยรถยนต์ การท างานแข่ ง กับ เวลา เคร่ ง
เครี ย ด การรั บประทานอาหารจานด่ ว นเป็ นประจ า
และการใช้ส ารเสพติ ด มากขึ้ น วิ ถี ชี วิ ต เหล่ า นี้ เมื่ อ
ปฏิ บตั ิ อยู่ทุก ๆ วัน จะสะสมเพาะโรคทาให้เกิ ดโรค
ของวิถีชีวิตที่ สาคัญคือโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ประชากรไทยมากขึ้นตามแบบประเทศทางตะวันตก
และยุโรป จากสถิติพบว่าคนไทยป่ วยด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลวันละ
1,185 คนต่อวัน และเฉลี่ยการเสี ยชีวติ ชัว่ โมงละ 2 คน
[5] นอกจากนี้ การเจ็บป่ วยด้วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดยังเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผูป้ ่ วยสู ญเสี ยสมรรถภาพ
ทั้ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อาการเจ็ บ
หน้าอก เมื่อต้องทางานหนักหรื อเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเต้น ได้ง่าย ๆ ถ้า ออกแรงท างานมากเกิ น
กาลัง ผูป้ ่ วยจึงทางานไม่ได้หรื อทางานไม่ไหว บางที
ต้องลาออกจากงานที่ เคยทาอยู่จนต้องสู ญเสี ยรายได้
ของครอบครั ว และต้อ งเผชิ ญ กับ ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาลจานวนมากประมาณ 162,664 บาท/คน/
ต่อปี [6] ภาวะของโรคคุกคามต่อคุณภาพชีวิตตลอด
ระยะเวลาที่ เจ็บป่ วยทาให้ประเทศที่ มีภาระจากโรค
หัว ใจและหลอดเลื อ ดต้องสู ญ เสี ยค่ าใช้จ่ ายแต่ ละปี
จานวนมาก บั่น ทอนกาลังการผลิ ต และกระทบต่ อ
เศรษฐกิจเป็ นอย่างมากมาย

3. สาเหตุ ของโรคส่ วนใหญ่ เกิด จากวิถี ชี วิต ที่
เป็ นปัจจัยเสี่ ยง
สาเหตุการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ
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หลอดเลื อ ดปรากฏขึ้ นเมื่ อ เข้า สู่ ว ัย ผู ้ใ หญ่ ห รื อวัย
สูงอายุ [2,9]

ความเสี่ ยง (Odd ratio) เท่ ากับ 1.58-4.06 [11] ซึ่ ง
หลาย ๆ การศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย เสี่ ย งด้า นวิ ถี ชี วิ ต ที่
ปฏิ บตั ิมาตั้งแต่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่
จะเป็ นพฤติ ก รรมที่ ย งั่ ยื น และเปลี่ ย นแปลงได้ย าก
ต่อไปเมื่อเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่และวัยสู งอายุ [12] ปั จจุบัน
บุ ค ลากรทางการแพทย์จ ะให้ความสาคัญเมื่ อ ตรวจ
พบว่า บุ ค คลมี ปั จ จัย เสี่ ย งของโรคหัว ใจและหลอด
เลือดระดับสู ง (high risk) ได้แก่ ตรวจพบว่ามีความ
ดัน โลหิ ต สู ง มี ภาวะอ้วน ไขมัน ในเลื อ ดสู ง หรื อ มี
เบาหวาน เป็ นต้น ส่วนใหญ่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นยังอยูใ่ น
ภาวะสุ ขภาพที่ แ ข็ ง แรงจึ ง มั ก จะละเลยในการ
ระมัดระวัง เพื่อการป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจ
และหลอดเลือดที่มกั จะมีอาการของโรคกาเริ บขึ้นใน
วัยกลางคน ทาให้คนในวัยเด็ก วัยรุ่ น และวัยผูใ้ หญ่
ตอนต้น มองไม่ เ ห็ น ความส าคัญ ของวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น
ปั จจัยเสี่ ยงของโรคนี้เท่าที่ควร
เปรี ยบเทียบการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยงของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่
ศึ กษาในประเทศไทย ข้อ มู ล ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาปั จ จัย
เสี่ ยงด้านสรี รวิทยาและมีการศึกษาในเด็ก วัยรุ่ น และ
วัยกลางคน ยังขาดการศึกษาในกลุ่มวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึ กษาที่ ศึกษาในมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยต่าง ๆ แต่ท้ งั นี้ แนวโน้มของปั จจัยเสี่ ยงของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดของประชากรไทยอายุ 1559 ปี จากการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 1-4
โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข พบว่าประชากร
ไทยมีปัจจัยเสี่ ยงทุกด้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่
การสู บ บุ ห รี่ เ ป็ นประจ าร้ อ ยละ 34.2 ในผู ้ช ายและ
ร้อยละ 2.1 ในหญิง ร้อยละ 18.5 มีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ ร้ อยละ 28.4 น้ าหนัก เกิ นหรื ออ้วน ร้ อยละ
18.6-45 มี ภ า ว ะ อ้ ว น ล ง พุ ง ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์จนเมาร้อยละ 31.5 ในชาย และร้อยละ 4.4

4. การสื บค้ นหลักฐานนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไทยมีวถิ ีชีวติ ทีเ่ ป็ นปัจจัยเสี่ ยงมากน้ อยเพียงใด
วัยผูใ้ หญ่ตอนต้นช่ วงอายุ 18-26 ปี เป็ นกลุ่ม
ประชากรที่มีความสาคัญเพราะเป็ นช่วงที่กาลังศึกษา
และจบการศึ กษาเพื่อเข้าสู่ วยั ทางานหลักของคนใน
ประเทศ คนกลุ่มนี้จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนากาลัง
การผลิตและระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่ วนของประเทศ
ดังนั้นการป้ องกันไม่ให้ประชากรกลุ่มนี้ มีวิถีชีวิตที่
เป็ นปั จ จัย เสี่ ย งของโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดจน
พัฒ นาไปเป็ นผู ้ป่ วยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดใน
อนาคตจึ ง มี ค วามจ าเป็ นเป็ นอย่า งยิ่ ง แต่ ท้ ัง นี้ จาก
การศึกษาพบว่าผูใ้ หญ่ตอนต้นที่ ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัย
หรื อมหาวิทยาลัย มี ค วามชุ กของปั จ จัย เสี่ ย งด้านวิถี
ชี วิ ต ของโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดระดับ สู ง เช่ น
การศึ กษาของสแปร์ ลิ ง เบี ย เวอร์ ส และสโนว์ [10]
พบว่า ร้ อ ยละ 35 ของจ านวนนักศึ กษา 1,088 คน มี
ปั จจัยเสี่ ยงด้านวิถีชีวิตของโรคหัวใจและหลอดเลือด
1 อย่าง ร้อยละ 11 มีปัจจัยเสี่ ยง 2 อย่าง และร้อยละ 3
มีปัจจัยเสี่ ยง 3-5 อย่าง นอกจากนี้ ตวั อย่างการศึ กษา
ปั จจัยเสี่ ยงด้านวิถีชีวติ ในกลุ่มตัวอย่างที่กาลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนี จานวน 12,835 คน
อายุ 17-25 ปี พบว่านักศึกษามีความชุกของปั จจัยเสี่ ยง
ด้านวิถีชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคือ ร้อยละ 50 มีภาวะ
อ้วน ร้อยละ 60 สู บบุหรี่ และมากกว่าร้อยละ 30 ขาด
การออกก าลัง กาย ทั้ง นี้ พบว่ า ความชุ ก และความ
รุ นแรงของปั จจัยเสี่ ยงเพิ่มสู งขึ้ นสัมพันธ์สอดคล้อง
ไปกับระดับอายุของนักศึกษา โดยนักศึกษาอายุ 17 ปี
มีระดับความชุกของปั จจัยเสี่ ยงต่าที่สุด และนักศึกษา
อายุ 25 ปี มี ค วามชุ กของปั จจัย เสี่ ย งสู งที่ สุด ระดับ
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เป็ นประจ าและสั ม พัน ธ์ กั บ ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษา
ทั้ง ปั ญหาเล็ก น้อ ย เช่ น ผลการเรี ย นไม่ ดีห รื อแย่ล ง
การไม่ส่งการบ้าน ทะเลาะกับเพื่อนหรื อแฟน ทะเลาะ
กับพ่อแม่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ต้ งั ใจ ซึ่ งสะท้อนให้
เห็ น ความสั ม พัน ธ์ ข องพฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร ากั บ
ความเครี ยดในชีวติ ของนักศึกษา ในด้านกิจกรรมการ
ออกก าลัง กายของนัก ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย พบว่า
นักศึ กษาออกกาลังกายลดลงมาก อารมณ์ และคณะ
[18] พบว่าร้อยละ 22.4-31.5 ของนักศึกษาในวิทยาลัย
ที่ อ อกก าลั ง กายอย่ า งสม่ า เสมอ การศึ ก ษาของ
เพ็ ญ ประภา [19] พบว่ า นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เชี ยงใหม่ ที่ ออกกาลังกายอย่างถูกต้องมีเพียงร้อยละ
2.7 ส่ วนร้ อยละ 83 มีการออกกาลังกายไม่เหมาะสม
และร้อยละ 14.3 ไม่ออกกาลังกายเลย สอดคล้องกับ
การศึ กษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่ น พบว่านักศึ กษา
เพี ย งร้ อ ยละ 22.7 ที่ มี กิ จ กรรมออกก าลัง กายอย่า ง
สม่าเสมอ [20] จากรายงานของสมาคมโรคหัวใจแห่ ง
สหรัฐอเมริ กา (American Heart Association) [21]
พบว่ า วิ ถี ชี วิ ต ด้า นการมี กิ จ กรรมทางกายลดลง มี
ความสัมพันธ์และชักนาให้เกิ ดโรคหัวใจและหลอด
เลื อดสู งเป็ น 2 เท่ า และวิถีชีวิตที่ มีกิจกรรมทางกาย
ลดลงมีความสัมพันธ์กบั 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 [22] พบว่านักศึกษาที่มีวิถีชีวิตไม่ออกกาลังกาย
จะมีวิถีชีวิตที่ สัมพันธ์กับการรั บประทานอาหารที่ มี
ไขมัน และโคเลสเตอรอลสู ง มี วิ ถี ชี วิต เคร่ ง เครี ย ด
ระดับสู ง มีการสู บบุ หรี่ และดื่ มแอลกอฮอล์มากกว่า
นักศึกษาที่มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

ในหญิง ส่ วนการรับประทานผักและผลไม้เพียงพอมี
เพี ย งร้ อ ยละ 16.9-18.5 [6] จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
พบว่าคนไทยมีปัจจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและหลอด
เลือดคือร้อยละ 37.7 มีปัจจัยเสี่ ยง 1 อย่าง ร้อยละ 17.3
มีปัจจัยเสี่ ยง 2 อย่าง ร้อยละ 6.3 มีปัจจัยเสี่ ยง 3 อย่าง
และร้อยละ 1.4 มีปัจจัยเสี่ ยง 4 อย่าง [13] รายงานของ
สมาคมโรคหัวใจแห่ ง สหรั ฐ อเมริ กา [14] พบว่าวิถี
ชีวติ ด้านการมีกิจกรรมทางกายลดลง มีความสัมพันธ์
และชักนาให้เกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลือดสู งเป็ น 2
เท่ า และวิ ถี ชี วิ ต ที่ มี กิ จกรรมทางกายลดลง มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ นปั จจั ย เสี่ ยงของ
โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ จากข้อมูล
การศึ ก ษาเป็ นที่ น่า วิตกอย่างยิ่ง ว่าวัย ผูใ้ หญ่ ตอนต้น
เป็ นช่วงวัยที่มีอตั ราการลดหรื อการเลิกพฤติกรรมการ
ออกกาลังกายมากที่สุด
การศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จ จัยเสี่ ย งของโรคหัว ใจ
และหลอดเลื อ ดของนักศึ กษาในมหาวิท ยาลัย ของ
ประเทศไทย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ยง
ระดับ สู ง สุ นัน ทา [15] ศึ ก ษาพฤติ ก รรมเสี่ ย งของ
นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1-4 คณะต่ า ง ๆ ของมหาวิท ยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ จ านวน 380 คน พบว่า นัก ศึ ก ษามี
พฤติ ก รรมเสี่ ยง ได้ แ ก่ ไม่ อ อกก าลั ง กายอย่ า ง
สม่ าเสมอร้อยละ 29.2 สู บบุ หรี่ ร้อยละ 22.6 และดื่ ม
สุ ร าร้ อ ยละ 61.3 รณภพ และวิ ย ะดา [16] ศึ ก ษา
พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบว่าไม่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอร้อยละ 38 และ
มีพฤติกรรมดื่มเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 37.8
สอดคล้องกับการศึกษาของวิชุดา [17] พบว่านักศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลัย มี พ ฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ องดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้ นและเป็ นพฤติกรรมที่ ต่อเนื่ องมา
จากระดับ มัธยมศึ กษา การดื่ ม สุ ราของนักศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่เป็ นพฤติกรรมที่ นักศึ กษาดื่ ม
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ด้านความเครี ยดหรื อภาวะกดดัน (stress or
distress) พบว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มว่า
ประสบกับปั ญหาภาวะเครี ยดสู ง เมื่อเที ยบกับคนใน
วัยเดียวกันที่ไม่ได้อยูใ่ นสถานภาพของนักศึกษา [23]
การศึ กษาความเครี ยดของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัย
แห่ งหนึ่ ง [24] จ านวน 674 คน ศึ กษาในคณะ
เ ศ ร ษ ฐศ า ส ต ร์ ม นุ ษ ยศ า ส ต ร์ สั ง ค มศ า ส ต ร์
ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวนใกล้เคียงกันคือ
ร้อยละ 22.8, 22.4, 20.6 และ 18.0 ตามลาดับ ผล
การ ศึ กษ าพ บ ว่ า ร้ อ ยล ะ 57.6 ข อ งนั ก ศึ กษ ามี
ความเครี ย ดในระดับ สู ง ร้ อ ยละ 22.1 เครี ย ดระดับ
รุ น แรง ร้ อ ยละ 19.1 เครี ยดระดับ ปานกลาง และ
ร้อยละ 1.2 มีความเครี ยดระดับน้อย โดยนักศึกษาชาย
และหญิ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี
ความเค รี ยด ระดั บ สู ง นั ก ศึ กษ าแต่ ละชั้ นปี มี
ความเครี ยดแตกต่างกัน นักศึ กษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 มี
ความเครี ยดมากกว่ า นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 1 และ 2
(p < 0.01) ค่าเฉลี่ยความเครี ยดมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับรายได้ ระดับความเครี ยดสัมพันธ์กบั คณะที่ ศึกษา
คณะที่ พบว่ามี ความเครี ยดมากเรี ยงลาดับดังนี้ คณะ
นิ ติ ศ า ส ต ร์ ม นุ ษ ยศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิ จ เทคโนโลยีและการ
พัฒ นาชุ ม ชน ศิ ล ปะศาสตร์ แ ละศึ กษาศาสตร์ และ
สุขภาพและการกีฬา
การศึ ก ษาความชุ ก ของวิ ถี ชีวิ ต ที่ เ ป็ นปั จ จัย
เสี่ ย งโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดของนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าความชุกของวิถีชีวิต
ด้านการรั บประทานอาหารที่ ไม่เหมาะสม เช่ น การ
รับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง รสเค็มหรื อมีเกลือสู ง
อาหารที่มีน้ าตาลมาก ไม่ออกกาลังกาย และมีวิถีชีวิต
นัง่ ๆ นอน ๆ อยู่ในระดับสู ง ทั้งนักศึ กษาที่ ศึกษาใน
คณะของศูนย์สุขศาสตร์และนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาใน

ศูนย์สุขศาสตร์ [24] นอกจากนี้ การศึ กษาความเสี่ ยง
ต่อการเป็ นเบาหวานและภาวะเมตาบอลิกซินโดรมใน
นักศึ กษามหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปี ที่ 1 จานวน 4,125
คน พบว่านักศึ กษามี ค วามเสี่ ยงคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.08
เพศชายพบความเสี่ ยงสู งกว่าเพศหญิ ง (ร้อยละ 5.32
และ 1.43) โดยนักศึกษาร้อยละ 3.59 มีความดันโลหิ ต
สู ง ร้ อ ยละ 2.98 มี ไขมันไตรกลี เ ซอไรด์ในเลื อดสู ง
ระดับ HDL ต่ าร้ อยละ 2.36 ซึ่ งนักศึ กษามีความชุ ก
ของการภาวะเมตะบอลิกซินโดรมเท่า ๆ กับการศึกษา
ในต่ า งประเทศ [25] ทั้ง นี้ นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ รั บ รู ้
โอกาสเสี่ ยงต่ อ การเกิ ด โรคระดั บ ปานกลาง มี
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด้า นการรั บ ประทานอาหารไม่
เหมาะสมและไม่ อ อกก าลั ง กาย นั ก ศึ ก ษารั บ รู ้
ความสามารถของตนเองในการปรั บเปลี่ ยน
พฤติ กรรมไม่เหมาะสมโดยคิ ดว่าเป็ นเรื่ องที่ ทายาก
เคยใช้หลายวิธีพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไม่
ได้ผลเนื่องจากขาดวินยั ในการควบคุมตนเอง ต้องการ
ผูช้ ่วยเหลือและให้คาปรึ กษาเพื่อสนับสนุ นการปรั บ
เปลี่ ยนพฤติ กรรม นักศึ กษารับรู ้ว่าปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ในการทาพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ สาคัญที่ สุดคือ
ตนเอง รองลงมาคือเพื่อนและบุคคลที่เป็ นตัวอย่างที่
ประสบความสาเร็ จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [26]
ซึ่ งหลายการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย เสี่ ย งด้า นวิ ถี ชี วิ ต ที่
ปฏิ บตั ิมาตั้งแต่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่
จะเป็ นพฤติ ก รรมที่ ย งั่ ยืน และเปลี่ ย นแปลงได้ย าก
ต่อไปเมื่อเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่และวัยสู งอายุ [9,12] ปั จจุบนั
บุ ค ลากรทางการแพทย์จ ะให้ความสาคัญเมื่ อ ตรวจ
พบว่า บุ ค คลมี ปั จ จัย เสี่ ย งของโรคหัว ใจและหลอด
เลือดระดับสู ง (high risk) ได้แก่ ตรวจพบว่ามีความ
ดัน โลหิ ต สู ง มี ภาวะอ้วน ไขมัน ในเลื อ ดสู ง หรื อ มี
เบาหวาน เป็ นต้น ส่วนใหญ่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นยังอยูใ่ น
ภาวะสุ ขภาพที่ แข็ งแรงจึ งมักจะละเลยในการระมัด
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ระวังเพื่ อการป้ องกันปั จ จัย เสี่ ย งของโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ที่ มกั จะมีอาการของโรคกาเริ บขึ้นในวัย
กลางคน ท าให้ ค นในวัย เด็ ก วัย รุ่ น และวัย ผู ้ใ หญ่
ตอนต้น มองไม่ เ ห็ น ความส าคัญ ของวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น
ปั จจัยเสี่ ยงของโรคนี้เท่าที่ควร

จะปรั บ แก้ไ ขอย่า งไร คงเป็ นเรื่ อ งที่ ทุ ก คนต้อ งมา
ร่ วมกันคิดเพื่อหาแนวทางจัดการต่อไปเพื่อให้สังคม
อุดมปั ญญาในรั้วมหาวิทยาลัย เป็ นสังคมอุดมด้วยวิถี
ชี วิตสุ ขภาพต่อไป นอกจากนี้ เราอาจจะต้องกลับมา
ทบทวนศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าเหตุใดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านพฤติกรรมของคนในปั จจุบนั กลับมีแนวโน้ม
ที่แสดงให้เห็นถึงความผลที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต
ได้ชัด เจน แต่ ก ลับ ถู ก ละเลยด้ว ยความไม่ ต ระหนัก
หรื อเหตุผลใด ๆ ก็ตาม หรื อบทเรี ยนเรื่ องวิถีชีวิตยัง
ไม่มีบทเรี ยนในรั้วมหาวิทยาลัย หรื อไม่ได้ถูกเน้นให้
เห็นความสาคัญ เหตุการณ์เป็ นอย่างไรกันแน่

5. บทสรุ ป
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อฉายภาพให้เห็น
ถึ งวิถี ชีวิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลื อ ดที่ มี ร ะดับ ความรุ น แรง แต่ ก่ อ ตัว อย่า งเงี ย บ ๆ
สะสมและก่ อ ก าเนิ ด มาตั้ง แต่ ใ นวัย เด็ ก และผูใ้ หญ่
ตอนต้น มีลกั ษณะเกิดขึ้นร่ วมกันเป็ นกลุ่มพฤติกรรม
(multiple risks) มากกว่าจะเป็ นปั จ จัย เดี่ ย ว (single
risk) หากพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ ยงร่ วมของโรควิถีชีวิตที่
มี ความสัมพันธ์กัน วิถีชีวิตที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อโรค
หัวใจและหลอดเลื อดดังกล่า วมานั้น ส่ งผลกระทบ
ท าให้ ค นไทยที่ อยู่ ใ นวั ย เรี ยนวิ ท ยาลั ย หรื อใน
มหาวิทยาลัยสะสมความชุกของปั จจัยเสี่ ยงจนทาให้
อุบตั ิการณ์ของภาวะไขมันในเลือดสู ง โดยเฉพาะค่า
ไขมัน รวม ไตรกลี เ ซอไรด์ และไขมัน ไม่ ดี (LDL)
เพิ่มขึ้น เป็ นเบาหวานเร็ วและมากขึ้น ความดันโลหิ ต
สูงตั้งแต่วยั รุ่ น เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรื ออ้วน
ลงพุ ง มากขึ้ น ตามล าดับ [27] ด้ว ยข้อ เท็ จ จริ ง เชิ ง
ประจักษ์ดงั กล่าวมาข้างต้นสามารถกล่าวได้วา่ วิถีชีวิต
ที่ดียอ่ มก่อให้เกิดภาวะสุ ขภาพที่ดี ส่ วนวิถีชีวิตที่ไม่ดี
ย่อมก่อให้เกิดผลตรงข้าม โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ดาเนิ น
มาตั้งแต่วยั เยาว์ที่มกั จะถูกละเลยเสมื อนว่าไม่ใช่ วิถี
นาไปสู่ โรคภัยร้ายแรงใด ๆ วิถีชีวิตเหล่านี้ กลับกลาย
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ จะส่ งผลกระทบต่อชี วิตของเราใน
อนาคต หากยังขาดความตระหนัก และเข้าใจแก่นแท้
ของปั ญหา จะก่อให้เกิดการสู ญเสี ยสุ ขภาพ ความสุ ข
ในชี วิตและต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตามมาและที่สาคัญ
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