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การสํ ารวจพฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
The survey of health behaviors among students in Valaya Alongkorn Rajabhat University
Under the Royal Patronage, Pathumthani Province
กฤติเดช มิงไม้ 1, พิชสุ ดา เดชบุญ 1, อภิเชษฐ์ จําเนียรสุ ข 1
1
อาจารย์ประจําหลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยายแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) เพือประเมิ น
พฤติ กรรมสุ ขภาพและ ภาวะเครี ยดของนักศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ที 1-4 จํานวน 220 ราย และเลื อกสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ ม
Multistage Random Sampling เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนี
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล แบบสัมภาษณ์ เกี ยวกับพฤติ กรรมสุ ขภาพ และแบบประเมิ น
ความเครี ยด (ST 5) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิ ต และ ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 65.9) มีอายุอยู่ระหว่าง 18-26 ปี โดยมีอายุเฉลีย
20.4 ปี เมือพิจารณาข้อมูลทางด้านสุ ขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีดชั นี มวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ
50.0) มีเส้นรอบวงเอวในระดับปกติ คิ ดเป็ นร้อยละ 83.2 สําหรับรู ปแบบการเลือกรับรักษาเมือเกิ ดการเจ็บป่ วย
ส่ วนมากเป็ นแบบ ซื อยามารับประทานเอง (ร้อยละ 42.7) นอกจากนี กลุ่มตัวอย่างไม่มีโรคประจําตัวหรื อปั ญหา
สุ ขภาพ (ร้อยละ 64.1) และ มีพฤติกรรมการขับขียานพาหนะ โดยใส่ หมวกกันน็อค/คาดเข็มครังนิ รภัยทุกครัง (ร้อย
ละ 32.3) เมือวิเคราะห์พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมการบริ โภค
อาหารทีต้องปรับปรุ ง สําหรับข้อมูลพฤติ กรรมสุ ขภาพด้านอืนๆ พบว่า การออกกําลังกาย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 59.1) ออกกําลังกายอย่างน้อย 20-30 นาที และอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ นอกจากนี กลุ่มตัวอย่างยังมี
พฤติกรรมเสี ยงต่างๆได้แก่ สู บบุหรี (ร้อยละ 12.8) การดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ35.0) ใช้ชอ้ นกลางทุก
ครัง (ร้อยละ16.4) การล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานอาหารทุกครัง (ร้อยละ16.4) สําหรับพฤติกรรมการนอนหลับ กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับการพักผ่อนนอนหลับทีเพียงพอ (6-8 ชัวโมง) คิ ดเป็ นร้อยละ 61.4 และในส่ วนของระดับ
ความเครี ยด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีความเครี ยดในระดับปานกลาง (ร้อยละ 49.5) รองลงมาคือ เครี ยดน้อย/
ไม่เครี ยดเลย และ เครี ยดมาก (ร้อยละ 27.3 และ 13.2 ตามลําดับ)
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ผลการสํารวจพฤติ กรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพในครังนี เป็ นข้อมูลพืนฐานและสามารถใช้ประโยชน์ในการจัด
โครงการเพือลดพฤติกรรมเสี ยง และสร้างเสริ มสุ ขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ต่อไป
คําสํ าคัญ
พฤติกรรมสุ ขภาพ, การดูแลสุ ขภาพ, นักศึกษา
Abstract
The study was a cross-sectional descriptive study aimed to assess the health behavior and stress among
students in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. The samples consisted of 220
undergraduate students. The sampling method used was multistage random sampling. The data were collected
using the structured interview. The instruments consisted of questionnaire for demographics data, health behavior
interviews form and Stress test’s Department of mental health (ST-5). Data were analyzed by using descriptive
statistics such as frequency, percentage, mean and standard division.
The result revealed that the most of sample has female (65.9%) age ranged from 18-26 years old with
mean age of 20.4 years. Regarding health data of participants, the majority of older patients had normal body
mass index and 83.2 % had normal waist circumference. For, the choice of treatment, they mostly had selfmedication (42.7%), had no health problems (64.1%) and usually wearing a helmet or safety belt when riding on
a motorcycle (32.3%). According to consumption behavior, they mostly had improvement behavior. Regarding,
other health behavior, it was found that most of the samples had exercise regularly (59.1%) at least 20-30
minutes/times and three days / week. Their risky behaviors were smoking (12.8%), drinking alcohol (35.0%), not
central spoon regularly (16.4%), and clean-wash hands thoroughly with soap regularly (16.4%). For sleep
behavior, the most of sample had enough time to sleep 6-8 hours accounted for 61.4% with mean of 7.4 hours.
Finally, the majority of the participants had moderate stress (49.5%), followed by low/none stress and severe
stress (27.3% and 13.2 % respectively). The findings of this study should be beneficial in health promotion for
students in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and other setting for the next time.
Keywords Health behavior, Health Care, Student
บทนํา
การเปลียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่ งผลให้การดําเนิ นชี วิตและสภาวะสุ ขภาพของประชาชนไทย
เปลียนแปลงไปทังในทางบวกและทางลบ กล่าวคื อประชาชนมีอายุไขเฉลียเพิมขึน การเจ็บป่ วยและเสี ยชี วิตจาก
โรคติ ดเชื อลดลง(สถาบันวิจยั ประชากร, 2557) แต่ตรงกันข้ามประชาชนปั จจุบนั เจ็บป่ วยและเสี ยชี วิตจากโรคไร้
เชื อเพิ มมากขึ น เช่ น โรคหัวใจและหลอดเลื อด ความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง และอุบตั ิ เหตุ ต่างๆ
สาเหตุการเจ็บป่ วยและเสี ยชี วิตด้วยโรคดังกล่าวมีสาเหตุทีสําคัญมาจาก การมีพฤติกรรมสุ ขภาพที ไม่ถูกต้องเป็ น
ส่ วนใหญ่ เช่น การสู บบุหรี การดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ การขาดการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที มี
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ไขมันสูง การรับประทานอาหารทีหวานจัดหรื อเค็มจัด การรับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ พฤติกรรมการขับขียาน
พาหานะทีไม่ปลอดภัย เป็ นต้น (มนทกานติ ตระกูลดิษฐ์ และ อํานาจ ค้ายาดี, 2556) พฤติกรรมสุ ขภาพทีไม่ถูกต้อง
จึ งเป็ นสาเหตุ ทาํ ให้เกิ ดปั ญหาสาธารณสุ ขที สําคัญของประเทศ อันส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิตของประชาชน ความ
มันคงด้านเศรษฐกิจและสังคม
ภัยคุกคามจากโรคไม่ติดต่อเรื อรังหรื อโรควิถีชีวิตมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว องค์การอนามัยโลกยังได้
คาดการณ์วา่ การเสี ยชีวิตจากโรคเรื อรังจะมีแนวโน้มเพิมขึน ร้อยละ 17 ในปี 2558 (McQueen,2003) นอกจากนี จาก
ข้อมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่าอัตราป่ วย ต่อแสนประชากรของโรคไม่ติดต่อเรื อรังข้างต้นสู งเรี ยง
ตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี โรคความดันโลหิ ตสูง (อัตรา 1570.63) โรคเบาหวาน (อัตรา 586.82) โรคหัวใจขาด
เลือด (อัตรา 326.58) และ โรคหลอดเลือดสมอง(อัตรา 233.65) (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2555) ซึ งสาเหตุสาํ คัญมาจากประชาชนมีพฤติกรรมสุ ขภาพทีไม่เหมาะสมทังสิ น ข้อมูลของพฤติกรรม
เสี ยงต่อการเกิดโรคปั จจัยเสี ยงต่างๆและสถานะสุ ขภาพ เป็ นพืนฐานสําคัญเบืองต้นเพือเป็ นตัวชี วัดในการสะท้อน
ภาพปั ญ หาสาธารณสุ ข ที จะใช้ใ นการจัด ทํา แผนกลยุ ท ธ์ เ พื อดํา เนิ น งานบริ การสาธารณสุ ข ที เหมาะสมมี
ประสิ ทธิ ภาพทังเชิงรับและเชิ งรุ กให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยเน้นการปรับเปลียนพฤติกรรมเสี ยงทีมีผลต่อ
การแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ ซึ งเป็ นวิธีการแก้ปัญหาทีต้นเหตุ
พฤติกรรมสุ ขภาพในช่วงวัยรุ่ น และเยาวชน ส่ งผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพต่อเนื องถึงวัยผูใ้ หญ่ ปั จจุบนั ทัว
โลกพบว่าวัยรุ่ นและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพมากขึ น พฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพในวัยรุ่ น และเยาวชน
ได้แก่ การได้รับสารอาหารกลุ่มผักผลไม้ และนม ตํากว่าเกณฑ์ทีควรได้รับ การไม่ได้ออกกําลังกายสมําเสมออย่าง
น้อย 3 ครังต่อสัปดาห์ การสูบบุหรี การดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติดต่างๆ พฤติกรรมการขับ
ขีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ทีไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมเสี ยงทางเพศซึ งเป็ นสาเหตุทาํ ให้วยั รุ่ นและเยาวชนเจ็บป่ วย
หรื อเสี ย ชี วิ ต ได้ (Wilson DB, 2005) จากการสํ า รวจพฤติ ก รรมเสี ยงต่ อ สุ ข ภาพของนัก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ร้อยละ38 ไม่ได้ออกกําลังกายสมําเสมอ ร้อยละ 37.8 ดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ26.3 ดืมเครื องดืมทีกระตุน้ ประสาท ร้อยละ 86.6 ไม่สวมหมวก นิรภัย หรื อสวมน้อยครัง (รณภพ เอือพันธเศรษฐ
และ วิยะดา ตันวัฒนากูล, 2548)
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงเป็ นกลุ่มเยาวชนทีมีการปรับตัวผ่านจากช่วงวัยรุ่ นเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้น เป็ น
ช่วงทีมีการเรี ยนรู ้มีการปรับเปลียนพฤติกรรม รู ปแบบวิถีการดําเนิ นชี วิต โดยอาจจะมีพฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพได้
ถ้าได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยเสี ยงต่างๆ ในขณะเดี ยวกันก็เป็ นวัยทีควรส่ งเสริ มให้มีพฤติ กรรมสุ ขภาพที ดี ซึ งเป็ น
พื นฐานพฤติ กรรมสุ ข ภาพในวัย ผูใ้ หญ่ ดังนัน ผูว้ ิ จัย จึ งมี ค วามสนใจศึ กษาพฤติ กรรมสุ ข ภาพของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนืองจากเป็ นกลุ่มนักศึกษาทีมีความหลากหลาย ส่ วนใหญ่
มาจากต่างจังหวัด และลักษณะสังคมเป็ นแบบกึ งเมืองกึ งชนบท การใช้ชีวิต ความเป็ นอยู่ในมหาวิทยาลัย และ
ปั จจัยพืนฐานเดิ มส่ วนบุคคล อาจทําให้ นักศึ กษามีพฤติ กรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพได้ จึงควรทําการศึ กษาพฤติ กรรม
สุ ขภาพของนักศึ กษา เพราะนักศึ กษาจะเป็ นกําลังที สําคัญของครอบครัว และประเทศชาติ ต่อไป หากนักศึ กษามี
พฤติกรรมสุ ขภาพทีไม่เหมาะสมและมีปัญหาสุ ขภาพจะทําให้ประเทศชาติขาดประชากรวัยแรงงานทีมีคุณภาพ และ
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ส่ งผลต่อการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจได้ ผลจากการศึกษาในครังนี ตาดหวังว่าจะสามารถนําข้อมูลใช้เป็ นแนวทางการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพ ดําเนิ นการส่ งเสริ ม การปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพเพือการป้ องกันความเสี ยงต่อ
โรค ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน และภาวะอ้วน ฯลฯ จึ งยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ งทีสามารถสร้างเสริ มพฤติ กรรม
สุ ขภาพของนักศึกษาให้มีสุขภาวะทีดีและสามารถดําเนิ นชี วิตต่อไปได้อย่างมีความสุ ขและปลอดภัย และมีคุณภาพ
ชีวิตทีดีในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือประเมินพฤติกรรมกรรมสุ ขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การสู บบุหรี การดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์
การออกกําลังกาย การรั บประทานอาหาร การนอนหลับ อารมณ์ สุ ขวิทยาส่ วนบุ คคล พฤติ กรรมทางเพศ ของ
นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. เพือประเมินความเครี ยดของนักศึ กษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตประชากร
ประชากร คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกตรี ทงหมด
ั
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 9,630 ราย (สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน, ข้อมูล ณ เดือน 20
กันยายน พ.ศ. 2558) และกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษานีคือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทงชายและหญิ
ั
ง จํานวน 220
ราย
2. ขอบเขตตัวแปร
ขอบเขตด้านตัวแปรสําหรับการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง จาก
การศึกษาทีผ่านมา มีดงั นี
พฤติกรรมเสีS ยง หมายถึง พฤติ กรรมทีเกียวข้องกับการมีแนวโน้มทีจะปรับตัวบกพร่ องเป็ นอันตรายต่อ
ตนเองและผูอ้ ืน เช่น ภาวะนําหนักเกิน การสู บบุหรี ดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ ไม่ออกกําลังกาย ไม่ตรวจไขมันใน
เลือด ไขมันในเลือดสูง เป็ นต้น โดยผูว้ ิจยั ใช้ แบบสัมภาษณ์ประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนอายุ 15 ปี ขึน
ไป: พัฒนาโดยกองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ (2557)
3. ขอบเขตเวลา
การศึ กษาวิจยั ในครั งนี ใช้ระยะเวลาการดําเนิ นการ เริ มต้นตังแต่เดื อน พฤศจิ กายน พ.ศ.2558 ถึง เดื อน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีSเกียS วข้ อง
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พฤติกรรมสุ ขภาพ (Health behavior) หมายถึง การกระทํา การปฏิบตั ิ การแสดงออก และ ท่าทีทีจะกระทํา
ซึ งก่อให้เกิดผลดีหรื อผลเสี ยต่อสุ ขภาพของตนเอง พฤติกรรมสุ ขภาพนันสามารถ จําแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ การ
กระทําหรื อการปฏิบตั ิ ของบุคคลทีมีผลดี หรื อผลเสี ยต่อสุ ขภาพ และ การงดเว้นไม่กระทํา หรื อการไม่ปฏิบตั ิ ของ
บุคคลทีมีผลดีหรื อผลเสี ยต่อสุ ขภาพ (อังศินนั ท์ อิทรกําแหง, 2552, หน้า 11)
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ และสวิง สุ วรรณ (2543) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ (Health behavior) หมายถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ของร่ างกายทีแสดงออกมาเป็ นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนทังภายในและภายนอก (Covert and overt
behavior) ทีคาดหวังให้บุคคลนันมีสุขภาพอนามัยทีดี ไม่เป็ นโรคและป้ องกันไม่ให้เกิดโรคหรื ออยู่ในสภาวะทีไม่
ทําให้เกิ ดโรคได้ง่าย ซึ งพฤติ กรรมสุ ขภาพนันจะเป็ นกิ จกรรมที สังเกตเห็นได้หรื อไม่สามารถสังเกตเห็นได้แต่
สามารถวินิจฉัยได้ว่าพฤติกรรมสุ ขภาพนัน ๆ มีหรื อไม่มี โดยใช้วิธีการหรื อเครื องมือต่างๆ ปั จจัยเหล่านี มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั ิของบุคคล
จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้ว่า พฤติกรรมสุ ขภาพ (Health behavior) จึงเป็ นแนวคิดทีมีความหมายเดียวกัน
กับแนวคิดพฤติกรรมทัวไป แต่จะเน้นเฉพาะในเรื องในการปฏิบตั ิและกิจกรรมทีมีจุดมุ่งหมายเกียวกับสุ ขภาพเป็ น
หลัก เป็ นความรู ้ ความเข้าใจ ความรู ้สึก การแสดงออกของบุคคลเกียวกับการป้ องกันโรคและการฟื นฟูสภาพ เป็ น
กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิใด ๆ ของบุคคลทีสามารถวัดได้ ระบุได้และทดสอบได้ นอกจากนัน พฤติกรรมสุ ขภาพยัง
เป็ นสิ งทีทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และปลูกฝังเป็ นนิสยั ได้
2. งานวิจัยทีSเกียS วข้ อง
สุ นันทา ยังวนิ ชเศรษฐ (2549) ศึ กษาพฤติ กรรมสุ ขภาพและพฤติ กรรมเสี ยงต่ อสุ ขภาพของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที 1-4 คณะต่างๆ ทีลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน380 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพ ผล
การศึกษาพบว่านักศึกษาร้อยละ 61.8 มีดชั นีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 42.4 รับรู ้ว่าตนเองมีสุขภาพดี ร้อยละ
2.9 รับรู ้วา่ ตนเองมีสุขภาพไม่ค่อยดี
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษานี เป็ นการศึ กษาเชิ งบรรยายแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) เพือประเมิน
พฤติ กรรมสุ ขภาพและภาวะเครี ยดของนักศึ กษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจยั ดังต่อไปนี
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง (Population and sample in this study)
ประชากรทีศึกษาในครังนีเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคปกตรี ทงหมด
ั
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จงั หวัดปทุมธานี จํานวน 9,630 ราย กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษานี คือ นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ทังเพศชายและเพศหญิง โดยผูว้ ิจยั สุ่ มเลือกตัวอย่างด้วยวิธี Multistage Random Sampling ตาม
เกณฑ์ทีกําหนด จํานวน 220 ราย ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึง มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียด
ของการคํานวณขนาดตัวอย่างดังนี
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การคํา นวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูต รคํานวณที มี จาํ นวนประชากรแน่ นอน สามารถคํา นวณจาก สู ต ร
คํานวณขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973 : 727-728) ดังนี
n=
เมือ

n = ขนาดตัวอย่างทีต้องการทังหมด
N = ประชากรทังหมด (นักศึกษาทังหมดในมหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เท่ากับ 9,630 ราย, ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2558)
e = ค่าความคลาดเคลือนการจะสุ่ มตัวอย่าง กําหนดให้เท่ากับ 0.07
การศึกษานีเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จํานวน 200 ราย และเพือป้ องกันการขาดหายของข้อมูลจึงเพิมจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 10% ดังนันใน
การศึกษานีจะใช้ขนาดตัวอย่างทังหมด 220 ราย

2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั จะเป็ นผูเ้ ก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ดาํ เนินการ ดังนี
1) ผูว้ ิจยั ชี แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั การดําเนิ นการ และขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทังขอ
ความร่ วมมือในการทําวิจยั กับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
2) ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการแนะนําตัว ขออนุญาตและขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
โดยชี แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการวิจยั พร้อมทังอธิ บายถึงสิ ทธิ ทีผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั สามารถปฏิเสธหรื อ
ไม่ให้ขอ้ มูลได้ตลอดเวลา หากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ยินดี ร่วมมือในการวิจยั โดยการกล่าวยินยอมด้วยวาจา ผูว้ ิจยั จะเริ ม
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.) ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามทีมีโครงสร้างประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนทีS 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ซึ งผูว้ ิจยั สร้างขึนเพือศึกษาลักษณะโดยทัวไปของตัวอย่าง
ส่ วนทีS 2 แบบสัมภาษณ์ประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนอายุ 15 ปี ขึนไป: พัฒนาโดยกองสุ ขศึกษา
กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ (2557) ซึ งได้ผ่านการทดสอบคุณภาพเครื องมือ พบว่าข้อถามทุกข้อมีค่า IOC ตังแต่
0.67 - 1 โดยเครื องมือนีประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ1.) ข้อมูลพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. (การบริ โภคอาหาร
/การออกกําลังกาย /ด้านอารมณ์ /การสู บบุหรี /การดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์ ) 2.) พฤติกรรมสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล
(การใช้ชอ้ นกลาง / การล้างมือ /การนอนหลับ)
ส่ วนทีS 3 พฤติ กรรมด้านอารมณ์ ผูว้ ิจยั เลือกใช้แบบประเมินความเครี ยด (ST 5) กรมสุ ขภาพจิ ต: การ
ประเมินความเครี ยดของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้แบบประเมินความเครี ยดของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ที
พัฒนาโดย อรวรรณ ศิลปกิ จ (2551) ซึ งประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิ งโครงสร้างประกอบด้วยข้อคําถาม 5 ข้อ
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เพือ ประเมินอาการหรื อความรู ้สึกทีเกิดขึนในระยะ 2-4สัปดาห์ คะแนนรวมระหว่าง 0 – 15 คะแนน โดยมีจุดตัด
คะแนนที ≤ 4 คะแนน
4.) ภายหลังจากที ผูเ้ ข้า ร่ ว มวิ จัย ตอบแบบสอบถามเรี ย บร้ อ ย ผูว้ ิ จัย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถามทันที และแสดงความขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทีให้ความร่ วมมือ รวมทังตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง
ก่อนจะนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติต่อไป
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical package for the social sciences) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และนําเสนอข้อมูลการศึ กษา โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี ร้ อยละ พิ สัย
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน เป็ นต้น
ผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ประกอบด้วย นักศึกษาทียินยอมเข้าร่ วมการวิจยั จํานวน 220 ราย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 65.9 และ 34.1 ตามลําดับ) มีอายุอยู่ระหว่าง 18-26 ปี โดยมีอายุเฉลีย
20.4 ปี ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 92.7) และ มีสิทธิ การรักษา สิ ทธิ 30 บาท/บัตรทอง (ร้อยละ 64.1) มี
รายได้/ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,000-20,000 บาท โดยเฉลีย 6,908 บาท ส่ วนใหญ่มีความเพียงพอของรายได้ คิดเป็ น
ร้อยละ 69.5 (ดังตารางที 1)
เมือพิจารณาข้อมูลทางด้านสุ ขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีดชั นี มวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อย
ละ 50.0) รองลงมาคือ นําหนักน้อย/ผอม และ อ้วน/อ้วนระดับ 1 (ร้อยละ 26.8 และ 11.4 ตามลําดับ) มีเส้นรอบวง
เอวในระดับปกติ (< 90 cm. ในเพศชาย และ < 80 cm. ในเพศหญิง) คิดเป็ นร้อยละ 83.2 สําหรับรู ปแบบการเลือกรับ
รักษาเมือเกิดการเจ็บป่ วย ส่ วนใหญ่ ซื อยามารับประทานเอง (ร้อยละ 42.7) รองลงมา คือ ไปพบแพทย์ทีคลินิกหรื อ
รพ.เอกชน (ร้ อยละ22.3) นอกจากนี ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่มีโรคประจําตัวหรื อปั ญหาสุ ขภาพ (ร้อยละ 64.1)
รองลงมาคือ ไม่เคยตรวจโรคดังกล่าว (ร้อยละ 28.6) และ มีพฤติกรรมการขับขียานพาหนะ โดยใส่ หมวกกันน็อค/
คาดเข็มครังนิรภัยทุกครัง (ร้อยละ 32.3) รองลงมาคือ ปฏิบตั ิบางครัง (ร้อยละ 28.6) ขณะมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ใช้
ถุงยางอนามัยทุกครัง (ร้อยละ 15.9) และร้อยละ 78.1 ไม่ตอบ/ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
เมือวิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพ ถูก
กําหนดโดยใช้นโยบายสาธารณสุ ข ซึ งพฤติ กรรมดี หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ นไป และ พฤติ กรรมต้อง
ปรับปรุ ง หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 0-30 ผลการศึ กษาพบว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารที ต้อง
ปรับปรุ ง ได้แก่ การบริ โภคผักและผลไม้ทีหลากหลาย การดืมเครื องดืมทีมีนาตาล
ํ
การบริ โภคเนื อสัตว์ทีมีไขมันสู ง
การบริ โภคอาหารทอด การบริ โภคอาหารกึงสําเร็ จรู ป การบริ โรคขนมกรุ บกรอบ และการเติมนําปลา/เกลือ/นําปลา
พริ ก/ซอส เพิมในอาหาร เป็ นต้น สําหรับ พฤติกรรมการเติมนําตาลเพิม ในอาหารแต่ละมือ และ การบริ โภคผลไม้
รสหวาน อยูใ่ นระดับพอใช้ (ดังตารางที 2)
เมือวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมสุ ขภาพด้านอืนๆ พบว่า การออกกําลังกาย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
59.1) ออกกําลังกายอย่างน้อย 20-30 นาที (ร้อยละ 69.2) และ ออกกําลังกายอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 51.5)
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การสู บบุหรี กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 12.8 สู บบุหรี โดยที ร้อยละ 44.5 ต้องสู บภายใน มากกว่า 30 นาทีหลังตืนนอน
(ร้อยละ 44.5) และมีจาํ นวนมวนทีสูบต่อวัน น้อยกว่า 30 มวนต่อวัน (ร้อยละ 81.5) การดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์
กลุ่มตัวอย่าง 35.0 ดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ ส่ วนใหญ่มีความถีของการดืมเป็ น 1-3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ78.0)
พฤติกรรมด้านอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีพฤติกรรม 1 วัน/สัปดาห์หรื อไม่เคยเลย ได้แก่ รู ้สึกคิดมากหรื อ
กังวลใจจนนอน (ร้อยละ 37.3) บริ โภคอาหารมากกว่าปกติหรื อน้อยกว่าปกติ เนืองจากเครี ยด (ร้อยละ 41.8) สําหรับ
พฤติกรรมการนอนหลับ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้รับการพักผ่อนนอนหลับทีเพียงพอ (6-8 ชัวโมง) คิดเป็ นร้อยละ
61.4 รองลงมาคื อ นอนหลับพักผ่อน 9 ชัวโมงขึนไป (ร้อยละ 28.6) โดยมีจาํ นวนชัวโมงการนอนหลับเฉลีย 7.4
ชัวโมง นอกจากนี ในเรื องสุ ขวิทยาส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 16.4 ใช้ชอ้ นกลางทุกครัง ร้อยละ 16.4
การล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานอาหารทุกครัง ร้อยละ 41.4 ล้างมือด้วยสบู่หลังขับถ่ายทุกครัง และ ร้อยละ 43.6 กิ น
อาหารที ปรุ งสุ กใหม่ๆทุกครัง และในส่ วนของระดับความเครี ยด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเครี ยดใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 49.5) รองลงมาคื อ เครี ยดน้อย/ไม่เครี ยดเลย และ เครี ยดมาก (ร้อยละ 27.3 และ 13.2
ตามลําดับ) (ดังตารางที 3)
อภิปรายผลการวิจยั
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 มีดชั นี มวลกาย
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเพศหญิง เนื องจาก ต้องการให้ตนเองมีนาหนั
ํ กน้อยกว่าดัชนี มวลกายปกติ
นอกจากนีนักศึกษาส่ วนใหญ่ มีการออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ ครังละ 20-30 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ขึนไป ร้อยละ
59.1 เนื องจากการออกกําลังกาย เป็ นการลดนําหนัก หรื อควบคุมนําหนัก ซึ งเป็ นวิธีทีถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการป้ องกัน หรื อลดการมีนาหนั
ํ กมากเกิน ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ นนั ทา ยังวนิ ชเศรษฐ (2549) ทีศึกษา
พฤติกรรมสุ ขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ทีพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีระดับ BMI อยู่ในเกณฑ์
ปกติ (ร้อยละ 61.8) และผลการศึกษานี ยังชี ให้เห็นว่า นักศึกษาร้อยละ 12.8 สู บบุหรี โดยเป็ นนักศึกษาชาย ร้อยละ
90.0 จะเห็ น ได้ว่ า วัย รุ่ น ปั จ จุ บ ัน หัน มาสู บ บุ ห รี มากขึ น จากผลสํา รวจพฤติ ก รรมเสี ยงของวัย รุ่ น ในใน
กรุ งเทพมหานครก็พบว่าวัยรุ่ น ร้อยละ 15.4 มีการสู บบุหรี (Ruangkanchanasetr S., 2005) ซึ งจําเป็ นต้องสร้าง
ค่านิ ยมที ถูกต้องในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรคโดยการไม่สูบบุหรี และนักศึ กษาร้อยละ 35.0 ดื ม
เครื องดื มที มีแอลกอฮอล์ซึงส่ วนใหญ่เป็ นนักศึ กษาชาย เนื องจากวัยรุ่ นเป็ นวัยที อยากรู ้อยากลอง ติ ดเพือน และมี
ทัศนคติต่อการดืมทีผิดๆ
สําหรับพฤติกรรมการบริ โภค ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารทีต้องปรับปรุ ง เช่น การบริ โภคผัก
และผลไม้ทีหลากหลาย การดืมเครื องดืมทีมีนาตาล
ํ
การบริ โภคเนื อสัตว์ทีมีไขมันสู ง การบริ โภคอาหารทอด เป็ น
ต้น สําหรับ พฤติ กรรมการเติ มนําตาลเพิม ในอาหารแต่ละมือ และ การบริ โภคผลไม้รสหวาน อยู่ในระดับพอใช้
สอดคล้องกับผลการสํารวจพฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพของวัยรุ่ นในต่างประเทศก็พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของวัยรุ่ นมี
การรั บประทานอาหารที ไม่เหมาะต่อสุ ขภาพ เช่ น รับประทานอาหาร จานด่วนที มีโปรตี นและไขมันสู ง ไม่
รับประทานผักและผลไม้ และ ไม่ได้ดืมนม (Lee A, Tsang CK, 2005) และสอดคล้องกับ การสํารวจของกองสุ ข
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ศึกษา กระทรวงสาธารสุ ข พ.ศ. 2558 พบว่า ส่ วนใหญ่ คนไทยมีพฤติกรรมเสี ยงของการบริ โภคอาหารเช่น การกิน
ผักผลไม้นอ้ ย การรับประทานอาหารกึงสําเร็ จรู ป การรับประทานอาหารทีมีไขมันสูง เป็ นต้น (กองสุ ขศึกษา, 2558)
สําหรับระดับความเครี ยด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเครี ยดในระดับปานกลาง (ร้อยละ 49.5)
รองลงมาคื อ เครี ยดน้อย/ไม่เครี ยดเลย และ เครี ยดมาก (ร้อยละ 27.3 และ 13.2 ตามลําดับ) จะเห็นว่า ส่ วนใหญ่
นักศึกษามีความเครี ยด อาจเนื องมาจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงวัยรุ่ นตอนปลาย ซึ งจะอยู่ในช่วงที กํากึงระหว่างเด็ก
กับผูใ้ หญ่ เป็ นวัยทีต้องการค้นหาความต้องการของตนเอง สัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่ นกับพ่อแม่เริ มห่ างเหิ นกันมาก
ขึน บางรายอาจเกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่ นอกจากนี ในส่ วนของการเรี ยนการสอน ส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนในสาย
วิทยาศาสตร์ ต้องใช้ความเข้าใจ ความขยันขันแข็งในการเรี ยนอย่างสมําเสมอ จึงทําให้นกั ศึกษามีระดับความเครี ยด
สูงกว่าปกติ ก็เป็ นได้ (จักรพันธ์ ชมสวน และสมภพ พรมใย, 2550)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้
1.ข้อมูลทีได้จากการศึกษานีจะเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพของนักศึกษา เป็ นการส่ งเสริ มให้
นัก ศึ ก ษามี สุ ข ภาพดี โดยปราศจากปั จ จัย เสี ยงต่ า งๆต่ อ การเกิ ด โรคในอนาคต โดยเฉพาะปั ญ หาโรคเรื อรั ง
มหาวิ ท ยาลัย สามารถกํา หนดแนวทาง/ประเด็ น การส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต่ า งๆ โดนสอดแทรกในกิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัย/การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน หรื อจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพนักศึ กษาเป็ นระยะๆหรื อจัดให้มีการ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมโดยการจัดรณรงค์เกียวกับเรื องพฤติกรรมสุ ขภาพและให้นกั ศึกษาเป็ นแกนนํา ได้คิดวางแผน
จัดการพฤติ กรรมสุ ขภาพที ไม่เหมาะสมโดยตนเอง เพือเป็ นการป้ องกันการมีปัจจัยเสี ยงของการเป็ นโรคดังกล่าว
อย่างยังยืน
2. มหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องควรร่ วมกันวางแผนหาทางออกหรื อจัดกิจกรรมเพือเป็ นการผ่อน
คลายความเครี ยด หรื อสอดแทรกเทคนิ คการคลายความเครี ยดอยู่ในเนื อหารายวิ ชาใดวิ ชาหนึ ง เพื อเป็ นการชี
แนวทางในนักศึกษาเมือเจอเหตุการณ์ทีเครี ยด และนําไปสู่การหาแนวทางการจัดการความเครี ยดได้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาในอนาคต
เป็ นแนวทางในการศึ กษาในอนาคตถึงปั จจัยเชิ งสาเหตุและผล (Causal model) เกียวกับปั จจัยที มีผลกับ
การเกิดพฤติกรรมสุ ขภาพทีไม่เหมาะสมของนักศึกษา หรื อการศึกษารู ปแบบของการส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพใน
นักศึ กษา เพื อเป็ นการหารู ปแบบการจัดการกับพฤติ กรรมเสี ยงด้านๆได้ หรื อใช้การศึ กษาเชิ งคุณภาพ เช่ น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) หรื อการสนทนากลุ่ม (Focus group)
เอกสารอ้ างอิง
กองสุ ขศึ กษา กรมสนับสนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข. (2550). เครื องมือการเฝ้ าระวัง พฤติกรรมสุ ขภาพ.
กรุ งเทพฯ: บริ ษทั นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด
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ตารางทีS 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะ
จํานวน ร้ อยละ
จํานวน ร้ อยละ
อายุ (ปี ) (ค่าตําสุด-สูงสุด = 18-26, ค่าเฉลีย= 20.4, SD.=1.4) รายได้ เฉลียS (บาท/ ต่ อเดือน) (ค่าตําสุด-สูงสุด = 2,00020,000, ค่าเฉลีย= 6,908, SD.=3,519.8)
เพศ
ความเพียงพอของรายได้
ชาย
75
34.1
มีเหลือเก็บ
17
7.7
หญิง
145
65.9
เพียงพอ/พอใช้
153
69.5
ไม่เพียงพอ/ไม่พอใช้
50
22.7
ระดับชั_นปี
ชันปี ที 1
52
23.6 โรคหรือปัญหาสุขภาพ
ชันปี ที 2
36
16.4
ไม่มีปัญหาสุขภาพ/ปั ญหา
123
55.9
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ลักษณะ
ชันปี ที 3
ชันปี ที 4
ศาสนา
พุทธ
อืนๆ
ระดับ BMI
นําหนักน้อย/ผอม
(BMI น้อย กว่า 18.5 กก./ม2 )
ปกติ (สุขภาพดี)
(ค่า BMI 18.5 - 22.9 กก./ม2 )
ท้วม/โรคอ้วนระดับ 1
(ค่า BMI 23.0 – 24.9 กก./ม2 )
อ้วน/โรคอ้วนระดับ 2
(ค่า BMI 25.0 – 29.9 กก./ม2)
อ้วนมาก/โรคอ้วนระดับ 3
(ค่า BMI มากกว่า 30 กก./ม2)
เส้ นรอบวงเอว (นิว_ )
ปกติ
เกินมาตรฐาน
รู ปแบบการเลือกรักษา
ซือยามาทานเอง
ไปพบแพทย์ทีคลินิก/ เอกชน
ไปพบแพทย์ที รพ.สต./
โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.ศูนย์
รอให้หายเองตามธรรมชาติ

จํานวน ร้ อยละ

SSRU2016
จํานวน

ร้ อยละ

2
1

0.9
0.5

141
63
16

64.1
28.6
7.3

84
48

38.2
21.8

204
16

92.7
6.3

59

26.8

สุขภาพ
ไม่เคยตรวจโรค
โรคทางระบบทางเดินหายใจ
เบาหวาน
สิทธิการรักษา
สิ ทธิ 30 บาท/บัตรทอง
จ่ายค่ารักษาเอง
สิ ทธิขา้ ราชการ

110

50.0

พฤติกรรมการขับขีSยานพาหนะ

18

8.2

71

32.3

25

11.4

63

28.6

8

3.6

ใส่หมวก กันน็อค/คาดเข็มขัด
นิรภัยทุกครัง
ใส่หมวกกันน็อค/คาดเข็มขัด
นิรภัยบางครัง
ไม่ขบั ขี/ไม่โดยสาร

58

26.4

ใส่หมวกกันน็อค/คาดเข็มขัด
นิรภัยนานๆ ครัง
พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัย
ไม่ตอบ/ไม่เคยมีเพสสัมพันธ์
ใช้ทุกครัง
ใช้เมือถูกร้องขอ/ไม่ใช้

26

11.8

173
35
13

78.1
15.9
5.9

183
37

83.2
16.8

94
49
48

42.7
22.3
21.8

20

9.1

ตารางทีS 2 พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง
การปฏิบตั ิในช่วงระยะเวลา 1 เดือนทีผ่านมาโดยเฉลีย

ร้อยละของการปฏิบตั ิ
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ทุกวัน 5-6 วันต่อ 2-4 วันต่อ 1 วันต่อ
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์
ระดับ
หรื อไม่
พฤติกรรม
เคยปฏิบตั ิ
1. พฤติกรรมการบริ โภคผักและผลไม้หลากหลาย ในหนึง
วัน
2. พฤติกรรมการบริ โภคผักและผลไม้อย่างน้อยครึ ง
กิโลกรัมหรื อ 5 กํามือต่อวัน
3. พฤติกรรมการบริ โภคผลไม้รสหวาน เช่น มะม่วงสุก
ทุเรี ยน ขนุน เงาะ น้อยหน่า ลําไย หรื ออืนๆ
4. พฤติกรรมการดืมเครื องดืมทีมีนาตาล
ํ เช่น นําอัดลม นํา
ผลไม้สาํ เร็ จรู ป นําหวาน ชานม กาแฟ หรื ออืนๆ
5. พฤติกรรมการบริ โภคอาหารทีปรุ งด้วยกะทิทีเคียว
แตกมัน เช่น แกงเผ็ด แกงมัสมัน แกงคัว หรื ออืนๆ
6. พฤติกรรมการบริ โภคเนือสัตว์ทีมีไขมันสูงหรื อ
คลอเลสเตอรอลสูง เช่น เนือสัตว์ติดมัน หมูสามชัน หนังไก่
คอหมูยา่ ง เครื องในสัตว์ หอย ปลาหมึก หรื ออืนๆ
7. พฤติกรรมการบริ โภคอาหารทอด เช่น ลูกชินทอด ไก่
ทอด มันฝรังทอด กล้วยทอด ปาท่องโก๋ ทอด หรื ออืนๆ
8. พฤติกรรมการบริ โภคอาหารกึงสําเร็ จรู ปหรื อการถนอม
อาหาร เช่น ผักดอง ผลไม้ดอง อาหารหมักดอง อาหาร
กระป๋ อง อาหารตากแห้ง อาหารเค็ม ปลาเค็ม ปลาร้า นําบูดู
นําปู๋ บะหมี โจ๊กสําเร็ จรู ป ข้าวต้มสําเร็ จรู ป หรื ออืนๆ
9. พฤติกรรมการบริ โภคขนมกรุ บกรอบเป็ นถุง เช่น
สาหร่ าย ข้าวเกรี ยบ มันฝรัง หรื ออืนๆ
10. พฤติกรรมการบริ โภคขนมหวานต่างๆ เช่น ทองหยิบ
ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมเค้ก คุกกี แพนเค้ก ขนมปั ง
หรื ออืนๆ
11. พฤติกรรมการเติมนําตาลเพิมในอาหารแต่ละมือ
12. พฤติกรรมการเติมนําปลา/เกลือ/นําปลาพริ ก/ซีอิว/ซอส
มะเขือเทศและซอสอืนๆ เพิมในอาหารแต่ละมือ

12.7

21.8

54.5

10.9

ปรับปรุ ง

5.5

20.5

49.5

24.5

ปรับปรุ ง

4.5

20.9

43.6

30.9

พอใช้

18.6

31.8

31.8

17.7

ปรับปรุ ง

3.6

19.1

48.6

28.6

ปรับปรุ ง

9.5

30.9

45.5

14.1

ปรับปรุ ง

15.5

30.0

39.1

15.5

ปรับปรุ ง

8.2

25.5

44.5

21.8

ปรับปรุ ง

17.3

30.5

35.5

16.8

ปรับปรุ ง

4.5

25.9

40.0

29.5

ปรับปรุ ง

6.4
11.4

21.8
30.5

35.0
36.4

36.8
21.8

พอใช้
ปรับปรุ ง
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ตารางทีS 3 พฤติกรรมทางสุ ขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย
เวลาทีใช้ออกกําลังกายต่อครัง

จํานวน

ร้ อยละ

ลักษณะ
จํานวน ร้ อยละ
สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล
130
59.1
การใช้ชอ้ นกลางทุกครัง
36
16.4
การล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานอาหาร
36
16.4
ทุกครัง
20 นาทีขึนไป
90
69.2
การล้างมือด้วยสบู่หลังขับถ่ายทุก
91
41.4
ครัง
น้อยกว่า 20 นาที
41
30.8
การกินอาหารทีปรุ งสุ กใหม่ๆทุก
96
43.6
ครัง
จํานวนวันทีออกกําลังกาย/สัปดาห์
พฤติกรรมการสู บบุหรีS
3 วันหรื อมากกว่า
67
51.5
ทีผ่านมามีพฤติกรรมการสู บบุหรี
1-2 วัน
63
48.5
สู บ
27
12.8
สู บบุหรี หลังตืนนอนตอนเช้า
พฤติกรรมด้านอารมณ์
รู้สึกคิดมากหรื อกังวลใจ จนทําให้นอนไม่
สูบภายใน 5 นาทีหลังตืน
7
25.9
หลับ
นอน
ทุกวัน
19
8.6
สู บภายใน 6-30 นาทีหลัง
8
29.6
ตืนนอน
5-6 วันต่อสัปดาห์
54
24.5
สูบภายในมากกว่า 30 นาที
12
44.5
หลังตืนนอน
2-4 วันต่อสัปดาห์
65
29.5
จํานวนมวนทีสู บต่อวัน
1 วันต่อสัปดาห์หรื อไม่เคยปฏิบตั ิ
82
37.3
มากกว่า 30 มวนต่อวัน
5
18.5
บริ โภคอาหารมากกว่าปกติหรื อน้อยกว่า
น้อยกว่า 30 มวนต่อวัน
22
81.5
ทุกวัน
16
7.3
พฤติ ก รรมการดืS ม เครืS องดืS ม ทีS มี
แอลกอฮอล์
5-6 วันต่อสัปดาห์
35
15.9
ดืมทุกวัน
6
2.7
2-4 วันต่อสัปดาห์
77
35.0
ดืม 4-6 วัน/สัปดาห์
11
5.0
1 วันต่อสัปดาห์หรื อไม่เคยปฏิบตั ิ
92
41.8
ดืม 1-3 วันต่อสัปดาห์
60
27.3
ไม่ดืม
143
65.0
พฤติกรรมการนอนหลับ
รู้สึกสดชืนหลังตืนนอน
ระดับความเครียด (ค่าตําสุ ด-สู งสุ ด = 0-15, ค่าเฉลีย= 5.9,
SD.=2.8)
ทุกวัน
41
18.6
เครี ยดน้อย (0-4 คะแนน)
60
27.3
5-6 วันต่อสัปดาห์
33
15.0
เครี ยดปานกลาง (5-7 คะแนน)
109
49.5
1-4 วันต่อสัปดาห์
103
46.8
เครี ยดมาก (8-9 คะแนน)
29
13.2
ไม่เคยเลย
43
19.5
เครี ยดมากทีสุ ด (10-15คะแนน)
22
10.0
จํานวนชัวโมงนอนหลับ (ค่าตําสุ ด-สู งสุ ด = 4-13,Mean = 7.4, SD.=1.68)
6-8 ชัวโมง
22
10.0
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น้อยกว่า 6 ชัวโมง
9-10 ชัวโมง และมากกว่า 10 ชัวโมง

135
63

61.4
28.6
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