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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติก รรมทางสุขภาพในการป้องกันโรคไม่ติด ต่อ
เรื อ้ รัง ของนักศึกษามหาวิท ยาลัยราชภั ฏ ชัยภูมิ ดาเนิน การคัด เลื อ กกลุ่ม ตัวอย่างนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาในปี การศึกษา 2560 ด้ วยการสุ่มแบบกลุ่ม จานวน 331 ราย
เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามข้ อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการแจกแจง
ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่าโดยทัว่ ไปกลุม่ ตัวอย่างมีโรคประจาตัว จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3.0
มีคา่ ดัชนีมวลกายต่ากว่าเกณฑ์ จานวน 36 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 17.2 และเกินเกณฑ์จานวน 8 รายคิด
เป็ นร้ อยละ 2.4 ไม่เคยตรวจสุขภาพจานวน 176 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 53.2 สาหรับด้ านพฤติกรรม
สุขภาพ พบว่าการบริโภคอาหาร ของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จดั เป็ นผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงหรื อพฤติกรรม
การบริ โภคที่ไม่เหมาะสม ในระดับปานกลาง จานวน 196 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 59.6 โดยรับประทาน
อาหารรสหวานบ่อย/บ่อยมาก จานวน 37 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 11.2 รับประทานอาหารรสเค็มบ่อย/บ่อย
มาก จานวน 12 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3.6 รับประทานอาหารมัน กะทิหรื ออาหารทอดบ่อย/บ่อยมาก
จานวน 26 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 7.9 2) ด้ านออกกาลังกาย ออกกาลังกายมากกว่า 3 ครัง้ /สัปดาห์
จานวน 36 ราย คิดเป็ นร้ อยละ14.1 ไม่ออกกาลังกายเลย จานวน 92 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 27.8 3) ด้ าน
อารมณ์ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีวิธีการพักผ่อนโดยการฟั งเพลง ดูทีวี ดูหนัง งานอดิเรกชอบอ่านหนังสือ
ปลูกต้ นไม้ คุยกับเพื่อน คนในครอบครัว และเที่ยวนอกบ้ านตามลาดับ แต่การคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อปรึกษาปัญหาความเครี ยดต่างๆ ค่อนข้ างน้ อย 4 ) การเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จานวน 91 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 27.5 และ 5) การสูบบุหรี่ จานวน 9 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 2.7
ข้ อเสนอแนะ สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนกิจกรรมด้ านการออกกาลังกาย รณรงค์การลด
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เลิกการสูบบุหรี่ และการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความเครี ยดอย่าง
สร้ างสรรค์แก่นกั ศึกษา
มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
ด้ วยการ
ดาเนินการอย่างใกล้ ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
พร้ อมจัดให้ มีนโยบายการตรวจสุขภาพประจาปี แก่
นักศึกษา
คาสาคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
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Abstract
The objective of this study was to explore the non – communicable disease behaviors
of a student who’s registered at Chaiyaphum Rajabhat University on 2017. The samples
were conducted on bachelor degree students by cluster random sampling method. (n =
331) The research data were collected by the Health Behavior Questionnaire. Descriptive
statistic was present the data analysis with Frequency, Percentage, Mean, and S.D.
Result: The individual characteristic of samples were low level of body mass index (n
= 36, 17.2%) and overweight (n = 8, 2.4%). Most of them did not check their health (n = 176,
53.2%). The research found the health behavior of samples regarding to nutritional behavior
were moderate (n = 196, 59.6%). The unpleasant behavior about the type of food
consumption include Sweetest (n = 37, 11.2%) Saltiest (n = 12, 3.6%) Oily flavor (n = 26,
7.9%). The physical exercise behavior showed they were done 3 time/week (n = 36, 14.1%)
no exercise (n = 92, 27.8%). The emotional management behavior found the similar
relaxation technics such as music listening, movie, reading, planting, communicating, and
travel. However they were low contacted to the adviser. About the alcohol consumption
behavior were found 91 samples (27.5%) and 9 samples were smoke (2.7%).
The research was suggested that the University need the projects to enhance the
exercise behaviors. The smoking and alcohol reducing campaigns must be created.
Furthermore, the non – communicating chronic disease surveillance system is the key
strategic to protect the population of university by produce the activity of advisor to close
contact with their student. The health check must process in all years.
Key word: Health behaviors, Non – communicable disease
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
โรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง (NCDs) เป็ นโรคที่กาลังเป็ นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุขของประเทศ
ได้ แก่ กลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือดหมายถึงโรคหัวใจขาดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน กลุม่ โรคดังกล่าวเป็ นภัยเงียบที่สง่ ผลต่อสุขภาพทาให้ เกิดการเจ็บป่ วย
ความพิการ สูญเสียสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และยังเป็ นภาระการดูแลรักษาพยาบาล และค่าใช้ จา่ ยทัง้
ของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนตายก่อนวัยอันควรในปี พ.ศ. 2574 องค์การอนามัย
โลกทานายว่า ประชากรโลก จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจสูงถึงจานวน 23 ล้ าน
คนในปี 2557 เช่นเดียวกับ ประเทศไทยมีรายงานว่าคนไทย ป่ วยด้ วยโรคหัวใจขาดเลือด264,820 คน
โรคหลอดเลือดสมอง 228,836 คน โรคเบาหวาน 670,664 คน โรคความดันโลหิตสูง 1,014,231 คน
และผู้เสียชีวิตด้ วยโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
18,079;25,114;11,389 และ 7,115 คนตามลาดับ สาเหตุสาคัญของโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังนันมาจาก
้
ปัจจัยเสี่ยงทางด้ านพฤติกรรม ได้ แก่ การบริโภคยาสูบ การดื่มเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ การบริโภค
อาหารที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ความเครี ยดเรื อ้ รัง ร่วมกับการมีปัญหา
สุขภาพ ได้ แก่ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ระดับน ้าตาลในเลือดสูง ภาวะน ้าหนักเกินและอ้ วน
(Voutvongchai, (Editor). 2017). รายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าในปี พ.ศ.
2548 ถึง พ.ศ.2557 คนไทยมีภาวะน ้า หนักตัวเกิน เพิ่มขึ ้น จากร้ อยละ 28 เป็ นร้ อยละ 38 และมีภาวะ
น ้า ตาลในเลือดสูงเพิ่มขึ ้น จากร้ อยละ 6.9 เป็ น 8.9 ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง 2557ทังนี
้ ้ล้ วนเกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น การบริโภคยาสูบ การขาดการออกกา ลังกาย การดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ในปริมาณอันตราย และการบริโภคอาหารที่ไม่ดีตอ่ สุขภาพ เป็ นต้ น (Voutvongchai,
(Editor),2017).; Department of Disease Controls (2013)
จากนโยบายการเปิ ดเสรี ทางการค้ าของประเทศในกลุม่ สมาคมอาเซียน ทาให้ มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความมัง่ คัง่ ทางการค้ า ประชาชนต่างหันมาประกอบอาชีพที่เน้ นการแข่งขันและดา รงชีวิต
ด้ วยความเร่งรี บ จนขาดการเอาใจใส่ ดูแล ป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่ถกู ต้ อง การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม เกินความพอดีและมากเกิน
ความต้ องการของร่างกายจนเกิดการสะสมเป็ นไขมัน ทาให้ เกิดภาวะน ้าหนักเกินและโรคอ้ วน การขาด
การออกกา ลังกาย วิถีชีวิตที่เร่งรี บทาให้ ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ การสูบบุหรี่ และดื่ม สุรารวมถึง
การใช้ สารเสพติด จะทา ให้ เกิดการเจ็บป่ วยจนการเป็ นโรคเรื อ้ รัง พิการ หรื อเสียชีวิต เป็ นภาระที่ต้อง
มีคา่ ใช้ จา่ ยทางด้ านสุขภาพที่สงู ขึ ้นจนทา ให้ ประเทศต้ องสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในการ
ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่ วย (Vihokthor, & Puanvad, 2018) ซึง่ การเกิดโรคเรื อ้ รัง
สามารถเกิดขึ ้น ได้ กบั ทุกกลุ่มวัย ไม่เว้ นแม้ แต่ผ้ ทู ี่อยูใ่ นวัยเจริญเติบโตเป็ นหนุม่ สาว และกา ลังศึกษา
อยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัย ซึง่ พบว่าผู้ที่อยูใ่ นวัยผู้ใหญ่ตอนต้ นและอยูใ่ นวัยเรี ยน มักมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ISSN 2651-1312

23

24

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการป้ องกันโรคไม่ ติดต่ อเรื อ้ รั งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
The Study of Non – Communicable Disease Prevention Behaviors of Students of Chaiyaphum Rajabhat University

เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์ การขาดการออกกา ลังกาย การใช้ สาร
เสพติด หรื อการจัดการความเครี ยดไม่ถกู วิธี สอดคล้ องกับการศึกษาของ (Pongpipat, Yantaragorn.
& Pukkama, 2017). เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รายงานว่า
นักศึกษามีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ม ที่ไม่เหมาะสม ได้ แก่ การรับประทานอาหารไม่
ครบ 3 มื ้อ ส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารมื ้อเช้ า การเติม น ้าตาล และน ้าปลาเพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร
มากเกินไป การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง น ้าอัดลม และอาหารจานด่วนและขนมกรุบกรอบ/ ขบ
เคี ้ยว ซึง่ จะส่งผลต่อสุขภาพได้ ในระยะยาว นักศึกษาที่มีภาวะความเครี ยด บางส่วนที่มีพฤติกรรมการ
จัดการกับความเครี ยดที่เสี่ยงต่อสุขภาวะ เช่น การดื่มสุราหรื อ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และไป
เที่ยวแหล่งบริ การ รวมถึงการมีพฤติกรรมในการดื่มเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ก่อนขับขี่ยานพาหนะ
(Pongpipat, Yantaragorn, & Pukkama, 2017). พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
ของนักศึกษาพยาบาล โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 2.08 , S.D. =0.18) และ ส่วนใหญ่มีภาวะ
ความเครี ยด (X= 2.32 , S.D. =0.28) การชอบนอนมากกว่าการออกกาลังกาย คิดเป็ นร้ อยละ 44.8
(X= 1.59 ,S.D. =0.56) ชอบรับประทานขนมหวานปฏิบตั เิ ป็ นประจา คิดเป็ นร้ อยละ 40.8 (X = 1.61
, S.D. = 0.53) และการชอบดื่มน ้าอัดลม น ้าหวานปฏิบตั เิ ป็ นประจาคิดเป็ นร้ อยละ 37.7 (X = 1.67,
S.D. = 0.57) และการศึกษาของ Detyotin, A. (2018). โดยการมีพฤติกรรมเสี่ยงตังแต่
้ วยั หนุม่ สาว
อาจส่งผลให้ เกิดปัญหาโรค เรื อ้ รังที่รุนแรงมากขึ ้น ในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุได้ ในอนาคต เช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาปัจจัยต่างๆ กับการป่ วยด้ วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พบว่า เพศ อายุ การ
บริโภคอาหาร การออกกาลัง การออกแรงเคลื่อนไหวร่างกาย เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการป่ วยด้ วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และ การบริ โภค
อาหารที่ถกู ต้ องในระดับต่า มีโอกาสเสี่ยงต่อการป่ วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็ น
1.54 เท่า ของการบริโภคอาหารที่ถกู ต้ องในระดับสูง (95% CI: 1.15 - 2.06) (Khongtong, 2018)
การจัดการกับปัญหาสุขภาพแนวใหม่ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติได้ การศึกษาเกี่ยวความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้ องที่ตามหลัก 3อ.2ส. (พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การ
ออกลังกาย การจัดการความเครี ยด การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา) ของกลุม่ มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป มี
ความสาคัญทาให้ เข้ าใจสามารถวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบตั ิ และจัดการตนเอง รวมทังสามารถชี
้
้แนะ
เรื่ องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน ดังนันจึ
้ งต้ องสร้ างความตระหนักในการป้องกันโรคจึงเป็ น
สิ่งที่สาคัญที่ทกุ คนควรตระหนักเนื่องจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะช่วยในการป้องกันการเกิดโรค
เรื อ้ รัง ทาให้ บคุ คลมีชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ การดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีจงึ เป็ นกลไกสาคัญที่จะช่วยให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของทุกคนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ ตนเองมี สุขภาพ
และการคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา เนื่องมาจากบุคคลต้ องมีการศึกษาหาวิธีการต่างๆที่จะช่วยปกป้อง
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สุขภาพเพื่อไม่ให้ เกิดการเจ็บป่ วยด้ วยโรคต่างๆ หรื อถึงแม้ วา่ จะเจ็บป่ วยก็จะพยายามดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองให้ กลับสูภ่ าวะปกติให้ เร็วที่สดุ (Lertsakomsiri & hampunyo, 2017) ดังนัน้ หากนักศึกษาได้ เริ่ม
ดูแลเอาใจใส่สขุ ภาพของตนเอง การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ตระหนักรู้ในข้ อควรปฏิบตั แิ ละมีทกั ษะใน
การดูแลตนเอง จะช่วยลดปั จจัยเสี่ยงต่างๆ ช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื อ้ รังได้ เป็ นต้ น(Lalun, Pummarak
& Wuttiso, 2018) การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของนักศึกษาจึงเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็ น
ต้ นแบบด้ านการป้องกันโรคต่างๆที่ดีได้ ในอนาคต การมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเรื อ้ รังเป็ นประเด็น
สาคัญที่ผ้ วู ิจยั ได้ ตระหนักว่าการมีพฤติกรรมการป้องกันโรค ความรับผิดชอบด้ านสุขภาพเป็ นเรื่ องที่
สาคัญเป็ นอย่างยิ่งทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต การมีสขุ ภาพที่ดีและแข็งแรงขึ ้นอยูก่ บั ตัวของนักศึกษา
เป็ นสาคัญ นาไปสูก่ ารเป็ นต้ นแบบด้ านสุขภาพที่ดีได้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจในการที่จะศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพในการป้องกันโรคเรื อ้ รัง โดยเฉพาะพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรื อ้ รังในของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาวางแผน ช่วยในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและ
เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ชันปี
้
ภาวะสุขภาพ
- โรคประจาตัว
- ดัชนีมวลกาย
- ความดันโลหิต
- โรคทางกรรมพันธุ์

พฤติกรรมสุขภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมสุข ภาพในการ
ป้องกัน โรคไม่ติด ต่อเรื อ้ รัง ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชากรที่ศกึ ษา คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ขึ ้นทะเบียน ปี การศึกษา 2560
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กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษา ผู้วิจยั ทาการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้ วยวิธีการสุม่ อย่างแบบกลุม่
(Cluster randomizes sampling) ในนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาแนกตามสัดส่วนของคณะ และชัน้
ปี การคานวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้ ตารางสาเร็จรูปของ เครชี และมอร์ แกน เปรี ยบเทียบขนาดตัวอย่าง
จากประชากรทังหมด
้
3,035 คน เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เท่ากับ 331 ราย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถามข้ อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
1) แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นสาหรับรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วน
บุคคล และภาวะสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ ชันปี
้ โรคประจาตัว ประวัติโรคทาง
พันธุกรรม ค่าความดันโลหิต น ้าหนัก ส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย
2) แบบสอบถามข้ อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ผู้วิจัยสร้ างขึ ้นเอง จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง
ประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมสุขภาพ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรับประทานอาหาร ด้ านการ
ออกกาลังกาย ด้ านการนอนหลับ ด้ านการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และด้ านการสูบบุหรี่ โดยลักษณะ
การตอบค าถามของแบบสอบถาม ด้ านการรั บ ประทานอาหาร และการออกก าลัง กาย เป็ น แบบ
ประมาณค่า 4 ระดับ คือ บ่อยมาก บ่อย นานๆ ครัง้ และไม่ปฏิบตั ิ ส่วนด้ านการนอนหลับ เป็ นการ
เลือกตอบแบบมีตวั เลือก 3 ตัวเลือก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบค่าความตรง ผู้วิจยั ดาเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content validity)
โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3 ท่าน เป็ น อาจารย์ ที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญเกี่ ย วกับ โรคไม่ติด ต่อ เรื อ้ รัง และ
ดาเนินการปรับแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จนมีค่าความตรงเชิงเนือ้ หาระหว่าง
0.66 -1.00
การตรวจสอบค่าความเที่ยง ผู้วิจยั ดาเนินการนาแบบสอบไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างที่จะใช้ ในการวิจยั จานวน 30 ราย และวิเคราะห์ความสอดคล้ อง
ภายในด้ วย Cronbach’s Alpha Coefficient (p < .05) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.72
การพิทักษ์ สิทธิ์
ผู้วิจัย ด าเนิ น การด้ านจริ ย ธรรมการวิจัย โดยน าเสนอโครงร่ า งวิจัย และเครื่ อ งมื อ วิจัย ต่ อ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและ
ได้ รับการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เลขที่ 9/2560
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การรวบรวมข้ อมูล
ด าเนิ น การชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ แ ละรายละเอี ย ดวิ ธี ด าเนิ น การวิจัยแก่ ก ลุ่ม ตัวอย่าง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถปฏิเสธการให้ ข้อมูลโดยไม่ต้องบอกเหตุผล ซึ่งการไม่สมัครใจจะไม่มีผลใดๆ ต่อการ
ดูแลหรื อสิทธิ์ ของนักศึกษาที่ได้ รับอยู่ ทังนี
้ ้ผลจากการวิจยั จะนาเสนอในภาพรวมโดยไม่มีการระบุชื่อ
ของกลุม่ ตัวอย่าง
เก็บรวมรวมข้ อมูลด้ วย แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป และ แบบสอบถาม ข้ อมูลด้ านสุขภาพและ
ตรวจร่างกายของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติบรรยาย ของตัวแปรข้ อมูลทัว่ ไป ภาวะสุขภาพ และ
พฤติกรรมสุขภาพ ด้ วยค่าการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 260 ราย คิดเป็ น ร้ อยละ 78.55 มีอายุระหว่าง
18 - 27 ปี ( 𝑥 = 21.0, S.D. = 1.50) จาแนกเป็ นผู้ที่กาลังศึกษาชันปี
้ 4 จานวน 108 ราย คิดเป็ นร้ อย
ละ 32.63 ส่วนใหญ่ มีภ าวะสุขภาพแข็งแรง จานวน 260 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 96.9 มีโรคประจาตัว
จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 ส่วนใหญ่มีคา่ ดัชนีมวลกายจัดอยูใ่ นกลุม่ ผอม จานวน 222 ราย
คิ ด เป็ นร้ อยละ 67.1 มี ภาวะความดัน โลหิ ต สูง จ านวน 6 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.8 มี ป ระวัติ
กรรมพันธุ์โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จานวน 68 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 20.6 จานวน 57
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 17.2 ตามลาดับ การตรวจสุขภาพ ส่วนใหญ่ ไม่เคย ตรวจสุขภาพ จานวน 176
ราย คิดเป็ น ร้ อยละ 53.17
2. ข้ อมูลพฤติกรรมการป้ องกันโรคไม่ ติดต่ อเรื อ้ รั ง ดังนี ้
1) ด้ านการรั บประทานอาหารและเครื่ องดื่ม ส่วนใหญ่ พฤติกรรมเสี่ยงด้ านการ
รับประทานอาหารในระดับปานกลาง จานวน 196 รายคิดเป็ น ร้ อยละ 59.6 ดังรายละเอียดตามตาราง
ที่ 1 ปริ ม าณการดื่ม นา้ ต่อวัน 5-8 แก้ ว จานวน 226 ราย คิดเป็ น ร้ อยละ 68.28 รับประทานอาหาร
จานวน 3 มื ้อ จานวน 243 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 92.1 การรับประทานอาหารตรงเวลาจานวน 227 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ68.58 รสชาติอาหารที่ ช อบรับประทานกลุ่ม ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี
จานวน 331 รายส่วนใหญ่ รับประทานอาหารรสหวาน/ของหวาน ขนม บ่อย/ค่อนข้ างบ่อยจานวน
185 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 55.9 รับประทานอาหารรสเค็ม และอาหารมัน กะทิหรื ออาหารทอด นาน ๆ
ครั ง้ จ านวน 143 ราย จ านวน 146 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 43.2 และร้ อยละ 44.1 ตามล าดับ และ
รับประทานอาหารเผ็ดจัด บ่อย/ค่อนข้ างบ่อย จานวน 144 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 43.5 ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงด้ านการรับประทานอาหาร(n = 331)
พฤติกรรมเสี่ยงด้ านการรับประทานอาหาร
จานวน
ร้ อยละ
เสี่ยงมาก
86
26.1
เสี่ยงปานกลาง
196
59.6
เสี่ยงน้ อย/ดี
47
14.3
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรสชาติอาหารที่ชอบรับประทาน (n = 331)
รสชาติอาหาร
- รสหวาน/ของหวาน
- รสเค็ม
- มัน/กะทิ/ทอด
- เผ็ดจัด

ทุกมือ้ /
บ่ อยมาก
37(11.2)
12(3.6)
26(7.9)
43(13.0)

บ่ อย/
ค่ อนข้ างบ่ อย
185(55.9)
140(42.3)
144(43.5)
144(43.5)

นาน ๆ ครัง้
92(43.4)
143(43.2)
146(44.1)
116(35.0)

ไม่ เลย
3(0.9)
22(6.6)
15(4.5)
28(8.4)

Mean
2.15
2.64
2.37
2.33

S.D.

แปลผล

0.65
1.86
0.65
0.81

บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย

ประเภทอาหารที่รับประทาน ส่วนใหญ่รับประทานอาหารประเภทปลาและประเภทเนื ้อหมู
บ่อย/ค่อนข้ างบ่อย จานวน 157 ราย จานวน 175 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 47.4 และร้ อยละ 52.9
ตามลาดับ รับประทานอาหารประเภทเนื ้อวัว นานๆครัง้ จานวน 199 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 60.1
รับประทานอาหารประเภทเนื ้อไก่และประเภทไข่ บ่อยหรื อค่อนข้ างบ่อย จานวน 218 ราย จานวน 196
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 65.9 และร้ อยละ 59.2 ตามลาดับ รับประทานอาหารประเภทอาหารทะเล นานๆ
ครัง้ จานวน 149 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 45.0 การรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ บ่อย/ค่อนข้ าง
บ่อย จานวน 166 รายและจานวน 186 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 50.2 และ ร้ อยละ 56.2 ตามลาดับดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามประเภทอาหารที่ชอบรับประทาน (n = 331)
ประเภทอาหาร
-

ปลา
เนื ้อหมู
เนื ้อวัว
เผ็ดจัด
เนื ้อไก่
ไข่
อาหารทะเล
ผัก
ผลไม้

ทุกวัน/บ่ อย
มาก
38(11.5)
131(39.6)
10(3.0)
43(13.0)
53(16.0)
100(30.2)
31(9.4)
119(36.0)
92(27.8)

บ่ อย/ค่ อนข้ าง
บ่ อย
157(47.4)
175(52.9)
67(20.2)
144(43.5)
218(65.9)
196(59.2)
131(39.6)
166(50.2)
186(56.2)

นาน ๆ ครัง้

ไม่ กินเลย

Mean

S.D.

แปลผล

121(36.6)
10(3.0)
199(60.1)
116(35.0)
43(13.0)
18(5.4)
149(45.0)
29(8.8)
38(11.5)

0
1(0.3)
41(12.4)
28(8.4)
3(0.9)
3(0.9)
6(1.8)
3(0.9)
1(0.3)

2.25
1.62
2.86
2.33
1.89
1.74
2.42
1.76
1.86

0.66
0.62
0.74
0.81
0.61
0.66
0.71
0.72
0.69

บ่อย
บ่อยมาก
บ่อย
บ่อย
บ่อยมาก
บ่อยมาก
บ่อย
บ่อยมาก
บ่อยมาก
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ประเภทเครื่ องดื่ม ส่วนใหญ่ชอบดื่มน ้าหวาน บ่อย/ค่อยข้ างน้ อยจานวน 176 ราย คิดเป็ นร้ อย
ละ 53.2 ดื่มน ้าอัดลม และดื่มน ้าชา กาแฟ นานๆครัง้ จานวน 135 ราย จานวน 140 ราย คิดเป็ นร้ อย
ละ 40.8 และร้ อยละ 42.5 ตามลาดับ ไม่ดื่มเครื่ องดื่มชูกาลัง จานวน 168 ราย คิดเป็ นร้ อยละ50.8
ดื่มน ้าขิง น ้าเก็กฮวยนานๆ ครัง้ จานวน 58 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 76.3 ดื่มน ้าผลไม้ และดื่มนม เครื่ องดื่ม
ไมโลโอวัลติน บ่อย/ค่อยข้ างบ่อย จานวน 168 ราย จานวน 179 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 50.8 และร้ อยละ
54.1 ตามลาดับ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามประเภทเครื่องดื่มที่ชอบ (n = 331)
ทุกวัน/
บ่ อย/ค่ อนข้ าง
ประเภทเครื่องดื่ม
นาน ๆ ครัง้
ไม่ ด่ ืมเลย
บ่ อยมาก
น้ อย
- น ้าหวาน
47(14.2)
176(53.2)
89(26.9)
5(1.5)
- น ้าอัดลม
35(10.6)
132(39.9)
135(40.8)
15(4.5)
- น ้าชา กาแฟ
26(7.9)
108(32.6)
140(42.3)
43(13.0)
- เครื่องชูกาลัง
5(1.5)
31(9.4)
113(34.1)
168(50.8)
- น ้าขิง/เก็กฮวย
11(3.3)
51(15.4)
155(46.8)
100(30.2)
- น ้าผลไม้
43(13.0)
168(50.8)
100(30.2)
6(1.8)
- นม ไมโลโอวัลติน
67(20.2)
179(54.1)
63(19.0)
8(2.4)

Mean
2.15
2.39
2.62
3.34
3.13
2.19
2.10

S.D.
0.71
0.78
0.85
0.74
0.76
0.70
0.76

แปลผล
บ่อย
บ่อย
บ่อย
นานๆครัง้
นานๆครัง้
บ่อย
บ่อย

วิธีการปรุ งอาหาร ส่วนใหญ่ เลือกวิธีการปรุ งอาหารโดยการต้ ม บ่อย/ค่อยข้ างบ่อย จานวน
201 ราย คิดเป็ นร้ อยละ60.7 เลือกวิธีการปรุงอาหารโดยการนึ่งหรื อตุน่ และการอบ นานๆครัง้ จานวน
150 ราย จานวน 190 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 45.3และ ร้ อยละ 57.4 ตามลาดับเลือกวิธีการปรุงอาหารโดย
การปิ ง้ ย่าง หรื อ เผา การทอด และการผัด บ่อยหรื อค่อนข้ างบ่อย จานวน 185 ราย จานวน 177ราย
และจ านวน 169 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 55.9 53.5 และร้ อยละ 5.11 ตามล าดับ ดังรายละเอี ยดตาม
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามวิธีการปรุงอาหารที่ชอบรับประทาน (n = 331)
ประเภทวิธีการปรุ ง ทุกมือ้ /บ่ อย บ่ อย/ค่ อนข้ าง
นาน ๆ ครัง้
ไม่ ใช้ เลย
Mean
อาหาร
มาก
บ่ อย
- ต้ ม
60 (18.1)
201(60.7)
55(16.6)
1.95
- นึ่ง/ตุน่
31(9.4)
135(40.8)
150(45.3)
2.35
- อบ
18(5.4)
100(30.2)
190(57.4)
8(2.4)
2.58
- ปิ ง้ /ย่าง/เผา
49(14.8)
185(55.9)
81(24.5)
1(0.3)
2.12
- ทอด
82(24.8)
177(53.5)
55(16.6)
2(0.6)
1.93
- ผัด
119(36.0)
169(51.1)
24(7.3)
4(1.2)
1.73

S.D.
0.64
0.68
0.64
0.65
0.70
0.69

แปลผล
บ่อยมาก
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อยมาก
บ่อยมาก

2) ด้ า นการออกก าลั งกาย ส่วนใหญ่ มี การออกกาลัง กาย(น้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อ สัป ดาห์ )
จานวน 113 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 47.28 ไม่ออกกาลังกายเลยจ านวน 92 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 27.79
เหตุผลของการไม่ออกกาลังกาย ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มีเวลา ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมการออกกาลังกาย(N=331)
พฤติกรรมการออกกาลังกาย

จานวน

ร้ อยละ

-

ออกกาลังกายทุกวัน
ออกกาลังกายบ่อยมาก(3-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์)

15
21

6.27
8.78

-

ออกกาลังกายบ่อย(1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์)

54

16.32

-

ออกกาลังกายน้ อย(น้ อยกว่า1 ครัง้ ต่อสัปดาห์)

113

47.28

-

ออกกาลังกายนาน ๆ ครัง้ (ไม่สม่าเสมอ)

108

45.18

-

ไม่ออกกาลังกายเลย

92

27.79

3) การพักผ่ อน การจัดการความเครียด กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 331 รายส่วนใหญ่มีการผักผ่อนโดยการฟั งเพลง ดูทีวี ดูหนัง ตามลาดับงานอดิเรก ส่วนใหญ่
อ่านหนังสือ ปลูกต้ นไม้ การจัดการความเครี ยดส่วนใหญ่มีการจัดการความเครี ยดโดยการคุยกับเพื่อน
คุยกับคนในครอบครัว และเที่ยวนอกบ้ านมีการคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาน้ อย
4) ด้ านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
331 รายส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จานวน 203 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 61.32
เคยดื่มแล้ วเลิก จานวน 37 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 11.17 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จานวน
91 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 27.49 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(n = 331)
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จานวน
ไม่ดื่ม
203
เคยดื่มแล้ วเลิก
37
ดื่ม (n = 91)
- ดื่มทุกวัน
1
- บ่อยมาก 3-6 ครัง้ /สัปดาห์
9
- บ่อย 1-2 ครัง้ /สัปดาห์
16
- นานๆ ครัง้
43

ร้ อยละ
61.32
11.17
27.49

5) ด้ านการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ไม่สบู บุหรี่ จานวน 300 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 90.33 เคยสูบ
แล้ วเลิก จานวน 23 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 6.94 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จานวน 9 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
2.71 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่(N=331)
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
-

ไม่สบู
สูบ
เคยสูบแล้ วเลิก

จานวน

ร้ อยละ

300
9
23

90.33
2.71
6.94

การอภิปรายผล
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพแข็งแรง ร้ อยละ 96.9
อาจเนื่องมาจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษายังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ใช่กลุม่ เสี่ยงของ
โรคเรื อ้ รัง ที่มกั พบในกลุม่ อายุ 35 ปี ขึ ้นไป นอกจากนี ้การศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะข้ อมูลในด้ านสุข
ภาพประกอบกับการเผยแพร่สื่อทางด้ านสุขภาพเข้ ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน ดังนัน้
การเข้ าถึงข้ อมูลด้ านสุขภาพจึงเป็ นปัจจัยที่สาคัญ รวมทังนั
้ กศึกษามีความใส่ใจในการดูแลตนเองและ
มีความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง จึงทาให้ นกั ศึกษาส่วนใหญ่นนมี
ั ้ พฤติกรรมการป้องกันโรคได้ ดี
2. พฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง พบว่า 1) ส่วนใหญ่รับประทานรสหวาน บ่อย/
ค่อนข้ างบ่อย จานวน185 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 55.9 การรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม การเลือก
รั บ ประทานอาหารเหมาะสมกั บ พลั ง งานที่ ใ ช้ ในแต่ ล ะวั น โดยเป็ นอาหารที่ ล ดความหวาน
(Musikthong, et al., 2010) นักศึกษามีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่เหมาะสม ได้ แก่
การรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื ้อ ส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารมือเช้ า การเติมน ้าตาล และน ้าปลา
เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารมากเกินไป การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง น ้าอัดลม และอาหารจานด่วน
และขนมกรุ บกรอบ/ ขบเคี ้ยว ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพได้ ในระยะยาว (Lalun, Pummarak, & Wuttiso,
2018). 2) การออกก าลั ง กาย อย่ า งสม่ า เสมอและมี กิ จ กรรมทางร่ า งกายที่ เคลื่ อ นไหว อย่ า ง
กระฉับกระเฉง ใช้ เวลาวันละ 30 นาที อย่างน้ อย 5 วันต่อสัปดาห์ ลดกิจกรรมนัง่ ๆนอนๆ เช่น การดู
โทรทัศน์ การเล่นคอมพิวเตอร์ ไม่ควรเกิน 2 ชัว่ โมง แล้ วให้ ลุกมาเดิน การบริ หารคอ/ แขน /ขา เพื่อเพิ่ม
การเคลื่อนไหว และลดอาการเมื่อย เกร็ งได้ 3) ด้ านอารมณ์ การจัดการความเครี ยด และการพักผ่อน
ส่วนใหญ่มีการผักผ่อนโดยการฟั งเพลง ดูทีวี ดูหนัง ตามลาดับ งานอดิเรกส่วนใหญ่อ่านหนังสือ ปลูก
ต้ นไม้ การจัดการความเครี ยด ส่วนใหญ่ มี การจัดการความเครี ยดได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
Pongpipat.S, Yantaragorn.P and Pukkama,T.( 2017 ). พบว่า ส่ว นใหญ่ ส ามารถจัด การได้ อ ย่า ง
เหมาะสมแต่ยงั มีบางส่วนที่มีพฤติกรรมการจัดการกับความเครี ยดที่เสี่ยงต่อสุขภาพ อารมณ์ ทุกคนใน
ครอบครัวไม่เครี ยด ไม่โกรธ ไม่โมโหง่าย สร้ างเสริ ม ชี วิตครอบครัวให้ มี ความสุข ร่ วมกัน แก้ ปั ญ หา
ครอบครัวที่เกิดขึ ้นด้ วยความเข้ าใจกัน การมีครอบครัวที่มีความอบอุ่น เป็ นการรักษาสุขภาพจิต และ
ควรเลือกวิธีการจัดการความเครี ยดทัง้ จากที่บ้านและที่ทางานอย่างเหมาะสม เช่น การทาสมาธิ ฟั ง
เพลง ปรึ กษาผู้ที่ไว้ ใจได้ 4) ดื่มสุรา เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 27.5 เคยดื่มแล้ วเลิกร้ อยละ 11.2
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การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในการป้ องกันโรคไม่ ติดต่ อเรื อ้ รั งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
The Study of Non – Communicable Disease Prevention Behaviors of Students of Chaiyaphum Rajabhat University

สอดคล้ องกับการศึกษาของ Pongpipat.S, Yantaragorn.P and Pukkama,T.(2017). พบว่า บางส่วน
ยังดื่มสุรา ซึ่งการลดหรื องดการดื่มสุราและเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาดว่าจะช่วยลดการเกิดโรคไม่
ติดต่อ และการเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทางถนน เนื่องจากการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นปั จจัยสาคัญที่
เป็ นสาเหตุของการเสี ยชี วิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมายอัตราการดื่ม เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ปริ ม าณอัน ตรายลดลงร้ อยละ 10 และ 5)การสูบ บุห รี่ พบว่า มี พ ฤติ ก รรมการสูบ บุห รี่ ร้อยละ 2.7
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Pongpipat.S, Yantaragorn.P and Pukkama,T.(2017). พบว่า ส่วนใหญ่
ไม่สบู บุหรี่ ในส่วนที่สบู บุหรี่ มีความคิดที่จะเลิกสูบในอนาคต
ข้ อเสนอแนะ
สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนกิจกรรมด้ านการออกกาลังกาย รณรงค์ลดการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหรี่ และการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความเครี ยดอย่างสร้ างสรรค์แก่นกั ศึกษา มี
ระบบการเฝ้าระวังปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพด้ วยการดาเนินการอย่างใกล้ ชิดโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา พร้ อมจัดให้ มีนโยบายการตรวจสุขภาพประจาปี แก่นกั ศึกษา
การศึกษาครัง้ ต่อไป/ในอนาคต ควรศึกษาปั จจัยในการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคของ
นัก ศึกษา ในรู ป แบบการวิ จัย ที่ ห ลากหลาย เช่น การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพร่ วมกับ การวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ
เนื่องจากเป็ นการศึกษาด้ านพฤติกรรม หรื อการใช้ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ
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