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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหาร และปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วิธีด�ำเนินการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 170 คน สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน
พิสยั ควอไทล์ การทดสอบแมน-วิทนีย์ ยู และการทดสอบครัสคาล-วัลลิส ก�ำหนดค่า p น้อยกว่า 0.05 ว่ามีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
ผลการวิจัย: พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาแพทย์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 84.1 ระดับดี ร้อยละ 15.9
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี ร้อยละ 60.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 38.2 และระดับไม่ดี
ร้อยละ 1.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าเวลาเริ่มคาบเรียน อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับ การบริโภคอาหาร
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุป: นักศึกษาแพทย์มพี ฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับปานกลาง และทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารอยูร่ ะดับดี
เวลาเริ่มคาบเรียน อายุ และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ทีแ่ ตกต่างกัน ผลการศึกษานีส้ ามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการวางแผนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและรณรงค์เกีย่ วกับ
การบริโภคอาหารในนักศึกษาแพทย์ให้เหมาะสมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
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Abstract

Objective: To study the food consumption behaviors, attitudes towards food consumption and
factors relating to food consumption behaviors of third-year to fifth-year medical students
at the Faculty of Medicine Vajira Hospital.
Methods: The study design was cross-sectional descriptive study. The data were collected by
questionnaires. The samples were a total of 170 third-year to fifth-year medical students,
Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, academic year 2016.
Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, median,
interquartile range, Mann-Whitney U Test, and Kruskal-Wallis Test, p-value less than 0.05
was considered statistically significant.
Results: The food consumption behaviors of medical students had a moderate level (84.1%),
good level (15.9%). The attitudes towards food consumption had a good level (60.0%),
moderate level (38.2%), and low level (1.8%). Class times start, age, and attitudes towards
food consumption were factors associated with food consumption behaviors at the 0.05
significant level.
Conclusion: The food consumption behaviors of medical students had a moderate level and
attitudes towards food consumption had a good level. Medical students had class times start,
age, and attitudes towards food differed were different in food consumption behaviors.
These findings should be used to promote appropriate food consumption behaviors of
medical students.
Keywords: food consumption behaviors, attitudes towards food consumption
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พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ เ หมาะสมตามหลั ก
โภชนาการถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการมีสขุ ภาพทีด่ ี อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ที่มีการอาศัยอยู่เป็นสังคมเมืองมากขึ้น ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ที่เร่งรีบรวมถึงรูปแบบการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิ ม ที่ นิ ย มปรุ ง บริ โ ภคเองเป็ น การซื้ อ บริ โ ภคแทน
โดยเฉพาะอาหารจานด่วนหรืออาหารส�ำเร็จรูป1 ส่วนหนึง่ เป็น
ผลจากการรับวัฒนธรรมการบริโภคของประเทศทางตะวันตก
และกระแสค่านิยมโซเชียล2 นอกจากนี้ปัจจัยทางอาชีพและ
ความรู้ทางด้านโภชนาการยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การบริโภคที่ไม่เหมาะสม3 นักศึกษาแพทย์และบุคคลากร
ทางการแพทย์แม้วา่ จะมีความรูท้ างโภชนาการในระดับดี แต่ดว้ ย
รูปแบบการเรียนทีค่ อ่ นข้างหนักและลักษณะงานทีต่ อ้ งให้บริการ
ผูป้ ว่ ยทีม่ จี �ำนวนมากท�ำให้มเี วลาจ�ำกัดในการเลือกบริโภคอาหาร
ส่งผลต่อรูปแบบพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม
ประกอบกับการเติบโตทางด้านธุรกิจอาหารท�ำให้มคี วามสะดวก
ในการซื้ อ อาหารจากร้ า นสะดวกซื้ อ ที่ พ ร้ อ มบริ โ ภคหรื อ
รับประทานอาหารจากร้านบุฟเฟ่ต์ ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดในเรื่อง
โภชนาการที่มักมีคุณค่าด้อยกว่าอาหารที่ปรุงรับประทานเอง
และอาจส่งผลต่อสุขภาพกายตามมา4-7 จากการส�ำรวจพฤติกรรม
การบริ โ ภคอาหารของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบว่ า
ประชากรอายุ 15 - 24 ปี มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
มือ้ หลักในแต่ละวันครบ 3 มือ้ ตำ�่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับช่วงอายุอนื่ ๆ
ร้อยละ 86.7 สิง่ ทีค่ �ำนึงถึงเป็นอันดับแรกในเลือกซือ้ อาหารคือ
รสชาติของอาหาร ร้อยละ 23.7 และความชอบ ร้อยละ 19.8
แต่กลับให้ความส�ำคัญในการเลือกซือ้ อาหารโดยค�ำนึงถึงคุณค่า
ทางโภชนาการในอัตราที่ต�่ำ ร้อยละ 10.08
จากการศึกษาวิจยั พฤติกรรรมการบริโภคอาหารในสาย
วิชาชีพด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ เช่น การศึกษาของ
จงกลวรรณ มุสกิ ทอง และคณะ5 เกีย่ วกับความรูท้ างโภชนาการ
ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ
ภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความรู้ทาง
โภชนาการและทัศนคติตอ่ อาหารโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ร้อยละ 67.2 และ 77.6 ตามล�ำดับ และระดับพฤติกรรม
การรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม ร้อยละ 57.4

โดยทัศนคติต่ออาหารมีความสัมพันธ์กับอายุ (p < 0.01) และ
ภาวะโภชนาการ (p < 0.05) นพวรรณ เปียซื่อ และคณะ3
ศึ ก ษาความรู ้ ท างโภชนาการ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ อาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของ
นักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติโดยรวม
เกี่ ย วกั บ อาหารค่ อ นข้ า งดี ร้ อ ยละ 82.9 แต่ มี พ ฤติ ก รรม
การรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม ร้อยละ 54.2
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมบริ โ ภคอาหารของนั ก ศึ ก ษาแพทย์
ประเทศซูดาน9 พบว่านักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.0 และ
อุปสรรคส�ำคัญต่อการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพคือ การมีเวลาไม่เพียงพอ ร้อยละ 38.0 และมี
ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไม่เพียงพอ
ร้อยละ 22.0 El-Gilany, et al.10 ศึกษาความชุกและการรับรู้
การบริโภคอาหารฟาสต์ฟดู้ ของนักศึกษาแพทย์ประเทศอียปิ ต์
พบว่า ร้อยละ 51.0 บริโภคอาหารฟาสต์ฟดู้ เนือ่ งจากประหยัดเวลา
อร่อย และราคาไม่แพง และปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟดู้ คือ การเรียนในชัน้ คลินกิ (OR = 1.7, 95%CI 1.3 - 2.3,
p = 0.001) และเศรษฐานะทางสังคมดี (OR = 7.1, 95%CI
4.6-10.9, p < 0.001) Ackuaku-Dogbe and Abaidoo11
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารเช้ า ในนั ก ศึ ก ษาแพทย์
พบว่าโดยรวมมีพฤติกรรมการไม่บริโภคอาหารเช้า ร้อยละ 71.9
แบ่งเป็นความชุกของการไม่บริโภคอาหารเช้าในนักศึกษา
แพทย์ชั้นปรีคลินิก ร้อยละ 76.6 ชั้นคลินิก ร้อยละ 67.5 และ
เพศหญิง ร้อยละ 74.6 เพศชาย ร้อยละ 70.4 โดยระดับชั้นปี
(p = 0.001) และเพศ (p = 0.028) เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการไม่บริโภคอาหารเช้า จากการศึกษาดังกล่าว
มาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า บุ ค ลากรสายวิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพยั ง คง
มีพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่น�ำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาภาวะ
โภชนาการและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมา ที่ผ่านมาการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารในนักศึกษาแพทย์ยังมี จ�ำกั ด
ในประเทศเมื่อเทียบกับการศึกษาในประชากรกลุ่มอื่น
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ความส�ำคั ญ ของพฤติ ก รรม
การบริโภคอาหารในนักศึกษาแพทย์ ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มี
บทบาทส�ำคัญและเป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ต่อประชาชน จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

กานต์ ลิ้มศิริสวัสดิ์ กอบธัญ คงธนารัตน์ ณภัทร วงษ์มาตย์ ธีรภัทร กุณฑลบุตร เปรมอนันต์ สินชัยพานิช อฏวี ตั้งพรธิรักษ์ สุมิตรา เมืองขวา
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ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2563

การบริโภคอาหาร เพื่อทราบถึงระดับพฤติกรรม ทัศนคติ
และปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยผล
การศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค การสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
ของนักศึกษาแพทย์ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษานี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาค
ตั ด ขวาง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 3-5
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีการศึกษา 2560 ที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย จ�ำนวน
ทั้งหมด 170 ราย โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าคือ สมัครใจยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจยั และเกณฑ์การคัดออกคือ นักศึกษาแพทย์
ชัน้ ปีที่ 3-5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปีการศึกษา 2560
จ�ำนวน 36 ราย ซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัยและผู้เข้าร่วมการทดลองใช้
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
ให้อาสาสมัครท�ำด้วยตนเอง แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน 11 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ
ชั้นปี ศาสนา รายได้จากผู้ปกครองต่อเดือน การแพ้อาหาร
โรคประจ�ำตัว จ�ำนวนชัว่ โมงเรียน เวลาเริม่ คาบเรียน ดัชนีมวลกาย
และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แบบสอบถามทัศนคติ
เกีย่ วกับการบริโภคอาหาร ศึกษาและดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
กลุม่ ตัวอย่างจากแบบสอบถามทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหาร
ของรุสนี มาตาเยะ12 มีค่า Cronbach’ alpha coefficients
เท่ากับ 0.886 และท�ำการทดสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
โดยน�ำไปทดลองใช้ (tryout) กับกลุม่ นักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 3-5
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จ�ำนวน 30 คน วิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้เท่ากับ 0.703
แบบสอบถามมี จ�ำนวน 8 ข้ อ ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว น
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert scale) 3 ระดับคือ เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ก�ำหนดการให้คะแนนดังนี้ ตอบเห็นด้วย
ให้ 3 คะแนน ตอบไม่แน่ใจ ให้ 2 คะแนน ตอบไม่เห็นด้วย
ให้ 1 คะแนน และท�ำการกลับค่าคะแนนส�ำหรับข้อค�ำถามเชิงลบ
แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จ�ำนวน 20 ข้อ
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิรท์ (likert scale)
3 ระดับคือ ปฏิบัติเป็นประจ�ำ (ปฏิบัติ 5-7 วันต่อสัปดาห์)
ปฏิบัติบางครั้ง (ปฏิบัติ 1-4 วันต่อสัปดาห์) ไม่เคยปฏิบัติ
136

(ไม่เคยปฏิบัติเช่นนั้นเลย) ก�ำหนดการให้คะแนนดังนี้ ปฏิบัติ
เป็นประจ�ำ ให้ 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 2 คะแนน ไม่เคย
ปฏิบัติ ให้ 1 คะแนน และท�ำการกลับค่าคะแนนส�ำหรับ
ข้อค�ำถามเชิงลบ การแปลผลคะแนนของแบบสอบถามทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ใช้การวัดผลตามเกณฑ์การประเมินแบบช่วง13 แบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง ทัศนคติ/พฤติกรรม
การบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับดี 1.67 – 2.33 หมายถึง ทัศนคติ/
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับปานกลาง 1.00 - 1.66
หมายถึง ทัศนคติ/พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับไม่ดี
ท�ำการทดสอบความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้เท่ากับ 0.802
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส�ำเร็ จ รู ป SPSS
version 22 (ee1c0e508963b24ea6fb) ด้ ว ยสถิ ติ
เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานน�ำเสนอเป็นความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน พิสัยควอไทล์
ตามลักษณะการแจกแจงของข้อมูล เปรียบเทียบและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ด้วยการทดสอบแมน-วิทนีย์ ยู (Mann-Whitney U test)
การทดสอบครัสคาล-วัลลิส (Kruskal-Wallis Test) และ
ท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ
(multiple comparison) ด้วยวิธี Dunn-Bonferroni tests
ก�ำหนดค่า p น้อยกว่า 0.05 ว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หนังสือรับรองโครงการวิจยั เลขที่
COA 136/58 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งหมด 170 คน เพศหญิง 91 คน
(ร้อยละ 53.5) เพศชาย 79 คน (ร้อยละ 46.5) เป็นนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ 3 4 5 จ�ำนวน 76 คน (ร้อยละ 44.7) 46 คน
(ร้ อ ยละ 27.1) และ 48 คน (ร้ อ ยละ 28.2) ตามล�ำดั บ
ค่ามัธยฐานอายุ 22 ปี (21-23) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 95.9 และร้อยละ 91.2 ไม่แพ้อาหาร มีคนที่แพ้อาหาร
15 คน (ร้อยละ 8.8) แพ้อาหารทะเลมากที่สุด 11 ราย
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(ร้ อ ยละ 6.5) ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี โรคประจ�ำตั ว ร้ อ ยละ 75.3 8 ชัว่ โมง (7.00-10.25) ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 50 เริม่ เรียนช่วงเวลา
มีโรคประจ�ำตัว 42 คน (ร้อยละ 24.7) เป็นภูมิแพ้มากที่สุด 7.01-8.00 น. ค่ามัธยฐานดัชนีมวลกาย 20.64 กก./ตร.เมตร
29 คน (ร้ อ ยละ 17.1) มี ร ายได้ จ ากผู ้ ป กครองต่ อ เดื อ น (18.90-22.33) มีจ�ำนวน 4 คน (ร้อยละ 2.4) ทีม่ คี า่ ดัชนีมวลกาย
5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 64.1) ค่ามัธยฐานจ�ำนวนชัว่ โมงเรียน ≥ 30 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1:
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
เพศ (จ�ำนวน = 170 คน)
ชาย
หญิง
ชั้นปีที่ศึกษา (จ�ำนวน = 170)
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
ชั้นปี 5
ศาสนา (จ�ำนวน = 170)
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่น ๆ
รายได้ต่อเดือน (บาท) (จ�ำนวน=170)
< 5,000
5,000 - 10,000
10,001 - 20,000
> 20,000
การแพ้อาหาร (จ�ำนวน = 170)
ไม่แพ้อาหาร
แพ้อาหาร
โรคประจ�ำตัว (จ�ำนวน = 170)
ไม่มี
มี
จ�ำนวนชั่วโมงเรียน (ชั่วโมง) (จ�ำนวน = 170)
≤7
8 - 10
> 10
Median (IQR) 8.00 (7.00-10.25)

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

79
91

46.5
53.5

76
46
48

44.7
27.1
28.2

163
2
2
3

95.9
1.2
1.2
1.7

11
109
36
14

6.5
64.1
21.2
8.2

155
15

91.2
8.8

128
42

75.3
24.7

56
72
42

32.9
42.4
24.7
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วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง

ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1:
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
เวลาเริ่มคาบเรียน (จ�ำนวน = 168)
≤ 7.00 น.
7.01 - 8.00 น.
> 8.00 น.
ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.เมตร) (จ�ำนวน = 170)
< 18.50
18.50 - 24.99
25.00 - 29.99
≥ 30.00
Median (IQR) 20.64 (18.90-22.23)
อายุ (ปี) (จ�ำนวน = 170)
≤ 21
22 - 23
> 23
Median (IQR) 22 (21- 23)
จ�ำนวนและร้อยละของทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มที ศั นคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหาร
อยูใ่ นระดับดี จ�ำนวน 102 คน (ร้อยละ 60.0) ระดับปานกลาง

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

81
84
3

48.2
50.0
1.8

32
120
14
4

18.8
70.6
8.2
2.4

65
90
15

38.2
52.9
8.8

65 คน (ร้อยละ 38.2) ระดับไม่ดี 3 คน (ร้อยละ 1.8) และส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน
143 คน (ร้อยละ 84.1) ระดับดี จ�ำนวน 27 คน (ร้อยละ 15.9)
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2:
จ�ำนวนและร้อยละของทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ข้อมูล
จ�ำนวน (คน)
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ระดับไม่ดี (คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66)
3
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33)
65
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00)
102
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ระดับไม่ดี (คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66)
0
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33)
143
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00)
27
138
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1.8
38.2
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0
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 3-5
พบว่า เวลาเริม่ คาบเรียน (p = 0.048), อายุ (p = 0.013)
และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (p < 0.001) มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
โดยนักศึกษาแพทย์ทมี่ เี วลาเริม่ คาบเรียน 7.01 – 8.00 น. มีคะแนน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉลี่ยสูงสุด (44.31) รองลงมาคือ
เวลาเริ่มคาบเรียน > 8.00 น. (44.00) ≤ 7.00 น. (43.16)
ตามล�ำดับ และอายุ ≤ 21 ปี มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเฉลี่ยสูงสุด (44.54) รองลงมาคือ 22-23 ปี (43.31)

23 ปี (42.87) ตามล�ำดับ และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารระดับดี มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉลีย่ สูงสุด
(44.43) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (42.83) ระดับไม่ดี
(40.00) ตามล�ำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 เมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งรายคู ่ ใ นแต่ ล ะตั ว แปรด้ ว ยการทดสอบวิ ธี
Dunn-Bonferroni tests พบว่านักศึกษาแพทย์ที่มีเวลา
เริ่มคาบเรียน ≤ 7.00 น. - 7.01-8.00 น. (p = 0.042) อายุ
≤ 21 ปี - 22-23 ปี (p = 0.034) และทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภค
อาหารระดับดี - ปานกลาง (p < 0.001) มีคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
>

ตารางที่ 3:
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-5
ข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวน (คน)
Mean Rank
†
เพศ
ชาย
79
89.10
หญิง
91
82.37
การแพ้อาหาร†
ไม่แพ้อาหาร
155
86.40
แพ้อาหาร
15
76.17
†
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
128
85.48
มี
42
85.57
††
ศาสนา
พุทธ
163
85.53
คริสต์
2
89.00
อิสลาม
2
123.00
อื่น ๆ
3
56.33
รายได้ต่อเดือน (บาท)††
< 5,000
11
74.86
5,000 - 10,000
109
91.74
10,001 - 20,000
36
69.50
> 20,000
14
86.43

U / χ2
3310.00

p
0.371

1022.50

0.439

2685.00

0.991

2.252

0.522

6.150

0.105
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ตารางที่ 3:
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-5 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวน (คน)
Mean Rank
††
ชั้นปีที่ศึกษา
ชั้นปี 3
76
92.86
ชั้นปี 4
46
75.40
ชั้นปี 5
48
83.52
††
ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.เมตร)
< 18.50
32
88.80
18.50 - 24.99
120
83.38
25.00 - 29.99
14
92.57
≥ 30.00
4
97.88
††
เวลาเริ่มคาบเรียน
≤ 7.00 น.
81
75.20
7.01 - 8.00 น.
84
93.68
> 8.00 น.
3
78.33
††
อายุ (ปี)
≤ 21
65
98.98
22 - 23
90
78.81
> 23
15
67.23
††
จ�ำนวนชัว่ โมงเรียน (ชัว่ โมง)
≤7
56
84.44
8 - 10
72
91.63
> 10
42
76.42
††
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ระดับไม่ดี
3
34
ระดับปานกลาง
65
69.40
ระดับดี
102
97.27
Mann-Whitney U test, ††Kruskal-Wallis Test, *p < 0.05

†
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U / χ2
3.760

p
0.153

0.919

0.821

6.076

0.048*

8.709

0.013*

2.604

0.272

16.278

<0.001*
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ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 3-5
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปีการศึกษา 2560 โดยรวม
มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลางและ
ทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับดี ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ AI-Haj. et al.9 เกีย่ วกับพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารของนักศึกษาแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ประเทศซูดาน
พบว่าส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการรับประทานอาหารอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง การศึกษาของทัศนา ศิรโิ ชติ14 ศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา และอนุกูล พลศิริ15 ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง พบว่ า โดยรวมมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
อยู่ในระดับปานกลาง และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
อยู ่ ใ นระดั บ ดี อาจเกิ ด จากนั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ ป็ น บุ ค ลากร
สายสุขภาพที่มีความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขท�ำให้
สามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าและถูกต้องตามหลัก
โภชนาการได้อย่างเหมาะสมขึน้ และกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้
อยูใ่ นช่วงวัยศึกษาในระดับอุดมศึกษาเดียวกัน รูปแบบการใช้ชวี ติ
ประจ�ำวันในการเรียน รวมถึงสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงแหล่ง
ร้านค้าอาหารในสถานศึกษาคล้ายกัน อาจส่งผลให้ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความคล้ายคลึงกัน
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่
เวลาเริม่ คาบเรียน อายุ และทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหาร
พบว่านักศึกษาแพทย์ทมี่ เี วลาเริม่ คาบเรียน ≤ 7.00 น. มีคะแนน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารน้อยกว่าที่มีเวลาเริ่มคาบเรียน
7.01 - 8.00 น. อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อาจเกิดจากเวลา
เริม่ คาบเรียน ≤ 7.00 น. ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแพทย์ในชัน้ คลินกิ
ร้อยละ 98.7 ด้วยรูปแบบการเรียนทีม่ เี นือ้ หามากทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ต้องฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ท�ำให้มีเวลา
ในการวางแผนและจัดเตรียมอาหารเพื่อรับประทานน้อยลง
และเลือกรับประทานอาหารจานด่วนหรืออาหารส�ำเร็จรูปทีห่ า
ได้ง่ายแทน เนื่องจากสะดวกรวดเร็วไม่สิ้นเปลืองเวลามากนัก
แต่อาจมีคุณค่าทางโภชนาการต�่ำและไม่ครบถ้วน ส่วนอายุ
พบว่านักศึกษาแพทย์ที่อายุ ≤ 21 ปี มีคะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารมากกว่าอายุ 22 - 23 ปี อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ซึง่ อายุ ≤ 21 ปีเป็นนักศึกษาแพทย์ในชัน้ ปีที่ 3 มากทีส่ ดุ

ร้อยละ 92.3 โดยในชั้นปรีคลินิกอาจยังมีเนื้อหาของการเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติน้อยกว่าชั้นคลินิกและยังไม่ต้อง
ฝึกปฏิบตั งิ านบนหอผูป้ ว่ ย ท�ำให้มกี ารจัดสรรเวลาและวางแผน
เลือกบริโภคอาหารได้เหมาะสมขึ้น และนักศึกษาแพทย์ที่มี
ทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารระดับดีมคี ะแนนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารมากกว่าระดับปานกลางอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ อาจเกิดจากทัศนคติเป็นความคิดเห็น ความรูส้ กึ หรือ
ความเชือ่ ของบุคคลทัง้ ในด้านบวกและลบทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
ในแง่ของการเลือกรับประทานอาหาร หากมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารทีด่ ยี อ่ มส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ดีตามมา จากผลการวิเคราะห์ในการศึกษานี้พบว่าทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.01 (rs = 0.349) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของทัศนา ศิรโิ ชติ14
พบว่าทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 (rs = 0.31) การศึกษา
ของอนุกูล พลศิริ15 พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (rs = 0.655) การศึกษาของจิราภรณ์ เรืองยิง่
และคณะ16 เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น
ในจังหวัดสงขลา: การสังเคราะห์องค์ความรูแ้ ละปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว่าเจตคติตอ่ การบริโภคอาหาร
มีค วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวั ย รุ ่ น
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 (r = 0.189) และการศึกษา
ของน�ำ้ ทิพย์ ชืน่ น้อยและสุนนั ทา ศรีศริ 17ิ เกีย่ วกับปัจจัยท�ำนาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าเจตคติตอ่ การบริโภคอาหาร
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่าง มีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ดีเช่นกัน ในขณะเดียวกันหากมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภค
ที่ไม่ดีย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคที่ไม่เหมาะสม
และอาจน�ำไปสู่พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติได้
ซึ่งจากการศึกษาของ RR Ramaiah18 และ Panchami,
Samuel T19 เกีย่ วกับทัศนคติและพฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ โดยใช้ แ บบประเมิ น Eating
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Attitudes Test-26 (EAT-26) พบว่ า นั ก ศึ ก ษาแพทย์ มี
พฤติกรรมในการรับประทานอาหารผิดปกติร้อยละ 16.9
และ 4.7 ตามล�ำดับ และการศึกษาของ Pitanupong J,
Jatchavala C6 เกีย่ วกับทัศนคติและพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ผิดปกติในนักศึกษาแพทย์ไทย โดยใช้แบบประเมิน
EAT-26 Thai Version พบว่าร้อยละ 15.9 มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการรับประทานอาหารผิดปกติ
แม้ ว ่ า จากผลการศึ ก ษานี้ โ ดยรวมนั ก ศึ ก ษาแพทย์
จะมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี แต่มี
ร้อยละ 1.8 ทีอ่ ยูใ่ นระดับไม่ดี ถึงแม้จะมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรายข้อเพิ่มเติม พบว่ามี
ระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยในการชอบรับประทานขนมขบเคีย้ ว
ระหว่างมือ้ อาหาร จะดืม่ นำ�้ อัดลมเมือ่ รูส้ กึ เหนือ่ ยเพราะจะท�ำให้
รู้สึกสดชื่น จะดื่มกาแฟทุกเช้าเพราะท�ำให้รู้สึกกระฉับกระเฉง
และสดชื่น คิดว่าการอุ่นอาหารจะท�ำให้อาหารเสียรสชาติ
และไม่อร่อย ชอบรับประทานทานอาหารรสจัด เพราะท�ำให้
รูส้ กึ ว่าอาหารอร่อยและมีรสชาติ ร้อยละ 100.0 และร้อยละ 33.3
ชอบใช้ผงชูรสปรุงแต่งอาหารทีบ่ า้ นเพราะจะท�ำให้อาหารอร่อย
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในเชิงลบและ
อาจเป็นเหตุผลทีท่ �ำให้มที ศั นคติอยูใ่ นระดับไม่ดี เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีความแตกต่างกันโดยไม่พบ
ทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารในระดับไม่ด14-15
ี อาจเกิดจาก
การใช้แบบสอบถามทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารทีต่ า่ งกัน
ดังนัน้ ยังคงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องให้ความรูแ้ ละส่งเสริมทัศนคติ
ที่ถูกต้องในนักศึกษากลุ่มนี้
นอกจากนี้จากการประเมินภาวะโภชนาการ พบว่า
นักศึกษาแพทย์มีภาวะน�้ำหนักเกินร้อยละ 8.2 ภาวะอ้วน
ร้อยละ 2.4 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ AI-Haj. et al.9
พบว่ า นั ก ศึ ก ษาแพทย์ มี ภ าวะน�้ ำ หนั ก เกิ น ร้ อ ยละ 16.7,
ภาวะอ้วนร้อยละ 3.9 การศึกษาของอนุกูล พลศิริ15 พบว่า
นักศึกษามีภาวะน�้ำหนักเกินร้อยละ 16.6 การศึกษาของ
RR Ramaiah18 พบว่านักศึกษาแพทย์มีภาวะน�้ำหนักเกิน
ร้อยละ 17.4, ภาวะอ้วนร้อยละ 6.4 และการศึกษาของ
Deotale MK. et al.20 เกีย่ วกับความชุกของภาวะนำ�้ หนักเกิน
และโรคอ้วนในนักศึกษาแพทย์ ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ
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เกี่ยวกับโรคอ้วน พบว่านักศึกษาแพทย์มีภาวะน�้ำหนักเกิน
ร้อยละ 14.3, ภาวะอ้วนร้อยละ 3.3 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
การศึกษานี้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการใช้เกณฑ์การจ�ำแนก
ดัชนีมวลกายทีเ่ หมือนกัน ดังนัน้ ควรมีแนวทางในการให้ความรู้
ทางโภชนาการ ติดตามและประเมินภาวะโภชนาการอย่างต่อเนือ่ ง
และส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (health promotion
behavior) อย่างเหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาทุพโภชนาการและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ตามมา
ข้อจ�ำกัดของงานวิจยั นีค้ อื เป็นการศึกษาในนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 3-5 เท่านั้น อาจยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและ
ทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารในภาพรวมของนักศึกษาแพทย์
ชัน้ ปีอนื่ ๆ ทีอ่ าจมีผลต่อข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติเกีย่ วกับ
การบริโภคอาหารในแต่ละระดับและปัจจัยที่กี่ยวข้อง ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปี

สรุป

นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 3 - 5 คณะแพทยศาสตร์
วชิ ร พยาบาล มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลางและทัศนคติเกีย่ วกับการบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับดี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ เวลา
เริม่ คาบเรียน นักศึกษาแพทย์ทเี่ ริม่ เรียนช่วงเวลา 7.01 - 8.00 น.
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีกว่าเริ่มเรียน ≤ 7.00 น.
นักศึกษาแพทย์ที่อายุ ≤ 21 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ดีกว่าอายุ 22 - 23 ปี และนักศึกษาแพทย์ที่มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารระดับดีมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ดีกว่าระดับปานกลาง จากผลการวิจัยสามารถน�ำมา
เป็ น แนวทางในการวางแผนปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมหรื อ
รณรงค์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารในนักศึกษาแพทย์
ให้เหมาะสมต่อไป
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