บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษา การบริ โภคกาแฟของพยาบาลที่ทางานเป็ นกะ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาล
วิชาชีพที่ทางานเป็ นกะ จานวน 329 คน สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) หรื อตามสะดวก (Convenience sampling) โดยกาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างคือ เป็ น
พยาบาลวิชาชีพ และเป็ นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทางานเป็ นกะเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์
ได้แ ก่ สถิ ติ Independent t test, Chi-square test, Chi square for trend และ Linear Regression โดยมี
การสรุ ปผลการศึกษาดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
พยาบาลที่ ท างานเป็ นกะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ จานวน 329 คน มี ก าร
บริ โภคกาแฟจานวน 200 ราย (ร้อยละ 60.7) พบว่าส่ วนใหญ่บริ โภคทั้งชาและกาแฟ จานวน 163 ราย
(ร้อยละ 49.5) ทั้งนี้ มีพยาบาลกลุ่มตัวอย่างที่บริ โภคเครื่ องดื่มกาแฟอย่างเดียว จานวน 37 ราย (ร้อยละ
11.2)
ความถี่ในการบริ โภคกาแฟ พบว่า ผูท้ ี่บริ โภคกาแฟนิยมบริ โภคกาแฟเป็ นประจาทุกวัน จานวน
94 ราย (ร้อยละ 47) รองลงมาบริ โภค 5 วันและ 1 วัน จานวน 27 ราย (ร้อยละ 13.5)
ปริ มาณการบริ โภคต่อวันพบว่า ปริ มาณการบริ โภค 1 แก้ว/วัน จานวน 123 ราย (ร้ อยละ 67)
ปริ มาณการบริ โภค 2 แก้ว/วัน จานวน 55 ราย (ร้อยละ 27.5) และ 3 แก้ว/วัน จานวน 11 ราย (ร้อยละ
5.5)
ปริ มาณคาเฟอีนเฉลี่ยที่บริ โภคต่อวันบริ โภคปริ มาณมากที่สุดอยูใ่ นช่วง 101 - 200 มิลลิกรัมต่อ
วัน จานวน 110 ราย (ร้อยละ55) รองลงมา คือ 201 - 300 มิลลิกรัมต่อวัน จานวน 42 ราย (ร้อยละ21)
และ ≤100 มิ ลลิ กรั มต่อวัน จานวน 33 ราย (ร้อยละ16.5) ค่าเฉลี่ ยการบริ โภคปริ มาณคาเฟอีนต่อวัน
172.3 มิลลิกรัมต่อวันค่าต่าสุ ด 12.2 มิลลิกรัมต่อวัน ค่าสู งสุ ด 801 มิลลิกรัมต่อวัน
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สาเหตุ ของการบริ โภคกาแฟ ซึ่ งสามารถเลื อกตอบได้ม ากกว่า 1 เหตุผลพบว่าเหตุผลในการ
บริ โภคกาแฟ ส่ วนใหญ่คือ แก้ง่วง จานวน 171 ราย (ร้อยละ85.5) กระตุน้ ให้ร่างกายตื่นตัวจานวน 163
ราย (ร้อยละ81.5) และความเคยชินจานวน 122 ราย (ร้อยละ61) ตามลาดับ
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ โภคกาแฟของพยาบาลซึ่ งทางานเป็ นกะคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้ สถิติแบบ Chi-square Test พบว่าการบริ โภคกาแฟ
(ดื่ม, ไม่ดื่ม) มีความสัมพันธ์กบั เพศ อายุดชั นี มวลกาย (BMI)และโรคประจาตัวอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับความสัมพันธ์การบริ โภคกาแฟ(ดื่ม,ไม่ดื่ม) กับระดับความดันโลหิตแบบบีบ
ตัว (Systolic Blood Pressure) และระดับความดันโลหิ ตแบบคลายตัว (Diastolic Blood Pressure) โดย
ใช้ สถิติ แบบ t-test พบว่า ผูท้ ี่ดื่มกาแฟมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าผูท้ ี่ไม่ดื่มกาแฟ แต่ไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อหาความสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ด้วยสถิ ติสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ระหว่าง ระดับความดัน
แบบบีบตัว (Systolic Blood Pressure), BMIอายุ, ปริ มาณการบริ โภคต่อวัน (จานวนแก้ว) พบว่าปั จจัย
ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ระดับ ความดัน โลหิ ต ชนิ ด บี บ ตัว (Systolic Blood Pressure) อย่า งมี
นัย ส าคัญ ทางสติ ถิ (p< 0.01) ได้แก่ ดัช นี ม วลกาย และอายุ (r = 0.440 และ 0.179 ตามล าดับ ) ส่ วน
ปริ มาณการบริ โภคการดื่มกาแฟ (แก้วต่อวัน) ไม่พบว่ามีนยั สาคัญ
เมื่อหาความสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ ด้วยสถิ ติส หสัมพันธ์ของเพียร์ สัน พบว่า พบว่า ปั จจัยที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ระดับ ความดัน โลหิ ต ชนิ ด คลายตัว (Diastolic Blood Pressure) อย่ า งมี
นัย ส าคัญ ทางสติ ถิ (p< 0.01) ได้แก่ ดัช นี ม วลกาย และอายุ (r = 0.424 และ 0.144 ตามล าดับ ) ส่ วน
ปริ มาณการบริ โภคการดื่มกาแฟ (แก้วต่อวัน) ไม่พบว่ามีนยั สาคัญ
จากการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Linear Regression เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณการบริ โภค
กาแฟในแต่ละวัน(แก้วต่อวัน) ดัชนีมวลกาย และอายุ กับระดับความดันในเลือดชนิดบีบตัว (Systolic
Blood Pressure) และระดับ ความดันในเลื อดชนิ ดคลายตัว (Diastolic Blood Pressure) โดยมี ปริ มาณ
บริ โภคการบริ โภคกาแฟในแต่ละวัน, ดัชนี มวลกาย และ อายุ เป็ นตัวแปรต้น และระดับความดันใน
เลื อดเป็ นตัวแปรตามพบว่า ปริ มาณการบริ โภคต่อวันและดัชนี มวลกาย มีอิทธิ พลต่อระดับความดัน
โลหิ ตสู งชนิ ดบี บ ตัว โดยสามารถร่ วมอธิ บ ายความผันแปรระดับ ความดันโลหิ ตสู งชนิ ดบีบ ตัว ได้
ร้อยละ 20.4 และอิทธิ พลต่อระดับความดันโลหิ ตสู งชนิ ดคลายตัวโดยสามารถร่ วมอธิ บายความผัน
แปรระดับความดันโลหิตสู งชนิดคลายตัว ได้ร้อยละ 18.7 อย่างมีนยั สาคัญ
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การดื่มกาแฟ 1 แก้วต่อวัน พบผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อระดับความดันโลหิตชนิดบีบตัว >120 มิลลิเมตร
ปรอท หรื อ ระดับความดันโลหิ ตชนิ ดคลายตัว >80 มิลลิเมตรปรอท มากที่สุด (ร้อยละ 20.9 และ 9.7
ตามล าดับ ) ส่ ว นกลุ่ ม ที่ ไ ม่ ดื่ ม กาแฟพบผู้ที่ มี ค วามเสี่ ย งดัง กล่ า วน้ อ ยกว่า (ร้ อ ยละ 12.4 และ 3.9
ตามลาดับ) เมื่ อวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ด้วยสถิ ติ Chi-square Test for Trend ไม่พ บนัยสาคัญทาง
สถิติ
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 การบริ โภคกาแฟในพยาบาลที่ทางานเป็ นกะจานวน 200 ราย (ร้อยละ 60.7) จากพยาบาล
ที่ ท างานเป็ นกะจ านวน329คน จะเห็ น ได้ว่า สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ ฐิ ติ ช ญาณ์ ไทยสวัส ดิ์ ,.
(2550)เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการบริ โภคกาแฟของผูบ้ ริ โภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
ซึ่งการศึกษานี้ ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 ราย
พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ บ ริ โภคกาแฟมี จานวน 278 ราย (ร้ อยละ69.5) การบริ โภคกาแฟในพยาบาลที่
ทางานเป็ นกะ นิ ยมดื่มเครื่ องดื่มประเภทกาแฟอย่างเดียวจานวน 37ราย (ร้อยละ11.2) และดื่มเครื่ องดื่ม
ทั้งประเภทกาแฟ และชา จานวน 163 ราย (ร้อยละ 49.5) การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการ
บริ โภคชา ซึ่ งอาจเป็ นตัวแปรสาคัญเกี่ยวกับปั ญหาสุ ขภาพส่ วนบุคคลในกลุ่มพยาบาลที่ทางานเป็ นกะ
ก็เป็ นได้ เพราะเนื่องจากในชาเองก็มีคาเฟอีน 10 - 40 มิลลิกรัม ต่อ 250 ซี ซี ซึ่งได้กล่าวไว้ในการศึกษา
ของลัดดา ชมยินดา และเบญจามุกตพันธุ์ . เรื่ อง การดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่
2 ที่ มารับบริ การที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลมัญจาคีรีจงั หวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากปริ มาณคาเฟอีน
ในกาแฟมี มากกว่าบริ มาณคาเฟอีนในชาท าให้ผูท้ าวิจยั สนใจที่จะศึกษาถึงสถานการณ์ การบริ โภค
กาแฟในพยาบาลที่ทางานเป็ นกะ
5.2.2 ความถี่ ในการบริ โภคกาแฟ พบว่า ผูท้ ี่บริ โภคกาแฟนิยมบริ โภคกาแฟเป็ นประจาทุกวัน
จานวน 94ราย (ร้ อยละ47) ซึ่ งสอดคล้องกับ วรสิ ท ธิ์ ชิ น รังสิ กุ ล (2552) เรื่ อง ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของผูบ้ ริ โภค สาหรับ พฤติกรรมการดื่มกาแฟในแต่ละวันผลปรากฏว่า
ดื่มกาแฟเป็ นประจาทุกวัน ร้อยละ 43.2 และ ฐิติชญาณ์ ไทยสวัสดิ์ (2550) เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การบริ โภคกาแฟของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่กล่ าวไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างจะดื่ ม
กาแฟทุกวัน จากการศึกษาที่สอดคล้องกัน เป็ นที่น่าสนใจว่าสาเหตุที่ตอ้ งบริ โภคกาแฟทุกวัน อาจจะ
เนื่ องมาจาก อาการติ ดคาเฟอี น อาการติ ดคาเฟอี น คื อ การที่ ร่างกายต้องได้รับ คาเฟอี นทุ กวันเป็ น
ปริ มาณขั้นต่ า 100 มิลลิ กรัมต่อวัน และถ้าหยุดดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนทันที ภายใน 12 - 24 ชั่วโมง
จะเกิ ดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้ อ ง่วง คลื่นใส้ อาเจียน ซึ มเศร้า หงุดหงิด (Studeville George, 2010)
และจะมีอาการอยู่ประมาณไม่เกิ น 9 วัน(Juliano L. M.et al, 2004) ด้วยวิถีชีวิตของบุคลากรที่ทางาน
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กะ ที่ตอ้ งอดนอน และหลับนอนไม่เป็ นเวลา ดังนั้นพฤติกรรมการดื่มกาแฟจึงเป็ นสิ่ งที่สามารถพบได้
บ่อยในกลุ่มนี้ เนื่ องด้วยความจาเป็ นด้านอาชี พ และเป็ นที่น่าสนใจว่าในกลุ่มที่ตอ้ งดื่มเป็ นประจาทุก
วัน วันละหลายแก้ว มีอาการติดคาเฟอีน หรื อไม่ ซึ่ งควรมีการศึกษาต่อไป
5.2.3 ปริ มาณการบริ โภคต่อวันส่ วนใหญ่จะบริ โภคปริ มาณการบริ โภค 1 แก้ว/วัน จานวน 123
ราย (ร้อยละ 67) และปริ มาณการบริ โภค 2 แก้ว/วัน จานวน 55 ราย (ร้อยละ 27.5) ซึ่ งพบว่าบริ โภค 3
แก้ว/วัน จานวน 11 ราย (ร้อยละ 5.5) โดยภาพรวมการบริ โภคกาแฟสามารถส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ได้ท้ งั ในแง่ผลดีและผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการดื่มในช่วงที่รับประทานไม่
มากเกินไป <5 - 6 ถ้วยต่อวัน ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นปริ มาณการดื่มที่เหมาะสม แต่ท้ งั นี้ เนื่องจากผูท้ างานเป็ น
กะ ลักษณะงานส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพด้วยและยังไม่ ก ารศึ กษาถึ ง ปริ ม าณการบริ โภคกาแฟใน
ปริ มาณที่เหมาะสมในผูซ้ ่ ึงทางานเป็ นกะ
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ โภคกาแฟ(แก้วต่อวัน) กับกลุ่มเสี่ ยง
ภาวะความดันโลหิ ตสู งพบว่า 52 ราย ในระดับความดันโลหิ ตแบบบีบตัว และ 13 ราย ในระดับความ
ดันโลหิ ตแบบคลายตัว ซึ่งจัดอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงความสัมพันธ์การบริ โภคกาแฟ (แก้วต่อวัน) กับกลุ่มเสี่ ยง
ภาวะความดัน โลหิ ต สู ง พบว่า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสติ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 แต่
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดันโลหิ ตชนิ ดบีบตัวกับ การบริ โภคกาแฟ (แก้วต่อวัน) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดันโลหิ ตชนิ ดคลายตัวกับ การบริ โภคกาแฟ
(แก้วต่อวัน) พบว่ามีแนวโน้มลดลง
แต่เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมปริ มาณการบริ โภคต่อวัน สามารถทานายผลระดับความดันในส่ วนของ
ระดับความดันโลหิ ตสู งชนิ ดบีบตัว ได้ดีกว่าระดับความดันโลหิ ตสู งชนิดคลายตัว จากการคานวณค่า
R Square ร้อยละ 20.4 กับ ร้ อยละ 18.7 ได้ตามลาดับเมื่อเจาะลึกลงไปในการบริ โภคกาแฟ (แก้วต่อ
วัน ) ในกลุ่ ม เสี่ ย งความดัน โลหิ ต สู งโดยวิเคราะห์ จาก ระดับ ความดัน โลหิ ต สู งแบบบี บ ตัว (>120
มิลลิเมตรปรอท) พบว่า มีผดู ้ ื่ มกาแฟ 1 แก้วต่อวัน จานวน 28 ราย, 2 แก้วต่อวัน จานวน 6 ราย, 3 แก้ว
ต่อวันจานวน 2 รายซึ่ งมีการศึกษาของ Chobanian AV, et al.(2003) ที่กล่าวไว้วา่ ผูท้ ี่พบภาวะความดัน
โลหิ ตสู งควรแนะนาว่าไม่ควรบริ โภคกาแฟ หรื อ Caffeine, Zhenzhen Zhang, et al (2011) การบริ โภค
กาแฟ 1 - 3 ถ้วย ต่ อวัน พบความเสี่ ย งต่อภาวะความดันโลหิ ตสู งเท่ ากับ 1.09 (95% CI 1.01 - 1.18)
(Isabella Sudano, et al (2005) และจากการทบทวนวรรณกรรมกาแฟ มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพจริ งหรื อที่
ตีพิมพ์ในวารสารคลินิก ปี ที่ 21 ฉบับที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้สรุ ปประเด็นสาคัญ ไว้วา่ คนที่เป็ น
โรคความดันเลื อดสู งอยูเ่ ดิมหรื อมีแนวโน้มจะความดันเลือดสู งเมื่อดื่มกาแฟเข้าไปแล้วจะมีความดัน
เลื อดเพิ่มขึ้นมากกว่าคนทัว่ ไปและมีผลลดประสิ ทธิ ภาพของยารักษาความดันกลุ่ม beta-blockerโดย
สรุ ปการแนะนากลุ่มเสี่ ยงให้ลดกาแฟไม่ให้เกิน 3 แก้วต่อวัน หรื องดถ้าเป็ นไปได้ในผูท้ ี่เป็ นโรคความ
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ดันเลื อดสู งอยู่แล้วหรื อมี แนวโน้ม ที่ จะเกิ ดโรคความดันเลื อดสู งจึงน่ าจะมีป ระโยชน์ ท้ งั ในแง่ก าร
ควบคุมความดันเอง และในแง่ส่วนผสมครี มน้ าตาลในกาแฟที่ทาให้เกิดภาวะอ้วนด้วย ซึ่ งจะเห็นได้วา่
จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่พบภาวะความดันโลหิ ตสู ง แนะนาว่าไม่ควรบริ โภคกาแฟเกิน 3 แก้ว
ต่อวันซึ่งได้กล่าวไว้ในวารสารคลินิก (2548) เรื่ อง กาแฟมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพจริ งหรื อ เนื่องจากงานวิจยั
นี้ ออกแบบงานวิจยั แบบ ภาคตัดขวาง (cross sectional) ซึ่ งไม่ได้ถามย้อนกลับพฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟในอดี ตที่ผ่านมา ซึ่ ง ผูท้ ี่พบภาวะความดันโลหิ ตสู ง อาจจะเป็ นไปว่าในอดีตอาจจะเคยบริ โภค
กาแฟ เมื่อพบภาวะความดันโลหิตสู ง จึงงดการบริ โภคกาแฟลงก็เป็ นไปได้
5.2.4 เหตุผลในการบริ โภคกาแฟซึ่ งสามารถเลื อกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล ซึ่ งเหตุผลส่ วน
ใหญ่คือ แก้ง่วง จานวน 171 ราย (ร้อยละ85.5) กระตุน้ ให้ร่างกายตื่นตัวจานวน 163 ราย (ร้อยละ81.5)
และ ความเคยชิ นจานวน 122 ราย (ร้อยละ61) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุ รียศ์ รี มงคล., (2546)
เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกบริ โภคกาแฟผงสาเร็ จรู ปของ พนักงานสานักงานในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งได้กล่าวถึงสาเหตุการดื่ม มาจากการช่วยทาให้หายง่วงนอนมากที่สุดและมีการศึกษาในกลุ่มกาแฟ
ประเภทกาแฟสด ของ วรสิ ท ธิ์ ชิ นรังสิ กุล (2552) เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่ อพฤติ กรรมการบริ โภค
กาแฟสดของผูบ้ ริ โภค จากการศึกษา ในผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 125 ราย พบว่าวัตถุประสงค์ใน
การบริ โภคกาแฟสดลดอาการง่ วงนอนร้อยละ 31.88 ซึ่ งจากการศึกษาถึ งกลไกลการออกฤทธิ์ ของ
คาเฟอีน หลังจากบริ โภคคาเฟอีน 1 ชัว่ โมง ซึ่ งไม่เกิน 5 ชัว่ โมง Juliano L. M.et al, 2004) คาเฟอีนจะ
ออกฤทธิ์ ต่ อ ระบบประสาทส่ ว นกลาง(Nehlig A et al, 1992) เพิ่ ม ความตั้ง ใจ เพิ่ ม ความจ า เป็ น
ตัวกระตุน้ ให้ร่างกายเกิ ดการตื่ นตัว(Bolton S et al,1981) สาหรับผลกระทบต่อการนอน หรื อการแก้
ง่วงคาเฟอีนมีผลกระทบต่อการนอนหลับ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในลักษณะเดียวกัน(Snel J and
Lorist MM, 2011) ซึ่ งจากการศึ ก ษาเมื่ อเจาะลึ ก ลงไปกับ การบริ โภค ในการบริ โภคเพื่ อแก้ง่วงกับ
กระตุน้ ให้ร่างกายได้ตื่นตัว ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างตอบเหตุผลว่า บริ โภคกาแฟเพื่อแก้ง่วง มีจานวน 171 ราย
ใน 171 ราย นั้นบริ โภคกาแฟเพื่อแก้ง่วงและกระตุน้ ให้ร่างกายตื่นตัว จานวน 146 ราย ซึ่ งมีจานวน 25
รายตอบเหตุผลว่าบริ โภคกาแฟเพื่อแก้ง่วงเพียงอย่างเดียว และ จานวน 17 ราย ตอบเหตุผลว่า บริ โภค
กาแฟเพื่อกระตุน้ ให้ร่างกายได้ตื่นตัว ซึ่ ง สอดคล้องกับการศึกษาของ Snel J, Lorist MM (2011) คาเฟอีน
มีผลกระทบต่อการนอนหลับ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในลักษณะเดียวกันซึ่ ง 17 ราย ตอบเหตุผล
ว่า บริ โภคกาแฟเพื่ อกระตุ ้นให้ร่างกายได้ตื่นตัว เพียงอย่างเดี ยว ไม่ ได้ตอบว่าเพื่อแก้ง่วง ก็ อาจจะ
เป็ นไปได้ว่า กาแฟไม่ส่งผลต่อ การแก้ง่วงของคนเหล่านั้น และอีกเหตุผลของกลุ่มตัวออย่างมีความ
น่ า สนใจเป็ นอย่า งยิ่ ง คื อ กลุ่ ม ตัว อย่า ง บริ โ ภคกาแฟเพราะว่า ลดอาการปวดไมเกรนซึ ง ตรงกับ
การศึกษา Tad T. Brunyé at el (2009) เรื่ อง Caffeine modulates attention network function ที่ได้กล่าว
ไว้วา่ คาเฟอีนสามารลดอาการปวดไมเกรนได้
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5.2.5 ชนิดของกาแฟที่บริ โภคโดยสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ชนิด กาแฟสดนิยมบริ โภค
มากที่ สุด จานวน 173 ราย (ร้อยละ86.5) ชนิ ดที่ นิยมบริ โภคมากที่สุ ดคือ กาแฟเย็นคาปูชิโน ร้อยละ
35.5 รองลงมาคื อ กาแฟเย็นเอสเปรสโซร้ อยละ 34 ชนิ ด ของกาแฟที่ บริ โภครองลงมาคื อกาแฟผง
สาเร็ จรู ป ชนิดทรี อินวัน จานวน 121 ราย (ร้อยละ 60.5) และกาแฟโบราณ จานวน 68 ราย (ร้อยละ 34)
จากการศึกษาเพิ่มเติมถึงส่ วนประกอบของกาแฟสดแต่ละชนิด สาหรับปริ มาณคาเฟอีนที่มีอยูใ่ นกาแฟ
สดแต่ ล ะชนิ ด พบว่า ปริ ม าณคาเฟอี น ในกาแฟสด 1 แก้ว ไม่ ว่าจะชนิ ดไหนจะมี ป ริ ม าณคาเฟอี น
เท่ากัน(Caffeine Informer Staff, 2557; Momma Cyn, 2557; J W., 2557) ถ้าวิเคราะห์ส่วนประกอบอื่น
ที่ มี อยู่ในกาแฟสดโดยวิเคราะห์ จากความนิ ยมบริ โภคมากที่ สุ ดคื อ กาแฟเย็นคาปูชิ โน กาแฟเย็น
เอสเปรสโซ่ และ กาแฟเย็นลาเต้ซ่ ึ งสู ตรหลักที่นิยมทาทัว่ ไป คือ กาแฟเอสเปรสโซ่ 2 ช็อต(กลัน่ ให้ได้
น้ ากาแฟ 30 ml) น้ าเชื่ อม ¾ ออนซ์ (22.5 ml) นมข้นจืด ¾ ออนซ์ (22.5 ml) และฟองนม(Believeone,
2554) กาแฟเอสเปรส คือกาแฟเอสเปรสโซ่ 2 ช็อต (กลัน่ ให้ได้น้ ากาแฟ 30 ml) นมข้นหวาน 1 ออนซ์
(30 ml) นมข้น จืด 1ออนซ์ (30 ml) (Benz Prior, 2557) กาแฟเย็น ลาเต้ คือ กาแฟเอสเปรสโซ่ 2 ช็ อ ต
(กลัน่ ให้ได้น้ ากาแฟ 30 ml) นมข้นหวาน 1 ออนซ์ (30 ml) นมข้นจืด 2 ออนซ์ (60 ml) นมสด 2 ออนซ์
(60 ml) (Benz Prior, 2557) ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ผูช้ งปรับสู ตรตามความต้องการของตน จะเห็นได้ว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างนิ ยมดื่มกาแฟที่ มี ความหวาน มันซึ่ งดูจากส่ วนประกอบที่กล่าวมาในข้างต้น เป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อภาวะโภชนาการ(BMI)ของคนที่ บริ โภคกาแฟและจากการศึกษาเพิ่มเติม ถึ งปริ ม าณแคลอรี่ ใน
เครื่ องดื่ มประเภท กาแฟพบว่ากาแฟขนาด 10 ออนซ์ (300 มิลลิลิตร) ใส่ ครี มและน้ าตาลนั้นมีแคลอรี่
มากถึง 120 แคลอรี่ , ลาเต้ 230 แคลอรี่ และคาปูชิโน 130 แคลอรี่ (เครื่ องดื่มเพิ่มพุง, 2557)
และมี การรายงานเพิ่ มเติ มว่า กาแฟเย็น(cappuccino) ประกอบไปด้วยครี มและฟองนมกาแฟ
มอคคา(mocca) มีส่วนประกอบด้วยน้ าเชื่อม และช๊อคโกแลตผสมอยูแ่ ละกาแฟที่มีส่วนผสมนมสด ที่
เรี ยกกันว่า ลาเต้ (latte) ซึ่ งกาแฟแต่ละชนิ ดจะให้พลังงานตามส่ วนผสมที่ปรุ งเข้าด้วยกัน กาแฟลาเต้
ถ้วยขนาดใหญ่ให้พลังงานมากถึง 250 - 570 แคลอรี่ และกาแฟมอคคาหนึ่ งถ้วยให้พลังงานสู งถึง 396
แคลอรี (Musashi, 2557) ทั้งนี้ การบริ โภคกาแฟที่มีแคลอรี ต่อถ้วยสู ง อาจส่ งผลให้เกิดดัชนี มวลกายที่
เพิ่ ม ขึ้ นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ในครั้ งนี้ ที่ พ บว่าดัชนี มวลกายBMIสัมพันธ์ กบั ปริ มาณการ
บริ โภคกาแฟในแต่ละวัน(แก้วต่อวัน)
5.2.6 การบริ โภคคิดเป็ นปริ มาณคาเฟอีนเฉลี่ยที่บริ โภคต่อวัน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ การคิด
ปริ มาณคาเฟอีนคิดจากปริ มาณคาเฟอีนที่มากที่สุดที่นิยมบริ โภค X จานวนครั้งที่บริ โภคใน 1 วัน ด้วย
ปริ มาณคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟ มีมากกว่า ชา ซึ่ งในกรณี ของกลุ่มตัวอย่างที่บริ โภคทั้งชาและกาแฟ ก็
สามารถเป็ นตัวแทนของปริ มาณคาเฟอีนเฉลี่ยที่บริ โภคต่อวันได้ โดยพบว่าบริ โภคปริ มาณมากที่สุด
อยู่ในช่ วง 101 – 200 มิ ลลิ กรัมต่อวัน จานวน 110 ราย (ร้อยละ55) รองลงมา คือ 201 - 300 มิลลิกรัม
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ต่อวัน จานวน 42 ราย (ร้ อยละ21) และ ≥301 มิ ลลิ กรัม ต่อวัน จานวน 15 ราย (ร้ อยละ 7.5) ซึ่ งจาก
การศึกษาหลายการศึกษาได้กล่าวถึง การบริ โภคกาแฟและการบริ โภคคาเฟอีนในปริ มาณที่เหมาะสม
ต่ อ ใน 1 วัน ได้มี ผู้ท าการศึ ก ษาไว้ Guest (2012) เรื่ อ ง Coffee, caffeine and health: What’s in your
cup? ได้บอกไว้วา่ คาแนะนาของ UK Food Standards Agency (FSA) สาหรับคนท้องบริ โภค Caffeine
ไม่เกิ นวันละ 200 มิ ลลิ กรั มต่อวัน เนื่ องจากมีหลักฐานยืนยันและแน่ นอนว่าถ้าบริ โภคมากกว่า 300
มิ ล ลิ ก รั ม เสี่ ยงต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของทารก และการแท้งบุ ตร ซึ่ งจากการศึ ก ษานี้ พบ มี ผูบ้ ริ โภค
ปริ มาณคาเฟอีนเฉลี่ย มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวันถึงร้อยละ 28.5
ข้อ จ ากัด ของการศึ ก ษาในเรื่ อ งการค านวณปริ ม าณคาเฟอี น เฉลี่ ย ที่ บ ริ โ ภคต่ อ วัน ส าหรั บ
การศึกษาครั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟมากกว่า 1 ชนิ ดเพื่อให้ได้ขอ้ มู ล
การบริ โภคในแต่ละวันที่ครบถ้วนและถูกต้อง การศึกษาครั้งต่อไปแนะนาให้เก็บข้อมูลการบริ โภค
กาแฟในแต่ละวันว่ามีการบริ โภคชนิ ดใด ปริ มาณการบริ โภคเท่าไหร่ โดยทาการจดบันทึกทุกวันใน 1
สัปดาห์วา่ มีการบริ โภคกาแฟชนิ ดไหนบ้าง ปริ มาณเท่าไหร่ เพื่อสามารถดูผลกระทบด้านสุ ขภาพของ
คาเฟอีน ต่อ ระดับความดันในเลือด ได้อย่างถูกต้อง
5.2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ โภคกาแฟกับปั จจัยส่ วนบุคคลจากการศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริ โภคกาแฟของพยาบาลซึ่ งทางานเป็ นกะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ กับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าการบริ โภคกาแฟมีความสัมพันธ์กบั เพศ โดยเพศชาย มีพฤติกรรมการบริ โภค
กาแฟ มากกว่า เพศหญิง ด้านอายุ อายุมากขึ้น การบริ โภคกาแฟก็เพิม่ ขึ้นด้วย
ดัชนี มวลกาย(BMI) ระดับ BMI สู งมีการบริ โภคกาแฟมากกว่าผูท้ ี่มี BMI ต่า ซึ่ งไปสอดคล้อง
กับชนิ ดของกาแฟที่นิยมบริ โภค เห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างนิยมบริ โภคกาแฟสดชนิด คาปูชิโน่ เอสเปรส
โซ่ และลาเต้ ตามลาดับ ซึ่ งกาแฟชนิดที่กล่าวมา มีความหวาน มัน และปริ มาณแคลอรี มีความสัมพันธ์
กับ BMI ที่สูงขึ้น
และสุ ดท้ายโรคประจาตัวโรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสู ง กับการ
บริ โภคกาแฟพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมี การศึกษาของ Paolo
Palatini, et al (2007) ที่กล่าวว่า การบริ โภคกาแฟมีความสัมพันธ์กบั ภาวะความดันโลหิ ตสู ง เมื่อเทียบ
กับผูท้ ี่ไม่บริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ และมีการศึกษาของ Jiang X, et al (2014) เรื่ อง Coffee
and caffeine intake and incidence of type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of prospective studies
ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาเป็ นแบบMeta-analysisพบว่า การบริ โภคกาแฟ 2 ถ้วยต่อวัน สามารถลดการเกิด
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ถึง 12% ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้
ด้วยข้อจากัดของ งานวิจยั แบบภาคตัดขวาง บอกได้เพียงว่า มีความสัมพันธ์กนั แต่ไม่สามารถ
สรุ ปได้วา่ การดื่มกาแฟทาให้เกิดโรคประจาตัว
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5.2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเสี่ ยงความดันโลหิ ตสู ง(ความดันโลหิ ตสู งชนิ ดบีบตัว >120
มิลลิเมตรปรอท)กับปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 329 ราย พบกลุ่มเสี่ ยงความดันโลหิ ตสู ง
(ความดันโลหิ ตสู งชนิ ดบีบ ตัว >120 มิลลิ เมตรปรอท) จานวน 52 ราย กลุ่ มเสี่ ยงความดันโลหิ ตสู ง
(ความดันโลหิตสู งชนิดบีบตัว >120 มิลลิเมตรปรอท) มีความสัมพันธ์กบั อายุ, ภาวะโภชนาการ (BMI)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเห็นได้วา่ ภาวะโรคประจาตัวความดันโลหิ ตสู งมีความสัมพันธ์
กับ อายุ, ภาวะโภชนาการ (BMI) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Doina Ileana et al (2013) เรื่ อง Study
on Hypertension Prevalence in Medical staff from Romanian Academic Emergency County
Hospital ซึ่ งศึกษาในบุคคลากรทางการแพทย์ จานวน 300 ราย เพื่อหาการเกิดภาวะความดันโลหิ ตสู ง
และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความดันในเลือด เครื่ องมือที่ใช้วดั ระดับความดัน, BMI, Waist-hip
ratio, ระดับ น้ าตาลในเลื อด, ระดับ ไขมัน ในเลื อ ด ชนิ ด total Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride
และแบบสอบถามเกี่ ยวกับการทางาน ผลการศึกษาพบภาวะความดันโลหิ ตสู ง 30%, ระดับการรับรู้
51.1% โดยภาวะความดันโลหิ ตสู งมี ความสัม พันธ์กบั เพศ, BMI ≥25 mg/m2, อ้วนลงพุ ง, TC ≥200
mg/dl, LDL ≥130 mg/dl, triglycerides ≥150 mg/dl, อายุแ ละระดับ อาวุโ ส (P<0.001) และเกี่ ย วกับ
การประกอบอาชีพ (p<0.01)
ข้อจากัดของการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากการเก็บข้อมูลระดับความดันโลหิตเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างรายงานระดับความดันด้วยตนเอง ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างอาจมีการรายงานระดับความดันที่ต่ากว่า
ความเป็ นจริ งหรื อสู งกว่าความเป็ นจริ ง ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเก็ บข้อมูลระดับความดัน
โลหิตโดย การวัดระดับความดันโลหิ ตโดย เครื่ องวัดความดันที่มาตรฐาน และวัดระดับความดัน3 ครั้ง
เพื่อให้ได้ระดับความดันที่แท้จริ งของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงศึกษาประวัติโรคประจาตัวของกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มเติม เพื่อดูผลกระทบของโรคปรจาตัวต่อระดับความดันโลหิต
5.2.9 การบริ โภคกาแฟควรบริ โภคหรื อไม่ควรบริ โภคจากบทความกาแฟมีประโยชน์หรื อโทษ
กันแน่ ของ นพ.วิวฒั น์ เอกบูรณะวัฒน์(2554) ได้สรุ ปไว้วา่ ผลของกาแฟต่อสุ ขภาพนั้นมีท้ งั ข้อดีและ
ข้อเสี ยข้อสรุ ปที่ชดั เจนขึ้นในประชากรบางกลุ่มการดื่มกาแฟอาจก่อผลเสี ยได้ค่อนข้างมาก เช่ น คน
เป็ นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ คนเป็ นโรคกระเพาะอาหาร คนเป็ นโรคกรดไหลย้อน ประชากรกลุ่มนี้จึง
ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟถ้าเป็ นไปได้ แต่ในคนที่ไม่มีความเสี่ ยงใดๆ แล้ว การดื่มกาแฟก็ไม่ได้เป็ น
เรื่ องห้าม
กาแฟมี ผลเสี ยต่อสุ ขภาพจริ งหรื อของ พญ.ปั ทมา โกมุทบุ ตร(2548) ซึ่ งไม่ ได้สรุ ป ชัดเจนว่า
กาแฟมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ซึ่ งกล่าวโดยรวมไว้วา่ งานวิจยั เกี่ยวกับผลของกาเฟอีนองค์การอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริ กา (FDA) ได้รับรองในปี พ.ศ. 2501 ว่ากาเฟอีนเป็ นอาหารกลุ่มค่อนข้างปลอดภัยแม้
ยังมี ขอ้ ถกเถี ยงในเรื่ องผลดี ผลเสี ยของสารกาเฟอีนต่อสุ ขภาพ แต่โดยรวมมีความเห็ นร่ วมกันว่าไม่
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เกิ ดผลเสี ยต่อสุ ขภาพหากดื่มกาแฟไม่เกิ นระดับปกติ คือ ประมาณ 300 มก/วัน หรื อเท่ากับกาแฟถ้วย
มาตรฐาน 8 ออนซ์ 3 ถ้วย หรื อชาชง 6 ถ้วยต่อวัน
จากการศึ กษาสถานการณ์ ก ารบริ โภคกาแฟในพยาบาลที่ ท างานเป็ นกะ ไม่ส ามารถสรุ ป ได้
เช่ นกันว่า กาแฟควรหรื อไม่ควรบริ โภค แต่สิ่งที่ตอ้ งระวังคือส่ วนประกอบอื่นที่มีอยู่ในกาแฟที่เป็ น
ส่ วนสาคัญที่ทาให้เกิด ภาวะโภชนาการ(BMI) ที่ผิดปกติ ซึ่ งการศึกษานี้ไม่ได้ลงรายละเอียดส่ วนประกอบ
อื่ น ที่ มี อยู่ในกาแฟ 1 แก้ว สนใจเพี ยงปริ ม าณคาเฟอี น เฉลี่ ยที่ มี อยู่ในกาแฟ แล้วน ามาค านวณ หา
ปริ มาณคาเฟอีนที่บริ โภคต่อวันและ จานวนแก้วที่บริ โภคในแต่ละวัน เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
จานวนแก้วที่บริ โภคในแต่ละวัน กับระดับความดันในเลือด ซึ่ งการศึกษานี้ ไม่พบความสัมพันธ์ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่พบความสัมพันธ์ระหว่าง การบริ โภคกาแฟ(แก้วต่อวัน) กับภาวะ
โภชนาการ(BMI) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในพยาบาลกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ทางาน
เป็ นกะนี้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้การเฝ้ าระวังการบริ โภคกาแฟให้
บริ โภคในปริ ม าณที่ เหมาะสม เนื่ องจากพบมี พ ฤติก รรมดังกล่ าวสู งถึ งร้ อยละ 60.5 และควรจัดท า
โครงการรณรงค์การบริ โภคกาแฟ โดยเฉพาะกลุ่มที่ทางานเป็ นกะ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงด้าน
สุ ขภาพอยู่แล้ว อีกทั้งยังควรให้การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการบริ โภคกาแฟเพื่อให้เกิ ดความ
ตระหนักในการบริ โภคกาแฟ
2) ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ นและประชาสัมพันธ์ให้มีการควบคุมการบริ โภคกาแฟใน
ปริ มาณที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราการเกิดโรคเรื้ อรังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการนาการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
ไปใช้งานในแง่การส่ งเสริ ม จากการศึกษา พบความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ เพศ BMI ผูท้ ี่มีโรคประจาตัว
ภาวะความดันโลหิ ตสู ง ในผูท้ ี่บริ โภคกาแฟ และในกลุ่มเสี่ ยงภาวะความดันโลหิ ตสู ง พบความสัมพันธ์
ระหว่างอายุ, ภาวะโภชนาการ (BMI) ถ้าจะแนะนาในแง่ ก ารส่ งเสริ ม คื อ ภาวะโภชนาการ (BMI)
สามารถปรับให้อยู่ภาวะปกติ การบริ โภคกาแฟควรบริ โภคในปริ มาณที่เหมาะสม ชนิ ดที่แนะนาให้
บริ โภค คือ กาแฟดา เพื่อลดปริ มาณแคลอรี ในการบริ โภคกาแฟลง เมื่อ BMI ลดลง อาจมีผลทาให้
การเกิดภาวะความดันโลหิ ตสู งลดลงได้
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5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1) สามารถน าผลการศึ ก ษานี้ ไปประยุก ต์ใช้ก ับ ประชากรกลุ่ ม อื่ นที่ มี พ ฤติ ก รรมการ
บริ โภคกาแฟและทางานเป็ นกะ ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันเพื่อศึกษาพฤติกรรม การบริ โภคกาแฟและ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริ โภคกาแฟกับภาวะความดันโลหิตสู ง
2) เพื่อให้ผลการศึกษามีความน่ าเชื่ อถือ ควรทาการศึกษาโดยออกแบบการศึกษาแบบ
ไปข้างหน้า เพื่อดูความสัมพันธ์วา่ การบริ โภคกาแฟทาให้เกิดภาวะความดันโลหิตสู งหรื อไม่
3) เพื่อให้ผลการศึกษามีความถูกต้องและน่ าเชื่ อถือควรมีการเก็บข้อมูลระดับความดัน
โลหิตโดยการวัดระดับความดันโลหิ ตโดย เครื่ องวัดความดันที่มาตรฐาน และวัดระดับความดัน 3 ครั้ง
เพื่อให้ได้ระดับความดันที่แท้จริ งของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงศึกษาประวัติโรคประจาตัวของกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มเติม เพื่อดูผลกระทบของโรคประจาตัวต่อระดับความดันโลหิ ต
4) การศึกษาบริ โภคกาแฟที่ นักวิจยั ส่ วนใหญ่ มีค วามสนใจ คือ สนใจผลกระทบของ
คาเฟอีน ต่ อสุ ขภาพ ซึ่ งไม่ ได้มี เพี ยงกาแฟอย่างเดี ยวที่ มี ค าเฟอี น ชา และโก้โก้ ก็ มีค าเฟอีนเช่ นกัน
การศึกษาครั้งหน้าควรศึกษาเพิ่มเติมในเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งหมดเพื่อดูผลกระทบของคาเฟอีนต่อ
สุ ขภาพ
5) การเก็ บ ข้อมู ล ปริ ม าณคาเฟอี น เฉลี่ ย ที่ บ ริ โภคต่ อวัน ส าหรับ การศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไป
แนะนาให้เก็บข้อมูลการบริ โภคกาแฟในแต่ละวันว่ามีการบริ โภคชนิดใด ปริ มาณการบริ โภคเท่าไหร่
โดยทาการจดบันทึ กทุกวันใน 1 สัปดาห์ ว่ามีการบริ โภคกาแฟชนิ ดไหนบ้าง ปริ มาณเท่าไหร่ เพื่อ
สามารถดูผลกระทบด้านสุ ขภาพของคาเฟอีน ต่อ ระดับความดันในเลือด ได้อย่างถูกต้อง
6) สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดพฤติ ก รรมการติ ดคาเฟอี น และระยะเวลาที่
บริ โภคเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนว่าบริ โภคเป็ นเวลานานเพียงใด เพื่อดูผลกระทบต่อสุ ขภาพ
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