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ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมในสถาบัน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของ
นักศึกษาพยาบาลตำารวจ
Relationship Between Institutional Environment Health Promoting
Behavior with Health Behavior Protection in Pandemic Flu A H1N1 of
Police Nursing Students
กรรณิการ์ เกตุนิล กศ.ม. (Kannika Katenil, M.E.)1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบัน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของนักศึกษา
พยาบาลตำารวจชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำานวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิด
เห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถาบันพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ โภชนาการ การทำากิจกรรมและการออกกำาลังกาย การจัดการความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การพัฒนาทางจิตวิญญาณและพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ได้ทำาการตรวจ
สอบความตรงตามเนื้อหาและวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาค (Cronbach’s Coeffecient of Alpha) ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.90,0.80 และ 0.95 ตาม
ลำาดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในสถาบัน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A
H1N1 โดยใช้ Pearson Product Moment Correlation
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพแวดล้อมในสถาบันอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.23, SD. =0.54)
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ดี ( =3.09, SD. =0.24)พฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic
Flu A H1N1อยู่ในระดับ ดี ( =3.08, SD. =0.48) 2. สภาพแวดล้อมในสถาบันและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ การจัดการความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 และ 3. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
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ด้านการทำากิจกรรมและการออกกำาลังกาย การพัฒนาทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำาสำาคัญ : สภาพแวดล้อมในสถาบัน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
Pandemic Flu A H1N1 นักศึกษาพยาบาลตำารวจ

ABSTRACT
The purpose of the research were to study relationship between institutional
environment health promoting behavior and protective behavior for Pandemic Flu A H1N1 of
police nursing students. The sample were 68 police nursing students. The instruments were
question naire’s in consider with the factors regarding of personal, institutional environment,
health promoting behavior and protective behavior for Pandemic Flu A H1N1. The cronbach’s
alpha coefficients were 0.90,0.85,0.95 respectively. The data were analyzed by percentage
mean, standard deviation, Pearson Product, Moment correlation.
The results of the research were as follows; 1. Institutional environment was
at medium level ( = 3.23, SD.= 0.54). Health promoting behavior was at high level ( =
3.09,SD. = 0.24). Protective behavior for Pandemic Flu A H1N1 was at high level ( = 3.08, SD.
= 0.48). 2. There were not significant relationship between Institutional environment, health
responsibility, nutrition stress management, interpersonal relations and protective behavior for
Pandemic Flu A H1N1. and 3. There were positive significant relationship at .01 level between
physical activity,spiritual growth and protective behavior for Pandemic Flu A H1N1.
Keywords : institutional environment, health promoting behavior, protective behavior for
Pandemic Flu A H1N1, police nursing students.
บทนำา

ในแต่ละปีพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประมาณ 4 ล้านราย ในจำานวนนี้ประมาณ 300
ราย เสียชีวิตโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1 N1 โดยทั่วไปไม่แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลใน
แง่ความรุนแรงและการก่อโรคแต่การระบาดจะรุนแรงกว่า (ประเสริฐ เอื้อวรากุล, 2552) การระบาดเริ่มตั้งแต่
ช่วงกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เริ่มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1 N1
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ที่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 257 ราย ใน 11 ประเทศ ระยะแรกพบการระบาดที่ประเทศเม็กซิโกจำานวน
109 ราย และแพร่ไปกับผู้เดินทางไปในอีกหลายประเทศ กระทรวงสาธารณสุขใช้ชื่อโรคนี้ว่า โรคไข้หวัด
ใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโกและต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1 N1 2009 สำาหรับ
ประเทศไทยพบผู้ป่วย 2 รายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน พบผู้ป่วย 1 แสนกว่าราย พบ
ผู้เสียชีวิตทั่วโลก 429 รายและสำาหรับประเทศไทยพบผู้เสียชีวิต 44 ราย ในเวลา 2 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ป่วยในประเทศไทยพบว่า อาการโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 คล้ายอาการไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลแต่ความรุนแรงจะมากกว่าทำาให้เกิดปอดอักเสบได้มากกว่าการแพร่กระจายได้เร็วกว่าเกิดการติดเชื้อ
กับเด็กนักเรียนและวัยหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่และวัคซีนป้องกันโรคนี้อยู่ในระหว่างทดลอง
สำาหรับวิทยาลัยพยาบาลตำารวจมีสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1
เกิดขึ้นประมาณปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
ป่วยเป็นไข้หวัดและมีอาการใกล้เคียงคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1 N1 2009 จำานวน 20 คน
ซึ่งไม่เคยปรากฏในวิทยาลัยพยาบาลตำารวจมาก่อน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงนำานักศึกษาพยาบาลและนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาลที่ป่วยเป็นไข้หวัดแยกห้องพักและนำาส่งโรงพยาบาลตำารวจและจากการทำา Rapid Test ยืนยัน
พบ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1 N1 จำานวน 2 ราย วิทยาลัย
พยาบาลตำารวจจึงจำาเป็นต้องยุติการเรียนการสอนเป็นเวลา 7 วันและดูแลรักษานักศึกษาพยาบาลที่ป่วยด้วย
โรคนี้เนื่องจากการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาชีพพยาบาลหรือผู้ให้การดูแลผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล และในวิทยาลัยพยาบาลตำารวจที่ผู้วิจัยทำางานอยู่ มีการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจาก
สถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นคือ นักศึกษาพยาบาลตำารวจทุกชั้นปีต้องอยู่หอพักรวมกันรับประทานอาหารร่วม
กันและมีกิจกรรมต่างๆที่ถูกกำาหนดให้ปฏิบัติร่วมกัน การไม่ดูแลสุขภาพหรือมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีจะทำาให้
มีการระบาดของโรคที่เจ็บป่วยเพิ่มขึ้น และในภาคปฏิบัติจะต้องปฏิบัติให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยจริงในหอผู้ป่วย
ที่มีโรคติดต่ออื่นๆที่อาจติดต่อได้ และการเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ต้องพบกับผู้ป่วย และญาติจึง
จำาเป็นต้องเป็นแบบอย่างของการมี พฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วย
นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้เน้นว่า การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการส่งเสริมวิถีชีวิต
ที่ถูกหลักอนามัยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ (WHO,1986) และกลยุทธ์การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ ณ เมืองซันด์สวาลล์ประเทศสวีเดนให้ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพที่กว้างขึ้นว่าคือ กระบวนการ
ของการเพิ่มสมรรถนะให้คน สามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำาหนดสุขภาพและเป็นผลให้บุคคลมีสุขภาพดี
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมรวมไปถึงการปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
(Pender, 1996) ดังนั้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในสถาบันจึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่
วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ ต้องจัดให้นักศึกษาพยาบาลตำารวจเพื่อการมีสุขภาพดี
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ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำาวิทยาลัยพยาบาลตำารวจ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของนักศึกษาพยาบาลตำารวจทุกคนและการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำา รวมถึงการป่วยด้วยโรคติดต่ออื่นๆที่สามารถป้องกันได้ จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ วิทยาลัยพยาบาลตำารวจและนำาผลการ
วิจัยนี้มาเป็นแนวทางสร้างเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคอุบัติใหม่อื่นๆของนักศึกษาพยาบาล
ตำารวจ วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในสถาบัน ของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของนักศึกษา
พยาบาลตำารวจ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันกับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้
หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้
หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1 N1 ของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ
สมมติฐานของการวิจัย
สภาพแวดล้อมในสถาบันและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ
ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาพยาบาลตำารวจชั้นปีที่ 1 ภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำานวนทั้งสิ้น 68 คน
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เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ รายรับ ภูมิลำาเนาเดิม
2. สภาพแวดล้อมในสถาบัน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยพยาบาล
ตำารวจ ทางกายภาพจำานวน 10 ข้อและทางจิตสังคมจำานวน 7 ข้อ ชึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามสภาพ
แวดล้อมในสถาบันของ ปาริชาติ สุขสวัสดิพร (2543) และจากการศึกษาตำารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท (Liket Scale) 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง
พอใช้ และต้องปรับปรุง ได้ทำาการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถาม
กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจำานวน 39 คน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coeffecient of Alpha ) ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.90
3. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพจำานวน 6 ข้อ โภชนาการจำานวน 13 ข้อ การทำา
กิจกรรมและการออกกำาลังกายจำานวน 6 ข้อ การจัดการความเครียดจำานวน 5 ข้อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จำานวน 6 ข้อ การพัฒนาทางจิตวิญญาณจำานวน 6 ข้อ แบบสอบถามปรับปรุงจากแบบแผนการดำาเนินชีวิตที่
ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Lifestyle Profile//:HPLP//) ตามแนวคิดของวอล์คเกอร์และเพนเดอร์
(Walker Murdaugh and Pender,1987) และจากการศึกษาตำารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท (Liket Scale) 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจำา ปฏิบัติบ่อย
ครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ ได้ทำาการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและวิเคราะห์ความเที่ยงของ
แบบสอบถามกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจำานวน 39 คน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาค (Cronbach’s Coeffecient of Alpha) ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.80
4. พฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของนักศึกษาพยาบาลตำารวจจำานวน 17 ข้อ
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาตำารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่าของลิเคอร์ท (Liket Scale) 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจำา ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง และ
ไม่เคยปฏิบัติ ได้ทำาการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถามกับนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจำานวน 39 คน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coeffecient of Alpha ) ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.95
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย
1. ผู้วิจัยทำาหนังสือขออนุมัติทำาวิจัย ต่อผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำารวจผ่านประธาน
คณะอนุกรรมการวิจัยพร้อมโครงร่างการวิจัยเพื่อผ่านการเห็นชอบ
2. เมื่อได้รับอนุมัติทำาวิจัย ผู้วิจัยขอพบนักศึกษาพยาบาลตำารวจชั้นปีที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุ
ประสงค์และขอความร่วมมือโดยสมัครใจ จากนั้นจึงขออนุญาตเก็บข้อมูล โดยให้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป
2. สถิติที่ใช้ในการคำานวณมีดังนี้
2.1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยการคำานวณหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2. ข้อมูลสภาพแวดล้อมในสถาบันพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรม
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 โดยการคำานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จำาแนกในรูปของความถี่และร้อยละ ตลอดจนค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยรวม
2.3. การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย (Pearson Product Moment correlation Coefficient)
ผลการวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ ปีการศึกษา
2552 ส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ 95.60 มีอายุ 18 ปีร้อยละ 51.50 ภูมิลำาเนาเดิมก่อนเข้าศึกษาส่วนมากอยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 32.40 มีรายรับพอเพียงต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ 86.80
2. สภาพแวดล้อมในสถาบันอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 3.23,SD.= 0.54) สภาพแวดล้อม
ในสถาบันทางกายภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.89,SD.= 0.60) สภาพแวดล้อมในสถาบันทางจิตสังคมอยู่
ในระดับดี ( = 3.71,SD.= 0.59)
3. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ดี ( = 3.09,SD.= 0.24)
4. พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandermic Flu A H1N1 อยู่ในระดับ ดี
( = 3.08,SD.= 0.48)
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5. สภาพแวดล้อมในสถาบันไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1
6. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ การจัดการ
ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic
Flu A H1N1
7. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการทำากิจกรรมและการออกกำาลังกาย การพัฒนาทางจิต
วิญญาณมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandermic Flu A H1N1 อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายผล

จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในสถาบันพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับ
พฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1 N1 ของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ ชั้นปีที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2552 พบว่า นักศึกษาพยาบาลส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ 95.60 มีอายุ 18 ปี ร้อยละ 51.50 ภูมิลำาเนา
เดิมก่อนเข้าศึกษาส่วนมากอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 32.40 มีรายรับพอเพียงต่อค่าใช้จ่าย ร้อยละ
86.80 สภาพแวดล้อมในสถาบันอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.23,SD.=0.54) สภาพแวดล้อมในสถาบันทาง
กายภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.89,SD=0.60) สภาพแวดล้อมในสถาบันทางจิตสังคมอยู่ในระดับดี
( = 3.71,SD.=0.59) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ ดี ( = 3.09,SD.=0.24) พฤติกรรมป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ Pandermic Flu A H1N1 อยู่ในระดับ ดี ( = 3.08,S.D=0.48) สภาพแวดล้อมในสถาบันไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปาริชาติ สุขสวัสดิพร (2543) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในสถาบันกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพ
แวดล้อมในสถาบันมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ำากับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาล ประนอม รอดคำาดี (2538) ศึกษาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตใน
มหาวิทยาลัยกำากับของรัฐพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขสมบูรณ์ของนิสิต นักศึกษา ได้แก่
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและคุณภาพบริการสวัสดิการที่ดี ศิริรัตน์ จันทร์แสงรัตน์ (2538) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือของอาจารย์และนักศึกษา สภาพทางกายภาพของ
แหล่งฝึกปฏิบัติสภาพทางกายภาพของวิทยาลัยพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตนักศึกษา
รัชชนก กลิ่นชาติ (2541) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยพยาบาลกับความสุขสมบูรณ์
ของนักศึกษาพยาบาลพบว่า สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขสมบูรณ์
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ของนักศึกษาพยาบาลซึ่ง สำาเนาว์ ขจรศิลป์ (2538) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักศึกษามีส่วนสัมพันธ์กับสภาพ
แวดล้อมของสถาบันมาก
นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ
การจัดการความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
Pandemic Flu A H1N1 อธิบายได้ว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขกลุ่มหนึ่งที่
เพิ่งได้รับการศึกษาด้านสุขภาพ ทำาให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพไม่ครอบคลุม จึงยังไม่สามารถนำาความรู้ที่ได้
รับมาเป็นแนวทางปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับเฉลิมพล
ตันสกุล (2541) กล่าวว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีผลจากค่านิยมที่แต่ละบุคคลมีต่อสุขภาพถ้าบุคคลให้
คุณ ค่าของสุขภาพสูงก็จะมีการปฏิบัติพฤติกรรมในทางส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการรณรงค์ของรัฐบาล
ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 อย่างทั่วถึงทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการป้องกันโรคนี้
จากการวิจัย พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการทำากิจกรรมและการออกกำาลังกาย
การพัฒนาทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรัลรัตน์ พลอินทร์ (2542) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำาลังกาย การรับรู้ประโยชน์
ของการออกกำาลังกายและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยกับพฤติกรรมการออกกำาลังกายของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และปาริชาติ สุขสวัสดิพร (2543) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า
นิยมทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในสถาบันกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการ
ศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่านิยมทางสุขภาพด้านการออกกำาลังกายมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เมอร์ดัช และอินชอร์
(Murdaugh & Hinshaw, 1986) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้คุณค่าต่อสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์และ
การรับรู้อุปสรรคของการออกกำาลังกายกับการปฏิบัติกิจกรรมการออกกำาลังกายของบุคคลที่มีอายุระหว่าง 2283 ปีพบว่า การให้คุณค่าต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติกิจกรรมการออกกำาลังกายและเป็นตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์การปฏิบัติกิจกรรมการออกกำาลังกายได้
ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลตำารวจควรให้ความสนใจในการส่งเสริมสุขภาพด้านการทำากิจกรรม
และการออกกำาลังกาย การพัฒนาทางจิตวิญญาณให้กับนักศึกษาพยาบาล เพื่อมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการนำาผลวิจัยไปใช้
จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการทำากิจกรรมและการออกกำาลัง
กาย การพัฒนาทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A
H1N1 ดังนั้น ควรส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการทำากิจกรรม และการออก
กำาลังกาย การพัฒนาทางจิตวิญญาณ ที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมที่ได้ออกกำาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละประมาณ 30 นาที เพื่อส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำาลังกาย
และจัดกิจกรรมด้านศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจของนักศึกษาทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น จัดให้ทุก
คนมีการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ เพื่อคิดทบทวนสิ่งที่ได้กระทำาผ่านมา มีการจัดให้ฟังเทศน์หรือสนทนาธรรมกับ
พระอยู่เป็นประจำาหรือจัดกิจกรรมค่ายพุทธศาสนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ด้านการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic
Flu A H1N1 ของนักศึกษาพยาบาลตำารวจ.
2.2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic
Flu A H1N1 ของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอื่นๆที่ดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1
2.3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมในสถาบันพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1 ของนักศึกษาสถาบันอื่นๆ ที่มีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ Pandemic Flu A H1N1
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