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บทคัดยอ
การวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก โดยใชกรอบแนวคิดแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ กลมุ ตัวอยาง
คือผตู อ งขังในเรือนจำพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก ทีม่ อี ายุ 20 ปขนึ้ ไป จำนวน 404 คน สมุ ตัวอยางแบบงาย เครือ่ งมือ
วิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผทู รงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดคา ดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.6-1 และหาความเทีย่ งโดยใชสตู ร KR 20 ของ
แบบสอบถามสวนความรู เทากับ 0.9 และสูตรสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบราคของแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ
กับพฤติกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญ เทากับ 0.74-0.86 วิเคราะหขอ มูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนาและทดสอบ
ความสัมพันธ โดยสถิติ Point-biserial correlation และสถิติ Spearman's rank order correlation
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยรวม ไดแก โรคประจำตัวและความรเู รือ่ งโรคไขหวัดใหญมคี วามสัมพันธกบั
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (rp = -.108, p < .05, rs = .190 , p < .001)
ปจจัยดานการรับรสู ว นบุคคล พบวาการรับรอู ปุ สรรคการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ การรับรู
ประโยชนพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ การรับรคู วามรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ การรับรโู อกาสเสีย่ ง
การปวยโรคไขหวัดใหญ และสิ่งชักนำการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (rs = .391, .368., 304, .252, .470 ตามลำดับ, p < .001)
คำสำคัญ: แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ , พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ, โรคไขหวัดใหญ, ผตู อ งขัง
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Abstract
This descriptive research was to studyfactors associated with influenza prevention behaviors among
prisoners in Phitsanulok Province, based on Health BeliefModel concept. The sample was 404 prisoners aged
20 and over. The simple random sampling was used to select the subjects. The research instrument was a
questionnaire developed by the researcher. The questionnaires weretested for the content validity by five
experts, the IOC between 0.6-1. The reliability of knowledge, using KR 20, was 0.9 and Health Belief
Model and Prevention behavior sections, using Cronbach's Alpha, were 0.74-0.86. The data were analyzed
by using descriptive statistics, Point-biserial correlation, and the Spearman's rank-order correlation at the .05
level of significance
The results indicated that underlying disease and knowledge of influenza correlated with influenza
prevention behaviors were statistically significant (rp = -.108, p < .05, rs = .190, p < .001), respectively.
The result found that Individual perception included perceived barriers of the prevention againstInfluenza;
perceived benefits of the prevention againstInfluenza; perceived severity of Influenza; perceived susceptibility
of Influenza; and Cue to action that will lead to effective measures for the prevention against Influenza.
were statistically significant associated to influenza prevention behaviors (rs = .391, .368, .304, .252, .470,
p <.05), respectively.
Keyword: Health Belief Model, Influenza prevention behaviors, Influenza, Prisoners
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
โรคไขหวัดใหญ (Influenza) เกิดจากการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึง่ เกิดจากการติดเชือ้
Influenza virus สงผลใหเกิดการเจ็บปวยทีร่ นุ แรงและการ
เสียชีวติ ตามมา องคการอนามัยโลกคาดการณวา ทุกปจะมี
ผปู ว ยดวยโรคไขหวัดใหญทอี่ าการปวยรุนแรงสูงถึง 3-5
ลานคน และมีผูเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญประมาณ
250,000-500,000 ราย โดยสวนใหญเปนผทู ปี่ ว ยดวยโรค
เรือ้ รัง เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เปนตน (World Health
Organization, 2020) สำหรับสถานการณในประเทศไทย
พบวาอัตราปวยโรคไขหวัดใหญป 2560, 2561 และ 2562
เทากับ 206.75, 241.30 และ 589.39 ตอประชากรแสนราย
ตามลำดับและอัตราปวยตายเทากับรอยละ 0.02, 0.05 และ
0.01 ตามลำดับ (Thai National Influenza Center, 2019)
จะเห็นไดวา อัตราปวยดวยโรคไขหวัดใหญในประเทศไทย
มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
จากขอมูลรายงานโรคติดตอในเรือนจำระหวางป
2560-2562 พบวาโรคไขหวัดใหญ เปนโรคติดตอทีม่ กี าร
ระบาดในเรือนจำสูงเปนอันดับ 1 ของทุกป รายงานขอมูล
สถิติผูตองขังปวยโรคไขหวัดใหญของกรมราชทัณฑ
ป 2560, 2561 และ 2562 พบวา อัตราปวยของผูตองขัง
ดวยโรคไขหวัดใหญ เทากับ 1,021.23, 1,940.69 และ1,696
ตอประชากรผูตองขังแสนรายตามลำดับ และอัตราปวย
เสียชีวติ ดวยโรคไขหวัดใหญ ป 2560 และ 2561 เทากับ
ร อ ยละ 0.06 และ 0.02 ตามลำดั บ (Department of
Corrections, 2019 a) แมวา อัตราปวยโรคไขหวัดใหญของ
ผตู อ งขังในป 2562 จะลดลง แตพบวาการระบาดของโรค
ไขหวัดใหญยังคงเปนปญหาดานสาธารณสุขที่คุกคาม
สุขภาพของผตู อ งขัง จากรายงานเหตุการณการระบาดของ
โรคไขหวัดใหญในเรือนจำ จำแนกตามจังหวัดระหวาง
ป 2560-2562 (Department of Corrections, 2019 a) พบวา
เรือนจำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีเหตุการณการระบาด
ของโรคไขหวัดใหญสูงเปนอันดับ 2 รองจากเรือนจำ
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานครโดยมี เ หตุ ก ารณ
การระบาดจำนวน 12 เหตุการณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลกรายงานการระบาดโรคไขหวัดใหญใน

เรือนจำทัง้ 3 แหง ระหวางป 256-2562 จำนวน 4 เหตุการณ
ดังนี้ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกพบอัตราปวยโรคไขหวัดใหญ
ในผูตองขังในเดือนกรกฎาคม 2561 และเดือนกันยายน
2562 รอยละ 42.21 และรอยละ 8.74 ตามลำดับ เรือนจำกลาง
พิษณุโลกพบอัตราปวยโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังในเดือน
ตุลาคม 2562 รอยละ 9.50 และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
พบอัตราปวยโรคไขหวัดใหญผตู อ งขังในเดือนพฤศจิกายน
2562 รอยละ 4.66 (Phitsanulok Provincial Public Health
Office, 2019) ดังนัน้ การปองกันควบคุมโรคและการรักษา
พยาบาล กรมราชทัณฑกำหนดมาตรการปองกันควบคุม
โรคไขหวัดใหญในเรือนจำ 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการเฝาระวัง
และคัดกรอง 2) ดานการปองกันและควบคุมโรค และ
3) ดานการเตรียมความพรอมรองรับการเกิดการระบาด
(Department of Corrections, 2019 b) แมวา โดยปกติผตู อ ง
ขังจะมีของใชสว นตัว แตจำเปนตองใชพนื้ ทีส่ ว นกลางรวม
กันอยางหลีกเลีย่ งไมได ซึง่ การหลีกเลีย่ งการใกลชดิ หรือ
การเวนระยะหางจากผตู อ งขังอืน่ ในพืน้ ทีป่ ด และจำกัดเชนนี้
จึงทำไดยาก (Thailand Institute of Justice, 2020) ดังนัน้
พฤติกรรมการปองกันโรคจึงเปนสิ่งสำคัญเพื่อปองกัน
การติดเชือ้ โรคไขหวัดใหญในกลมุ ผตู อ งขัง
เบคเกอร (Becker, 1974) ไดเสนอแนวคิดแบบแผน
ความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health belief model) ประกอบดวย
การรับรโู อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรค (Perceived susceptibility)
การรับรคู วามรุนแรงของโรค (Perceived severity) การรับรู
ประโยชนของการรักษาและการปองกันโรค (Perceived
benefits) การรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ติ น (Perceived
barriers) การรับรสู งิ่ ชักนำใหเกิดการปฏิบตั ิ (Cues to action)
และปจจัยรวมอืน่ ๆ (Modifying factors) ทีส่ ามารถนำมา
อธิบายและทำนายพฤติกรรมการปองกันโรคของบุคคลได
จากการศึกษาพบวาแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค ไดแก การศึกษา
ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันโรคติดตอ
ในนักเรียนจาอากาศ พบวา แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอใน
นักเรียนจาอากาศอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(Phuengching & Phanthasi, 2018) และการศึกษาปจจัยรวม
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ที่เกี่ยวของของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ พบวา
ป จ จั ย เรื่ อ งความรู จากการศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคมื อ เท า ปากของมารดาเด็ ก
โรงเรียนอนุบาลแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา
ความรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมือ
เทาปากอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (Boonsorn,
2015) และปจจัยโรคประจำตัว จากผลการศึกษาเรือ่ งการ
เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ
ระหวางผูปวยโรคเรื้อรังกับผูปวยอื่นๆ ที่มารับบริการ
ผปู ว ยนอก จังหวัดนครสวรรค พบวาโรคประจำตัว มีความ
สัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (Siriphakhamongkhon, Siramaneera,
& Siriphakhamongkhon, 2018) และปจจัยระดับการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญของประชาชนบานสะยา
ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวา ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดใหญอยางมีนัยสำคัญ (Amatmuntri, 2020) ซึ่ง
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญใน
ผตู อ งขังมีนอ ย ประกอบโรคไขหวัดใหญเปนโรคทีม่ กี าร
แพรระบาดในเรือนจำอยางตอเนื่อง
ผูวิจัยในฐานะที่เปนพยาบาลเวชปฏิบัติ มีบทบาท
หนาที่สำคัญในการสงเสริมดูแลสุขภาพของผูตองขัง
ในเรือนจำ ซึง่ การระบาดโรคไขหวัดใหญในเรือนจำ นับเปน
ปญหาทีส่ ำคัญเนือ่ งจากมีการระบาดทุกป ผวู จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดใหญในผูตองขัง โดยนำแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพมาเปนกรอบแนวคิดเพือ่ นำผลการศึกษาประกอบ
การกำหนดแนวทางการปองกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคไขหวัดใหญในเรือนจำตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยรวม ไดแก
ระดับการศึกษา โรคประจำตัวและความรเู รือ่ งโรคไขหวัดใหญ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญในผูตองขัง
จังหวัดพิษณุโลก

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการรับรู
ส ว นบุ ค คล ได แ ก การรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งการป ว ยโรค
ไขหวัดใหญ การรับรูความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ
การรับรปู ระโยชนพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
และการรับรูอุปสรรคการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญกบั พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
ในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางสิง่ ชักนําการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญกับพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก
สมมุติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยรวม ไดแก ระดับการศึกษา โรคประจำตัว และ
ความรเู รือ่ งโรคไขหวัดใหญ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก
2. ปจจัยการรับรสู ว นบุคคล ไดแก การรับรโู อกาสเสีย่ ง
การปวยโรคไขหวัดใหญ การรับรูความรุนแรงของโรค
ไขหวัดใหญ การรับรูประโยชนพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญ และการรับรอู ปุ สรรคการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก
3. สิ่ ง ชั ก นํ า การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น โรค
ไขหวัดใหญ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดใหญในผูตองขังจังหวัดพิษณุโลก
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผตู อ งขังในเรือน
จำพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้ง 3 แหง ไดแก เรือนจำกลาง
พิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิง
พิษณุโลก ในปงบประมาณ 2564 จำนวน 9,000 คน
คำนวณขนาดกลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั คำนวณจากสูตร
ของคอแครน (Cochran, 1977 อางถึงใน Thato, 2018 )
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โดยผวู จิ ยั ไดกำหนดระดับความเชือ่ มัน่ 95% และกำหนด
ความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% ไดกลุมตัวอยางจำนวน
369 คน การศึกษาในครัง้ นีไ้ ดเพิม่ กลมุ ตัวอยางรอยละ 10
เพื่อปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยางไดกลุมตัวอยาง
จำนวน406 คนโดยเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่
กำหนดไวตามเกณฑการคัดเขา ดังนี้ 1) อยูในเรือนจำ
3 เดือนขึน้ ไป ผานการอบรมโปรแกรมปฐมนิเทศผตู อ งขัง
เขาใหม 2) อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป 3) สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได ไมเปนผพู กิ ารดานการมองเห็น 4) อาสาสมัคร
ยินยอมเขารวมโครงการวิจัยและลงนามในเอกสารให
ความยิ น ยอม 5) ควบคุ ม ตั ว ในแดนที่ อ นุ ญ าตให เ ก็ บ
ขอมูลได
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามสราง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมโดยใชแนวคิดแบบแผน
ความเชือ่ ดานสุขภาพ (Health belief model) ของเบคเกอร
(Becker, 1974) ประกอบดวย 8 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา โรคประจำตัว ประวัตเิ คยปวยโรคไขหวัดใหญ
ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยใู นเรือนจำ จำนวน 6 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรเู รือ่ งโรคไขหวัดใหญ
มีลักษณะแบบเลือกตอบ มี 2 ตัวเลือกโดยใหเลือกตอบ
เพียงคำตอบเดียวเทานัน้ จำนวน 10 ขอ ชวงคะแนน 1-10
คะแนน
สวนที่ 3-สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามดานการรับรู
สวนบุคคล ไดแก การรับรโู อกาสเสีย่ งการปวยโรคไขหวัดใหญ
การรับรคู วามรุนแรงของโรคไขหวัดใหญการรับรปู ระโยชน
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ และการรับรู
อุปสรรคการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
ลั ก ษณะคำตอบเป น มาตรวั ด 5 ระดั บ คื อ เห็ น ด ว ย
มากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย
และไมเห็นดวย จำนวน10 ขอชวงคะแนน 10-50 คะแนน
สวนที่ 7 แบบสอบถามสิง่ ชักนำการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญ ลักษณะคำตอบเปนมาตรวัด
5 ระดับ คือ เห็นดวยมากทีส่ ดุ เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอยและไมเห็นดวย จำนวน10 ขอ ชวงคะแนน
10-50 คะแนน

สวนที่ 8 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดใหญ ลักษณะคำตอบเปนมาตรวัด 5 ระดับ คือ
เปนประจำ บอยครั้ง นานๆ ครั้ง บางครั้ง ไมปฏิบัติเลย
จำนวน 10 ขอ ชวงคะแนน 10-50 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา (Content validity)
โดยผทู รงคุณวุฒิ จำนวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล อ งและความตรงเชิ ง เนื้ อ หาวิ เ คราะห ค า ดั ช นี
ความสอดคล อ งระหว า งข อ คำถามกั บ เนื้ อ หา (Item
Objective ConguenceIndex: IOC) คาที่ไดอยูระหวาง
0.60-1.00
2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนำ
แบบสอบถามทีป่ รับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช
(Try out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยาง
จำนวน 30 คน คาความเชื่อมั่นแบบสอบถามสวนที่ 2
ความรูเรื่องโรคไขหวัดใหญ ทดสอบดวยคูเดอรริชารด
(KR-20) ไดคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.9 และคาความเชือ่ มัน่
ทีท่ ดสอบดวยสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค ใชทดสอบ
แบบสอบถามสวนที่ 3-8 ไดคา แอลฟาเทากับ 0.75, 0.74,
0.74, 0.78, 0.86 และ 0.74 ตามลำดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดรบั ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผวู จิ ยั ทำหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล
ไปทีก่ รมราชทัณฑ กระทรวงยุตธิ รรม เมือ่ ไดรบั อนุญาต
ผู วิ จั ย ดำเนิ น การเก็ บ รวบรวมโดยชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค
ขอความรวมมือในการทำวิจยั และใหกลมุ ตัวอยางลงนาม
ในใบยินยอมเขารวมวิจัย ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยผวู จิ ยั และผชู ว ยวิจยั จำนวน 2 คน ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
นำขอมูลทีไ่ ดมาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง
และวิเคราะหตามวิธที างสถิติ
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การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยนี้ผานการรับรองโครงการวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยของมหาวิทยาลัย
นเรศวร (COA No. 040/2021) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564
ผวู จิ ยั อธิบายวัตถุประสงคและวิธกี ารเก็บขอมูลใหกลมุ ตัวอยาง
เปดโอกาสใหซักถามจนเขาใจกอนขอรับความยินยอม
เขารวมวิจัย ทั้งนี้ผูเขารวมวิจัยสามารถถอนตัวจากการ
เขารวมวิจยั ไดทกุ เวลาโดยไมจำเปนตองอธิบายเหตุผลใดๆ
และผวู จิ ยั ใหความมัน่ ใจกับผเู ขารวมวิจยั วาการขอถอนตัว
ออกจากการวิจยั จะไมสง ผลกระทบใดๆ ทัง้ สิน้ กับผเู ขารวมวิจยั
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทัว่ ไปวิเคราะหโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางโรคประจำตัวกับ
พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ ใ นผู ต อ งขั ง
จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติ Point-biserial correlation
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษากับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัด
พิษณุโลก โดยใชสถิติ Spearman's rank
4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโรค
ไขหวัดใหญ ปจจัยดานการรับรูสวนบุคคลและสิ่งชักนำ

การปฏิบตั พิ ฤติกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญ กับพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก
โดยใชสถิตสิ มั ประสิทธิส์ มั พันธแบบสเปยรแมน (Spearman
rank correlation coefficient)
ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง ไดรับแบบ
สอบถามที่ ค รบถ ว นสมบู ร ณ ก ลั บ คื น มาทั้ ง สิ้ น 404
ฉบับ(รอยละ 99.5)
1. ขอมูลทั่วไป
กลมุ ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ
89.1 อายุระหวาง 30-39 ป มากทีส่ ดุ รอยละ 44.1 อายุเฉลีย่
เทากับ 35.69 ป (S.D. = 10.37) จบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนตน มากที่สุดรอยละ 33.4 กลุมตัวอยางสวนใหญ
ไมมโี รคประจำตัว รอยละ 79.2 และไมเคยเปนโรคไขหวัดใหญ
รอยละ 92.3 กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในเรือนจำ
≤ 5 ป รอยละ 76.7 และระยะเวลาเฉลีย่ ทีอ่ าศัยอยใู นเรือนจำ
เทากับ 3.86 ป (S.D. = 2.88)
2. ปจจัยเกีย่ วกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
ในผูตองขังจังหวัดพิษณุโลก

ตารางที่ 1 แสดงชวงคะแนน คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจจัยรวม ปจจัยการรับรสู ว นบุคคล สิง่ ชักนำการปฏิบตั ิ
และพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก (n = 404)
ปจจัย
ปจจัยรวม
ความรเู รือ่ งโรคไขหวัดใหญ
ปจจัยการรับรูสวนบุคคล
การรับรโู อกาสเสีย่ งการปวย
การรับรคู วามรุนแรงของโรค
การรับรปู ระโยชนการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกันโรค
การรับรอู ปุ สรรคการปฏิบตั พิ ฤติกรรมปองกันโรค
สิ่งชักนำการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรค
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ

ชวงคะแนน

x

S.D.

ระดับตัวแปร

1-10

7.26

1.47

ปานกลาง

10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50

38.10
38.08
39.70
36.30
38.60
38.80

5.21
6.64
5.47
6.21
6.91
6.79

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
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จากตาราง 1 จากการศึกษา พบวา ความรูเรื่องโรค
ไขหวัดใหญอยใู นระดับปานกลาง ( x = 7.26, S.D. = 1.47)
ปจจัยการรับรูสวนบุคคล พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยง
การปวยโรคไขหวัดใหญอยูในระดับสูง ( x = 38.10,
S.D. = 5.21) การรับรูความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ
อยใู นระดับสูง ( x = 38.08, S.D. = 6.64) การรับรปู ระโยชน
การปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญอยูใน
ระดับสูง ( x = 39.70, S.D. = 5.47) และการรับรอู ปุ สรรค
การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ อ ยู ใ น
ระดับปานกลาง ( x = 36.30, S.D. = 6.21) ดานสิง่ ชักนำ
การปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญอยูใน
ระดับสูง ( x = 38.60, S.D. = 6.91)) และพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญในระดับสูง ( x = 38.80, S.D. = 6.79)
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยรวม ปจจัยการรับรู
สวนบุคคลและสิง่ ชักนำการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญกบั พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
ในผูตองขังจังหวัดพิษณุโลก

พบวาปจจัยรวม ไดแก โรคประจำตัวและความรเู รือ่ ง
โรคไขหวัดใหญ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลกอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และพบวาระดับการศึกษาไมมคี วาม
สัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญใน
ผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก ปจจัยการรับรสู ว นบุคคล ไดแก
การรับรูโอกาสเสี่ยงการปวยโรคไขหวัดใหญ การรับรู
ความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ การรับรปู ระโยชนการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ การรับรู
อุปสรรคการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
ในผูตองขังจังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และสิง่ ชักนำการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญมคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ตารางที่ 2)

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยรวม ปจจัยการรับรสู ว นบุคคลและสิง่ ชักนำการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญกบั พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก (n = 404)
ปจจัย

พฤติกรรมการปองกันโรค

p-value

(r)
ปจจัยรวม
ระดับการศึกษา
โรคประจำตัว
ความรเู รือ่ งโรคไขหวัดใหญ
ปจจัยการรับรูสวนบุคคล
การรับรโู อกาสเสีย่ งการปวยการปวยโรคไขหวัดใหญ
การรับรคู วามรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ
การรับรปู ระโยชนการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
การรับรอู ปุ สรรคการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
สิ่งชักนำการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ

rs = .002
rp = -.108**
rs = .190***

.661
.029
< .001

rs = .252***
rs = .304 ***
rs = .368***
rs = .391***
rs = .470***

< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

หมายเหตุ rp หมายถึง คาสหสัมพันธไดจากวิธแี บบพอยไบซีเรียลrs หมายถึง คาสหสัมพันธไดจากวิธแี บบสเปยรแมน
***p < .001, *p < .05
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผวู จิ ยั อภิปรายผลตามสมมติฐาน
ในการวิจยั ทีต่ งั้ ไว ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยรวม ไดแก ระดับการศึกษา
โรคประจำตัว และความรูเรื่องโรคไขหวัดใหญมีความ
สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ
ผลการศึกษา พบวา
ความรเู รือ่ งโรคไขหวัดใหญ มีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับต่ำกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญของ
กลมุ ตัวอยาง (rs = .190, p < .001) อธิบายไดวา เรือนจำมี
การจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพรความรโู รคไขหวัดใหญแต
ดวยขอจำกัดดานการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันของผตู อ งขัง
เองอาจทำใหไมสามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมปองกันไดอยาง
เต็มที่ความรูจึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญในระดับต่ำสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง
ความรูและพฤติกรรมของประชาชนเรื่องการปองกัน
ตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019
พบวาความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .327, p-value = .000)
(Klomjai, Kaewjiboon, & Chachvarat, 2020)
โรคประจำตัว มีความสัมพันธเชิงลบในระดับต่ำกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ (rp = -.108, p < .05)
อธิบายไดวา การมีโรคประจำตัว ทำใหกลมุ ตัวอยางมงุ เนน
ในการปฏิบตั ติ วั ในการดูแลสุขภาพเกีย่ วกับโรคประจำตัว
ของตนเอง เนือ่ งจากโรคประจำตัวเปนโรคเรือ้ รังไมหายขาด
จึงอาจทำใหมพี ฤติกรรมในการปองกันโรคไขหวัดใหญต่ำ
สอดคลองกับการศึกษาเรือ่ งเปรียบเทียบพฤติกรรมปองกัน
โรคไขหวัดใหญระหวางผปู ว ยโรคเรือ้ รังกับผปู ว ยอืน่ ๆ ที่
มารับบริการผูปวยนอก กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค
ผลการศึกษาพบวา โรคประจำตัวมีความสัมพันธเชิงลบกับ
พฤติกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญ (β = -2.82. p < .05)
(Siriphakhamongkhon,Siramaneera, & Siriphakhamongkhon,
2018)
ระดับการศึกษาไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญ (rs = .022, p -value = .661)

ซึง่ ไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว อธิบายไดวา เรือนจำ
มี ก ารดำเนิ น งานด า นการส ง เสริ ม การเรี ย นรู สำหรั บ
ผูตองขังโดยจัดบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูตองขังใหมี
ความรูและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง
แมขณะตองโทษและนำความรูที่ไดรับไปตอยอดการ
เรียนรเู มือ่ พนโทษ รวมทัง้ มีหอ งสมุดพรอมปญญาซึง่ เปน
ศูนยกลางแหงการแสวงหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู
และการพัฒนาตนเอง จึงทำใหกลมุ ตัวอยางสามารถเขาถึง
ขอมูลความรเู รือ่ งโรคไขหวัดใหญไดงา ย จึงทำใหมพี ฤติกรรม
ปองกันโรคไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาการศึกษา
เรือ่ งปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั การปองกันโรคไขเลือดออก
ของประชาชนในชุมชนบานคลองบางนา ตำบลศีรษะ
จระเขนอ ย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา
ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการปองกันโรคไข
เลือดออก (X2 = 6.23, p-value = .101) (Inthasri, Sarawong,
Pattananonkiat, & Aeamjoy, 2017)
สมมติ ฐ านที่ 2 ป จ จั ย การรั บ รู ส ว นบุ ค คล ได แ ก
การรับรโู อกาสเสีย่ งของการปวยโรคไขหวัดใหญ การรับรู
ความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ การรับรปู ระโยชนพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญ และการรับรอู ปุ สรรคการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ มีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัด
พิษณุโลก
ผลการศึกษาพบวาการรับรูอุปสรรคของพฤติกรรม
การป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวก
ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
ของกลมุ ตัวอยาง (rs = .391, p < .001) อธิบายไดวา การใช
ชี วิ ต ภายใต ส ภาพแวดล อ มในเรื อ นจำของผู ต อ งขั ง
แตละคนนัน้ ขึน้ อยกู บั ตารางเวลาการกำหนดกิจวัตรประจำวัน
และกิจกรรมตางๆ ที่ชัดเจนของเรือนจำ และเนื่องจาก
ในเรือนจำมีผตู อ งขังอาศัยกันอยางแออัดจึงทำใหผตู อ งขัง
มีเวลาในการทำกิจวัตรประจำวันสวนตัวคอนขางจำกัด
ทำใหเกิดความเรงรีบในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหทัน
ตามเวลาทีเ่ รือนจำกำหนด ซึง่ แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ
กลาววาหากบุคคลมีการคาดการลวงหนาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
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พฤติกรรมการปองกันโรคในทางลบ จะทำใหเกิดความ
ขัดแยง บุคคลจึงประเมินระหวางประโยชนทจี่ ะไดรบั และ
อุปสรรคกอนการตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรค
สอดคลองกับการศึกษาเรือ่ งแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยวัณโรค
ในเมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหราน ผลการศึกษาพบวา
การรับรูอุปสรรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (r = 0.143,
p = .046) (Johari, Eslami, Alahaverdipoor, Hasanzadeh,
& Farid, 2014)
การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขหวัดใหญ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ (rs = .368, p < .001)
อธิบายไดวา การที่บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น
บุ ค คลจะเปรี ย บเที ย บข อ ดี ข อ เสี ย ของการปฏิ บั ติ นั้ น
ก อ นลงมื อ ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม โดยกลุ ม ตั ว อย า งเชื่ อ ว า
การทำความสะอาดสิง่ แวดลอมในเรือนจำอยางสม่ำเสมอ
จะชวยปองกันการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญและ
ปองกันการปวยดวยโรคไขหวัดใหญไดตรงกับแนวคิด
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพที่กลาวาการที่บุคคลจะ
ยอมรับและมีพฤติกรรมปองกันโรคนัน้ ตองมีความเชือ่ วา
การกระทำนั้นมีประโยชนจริงจะทำใหเกิดพฤติกรรม
ปองกันโรคขึน้ (Becker, 1974) สอดคลองกับการศึกษา
เรือ่ งพฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 โดยใชแบบจำลอง
สุขภาพของประชาชนในเมืองโกเลสแตน ประเทศอิหราน
พบวา การรับรูประโยชนมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 และสามารถทำนาย
พฤติกรรมการปองกันการปองกันโรคโควิด-19 รอยละ 17
(Adjusted R2 = .476, p < .05) (Shahnazi,Ahmadi-Livani,
Pahlavanzadeh, Rajabi, Hamrah, & Charkazi, 2020)
การรับรูความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ มีความ
สัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดใหญ (rs = .304, p < .001) อธิบายไดวา
กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ
จากมาตรการปองกัน ควบคุมโรคไขหวัดใหญในเรือนจำ
ซึ่งจะมีการแยกกักโรคในกลุมผูปวยอยางนอย 14 วัน

หรือจนกวาจะหาย การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
การดำเนินของโรคในระยะตางๆ จะทำใหผูตองขังเกิด
ความวิตกกังวล ผตู อ งขังแทบทัง้ หมดมีเพือ่ นทีค่ อยรับฟง
และใหความชวยเหลือเมือ่ รสู กึ ไมคอ ยสบายหรือวิตกกังวล
เรือ่ งสุขภาพของตนเอง ดัง้ นัน้ การถูกแยกจากเพือ่ นสนิท
หรือบุคคลทีไ่ วใจจึงเปนสิง่ ทีผ่ ตู อ งขังหลายคนวิตกกังวล
(Wachonsara, 2018) นอกจากนี้หากเกิดการระบาดของ
โรคไขหวัดใหญในเรือนจำ เรือนจำจะงดการจัดกิจกรรม
ทีส่ ำคัญ เชน กิจกรรมเยีย่ มญาติใกลชดิ ซึง่ จะทำใหผตู อ งขัง
มีการรับรูวาการระบาดของโรคไขหวัดใหญในเรือนจำ
มีความรุนแรงมากที่สงผลใหผูตองขังจะสูญเสียโอกาส
และประโยชนอื่นๆในชวงที่มีการระบาดของโรคหรือ
ในระหวางทีต่ นเองปวย จึงทำใหเกิดการการรับรคู วามรุนแรง
ของโรคและมีการปฏิบัติพฤติกรรมปองกันโรคตามมา
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ทำนายพฤติ ก รรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุ A (H1N1) พบวา
การรับรคู วามรุนแรงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การป อ งกั น ของโรคไข ห วั ด ใหญ ส ายพั น ธุ A (H1N1)
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = .248, p = .001) และพบวา
แบบจำลองความเชือ่ ดานสุขภาพสามารถทำนายพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุ A (H1N1) ไดรอ ยละ 15
(Rezaeipandari, Mirkhalil, Morowati, Ayatollahi, &
Fallahzadeh, 2018)
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการปวยโรคไขหวัดใหญ
มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขหวัดใหญ (rs = .252, p < .001) อธิบายไดวา
กลุมตัวอยางมีความเชื่อวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงที่จะปวย
โรคไขหวัดใหญ แตเนือ่ งจากกลมุ ตัวอยางแตละคนมีการ
รับรวู า มีโอกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคแตกตางกัน การแสดง
พฤติกรรมเพื่อปองกันโรคไขหวัดใหญของแตละบุคคล
จึงไมเทากัน (Becker, 1974) จึงทำใหการรับรโู อกาสเสีย่ ง
ของการเกิดโรคมีความสัมพันธในระดับต่ำกับพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญ สอดคลองกับการศึกษาเรือ่ ง
แบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคโควิด-19 ในประชาชนประเทศอิหราน พบวา การรับรู
โอกาสเสีย่ งมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกันโรค
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โควิด-19 อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (β = 0.07, p < .001)
(Delshad, Mohammadzadeh,Yoshany, & Javanbakht,
2021)
สมมติ ฐ านที่ 3 สิ่ ง ชั ก นํ า การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญในผตู อ งขังจังหวัดพิษณุโลก
ผลการศึกษาพบวา สิ่งชักนำการปฏิบัติพฤติกรรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญมีความสัมพันธทางบวก
ในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญ
(rs = .470, p < .001) อธิบายไดวา กลมุ ตัวอยางมีสงิ่ ชักนำ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญมาจากปจจัย
กระตนุ ทัง้ จากสิง่ เราภายในและภายนอก กลาวคือ สิง่ เรา
ภายในเกิดจากกลุมตัวอยางรับรูวาตนเองมีโรคประจำตัว
สวนสิ่งเราภายนอกมาจากการไดรับความรูเกี่ยวกับโรค
ไขหวัดใหญ เชน การรณรงคใหความรแู ละการประชาสัมพันธ
จากเจาหนาที่พยาบาล จึงทำใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
การปองกันโรคตามมา ซึง่ เปนไปตามแนวคิดของแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพสอดคลองกับการศึกษาเรื่องปจจัย
ทำนายพฤติกรรมการปองกันวัณโรคของผสู มั ผัสรวมบาน
กับผปู ว ยวัณโรคปอดทีพ่ กั อาศัยในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวาปจจัยดานสิ่งชักนำใหเกิดการปฏิบัติ
พฤติกรรมการปองกันโรควัณโรคมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการปองกันวัณโรค (r = .191) และสามารถ
ทำนายพฤติกรรมการปองกันวัณโรคได (β = .137, p < .05)
(Montaisong, Kummabutr, & Thongbai, 2017)
ข อ เสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยรวมเรือ่ งความรเู รือ่ ง
โรคไขหวัดใหญ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกัน
โรคไขหวัดใหญ ดังนัน้ จึงควรมีการจัดกิจกรรมใหความรู
เรือ่ งโรคไขหวัดใหญ เชน การจัดทำปายประชาสัมพันธ
การใหความรูผานเสียงตามสายและการประชาสัมพันธ
จากเจาหนาทีพ่ ยาบาลอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเกิดความรวมมือ
ในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ

2. ปจจัยการรับรูสวนบุคคลดานที่มีความสำคัญ
มากที่ สุ ด คื อ การรั บ รู อุ ป สรรคการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
การปองกันโรคไขหวัดใหญ ดังนั้นจึงควรมีการจัดทำ
มาตรการการลดอุปสรรคในการดำเนินการปองกัน เชน
การขยายเวลาทำกิจวัตรเพิ่มขึ้น
2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยทำนายพฤติกรรมการ
ป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ ใ นผู ต อ งขั ง โดยใช แ บบแผน
ความเชือ่ ดานสุขภาพ
2.2 ควรมีการศึกษากึง่ ทดลอง โดยพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตใชแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพในการสงเสริม
พฤติกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญของผตู อ งขัง
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