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การระบาดโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  (H1N1) ไดเร่ิมขึ้นที่ ประเทศแมกซิโก และมีการแพรกระจายไปสูประเทศ

ตางๆทั่วโลก อันนําไปสูการเสียชีวิต  จนถึงปจจุบันไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1)  ไดมีการแพรระบาดอยางรวดเร็ว  ใน

ประเทศไทยก็เชนกัน พบวามีการระบาดในกลุมนักเรียน นักศึกษา และมีแนวโนมการระบาดเพิ่มขึ้น  การศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อ ประเมินความรู และพฤติกรรมในการปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1)  ในนิสิตตางชาติของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การดําเนินการวิจัยเปนการศึกษาภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางไดแกนิสิตตางชาติ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โดยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ในเดือนกุมภาพันธ ถงึ มนีาคม 2553   ผลการศึกษาพบวา  ความรู เกี่ยวกับ

โรค และการการปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1)   ของกลุมตัวอยางรอยละ 63.4 อยูในระดับสูง    รอยละ 

36.6 อยูในระดับปานกลาง   สําหรับพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม (H1N1)  ของกลุมตัวอยาง รอยละ 

82.2 อยูในระดับปานกลาง    รอยละ 14.7 อยูในระดับสงู และรอยละ 3.1 อยูในระดับตํ่า ตามลําดับ  สําหรับปจจัยทาง

ประชากรที่มีความสัมพันธตอความรูเร่ืองโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  (H1N1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแกเพศ ( p 

value <0.001)  และพบวามีปจจัยทางประชากร ไมมีผลตอความรูเร่ืองโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  (H1N1) การไดรับ

ขอมูลขาวสารในเรื่องโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมอยางพอเพียง พบวา  มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ  ความรูเร่ืองโรค

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ( p -value 0.022), พฤติกรรมการปดปากปดจมูกดวยผาเมื่อจามหรือไอ ( p value 

0.024),   และ ความสะอาดของหองเรียน ( p value 0.036)  ดังนั้นการสื่อสารในเรื่องโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  

ควรเนนในเรื่องความสําคัญของพฤติกรรมในการปองกันโรค และพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค เพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร   ลายมือช่ือนิสิต     

ปการศึกษา  2552  ลายมือ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก   
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Background: An outbreak of Influenza (H1N1) was detected in Mexico with 

subsequent cases observed in many countries. Influenza A (H1N1) is currently the 

greatest pandemic disease threat to human. At present, pandemic (H1N1) 2009 has 

been spreading rapidly. In Thailand cases among students has been reported and still 

on the increase. Objective: To assess the level of knowledge and Preventive 

behaviors of International students at Chulalongkorn University Method: The cross-

sectional study on Knowledge and preventive behavior was conducted in 191 

international students at Chulalongkorn University from February to March 

2010.Findings:(1) the samples’ knowledge regarding H1N1 was high (63.4%) and 

moderate (36.6%) None of them had low level of knowledge. Their preventive 

behavior level was moderate (82.2%); high (14.7%) and low (3.1%). (2) of the 

demographic variables, only sex had a strong association with knowledge (p<0.001). 

(3) None of the demographic variables had association with Preventive behavior. (4) 

Enough Information they received regarding H1N1 was significantly associated with 

knowledge (p-value 0.022); covered their nose when sneezing with mask and 

knowledge (p-value 0.024); classroom cleaning (p-value 0.036).Conclusion: Efforts 

on communication should be intensified and emphasis on the efficacy of preventive 

behaviors and risks from the disease may help promote compliance. 
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