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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง บรรยายเพื่ อ ศึก ษาความรู้ ทางโภชนาการ ทัศ นคติ ต่อ อาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ รวมทัง้ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร กับภาวะ
โภชนาการของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตัวอย่างประกอบด้ ว ย
นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์ ระดับต้ น จ านวน 210 คน เก็ บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป ความรู้ ทางโภชนาการ
ทัศนคติตอ่ อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และประเมินภาวะโภชนาการด้ วยการวัดค่าดัชนีมวล
กาย และเส้ นรอบเอว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของสเปี ยร์
แมน
ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศมี ความรู้ทางโภชนาการ และมีทศั นคติตอ่ อาหาร
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีคา่ เฉลี่ยร้ อยละของคะแนนเต็มเท่ากับ 68.42 และ 76.25 ตามลาดับ แต่
พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม คือมีคา่ เฉลี่ยร้ อยละของคะแนนเต็มเท่ากับ 58.35 ใน
ด้ านภาวะโภชนาการพบว่า นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ร้ อยละ 75.71 มีดชั นีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ในขณะที่ร้อยละ 14.76 และร้ อยละ 9.53 มีภาวะโภชนาการผอม และนา้ หนักเกินจนถึงอ้ ว นตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย 20.42 ± 1.95 กิโลกรัม/ เมตร2 ส่วนเส้ นรอบเอวพบว่า นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ
ร้ อยละ 99.05 มีเส้ นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ และค่าเฉลี่ยเส้ นรอบเอว 70.61 ± 5.77 เซนติเมตร ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ทัศนคติตอ่ อาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับภาวะโภชนาการ คือ เส้ นรอบเอวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05 และ p < .01 ตามลาดับ) ผล
การศึก ษาสามารถน ามาเป็ นแนวทางจัด โปรแกรมสร้ างเสริ ม สุข ภาพ ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ สารอาหาร
เสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีในการเลือกรับประทานอาหาร โดยเน้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารให้
เหมาะสมกับนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ เพื่อให้ เกิดภาวะโภชนาการที่ดี
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Abstract
This descriptive study aimed to describe nutritional knowledge, attitude toward food,
food consumption behavior, and nutritional status, and to examine the associations between
these factors in Air Force student nurses. The sample consisted of 210 Air Force student nurses
in both undergraduate and technical program at Royal Thai Air Force Nursing College. The data
were collected using questionnaires on demographic characteristics, nutritional knowledge,
attitude toward food, food consumption behavior. The subjects’ weight and waist circumference
were also measured. The data were analyzed using descriptive statistics and Spearman’s
correlation coefficient.
Results revealed that the Air Force student nurses had the average percentages of
nutritional knowledge and attitude toward food at moderate level (68.42% and 76.25%
respectively). However, their overall food consumption behaviors were inappropriate with an
average percentage of 58.35. Regarding nutritional status, 75.71% of Air Force student nurses
had body mass index normal level, while 14.76% and 9.53% of them were underweight,
overweight and obesity, respectively. The average of body mass index was 20.42 ± 1.95 kg/ m2.
Waist circumference, 99.05% of Air Force student nurses had waist circumference at normal
level and the average of waist circumference was 70.61 ± 5.77 cm. Correlation analysis
revealed that attitude toward food and food consumption behaviors had negative significant
relations to nutritional status (p < .05 and p < .01 respectively). Results in this study should be
used for developing a nutritional health promotion program related to nutrition, promoting good
attitudes to select appropriate food, and promoting appropriate food consumption behavior to
improve nutritional status among these students.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
สภาพสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็ วและจานวน
ประชากรเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ วิถีชีวิตต้ องรี บเร่งประกอบกับลักษณะโลกไร้ พรมแดน บริ โภคนิยม สื่อโฆษณา
สามารถเข้ าถึงประชาชนได้ ง่าย และส่งผลให้ พฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารนอก
บ้ าน พึง่ พาอาหารสาเร็จรูปบรรจุถงุ บริโภคอาหารจานด่วนที่มีไขมันและคาร์ โบไฮเดรตสูง กินผักผลไม้ น้อย
และขาดการออกกาลังกาย เกิดความเครี ยดหาทางออกโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เมื่ อปฏิบัติ
พฤติกรรมเหล่านี ้ต่อเนื่องเป็ นเวลานานจะทาให้ เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้ วนเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่
ติด ต่อ เรื อ้ รั ง หรื อ โรควิ ถี ชี วิ ต ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ น้ และมี ค วามรุ น แรงทั่ว โลก(ส านัก งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2554) จากผลการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 ด้ านโภชนาการพบว่า ความชุกของโรคอ้ วน (obesity) ประชากร
ไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป เพศชายร้ อยละ 28.40 และเพศหญิงร้ อยละ 40.70 มีน ้าหนักเกิน (body mass index:
BMI > 25 กิโลกรัม/ เมตร2) และมีภาวะอ้ วน (BMI 25- < 30 กิโลกรัม/ เมตร2) พบในเพศชายร้ อยละ 23
และเพศหญิงร้ อยละ 29.10 ส่วนความชุกของภาวะอ้ วนลงพุง (abdominal obesity) หมายถึงการมีเส้ น
รอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตรในผู้ชาย และมากกว่า 80 เซนติเมตรในผู้หญิง พบว่า ร้ อยละ 18.60 ของ
เพศชาย และร้ อยละ 45 ของเพศหญิงมีภาวะอ้ วนลงพุง โดยความชุกสูงสุดในกลุ่มอายุ 45-49 ปี และพบใน
พื ้นที่กรุ งเทพมหานครมากที่สุด (ถาวร มาต้ น , 2553; สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สานักงานสารวจ
สุขภาพประชาชนไทย, 2552)
ภาวะโภชนาการบ่งบอกถึงสภาวะของร่างกายที่เกิดจากการบริ โภคอาหาร หากได้ รับสารอาหารไม่
เหมาะสมหรื อไม่เพียงพอจะก่อให้ เกิดภาวะโภชนาการไม่ดี ซึ่งการประเมินภาวะโภชนาการทาได้ โดย 1)
การวัดสัดส่วนของร่ างกาย 2) การตรวจร่ างกาย 3) การตรวจทางห้ องปฏิ บัติการ และ 4) การส ารวจ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร แต่สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้จะประเมินภาวะโภชนาการด้ วยการชัง่ น ้าหนัก วัด
ส่วนสูง วัดรอบเอว และใช้ BMI จากการทบทวนวรรณกรรมปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับภาวะโภชนาการในกลุ่ม
นักศึกษา (จงกลวรรณ มุสิกทอง, อรวมน ศรี ยกุ ตศุทธ, รัตนาภรณ์ คงคา, และนาตยา แสงวิชยั ภัทร, 2553;
นพวรรณ เปี ยซื่อ, ดุษณี ทัศนาจันทธานี , สุมาลี กิตติภูมิ, และพรรณวดี พุธวัฒนะ, 2552) พบว่า ความรู้
ทางโภชนาการ ทัศ นคติต่อ อาหาร และพฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหาร มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ภาวะ
โภชนาการ
นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่ นตอนปลายที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกาย
และจิตใจที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการบริ โภค โดยรับประทานอาหารนอกบ้ านมากขึ ้น ชอบอาหารที่แปลกใหม่
และปฏิ เ สธอาหารแบบเดิม ๆ กิ นอาหารไม่เป็ นเวลา และงดอาหารบางมื อ้ โดยเฉพาะมื อ้ เช้ า (เบญจา
มุกตพันธ์ , 2554) ซึ่งเป็ นสาเหตุของปั ญหาโภชนาการ หากในช่วงวัยนี ้ได้ รับความรู้ ทางโภชนาการและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการมีพฤติกรรมการบริ โภคที่เหมาะสม ก่อให้ เกิดภาวะโภชนาการที่ดีและมี

รู ปร่ างสมส่วนอีกทังเมื
้ ่อสาเร็ จการศึกษาจะเป็ นพยาบาลผู้ซึ่ง มีบทบาทเป็ นผู้นาด้ านสุขภาพ ทาหน้ าที่ให้
ความรู้ เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสร้ างเสริ มสุขภาพ ให้ การดูแลสุขภาพของประชาชนและ
กาลังพลของทหารอากาศ ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นประเด็นให้ ผ้ วู ิจยั มี ความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัย
ดังกล่าว เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมสร้ างเสริ มสุขภาพด้ านโภชนาการและป้องกันการเกิด
ภาวะโภชนาการเกินในอนาคตสาหรับนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะ
โภชนาการของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ
2. เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งความรู้ ทางโภชนาการ ทัศ นคติต่ออาหาร พฤติก รรมการ
รับประทานอาหาร กับภาวะโภชนาการของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ
กรอบแนวคิดการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการ ของ นพวรรณ เปี ยซื่อ และคณะ (2552) คือเมื่อ
บุคคลมีความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหารที่ดี และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม จะ
นาไปสู่ภาวะโภชนาการที่ดี ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้ความรู้ ทางโภชนาการเป็ นความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับ
สารอาหาร การบริโภคอาหารที่ทาให้ เกิดโรค และประโยชน์ของป้ายโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหารเป็ นความ
คิด เห็ น ความเชื่ อ มั่น ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุข ภาพที่ ดี ข องตนเอง พฤติก รรมการ
รับประทานอาหารเป็ นลักษณะนิสยั และการปฏิบตั ิการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการเป็ นสภาวะ
ของร่างกายที่เกิดจากการบริโภคอาหาร ซึง่ ประเมินจากค่าดัชนีมวลกายและเส้ นรอบเอว
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยายวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ประชากร คือ นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี ที่ 1-4 จานวน
197 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น ปี ที่ 1-2 จานวน 39 คน ทังหมดจ
้
านวน
236 คน ปี การศึกษา 2556 ศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ตัวอย่ าง การกาหนดขนาดตัวอย่างใช้ โปรแกรม G* Power 3.0.10 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2556;
Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009) สถิติที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ใน
วิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้คือสถิติสหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) กาหนดค่า
ขนาดอิทธิพล effect size เท่ากับ 0.2 ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (alpha) ที่ .05 และค่าอานาจทดสอบ
(Power) ที่ 0.8 ได้ ขนาดตัวอย่างจานวน 191คน ได้ เพิ่มจานวนตัวอย่างอีกร้ อยละ 10 เพื่อป้องกันการสูญ

หายของตัวอย่างในระหว่างการเก็บ ข้ อมูล รวมเป็ นตัวอย่างที่คานวณได้ 210 คน การคัดเลือกตัวอย่างแต่
ละชันปี
้ กาหนดตัวอย่างตามสัดส่วนประมาณ 2:1และนาเลขประจาตัวนักเรี ยนมาจับฉลากให้ ได้ จานวน
ตามที่กาหนดไว้ ได้ ตวั อย่างนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 180
คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล ของ นพวรรณ เปี ยซื่อ และคณะ (2552) ประกอบด้ วยข้ อมูล
เกี่ ย วกับ เพศ อายุ ชัน้ ปี ที่ ศึก ษา โรคประจ าตัว รู ป แบบการรั บ ประทานอาหาร และค่า ใช้ จ่า ยในการ
รับประทานอาหาร
2. แบบสอบถามความรู้ ทางโภชนาการ ของ นพวรรณ เปี ยซื่อ และคณะ (2552) เป็ นข้ อคาถาม
เกี่ยวกับความรู้อาหารทัว่ ไปและผลของอาหารต่อสุขภาพ อาหารประเภทไขมัน อาหารที่มีแคลเซี่ยม อาหาร
ที่มีโซเดียม อาหารที่มีใยอาหารจานวน 31 ข้ อ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือกคือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ แน่ใจ
โดยกาหนดค่าคะแนนดังนี ้ ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน คะแนนอยู่ระหว่าง 031 คะแนน แบบสอบถามมีคา่ ความเที่ยง KR-20 เท่ากับ 0.83 สาหรับเกณฑ์การประเมินระดับความรู้ (จง
กลวรรณ มุสิกทอง และคณะ, 2553) แบ่งเป็ นความรู้ทางโภชนาการดี ได้ คะแนนเฉลี่ย 24.8 คะแนนขึ ้นไป
(≥ ร้ อยละ 80ของคะแนนเต็ม) ความรู้ทางโภชนาการปานกลางได้ คะแนนเฉลี่ย 18.6-24.5 คะแนน (ร้ อย
ละ 60-79 ของคะแนนเต็ม) และความรู้ทางโภชนาการน้ อยได้ คะแนนเฉลี่ยน้ อยกว่า 18.3 คะแนน (<
ร้ อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
3. แบบสอบถามทัศนคติตอ่ อาหารของ นพวรรณ เปี ยซื่อ และคณะ (2552) เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับ
ทัศนคติต่อรู ปแบบการรับประทาน อาหารประเภทไขมัน อาหารที่มีแคลเซี่ยม อาหารที่มีใยอาหาร อาหาร
อาหารที่มีโซเดียม และอาหารประเภทโปรตีน จานวน24ข้ อ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือกคือ เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้ วย โดยกาหนดค่าคะแนนดังนี ้ ตอบเห็นด้ วย ให้ 1 คะแนน ตอบไม่แน่ใจหรื อไม่เห็น
ด้ วยให้ 0 คะแนน โดยทาการกลับค่าคะแนนสาหรับข้ อคาถามเชิงลบ ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0-24 คะแนน
แบบสอบถามมีคา่ ความเที่ยง KR-20 เท่ากับ 0.80 สาหรับเกณฑ์การประเมินระดับทัศนคติ (จงกลวรรณ
มุสิกทอง และคณะ, 2553) แบ่งเป็ นมีทศั นคติตอ่ อาหารดี ได้ คะแนนเฉลี่ย 19.2 คะแนนขึ ้นไป (≥ ร้ อยละ
80 ของคะแนนเต็ม) มีทศั นคติตอ่ อาหารปานกลางได้ คะแนนเฉลี่ย 14.4-18.96 คะแนน (ร้ อยละ 60-79
ของคะแนนเต็ม) และมีทศั นคติตอ่ อาหารน้ อยได้ คะแนนเฉลี่ยน้ อยกว่า 14.2 คะแนน (< ร้ อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)
4. แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ นพวรรณ เปี ยซื่อ และคณะ (2552) เป็ นข้ อ
คาถามเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิในเรื่ องการเลื อกประเภทอาหารต่างๆ เช่น อาหารประเภทไขมัน อาหารที่ มี
แคลเซี่ ยม อาหารที่ มี ใยอาหาร อาหารที่ มี โซเดียม เครื่ องดื่ม ชา กาแฟ และรู ปแบบในการรั บประทาน
จานวน30ข้ อ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือกคือ ปฏิบตั ิประจา ปฏิบตั ิเป็ นบางครัง้ และไม่เคยปฏิบตั ิ โดย

กาหนดค่าคะแนนดังนี ้ ตอบปฏิบตั ิประจาให้ 2 คะแนน ปฏิบตั ิเป็ นบางครัง้ ให้ 1 คะแนน และไม่เคยปฏิบตั ิ
ให้ 0 คะแนนโดยทาการกลับค่าคะแนนส าหรั บข้ อคาถามเชิ ง ลบค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0-60คะแนน
แบบสอบถามมี ค่าความเที่ ยง test–retest reliability เท่ากับ 0.85 สาหรั บเกณฑ์ การประเมิ นระดับ
พฤติกรรม (จงกลวรรณ มุสิกทอง และคณะ, 2553) แบ่งเป็ นมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเหมาะสม
ได้ คะแนนเฉลี่ย 48 คะแนนขึ ้นไป (≥ ร้ อยละ 80ของคะแนนเต็ม) มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารปาน
กลางได้ คะแนนเฉลี่ย 36-47.4 คะแนน (ร้ อยละ 60-79 ของคะแนนเต็ม) และมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารไม่เหมาะสมได้ คะแนนเฉลี่ยน้ อยกว่า 35.4 คะแนน (< ร้ อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
5. การประเมิ นภาวะโภชนาการประกอบด้ วย เครื่ องชั่ง นา้ หนัก และสายวัด รอบเอว โดยการ
คานวณค่าดัชนีมวลกาย (ถาวร มาต้ น, 2553; รังสรรค์ ตังตรงจิ
้
ตร, 2550; World Health Organization,
2000; Zhou BF, 2002) ดังนี ้
5.1การประเมิ นดัช นี ม วลกาย โดยคิดจากนา้ หนัก (กิ โลกรั ม ) หารด้ วยส่วนสูง ยกกาลัง สอง
(เมตร2) โดยใช้ เกณฑ์ประเมินภาวะอ้ วนสาหรับคนเอเชีย ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) น้ อยกว่า18.5 กิโลกรัม/
เมตร2แปลว่าน ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ค่า BMI 18.5 – 22.9 กิโลกรัม/ เมตร2 แปลว่าปกติ และค่าBMI มากกว่า
หรื อเท่ากับ 23 กิโลกรัม/ เมตร2 แปลว่าน ้าหนักเกินและอ้ วน
5.2 สายวัด ใช้ ป ระเมิ นเส้ นรอบเอวประเมิ น ภาวะโภชนาการอ้ วนลงพุง โดยใช้ เกณฑ์ ตาม
ประเมินภาวะอ้ วนสาหรับคนเอเชีย ผู้ชายต้ องมีรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตร (ค่าปกติ 90 เซนติเมตร)
และผู้หญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร (ค่าปกติ 80 เซนติเมตร)
การพิทักษ์ สิทธิ์ของตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรื อปฏิเสธในการเข้ าร่วมการศึกษาครัง้ นี ้
สิทธิที่จะไม่ตอบคาถามบางคาถามที่เป็ นเรื่ องส่วนตัวหรื อเรื่ องที่ไม่ต้องการเปิ ดเผยรวมทังข้
้ อมูลที่ไ ด้ จาก
การศึกษาครัง้ นี ้ นาเสนอโดยภาพรวมไม่ระบุชื่อของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อผู้เข้ าร่วมวิจยั ยินดีเข้ าร่วมการ
วิจยั และเซ็นชื่อยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั ในแบบแสดงความจานงเข้ าร่ วมการวิจยั ผู้วิจยั จึงดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจัยเข้ าพบผู้เข้ าร่ วมวิจยั ชี ้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการทาวิจัยและขัน้ ตอนการเก็บ
ข้ อมูล พร้ อมทังแจกเอกสารแสดงความจ
้
านงเข้ าร่วมการวิจยั
2. แจกแบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร และ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ ตอบด้ วยตนเอง ใช้ เวลาประมาณ 15-20 นาที โดยให้ กลับไปทาและ
ขอให้ สง่ คืนภายใน 2 สัปดาห์

3. ผู้วิจยั ประเมินภาวะโภชนาการโดยการชัง่ น ้าหนัก วัดส่วนสูง และคานวณค่าดัชนีมวลกาย ส่วน
เส้ นรอบเอวใช้ สายวัด โดยวัดส่วนเว้ าที่สดุ ของเอว (มักอยู่เหนือสะดือเล็กน้ อย แต่ถ้าไม่มีส่วนเว้ าให้ วดั รอบ
ตามแนวสะดือ ห้ ามแขม่วท้ องหรื อเบ่งท้ องตึง) แล้ วแจ้ งผลให้ ทราบ
4. ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล แล้ วนามาวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิ ติ บ รรยาย ประกอบด้ ว ยความถี่ ร้ อยละใช้ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นค่ า เฉลี่ ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ วิเคราะห์ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และภาวะโภชนาการ และระดับความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร และภาวะโภชนาการคิดคะแนนเทียบกับเกณฑ์และคานวณค่าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยโดยเทียบ
จากคะแนนเต็ม (Mean %) เพื่อความชัดเจนในการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาและการอภิปรายผล
2. สถิติอ้างอิง เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร กับภาวะโภชนาการ โดยทดสอบการกระจายของข้ อมูลว่ามีการแจกแจง
เป็ นปกติหรื อไม่ ใช้ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ถ้ ามีการกระจายปกติวิเคราะห์โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) และการกระจายไม่
เป็ นปกติวิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปี ยร์ แมน (Spearman Correlation)
ผลการวิจัย
นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ 210 คน พักในหอพักทัง้ หมด ประกอบด้ วย นักเรี ยนพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 1-4 เพศหญิง 180 คน (ร้ อยละ 85.71) อายุระหว่าง 18-22 ปี อายุ
เฉลี่ย 20.21 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น เพศชาย 30 คน (ร้ อยละ 14.29)
อายุระหว่าง 18-21 ปี อายุเฉลี่ย 19.61 ปี ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว (ร้ อยละ 93.33) ปั ญหาสุขภาพที่พบ
คือ ภูมิแพ้ หอบหืด ไซนัสอักเสบ โรคของต่อมไทรอยด์ และโรคกรดไหลย้ อน ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 93.80)
รับประทานอาหารครบ 3 มื ้อต่อวัน ซื ้ออาหารปรุงสาเร็ จรับประทานร้ อยละ 85.20 และมีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
อาหารเฉลี่ยต่อวัน 100 บาท ร้ อยละ 64.76 มีความรู้ทางโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ
68.42 ของคะแนนเต็ม) และมีคะแนนเฉลี่ย 21.21+2.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 31 คะแนน เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านของความรู้ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ด้ านรู ปแบบการรับประทานอาหารและผลต่อ
สุขภาพ (ร้ อยละ 86 ของคะแนนเต็ม) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ประเภทอาหาร (ร้ อยละ 67.86 ของ
คะแนนเต็ม) สาหรับความรู้ด้านประเภทอาหารพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีโซเดียม
น้ อยที่สดุ (ร้ อยละ 63.67 ของคะแนนเต็ม) แสดงในตาราง 1

ตาราง 1 คะแนนความรู้ทางโภชนาการของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ (N= 210)
ความรู้ทางโภชนาการ
ประเภทอาหาร
ไขมัน
แคลเซียม
โซเดียม
ใยอาหาร
รูปแบบการรับประทานอาหาร
และผลต่อสุขภาพ
ความรู้ทางโภชนาการโดยรวม

Possible range
0-28
0-9
0-6
0-6
0-7
0-3

Min-Max
10-27
3-8
1-6
0-6
1-7
0-3

Mean
19.00
6.22
3.94
3.82
5.00

SD
2.92
1.08
1.04
1.61
1.29

2.58

0.61

0-31

12-27

21.21

2.97

Mean%
67.86
69.11
65.67
63.67
71.43
86.00
68.42

นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ มีทศั นคติต่ออาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ 76.25
ของคะแนนเต็ม) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 18.30 + 3.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ านของทัศนคติตอ่ อาหารพบว่า ตัวอย่างมีทศั นคติตอ่ รูปแบบการรับประทานอาหาร (ร้ อยละ 88 ของ
คะแนนเต็ม) มากกว่าทัศนคติต่อการเลือกประเภทอาหาร (ร้ อยละ 62.69 ของคะแนนเต็ม) โดยมีทศั นคติ
ต่ออาหารประเภทโซเดียมและใยอาหาร (ร้ อยละ 99 ของคะแนนเต็ม) มากที่สดุ เมื่อเทียบกับอาหารประเภท
อื่น ส่วนทัศนคติตอ่ อาหารประเภทแคลเซียมน้ อยที่สุด (ร้ อยละ 69.50 ของคะแนนเต็ม) แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 คะแนนทัศนคติตอ่ อาหารของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ (N= 210)
ทัศนคติต่ออาหาร
การเลือกประเภทของอาหาร
ไขมัน
แคลเซียม
โซเดียม
ใยอาหาร

Possible range
0-23
0-14
0-6
0-1
0-1

Min-Max
8-22
1-14
1-6
0-1
0-1

Mean
17.42
10.63
4.17
0.99
0.99

SD
3.19
2.57
1.02
0.12
0.07

Mean%
62.97
75.93
69.50
99.00
99.00

0-1

0-1

0.83

0.37

83.00

รูปแบบการรับประทานอาหาร

0-1

0-1

0.88

0.32

88.00

ทัศนคติต่ออาหารโดยรวม

0-24

9-23

18.30

3.22

76.25

โปรตีน

นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวมไม่เหมาะสม (ร้ อยละ
58.35 ของคะแนนเต็ม) โดยมีคะแนนเฉลี่ย 35.01 + 6.9 คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านของพฤติกรรมการรับประทานอาหารพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรูปแบบการรับประทานอาหาร (ร้ อย

ละ 66.56 ของคะแนนเต็ม) มากกว่าการเลื อกประเภทของอาหาร (ร้ อยละ 55.05 ของคะแนนเต็ม ) มี
พฤติกรรมในการเลื อกอาหารประเภทแคลเซี่ ยมเหมาะสมที่ สุด (ร้ อยละ 75.17 ของคะแนนเต็ม ) ส่วน
พฤติกรรมในการเลือกประเภทอาหารไม่เหมาะสม คือ อาหารประเภทโซเดียม (ร้ อยละ 51) และไขมัน (ร้ อย
ละ 48) แสดงในตาราง 3
ตาราง 3 คะแนนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ (N= 217)
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
การเลือกประเภทของอาหาร
ไขมัน
แคลเซียม
โซเดียม
ใยอาหาร
ขนมและอาหารหวาน
เครื่ องดื่มที่มคี าเฟอีน
รูปแบบการรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยรวม

Possible range
0-42
0-6
0-6
0-14
0-4
0-8
0-4
0-18
0-60

Min-Max
0-34
0-6
0-6
0-14
0-4
0-8
0-4
2-17
2-49

Mean
23.32
2.97
4.51
6.78
2.22
3.82
3.00
11.69
35.01

SD
5.24
1.25
1.27
2.68
0.93
1.92
0.99
2.67
6.90

Mean%
55.05
48.00
75.17
51.00
55.75
52.37
52.25
66.56
58.35

ผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศพบว่า มีค่าเฉลี่ยของนา้ หนัก
และส่วนสูง คือ 54.71 + 7.38 กิโลกรัม และ 163.48 + 6.03 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ
75.71) มีดชั นีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายเท่ากับ 20.42 + 1.95 กิโลกรัม/ เมตร 2
ในขณะที่ร้อยละ 14.76 และร้ อยละ 9.53 มีภาวะโภชนาการผอม และน ้าหนักเกินถึงอ้ วนตามลาดับ โดย
เกื อบทัง้ หมด (ร้ อยละ 99.05) มีเส้ นรอบเอวเกณฑ์ปกติ โดยค่าเฉลี่ยเส้ นรอบเอวเท่ากับ 70.61 + 5.77
เซนติเมตร แสดงในตาราง 4
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และภาวะโภชนาการของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทาง
โภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการได้ แก่ ดัชนีมวลกาย
และเส้ นรอบเอวของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศพบว่า ทัศนคติตอ่ อาหารและพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะโภชนาการ คือ เส้ นรอบเอวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05 และ
p < .01 ตามลาดับ) สาหรับความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ดัชนีมวลกาย

ตาราง 4 ภาวะโภชนาการของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ (N= 210)
ภาวะโภชนาการ
ดัชนีมวลกาย (กก./ม2)
ต่ากว่าเกณฑ์ (< 18.5 กก./ม2)
ปกติ (18.5 -22.9 กก./ม2)
น ้าหนักเกินและอ้ วน (≥ 23 กก./ม2)
Mean = 20.42 (SD = 1.95)
เส้ นรอบเอว (ซม.)
ปกติ
มากกว่าปกติ
Mean= 70.61 (SD = 5.77)

จานวน

ร้ อยละ

31
159
20

14.76
75.71
9.53

208
2

99.05
0.95

การอภิปรายผลการวิจัย
1. ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ
ของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ จากผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศมีความรู้ ทาง
โภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 21.21 +- 2.97 คะแนน (ร้ อยละ 68.42 ของ
คะแนนเต็ม) และทัศนคติต่ออาหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน มีคะแนนเฉลี่ย 18.30+- 3.22
คะแนน (ร้ อยละ 76.25 ของคะแนนเต็ม) ซึ่งดีกว่าเมื่อ เปรี ยบเทียบกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
โดยรวมที่อยู่ในระดับไม่เหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 35.01+- 6.90 คะแนน (ร้ อยละ 58.35 ของคะแนนเต็ม)
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผา่ นมาในนักศึกษาพยาบาลของ นพวรรณ เปี ยซื่อ และคณะ (2552) และจงกล
วรรณ มุสิกทอง และคณะ (2553) ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ ทางโภชนาการในระดับปานกลาง
และพฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารอยู่ใ นระดับ ไม่ เ หมาะสม เช่ น เดี ย วกับ การศึก ษาในนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยที่พบว่ามีความรู้และทัศนคติทางโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง (Azizi, Aghaee, Ebrahimi
& Ranjbar, 2011) และอนุกูล พลศิริ (2551) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงมีพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาของ ตวงพร กตัญํุตานนท์ (2554) ที่พบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน
โดยนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศมีความรู้ ทางโภชนาการเกี่ ยวกับอาหารประเภทโซเดียมน้ อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น โดยเฉพาะอาหารในกลุ่มขนมปั งที่ตวั อย่างร้ อยละ 78.57 เข้ าใจว่า
ไม่ได้ เป็ นอาหารที่มีโซเดียมสูง อาจเป็ นไปได้ วา่ นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศชันปี
้ ที่ 1 ของทังสองหลั
้
กสูตร
ยังไม่ได้ เรี ยนวิชาการสร้ างเสริ มสุขภาพ และในชันปี
้ อื่นยังมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องอาหารที่มีโซเดียมไม่
เพียงพอ สาหรับทัศนคติต่ออาหารของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ พบว่ามีทศั นคติต่ออาหารประเภท

แคลเซียมน้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น จากผลการศึกษาครัง้ นี ้พบกลุ่มตัวอย่าง ไม่แน่ใจว่าการ
รับประทานผักกาดขาว และถัว่ จะช่วยทาให้ ร่างกายได้ รับแคลเซียมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 81.9 และร้ อยละ 43.8
ตามลาดับ นอกจากนี ้ตัวอย่างยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทไขมันและโซเดียมเหมาะสม
น้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่น โดยส่วนใหญ่รับประทานผักและผลไม้ ที่ผ่านการหมักดอง ร้ อยละ
93.8 อาหารกระป๋ อง ร้ อยละ 91.9 อาหารที่มีรสเค็มและอาหารจานด่วน เช่น แฮมเบอเกอร์ พิซซ่า ร้ อยละ
85.2 เนื่องจากตัวอย่างทังหมดอาศั
้
ยอยู่ที่หอพักทาให้ ไม่มีโอกาสปรุงอาหารเอง และซื ้ออาหารกึ่งสาเร็ จรูป
หรื อปรุงสาเร็ จจากร้ านค้ าที่มีขายโดยรอบบริ เวณหอพักของวิทยาลัยทหารอากาศ (จงกลวรรณ มุสิกทอง
และคณะ, 2553; ณัฐพร สุแสงรัตน์ , 2556; นพวรรณ เปี ยซื่อ และคณะ, 2552) สาหรับผลการประเมิน
ภาวะโภชนาการพบว่า นักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 75.71) มีดชั นีมวลกายอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ขณะที่ร้อยละ 9.53 ของตัวอย่างมีภาวะน ้าหนักเกินถึงอ้ วน โดยค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายเท่ากับ
20.42 + 1.95 กิโลกรัม/ เมตร2 และร้ อยละ 99.05 ของตัวอย่างมีเส้ นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยค่าเฉลี่ย
เส้ นรอบเอวเท่ากับ 70.61 + 5.77 เซนติเมตร อาจเป็ นไปได้ ว่าตัวอย่างที่ศกึ ษาเป็ นนักเรี ยนทหารที่จะต้ อง
ทาการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกายเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ ต้ องเข้ าร่ วมกิจ กรรมสร้ างเสริ ม สุขภาพ
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ทาให้ สามารถควบคุมน ้าหนักและปริมาณไขมันในร่างกายได้ อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ครัง้ นี ้พบว่าตัวอย่างมีพ ฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทไขมันและโซเดียมเหมาะสมน้ อยที่สดุ อาจ
ส่งผลให้ ตวั อย่างมีความเสี่ยงต่อการเกิดปั ญหาภาวะทางโภชนาการได้
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติตอ่ อาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
กับ ภาวะโภชนาการของนัก เรี ย นพยาบาลทหารอากาศพบว่ า ทัศ นคติ ต่อ อาหารและพฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะโภชนาการ คือ เส้ นรอบเอวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p
< .05 และ p < .01 ตามลาดับ) อาจเป็ นไปได้ ว่าตัวอย่างเกือบทังหมด
้
(ร้ อยละ 99.05) มีเส้ นรอบเอวอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ค่าเฉลี่ยเส้ นรอบเอวเท่ากับ 70.61 + 5.77 เซนติเมตร รวมทังตั
้ วอย่างบางส่วนมีความรู้ ทาง
โภชนาการและทัศคติตอ่ อาหารในระดับดี น่าจะทาให้ สามารถควบคุมน ้าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติและดูแล
รูปร่ างให้ สมส่วน จึงทาให้ ผลการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ตัวอย่างมีภาวะโภชนาการที่ดีคือการมีเส้ นรอบเอวอยู่
ในเกณฑ์ปกติ สอดคล้ องกับการศึกษาของ จงกลวรรณ มุสิกทอง และคณะ (2553) ที่พบว่าความรู้ ทาง
โภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับสัดส่วนเส้ นรอบเอวกับสะโพกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .05)
ข้ อเสนอแนะ
1. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศควรจัดโปรแกรมสร้ างเสริ มสุขภาพด้ านโภชนาการให้ กบั นักเรี ย น
พยาบาลทหารอากาศ โดยการให้ ความรู้เน้ นเนื ้อหาประเภทอาหารที่มีโซเดียมและไขมัน และผลกระทบต่อ
ร่ างกายในการบริ โภคอาหารดังกล่าว เสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีในการเลือกรับประทานอาหาร ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารให้ เหมาะสม และในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินควรสร้ างแรงจูงใจการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค เช่น การแจกของรางวัลเมื่อสามารถควบคุมน ้าหนักให้ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
ได้ เพื่อนาไปสูก่ ารมีภาวะโภชนาการที่ดี
2. การทาวิจยั ควรนาผลวิจยั ครัง้ ไปปรับใช้ ศกึ ษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่
ของวิ ท ยาลัย พยาบาลทหารอากาศ โดยศึก ษาในเชิ ง ท านายหรื อ เชิ ง ทดลองต่อ ไปเพื่ อ ป้ องกัน ภาวะ
โภชนาการเกินและปั ญหาสุขภาพ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุนจอมพลอากาศเฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ผู้วิจยั ขอขอบ พระคุณ
ร.ศ.ดร.นพวรรณ เปี ยซื่อ และ น.อ.หญิง ดร.วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ที่กรุณาเป็ นที่ปรึกษาและให้ คาแนะนาสิ่ง
ที่เ ป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง และขอขอบคุณ ส าหรับความร่ วมมื อของคณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักเรี ยนจ่าอากาศ
เหล่าแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น ที่ให้ ความร่วมมือทาให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็ จ
ไปด้ วยดี
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