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บทคัดย่ อ
การศึกษาเชิ งพรรณนาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้ และพฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคไข้เ ลื อดออกของประชาชน และเพื่อ ศึกษาปั จจัยที่ มี ความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออก โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 400 คน รวบรวม
ข้อ มู ลด้ว ยแบบสอบถามวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยสถิ ติ เชิ งพรรณนาและสถิ ติ เชิ งอนุ มานผล
การศึกษาพบว่า การรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค (ร้อยละ 81.25 ) การรับรู ้อุปสรรค
ของการปฏิบตั ิในการป้องกันโรค (ร้อยละ 58.25) การรับรู ้ความรุ นแรงของโรค (ร้อยละ
60.60) และพฤติกรรมการป้องกันโรค (ร้อยละ 76.75) อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัย
ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ (P-value = 0.011) อายุ (P-value = 0.040) การดารงตาแหน่งทาง
สังคม (P-value < 0.002) ประสบการณ์การทางานด้านการสาธารณสุ ข (P-value <
0.001) การรับรู ้ดา้ นความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก (P-value = 0.021) และการ
รับรู ้ประโยชน์จนการป้องกันโรคไข้เลือดออก (P-value < 0.001)

** ตาแหน่งงาน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมะนัง จังหวัดสตูล
หมายเหตุ: คาสาคัญ (Key word) ได้แก่ (1) การรับรู ้ (2) พฤติกรรม (3) การป้ องกันโรค(4) โรค
ไข้เลือดออก

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคไข้เ ลื อ ดออกเป็ นโรคติ ด ต่ อ ที่ น าเชื้ อ โดยยุ ง ลายเป็ นปั ญ หาทางด้ า น
สาธารณสุ ขที่มีความสาคัญทาให้มีผูป้ ่ วยในแต่ละปี จานวนมาก และอาจรุ นแรงมีภาวะ
ช็อกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็ นสาเหตุทาให้เสี ยชีวติ ปัจจัยสาคัญที่ทาให้มีการระบาดและมี
การขยายพื้นที่เกิดโรคออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว ได้แก่การเพิ่มขึ้นของจานวน
ประชากรโดยเฉพาะชุมชนเมืองเกิดขึ้นจานวนมาก มีการเคลื่อนย้ายของประชากรและมี
ยุงลายมากขึ้นทาให้มีการเดิ นทางมากขึ้น ปั จจัยเหล่านี้ ทาให้การแพร่ กระจายของเชื้ อ
เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว พบว่ามีรายงานการพบผูป้ ่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากทุกจังหวัด
ของประเทศไทย และรู ปแบบการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่เป็ นปี เว้นปี มาเป็ นแบบสู ง 2 ปี แล้วลดต่าลง หรื อลดต่าลง 2 ปี แล้วเพิ่มสู งขึ้น (สานัก
โรคติดต่อนาโดยแมลง, 2553)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอาเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็ นพื้นที่หนึ่งที่มีการ
ระบาดของโรคมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราป่ วยต่อประชากรแสนคน ใน ปี พ.ศ. 2554–
2558 เท่ากับ 13.04 , 80.46 , 26.09 , 91.33 และ 44.34 ตามลาดับโดยไม่พบผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ
สาหรับพื้นที่ตาบลปาล์มพัฒนา พบผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออกเป็ นประจาทุกปี โดยพบว่ามี
การระบาดกระจายอยูห่ ลายหมู่บา้ น (สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอมะนัง, 2558)
โรคไข้เลือดออก ซึ่ งมียุงลายเป็ นพาหะนาโรค มีแหล่งเพาะพันธ์มากที่สุดใน
แหล่งเก็บน้ าดื่ม น้ าใช้ในทุกสภาพพื้นที่ ดังนั้นการเฝ้าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้เลื อดออกจึ งอยู่ที่การทาลายแหล่ ง เพาะพันธ์ยุง ลาย และการไม่ ให้ยุงกัด จาก
สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มสู งขึ้นทุกพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้น
ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจศึ ก ษาการรั บ รู ้ แ ละพฤติ ก รรมในการป้ อ งกัน โรคไข้เ ลื อ ดออกของ
ประชาชนในตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็ น
กรอบแนวทางการดาเนิ นงานเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุ มโรคไข้เลือดออกให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพบริ บทของพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู ้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
ในตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
วิธกี ารศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) การรับรู ้และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่ ในตาบลปาล์มพัฒนา
อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประชากรที่จะใช้ในศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
สามารถอ่านออกเขียนได้ และอาศัยอยู่ในเขตตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัด
สตูล จานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้เป็ นหัวหน้าหรื อตัวแทนครอบครัวที่มี
คุณสมบัติกาหนดไว้ในเขตตาบลตาบลปาล์มพัฒนา จานวน 10 หมู่บา้ น โดยกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธี Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน กาหนด
กลุ่ ม ตัว อย่า งตามสั ด ส่ ว นประชากรแต่ ล ะหมู่ โ ดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบโควตา (Quota
Sampling) คัดเลื อกลุ่ มตัวอย่า งในแต่ละหมู่ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่า ง แบบเป็ นระบบ

(Systemic sampling) เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไป
ของกลุ่มตัวอย่าง การรั บรู ้เรื่ องโรคไข้เลื อดออก และพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไข้เลือดออกนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้แจกแจงค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออกใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และสถิติ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ครอบคลุมตามเนื้อหา ตัวแปร
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่

ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิ กในครอบครัว ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
ระดับการศึกษาอาชี พ รายได้ สถานะทางสังคม ประสบการณ์การทางานด้านการ
สาธารณสุ ขและสุ ขภาพ และประสบการณ์ป่วยเป็ นไข้เลือดออก เป็ นต้น จานวน 13 ข้อ
ส่ วนที่ 2 การรับรู ้ของประชาชนในการป้ องกันโรคไข้เลือดออก เป็ นแบบวัดซึ่ งผูศ้ ึกษา
ได้นาเอาแบบสอบถามของสมชาย อยู่ดี (2555) ซึ่ งมีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)
เท่ากับ 0.76 ส่ วนที่ 3 การปฏิบตั ิตนในการป้ องกันโรคไข้เลือดออก เป็ นแบบวัดซึ่ งผู ้
ศึกษาได้นาเอาแบบสอบถามของสมชาย อยูด่ ี (2555) ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
เท่ากับ 0.76
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาได้รับการตรวจสอบตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร คู่มือ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่ องของ ความรู ้
และพฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน เพื่อใช้เป็ นแนวทาง ในการ
สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
2. ผูศ้ ึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์สอบถามการรับรู ้และพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไข้เ ลื อ ดออกของประชาชน ในต าบลปาล์ม พัฒ นา อ าเภอมะนัง จัง หวัด สตู ล ของ
ตรวจสอบเนื้ อ หาความครอบคลุ ม วัต ถุ ประสงค์ ตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา
(Content Validity) เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุ งตามคา แนะนา ของอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
นา แบบสัมภาษณ์ที่ผ่าน การปรับปรุ งให้ผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบแล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไขเนื้อหาตาม ข้อเสนอแนะให้มีความถูกต้องเหมาะสม
เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content Validity)ในแบบ สัมภาษณ์
จากนั้นปรับปรุ งตามคา แนะนา ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ รู ปแบบของแบบสัมภาษณ์ ความ
เหมาะสมด้านภาษา ความสมบูรณ์ของคาชี้แจง และความเหมาะสมของการใช้เวลาใน
การตอบ เมื่อรับเครื่ องมือกลับคืนจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ นาข้อแก้ไขทั้งหมดมาปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ แล้วนามาตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยใช้ดชั นี ค่าความ
สอดคล้องของเนื้อหาค่า IOC (Index of item objective congruence) จากนั้นคัดเลือก

ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 โดยใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
(ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2557, หน้า 163) นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการปรับปรุ งไปทดลอง
ใช้ (Try – out) กลุ่มประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้ ในพื้นที่ที่
มีบริ บทใกล้เคียงกัน คือ ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล จานวน 30 ตัวอย่าง
เพื่อหาความเชื่อมัน่ (Reliability) นามา วิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยใช้
สู ตรสัมประสิ ทธิ์ (Conbach’s Alpha Coefficients) โดยแบบสัมภาษณ์ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.75 ซึ่ งถือว่าแบบสัมภาษณ์น้ ีมีความเชื่อถือได้สามารถนา ไปเก็บข้อมูล
ในพื้นที่จริ งได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไป วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจง ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิ ตค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การรับรู ้การป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคไข้เลือดออก เสนอตารางแสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติไคสแควร์ (Chi-Square)
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออกใช้
สถิติเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
ด้านข้อมูลทัว่ ไปกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 57.75 อายุ
เฉลี่ยส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มอายุ 20-36 ปี ร้อยละ 46.00 รองลงมาได้แก่ 37-53 ปี ร้อยละ
30.75 และ อายุ 54-70 ปี ร้อยละ 23.25 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ
64.00 จานวนสมาชิกในครอบครัวส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิก 3 คน ร้อยละ 32.75 รองลง
2 คนและ 5 คน ร้อยละ 22.25 และ 4 คน ร้อยละ 20.25 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ น
พื้นที่ 24-43 ปี ร้อยละ 41.50 รองลงมา 4-23 ปี ร้อยละ 39.75 และ 44-65 ปี ร้อยละ 18.75
ตามลาดับ การศึกษาสู งสุ ดส่ วนใหญ่จบระดับประถมศึกษาร้อยละ 32.75 รองลงมา
ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 20.50 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมร้อยละ49.50

รองลงมาอาชีพค้าขาย ร้อยละ26.75 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 0-15,000
บาท ร้อยละ 88.25 กลุ่มตัวอย่างดารงตาแหน่งทางสังคมในระดับหมู่ร้อยละ 41.25 ส่ วน
ใหญ่ดารงตาแหน่ งอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นร้ อยละ 25.25 รองลงมา
กรรมการหมู่บา้ นร้อยละ 11.00 และผูน้ าชุมชน ร้อยละ 9.00 ตามลาดับ
ด้า นการรั บ รู ้ ก ารป้ อ งกัน โรคไข้เ ลื อ ดออกของประชาชนและพฤติ ก รรมการ
ป้ องกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออกส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 81.25 รองลงมาระดับน้อยร้อยละ
10.00 และระดับมากร้อยละ 8.75 ตามลาดับ การรับรู ้อุปสรรคของการปฏิบตั ิในการ
ป้ องกันโรคไข้เลือดออกส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลางร้อยละ 58.25 รองลงมาระดับ
มากร้อยละ 33.25 และระดับน้อยร้อยละ 8.50 ตามลาดับการรับรู ้ความรุ นแรงของโรค
ไข้เลือดออกส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 60.60 รองลงมาระดับน้อยร้อยละ
23.94 และระดับมากร้อยละ 15.21 ตามลาดับ และพฤติ กรรมการป้ องกันโรค
ไข้เลือดออกส่ วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 76.75 รองลงมาระดับมาก ร้อยละ
13.25 และระดับมากร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
ด้านปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออก เพศมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
(P-value = 0.011) อายุมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออก อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.040) ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
(P-value < 0.593)อาชี พหลัก ไม่ มีค วามสั ม พัน ธ์ กบั พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรค
ไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 13.102) รายได้ไม่มี
ความสั มพันธ์ก ับพฤติ ก รรมการป้ องกันโรคไข้เลื อดออกอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 (P-value = 0.193) การดารงตาแหน่งทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้ องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.002)
ประสบการณ์การทางานด้านการสาธารณสุ ขมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกัน
โรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.001) การรับรู ้ดา้ น

ความเสี่ ย งการเกิ ด โรคไข้เ ลื อ ดออกมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรค
ไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.021) การรับรู ้อุปสรรค
การป้ อ งกัน โรคไข้เ ลื อ ดออกไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.835) การรับรู ้ความ
รุ นแรงของโรคไข้เ ลื อ ดออกไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.413) การรับรู ้
ประโยชน์การป้ องกันโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการป้ องกันโรค
ไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value < 0.001)

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาการรับรู ้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
ในตาบลปาล์มพัฒนา อาเภอมะนัง จังหวัดสตูล พบว่า
การรั บรู ้ โอกาสเสี่ ย งการเกิ ดโรคไข้เ ลื อ ดออกมี ค วามสั มพันธ์ กนั ในทางบวก
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิ บายได้
ว่าบุคคลที่มีระดับการรับรู ้ความเสี่ ยงการเกิดโรคไข้เลือดออกสู ง ก็จะมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมป้ องกันโรคไข้เลือดออกมากกว่าบุคคลที่มีระดับการรับรู ้ความเสี่ ยงการเกิด
โรคไข้เลือดออกต่าการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากการเป็ นโรคจะต้องมีความ
เชื่อว่า มีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค และมีผลกระทบต่อการดาเนินชี วิต บุคคลพร้อม
ปฏิบตั ิเพื่อจะให้เกิดผลดีในการลดโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค (Rosenstock, 1974)
ดังนั้นการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่เป็ นตัวกระตุน้
ให้บุคคลหาทางป้ องกันไม่ให้ตนเอง และคนในครอบครัวป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก
สอดคล้องผลการศึกษาของ สมชาย อยูด่ ี (2555) ได้ศึกษาการรับรู ้และพฤติกรรมป้ องกัน
โรคไข้เลื อ ดออกของประชาชน ในต าบลเชี ยงแรง อ าเภอภู ซ าง จัง หวัด พะเยา
ผลการศึกษา พบว่า การรับรู ้เรื่ องโรคไข้เลือดออกมีความสั มพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคไข้เลือดออกของ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ อรนุช พิศาล
สุ ทธิกลุ และคณะ (2552)

การรับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันโรค มีความสัมพันธ์กบั โรคไข้เลื อดออก
ในทางลบกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคไข้เลือดออก มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อธิบายได้วา่ บุคคลที่มีการรับรู ้ประโยชน์การป้องกันโรคไข้เลือดออกสู ง ก็จะมีแนวโน้ม
แสดงพฤติ กรรมการป้ องกันโรคมากว่าบุ คคลที่ มีการรั บรู ้ ประโยชน์การป้ องกันโรค
ไข้เลือดออกต่า การที่บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบตั ิให้หายจากโรคหรื อป้ องกันไม่ให้เกิด
โรค โดยการปฏิบตั ิน้ นั ต้องมีความเชื่อว่าเป็ นการกระทาที่ดีมีประโยชน์ และเหมาะสมที่
จะทาให้หายหรื อไม่เป็ นโรคนั้น ๆ ดังนั้นการตัดสิ นใจที่จะปฏิบตั ิตามคาแนะนาก็ข้ ึนอยู่
กับการเปรี ยบเที ยบถึ ง ข้อดี แ ละข้อ เสี ยของพฤติ กรรมนั้น โดยเลื อกปฏิ บตั ิ ใ นสิ่ ง ที่
ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสี ย (Becker, 1974) สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรเทิง
สุ พ รรณ์ (2555) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดศรี สะเกษ จากการศึกษาพบว่าการได้รับคาแนะนา
หรื อกระตุ น้ เตือนจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขหรื ออาสาสมัครสาธารณสุ ขหรื อบุคคลที่
ใกล้ชิดเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
จากผลการศึกษาการรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรค ดังนั้น
การที่จะให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคและภัยคุกคามสุ ขภาพหรื อการป้ องกันโรคใน
ชุมชน จะต้องเน้นให้ความรู ้แก่ประชาชนด้านความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค อุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิตนในการป้ องกันโรคความรุ นแรงอันตรายหรื อผลกระทบของการเกิดโรค และ
ประโยชน์การปฏิบตั ิในการป้องกันโรค
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรศึกษาเชิ งคุ ณภาพ เครื่ องมื อที่ จะใช้ในการทาการศึกษาจะต้องมี จุดเด่ น
สามารถหาข้อมูลเชิ งลึ กกับกลุ่มตัวอย่างทั้งด้านความคิ ดเห็นและพฤติ กรรมเพื่อที่ จะ
ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ตรงตามสภาพความเป็ นจริ งมากที่สุด และควรศึกษาหาปั จจัยภายที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกร่ วมด้วย

บรรณานุกรม
กันยา สุ วรรณแสง. 2542. จิตวิทยาทั่วไป. กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์อกั ษรวิทยา.
ชาญวิทย์ ตั้งสุ วรรณกุล. ม.ป.ป. แบบแผนความเชื่ อด้ านสุขภาพ. สื บค้น เมื่อ 27
มิถุนายน 2559, จาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470621
ธงไทย วรรณคีรี . 2551. การมีส่วนร่ วมที่มีผลต่ อความสาเร็ จในการป้ องกันโรค
ไข้ เลือดออกตาบลอุทันสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู. วารสาร
สุ ขภาพภาคประชาชนภาคอีสาน, 22(4), 14-17.
บรรเทิง สุ พรรณ์. 2555. ได้ ศึกษาปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้ เ ลื อ ดออกของประชาชนในจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ.
งานวิ จ ัย
ส.บ.,
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ และสวิง สุ วรรณ. 2534. พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรม
สุขภาพ และสุขศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์.
เบญจมาศ สุ ขศรี เพ็ง. ม.ป.ป. ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค. สื บค้นเมื่อ 27
มิถุนายน 2559, จาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/115747
ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์. 2557. วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (พิมพ์ ครั้ งที่ 1). สงขลา :
บริ ษทั นาศิลป์ โฆษณา จากัด.
ผ่องศรี พูลทรัพย์และคณะ. 2557. การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้ เลื อดออกของอาสาสมัคร สาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.). โดยการ
ส่ งเสริ มการทางานแบบมี ส่ วนร่ วมตามสภาพจริ ง รพ.สต.ท่าผา อ.บ้านโป่ ง จ.
ราชบุรี งานวิจยั วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุ ข, 27(1), /206-218.
มัลลิกา มัตติโก. 2534. คู่มือวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ. กรุ งเทพมหานคร:
ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข.

ฤทัย สมบัติสวัสดิ์. 2555. การศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้ เลื อดออกของประชาชน ในหมู่บ้านที่ มีการระบาดกับหมู่ บ้านที่ ไม่ มีการ
ระบาดในพื น้ ที่อาเภอพิ มาย จังหวัดนครราชสี มา. วิทยานิ พนธ์งานวิจยั ส.บ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โยธิน ศันสนยุทธและคณะ. 2533. จิตวิทยา. กรุ งเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย อยูด่ ี. 2555. การรั บรู้ และพฤติกรรมป้องกันโรคไข้ เลือดออกของ
ประชาชน ในตาบลเชี ยงแรง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. งานวิจยั ส.ม.,
มหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูล. 2559. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี พ.ศ.
2559. สตูล: สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูล.
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอมะนัง. 2559. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี พ.ศ. 2559.
สตูล: สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอมะนัง
สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง สื บค้น เมื่อ 27 มิถุนายน 2559, จาก
http://www.thaivbd.org/n/home
อรนุช พิศาลสุ ทธิกลุ และคณะ. 2552. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
ของ ประชาชนกรณี ศึกษา หมู่บ้านในเขตตาบลควนโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัด
สตูล. สงขลานคริ นทร์เวชสาร, 27(1), 81-88.
Bunting, S.M. (1988), The concept of perception in selected nursing theories.
Nurs SciQ.Nov 1(4): 168-174
King, I.M. (1981), A theory for nursing: System, concepts, process. New York:
John Wiley & SonsRosenstock, I.M. (1974), Historical Origins of the Health
Belief Model. Health EducationMonographs, 2(4), 328-335

