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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)มวัีตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการ

ปองกันโรคไขเลือดออกและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในอําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางไดแก หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนในเขตอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
จํานวนท้ังสิ้น 393 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 6 ตอนคือ ขอมูลท่ัวไป ประวัติ
การปวยเปนโรคไขเลือดออก ความรูและการรับรูขาวสารเก่ียวกับโรคไขเลือดออก การรับรูโอกาสเสี่ยงและความ
รุนแรงของการเกิดโรคไขเลือดออก ทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออก พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก 
สถิติท่ีใชคือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความสัมพันธดวยไค-สแควร (Chi-
square) และหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V  

ผลการศึกษาพบวาประชาชนในอําเภอสะเดามี พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับดี และ
พบวา เพศ อายุ สถานะผูใหขอมูล ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรค
ไขเลือดออก และทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
ของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.01) สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชนคือ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได มีเด็กอายุต่ํากวา 15 ปอาศัยอยู 
ประวัติการปวยเปนโรคไขเลือดออกในครัวเรือน การอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตําบลโรคไขเลือดออกระบาดและการไดรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 

ดังน้ัน ในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ควรใหความสําคัญและเนนในเร่ืองการใหความรูเก่ียวกับโรค
ไขเลือดออก การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออก ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชน 
คําสําคัญ: โรคไขเลอืดออก, อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, พฤติกรรมการปองกัน  
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Abstract  
This study was a descriptive research. The aims were to study the prevention of dengue 

hemorrhagic fever and examine its associated factors with it in the Sadao district in Songkhla 
province. The sample was constituted of the head of a household or a representative of a 
household from each of the household in the Sadao district in Songkhla Province, a total number 
of 393 people participated in this research. The researchers developed a questionnaire divided 
into six sections as the instrument to conduct this research. The six different sections were as 
follow; general history of dengue hemorrhagic fever, patients’ knowledge and perception about 
dengue hemorrhagic fever, perceived risks, severity of the fever, prevention habits and prevention 
behaviors. The researcher obtained these results by using statistics on the frequency, 
percentages, averages and standard deviation. The analysis of the association with Chi-square and 
Cramer’ V was also used. 

The results showed that the prevention behaviors of the people in the sadao district 
regarding the dengue hemorrhagic fever prevention were good, and the factors related to the 
behavior of the dengue hemorrhagic fever prevention which were gender, age, respondents 
status, knowledge about dengue hemorrhagic fever, perceived risk and severity of dengue 
hemorrhagic fever and attitudes about preventing dengue hemorrhagic fever were statistically 
significant (p<.01). The factors which were not associated with the behavior of dengue 
hemorrhagic fever prevention were marital status, education level, career, income, having 
children under the age of 15, patients’ history of dengue hemorrhagic fever, district epidemic 
records and reception of news about dengue hemorrhagic fever. 

In consequently, the prevention and control of the dengue hemorrhagic fever should 
focus on educating the people on the dengue hemorrhagic fever by educating them on the risk 
and severity of the dengue hemorrhagic fever. Furthermore, the prevention of the dengue 
hemorrhagic fever should encourage a people to behavior change. 
Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever, Sadao District, Songkhla Province, Preventive Behavior 

 
บทนํา 

โรคไขเลือดออกเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทยนานกวา 50 ป ตั้งแตป 2501 และเปนปญหา
สําคัญในเอเชียแปซิฟกท่ีมีความเสี่ยงถึง 1,800 ลานคน ปจจุบันประเทศไทยมีอัตราปวยเปนอันดับ 3 ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2550) จากรายงานผูปวยพบวาแตละปมีชวง
ระบาดของโรคเพียง 1 คร้ัง โดยเร่ิมพบผูปวยตั้งแตเดือน พฤษภาคมของทุกป และพบสูงสุดในเดือนกรกฎาคมของ
ทุกป หลังจากน้ันจะลดลงเร่ือยๆ จนถึงเดือนตุลาคม และลดลง ตามลําดับจนถึงเดือนกุมภาพันธของรอบปใหม 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) อัตราอุบัติการณของโรคไขเลือดออกในป 2558 ประเทศไทยมี
อุบัติการณของโรคไขเลือดออกสูงกวา 171 รายตอประชากรแสนคน แมอุบัติการณของโรคไขเลือดออกจะมี
แนวโนมสูงขึ้น   แตอัตราปวยตายไดลดลงตั้งแตป 2555 เปนตนมา แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพ ทาง
การแพทยท่ีใชในการรักษาผูปวยทําใหมีอัตราปวยตายลดต่ําลงตามลําดับ แตอยางไรก็ตามอุบัติการณท่ีสูงขึ้น
ตอเน่ืองทุกป อาจจะเปนตัวชี้วัดถึงปญหาในการปองกันและควบคุมโรค (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2558) แสดงใหเห็นวาโรคไขเลือดออกยังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทยในลําดับตนๆ 

ในป 2020 World Health Organization (WHO, 2012) หรือองคการอนามัยโลก มีเปาหมายลดอัตรา
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ปวยดวยโรคไขเลือดออกใหนอยกวารอยละ 50 และลดอัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออกใหนอยกวารอยละ 25 
โดยเปรียบเทียบกับฐานขอมูลป 2010 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคไดรายงานสถานการณโรคไขเลือดออกใน
ประเทศไทย ณ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 วาในชวง 1 มกราคม – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สํานักระบาดวิทยา
ไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออกจากสถานพยาบาล ท่ัวประเทศ จํานวน 111,826 ราย คิดเปนอัตราปวย 171.71 
ตอประชากรแสนคน โดยมีผูเสียชีวิต 108 รายคิดเปนอัตราปวยตายถึงรอยละ 0.10 และจากรายงานการพยากรณ
โรคป 2558 ของกรมควบคุมโรคพบวา พ้ืนท่ีภาคใตมีแนวโนมการระบาดอยางตอเน่ืองรวดเร็ว และเร่ิมมีการระบาด
กอนภาคอื่นๆ เมื่อป 2557 พบวา ภาคใต มีอัตราปวยสูงท่ีสุด คือ 81.94 ตอแสนประชากร และเมื่อพิจารณาใน
ระดับจังหวัด พบวาสงขลาเปนจังหวัดท่ีมีอัตราปวยตาย รอยละ 0.10 และเปนเพียง 1 ใน 2 ของจังหวัดในเขต 12 
ท่ีมีอัตราการปวยตาย จากแนวโนมท่ีผานมา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการแพรกระจาย
เชื้อโรคไขเลือดออกเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะกับขยายพันธุและการอยูอาศัยของยุงลาย จาก
สถานการณของโรคไขเลือดออกในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในป พ.ศ. 2554 พบผูปวยโรคไขเลือดออกเสียชีวิต 
จํานวน 2 ราย  ป พ.ศ.2555 พบผูปวยโรคไขเลือดออกเสียชีวิต 2 ราย และในป พ.ศ.2556 พบผูปวยโรค
ไขเลือดออกเสียชีวิตอีก จํานวน 6 ราย (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสะเดา, 2557) จะเห็นไดวาจํานวนผูปวยในเขต
อําเภอสะเดามีผูปวยดวยโรคไขเลือดออกเปนอัตราท่ีสูงและมีความตอเน่ือง และยังมีการปวยตายอีกดวย จึงนับไดวา
เปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของอําเภอสะเดาเปนอยางย่ิง ท่ีจะตองไดรับการแกไข เพ่ือลดอัตราปวยและ
อัตราปวยตายในอนาคตตอไป 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวาไดมีการศึกษาปจจัย
ดานตางๆ เชน ดานความรูเร่ืองโรคไขเลือดออก ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออก และ
ทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญและมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออกของประชาชน ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดังกลาววามีความสัมพันธ
เหมือนหรือแตกตางกันกับงานวิจัยท่ีไดเคยมีการศึกษามาหรือไมอยางไร และจะไดทราบถึงปจจัยท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก เพราะหากประชาชนมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคไขเลือดออกจนสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออกใหดีขึ้น ก็จะทําใหประชาชนสามารถดูแลและปองกันสุขภาพของตนเอง ครัวเรือน เพ่ือนบานและคน
ใกลชิดจากโรคไขเลือดออกได ผูวิ จัยจึงมีความสนใจท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมการปองกันตนเองและปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ท้ังน้ี
เพ่ือจะไดทราบวาประชาชนในอําเภอสะเดามีพฤติกรรมปองกันโรคไขเลือดออกเหมาะสมหรือไมอยางไร เพ่ือท่ีจะได
นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลอืดออกของประชาชนในอาํเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในอําเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา 

แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ครัวเรือน 393 ครัวเรือน ในเขตพ้ืนท่ี อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดย
ใหหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป เปนตัวแทนครัวเรือนในการตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาการ
ดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 – 31 มีนาคม 2559 มีตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ดังน้ี 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  ขอมูลของผูใหขอมูลครัวเรือน ประวัติการปวยเปน
โรคไขเลือดออก ลักษณะครัวเรือน พ้ืนท่ีระบาดสูง การไดรับรูขาวสารโรคไขเลือดออก ความรูเก่ียวกับโรค
ไขเลือดออก การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออก และทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันโรค
ไขเลือดออก 
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 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนในพ้ืนท่ี
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

วิธีดําเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Research) ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนหัวหนาครอบครัว

หรือตัวแทนท่ีมีครัวเรือนอยูในเขตอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวนท้ังสิ้น 393 คน จากประชากร ครัวเรือน
ท้ังสิ้น 22,199 ครัวเรือน หาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการของ Yamane, Taro (1973) 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางจะใชวิธีการสุมตวัอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
และทําการศึกษาตามกลุมตัวอยางท่ีสุมได โดยอาศัยความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการอบรมอสม.ใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและวิธีการเก็บขอมูลรวมถึงกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการเก็บขอมูล  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย 
 สวนท่ี 1 และ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปและ ประวัติการปวยเปนโรคไขเลือดออกในครัวเรือน 
 สวนท่ี 3 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ใชแบบสอบถามการประเมินความรูโดยประยุกตจาก
แบบสอบถามความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออก จากรายงานการประเมินผลการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ของ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) มีคําถามท่ีใชประเมินท้ังสิ้น 15 ขอ โดยมี 17 ประเด็น
คําถาม นําคะแนนท่ีไดมาจําแนกเปน 3 กลุม คือ ระดับความรูในระดับดี ปานกลาง และตองปรับปรุง 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไขเลือดออก การรับรูโอกาส
เสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไขเลือดออก เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ มี
คําถามท้ังสิ้น 12 ขอ นําคะแนนท่ีไดมาจําแนกเปน 3 กลุม การรับรูในระดับดี ปานกลาง และระดับท่ีตองปรับปรุง  
 สวนท่ี 5 แบบสอบถามประเมินทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออก เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติ
ตอปองกันโรคไขเลือดออก มีขอคําถามจํานวน 15 ขอ โดยขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  

Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง และเกณฑการแบงระดับ
ทัศนคติเปน 3 ระดับ คือ ระดับทัศนคติไมดี ระดับทัศนคติปานกลาง ระดับทัศนคติดี 

ลักษณะท่ัวไปของตัวแทนครัวเรือน 
- หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทน 
- เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, สถานะผูใหขอมูล 
- ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได 
- ประวัติการปวยเปนโรคไขเลือดออก 

ลักษณะครัวเรือน 
- มีเด็กตํ่ากวา 15 ป อาศัยอยู 
- ต้ังอยูในตําบลท่ีมีโรคไขเลอืดออกระบาด 

การไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคไขเลือดออก 

ความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออก การรับรูโอกาสเส่ียงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออก 

ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก 

 
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก 
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 สวนท่ี 6 แบบสอบถามพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก ขอคําถามท่ีใชเพ่ือประเมินพฤติกรรมใน
การปองกันโรคไขเลือดออก เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ มีคําถามท้ังสิ้น 6 ขอ 11 

ประเด็นคําถาม นําคะแนนมาจําแนกเปน 2 กลุม พฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก ดังน้ีคือ ระดับพฤติกรรม
ไมดี และ ระดับพฤติกรรมด ี

 การวิเคราะหขอมูลและสถติิท่ีใช ผูศึกษากําหนดแนวทางการวิเคราะหคร้ังน้ี คือ 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ขอมูลทั่วไป ความรู การรับรูโอกาสเสี่ยง ทัศนคติและพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออก ใชการคํานวณดวย จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติเชิงอางอิง ไดแก ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก ใชสถิติ 
ไค-สแควร (Chi-square) และหาระดับความสัมพันธดวย Cramer’s V ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปน เพศหญิง รอยละ 87.3 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 75.6 เปนคูสมรสของหัวหนาครัวเรือน รอยละ 60.1 ระดับ
การศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 44.00 ประกอบอาชีพเกษตรกร มากท่ีสุด รอยละ 49.9 มีรายไดเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 66.4 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนเดือนละ 10,887.80 บาท     
มีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป อาศัยอยูในบาน รอยละ 55.2 สวนใหญอาศัยอยูในตําบลท่ีมีโรคไขเลือดออกระบาดสูง    
รอยละ 54.2 มีประวัติคนในครัวเรือนปวยดวยโรคไขเลือดออก รอยละ 7.4 สวนใหญไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
โรคไขเลือดออก รอยละ 92.6 และชองทางการไดรับรับขาวมากท่ีสุดคือจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข/โรงพยาบาล  
รอยละ 84.3 รองลงมาคือทางโทรทัศน รอยละ 75.5 และอสม. รอยละ 66.5 ตามลําดับ 

2. กลุมตัวอยางมีความรูในเร่ืองโรคไขเลือดออก มีการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรค
ไขเลือดออกและมีระดับทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง มีระดับพฤติกรรมตอการ
ปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับด ี

3. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา  
 3.1 ขอมูลลักษณะท่ัวไปของตัวแทนครัวเรือน เชน เพศ อายุ และสถานะผูใหขอมูล              มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน แตสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนและการมีเด็กอายุ 15 ปอาศัยอยู ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก
ของประชาชน 

 3.2 ประวัติการปวยเปนโรคไขเลือดออกไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก
ของประชาชน 

 3.3 พ้ืนท่ีตําบลระบาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน  
 3.4 การไดรับรูขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของ

ประชาชน  
 3.5 ความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ(p<.01) 
 3.6 การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ

ปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.01) 
 3.7 ทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก

ประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.01) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 ระดับความรู การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรง ทัศนคติและพฤติกรรมในการปองกัน       

โรคไขเลือดออก พบวา กลุมตัวอยางมี 
1.1 ระดับความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ประเทือง  

ฉํ่านอย (2558) ท่ีพบวาอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง   แสดงใหเห็นได
วากลุมตัวอยางมีพ้ืนฐานดานความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกในระดับท่ีมีแนวโนมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติเพ่ือ
การปองกันโรคไขเลือดออกแกตนเองและคนในครอบครัวได 

1.2 ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง      ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ กิติมา สุรสนธิ (2533: 47) ท่ีกลาววา บุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางท่ีผานเขาสูท้ังหมด 
แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนท่ีคิดวามีประโยชนตอตน ดังน้ัน ขาวสารท่ีหลั่งไหลเขามาไปยังบุคคลจากชองทางตางๆ
น้ัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ขาวสารท่ีนาสนใจ มีประโยชนและเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรับรูจะเปน
ขาวสารท่ีกอใหเกิดความสําเร็จในการสื่อสาร 

1.3 ระดับทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เขม
จิรา  ยะราไสย (2557) ท่ีพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีทัศนคติเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยู
ในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นไดวากลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับท่ีมีแนวโนม
สามารถทําใหเกิดพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกไปในทางท่ีดีได 

1.4 พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประเทือง  ฉํ่านอย 
(2558) ท่ีพบวาอาสาสมัครสาธารณสุขมีพฤติกรรมการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกอยูในระดับสูง 
แสดงใหเห็นไดวากลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับท่ีดี ท้ังน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากอยู
ในชวงท่ีมีกระแสขาวจากสื่อแขนงตางๆ ท่ีทําใหทราบวามีดารานักแสดงชื่อดังไดเสียชีวิตจากการปวยเปนโรค
ไขเลือดออกดวยเชนกัน 

สวนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกคือ  

2.1 เพศ อายุ และสถานะผูใหขอมูลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของ
ประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ซ่ึงสอดคลองกับ ประเทือง  ฉํ่านอย (2558) และอธิวัฒน  วราพุฒ 
(2553)ท่ีพบวาเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.05) ท้ังน้ี อธิบายไดวาบุคคลเพศใดหรือวัยใดก็ตาม สามารถมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกไดโดยไมจํากัดเพศและวัย เพ่ือเปนการชวยเหลือตามวุฒิภาวะ และกําลังของบุคคลท่ีจะสามารถกระทํา
ได ในกิจกรรมของการมีสวนรวมในแตละขั้นตอน 

2.2 การมีความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของ
ประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ซึ่งสอดคลองกับ นิคม  แกววันดี (2557) ท่ีพบวาความรูมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p<.01) ท้ังน้ี อธิบายไดวาประชาชนไดมีการกระทําพฤติกรรมใหเปนไปตาม
ความรูท่ีมีอยู ดังน้ันพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใน อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะเปนแบบ
ใดไดน้ัน ก็ตองมีความรูเปนปจจัยท่ีสําคัญตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก แมวาสังคมในยุคปจจุบันจะมี
ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีบีบรัดตัวมาก ทําใหประชาชนอาจไมมีเวลาหรือสนใจในการเขารวมกิจกรรมปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก แตความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกท่ีถูกตองก็ยังเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะเปนตัวนําในการสงเสริม
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกท่ีถูกตองตอไป 

2.3 การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออกกับพฤตกิรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน
การปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p<.01) ซ่ึงสอดคลองกับ ดลนภา  หงษทองและ
คณะ (2552) ท่ีพบวาการรับรูเร่ืองโรคไขปวดขอยุงลายมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขปวด
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ขอยุงลายของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ท้ั ง น้ี 
อธิบายไดวา บุคคลท่ีมีระดับการรับรูตอการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกสูงก็จะมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมการ
ปองกันโรคมากกวาบุคคลท่ีมีระดับการรับรูตอการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกต่ํา ดังน้ันการท่ีประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารจากการประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารตางๆ หรือการใหความรูของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ทําใหประชาชนเกิดการรับรูตอการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกมากขึ้น
และสงผลใหประชาชนมีแนวโนมในการแสดงออกทางพฤติกรรมในการปองกันโรคท่ีดีขึ้นดวย 

2.4 ทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของ
ประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p<.01)ซ่ึงสอดคลองกับ นิคม  แกววันดี (2557) ท่ีพบวาทัศนคติมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลนครเจดีย อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) อธิบายไดวา ทัศนคติเปนผลมาจากการเรียนรู และความรูสึก เมื่อคนได
เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง และมีความรูสึกชอบ หรือพึงพอใจตอสิ่งน้ันแลว สิ่งท่ีตามมาก็คือ ความพรอมท่ีจะ
กระทําในทางใดทางหน่ึงท่ีสอดคลองกับการเรียนรูและความรูสึกตอสิ่งน้ัน หากบุคคลรูและเชื่อวาสิ่งใดดี ก็จะเกิด
ความคิดเห็นท่ีดีตอสิ่งน้ัน ซ่ึงจากการศึกษา วัชระ กันทะโย (2555) พบวาประชากรกลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับ
ปานกลาง แสดงใหเห็นไดวากลุมตัวอยางยังมีการเอาใจใสดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ทําใหเกิดทัศนคติหรือ
ความรูสึกท่ีดีตอบุคคลในครอบครัว จึงมีผลโนมเอียงทําใหกลุมตัวอยางแสดงการปองกันและควบคุมโรคเพ่ือไมให
เกิดโรคไขเลือดออกกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง แตยัง
เขาใจผิดเร่ืองเวลาการออกหากินของยุงพาหะนําโรคไขเลือดออก และยังเขาใจวาการพนหมอกควันตามบานเรือน
เปนการลดจํานวนยุงนําโรคท่ีดีท่ีสุด จึงมีขอเสนอแนะใหหนวยงานสาธารณสุขหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
ดังน้ี 
  1.1 ประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับเวลาการออกหากินของยุงนําโรคไขเลือดออก วงจรชีวิตของ
ยุงนําโรค ชองทางการติดตอและการปองกันโรคไขเลือดออก ผานสื่อตางๆ ใหมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะแผนพับ แผน
ปลิว โปสเตอร สื่อวิทยุ หรือทางสื่อออนไลนอื่นๆ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรูและพฤติกรรมท่ีดีเพ่ิมมากขึ้น 
  1.2 จัดวิทยากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ บรรยายใหแกบุคลากรสาธารณสุขระดับพ้ืนท่ี เชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และหากลวิธีประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออก
และชองทางการติดตอ และการปองกัน ผานสื่อตางๆ ท่ีทันสมัย เขาใจงาย เขาถึงและสม่ําเสมอเพ่ือกระตุนความรู
และพฤติกรรมใหเพ่ิมมากขึ้น 
  1.3 จัดประสบการณการเรียนรู พัฒนาศักยภาพและองคความรูเก่ียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก
ใหแก อสม. และผูนําชุมชน เพ่ือจะไดนําความรูไปถายทอดและเผยแพรแกประชาชนในชุมชนตอไป 
 2. ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน 
คือ ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออก ทัศนคติตอการปองกัน
โรคไขเลือดออก ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดการสงเสริมพฤติกรรมท่ีดีในการปองกันโรคไขเลือดออก จึงจําเปนตองสงเสริมใน
ดานการใหความรูความเขาใจเพ่ือใหเกิดการรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไขเลือดออก ซ่ึงจะสงผลตอ
ทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออก เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกไปในแนวทาง
ท่ีดีขึ้น  
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาคร้ังน้ียังมีขอจํากัดเร่ืองกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนกลุมท่ีเคยปวยดวยโรคไขเลือดออกยังมีจํานวนนอย 
ทําใหการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาวจึงไมมีความสัมพันธกัน ดังน้ันในการวิจัยคร้ังตอไปจึงควร 
มีการศึกษาในเชิงลึก เพ่ือลงรายละเอียดในแตละปจจัยท่ีมีผลกับพฤติกรรมหรือเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบใหลึกกวาน้ี
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ระหวางพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดสูงกับพ้ืนท่ีระบาดต่ํา และหาปจจัยท่ีอาจซอนอยู รวมถึงการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือให
เกิดองคความรูใหมๆ เพ่ิมขึ้นตอไป 
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