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บทคัดย่อ

	 การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	ศึกษา	ปัจจัย	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	เพื่อ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 	ชนิด	A	

(2009	H1N1)	ของ	ประชาชน	อำเภอ	นามน	จังหวัด	กาฬสินธุ์	จำนวน	500	คน	เก็บ	ข้อมูล	โดย	ใช้แบบสอบถาม	สถิติ	ที่	

ใช้	ใน	การ	ศึกษา	คือ	ร้อย	ละ	ค่า	เฉลี่ย	ส่วน	เบี่ยง	เบน	มาตรฐาน	ค่า	ไคส	แคว	ร์	และ	ค่า	สห	สัมพันธ์	ของ	เพียร์	สัน		

	 ผล	การ	ศึกษา	พบ	ว่า	กลุ่ม	ตัวอย่าง	ส่วน	ใหญ่	มี	การ	รับ	รู้	เกี่ยว	กับ	สถานการณ์	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	(2009	

H1N1)	ระดบั	สงู	รอ้ย	ละ	81.40	ม	ีความ	รู	้ระดบั	สงู	รอ้ย	ละ	90.20	ม	ีทศันคต	ิระดบั	ปาน	กลาง	รอ้ย	ละ	88.20	ม	ีการ	ปฏบิตั	ิ

ระดับ	ปาน	กลาง	ร้อย	ละ	53.40	ด้าน	ปัจจัย	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	เพื่อ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	

ของ	กลุ่ม	ตัวอย่าง	พบ	ว่า	ปัจจัย	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	คือ	การ	ได้	รับ	ข้อมูล	ข่าว	สาร	การ	รับ	รู้	ความ	รู้	และ	ทัศนคติ	(p	<	

0.001)	ส่วน	ปัจจัย	ด้าน	เพศ	สถานภาพ	สมรส	การ	ศึกษา	และ	ประวัติการ	เจ็บ	ป่วย	โรค	ไข้	หวัด	ไม่มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	

เพือ่	ปอ้งกนั	โรค	ไข	้หวดั	ใหญ	่ชนดิ	A	(2009	H1N1)	ดงั	นัน้	เจา้	หนา้ที	่ตลอด	จน	ผู	้ม	ีสว่น	เกีย่วขอ้ง	ควร	ม	ีการ	เผย	แพร	่ขอ้มลู	

ข่าว	สาร	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ดำเนิน	งาน	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ให้	กับ	ประชาชน	อย่าง	ทั่ว	ถึง	และ	

ต่อ	เนื่อง							

 คำสำคัญ:	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ปัจจัย	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน

Abstract

	 This	study	aimed	to	investigate	the	influencing	factors	and	its	impacted	to	preventive	behavior	for	the	
influenza,	 a	new	2009	 type	A	(H1N1)	of	 the	people	 in	Namon	district	Kalasin.	Created	questionnaire	were	
approached	to	data	collection	with	a	group	of	500	cases	were	selected	with	statistics	method.	It	was	applied	statistics	
such	as	percentage	mean,	standard	deviation,	chi	square	and	correlation	coefficient	of	Pearson	for	data	analysis.		
	 The	results	found	that	the	most	samples	have	got	a	perceptions	about	the	situation	of	a	flu	strains	new	2009	
type	A	(H1N1)	with	high	percentage,	as	81.40%,	they	have	received	much	more	knowledge	of	the	diseases	with		
high	percentage,	90.20%,		in	attitude	aspect	with	a	moderate	percentage	88.20%	and	with	regards	to		practice	
with	a	moderate	percentage	as	53.40%.	On	basis	of	the	affecting	factors	with	practices	were	to	get	information,	
awareness,	knowledge	and	attitude	with	statistics	significantly	at	p	<	0.001.	In	the	other	hand	the	characteristics	
factors	were	gender,	marital	status,	education	and	experiences	with	flu	illness	have	not	significant.	In	conclusion,	
the	health	officers	and	theirs	staff	should	have	an	offensive	strategy	with	role	and	activities	to	provide	information	
to	prevent	and	control	the	diseases	to	the	people	continuingly	and	efficiency.		

 Keywords:	Influenza	Type	A	subtype	H1N1,	Affecting	factors	and	impacted	
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บทนำ
	 ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	 (2009	H1N1)	 เป็น	โรค	

ติด	เชื้อ	ไวรัส	ไข้	หวัด	ใหญ่	ที่	เริ่ม	ระบาด	ที่	ประเทศ	เม็กซิโก	

และ	สหรัฐอเมริกา	มา	ตั้ง	แต่	เดือน	เมษายน	2552	หรือ	

ค.ศ.2009	 เป็น	โรค	ที่	กำลัง	แพร่	ระบาด	ไป	ทั่ว	โลก	อย่าง	

รวดเร็ว	รวม	ทั้ง	ใน	ประเทศ	ไทย	 องค์การ	อนามัย	โลก	

(World	Health	Organization:	WHO)	ประกาศ	ระดบั	การ	

ระบาด	ของ	เชื้อ	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	

อยู่	ใน	ระดับ	6	 (ระบาด	ทั่ว	โลก)	 เมื่อ	วัน	ที่	 12	มิถุนายน	

2552	ถงึ	วนั	ที	่6	กรกฎาคม	2553	พบ	ผู	้ปว่ย	ยนืยนั	การ	ตดิ	

เชื้อ	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ทั่ว	โลก	จำนวน	

94,512	ราย	 ใน	136	ประเทศ	และ	พบ	ผู้	เสีย	ชีวิต	แล้ว	

429	ราย	คิด	เป็น	อัตรา	เสีย	ชีวิต	ประมาณ	ร้อย	ละ	0.45	ซึ่ง	

ยงั	คง	ระบาด	อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	และ	ขยาย	วง	กวา้ง	ขึน้	เรือ่ย	ๆ (1)ผู	้

ป่วย	ยืนยัน	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ราย	แรก	

ของ	ประเทศ	ไทย	เริ่ม	ป่วย	ระหว่าง	การ	เดิน	ทาง	กลับ	จาก	

ประเทศ	เม็กซิโก	วัน	ที่	3	กรกฎาคม	2552	ข้อมูล	ณ	วัน	ที่	

30	มกราคม	2553	พบ	วา่	ใน	ระดบั	ประเทศ	อตัรา	ปว่ย	รวม	

เท่ากับ	47	ต่อ	แสน	ประชากร	มี	รายงาน	ผู้	เสีย	ชีวิต	จำนวน	

198	ราย(2) 

	 มี	รายงาน	ผู้	ป่วย	ใน	ทุก	จังหวัด	จังหวัด	ที่	มี	รายงาน	

อตัรา	ปว่ย	สงูสดุ	ไดแ้ก	่เชยีงใหม	่(149	ตอ่	แสนประชากร)	

ตราด	(149	ต่อ	แสน	ประชากร)	เชียงราย	(118	ต่อ	แสน	

ประชากร)	พะเยา	(107	ต่อ	แสน	ประชากร)	และ	สงขลา	

(106	ต่อ	แสน	ประชากร)(2)   

	 ข้อมูล	ระหว่างวัน	ที่	 1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	

2552	จังหวัด	กาฬสินธุ์	พบ	ผู้	ติด	เชื้อ	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	

(2009	H1N1)	ตลอด	ทัง้	ป	ีจำนวน	560	ราย	คดิ	เปน็	อตัรา	

ปว่ย	56.86	ตอ่	แสน	ประชากร	ม	ีรายงาน	ผู	้เสยี	ชวีติ	2	ราย(3) 

ใน	ส่วน	ของ	อำเภอ	นามน	พบ	ผู้	ป่วย	จำนวน	2	ราย	คิด	เป็น	

อัตรา	ป่วย	5.44	ต่อ	แสน	ประชากร	ยัง	ไม่	พบ	ผู้	เสีย	ชีวิต(4) 

	 จาก	ปญัหา	การ	แพร	่กระจาย	ของ	โรค	ดงั	กลา่ว	ซึง่	พบ	

ได	้ทัว่	โลก	ผู	้วจิยั	จงึ	ม	ีความ	สนใจ	ศกึษา	ปจัจยั	ที	่ม	ีผล	ตอ่	การ	

ปฏิบัติ	ตน	เพื่อ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	 (2009	

H1N1)	ของ	ประชาชน	อำเภอ	นามน	 	จังหวัด	กาฬสินธุ์	

เพื่อ	นำ	ผล	การ	วิจัย	ที่	ได้	เป็น	แนวทาง	ดำเนิน	งาน	ให้	ความ	รู้	

และ	ให้	คำ	แนะนำ	การ	สร้าง	พฤติกรรม	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	

ใหญ่	 ชนิด	A	 (2009	H1N1)	ที่	ถูก	ต้อง	เหมาะ	สม	แก่	

ประชาชน	ใน	การ	ดูแล	สุขภาพ	ต่อ	ไป

วัตถุประสงค์
	 เพือ่	ศกึษา	การ	รบั	รู	้ความ	รู	้ทศันคต	ิการ	ปฏบิตั	ิตน		

ตลอด	จน	ปจัจยั	ที	่ม	ีผล	ตอ่	การ	ปฏบิตั	ิตน	เพือ่	ปอ้งกนั	โรค	ไข	้

หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ของ	ประชาชน	อำเภอ	

นามน	จังหวัด	กาฬสินธุ์	

วิธีการศึกษา
	 การ 	วิ จัย 	ครั้ ง 	นี้ 	เป็นการ 	วิจัย 	เชิ ง 	พรรณนา	

(Descriptive	research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	ที่	ศึกษา	คือ	ประชากร	เพศ	ชาย	และ	หญิง	

ที่	มีอายุ	ตั้ง	แต่	 15	ปี	ขึ้น	ไป	อาศัย	อยู่	ใน	5	ตำบล	ใน	เขต	

อำเภอ	นามน	จังหวัด	กาฬสินธุ์	กำหนด	ขนาด	ตัวอย่าง	โดย	

ใช้	สูตร	ประมาณ	ค่าเฉลี่ย	กรณี	ทราบ	จำนวน	ประชากร(5) 

ได้	จำนวน	ตัวอย่าง	500	คน	คัด	เลือก	กลุ่ม	ตัวอย่าง	ด้วย	วิธี	

การ	สุ่ม	อย่าง	ง่าย	จาก	ประชากร	ศึกษา

	 การ	คำนวณ	ขนาด	ตัวอย่าง

	 ใช	้สตูร	การ	คำนวณ	ขนาด	ตวัอยา่ง	ครัง้	นี	้ใช	้สตูร	การ	

ประมาณ	ค่า	เฉลี่ย	ดังนี้

จะ	ได้

n		 =	456	

	 	 ดัง	นั้น	การ	วิจัย	นี้	จึง	เก็บ	ข้อมูล	500	คน

	 	 (เก็บ	เพิ่ม	10%)

N	 =	จำนวน	ตัวอย่าง	35,660	คน

Z	 =	ค่า	มาตรฐาน	ใต้	โค้ง	ปกติ	ที่	ความ	เชื่อ	มั่น

	 	 95%	เท่ากับ	1.96

D	 =	ค่า	ความคลาด	เคลื่อน	เท่ากับ	0.01	

σ2	 =	ค่า	ความ	แปร	ปร	วน	ของ	คะแนน	ความ	รู้

	 	 เกี่ยว	กับ	การ	ปฏิบัติ	ตน	ใน	การ	ป้องกัน

	 	 โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

	 	 เท่ากับ	6.83	
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เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 เก็บ	รวบรวม	ข้อมูลโดย	ใช้	แบบสอบถาม	ที่	สร้าง	

ขึ้น	มา	จาก	การ	ศึกษา	ตำรา	และ	งาน	วิจัย	ที่	เกี่ยวข้อง	โดย	

ผู้	เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	เป็น	ผู้	พิจารณา	ความ	สอดคล้อง	ของ	

แบบสอบถาม	กับ	นิยาม	ศัพท์	และ	คัด	เลือก	ข้อ	คำถาม	ที่	มี	

คา่	ดชัน	ีความ	สอดคลอ้ง	มาก	กวา่	หรอื	เทา่กบั	0.5	คณุภาพ	

ของ	เครือ่ง	มอื	คา่	อำนาจ	จำแนก	อยู	่ระหวา่ง	0.241-0.521	

ค่า	ความ	เชื่อ	มั่นเท่ากับ	 0.754	 ประกอบ	ด้วย	เนื้อหา	 

5	ส่วน	คือ		

 ส่วนที่1		 ลกัษณะ	ทาง	ประชากร	ม	ีลกัษณะ	เลอืก	

ตอบ	ตาม	รายการ	

 ส่วนที่2		 การ	รบั	รู	้เกีย่ว	กบั	โรค	ไข	้หวดั	ใหญ	่ชนดิ	

A	(2009	H1N1)	จำนวน	10	ขอ้	ม	ีลกัษณะ	ขอ้	คำถาม	แบบ	

เลือก	ตอบ	2	ตัว	เลือก	คือ	ทราบ	ไม่	ทราบ	

 ส่วนที่3		 ความ	รู้	 จำนวน	20	ข้อ	มี	ลักษณะ	ข้อ	

คำถาม	แบบ	เลือก	ตอบ	2	ตัว	เลือก	คือ	ถูก	ผิด	

 ส่วนที่4		 ทัศนคติ	 จำนวน	 10	 ข้อ	 มี	ลักษณะ	

ข้อ	คำถาม	แบบ	มาตราส่วน	ประมาณ	ค่า	 (Rating	 scale)	

3	 ระดับ	คือ	 เห็น	ด้วย	 ไม่	แน่ใจ	 ไม่	เห็น	ด้วย	กำหนด	ค่า	

คะแนน	2,	1	และ	0	ตาม	ลำดับ	การ	แปล	ผล	ข้อมูล	คือ	

ทัศนคติ	ระดับ	สูง	 (คะแนน	เฉลี่ย	1.34-2.00)	ทัศนคติ	

ระดับ	ปาน	กลาง	 (คะแนน	เฉลี่ย	 0.67-1.33)	ทัศนคติ	

ระดับ	ต่ำ	(คะแนน	เฉลี่ย	0.00-0.66)	

 ส่วนที่5	 การ	ปฏิบัติ	ตน	จำนวน	12	ข้อ	ลักษณะ	

ขอ้	คำถาม	แบบ	มาตราสว่น	ประมาณ	คา่	3	ระดบั	คอื	ปฏบิตั	ิ

ทุก	ครั้ง	ปฏิบัติ	บาง	ครั้ง	ไม่	เคย	ปฏิบัติ	กำหนด	ค่า	คะแนน	

2,	1	และ	0	ตาม	ลำดับ	

	 การ	แปล	ผล	ข้อมูล	 คือ	 การ	ปฏิบัติ 	ระดับ	สูง	

(คะแนน	เฉลี่ย	1.34-2.00)	การ	ปฏิบัติ	ระดับ	ปาน	กลาง	

(คะแนน	เฉลีย่	0.67-1.33)	การ	ปฏบิตั	ิระดบั	ตำ่	(คะแนน	

เฉลีย่	0.00-0.66)	ทดสอบ	คณุภาพ	เครือ่ง	มอื	โดย	วธิ	ีการ	

ข	องค	รอ	นบาช	 (Cronbach)	หา	ค่า	สัมประสิทธิ์	แอลฟา	

(Coefficient	Alpha)(6)	ได	้คา่	ความ	เชือ่	มัน่ทศันคตเิทา่กบั	

0.72

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์	ข้อมูล	โดย	ใช้	โปรแกรม	สำเร็จรูป	 สถิติ	

ที่	ใช้	ใน	การ	วิเคราะห์	คือ	 ร้อย	ละ	ค่า	เฉลี่ย	ส่วน	เบี่ยง	เบน	

มาตรฐาน	ค่า	ไคส	แคว	ร์	 และ	ค่า	สห	สัมพันธ์	ของ	เพียร์	สัน	

ศึกษา	ระหว่าง	วัน	ที่	5-13	พฤศจิกายน	2552

ผลการศึกษา
	 ลักษณะ	ทั่วไป	ของ	ประชาชน	กลุ่ม	ตัวอย่าง	พบ	ว่า	

ส่วน	ใหญ่	เป็น	เพศ	หญิง	ร้อย	ละ	71.40	อายุ	เฉลี่ย	47.57	

ปี	ระดับ	การ	ศึกษา	คือ	ระดับ	ประถม	ศึกษา	ร้อย	ละ	66.60

(ตารางที่	1)

	 ด้าน	การ	รับ	รู้	เกี่ยว	กับ	สถานการณ	์โรค	ไข้	หวัด	ใหญ	่

ชนดิ	A	(2009	H1N1)	พบ	วา่	สว่น	ใหญ	่ม	ีการ	รบั	รู	้ระดบั	สงู 

	รอ้ย	ละ	81.40	เมือ่	พจิารณา	เปน็	ราย	ขอ้	พบ	วา่	กลุม่	ตวัอยา่ง 

	มี	การ	รับ	รู้	สูงสุด	คือ	ประเทศ	ไทย	มี	การ	ระบาด	ของ	โรคไข้	

หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ร้อย	ละ	97.40	รอง	ลง	

มา	คือ	 การ	ล้าง	มือ	ให้	สะอาด	สามารถ	ป้องกัน	การ	ติดต่อ	

ของ	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)ได้	 ร้อย	ละ	

97.20	การ	รับ	รู้	ต่ำ	สุด	คือ	อำเภอ	นามน	มี	ผู้	ป่วยร้อย	ละ	

71.20	(ตาราง	ที่	2,3)	

	 ด้าน	ความ	รู้	เรื่อง	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	 (2009	

H1N1)	พบ	ว่า	กลุ่ม	ตัวอย่าง	ส่วน	ใหญ่	มี	ความ	รู้	ระดับ	สูง	

ร้อย	ละ	90.20		เมื่อ	พิจารณา	เป็น	ราย	ข้อ	พบ	ว่า	ความ	รู้	ที่	

ตอบ	ถกู	ตอ้ง	มาก	ทีส่ดุ	คอื		การ	ดแูล	สขุภาพ	ให	้แขง็	แรง	ดว้ย	

การ	กิน	อาหาร	ที่	มี	ประโยชน์	การ	ออก	กำลัง	กาย	สม่ำเสมอ	

สามารถ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

ได้	ร้อย	ละ	98.40	รอง	ลง	มา	คือ	เชื้อ	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่ชนิด	

A	(2009	H1N1)	สามารถ	แพร่	เชื้อ	จาก	คน	สู่	คน	ได้	ร้อย	

ละ	98.00	และ	ความ	รู้	ที่	ตอบ	ถูก	น้อย	ที่สุด	คือ	ผู้	ป่วย	โรค	

ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ที่	มี	อาการ	ไม่	รุนแรง	

สามารถ	นอน	พัก	รักษา	ที่	บ้าน	ได้	ร้อย	ละ	60.60	(ตาราง	ที่	

4,	5)
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ตารางที่2		 จำนวน	ร้อย	ละ	ของ	ระดับ	การ	รับ	รู้	เกี่ยว	กับ	สถานการณ์	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

ระดับการรับรู้ จำนวน ร้อยละ

ระดับสูง					 			 (8	–	10	คะแนน) 407 81.40

ระดับปานกลาง		 (4		–	7		คะแนน) 86 17.20

ระดับต่ำ														 	(0		–	3			คะแนน)	 7 1.40

Mean	=	8.88						S.D.	=	1.66				

ตารางที่1			จำนวน		ร้อย	ละ	ของ	ข้อมูล	ทั่วไป	ของ	กลุ่ม	ตัวอย่าง

ลักษณะทางประชากร จำนวน(ราย) ร้อยละ
เพศ
					ชาย
					หญิง
อายุ(ปี)
					15-25
					26-35
					36-45
					46-55
					56	ปีขึ้นไป
			Mean	=	47.57						S.D.	=	12.61				
การศึกษา
					ไม่ได้รับการศึกษา
					ประถมศึกษา
					มัธยมศึกษาตอนต้น
					มัธยมศึกษาตอนปลาย
					อนุปริญญา/เทียบเท่า
					ปริญญาตรี/สูงกว่า

143
357

65
62
142
87
144

15
333
56
70
19
7

28.60
71.40

13.00
12.40
28.40
17.40
28.80

3.00
66.60
11.20
14.00
3.80
1.40

ตารางที่3			จำนวน		ร้อย	ละ	ของ	การ	รับ	รู้	เกี่ยว	กับ	สถานการณ์	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

การรับรู้
การรับรู้

จำนวน ร้อยละ

1.		ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1) 487 97.40

2.		อำเภอนามนมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	เกิดขึ้น 356 71.20

3.		โรงพยาบาลนามนมีความพร้อมในการตรวจรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

				 ชนิด	A	(2009	H1N1)																									

366 73.20

4.		โรงพยาบาลนามนมีวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1) 402 80.40

5.		ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1) 423 84.60

6.		ไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	สามารถติดต่อได้ง่าย 483 96.60
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การรับรู้
การรับรู้

จำนวน ร้อยละ

7.		ไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	สามารถป้องกันได้ 476 95.20

8.		การสวมหน้ากากอนามัยสามารถป้องกันการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่	

				 ชนิด	A	(2009	H1N1)	ได้

484 96.80

9.		การล้างมือให้สะอาดสามารถป้องกันการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	

						(2009	H1N1)	ได้

486 97.20

10.	เมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	แล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้				 479 95.80

ตารางที่4		จำนวน	ร้อย	ละ	ของ	ระดับ	ความ	รู้	เรื่อง	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

ระดับความรู้ จำนวน ร้อยละ

ระดับสูง					 (16–20	คะแนน) 451 90.20

ระดับปานกลาง		 (11-	15	คะแนน) 43 8.60

ระดับต่ำ																		(0	–	10	คะแนน)	 6 1.20

Mean	=	17.85					S.D.	=	2.30			

   

ตารางที่5จำนวน	ร้อย	ละ	ของ	ความ	รู้	เรื่อง	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)				

ข้อคำถาม
ความรู้

ตอบถูก ร้อยละ

1.		 เชื้อที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	คือ	เชื้อไวรัส 471 94.20

2.		 โรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ติดต่อทางการสัมผัสน้ำมูก	น้ำลาย

3.		 เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้

477

490

95.40

98.00

4.		 ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	สามารถแพร่เชื้อได้หลัง

				 มีอาการไม่เกิน	7	วัน

389 77.80

5.		 โรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ติดต่อโดยการไอจามรดกันโดยตรง 465 93.00

6.		 โรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ติดต่อโดยการที่มือสัมผัสสิ่งของที่

				 ปนเปื้อนเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

388 77.60

7.		 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ที่สำคัญ

				 คือ	การปิดปาก	จมูก	เวลาไอจาม

478 95.60

8.		 การใช้มือหยิบอาหารเข้าปากโดยตรงมีโอกาสติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	

						 (2009	H1N1)	ได้

431 86.20

9.		 โรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	มีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไป

			 ได้แก่	ไข้สูง	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	ไอ	เจ็บคอ	มีน้ำมูก	หายใจลำบาก	อาเจียน	ท้องเสีย

480 96.00

ตารางที่3			จำนวน		ร้อย	ละ	ของ	การ	รับ	รู้	เกี่ยว	กับ	สถานการณ์	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	(ต่อ)
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ข้อคำถาม
ความรู้

ตอบถูก ร้อยละ

10.		ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	มักมี

						 อาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่

473 94.60

11.		หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ไม่จำเป็นต้องหยุดงาน

						 หรือหยุดเรียน

371 74.20

12.		ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถ

						 นอนพักรักษาที่บ้านได้

303 60.60

13.		คนที่ไปทำงานในพื้นที่ที่มีการระบาดควรพักอยู่บ้านเพื่อสังเกตอาการ	3-7	วัน 450 90.00

14.		คนที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยระยะทางไม่เกิน	1	เมตรสามารถหายใจเอาเชื้อไวรัสเข้าสู่

						 ร่างกายได้

428 85.60

15.		การล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งจะป้องกันหรือลดการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่

						 ชนิด	A	(2009	H1N1)

484 96.80

16.		ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	คือ

						 เด็ก	ผู้สูงอายุ	ผู้มีโรคประจำตัว	สตรีมีครรภ์		

417 83.40

17.		การไปอยู่ร่วมกันในสถานที่แออัด	เช่น	โรงภาพยนตร์	เวทีดนตรี	มีโอกาสติด

						 เชื้อโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

475 95.00

18.		การใช้หน้ากากอนามัยสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 487 97.40

						 ไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ได้

19.		การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์	การออกกำลังกาย

						 สม่ำเสมอสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ได้	

492 98.40

20.		การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ควรเป็นหน้าที่ของทุกคน 476 95.20

	 ดา้น	ทศันคต	ิพบ	วา่	กลุม่	ตวัอยา่ง	สว่น	ใหญ	่ม	ีระดบั	

ทศันคติ	เกีย่ว	กบั	โรค	ไข	้หวดั	ใหญ่	ชนดิ	A	(2009	H1N1)	

อยู่	ใน	ระดับ	ปาน	กลาง	ร้อย	ละ	88.20	 เมื่อ	พิจารณา	เป็น	

ราย	ข้อ	พบ	ว่า	ทัศนคติ	ที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	สูงสุด	คือ	การ	ทำความ	

สะอาด	บ้าน	เรือน	ให้	สะอาด	สามารถ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	

ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ได้	( X 	=	1.32,	S.D.	=	

0.53)	รอง	ลง	มา	คอื		การ	ตดิตาม	สถานการณ	์ไข	้หวดั	ใหญ	่

ชนดิ	A	(2009	H1N1)	และ	ให	้ความ	รว่ม	มอื	กบั	เจา้	หนา้ที	่

สาธารณสุข	สามารถ	ป้องกัน	โรค	ดัง	กล่าว	ได้	( X 	=	1.21,	

S.D.	=	0.99)	ทัศนคติ	ต่ำ	สุด	คือ	การ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	

ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	เป็น	เรื่อง	ที่	ยุ่ง	ยาก	เกิน	กว่า	

ตารางที่5จำนวน	ร้อย	ละ	ของ	ความ	รู้	เรื่อง	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)			(ต่อ)

จะ	ปฏิบัติ	ได้	( X 	=	0.83,	S.D.	=	0.78)	(ตาราง	ที่	6,7)

	 ด้าน	การ	ปฏิบัติ	ตน	ใน	การ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	

ชนิด	A	(2009	H1N1)	พบ	ว่า	กลุ่ม	ตัวอย่าง	ส่วน	ใหญ่	มี	

การ	ปฏิบัติ	ระดับ	ปาน	กลาง	ร้อย	ละ	53.40	 เมื่อ	พิจารณา	

เป็น	ราย	ข้อ	พบ	ว่า	 	การ	ปฏิบัต	ิที่	มี	ค่า	เฉลี่ย	สูงสุด	คือ	การ	

ล้าง	มือ	ทำความ	สะอาด	ด้วย	สบู่	หลัง	ไอ	จาม	หรือ	สั่ง	น้ำมูก	

( X 	=	1.63,	S.D.	=	0.50)	รอง	ลง	มา	คือ	ท่าน	หลีก	เลี่ยง	

การ	ไป	ใน	ที่	ที่	มี	คน	แออัด	( X 	=	1.56,	S.D.	=	1.03)	การ	

ปฏิบัติ	ต่ำ	สุด	คือ	ท่าน	ให้	ความ	ร่วม	มือ	ใน	การ	รณรงค์	เรื่อง	

โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	(2009	H1N1)	กับเจ้า	หน้าที่	

สาธารณสุข	( X 	=	1.16,	S.D.	=	0.41)	(ตาราง	ที่	8,9)
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X

ตารางที่6จำนวน		ร้อย	ละ	ของ	ระดับ	ทัศนคติ	เกี่ยว	กับ	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

ระดับทัศนคติ จำนวน ร้อยละ

ระดับทัศนคติดี		 				 (ค่าเฉลี่ย	1.34-2.00) 50 10.00

ระดับทัศนคติปานกลาง							 (ค่าเฉลี่ย	0.67-1.33) 441 88.20

ระดับทัศนคติควรปรับปรุง		 (ค่าเฉลี่ย	0.00-0.66) 9 1.80

Mean	=	1.10						S.D.	=	0.23				

ตารางที่7			จำนวน	ร้อย	ละ	ของ	ทัศนคติ	เกี่ยว	กับ	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	

ทัศนคติ

ร้อยละของทัศนคติ

S.D.
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

ไม่

เห็นด้วย

1.		 โรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	เป็น

					 โรคที่เกิดได้เฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว

40.00 25.60 34.40 1.05 0.86

2.		 การทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดสามารถ

					 ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ได้

35.60 60.80 3.60 1.32 0.53

3.		 การออกกำลังกายสม่ำเสมอ	กินอาหารครบ	5	หมู่

					 สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	

						 (2009	H1N1)	ได้

21.40 74.80 3.80 1.17 0.47

4.		 การล้างมือบ่อย	ๆ	หรือใช้เจลล้างมือ	สามารถ

					 ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ได้

5.00 92.80 2.20 1.02 0.26

5.		 การสวมหน้ากากอนามัยสามารถป้องกัน

					 โรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ได้

7.80 90.40 1.80 1.06 0.30

6.		 โรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	เป็นโรค

					 ที่มีความรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

18.60 78.80 2.60 1.16 0.43

7.		 การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

					 เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินกว่าจะปฏิบัติได้

23.40 36.40 40.20 0.83 0.78

8.		 ปัจจุบันโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

					 สามารถรักษาหายได้

20.20 77.20 2.60 1.17 0.44

9.		 การติดตามสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	

						 (2009	H1N1)	และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่	

					 สาธารณสุขสามารถป้องกันโรคดังกล่าวได้	

12.20 86.00 1.80 1.21 0.99

10.	การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ	และใช้ช้อน

						 กลางสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	

								(2009	H1N1)	ได้

7.60 90.40 2.00 1.05 0.30
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ตารางที่8			จำนวน		ร้อย	ละ		ของ	ระดับ	พฤติกรรม	การ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)

ระดับการปฏิบัติ จำนวน ร้อยละ

ระดับการปฏิบัติสูง	 (ค่าเฉลี่ย	1.34-2.00) 230 46.00

ระดับการปฏิบัติปานกลาง			(ค่าเฉลี่ย	0.67-1.33) 267 53.40

ระดับการปฏิบัติต่ำ														(ค่าเฉลี่ย	0.00-0.66) 3 0.60

Mean	=	1.35				S.D.	=	0.23				

ตารางที่9	 จำนวน	ร้อย	ละ	ของ	การ	ปฏิบัติ	ตน	ใน	การ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	

การปฏิบัติตน

ร้อยละของการปฏิบัติ

 S.D.
ทุกครั้ง บางครั้ง

ไม่เคย

ปฏิบัติ

1.		 ท่านล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่หลัง	ไอ	จาม

					 หรือสั่งน้ำมูก

64.60 34.00 1.20 1.63 0.50

2.		 ท่านใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 51.00 41.60 7.40 1.43 0.62

3.		 ท่านใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางไปในสถานที่

				 ที่มีคนจำนวนมาก	ๆ

55.40 31.40 13.00 1.42 0.71

4.		 ท่านหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีคนแออัด 60.00 33.00 7.00 1.56 1.03

5.		 ท่านเคยไอ	จาม	โดยไม่ได้ปิดปาก 47.80 31.20 21.00 1.29 0.92

6.		 ท่านหยุดพักอยู่ที่บ้านเมื่อมีอาการป่วยเป็นหวัด 33.40 63.40 3.20 1.30 0.52

7.		 ท่านออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ	3-5	วัน 57.20 34.20 8.60 1.48 0.65

8.		 เมื่อพบผู้มีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A

					 (2009	H1N1)	ท่านแนะนำให้ไปรักษาที่

				 สถานีอนามัย

27.20 69.00 3.80 1.23 0.50

9.		 เมื่อท่านเจ็บป่วยมีไข้ท่านจะไปปรึกษาหรือรักษา

				 กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์

17.80 81.80 0.40 1.17 0.38

10.	 ท่านติดตามสถานการณ์ความรู้เรื่องโรค

					 ไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	เมื่อมีการ

					 ออกข่าวทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

25.80 73.80 0.40 1.25 0.44

11.	 เมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เรื่อง

					 โรคไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ท่านจะ

					 ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนบ้านในหมู่บ้านทราบ	

26.20 73.40 0.40 1.25 0.44

12.		ท่านให้ความร่วมมือในการรณรงค์เรื่องโรค			

				 ไข้หวัดใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	กับ

				 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

17.80 80.40 1.80 1.16 0.41

X
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ตารางที่10			ปัจจัย	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	เพื่อ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ของ	ประชาชน	

	 อำเภอ	นามน	จังหวัด	กาฬสินธุ์

ปัจจัย χ2 p-value

เพศ 1.397 0.497

สถานภาพสมรส 13.285 0.102

การศึกษา 10.053 0.436

ประวัติการป่วยโรคไข้หวัด 5.857 0.439

การได้รับข้อมูลข่าวสาร 17.019 <	0.001	*

*	ระดับ	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	0.001	

          

ตารางที่11			ปัจจัย	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	เพื่อ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ของ	ประชาชน	

	 อำเภอ	นามน	จังหวัด	กาฬสินธุ์

ปัจจัย r 95%CI p-value

การรับรู้ -	0.019 	-	0.031		ถึง	-	0.007 <	0.001	*

ความรู้ -	0.020 	-	0.028		ถึง	-	0.001 <	0.001*

ทัศนคติ 		0.179 				0.091		ถึง				0.264 <	0.001*

*	ระดับ	นัย	สำคัญ	ทาง	สถิติ	0.001

อภิปรายผล
	 การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้ 	สามารถ	สรุป	ประเด็น	ใน	การ	

อภิปราย	ตาม	วัตถุประสงค์	การ	วิจัย	ได้	ดังนี้

	 1.	 ด้าน	การ	รับ	รู้	เกี่ยว	กับ	สถานการณ์	โรค	ไข้	หวัด	

ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	พบ	ว่า	ส่วน	มาก	มี	การ	รับ	รู้	

ระดับ	สูง	ร้อย	ละ	81.40	แต่	มี	บาง	ข้อ	ที่	กลุ่ม	ตัวอย่าง	ยัง	ไม่	

ทราบ	คือ	อำเภอ	นามน	มี	ผู้	ป่วย	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	

(2009	H1N1)	เกิด	ขึ้น	ร้อย	ละ	71.20	และ	โรง	พยาบาล	

นามน	มี	ความ	พร้อม	ใน	การ	ตรวจ	รักษา	ผู้	ป่วย	ไข้	หวัด	ใหญ่	

ชนิด	A	(2009	H1N1)	ร้อย	ละ	73.20	ทั้งนี้	อาจ	จะ	เป็น	

เพราะ	ว่า	โรง	พยาบาล	นามน	และ	หน่วย	งาน	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	

การ	ดำเนิน	งาน	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	(2009	

H1N1)	มี	การ	ประชาสัมพันธ์	ข้อมูล	แก่	ประชาชน	ใน	พื้นที่	

ยัง	ไม่	ครอบคลุม	 ซึ่ง	เป็น	ประเด็น	ที่	ผู้	มี	ส่วน	เกี่ยวข้อง	จะ	

ต้อง	นำ	มา	พิจารณา	และ	ทำการ	ประชาสัมพันธ์	เชิง	รุก	ใน	

พื้นที่	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	 เพื่อ	ให้	ประชาชน	มี	การ	รับ	รู้	เกี่ยว	กับ	

	 ดา้น	ปจัจยั	ที	่ม	ีผล	ตอ่	การ	ปฏบิตั	ิตน	เพือ่	ปอ้งกนั	โรค	

ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)		ของ	กลุ่ม	ตัวอย่าง	 

พบ	ว่า	ปัจจัย	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	คือ	การ	ได้	รับ	ข้อมูล	

ข่าว	สาร	การ	รับ	รู้	ความ	รู้	และ	ทัศนคติ	(p	<	0.001)	ส่วน	

ปจัจยั	ดา้น	เพศ	สถานภาพ	สมรส	การ	ศกึษา	และ	ประวตักิาร	

เจบ็	ปว่ย	โรค	ไข	้หวดั	ไมม่	ีผล	ตอ่	การ	ปฏบิตั	ิตน	เพือ่	ปอ้งกนั	

โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)		(ตาราง	ที่	10)

	 จาก	การ	ศึกษา	ความ	สัมพันธ์	ของ	ทัศนคติ	กับ	การ	

ปฏิบตัิ	ตน	เพื่อ	ปอ้งกัน	โรค	พบ	วา่	มี	ความ	สมัพนัธ์	ทาง	บวก	

ที่	ขนาด	ความ	สัมพันธ์	 0.179	 	 ช่วง	ความ	เชื่อ	มั่น	 95%	 

อยู่	ระหว่าง	0.091	ถึง	0.264	 ใน	ส่วน	ของ	ด้าน	การ	รับ	รู้	

และ	ความ	รู้	 มี	ความ	สัมพันธ์	เชิง	ผกผัน	กับ	การ	ปฏิบัติ	ตน	

เพื่อ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	 (2009	H1N1)	

(ตาราง	ที่	11)
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สถานการณ	์ของ	โรค	ใน	พืน้ที	่และ	ทราบ	ถงึ	ความ	พรอ้ม	ของ	

โรง	พยาบาล	นามน	ใน	การเต	รี	ยม	รองรับ	สถานการณ	์ของ	

โรค	

	 2.	 ด้าน	ความ	รู้	 พบ	ว่า	 กลุ่ม	ตัวอย่าง	ส่วน	มาก	มี	

ความ	รู้	ระดับ	สูง	 ร้อย	ละ	90.2	สอดคล้อง	กับ	การ	ศึกษา	

ของกอง	สุข	ศึกษา(7)	กรม	สนับสนุน	บริการ	สุขภาพ	ที่	พบ	

ว่า	 อาสา	สมัคร	สาธารณสุข	ประจำ	หมู่บ้าน	 (อสม.)	 มี	

ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	

ระดับ	ดี	 ร้อย	ละ	 95.40	และ	อุทัย	พา	โน	มัย(8)	ที่	พบ	ว่า	

ผู้	ป่วย	เบา	หวาน	ที่	ขึ้น	ทะเบียน	โรง	พยาบาล	สมเด็จ	พระ	

ยุพราช	กระนวน	มี	ความ	รู้	เกี่ยว	กับ	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	

A	(2009	H1N1)	ระดับ	สูง	 ร้อย	ละ	54.97	แต่	มี	ความ	

รู้	ที่	กลุ่ม	ตัวอย่าง	ตอบ	ถูก	น้อย	คือ	ผู้	ป่วย	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	

ชนดิ	A	(2009	H1N1)	ที	่ม	ีอาการ	ไม	่รนุแรง	สามารถ	นอน	

พัก	รักษา	ที่	บ้าน	ได้	ร้อย	ละ	60.60	และ	หาก	ป่วย	เป็น	โรค	

ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ไม่	จำเป็น	ต้อง	หยุ	ด 

งานหรือ	หยุด	เรียน	ร้อย	ละ	74.20	ทั้งนี้	อาจ	จะ	เป็น	เพราะ	

ว่า	กลุ่ม	ตัวอย่าง	มี	การ	รับ	รู้	ว่า	โรค	ไข้	หวัดใหญ่	 ชนิด	A	

(2009	H1N1)	 เป็น	โรค	ที่	สามารถ	ป้องกัน	ได้	 (ร้อย	ละ	

95.20)	สอดคล้อง	กับ	การ	ได้	รับ	ข้อมูล	ข่าว	สาร	เกี่ยว	กับ	

โรค	ไข	้หวดั	ใหญ	่ชนดิ	A	(2009	H1N1)	ของ	กลุม่	ตวัอยา่ง	

(ร้อย	ละ	96.00)	 โดย	ได้	รับ	ข้อมูล	จาก	สื่อ	วิทยุ	 โทรทัศน์	

และ	หนังสือพิมพ์	(ร้อย	ละ	90.21)

	 3.	 ด้าน	ทัศนคติ	พบ	ว่า	มี	ระดับ	ทัศนคติ	เกี่ยว	กับ	

โรค	ไข้	หวดั	ใหญ่	ชนดิ	A	(2009	H1N1)	อยู่	ใน	ระดบั	ปาน	

กลาง	ร้อย	ละ	88.20	แตก	ต่าง	จาก	การ	ศึกษา	ของ	อุทัย	พา	

โน	มยั(8)		ที	่พบ	วา่	ผู	้ปว่ย	เบา	หวาน	ที	่ขึน้	ทะเบยีน	โรง	พยาบาล	

สมเดจ็	พระ	ยพุราช	กระนวน	ม	ีทศันคต	ิเกีย่ว	กบั	โรค	ไข	้หวดั	

ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ระดับ	สูง	ร้อย	ละ	62.25	แต่	

พบ	วา่	กลุม่	ตวัอยา่ง	ม	ีทศันคต	ิตำ่	สดุ	คอื	การ	ปอ้งกนั	โรค	ไข	้

หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	เป็น	เรื่อง	ที่	ยุ่ง	ยาก	เกิน	

กว่า	จะ	ปฏิบัติ	ได้	( X 	=	0.83,	S.D.	=	0.78)	และ	การ	ล้าง	

มือ	บ่อย	ๆ 	หรือ	ใช้	เจล	ล้าง	มือ	สามารถ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	

ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ได้	( X 	=	1.02,	S.D.	=	

0.26)	แตก	ตา่ง	จาก	ความ	รู	้ที	่กลุม่	ตวัอยา่ง	ตอบ	ถกู	ตอ้ง	คอื	

การ	ล้าง	มือ	ฟอก	สบู่	ทุก	ครั้ง	จะ	ป้องกัน	หรือ	ลด	การ	ติด	เชื้อ	

โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ร้อย	ละ	96.80	

ทัง้นี	้อาจ	จะ	เปน็	เพราะ	วา่	ได	้รบั	ความ	รู	้ผา่น	ทาง	สือ่	ตา่งๆ	แต	่

ก็	ยัง	คง	ไม่มี	ความ	มั่นใจ	ว่า	จะ	สามารถ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	

ใหญ	่ชนดิ	A	(2009	H1N1)	ได	้ดงั	นัน้	หนว่ย	งาน	ที	่ม	ีสว่น	

เกี่ยวข้อง	จำเป็น	ต้องหา	แนวทาง	การ	สร้าง	ความ	เชื่อ	มั่น	

ให้	กับ	ประชาชน	ว่าการ	ล้าง	มือ	สามารถ	ป้องกัน	การ	ติดต่อ	

ของ	โรค	ได้	 นอกจาก	นั้น	ยัง	ต้อง	สร้าง	ความ	เข้าใจ	ให้	กับ	

ประชาชน	ว่าการ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	

H1N1)	 ไม่ใช่	เรื่อง	ยุ่ง	ยาก	เกิน	กว่า	ที่	จะ	ปฏิบัติ	ได้	สำหรับ	

ประชาชน	

	 4.	 ด้าน	การ	ปฏิบัติ	ตน	พบ	ว่า	มี	การ	ปฏิบัติ	ระดับ	

ปาน	กลาง	ร้อย	ละ	 53.40	 แตก	ต่าง	จาก	การ	ศึกษา	ของ	

อทุยั	พา	โน	มยั(8)		ที	่พบ	วา่	ผู	้ปว่ย	เบา	หวาน	ที	่ขึน้	ทะเบยีน	โรง	

พยาบาล	สมเดจ็	พระ	ยพุราช	กระนวน	ม	ีการ	ปฏบิตั	ิเกีย่ว	กบั	

การ	ปอ้งกนั	โรค	ไข	้หวดั	ใหญ	่ชนดิ	A	(2009	H1N1)	ระดบั	

สงู	รอ้ย	ละ	51.66	แต	่สอดคลอ้ง	กบั	ทศันคต	ิที	่ม	ีระดบั	ปาน	

กลาง	 ร้อย	ละ	88.20	แต่	แตก	ต่าง	จาก	ความ	รู้	ที่	มี	ระดับ	

สูง	 ร้อย	ละ	90.20	ทั้งนี้	อาจ	จะ	เป็น	เพราะ	ว่า	การ	ที่	กลุ่ม	

ตวัอยา่ง	ม	ีความ	รู	้ระดบั	สงู	เพราะ	ม	ีการ	ได	้รบั	ขอ้มลู	ขา่ว	สาร	

จาก	สือ่	ตา่งๆ	เชน่		วทิย	ุโทรทศัน	์และ	หนงัสอืพมิพ	์	แต	่การ	

ที่	กลุ่ม	ตวัอย่าง	มี	ทศันคติ	เกี่ยว	กบั	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	

(2009	H1N1)	ว่า	เป็น	เรื่อง	ยุ่ง	ยาก	เกิน	กว่า	จะ	ปฏิบัติ	ได้	 

จึง	ส่ง	ผล	ให้	มี	การ	ปฏิบัติ	ใน	ระดับ	ปาน	กลาง	เท่านั้น	

สอดคล้อง	กับ	แนวคิด	เกี่ยว	กับ	การ	ปฏิบัติ(9)	 ที่	กล่าว	ว่า	

พฤติกรรม	การ	ปฏิบัติ	เป็น	พฤติกรรม	ขั้น	สุดท้าย	ที่	บุคคล	

แสดงออก	มา	โดย	ม	ีความ	รู	้และ	ทศันคต	ิเปน็	ตวั	ชว่ย	ให	้เกดิ	

พฤติกรรม	ที่	ถูก	ต้อง	แต่	ใน	การ	ศึกษา	ครั้ง	นี้	พบ	ว่าการ	ที่	

กลุม่	ตวัอยา่ง	ม	ีความ	รู	้ระดบั	สงู	แต่	ถา้	ม	ีทศันคติ	ระดบั	ปาน	

กลาง	ก็	ส่ง	ผล	ให้	มี	การ	ปฏิบัติ	เพียง	ระดับ	ปาน	กลาง	เช่น	กัน

	 5.	 ดา้น	ปจัจยั	ที	่ม	ีผล	ตอ่	การ	ปฏบิตั	ิตน	เพือ่	ปอ้งกนั	

โรค	ไข	้หวดั	ใหญ	่ชนดิ	A	(2009	H1N1)	ของ	กลุม่	ตวัอยา่ง	

พบ	ว่า	ปัจจัย	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	คือ	การ	ได้	รับ	ข้อมูล	

ข่าว	สาร	การ	รับ	รู้	ความ	รู้	และ	ทัศนคติ	(p	<	0.001)	ทั้งนี้	

อาจ	จะ	เป็น	เพราะ	ว่าการ	ได้	รับ	ข้อมูล	ข่าว	สาร	จาก	แหล่ง	

ตา่งๆ	ทำให	้กลุม่	ตวัอยา่ง	ม	ีการ	รบั	ทราบ	สถานการณ	์ตา่งๆ	

เกี่ยว	กับ	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	 	 (2009	H1N1)	 	 ใน	

พืน้ที่	และ	มี	ความ	รู้	และ	ทศันคติ	เกีย่ว	กบั	โรค	ไข้	หวัดใหญ่ 

	ชนดิ	A	(2009	H1N1)	จงึ	เปน็	ปจัจยั	ที	่ม	ีผล	ตอ่	การ	ปฏบิตั	ิ
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ตน	เพื่อ	ป้องกัน	โรค	ส่วน	ปัจจัย	ด้าน	เพศ	สถานภาพ	สมรส	

การ	ศึกษา	และ	ประวัติการ	เจ็บ	ป่วย	โรค	ไข้	หวัด	 ไม่มี	ผล	

ต่อ	การ	ปฏิบัติ	ตน	เพื่อ	ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	 ชนิด	A	

(2009 H1N1)  

	 ดัง	นั้น	เจ้า	หน้าที่	ตลอด	จน	ผู้	มี	ส่วน	เกี่ยวข้อง	ควร	มี	

การ	เผย	แพร่	ข้อมูล	ข่าว	สาร	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ดำเนิน	งาน	

ป้องกัน	โรค	ไข้	หวัด	ใหญ่	ชนิด	A	(2009	H1N1)	ให้	กับ	

ประชาชน	อย่าง	ทั่ว	ถึง	และ	ต่อ	เนื่อง	
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