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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค  :  1) เพ่ือศึกษาความรูเรื่องโรคอุจจาระรวง และพฤติกรรมในการปองกันโรคอุจจาระ
รวง ของประชาชนในอําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมใน
การปองกันโรคอุจจาระรวงของประชาชนอําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
รูปแบบการวิจัย  :  วิจยัแบบ Cross-sectional descriptive study    
สถานท่ีศึกษา  :  โรงพยาบาลสระใคร   
วิธีการศึกษา  :  กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ ประชาชนตั้งแตอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอ
สระใคร ตั้งแตป 2560 ท้ัง 3 ตําบล จํานวน 406 ราย ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 
2562  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) ความรูเก่ียวกับโรค
อุจจาระรวงจํานวน 17 ขอ และ 3) การปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคอุจจาระรวง จํานวน 17 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติการแจกแจงความถ่ี รอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
correlation) 
 
ผลการศึกษา : 1) คะแนนดานความรูของกลุมตัวอยาง เรื่องโรคอุจจาระรวง เฉลี่ยเทากับ 0.61 หมายถึง มี
ความรู  (X  = 0.51 - 1.0)  2) คะแนนดานการปฏิบัติตัวของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.35 หมายถึง มีการ
ปฏิบัติเปนประจํา (X = 2.26 – 3.00) และความรู มีความสัมพันธทางสถิติกับการปฏิบัติตัวในเรื่องการควบคุม 
ปองกันโรคอุจจาระรวง ( p < 0.05) 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Objective:  1) To study    knowledge and behavior for control and prevention Diarrhea, 
Sakhrai District, Nongkhai Province.  

2) To study   relation between knowledge and behavior for control and prevention  
in Diarrhea,  Sakhrai District , Nongkhai Province. 
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Design: Cross-sectional descriptive study    
 
Setting : Sakhrai Hospital 
 
Methods and Materials:  The examples in this study were 406 persons in 3 sub-districts   
that aged 15 years old and over who lived in Sakhrai District, Nongkhai Province. Study on 
October 1, 2019 to October 31, 2019 was selected. The instruments were 1) Personal 
Information of samples 2) 17 Questionnaire about knowledge and 3) Behavior for control and 
prevention in Diarrhea. The data were analyzed using percentage, mean and pearson’s  
correlation 
 
Results:  The results showed that 1) The examples were knowledgeable (Mean= 0.61).  
2) Scores of behavior was frequently (Mean = 2.35). And 3) Knowledge is related to behavior for 
control and prevention in Diarrhea (p < 0.05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการควบคุมและปองกันโรคอุจจาระรวงของประชาชน 
อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

 
บทนํา 

โรคอุจจาระรวง (Diarrhea) ยังคงเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของทุกประเทศท่ัวโลกโดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีกําลังพัฒนา โรคอุจจาระรวงเปนสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับท่ีสองของกลุมเด็กท่ีอายุต่ํากวา 5 ป 
องคการอนามัยโลก (WHO) คาดการณวามีผูปวยโรคอุจจาระรวงในแตละปมากกวา 1,700 ลานคน (WHO, 
2013)1 โรคอุจจาระรวงเปนสาเหตุการปวยในอันดับแรกของกลุมโรคติดตอท่ีเฝาระวังท้ังหมดของประเทศไทย ซ่ึง
การเจ็บปวยดังกลาวสงผลกระทบท้ังทางดานสาธารณสุขและดานเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก จากขอมูล
การเจ็บปวยดวยโรคอุจจาระรวงของประเทศไทย โดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ป 
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2560 – มิถุนายน 2562 รายงานวาประเทศไทยมีผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงจํานวน  1,019,001 ราย 1,230,314 
ราย และ 480,414 ราย ตามลําดับ คิดเปนอัตราปวย 1557.46 ,1,880.44 และ 734.28 ตอแสนประชากร 
ตามลําดับ มีผูปวยเสียชีวิตดวยโรคอุจารระรวง ป 2560 จํานวน 4 ราย อัตราปวย 0.01 ตอแสนประชากร ป 
2561 จํานวน 9 ราย อัตราปวยตอแสนประชากร และป 2562 จํานวน 1 ราย2  

จะเห็นไดวาสถานการณโรคอุจจาระรวงนั้นเปนปญหาท่ีสําคัญของงานสาธารณสุข ไดมีการดําเนินงานใน
การรณรงคสงเสริมความรูและปองกันโรคอุจจาระรวงเพ่ือลดปญหาโรคอุจจาระรวงอยางตอเนื่อง มีท้ังการสงเสริม
ความรูผูประกอบการรานอาหารและแผงลอย การสงเสริมใหประชาชนมีความรูในการรับประทานอาหารท่ีสุก
สะอาด มีนโยบายกินรอนชอนกลางเพ่ือลดการเกิดโรค และยังมีการสงเสริมรานอาหารใหถูกตามหลักสุขาภิบาล
และสิ่งแวดลอมรานอาหาร “clean food good test” 

สถานการณโรคอุจจาระรวงของจังหวัดหนองคาย ป 2559-2561 มีผูปวยจํานวน 7,412 ราย, 6,063 ราย 
และ 7,155 ราย ตามลําดับ คิดเปนอัตราปวย 1,429.73 ตอแสนประชากร 1,163.44 ตอแสนประชากร และ 
1,365.33 ตอแสนประชากร ตามลําดับ ไมมีผูปวยเสียชีวิต ซ่ึงจากขอมูลสถานการณปวยดวยโรคอุจจาระรวงป 
2561 ของจังหวัดหนองคาย อัตราปวยสูงเปนอันดับท่ี 3 ของเขตสุขภาพท่ี 8 พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
พอมาดูรายชวงอายุพบวากลุมอายุท่ีมีพบการปวยมากทีสุดคืออายุ 0-4 ป รองลงมาคืออายุ 5-9 ป อัตราปวย
เทากับ 2047.33 และ 1917.76 ตอแสนประชากร ตามลําดับชวงอายุท่ีพบมากตามลําดับ โดยอําเภอท่ีมีอัตราปวย
มากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองหนองคาย อันตาปวยเทากับ 1,903.35 ตอแสนประชากร รองลงมาคือ อําเภอสระใคร 
อัตราปวย 1,691.33 ตอแสนประชากร3 

สถานการณโรคอุจจาระรวงอําเภอสระใคร ป 2559 - 2561 พบผูปวยโรคอุจจาระรวงจํานวน 493 ราย 
,331 ราย และ 411 ราย ตามลําดับ คิดเปนอัตราปวย 2,030.14 ตอแสนประชากร 1,240.55 ตอแสนประชากร 
และ 1,691.33 ตอแสนประชากร ไมมีผูปวยโรคอุจจาระรวงเสียชีวิตในพ้ืนท่ีอําเภอสระใคร4 ซ่ึงในหนวยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับก็ไดมีการใหคําปรึกษา คําแนะนําผูปวยเฉพาะรายในดานความรูในการปองกันการเกิดโรค
อุจจาระรวง มีการทําสื่อใหความรูในหลากหลายรูปแบบ แตยังขาดการติดตามและประเมินวาประชาชนมีความรู
เรื่องโรคอุจจาระรวงระดับใด และไดมีการนําความรูไปปฏิบัติในการปองกันโรคอุจจาระรวงตามความรูท่ีไดรับ
หรือไม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมในการปองกันโรคอุจจาระ
รวงของประชาชนในอําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการแกไขปญหาโรคอุจจาระ
รวงตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.  เพ่ือศึกษาความรูเรื่องโรคอุจจาระรวง และพฤติกรรมในการปองกันโรคอุจจาระรวงของประชาชนใน
อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมในการปองกันโรคอุจจาระรวงของประชาชนอําเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย 

 
วัสดุวิธีการศึกษา 
:   การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบ Cross-sectional descriptive study กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ 
ประชาชนต้ังแตอายุ 15 ปข้ึนไปท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอสระใครตั้งแตป 2560 ท้ัง 3 ตําบล ท่ีอานหนังสือและ
เขียนหนังสือ สื่อสารภาษาไทยไดชัดเจน จํานวน 406 ราย ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 
ตุลาคม 2562   
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กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 390  คน  

การคํานวณตามสูตร  
 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป  N  =       14,369        
            1+14,369 (0.05)2 
         = 389.19 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 390 คน 
 
.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน คือ 
1. สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวยขอมูล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  
2. สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรูเก่ียวกับโรคอุจจาระรวง ประกอบดวยขอคําถาม 17 ขอ  
3. สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคอุจจาระรวง ประกอบดวยขอคําถาม 17 ขอ  

 
การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

1) ขออนุญาต คณะกรรมการกํากับดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  ผูวิจัยไดนําเสนอโครงรางวิจัยเสนอ
ตอคณะกรรมการกํากับดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จังหวัดหนองคาย เพ่ือใหคณะกรรมการกํากับดาน
จริยธรรมการวิจยัในมนุษยใหความเห็นและอนุญาตใหผูวิจัย ไดดําเนินการวิจัยในข้ันตอนตอไปใหเปนไปตามหลัก
จริยธรรมสากล ตลอดจนกฎหมายขอบังคับและขอกําหนดภายในประเทศ  

2) ติดตอประสานงานและขออนุญาตสาธารณสุขอําเภอในการเขาทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
งานระบาดของท้ัง 3 รพ.สต ใน 3 ตําบลเพ่ือชี้แจงและขอความรวมมือในการทําวิจัย โดยไดชี้แจงใหทราบถึง
รายละเอียด วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานของโครงการวิจัย  

3)  ผูวิจัยไดทําความเขาใจและอธิบายการใชแบบสัมภาษณ ในการเก็บขอมูลประชาชนท่ีมีอายุ15ป ข้ึนไป
ท่ีเปนตัวแทนครัวเรือนในการตอบแบบสัมภาษณดวยตนเอง  

4) ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 1 เดือน ในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณกลุมตัวอยาง  
5) ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณในหมูบานท่ีเปนกลุมตัวอยาง  

การวิเคราะหขอมูล  
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังนี้  
1) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ  
2) คาคะแนนความรู และการปฏิบัติตัว วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3) วิเคราะหขอมูลความสัมพันธของความรู และพฤติกรรมในการปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวง ดวย

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation) 
 
ผลการศึกษา 

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 54.9 อายุอยูระหวาง 31 – 40 ป 

คิดเปนรอยละ 29.1 อายุเฉลี่ย 39.5 ป รอยละ 75.4 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และประกอบอาชีพ
เกษตรกร จํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 77.6  
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2. ความรูเกี่ยวกับโรคอุจจาระรวง (N= 406) 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความรู เฉลี่ย 0.61 S.D = 0.49 ( Mean  มีคาระหวาง 0.51 –  
1.0) โดยมีความรูมากท่ีสุด ในเรื่องเก่ียวกับเรื่อง โรคอุจจาระรวงเกิดจากการกินอาหารหรือน้ําไมสะอาด ท่ีมีเชื้อ
โรคปนเปอน  จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 71.4 (Mean = 0.71) รองลงมา คือบริเวณพ้ืนท่ีเตรียมหรือปรุง
อาหาร หากไมไดทําความสะอาด อาจเปนแหลงเพาะเชื้อโรคได จํานวน 254 คิดเปนรอยละ 62.6 (Mean = 0.63)
นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 0.53 คือ   เรื่อง การถายอุจจาระลงในน้ําจะทําใหแหลงน้ํานั้นเปนแหลงเพาะเชื้อโรค
ได . การติดตอของโรคอุจจาระรวงเกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ําท่ีปนเปอนเชื้อโรค และ อาหารท่ีปรุงสุกดีแลว
อาจจะปนเปอนเชื้อโรคไดหากเก็บรวมไวกับอาหารดิบ  จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 53.4 (Mean = 0.53)  
ดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ความรูเก่ียวกับโรคอุจจาระรวง (N=406)   

รายการ ตอบถูก  
Mean 

 
S.D. จํานวน รอยละ 

1. โรคอุจจาระรวงเกิดจากการกินอาหารหรือนํ้าไมสะอาด ท่ีมีเช้ือโรคปนเปอน 290 71.4 0.71 0.45 
2. อาการของผูปวยโรคอุจจาระรวงไดแก ภาวะท่ีผูปวยมีอาการถายเปน 
นํ้าเหลวมากกวาวันละ 3 ครั้ง หรือถายเปนมูกหรือมีมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว 

225 55.4 0.55 0.49 

3. การถายอุจจาระลงในนํ้าจะทําใหแหลงนํ้าน้ันเปนแหลงเพาะเช้ือโรคได 217 53.4 0.53 0.49 
4. การติดตอของโรคอุจจาระรวงเกิดจากการกินอาหารหรอืดื่มนํ้าท่ีปนเปอนเช้ือโรค  217 53.4 0.53 0.49 
5. เมื่อมีอาการของโรคอุจจาระรวงไมควรงดนํ้า หรืองดอาหาร แตควรใหอาหาร
ออน  

237 58.4 0.58 0.49 

6. การลางมือดวยสบูกอนกินอาหารชวยปองกันโรคอุจจาระรวง 229 56.4 0.56 0.49 
7. การลางมือดวยสบูหลังจากใชสวมชวยปองกันชวยปองกันโรคอุจจาระรวง 226 55.7 0.56 0.49 
8. การกําจัดขยะหรือปกปดใหมิดชิด ไมใหสัตวคุยเข่ียหรือแมลงวันตอม  
ชวยปองกันโรคอุจจาระรวงได 

232 57.1 0.57 0.49 

9. การกินอาหารท่ีปรุงสุกใหมชวยปองกันโรคอุจจาระรวง 223 54.9 0.55 0.49 
10. การอุนอาหารกอนกินชวยปองกันโรคอุจจาระรวง 222 54.7 0.55 0.49 
11. อาหารท่ีปรุงสุกดีแลวอาจจะปนเปอนเช้ือโรคไดหากเก็บรวมไวกับอาหารดิบ      217 53.4 0.53 0.49 
12. การใชมีดหรือเขียงหั่นอาหารดิบแลวมาหั่นอาหารสุกอาจจะทําใหเกิดโรค 
อุจจาระรวงได 

243 59.9 0.60 0.49 

13. การดื่มนํ้าท่ีตมสุกชวยปองกันโรคอุจจาระรวง 237 58.4 0.58 0.49 
14. การลางมือดวยสบูกอนเตรียมหรือปรุงอาหารชวยปองกันโรคอุจจาระรวง 241 59.4 0.59 0.49 
15. บริเวณพ้ืนท่ีเตรียมหรือปรุงอาหาร หากไมไดทําความสะอาด อาจเปนแหลง
เพาะเช้ือโรคได 

254 62.6 0.63 0.48 

16. การกินอาหารท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวงได 250 61.6 0.62 0.48 
17. เก็บอาหารใหมิดชิดไมใหแมลงวันตอมสามารถปองกันโรคอุจจาระรวง 245 60.3 0.61 0.50 

รวม 0.61 0.49 
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3. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคอุจจาระรวง (N= 406) 
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีการปฏิบัติเปนประจํา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.35 S.D. = 0.43  

(Mean อยูระหวาง 2.26 – 3.00) โดยปฏิบัติเปนประจํามากท่ีสุดในเรื่อง ลางมือดวยสบูกอนกินอาหาร จํานวน 
237 คน คิดเปนรอยละ 58.4 (Mean = 1.31) รองลงมา คือ แยกเขียงและมีด ท่ีใชหั่นอาหารสุกและดิบ จํานวน 
235 คน คิดเปน รอยละ 57.4 (Mean =1.53) ปฏิบัตินอยท่ีสุด ในเรื่อง ลางมือหลังการใชสวมหรือสัมผัสสิ่ง
ขับถาย จํานวน 173 คน รอยละ 42.6 (Mean = 2.55) รองลงมา คือ กินอาหารท่ีปรุงสุกใหมๆ จํานวน 186 คน 
คิดเปนรอยละ 45.8 (Mean = 3.0) ดังตารางท่ี 2 
 
 
ตารางท่ี 2  การปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคอุจจาระรวง (N= 406) 
 

  รายการ ระดับการปฏิบัติ Mean S.D 
ประจํา บอย นานๆครั้ง ไมเคย

ปฏิบัต ิ
N % N % N % N % 

1. ลางมือดวยสบูกอนกินอาหาร 237 58.4 101 24.9 67 16.5 1 0.2 1.31 0.45 

 
2. ลางมือหลังการใชสวมหรือสัมผัสสิ่งขับถาย 173 42.6 163 40.1 68 16.7 2 0.5 2.55 0.49 
3. ลางมือดวยสบูกอนเตรียมหรือปรุงอาหาร 189 46.6 150 36.9 65 16.0 2 0.5 1.53 0.49 
4. กินอาหารท่ีปรุงสุกใหมๆ 186 45.8 151 37.2 67 16.5 2 0.5 3.00 0.00 
5. กินอาหารท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ ท้ังอาหารทะเล
และอาหารท่ัวไป เชน หอยแครงลวก ลาบ 
 กอย นํ้าตก 

230 56.7 106 26.1 70 17.2 0 0 2.58 0.49 

6. กินอาหารท่ีอุนใหรอน 225 55.4 113 27.8 67 16.5 1 0.2 2.56 0.49 
7. ใชชอนกลางเมื่อกินอาหารรวมกับผูอ่ืน 230 56.7 102 25.1 73 18.0 1 0.2 2.56 0.49 
8. กินอาหารท่ีไมมีแมลงวันตอม 229 56.4 108 26.6 68 16.7 1 0.2 2.57 0.49 
9. ดื่มนํ้าสะอาดหรือนํ้าตมสุก 230 56.7 107 26.4 68 16.7 1 0.2 2.55 0.49 
10. ถายอุจจาระลงสวมท่ีถูกสุขลักษณะ 233 57.4 106 26.1 66 16.3 1 0.2 1.55 0.49 
11. แยกเขียงและมีด ท่ีใชหั่นอาหารสุกและ
ดิบ 

235 57.9 104 25.6 66 16.3 1 0.2 1.53 0.49 

12. ลางผักสดหรือผลไมสดกอนนํามากิน 196 48.3 143 35.2 66 16.3 1 0.2 2.60 0.49 
13. ทําความสะอาดบริเวณท่ีใชปรุง/เตรียม
อาหาร 

195 48.0 143 35.2 67 16.5 1 0.2 1.58 0.49 

14. เก็บอาหารในท่ีปลอดภัยจากหนู แมลงวัน 
หรือสัตวอ่ืนๆ 

209 51.5 130 32.0 67 16.5 0 0 3.00 0.00 

15. กําจัดขยะมูลฝอยในบาน และบริเวณ
รอบๆบานใสถังขยะท่ีมีฝาปด 

215 53.0 124 30.5 67 16.5 0 0 2.63 0.48 

16. ทานบริโภคนํ้าแข็งท่ีแยกถังแชเฉพาะ ไม
มีภาชนะ หรือสิ่งของอ่ืนแชรวม 

219 53.9 119 29.3 68 16.7 0 0 2.62 0.48 

17. ทานใชชอนกลางเมื่อรับประทานอาหาร
รวมกับผูอ่ืน 

218 53.7 120 29.6 68 16.7 0 0 1.61 0.50 

รวม 2.35 0.43 
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4. ความสัมพันธระหวาง ความรู และพฤติกรรมการปองกันอุจจาระรวงของประชาชนอําเภอสระใคร (N=406) 

 เม่ือวิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชสถิติเพียรสัน (pearson correlation) พบวา ความรู และพฤติกรรม
การปองกันอุจจาระรวงของประชาชนอําเภอสระใคร มีความสัมพันธกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) ดัง
ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธระหวาง ความรู และพฤติกรรมการปองกันอุจจาระรวงของประชาชนอําเภอสระใคร 
 (N= 406) 
                    ความสัมพันธของตัวแปร   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r)              p  

ความรู      0.03*            0.01 
การปฏิบัติตัว                0.06*            0.04     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การวิจารณ 
1. ความรู และพฤติกรรมการปองกันอุจจาระรวงของประชาชนอําเภอสระใคร มีความสัมพันธกัน ท่ี 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  สอดคลองกับการศึกษาของ นันทนภัส เพ็ชรสุวรรณ และสุเวช พิมน้ําเย็น 
(2560)11 ไดทําการศึกษาเรื่องผลการใชโปรแกรมการสงเสริมการปฏิบัติสุขอนามัยสวนบุคคลตอ ความรู ทัศนคติ 
พฤติกรรมการปองกันโรคอุจจาระรวงในชุมชนชาวไทยภูเขาเผามง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา หลัง
การเขารวมโปรแกรม 1 วันและ 1 เดือน กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยของ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการปองกัน
โรคอุจจาระรวง มากกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ถึงแมจํานวนผูที่มีระดับความรูและ
ทัศนคติที่ถูกตองจะเพิ่มข้ึนภายหลังการเขารวมโปรแกรม แตยังมีกลุมตัวอยางเกือบรอยละ 50 ที่มีการปฏิบัติพฤติกรรม
ปองกันโรคอุจจาระรวงไมถูกตองในประเด็นของการลางมือกอนการรับประทานอาหาร การชงนม หรือการใหเด็กลางมือ
กอนจะรับประทานอาหาร ในกลุมนี้ยังมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอุจจาระรวงได 

อุไร ชํานาญคา (2553)12 ไดทําการศึกษาเรื่องผลการใชโปรแกรมใหความรูอยางเปนระบบตอความรู การ
รับรู และพฤติกรรมการปฏิบัติ เพ่ือปองกันโรคอุจจาระรวงในกลุมผูดูแลเด็กโรคอุจจาระรวงท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ป ผล
การศึกษาพบวา  

1. ผูดูแลเด็ก กลุมทดลองมีความรู การรับรู โรคอุจจารรวงดีกวากลุมควบคุม ภายหลังการใชรูปแบบการ
ใหความรูอยางเปนระบบ ภายหลัง 1 วัน และ 1 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

2. ผูดูแลเด็ก กลุมทดลองมีความรู การรับรู และพฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคอุจจารรวง ภายหลัง
การใชรูปแบบการใหความรูอยางเปนระบบ ท่ีระยะเวลา 1 วัน และ 1 เดือน สูงดีกวากอนการใชรูปแบบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผูดูแลเด็ก กลุมทดลองมีความรู การรับรู และพฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคอุจจารรวง ภายหลัง
การใชรูปแบบการใหความรูอยางเปนระบบ ท่ีระยะเวลา 1 เดือน สูงกวา 1 วัน หลังการใชรูปแบบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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เดือนเพ็ญ แซเตี้ยว (2556)14 ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความรูและทักษะกับพฤติกรรมใน
การปองกันโรคอุจจาระรวงของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบวา ความรูในการปองกัน
และรักษาโรคอุจจาระรวงเบื้องตน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 44.76 ทักษะในการปองกันและรักษา
เบื้องตน โดยรวมอยูในระดับมาก และพฤติกรรมการปองกันโรคอุจจาระรวง โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ดานท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานอนามัยพ้ืนฐาน รองลงมาคือ ดานการบริโภคอาหาร และดานสิ่งแวดลอม ตามลําดับ  
 แยงกับการศึกษาของรัชนี ธีระวิทยเลิศ และคณะ (2552)10 ซ่ึงทําทําการศึกษาเรื่อง ความรูและพฤติกรรม
ของผูดูแลเด็กในการปองกันโรคอุจจาระรวงในเด็ก ผลการศึกษาพบวา เด็กท่ีอยูกับผูดูแลท่ีอยูในเขตเทศบาลมี
โอกาสท่ีจะปวยดวยอุจจาระรวงมากกวาเด็กท่ีอยูดับผูดูแลเด็กท่ีอยูนอกเขตเทศบาล 1.57 เทา เด็กกินนมแมมี
โอกาสท่ีจะปวยดวยโรคอุจจาระรวงลดลงรอยละ40.3บานท่ีมีสวมมีโอกาสท่ีจะปวยดวยโรคอุจจาระรวงลดลงรอย
ละ 64.5 ผูดูแลเด็กมีความรูเบื้องตนในการดูแลเด็กปวยท่ีบานตามกฎ 3 ขอไดถูกตองครบถวนเพียงรอยละ 9.5 
กฎ 3 ขอไดแก 1. การใหสารน้ําทดแทนในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนปองกันภาวะขาดน้ํา 2.การใหอาหารอยางตอเนื่องใน
ระหวางปวยปองกันการขาดสารอาหาร และ 3. อาการบงชี้อันตรายท่ีควรพาผูปวยไปรักษาท่ีสถานพยาบาล เชน 
อาการไมดีข้ึนใน 3 วัน อุจจาระเหลวเปนน้ําจํานวนมากและไขสูง หรือปวยหนัก  จากขอคนพบทางการศึกษานี้
ควรท่ีจะเรงดําเนินงานดานสุขศึกษาประชาสัมพันธใหความรูเรื่องการดูแลรักษาโรคอุจจาระรวงเบื้องตนกับผูดูแล
เด็ก   
  จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นวาความสัมพันธระหวางความรู  และการปฏิบัตินั้น คือ การท่ีบุคคลมี
ความรูเกิดข้ึน  แตความรูเพียงอยางเดียวไมไดเปนขอยืนยันวาบุคคลจะปฏิบัติตามสิ่งท่ีตนรูเสมอไป  ตองมีทัศนคติ
เปนตัวเชื่อมระหวางความรูกับการกระทําหรือการปฏิบัติ    ถามีทัศนคติท่ีดีรวมกับองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะกระตุน
ใหปฏิบัติแลวบุคคลจะมีแนวโนมท่ีจะกระทําหรือปฏิบัติมากกวาบุคคลท่ีมีทัศนคติไมดี  ดังนั้นความรูมีผลตอการ
ปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออมสําหรับทางออมมีทัศนคติเปนตัวกลางทําใหเกิดการปฏิบัติ15 ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในกระบวนการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ  ไดใหความสําคัญ 3 ตัวแปร  คือความรู (knowledge) ทัศนคติ 
(Attitude) และการยอมรับการปฏิบัติ (practice) บางครั้งเรียกวาแบบจําลอง KAP เปนการใหความรูเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติอันนําไปสูพฤติกรรมหรือการปฏิบัติในท่ีสุด16   
 
ขอเสนอแนะ 

ควรมีการประเมินและสอบถามเรื่องความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการควบคุมและปองกันโรค
อุจจาระรวงของกลุมผูประกอบการ จําหนายอาหาร ในทุกหมูบาน เพ่ือวิเคราะหและสรางการมีสวนรวมและสราง
ความตระหนักของการปองกันโรคท่ีเข็มแข็งในชุมชน  
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