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การเลี้ยงสุนัขและการสมัผัสโรคพิษสุนัขบาของครอบครัวนักเรียน จังหวัดสงขลา 
ปรีชา  หนูฟอง,  บงกช  เชี่ยวชาญยนต,  เอมอร  ไชยมงคล 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12  สงขลา 
 

 จังหวดัสงขลาเปนจังหวัดทีม่ีผูปวยและผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาตดิตอกันมาเกือบทุกป ปละ 1 – 2  

ราย   และจากการสุมตรวจหวัสัตวกพ็บผลเปนบวกทกุอําเภอ  รวมทั้งผลปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคพิษ
สุนัขบาในสุนขัและแมว ป 2546  พบวา  มคีวามครอบคลุมเพียงรอยละ  33.82  เทานั้น  ดังนั้นคาดวาจังหวดั

สงขลานาจะมีโอกาสที่จะเกดิโรคพิษสุนัขบาขึ้นในพืน้ทีไ่ดอีก 

 คณะผูวจิัยจึงมคีวามประสงคที่จะศึกษาการเลี้ยงสุนัขและการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาของครอบครัว
นักเรียน จังหวัดสงขลา  โดยการศึกษาเชิงสํารวจ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น ป.6  ของโรงเรียน 12 โรงเรียน

ในพื้นที ่  4  อําเภอที่สุมไดในจังหวัดสงขลา  จํานวนรวม  445  คน  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  นําเสนอขอมูลในรูปแบบความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาในระดับต่ําถึงระดับปานกลาง  

ซ่ึงอยูในระดับตองแกไข รอยละ 87.9   โดยเฉพาะประเด็นสําคัญ ไดแก  โรคพิษสุนัขบาเปนแลวรักษาหายได  
รอยละ  25.6   และสุนัขที่เราเลี้ยงถึงแมไมไดฉีดยาก็ไมเปนโรคพิษสุนัขบา  รอยละ  34.6    ชนิดของสัตวที่

ครอบครัวกลุมตัวอยางเลีย้งไดแก สุนัขรอยละ  31.0  แมวรอยละ  24.5    สุนัขไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบารอยละ  59.1  แมวไดรับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบารอยละ  34.3 สาเหตุการไมนําสัตวเล้ียงไปรบั

การฉีดวัคซีนเนื่องจากไมมเีวลารอยละ  34.8  ไมรูไปฉีดที่ไหนรอยละ  24.4  ผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบาคิดเปน

รอยละ  7.9  (180  คน  จากคนที่สํารวจ  2,289  คน)  เปนเพศหญิงและชายใกลเคียงกัน  กลุมอายุผูสัมผัสโรค

สวนใหญอยูในกลุมอาย ุ 11 – 15  ป  รอยละ  43.2  สัตวที่กัดเปนสุนัขรอยละ  77.4    อวัยวะท่ีถูกกัดจะเปน

ขาหรือเทารอยละ  62.7  ผูสัมผัสโรคไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบารอยละ  54.2    สาเหตุที่ไมไป

ฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบาใหเหตุผลวา  ไมมีเวลารอยละ  32.1   และคิดวาสัตวไมนาจะเปนโรครอยละ  25.9   

สัตวที่กัดเปนสุนัขมีเจาของรอยละ  59.9 

 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการขาดความรู  ความตระหนกัถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบา  เชน  

เขาใจผิดวาโรคพิษสุนัขบาเปนแลวรักษาหายได และสุนัขจรจัดเทานัน้จึงจะเปนโรคพิษสุนัขบา  การขาดความ
รับผิดชอบในการนําสัตวไปรับการฉีดวัคซีน การขาดความสนใจในการปฐมพยาบาลเบื้องตนหลังถูกสัตวกัด   

การละเลยการไปพบแพทยเพื่อการพจิารณาใหวัคซีนปองกันโรค รวมทั้งไมมีการสงหัวสัตวเพือ่ตรวจหาเชื้อ
โรคพิษสุนัขบา 
 ขอเสนอของการศึกษาในครัง้นี้ไดแก ควรมีการใหความรูโรคพิษสุนัขบาแกนกัเรียนอยางจริงจัง  และ
ควรมีการจัดกจิกรรมในโรงเรียนเพื่อสรางความตระหนกัเรื่องโรคพิษสุนัขบา เชน สํารวจประชากรสุนัขใน
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  หรือ ใหนกัเรียนกระตุนใหผูปกครองนําสัตวเล้ียงไปฉีดวัคซีน 



บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
โรคพิษสุนัขบาเปนโรคที่เกิดกับสัตวเลือดอุน โดยเฉพาะสัตวเล้ียงลูกดวยนมทุกชนิด ในประเทศไทย

พบวา  สุนัขปวยเปนโรคนี้มากที่สุด และเปนพาหะแพรโรคที่สําคัญถึงรอยละ 96  รองลงมา คือ  แมวรอยละ 
3  ใน มา  โค  กระบือ  ประมาณรอยละ  0.5  และพบในสัตวปาจําพวก ลิง  คาง  ชะน ี  กระรอก  กระแต อีก
ประมาณรอยละ 0.5 (1) 
 จากรายงานโรคพิษสุนัขบาของกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแตป พ.ศ. 2540 – 2546  พบวามผูีปวย
เสียชีวิต  58, 57, 68, 50, 37, 30 และ 10 ราย  ตามลําดับ  (ขอมูลถึง 9  สิงหาคม  2546)  ซ่ึงขอมูล  10  ราย ในป 
พ.ศ. 2546  เปนผูปวยจากจังหวัดสงขลา  2  ราย (2) ซ่ึงจังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่มีผูปวยเสียชีวิต ดวยโรค
พิษสุนัขบาติดตอกันมาเกือบทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2540  ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   จํานวนปวยดวยโรคพิษสุนัขบาจังหวัดสงขลารายอําเภอ  พ.ศ. 2540 – 2546 

จังหวัดสงขลา 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
อ.เมือง 1 1 1 0 0 0 0 
อ.สทิงพระ 0 0 0 0 1 0 0 
อ.จะนะ 0 0 0 0 0 0 0 
อ.นาทว ี 0 0 0 0 0 0 0 
อ.เทพา 0 0 0 0 0 0 1 
อ.สะบายอย 0 0 0 0 0 0 0 
อ.ระโนด 0 0 0 0 0 0 0 
อ.กระแสสินธุ 0 0 0 0 0 0 0 
อ.รัตภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 
อ.สะเดา 0 0 1 0 0 0 1 
อ.หาดใหญ 0 0 0 0 0 0 0 
อ.นาหมอม 0 0 0 0 1 0 0 
อ.ควนเนยีง 0 0 0 0 0 0 0 
อ.บางกล่ํา 0 0 0 0 0 0 0 
อ.สิงหนคร 0 0 0 0 0 0 0 
อ.คลองหอยโขง 0 0 0 0 2 1 0 

รวม 1 1 2 0 4 1 2 
 
ซ่ึงจากรายงานการสอบสวนโรคของทั้ง  2 ราย ดังกลาว พบวาทั้ง 2 ราย ถูกลูกสุนัขกดัและไมไดไปฉีด 

วัคซีน เนื่องจากคิดวาเปนลูกสุนัขคงไมบา  ซ่ึงสรุปประวัติการถูกกัดของผูปวย  2  ราย ดังนี ้



 รายท่ี 1  (เดือนกุมภาพันธ  2546)  หญิงไทยอายุ  21  ป สมรสแลวตั้งครรภประมาณ  4  เดือน อาศัยอยู
ที่บานทาไทร  ตําบลลําไพล  อําเภอเทพา  จังหวดัสงขลา  ถูกลูกสุนัขอายุ 2 เดอืน กดับริเวณหลังเทาซายเปนแผล
ถลอก  และไดทําการลางแผลเอง โดยใชน้ําและสบูแตไมไดใสยาฆาเชื้อ ไมไดไปสถานบริการสาธารณสุขใด  
โดยใหเหตุผลวา ไมคิดวาสุนัขจะเปนบา เนื่องจากเปนสุนัขตัวเล็กและนารัก  (รายละเอียดในภาคผนวก 2) 
 รายท่ี 2  (เดือนมีนาคม  2546) ชายไทยอายุ  16  ป  โสด  อาศัยอยูที่บานเขาวิง  ตําบลทาโพธ์ิ  อําเภอ
สะเดา  จังหวัดสงขลา  ถูกลูกสุนัขอายุ  5  เดือน กัดบริเวณมือขวาสองแผลเปนแผลเลือดออก ญาติทําแผลลาง
ดวยสบูไมพาไปรักษาที่สถานพยาบาล เพราะญาติคิดวาสนุัขตัวเล็กไมเปนบา (รายละเอียดในภาคผนวก 2) 
 นอกจากนีแ้มวาในหลายอาํเภอของจงัหวดัสงขลา จะไมมรีายงานผูปวยโรคพิษสุนขับา แตเมือ่มีการตรวจ
หัวสัตว พบวา ทุกอําเภอที่สงหัวสัตวตรวจมีผลการตรวจเปนบวก  ซ่ึงแสดงวาในพื้นที่ยังมีเชื้อโรคพิษสุนัขบาอยู 
(ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2   ผลการสงหัวสัตวตรวจเชื้อโรคพิษสุนัขบา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2543 – 2546 

จังหวัดสงขลา สัตวสงตรวจ ผลการตรวจเปนบวก รอยละ 
อ.เมือง 42 4 9.52 
อ.สิงหนคร 32 20 62.50 
อ.สทิงพระ 17 11 63.70 
อ.กระแสสินธุ 0 0 0 
อ.ระโนด 6 2 33.33 
อ.บางกล่ํา 3 3 100.00 
อ.หาดใหญ 41 14 34.14 
อ.นาหมอม 12 5 41.66 
อ.คลองหอยโขง 3 1 33.33 
อ.ควนเนยีง 14 3 21.42 
อ.รัตภูมิ 19 8 42.10 
อ.นาทว ี 10 5 50.00 
อ.จะนะ 8 3 37.50 
อ.เทพา 6 6 100.00 
อ.สะบายอย 4 4 100.00 
อ.สะเดา 13 9 69.23 
รวม 230 98 42.60 
ที่มา      :    สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา 
หมายเหตุ :    ขอมูลถึงเดือนมิถุนายน   2546 
  นอกจากนี้จากผลการปฏิบัติงานสรางเสริมภมูิคุมกันโรคในสุนัข/แมว ป พ.ศ. 2546  จากจํานวนสุนัข/แมว   
68,908  ตัว  ฉีดได   23,307  ตัว  คิดเปนรอยละ   33.82  (3)  ซ่ึงองคการอนามัยโลก (WHO)  ไดกาํหนดไววา 
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัข/แมว ตองฉีดใหไดอยางนอย รอยละ 80  ของจํานวนสุนัข/แมว  



จึงจะสามารถควบคุมโรคได  ซ่ึงเมื่อสรุปขอมูลทั้ง  3  ประเด็น  คือ  สถานการณโรค  5  ป ยอนหลัง  ผลการ
ตรวจหวัสัตว  และผลการปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกนัโรคในสุนัขและแมว  คณะผูวิจยัคาดวาจังหวดัสงขลา 
นาจะมีโอกาสที่มีผูปวยโรคพิษสุนัขบาไดอีก  ดังนั้น คณะผูวจิัยจึงไดศึกษาขอมูลพื้นฐานของโรคพิษสุนัขบา 
เพื่อนํามาใชประกอบการวางแผนปองกันควบคุมโรคพษิสุนัขบาในจงัหวัดสงขลาตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1   วัตถุประสงคทั่วไป 
 เพื่อศึกษาความรู พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนขัแมว และการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาของครอบครัว 

นักเรียนระดับประถมศึกษา  จังหวดัสงขลา 
1.2.2   วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. ศึกษาความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาของนักเรียนระดับประถมศึกษา    จังหวัดสงขลา 
2. ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัข แมว ของครอบครัวนกัเรียน 
3. ศึกษาพฤติกรรมการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาของสมาชิกในครอบครัวนักเรียน 
 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 เปนการวจิัยเชงิสํารวจ (Survey  Research)  โดยการใชแบบสอบถามนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 
ของโรงเรียนในพื้นที่ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา  โดยศึกษาเกีย่วกับขอมูลทั่วไป  ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา  
พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัข   แมว  และการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาของสมาชิกในครอบครัวนักเรยีน 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทําใหทราบวานักเรยีนมีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาในประเดน็ใดบาง หรือไมมีความรูในเรื่อง
ใดบาง 
 2.  ทําใหทราบพฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัขและแมวของครอบครัวนักเรยีน 
 3.  ทําใหทราบเกี่ยวกับการสัมผัสโรคพิษสุนัขบาของสมาชิกในครอบครัวนักเรยีน 
 4.  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน วางแผนจัดกจิกรรมปองกันควบคมุโรคพิษสุนัขบาในจังหวดัสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิธีการศึกษา 
 
รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ  เพื่อศึกษาความรู  พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนขัและแมวและการ
สัมผัสโรคพิษสุนัขบาของครอบครัวนักเรยีนระดับประถมศึกษา  จังหวัดสงขลา โดยศึกษาในพืน้ที่ 4 อําเภอ
ของจังหวดัสงขลาไดแก  อําเภอสิงหนคร  อําเภอสะเดา  อําเภอหาดใหญ  และอําเภอเทพา  เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนที่สุมได  จํานวน  445  ตัวอยาง 
 
ประชากร  (Population) 
 ประชากรเปาหมาย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6   จังหวดัสงขลา 
 
จํานวนตัวอยาง  (Sample  Size) 
 ใชสูตรหาจํานวนตวัอยางของ Hensen , Hurwitz  and  Madow (1960) 
   n     =     k2 N p(1-p) 
       k2p(1-p)+Nd2 

                             

         n     =  จํานวนตัวอยาง 
     N     =    จํานวนประชากร (นักเรียน ป.6 จังหวดัสงขลา 15,478 คน) 
      p     =  คาสัดสวนประชากรที่เล้ียงสุนัข (0.50) 
                  k     =              ระดับความเชื่อมั่น 95% (1.96) 
      d    =              ความคลาดเคลื่อนสมบูรณหรือคาแตกตางกันจริงระหวางคาสถิติและคาพารามิเตอร  
                        
    n     =    (1.96)2  x 15,478 x 0.5   x 0.5 
                                                       (1.96)2 x 0.5 x 0.5 +15,478 x (0.05)2 

                                         n      =    374.90 
 
การเลือกตัวอยาง 
 สุมตัวอยางอยางงายดวยวิธีจบัฉลากโดยไมแทนที่จาก  16  อําเภอ  ได  4  อําเภอ   คือ  อําเภอสิงหนคร   
อําเภอหาดใหญ   อําเภอเทพาและอําเภอสะเดา       สุมเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอ    สุมโรงเรียน
ตามสัดสวนจาํนวนโรงเรียนใน 4 อําเภอ  โรงเรียนที่สุมไดสุมเลือกหองเรียนและสอบถามนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาปที่ 6  ของโรงเรียนดังกลาว   รวม  445  คนจากอําเภอตาง ๆ  ดังนี ้



  1.    อําเภอสิงหนคร   ไดแก โรงเรียนธรรมโฆษณ   โรงเรียนบางเขยีด  โรงเรียนประตูชัย    รวม    
                    นักเรียน  87   คน 
  2.    อําเภอหาดใหญ  ไดแก  โรงเรียนเทศบาล 1   โรงเรียนวดัเทพชุมนุม  รวมนกัเรยีน  135   คน 
 3.    อําเภอเทพา ไดแก โรงเรียนบานแมที  โรงเรียนควนเจดีย  โรงเรียนลําไพล  รวมนักเรียน  95  คน     

1. อําเภอสะเดา ไดแก โรงเรียนคลองแงะ  โรงเรียนไทยรัฐ  โรงเรียนพังลา โรงเรียนบานปริก  รวม 
       นักเรียน  128  คน 
  รวมทั้งหมด  4  อําเภอ  12  โรงเรียน  นักเรียน 445  คน  

 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามซึ่งแบงเปน   4  สวนดังนี ้
 ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไป 
 ตอนที่  2   ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา 
 ตอนที่  3   พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัขและแมว 
 ตอนที่  4   ประวัตกิารสัมผัสโรคพิษสุนัขบา 
 
การกําหนดคะแนนในแบบสอบถาม 
 คะแนนความรู  การใหคะแนนในสวนที่เปนความรู  คาํตอบที่ตอบถูกได 1 คะแนน  คําถามที่ตอบผิด 
ให 0 คะแนน  ในสวนความรูประกอบดวยคําตอบจํานวน  11  ขอ  มีคะแนนเต็ม  11  คะแนน  กําหนดระดับ
ความรูเปนคะแนน ดงันี ้
 0 – 6   คะแนน  มีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาในระดับต่ํา   
 7 – 8 คะแนน  มีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาในระดับปานกลาง   
 9 – 11 คะแนน  มีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาในระดับด ี
 
การหาคณุภาพของแบบสอบถาม 

การหาความตรงในเนื้อหา  (Content  Validity)            นําแบบสอบถามที่สรางสงใหผูทรงคุณวุฒิและมี 
ประสบการณ  ตรวจแกไข ขอบกพรอง  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอความที่คลุมเครือ  กอนนําไปทดลองใช      
เปนการตรวจสอบใหมีความเที่ยงตรงในเนื้อหา   

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะผูวจิัยออกเก็บแบบสอบถามโดยตอนที่ 1   ตอนที่ 2  ผูวิจัยเปนผูดูแลใหนกัเรยีนตอบในหองเรียน 
และเก็บรวบรวมกลับกอน  ตอนที่ 3  และตอนที ่ 4 ใหนกัเรยีนกลับไปทําเปนการบานเพือ่ใหสอบถาม
ผูปกครอง 
แลวผูวิจยัยอนกลับไปเก็บอกีรอบ 
 



การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 
1. ตรวจสอบความสมบูรณอยางตอเนื่องของขอมูลและความสัมพันธของขอคําถาม หาก

แบบทดสอบขาดความสมบูรณจะถกูตัดทิ้งไป 
2. สรางคูมือลงรหัส  ลงรหัสในแบบฟอรมและบันทึกรหัสขอมูลในคอมพิวเตอร 
3. วิเคราะหขอมูล  นําเสนอในรูปแบบความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาความรู  พฤติกรรมการเลี้ยงดสุูนัข  แมว  และการสมัผัสโรคพิษสุนัขบาของครอบครัว        
นักเรียนระดับประถมศึกษา  จังหวัดสงขลา โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
ของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน  4  สวน  ดังนี ้
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
สวนที่  2  ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา 
สวนที่  3  พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัขและแมว 
สวนที่  4  ประวัตกิารสัมผัสโรคพิษสุนัขบา 
 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
ตารางที่  3  จํานวนตัวอยางจาํแนกรายโรงเรียน    อําเภอ ในจังหวัดสงขลา 

อําเภอ จํานวน (N = 445) รอยละ (100.0) 
อําเภอสิงหนคร   รวม 87 19.6 
       โรงเรียนธรรมโฆษณ 
       โรงเรียนบางเขียด 
       โรงเรียนประตูชัย 

20 
32 
35 

4.5 
7.2 
7.9 

อําเภอหาดใหญ    รวม 135 30.4 
      โรงเรียนเทศบาล 1 
      โรงเรียนวดัเทพชุมนุม 

52 
83 

11.7 
18.7 

อําเภอเทพา        รวม 95 21.3 
      โรงเรียนบานแมท ี
      โรงเรียนควนเจดีย 
      โรงเรียนลําไพล 

36 
16 
43 

8.0 
3.6 
9.7 

อําเภอสะเดา      รวม 128 28.7 
      โรงเรียนคลองแงะ  
      โรงเรียนไทยรัฐ 
      โรงเรียนพงัลา 
      โรงเรียนบานปริก 

33 
33 
17 
45 

7.4 
7.4 
3.8 
10.1 

 
 จํานวนตัวอยางไดจากการสุมอําเภอและโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา จํานวน 4 อําเภอ    
อําเภอหาดใหญ มีตัวอยางมากที่สุด รอยละ 30.4  รองลงมาอําเภอสะเดา รอยละ  28.7  นอยที่สุดคือ             
อําเภอสิงหนคร  มีตัวอยางรอยละ 19.6 



 
ตารางที่ 4  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ     ชาย 
           หญิง 

201 
244 

45.2 
54.8 

อายุ    11 – 13 ป 
          14 – 16 ป 

434 
11 

97.6 
2.4 

อายุเฉลี่ย  (Mean) =11.94 ± 5.52, พิสัย 11 – 16   

ศาสนา    พุทธ 
               อิสลาม 
               อ่ืน ๆ 

334 
109 
2 

75.2 
24.5 
0.3 

ลักษณะบาน  บานมีร้ัว, กําแพง 
                      บานไมมีร้ัว, กําแพง 
                      ไมตอบ 

57 
384 
4 

12.8 
86.3 
0.9 

สมาชิกในครอบครัว   1 – 5 คน 
                                    6 – 10 คน 
                                   10 – 20 คน 

295 
134 
10 

67.2 
30.5 
2.3 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย (Mean) = 5.21 ± 1.82, พิสัย 2  - 14  รวม 2,289 คน  
การไดรับความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา 
           เคยไดรับ 
           ไมเคยไดรับ 

 
361 
84 

 
81.1 
18.9 

 
ตารางที่  4  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 54.8 อายุเฉลี่ย 11.94  ป อายุต่ําสุด 11ป  สูงสุด 16 

ป นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 75.2 ลักษณะบาน เปนบานไมมีร้ัวหรือกําแพง รอยละ 86.3 จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวสวนใหญไมเกินครอบครัวละ 5 คน รอยละ 67.2 ซ่ึงจํานวนสมาชิกในครอบครัวรวมแลวไมถึง 445 

ราย  เนื่องจากบางครอบครัวมีนักเรียนมากกวา 1 คน และเคยไดรับความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบามาบาง   รอยละ 
81.1 

 
 
 



สวนท่ี  2  ความรูเร่ืองโรคพษิสุนัขบา 
ตารางที่ 5   จํานวนและรอยละของนักเรียนที่ตอบความรู ถูกตองเปนรายขอ 

ตอบถูก  (N = 445) 
ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา 

จํานวน รอยละ 
1. โรคพิษสุนัขบาเกิดจากเชื้อไวรัส 
2. โรคพิษสุนัขบาอาจเรียกอกีชือ่วาโรคกลัวน้าํ 
3. ในประเทศไทย แมวเปนสัตวนําโรคพิษสนุัขบาที่พบไดนอย 
4. โรคพิษสุนัขบาเปนแลวสามารถรักษาใหหายได 
5. วัว ควาย ลิง ไมสามารถปวยเปนโรคพิษสุนัขบาได 
6. สุนัขที่เปนโรคพิษสุนัขบา อาจมีอาการดรุาย หรือเซื่องซึมก็ได 
7. สุนัขฉีดวัคซีนปองกันโรคฯ คร้ังเดียวไมสามารถปองกันโรคได

ตลอดชีวิต 
8. หลังจากถูกสนุัขกัด เราสามารถลดจํานวนเชื้อโรคลงไดโดยการ

ลางแผลดวยน้าํและสบูหลาย ๆ คร้ัง 
9. โรคพิษสุนัขบาจะเปนในสุนขัไดทุกอาย ุ
10. สุนัขที่เราเลี้ยงถาแมไมไดฉีดยาก็ไมเปนโรคพิษสุนัขบาได 
11. ถานักเรียนถูกสุนัขกัด  หลังจากนัน้สุนัขตัวนัน้ไดสูญหายหรือ

ตายไปใหถือวาสุนัขนั้นเปนโรคพิษสุนัขบาตองรีบแจงครูหรือ
ผูปกครองเพื่อนําไปพบแพทย 

251 
387 
367 
114 
188 
425 
337 

 
271 

 
206 
154 

 
382 

56.4 
87.0 
82.5 
25.6 
42.2 
95.5 
75.7 

 
60.9 

 
46.3 
34.6 

 
85.8 

 
   
 

ตารางที่ 5 ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาของกลุมตัวอยางม ี 11 ขอคําถาม ขอที่ตอบถูกสูงที่สุดคือขอที่ 6  
รอยละ 95.5 รองลงมา คือ ขอ 2 รอยละ 87.0  สําหรับขอที่ตอบถูกนอยกวารอยละ 50 มี 4 ขอ ไดแก ขอ 4  ขอ 
10  ขอ 5  และขอ 9  รอยละ 25.6, 34.6, 42.2 และ 46.3 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  6  ระดับความรูเร่ืองโรคพิษสนุัขบา ของนักเรียน 

ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา จํานวน รอยละ 



ระดับดี               (8 – 11 คะแนน) 
ระดับปานกลาง  (6 – 7 คะแนน) 
ระดับต่ํา             (0 – 5 คะแนน) 
คาเฉลี่ย                 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
พิสัย   ( คะแนน) 

54 
248 
143 
6.07 
1.33 
2-9 

12.1 
55.7 
32.2 

 ตารางที่ 6   กลุมตัวอยาง  มีคะแนนความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา เฉลี่ย 6.07  คะแนน  เมือ่แบงคะแนนเปน 
3 ระดับ พบวามีความรูระดับดี  รอยละ 12.1  ระดับปานกลางรอยละ 55.7  ระดับต่ํา รอยละ 32.2  จะเหน็ไดวา   
ความรูของนักเรียนอยูในระดับตองแกไข   คือ   ระดับปานกลางถึงระดบัต่ํามากถึงรอยละ 87.9   

 
ตารางที่ 7  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูโรคพิษสุนัขบาของกลุมตัวอยางรายอําเภอ 

อําเภอ X SD จํานวน F– test P- value 
สิงหนคร 
หาดใหญ 
เทพา 
สะเดา 

6.63 
5.95 
6.20 
5.71 

1.12 
1.29 
1.38 
1.33 

87 
135 
95 
128 

9.375 < 0.01 

 ตารางที่ 7      กลุมตัวอยางใน 4 อําเภอ มีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติกลุมตัวอยางอําเภอสิงหนคร  มีคะแนนความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาสูงสุด 
 
สวนท่ี 3  พฤตกิรรมการเลี้ยงสุนัขและการใหวัคซีน 
ตารางที่ 8 การเลี้ยงสัตวและการฉีดวัคซีนปองกันโรคพษิสุนัขบาของครอบครัวกลุมตัวอยาง 

ชนิดของสัตวเล้ียง จํานวนครอบครัวที่เล้ียง 
(N =445 ครอบครัว)/ % 

จาํนวนสัตวที่เล้ียง 
(N=546ตัว)/ % 

จํานวนสัตวทีฉ่ีดวัคซีน 
(ตัว)/ % 

สุนัข 
แมว 
รวม  

138/31.0 
109/24.5 
181/40.8 

313/57.3 
233/42.7 
546/100.0 

185/59.1 
80/34.3 
265/48.5 

 ตารางที่ 8  ครอบครัวกลุมตัวอยางเลีย้งสุนขั รอยละ 31.0 ของครอบครัวที่ศึกษา  จํานวนสุนัขรวม 313 

ตัว ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบารอยละ 59.1  สําหรับการเลี้ยงแมวพบวา   ครอบครัวกลุมตัวอยางเลี้ยงแมว
รอยละ 24.5  ของครอบครัวที่ศึกษา  จํานวนแมวรวม 233 ตัว   แมวฉีดวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  รอยละ 34.3  

และมีบางครอบครัวที่เล้ียงทัง้สุนัขและแมว 

ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของการไดรับวัคซีน  ของสุนัขและแมวจําแนกรายอาํเภอ 
  
อําเภอ                            จํานวนสุนัข(ตัว)/ฉีดวัคซีน(%)                              จํานวนแมว(ตัว)/ฉีดวัคซนี(%) 



                                  
สิงหนคร                                        68 /30  (44.1)                                                             39/9  (23.1)            
หาดใหญ                                       87 /51  (58.6)                                                             40/26(65.0) 
เทพา                                              34 /23  (67.6)                                                             86/27(31.4) 
สะเดา                                           124 /81 (65.3)                                                             68/18(26.5) 
รวม                                              313/185 (59.1)                                                           233/80(34.3) 

  
   จากตารางที่   9  การศึกษาการไดรับวัคซนี ของสุนัขแยกรายอําเภอ  พบวา   อําเภอเทพา   สุนัขไดรับวัคซีน 
สูงสุด  รอยละ  67.6   รองลงมาไดแก  อําเภอสะเดา   อําเภอหาดใหญ  และอําเภอสิงหนคร รอยละ 65.3 ,58.6 
และ 44.1  ตามลําดับ สวนการไดรับวัคซีนของแมว พบวา  อําเภอหาดใหญ  แมวไดรับวัคซีนสูงสุดรอยละ 65.0 
รองลงมาไดแก  อําเภอเทพา อําเภอสะเดา อําเภอสิงหนคร รอยละ 31.4, 26.5 และ 23.1 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  10 จํานวนและรอยละของครอบครัวนักเรียน  จําแนกตามสาเหตุการไมนําสัตวเล้ียงไปรบัวัคซีนโรค
พิษสุนัขบา 

สาเหตุการไมไดรับวัคซีนของสัตว 
หนวยนับ : ครอบครัว 

สุนัข (%) 
(n=63) 

แมว ( %) 
(n=72) 

รวม  (%) 
(n=135) 

1. ไมมีเวลา 
2. สัตวยังเล็กไมถึงอายุที่จะฉีด 
3. ไมรูจะไปฉีดที่ไหน 
4.  เจาหนาทีไ่มมาฉีด 
5. สัตวไมใหจับ 
6. ลืม 
7. ไมมีเงิน 
8. ชวงที่เจาหนาที่มาไมทราบ 
9. ไดสัตวมาจากคนอื่น 
10.  สัตวไมนาจะเปนโรค 
11. สัตวหายไปจากบาน 
12. วัคซีนไมพอ 

21 (33.3 ) 
15 (25.8) 
9 (14.3) 
4 (6.3) 
3 (4.8) 
3 (4.8) 
3 (4.8) 
2(3.1) 
1(1.6) 
1(1.6) 
1(1.6) 

           0(0.0) 

26(36.1) 
9 (12.5) 
24 (33.3) 

6(8.3) 
2 (2.7) 
0 (0.0) 
2 (2.7) 
0(0.0) 
0(0.0) 
2(2.7) 
0(0.0) 
1(1.4) 

47 (34.8) 
24 (17.8) 
43 (24.4) 
10(7.5) 
5 (3.7) 
3 (2.2) 
5 (3.7) 
2 (1.5) 
1(0.7) 
3(2.2) 
1(0.7) 
1(0.7) 

รวม 63 (100.0) 72 (100.0) 135(100.0) 
 

 ตารางที่  10 จากการสอบถามสาเหตกุารไมไดรับวัคซีนปองกันโรคพษิสุนัขบาของสัตวเลี้ยงจากกลุม

ตัวอยาง  ซึ่งกลุมตัวอยางทีเ่ลี้ยงสุนัขมีผูตอบแบบสอบถาม 63 ราย กลุมตัวอยางทีเ่ลีย้งแมวมีผูตอบ



แบบสอบถาม 72 ราย  รวม 135  ราย พบวาสาเหตุสวนใหญเนื่องจาก      เจาของไมมีเวลารอยละ 34.8  

รองลงมา ไมรูจะไปฉีดที่ไหน  รอยละ 24.4  และสัตวยังเลก็ไมถึงอายทุี่จะฉีด  รอยละ 17.8  

 
ตารางที่  11  จํานวนและรอยละของครอบครัวนักเรียน จําแนกตามสถานที่ไปรับวคัซีน 
   สถานที่ จํานวน(ครอบครัว) รอยละ 
รานสัตวแพทย 
เจาหนาที่มาฉดีตามบาน 
ซ้ือยามาฉีดเอง 

50 
59 
7 

43.1 
50.9 
6.0 

รวม 116 100.0 
 ตารางที่ 11  สุนัขและแมวของครอบครัวกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับวคัซีนโดยมีเจาหนาที่มาฉีด     
ตามบาน    รอยละ 50.9  รองลงมา    ไปฉีดที่รานสัตวแพทยรอยละ 43.1 

 

ตารางที่  12 ลักษณะการเลี้ยงสุนัขของครอบครัวกลุมตวัอยาง 
ลักษณะการเลีย้ง จํานวน(ครอบครัว)  รอยละ 

เล้ียงโดยปลอยตามธรรมชาติ 
เล้ียงโดยกึ่งลามโซปลอยเปนเวลา 
เล้ียงโดยกําหนดบริเวณหรอืลามโซ 
ไมตอบ 

80 
43 
13 
2 

 58.0 
31.1 
9.4 
1.5 

รวม 138 100.0 
 ตารางที่ 12 ลักษณะการเลีย้งสุนัขของครอบครัวกลุมตัวอยางสวนใหญจะเลี้ยงโดยปลอยตามธรรมชาติ
รอยละ 58.0  รองลงมาเลี้ยงโดยกึ่งลามโซปลอยเปนเวลารอยละ 31.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  4  ประวัติการสัมผัสโรคพิษสุนัขบา 
ตารางที่  13  จํานวนและรอยละของสมาชิกครอบครัวนักเรียนท่ีสัมผัสโรคพิษสุนัขบา 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (N = 177) รอยละ (100.0) 
เพศ     ชาย 
           หญิง 

85 
92 

48.0 
52.0 

อายุ     0 – 5 ป 
           6 – 10 ป 
           11 – 15 ป 
           16 – 20 ป 
           21 – 25ป 
           25 - 30 ป 
          31 – 35 ป 
          36 - 40 ป 
          41 - 45 ป   
          46 – 50 ป 
          51 ป ขึ้นไป 
อายุเฉลี่ย   
อายุต่ําสุด- อายุสูงสุด 

6 
25 
76 
18 
2 
3 
9 
11 
13 
7 
7 

20.42+ 14.61 
1-69 

3.4 
14.1 
43.2 
10.2 
1.1 
1.7 
5.1 
6.2 
7.3 
3.9 
3.9 

ชนิดสัตวที่กดั 
          สุนัข 
          แมว 

 
137 
40 

 
77.4 
22.6 

อวัยวะที่ถูกกดั 
          เทา/ ขา 
          มือ /แขน 
          ลําตัว 
          หนา/ ศรีษะ 

 
111 
44 
8 
14 

 
62.7 
24.9 
4.5 
7.9 

  

ตารางที่ 13 ประวัติการถกูสตัวกัดของสมาชิกครอบครัวกลุมตัวอยางพบวามีผูเคยถูกสัตวกัด จํานวน 

177 คน จากสมาชิกในครอบครัวประมาณ 2,289  คน  คิดเปนรอยละ  7.7   เปนเพศหญิงรอยละ 52.0  เพศชาย

รอยละ 48.0  สวนใหญอยูในกลุมอายุ 11 – 15 ป รอยละ 43.2 รองลงมา  6 – 10 ป รอยละ 14.1   ชนดิของสัตวที่

กัด เปนสนุัขรอยละ 77.4    อวัยวะที่ถกูกดัไดแกเทา/ ขา รอยละ 62.7    

 
 



ตารางที ่ 14  จํานวนและรอยละของสมาชิกในครอบครัวนักเรยีนจําแนกตามลักษณะของแผลที่ถูก
สัตวกัด 

ลักษณะแผล จํานวน  รอยละ 
 แผลถลอกเลือดออก 
แผลฉีกขาด 
แผลถลอกเลือดไมออก 
แผลฟกช้ํา 

72/177 
45/177 
43/177 
32/177 

40.7 
25.4 
24.3 
18.1 

       ตารางที่ 14 ลักษณะของแผลที่ถูกสัตวกัด  เปนแผลถลอกเลือดออกรอยละ 40.7  รองลงมาแผล  

ฉีกขาดรอยละ 25.4  

 

ตารางที่ 15   จํานวนและรอยละของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนจําแนกตามพฤติกรรมท่ีปฏิบัติหลังถูกสัตวกัด 
พฤติกรรมที่ปฏิบัติ จํานวน   รวม 

 ลางแผลดวยน้ําและสบู 
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับา 
ใสยาฆาเชื้อโรค 
ไปลางแผลที่สถานพยาบาล 
ลางแผลดวยน้าํ 
ลางดวยสมุนไพร 
ไมไดทําอะไร 

 100/177 
96/177 
74/177 
55/177 
26/177 
4/177 
5/177 

56.5 
54.2 
41.8 
31.1 
14.7 
2.3 
2.8 

 ตารางที่ 15     พฤติกรรมที่ปฏิบัติหลังถูกสัตวกัด  สวนใหญลางแผลดวยน้ําและสบู รอยละ  56.75      

รองลงมาฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบารอยละ 54.2 แตก็ยังมีบางสวนที่ดูแลตนเองเบื้องตนยังไมถูกตองคือ 
ลางแผลดวยน้าํ  รอยละ 14.4 

ตารางที่ 16     จํานวนและรอยละของสมาชกิในครอบครัวนักเรียนจําแนกตาม สาเหตท่ีุไมไดไปฉดีวคัซีน 
                        ปองกันโรคพษิสุนัขบา 

สาเหตุไมไปฉดีวัคซีน จํานวน  รอยละ 
1. ไมมีเวลาไปฉดี 
2. คิดวาสัตวไมเปนโรคเพราะสุนัขไดรับวัคซีนปองกันโรคแลว 
3. คิดวาสัตวไมเปนโรคเพราะเปนสุนัขมีเจาของถึงแมวาไมได

รับวัคซีน 
4. คิดวาสัตวไมเปนโรคเพราะลางแผลสะอาดแลว 
5. คิดวาสัตวไมเปนโรคเพราะเฝาดูอาการครบ 10 วัน สัตวยังมี

ชีวิตอยู 

26/81 
21/81 
18/81 

 
14/81 
20/81 

 

32.1 
25.9 
22.2 

 
17.3 
24.7 

 



6. ไมมีเงินคายา 
7. ไมมีหมอ 
8. เดินทางลําบาก 
9. หมอบอกวาไมตองฉีด 
10. ไมสนใจ 

2/81 
3/81 
1/81 
1/81 
1/81 

2.5 
3.7 
1.2 
1.2 
1.2 

 ตารางที่ 16  สาเหตุที่ไมไดไปฉีดวัคซีนฯ  สวนใหญใหเหตุผลวา  ไมมีเวลาไปฉีดรอยละ 32.1           
รองลงมาไดแก     คิดวาสัตวไมเปนโรคเพราะสุนัขที่กดัไดรับวัคซีนปองกันโรคแลวรอยละ 25.9  และมีบางคน
ที่ใหเหตุผลมากกวา  1 ขอ 
 
ตารางที่ 17  จํานวนและรอยละของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนจําแนกตาม สาเหตท่ีุทําใหสัตวกัด               
 

สาเหตุที่ทําใหสัตวกัด จํานวน   รอยละ 
1. สัตวดุรายเขามากัดเอง 
2. ทําใหสัตวตกใจ 
3. หยอกลอ หรือแหยเลน 
4. สัตวหวงลกู 
5. เขาไปในบานที่มีสัตวอยู 

78/177 
43/177 
37/177 
19/177 
2/177 

44.1 
24.3 
20.9 
10.7 
1.1 

 ตารางที่ 17 สาเหตุที่ทําใหสัตวกัดสวนใหญเกิดจากสัตวดุรายเขามากดัเองรอยละ 44.1 รองลงมาทําให
สัตวตกใจรอยละ 24.3 
 
 
 
 
 ตารางที่  18  ประวัติการไดรับวัคซีนของสัตวท่ีกัดสมาชิกในครอบครวันักเรียน 
ประวัติการไดรับวัคซีนของสัตว จํานวน  รอยละ 

1. ไมทราบประวตัิชัดเจน 
2. ไมไดรับวัคซนี 
3. ไดรับวัคซีนแตเกิน 1 ป 
4. ไดรับวัคซีนยงัไมถึง 1 ป  
5. ไมตอบ 

108/177 
29/177 
17/177 
13/177 
10/177 

61.1 
16.4 
9.1 

                         7.3 
                         5.6 

 ตารางที่ 18 ประวัติการไดรับวัคซีนฯ ของสัตวที่กัดพบวาสวนใหญไมทราบประวัติชัดเจน รอยละ 61.1  
รองลงมาไมไดรับวัคซีนรอยละ 16.4 
 



ตารางที่ 19  จํานวนและรอยละของสัตวท่ีกัดสมาชิกในครอบครัวนักเรียนจําแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพของสัตวที่กัดคน จํานวน   รอยละ 

1. มีเจาของ 
2. ไมแนใจวามเีจาของหรือไม 
3. ไมมีเจาของ 
4. สัตวอยูในวดั/ โรงเรียน 
5. ไมตอบ 

106/177 
34/177 
20/177 
12/177 
5/177 

59.9 
19.2 
11.3 
6.8 
2.8 

ตารางที่ 19  สัตวที่กัดคนสวนใหญเปนสัตวมีเจาของรอยละ 59.9  รองลงมาไมแนใจวามีเจาของ
หรือไม รอยละ 19.2 
 
ตารางที่  20  จํานวนและรอยละของสัตวท่ีกัดสมาชิกในครอบครัวนักเรียนจําแนกตามอาการหลังกัด 

อาการของสุนัขหรือแมว จํานวน   รอยละ 
1. สุนัขหรือแมวไมมีอาการผิดปกติ 
2. ไมไดติดตาม 
3. สุนัขหรือแมวตายใน 10 วัน 
4. ไดกําจดัสุนัขหรือแมวตายกอน 10 วัน 
5. ไมตอบ 

86/177 
49/177 
31/177 
9/177 
2/177 

48.6 
27.7 
17.5 
5.1 
1.1 

 ตารางที่ 20 อาการของสัตวหลังจากกดัผูสัมผัสพบวา ไมมีอาการผิดปกติรอยละ 48.6  รองลงมาไมได
ติดตามสัตวทีก่ัดรอยละ 27.7 
 
 
ตารางที่  21  จํานวนและรอยละของสมาชิกในครอบครัวนักเรียน  จําแนกตามการเสยีคาใชจายในการรักษา 
                      พยาบาลหลังจากถูกสัตวกัด 

คาใชจาย จํานวน   รอยละ 
1. เสียเงินเอง 
2. เจาของสัตวเสยีให 
3. ไมไดรักษา 
4. มีบัตรทอง 
5. ไมตองเสียคาใชจาย 
6. ไมตอบ 

104/177 
37/177 
8/177 
1/177 
2/177 
25/177 

58.7 
20.9 
4.5 
0.6 
1.2 
14.1 

 ตารางที่ 21 หลังจากถูกสัตวกัด สวนใหญตองเสียเงินคารักษาเอง รอยละ 58.7  รองลงมาเจาของสัตว
เสียใหรอยละ 20.9 
 



ตารางที่  22  จํานวนและรอยละของสมาชิกในครอบครัวนักเรียน  จําแนกตามการไดรับคาชดเชยอืน่ ๆ ท่ี 
                     ผูสัมผัสโรคไดรับ 

คาชดเชย  จํานวน รอยละ 
1. ไมไดรับ 
2. เจาของสัตวใหคาทําขวัญ 
3. ไดรับคาประกนัอุบัติเหต ุ
4. ไมตอบ 

142/177 
10/177 
10/177 
3/177 

80.2 
5.6 
5.6 
1.7 

 ตารางที่ 22 คาชดเชยอื่น ๆ ทีผู่สัมผัสโรคไดรับพบวาไมมีรอยละ 80.2 รองลงมาเจาของสัตวไดจายคาทํา
ขวัญและไดรับประกันอุบัตเิหตุ รอยละ 5.6  และรอยละ 5.6 เทากัน 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัข  แมว และการสัมผัสโรคพิษสุนัขบา
ของครอบครัวนักเรียนระดับประถมศึกษาจงัหวัดสงขลา กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที6่        

จากโรงเรียนระดับประถมศกึษาใน   4   อําเภอของจังหวดัสงขลา  ซ่ึงสุมไดจํานวน 445 ตัวอยาง 

 
     สรุปผลการศึกษา   
1. ขอมูลทั่วไป 

กลุมตัวอยางทีศ่ึกษารวม 445  ตัวอยางจากอําเภอสิงหนคร  อําเภอหาดใหญ  อําเภอเทพาและอําเภอ
สะเดา เปนเพศชายรอยละ 45.2  เพศหญิงรอยละ 54.8  อายุเฉลี่ย 11.94  ป นับถือศาสนาพุทธรอยละ 75.2  
ลักษณะบานสวนใหญเปนบานไมมีร้ัวกําแพง  รอยละ 86.3  จํานวนสมาชิกครอบครัวเฉลี่ย 5.21  คน  การไดรับ
ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาเคยไดรับมาบางรอยละ 81.1 

 
2. ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาระดบัปานกลางถึงระดับต่ํา  รอยละ 55.7 และ 32.2 
ซ่ึงเปนระดับทีต่องแกไข  โดยคะแนนเฉลี่ยความรูใน 4   อําเภอแตกตางกัน จากขอคําถาม 11 ขอสวนใหญจะมี
ความรูในระดบัดี 5 ขอ (ตอบถูกมากกวา     รอยละ 70 ในขอดังกลาว)  และตอบไดนอย (ต่ํากวารอยละ 50)  4 
ขอ  ขอที่ตอบถูกนอยที่สุดไดแก  โรคพิษสุนัขบาเปนแลวสามารถรักษาใหหายได  รองลงมาไดแก  สุนัขที่เรา
เล้ียงถึงแมไมไดฉีดยาก็ไมเปนโรคพิษสุนัขบา 
 
3. พฤติกรรมการเลี้ยงดูสุนัขและแมว 

ครอบครัวกลุมตัวอยาง เล้ียงสุนัขรอยละ   31.0  เล้ียงแมวรอยละ 24.5  สุนัขฉีดวัคซีนแลว รอยละ 59.1  
แมวฉีดวัคซีนฯรอยละ 34.3  สําหรับการไมไดรับวัคซีนของสัตวเล้ียงมีสาเหตุจากการไมมีเวลารอยละ 34.8   ไม
รู  จะไปฉีดที่ไหน  ไมมีเจาหนาที่มาฉีดใหรอยละ 31.9 



สําหรับสัตวที่ไดรับวัคซีน   มีเจาหนาที่มาฉีดตามบานรอยละ 50.9 การเลี้ยงสุนัขของครอบครัวกลุม
ตัวอยาง จะเลีย้งโดยปลอยตามธรรมชาติ  รอยละ 55.2 

 
4. ประวัติการสัมผัสโรคพิษสุนัขบา 
    จากการสอบถามสมาชิกในครอบครัวกลุมตัวอยาง  ทีเ่คยถูกสัตวกดัเมื่อ 1 ปที่ผานมา  พบวามีจํานวน 177 คน 
เปนเพศชาย รอยละ 48.0 เพศหญิงรอยละ 52.0  กลุมอายทุี่ถูกสัตวกัดสวนใหญอยูในชวงอายุ 11 – 15 ป  รอยละ 
43.2  รองลงมา 6 – 10 ป   รอยละ  14.2   ชนิดของสัตวที่กัด  สวนใหญไดแกสุนัขรอยละ 77.4  อวัยวะที่ถูกกัด
ไดแก เทา/ขา รอยละ 62.7  แผลที่ถูกกัด สวนใหญเปนแผลถลอกเลือดออกรอยละ 40.7  หลังจากถกูสัตวกดั       
ลางแผลดวยน้าํและสบูรอยละ 56.5  รองลงมาฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา รอยละ 54.2 
 สําหรับสาเหตุการไมไดไปฉดีวัคซีนปองกนัโรคพิษสุนัขบาของผูถูกสัตวกัด สวนใหญ เนื่องจากไมมี
เวลาไปฉีดรอยละ 32.1  รองลงมาคิดวาสัตวไมเปนโรคเพราะสุนัขไดรับวัคซีนปองกนัโรคแลว รอยละ 25.9 
 สวนสาเหตุทีท่ําใหสัตวกัด เกิดจากสัตวดุรายเขามากัดเอง รอยละ 44.1   สัตวที่กัดสวนใหญ      มี
เจาของรอยละ 59.9  แตไมทราบประวัตกิารฉีดวัคซีนชัดเจนรอยละ 61.1   หลังจากกดัแลวสุนัขหรือแมวไมมี
อาการ   ผิดปกติรอยละ 48.3 
 คาใชจายในการรักษาพยาบาลหลังจากถูกสัตวกัด สวนใหญตองเสียเงนิเองรอยละ 58.9  และ ไมไดรับ
คาชดเชยรอยละ 79.4 
 
     อภิปรายผล 
1. ความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา 
       นักเรียนสวนใหญยังมีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบาในระดับต่ําถึงปานกลาง ซ่ึงอยูในระดับที่ตองแกไข
โดยเฉพาะในประเด็นที่สําคญั   ไดแก      โรคพิษสุนัขบาเปนแลวสามารถรักษาหายได ,    สุนัขที่เราเลี้ยงถึงแม
จะไมไดฉีดยาก็ไมเปนโรคพษิสุนัขบา  และโรคพิษสุนัขบาจะเปนในสนุัขที่อายุ      มากกวา 1 ปเทานั้น  เหลานี้
ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการละเลยไมไปพบแพทยเพื่อรับคําปรึกษาแนะนําในการรับวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา  และนําไปสูการเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา  ในที่สุด    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเกษร  แถว
โนนงิ้ว  และคณะ (8) ในเขต 6  ที่พบวา  ประชาชนมีความรูเร่ืองโรคพิษสุนัขบา     ในระดับปานกลางเชนกัน 

 
2. การเลี้ยงสุนัขและแมว 
      ครอบครัวนักเรียนเลี้ยงสุนัขและนําสุนัขไปรับวัคซีนปองกันโรคพิษสนุัขบา  ประมาณครึ่งหนึ่งของ    
ครอบครัวที่เล้ียงเทานั้น  ซ่ึงจัดวาเสีย่งตอการเกิดโรคพษิสุนัขบาไดมากเนื่องจากสุนัขเปนสัตวเล้ียงใกลตวั    
รวมทั้งสวนใหญก็เล้ียงโดยปลอยตามธรรมชาติ  วิ่งไปวิง่มา  สัมผัสกับสุนัขอื่น ๆ ไดงายเพราะบานไมมีร้ัวหรือ
กําแพง  สวนแมวก็ไดรับวัคซีน เพียงรอยละ 34  เทานั้น โดยสวนใหญใหเหตุผลวาไมมีเวลา  สัตวยังเล็กไมถึง
อายุที่จะฉดี  ไมทราบวาจะไปฉีดที่ไหน  ไมมีเจาหนาที่มาฉีดให  ซ่ึงมาตรการในการสรางเขตปลอดโรคพิษ
สุนัขบาไดกําหนดไววา  ตองมีการสรางภูมิคุมกันในสุนขัซึ่งเปนสัตวที่นําโรคหลักใหไดอยางนอยรอยละ 80        
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคนถูกสุนัขสงสัยวาบากัดมาก หรือมีหัวสัตวพบเชือ้อยู  ซ่ึงจังหวดัสงขลาอยูในเกณฑ



ดังกลาว  เนื่องจากมีผูปวยติดตอกันมาเกือบทุกป และรอยละของการไดรับวัคซีน   ในสุนัขจากการศกึษาครั้งนี้  
ต่ํากวาการศึกษาของ  เกษร  แถวโนนงิว้ และคณะ  (8)        ซ่ึงศึกษาในพืน้ที่สาธารณสุขเขต 6 ป 2543      พบวา   
สุนัข ไดรับวัคซีนรอยละ 74.9     ใกลเคียงกับการศึกษาของ ธนวัน  ชาแสงบงและคณะ (9)   ในเขต 5  ป 2544   
ที่พบวา สุนัขไดรับวัคซีน รอนละ 53.89      และต่ํากวาการศึกษาของ   อรนาถ  วัฒนวงศ  และคณะ (12) ป 2546 
ในอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี ที่พบวา สุนัขไดรับวัคซีนปองกันโรครอยละ 71.8  สําหรับสาเหตุการไมได
รับวัคซีนของสัตวเจาของใหเหตุผลวา  ไมมีเวลา  ไมทราบวาจะไปฉีดที่ไหน และไมมีเจาหนาที่มาฉีดให 

 การสัมผัสโรคพิษสุนัขบา 
    สมาชิกครอบครัวของนักเรียนเคยถูกสุนขั  หรือแมวกดั  177  คน จากสมาชิกในครอบครัว

ประมาณ 2,289  คน  คิดเปนอัตราการถูกกดัรอยละ 7.7  โดยสวนใหญถูกกัดเปนแผลถลอกเลือดออก และแผล
ฉีกขาด ประมาณรอยละ 66    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อาริยะ  สัจจาวัฒนา และคณะ (6)   ที่ศึกษาในเขต 5           
พ.ศ. 2538  พบวาผูที่มาพบแพทยสวนใหญถูกกัดหรือขวนถึงขั้นมีเลือดออกรอยละ 75.0 สุรชัย      ศิลาวรรณ
และคณะ(7) ศึกษาในประชาชนทั่วไป  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2542 พบวา  มีผูถูกสัตวกัดเปนแผลเลือดออก    
รอยละ 68.75 ซ่ึงผูถูกกัดจะมีโอกาสปวยเปนโรคพิษสุนขับาได   ถาสุนัขหรือแมวมีเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบา  
และมีเพยีงครึ่งหนึ่งที่ไดลางแผลดวยน้ําและสบู     เพื่อเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตน      สําหรับสาเหตุที่ไมไป
รับการรักษากบัแพทย       หรือรับวัคซีน  สวนใหญใหเหตุผลวาไมมีเวลาและคิดวาสัตวไมเปนโรคเพราะมี
เจาของ ถึงแมวาสัตวจะไมไดรับวัคซีน ซ่ึงเหลานี้ลวนเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหเกิดโรคไดทั้งสิ้น  นบัวา
ประชาชนยังมคีวามเสี่ยงสูงที่จะเกดิโรคพษิสุนัขบาไดอีก  สอดคลองกับการศึกษาของ ธัญภา  จันทรโท และ
คณะ  (11) ศึกษาในประชาชนจังหวดับุรีรัมย พ.ศ. 2546 เกีย่วกับปจจยัทีม่ีผลตอการไมมารับวัคซีนฯ ของผูถูกกัด 
พบวา สาเหตทุี่ไมมารับวัคซีนสวนใหญไดแก  มีบาดแผล     เล็กนอย  เลือดออกไมมาก  สัตวมีอาการปกติ 

 นอกจากนี้  ยังมีขอสังเกตที่นาสนใจคือ  สัตวสวนใหญ  ที่กัดจะเปนสตัวที่มีเจาของถึงรอยละ 
59.9 แตถึงแมจะมีเจาของ     ถาเจาของไมเห็นความสําคญัของการนําสัตวไปฉีดวัคซีนก็มีผลในการควบคุมโรค
ก็ไมครอบคลุมเทาที่ควร    ถึงแมจะมีการศึกษาของ  ดารุณี  แดงหาญ  และคณะ (10)    ไดศึกษาระดบัภูมิคุมกัน
โรคพิษสุนัขบาในสุนัข  จังหวัดเลย พ.ศ. 2544 พบวา  สุนขัที่มีเจาของมีระดับภูมิคุมกนัสูงกวาสุนัขไมมีเจาของ 

       และหลังจากถูกสัตวกดัพบวาไมไดตดิตามสัตวหรือไดกําจดัสัตวตายกอน 10 วนั  ซ่ึงเปน
พฤติกรรมที่ไมถูกตอง    เนือ่งจากสัตวทีป่วยดวยโรคพิษสุนัขบาจะเสยีชีวิตภายใน 10  วัน  การสังเกตสัตวจะ
ชวยใหแพทยพิจารณาการใหวัคซีนไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ซ่ึงในเรื่องของสัตวที่กัดนี้    คอนขางแตกตางกับการศึกษาของ สุรชัย  ศิลาวรรณ  และคณะ (7) 
ในประชาชนจงัหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2542  พบวา  สุนขัที่กัดเปนสุนขัมีเจาของรอยละ 98.44    และสัตวที่กดั
ไดรับวัคซีนแลว    รอยละ 43.75  อรนาถ  วัฒนวงษ  และคณะ (12)  ซ่ึงศึกษาในอําเภอบางละมุง  จงัหวัดชลบุรี  
พบวาสุนัขที่กดัเปนสุนัขมีเจาของรอยละ 80   และผูถูกกดัไดติดตามอาการสัตวรอยละ 53.7      

 
 
 
 



 
 

      
  
                      
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 
1. ผลการศึกษาในนักเรียนระดับประถมศกึษา ซ่ึงเปนเยาวชนรุนใหมที่จะเปนผูใหญ   อันเปนกําลังสําคัญของ
ชุนชนตอไปในอนาคต   พบวา  ยังมีความรู  ความเขาใจเรื่องโรคพิษสุนัขบาในระดบัที่ตองปรับปรุง  เชน  
เขาใจวาโรคพษิสุนัขบาเปนแลวรักษาหายได    สุนัขที่เราเลี้ยงถึงแมไมไดฉีดยาก็ไมเปนโรคพิษสุนขับา และ
โรคพิษสนุัขบาจะเปนในสุนขัที่อายุมากกวา 1 ป  เปนตน   และเดก็นักเรียนก็อยูในครอบครัวและ
สภาพแวดลอมที่มีการเลี้ยงดูสุนัขและแมวอยางไมถูกตอง   เชน  เล้ียงสุนัขอยางปลอยธรรมชาติ  ไมนําสัตวไป
รับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขับา  เหลานี้จะเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนกัเรียนเกิดความเคยชินและเรยีนรูวาการ
กระทําดังกลาวเปนพฤตกิรรมที่เหมาะสม   และเปนเรื่องธรรมดา  ดังนั้นการใหความรูพื้นฐานเรื่องโรคพิษสุนัข
บาแกนกัเรียนเปนสิ่งสําคัญทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจากโรงเรียน  ครู  และสื่อที่เหมาะสม   รวมทั้งการบรรจุ
เร่ืองโรคพิษสุนัขบาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา    จะเปนแนวทางในการปองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในอนาคต 
2.  การจัดกจิกรรมในโรงเรียนเพื่อสรางความตระหนกัเรือ่งโรคพิษสุนัขบา   เชน  การสํารวจประชากรสุนัขใน
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูแลวนําขอมูลมาประมวลผล  วามีสุนัขอยูในชมุชนเทาไร  ฉดีวัคซีนแลวรอยละเทาไร 
เพื่อนําขอมูลนาํเสนอผานโรงเรียนและผูปกครองไปยังองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลนาจะเปนอีก
แนวทางหนึ่งที่จะชวยปองกนัควบคุมโรคพิษสุนัขบาโดยอาศัยการมีสวนรวมของชมุชน         
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 2.ผานการนําเสนอระดับประเทศ      ช่ือการจัดประชุม สัมมนาวิชาการกรมควบคุมโรค   
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 3ผานการนําเสนอระดับตางประเทศ   ช่ือการจัดประชุม……………วันเดือนปที่นําเสนอ………… 

6.ระดับการตีพิมพผลงานวิจัยที่จัดทําโดยสคร 12 

 1.ตีพิมพระดับเขต               ช่ือเอกสารที่ตีพิมพ………………วันเดือนปที่ตีพิมพ……………… 

 2.ตีพิมพระดับประเทศ    ช่ือเอกสารที่ตีพิมพ………………วันเดือนปที่ตีพิมพ……………… 

 3ตีพิมพตางประเทศ    ช่ือเอกสารที่ตีพิมพ………………วันเดือนปที่ตีพิมพ……………… 

7  มีการนําผลงานวิชาการของสคร 12 ไปประยุกตใชโดยการนําไปเปน 

1.แนวทาง 2.คูมือ  3.นโบบาย 4.กฎ  5.ระเบียบ  

 6. ตัวแบบ 7.นวตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ฐานขอมูลท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

กลุมงาน/ฝาย…………………………..งาน…………………….. 

ช่ือเรื่องวิจัย……………………………………………………….. 
 



1. ช่ือ…………………………………………………..นามสกุล………………………………………… 

2. ที่อยูปจจุบัน…………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท…………………………………… โทรสาร………………………………………………….. 

3. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน…………………………………………………………………………………. 

สถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท………………………………………… โทรสาร…………………………………………….. 

4. ประวัติการศึกษา 
1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

5.    ประสบการณในการทํางาน 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

6.    ผลงานทางการวิจัย 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………….. 

7.    คติประจําใจ / ขอคิดในการดําเนินชีวิต…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………………. 

8. ระดับการเปนที่ปรึกษา 

ในหนวยงาน  นอกหนวยงาน  ตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

3.แบบบันทึกขอมูลเพื่อการคนควาทางวิชาการ 
กลุมงาน/ฝาย.............................   งาน…………………….. 

1. มีขอมูลสําหรับการคนควาทางวิชาการ                1.1 ภายในประเทศ      1.2 ตางประเทศ 

2. ประเภทของฐานขอมูลเพื่อการคนควา    

 2.1 สื่อสิ่งพิมพ   



ช่ือสื่อสิ่งพิมพ……………………ปที่ตีพิมพ……………………… 

ช่ือหนวยงานที่ทําการศึกษาวิจัย………………………………………………... 

   ช่ือเรื่อง…………………………………………………………………………… 

 2.2.website   

ช่ือwebsite…………………………………………… 

ช่ือหนวยงานที่ทําการศึกษาวิจัย……………………………….………………. ช่ือเรื่อง

วิจัย……………………………………………………………………… 

 2.3วิทยุ   

ช่ือรายการ………………. 

ชวงเวลาที่ทําการเผยแพร…………….. 

คลื่นความถี่…………………………………… 

 2.4.โทรทัศน  

ช่ือรายการ………………. 

ชวงเวลาที่ทําการเผยแพร…………….. 

คลื่นความถี่……………………………………  

 2.5อื่นๆ ระบุ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.แบบบันทึกจํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการตรวจสอบกอนการตีพิมพ 
กลุมงาน/ฝาย…………………………..งาน…………………….. 

ช่ือเรื่องวิจัย……………………………………………………….. 

1. การตรวจสอบผลงานวิจัยกอนการตีพิมพ 

 1 ไมมีการตรวจสอบ                                         

 2 มีการตรวจสอบ 

 2.1  ตรวจสอบโดยบุคลากรในหนวยงาน            

ช่ือผูตรวจสอบ…………………………………………………………………คุณวุฒิ………………. 



ขอเสนอแนะ / ขอแกไข……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2  ตรวจสอบโดยบุคลากรนอกหนวยงานระดับเขต         

ช่ือผูตรวจสอบ………………………………………………………………….คุณวุฒิ……………….. 

ขอเสนอแนะ / ขอแกไข……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.3 ตรวจสอบโดยบุคลากรนอกหนวยงานระดับประเทศ      

ช่ือผูตรวจสอบ………………………………………………………………….คุณวุฒิ……………… 

ขอเสนอแนะ / ขอแกไข………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.แบบบันทึกขอมูลแหลงทุน 

กลุมงาน/ฝาย…………………………..งาน…………………….. 

 

ที่มาของแหลงทุน  1. แหลงทุนภายในกรมควบคุมโรค  

 ช่ือ/สถานที่แหลงทุน……………………………………………………………….. 

สถานที่ติดตอ………………………………………………………………………งบประมาณที่

สนับสนุน…………………………………………………………..ระยะเวลา

สมัคร……………………………………………………………….… 

 รายละเอียดอื่นๆระบุ………………………………………………………………. 

 



 2. แหลงทุนภายนอกกรมควบคุมโรค  

ช่ือ/สถานที่แหลงทุน…………………………………………………………………งบประมาณที่

สนับสนุน……………………………………………………………..ระยะเวลา

สมัคร……………………………………………………………….… 

รายละเอียดอื่นๆระบุ………………………………………………………………. 

 

  3. แหลงทุนภายนอกประเทศ  

ช่ือ/สถานที่แหลงทุน…………………………………………………………………งบประมาณที่

สนับสนุน ……………………………………………………………..ระยะเวลา

สมัคร……………………………………………………………….… 

รายละเอียดอื่นๆระบุ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.แบบบันทึกผลการวิจัยท่ีถูกทวงติงหลังตีพิมพเผยแพร 
กลุมงาน/ฝาย…………………………..งาน…………………….. 

ช่ือเรื่องวิจัย……………………………………………………….. 

1. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

 1ไมมีการตีพิมพเผยแพร   

  2มีการตีพิมพเผยแพร  ช่ือวารสารที่ไดรับการตีพิมพ…………………………… 

2.   การทวงติงหลังการตีพิมพเผยแพร 

1ไมมีการทวงติงหลังการเผยแพร    2 มีการทวงติงหลังการตีพิมพเผยแพร   

2.1 ช่ือผูทวงติง……………………………………………………………………………………..  

2.2 คุณวุฒิ…………………………………………………………………………………………. 

2.3ขอแกไข / ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.แบบบันทึกการมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล 

กลุมงาน/ฝาย…………………………..งาน…………………….. 
 

1.  ช่ือเรื่องวิจัย…………………………………………….. 

2.  กลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยพัฒนารูปแบบ 

     1 ผูรวมวิจัย 

 ช่ือ สกุล…………………………………………………… 

 สถานที่ทํางาน…………………………………………….. 

     2 คณะกรรมการวิจัย 

     3 ที่ปรึกษานอกองคกร 

 ช่ือ สกุล…………………………………………………… 

 สถานที่ทํางาน…………………………………………….. 

3. ชองทางที่เปดโอกาสใหกลุมบุคคลที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดขอมูล 

     1  แบบสอบถามความคิดเห็น 



     2  โทรศัพทหรือโทรสาร 

     3  ประชุมรับฟงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 


