เลขที่แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
************************************************************************************************************
คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน
ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขอความกรุณาให้ท่านตอบคำถามเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนตำบลเมืองพล และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากท่านครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บไว้
เป็นความลับ จะสรุปผลเป็นภาพรวมและเผยแพร่ในรูปแบบทางวิชาการเท่านั้น
โปรดเติมคำในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย ✓ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริง โดยเลือกเพียงคำตอบ
เดียวให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชน
จำนวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 44 ข้อ
-การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5 ข้อ
-ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 12 ข้อ
-ทักษะการสื่อสารในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 6 ข้อ
-ทักษะการตัดสินใจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 8 ข้อ
-ทักษะการจัดการตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 6 ข้อ
-การรู้เท่าทันสื่อในในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 7 ข้อ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 7 ข้อ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
กลุ่มพัฒนาองค์กรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ

............................................ปี (ปีเต็ม)

3. สถานภาพ

 1) โสด
 3) หม้าย

 2) สมรสคู่
 4) หย่าร้าง/แยกกันอยู่

4. ระดับการศึกษา

 1) ประถมศึกษา
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5) ปริญญาตรี

 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 4) อนุปริญญา/ปวส.
 6) สูงกว่าปริญญาตรี

5. อาชีพหลัก

 1) เกษตรกรรม
 3) ค้าขาย
 5) นักเรียน /นักศึกษา

 2) รับจ้างทั่วไป
 4) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 6) พ่อบ้าน/แม่บ้าน

6. รายได้ต่อเดือน

...................................................บาท

7. ประวัติคนในครอบครัวถูกสุนัข/แมวกัด

1) ไม่เคยถูกกัด

2) เคยถูกกัด
1

ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2.1 การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับท่าน โดยเลือกเพียงคำตอบเดียวให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ความถี่ในการปฏิบัติ
ข้อที่

ประเด็น

1.

ท่านสามารถเลือกแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองบ่อยครั้ง
เพียงใด
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต จนได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ บ่อยครั้งเพียงใด
ท่านมีปัญหาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจาก
แหล่งต่างๆ เช่น จากสื่อสิ่งพิมพ์หรืออินเตอร์เน็ต บ่อยครั้ง
เพียงใด
ท่ า นสามารถตรวจสอบข้อมู ล เกี่ย วกับ การปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือการเข้ารับบริการสุขภาพจาก
อิน เตอร์เน็ต หรือเจ้าหน้ าที่สาธารณสุข เพื่ อให้ ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ บ่อยครัง้ เพียงใด
ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
จนเชื่อว่า ข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือ บ่อยครั้งเพียงใด

2.
3.
4.

5.

ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง

นานๆ
ครั้ง

ไม่ได้
ปฏิบัติ/
ไม่เคย

2.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรงกับท่าน โดยเลือกเพียงคำตอบเดียวให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ข้อความ
แมว ค้างคาว วัว กระบือ สามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อสู่คนได้ หากท่านถูกสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเลีย ข่วน หรือกัด
เมื่อท่านถูกสุนัข/แมวกัด ต้องล้างแผลด้วยน้ำสบู่และใส่ยาเบตาดีนทันที แล้วจึงไปพบแพทย์
หากท่านถูกสุนัข/แมวที่มีเจ้าของกัด ไม่จำเป็นต้องไปรับวัคซีนก็ได้
สุนัขและแมวที่มีอายุ 2-4 เดือน ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการป้องกันการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าได้
โรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาให้หายได้ หากป่วยแล้วเสียชีวิตทุกราย
สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่มีอาการดุร้ายและหงุดหงิด
ผู้ที่ทำการชำแหละโค หรือกินเนื้อโค กระบือดิบๆ ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสป่วยเป็นโรค
พิษสุนัขบ้าได้
เมื่อถูกสุนัข แมว กัด ข่วน ควรกักขังสุนัขไว้สังเกตอาการอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วัน
เด็กและสตรีมีครรภ์ สามารถฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
การปฏิบัติตัวโดยไม่แหย่ ไม่เหยียบ ไม่ไปแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า ไม่หยิบจานข้าว
ขณะสุนัขกำลังกิน และ ไม่ยุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติ เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกัด

ใช่

ไม่ใช่
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2.3 ด้านทักษะการสื่อสารในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างขวามือที่ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงช่องเดียว
ข้อที่

ข้อความ

1.

ท่านอ่านเองหรือฟังคำแนะนำเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากบุคคล
ต่าง ๆ แล้วพบว่า ตนเองไม่ค่อยเข้าใจ เนื้อหานั้นบ่อยครั้งแค่ไหน
ท่านเล่าเรื่อง พูดคุย อ่านหรือเขียนข้อมูลการปฏิบัติตนการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้ครอบครัว เพื่อนหรือผู้อื่นได้รู้บ่อยครั้งแค่ไหน
ท่ า นโน้ ม น้ า วให้ บุ ค คลอื่ น ยอมรั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ แนะนำให้
สามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้บ่อยครั้งแค่ไหน
ท่านพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เพื่อป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าได้บ่อยครั้ง
แค่ไหน
ท่านสามารถชักชวนเพื่อนบ้านให้ดำเนินการพาสุนัข แมวที่เลี้ยงพาไป
ฉีดวัคซีนตามเวลาที่กำหนด ได้บ่อยครั้งแค่ไหน
ท่านติดตามรับฟังข่าวสาร สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำมา
เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคได้บ่อยครั้งแค่ไหน

2.
3.
4.
5.
6.

ระดับในการปฏิบัติ
นานๆ ไม่ได้
ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง
ครั้ง ปฏิบัติ

2.4 ด้านทักษะการตัดสินใจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างขวามือที่ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงช่องเดียว
ข้อที่

ข้อความ

1.

ท่านตัดสินใจเลือกวิธีที่ เหมาะสมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สมาชิกในครอบครัวท่านเอง
ท่านตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) ที่เลี้ยงในบ้านของท่านทุกตัวไป
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 1 ครั้ง
ท่านตัดสินใจจัดหา/ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไว้ประจำบ้าน
ท่านตัด สิน ใจไปหาหมอ เมื่อถูกสุ นัข แมว กัด ข่วนเลี ยแผล และรับ
วัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจนครบตามกำหนด
เมื่อเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือฉีดวัคซีน สุนัข แมวไม่มีเจ้าของในชุมชน
ท่านตัดสินใจเข้าร่วมทันที
เมื่อทราบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในละแวกใกล้บ้าน ท่านจะรีบ
แจ้งสมาชิกในบ้านให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และป้องกันโรคทันที
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยงานจัดขึ้น
เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านและครอบครัว
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนใกล้เคียงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้
ท่านตัดสินใจปฏิบัติตามคาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (อย่าแหย่
อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับของการตัดสินใจ
ทุก
ครั้ง

บ่อย
ครั้ง

บางครั้ง

นานๆ
ครั้ง

ไม่ได้
ปฏิบัติ
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2.5 ด้านทักษะการจัดการตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างขวามือที่ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงช่องเดียว
ระดับในการปฏิบัติ

ข้อที่

ข้อความ

1.

ท่านเห็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนบ้านเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจึงนำมาสร้าง
แนวทางในการป้ องกัน โรคพิษสุนัขบ้ าให้ กับสมาชิกในครอบครัว
ท่านเอง
ท่านมีวิธีในการดูแลสุนัข แมวที่เลี้ยงในบ้านของท่านครบทุกตัวเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ท่านมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อโดนสุนัข แมวกัด ข่วน
ท่ านคอยควบคุ ม ติ ด ตามการฉี ด วัค ซี น สุ นั ข แมวที่ เลี้ ย งไว้ต าม
กำหนด ปีละ 1 ครั้ง
ท่านพูดคุยตักเตือนกันในครอบครัว ให้ปฏิบัติตามหลักคาถา 5 ย.
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ
อย่ายุ่ง)
ท่ านสร้ า งเครื อ ข่ ายและประสานความร่ว มมื อ กั บ เพื่ อ นบ้ า นใน
ชุมชนใน การช่วยกันเฝ้าระวัง และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

2.
3.
4.
5.
6.

ทุก
ครั้ง

บ่อย
ครั้ง

บาง นานๆ ไม่ได้
ครั้ง ครั้ง ปฏิบัติ

2.6 ด้านการรู้เท่าทันสื่อในในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างขวามือที่ตรงกับคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงช่องเดียว
ระดับการเห็นด้วย
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้อความ

มากที่สุด มาก

ปาน
กลาง

น้อย น้อยที่สุด

เมื่อได้รับคำแนะนำ จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่านจะต้องแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้
ตนเอง
ท่ า นวิ เคราะห์ ถึ ง ผลดี ผลเสี ย ในการปฏิ บั ติ ต นตามคำแนะนำจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะลงมือทำ
โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุของกรมควบคุมโรค สโลแกน “คาถา 5 ย.
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”(อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง)
สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ให้ความรู้ เรื่อง “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา
หาหมอ” และสโลแกน “คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (อย่าแหย่
อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง)
สื่อสปอตวิทยุ เรื่อง คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ท่านมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบนสื่อจากแหล่งที่เชื่อถือ
ได้ ก่อนนำมาปฏิบัติและแนะนำต่อเพื่อนบ้าน
ท่านนำข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ มาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางที่
ปฏิบัติได้ง่ายและเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้
ปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นสม่ำเสมอ มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
ไม่เคยปฏิบัติเลย หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นเลย
ข้อที่

ประเด็น

1.

ตัวท่าน หรือเคยแนะนำคนรู้จักให้พาสุนัข/แมวไปฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปี
ตัวท่าน หรือเคยแนะนำคนรู้จักให้ พาลูกสุนัขอายุ 2-3 เดือนขึ้น ไป
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หากถูกสุนัข/แมวกัดหรือข่วนจะล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้ง
หากท่านถูกสุนัข/แมวกัด ต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบ
หากท่านถูกสุนัข/แมวกัด ต้องกักสุนัขหรือแมวเพื่อดูอาการสัตว์ 10 วัน
หากท่านมีแผลที่ผิวหนังและสัมผัสเนื้อสมองสัตว์และ หรือชำแหละ
ซากสัตว์ ต้องรีบล้าง และไปพบแพทย์ฉีดวัคซีน
ท่านชอบเล่น หรือหยอกล้อกับสุนัข/แมวที่ไม่ใช่ของตัวเอง

2.
3
4.
5.
6.
7.

ปฏิบัติเป็น
ประจำ

ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง

ไม่เคย
ปฏิบัติเลย
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