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จันทรสมร ธนบัวศรี: การประเมินความรู เจตคติ และการปฏิบัติในการปองกัน
รคมาลาเรียของประชากรในอําเภอปากซอง จังหวัด จําปาสั ก ประเทศลาว.
(ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE
REGARDING MALARIA PREVENTION TOWARDS POPULATION IN
PAKSONG DISTRICT, CHAMPASACK PROVINCE, LAO PDR).
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วิทยานิพนธหลัก: เนาวรัตน กาญจนาคาร, 108 หนา
การวิจยั เชิงสํารวจเพื่อประเมินความรู เจตคติ และการปฏิบัติในการปองกันโรคมาลาเรีย
ของประชากรในอําเภอปากซอง จังหวัดจําปาสัก ประเทศลาว ประชากรที่สํารวจมีจํานวนทั้งสิ้น
410 คน มีชว งอายุระหวาง 15 ถึง 60 ป ระยะเวลาที่ศกึ ษาอยูใ นชวงวันที่ 1 ถึง 30 มกราคม พ. ศ.
2552 การสํารวจครั้งนี้ทําโดยการใชแบบสอบถาม และวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติดวยไค สแควร จากการศึกษาพบวาประชากรรอยละ 59.1 มีความรูเกี่ยวกับโรคมาลาเรียเปนอยางดี รอยละ
33.2 มีเจตคติที่ดี แตมีประชากรที่มีการปฏิบัติในการปองกันโรคมาลาเรียอยูในระดับดีเพียงรอยละ
5.7 จากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัว ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่
สถานภาพการสมรส และการเคยรับรูเรื่องโรคมาลาเรีย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความรู
เกี่ยวกับโรคมาลาเรียของประชากรในอําเภอปากซอง (P<0.001, P<0.001, P<0.001, P<0.001,
P=0.007 และ P<0.001 ตามลําดับ) นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางเจต
คติกับอาชีพ รายไดของครอบครัวกับระดับการศึกษา และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่กับระดับ
การศึกษา (P<0.001, P<0.001, P=0.002 ตามลําดับ) สําหรับการปฏิบัติในการปองกันโรค
มาลาเรียพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอาชีพ รายไดของครอบครัว และเพศ (P<0.001,
P<0.001, P=0.017 ตามลําดับ) โดยสรุปการจัดโปรแกรมการใหความรูเกีย่ วกับสุขภาพโดยเนน
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมจะชวยเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ เจตคติ และมีการปฏิบัติในการปองกัน
โรคมาลาเรียใหดียิ่งขึน้
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A cross-sectional study was conducted on 1 - 30 January 2009 to assess the current
stat of knowledge, attitude, and practice (KAP) regarding malaria prevention towards
population in Paksong district, Champasack province, Lao People’s Democratic
Republic (Lao PDR). Four hundred and one subjects age 16 - 60 were recruited in this
study and a structure questionnaire was used to gathers the data. Chi-square was used
for analyze association between independent and dependent variables. The result
shows that 59.1% of respondents had good knowledge, 33.2% had good attitude while
only 5.7% had good practice regarding malaria prevention. The study found that
education, occupation, monthly family income, length of stay, marital status and ever
hearing of malaria were significantly associated with knowledge on malaria
prevention (p < 0.001, p < 0.001, p < 0.001, p < 0.001, p = 0.007 and p < 0.001,
respectively), highly significant association were also found between attitude and
occupation, monthly family income, length of stay and education (p < 0.001, p <
0.001, p = 0.002, p = 0.020, respectively). Moreover, there are strong association
between occupation, monthly family income and gender with practice on malaria
prevention (p < 0.001, p < 0.001, p = 0.017, respectively). In conclusion health
education program with community participation should be emphasized in order to
improve the knowledge, attitude, and practice regarding malaria prevention.
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