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บทคัดย่อ
		 การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นการวิจัยแบบส�ำรวจภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ และ
วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กลุม่ ตัวอย่างได้จากการสุม่ หลายขัน้ ตอน
จากหั ว หน้ า ครั ว เรื อ นหรื อ แกนน� ำ สุ ข ภาพประจ� ำ ครอบครั ว มี ข นาดตั ว อย่ า ง 418 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้อยละ ไคว์สแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
		 ผลการศึกษา พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีต�่ำกว่าครึ่งเล็กน้อย ร้อยละ 46.2 โดยมีการร่วมปฏิบัติกิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 50.7 รองลงมาการท�ำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายและการร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ร้อยละ 50.5 และ 39.5 ตามล�ำดับ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทุ่งใหญ่ อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
***อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
*

**
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มี เพศและตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกได้แก่อายุ (r=0.110) ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก (r= 0.134) ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (r=0.196)
การมีทกั ษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (r=0.248) และการได้รบั ข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก (r=0.529) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ คือ รายได้ครอบครัว (r= - 0.147) ส่วนตัว แปรที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (p-value>0.05) คือ
สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษา ประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว ในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมา เจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการรับรู้ทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
		 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จะต้อง ก�ำหนดมาตรการที่ค�ำนึงถึง ทั้ง ปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ และ ปัจจัยเสริม
ค�ำส�ำคัญ: การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, การมีส่วนร่วมของประชาชน
Abstract
		 The objective of this cross sectional survey research was to study the
people participation on dengue hemorrhagic fever prevention and control in
Sisaket Province. The sample consisted of 418 family leader or representative
selected by Multi-Stage random sampling. The instrument used for data collection
was a questionnaire .Statistics used to analyze data were frequency, percentage,
mean, standard deviation, Chi-square test and Pearson’s product moment
correlation coefficient.
		 The results of studies showed that the people participation on dengue
hemorrhagic fever prevention and control was nearly half (46.2 percents) to a
great extent, by the common practice to prevent disease (50.7 percent), followed
by the destroy mosquito breeding and the plan for dengue prevention and
resolution (50.5 and 39.5 percents) respectively. The variables were significantly
correlated with the people participation on dengue hemorrhagic fever prevention
and control (p-value < 0.05) consist of sex, positive significantly namely, age
(r= 0.110) , knowledge on dengue hemorrhagic fever prevention (r = 0.134),
resource availability and resource utilization (r=0.196) and skills on dengue
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hemorrhagic fever prevention (r=0.248), information received with dengue
hemorrhagic fever prevention (r=0.529) and negative significantly namely, family
income (r = - 0.147). The rest were not significantly correlated (p-value>0.05)
namely, marital status,occupation,education, family member sickness on dengue
hemorrhagic fever within 1 year, attitude toward dengue hemorrhagic fever
prevention and perceived related to motivation on dengue hemorrhagic fever
prevention.
		 Promoting participation at individual, household and community levels
to improve prevention and control on dengue hemorrhagic fever should be focus
on the predisposing, enabling factors and reinforcing factors that correlated with
the people participation on dengue hemorrhagic fever prevention and control.
Keywords : Dengue Hemorrhagic Fever Prevention and Control, People
			 Participation,
ความส�ำคัญของปัญหาวิจัย
โรคไข้ เ ลื อ ดออกเป็ น โรคติ ด ต่ อ น� ำ โดย
แมลงที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายระดับชาติและเป็น
ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ก ารด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น
ควบคุมโรค ได้ก�ำหนดให้เป็นความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน (แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อน�ำโดย
แมลงระดับชาติ ,2555 –2559) การเน้นไปที่การ
ควบคุมยุงลายทีเ่ ป็นพาหะน�ำโรคเป็นมาตรการใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกนั้นจะ
ไม่สามารถ ประสบผลส�ำเร็จได้ถ้าหากขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่จะท�ำให้การรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกบรรลุเป้าหมายและหมดไปจาก
ชุมชนนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทค โนโลยีและสิง่ แวดล้อม
เป็นต้น ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
ในด้านทรัพยากร ก�ำลังคน และ งบประมาณ
ตลอดจนการสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
มีการด�ำเนินการรณรงค์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป จากประสบการณ์ในอดีตปรากฏว่าการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยหน่วยงานสาธารณสุข
ทุกระดับอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้
หรืออาจบังเกิดผลเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ จึงต้อง
อาศัยการมีสว่ นร่วมของประชาชน (การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนเพื่อควบคุมยุงลาย, 2555) ดังจะ
เห็ น ได้ ว ่ า สถานการณ์ โ รคไข้ เ ลื อ ดออกของ
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553
ทั้ ง อั ต ราป่ ว ยและอั ต ราตาย ยั ง คงมี แ นวโน้ ม
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เพิม่ ขึน้ โดยในปี 2549 มีอตั ราป่วย 74.89 ต่อแสน
ประชากร เพิ่มขึ้นเป็น183.59 ต่อแสนประชากร
ในปีพ.ศ. 2553 ส่วนอัตราตายในปี 2549 จาก
0.09 ต่อแสนประชากร เพิม่ ขึน้ เป็น 0.22 ต่อแสน
ประชากรในปี 2553 ทั้ ง นี้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์
การควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2554 – 2559
มีเป้าหมายลดอัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.12
(แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อน�ำโดยแมลงระดับชาติ
,2555 –2559) ซึ่งปัจจุบันหลายจังหวัดได้หาวิธี
การควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนมีรูปแบบต่าง ๆ คือ (1) การรณรงค์โดย
การระดมความร่วมมือของผู้น�ำชุมชน นักเรียน
กลุ ่ ม กิ จ กรรม และประชาชนเพื่ อ ก� ำ จั ด แหล่ ง
เพาะพันธุ์ของยุงลายในชุมชนเป็นครั้งคราว หรือ
ในเทศกาลต่างๆ (2) การร่วมมือกับโรงเรียนใน
การสอนนั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู ้ เรื่ อ งการควบคุ ม
ยุงลาย และมอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนก�ำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน
อาจด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอตลอดทั้งปีหรือ
เป็นครั้งคราวร่วมกับการรณรงค์ (3) การจัดหา
ทรายก�ำจัดลูกน�้ำมาจ�ำหน่ายในกองทุนพัฒนา
หมูบ่ า้ นในราคาถูก บางแห่งอาจจัดอาสาสมัครไป
ส�ำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือนและ
ใส่ ท รายก�ำจัดลูก น�้ำให้เ ป็นประจ�ำ โดยคิ ด ค่ า
บริการราคาถูก การด�ำเนินงานในรูปแบบดังกล่าว
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของปัญหาและ
แก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง ควรจะได้รบั การส่งเสริมและ
ปฏิบตั ใิ ห้แพร่หลายมากทีส่ ดุ โดยเน้นปัจจัยส�ำคัญ
คือ ความครอบคลุม สม�่ำเสมอ และต่อเนื่อง การ
กระตุน้ เตือนให้ประชาชนตืน่ ตัวในการควบคุมโรค
ให้การสนับสนุนทรัพยากรหรือเข้าร่วมกิจกรรม

การควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน มีแหล่ง
ทรั พ ยากรองค์ ก รบุ ค ลากรและความคล่ อ งตั ว
ที่จะจัดหารูปแบบความร่วมมือภายในท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุม
โรคโดยประชาชนในท้ อ งถิ่ น อย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
มีประสิทธิภาพ (การมีสว่ นร่วมของประชาชนเพือ่
ควบคุมยุงลาย, 2555) จากผลการประชุม เพื่อ
วิ เ คราะห์ ภ าพอนาคตโรคติ ด ต่ อ น� ำ โดยแมลง
ปี2555–2559 ระบุเกี่ยวกับที่มาของภัยคุกคาม
ของโรคไข้ เ ลื อ ดออกที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเกิ ด แหล่ ง
เพาะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลาย เช่น มรสุม ฝนตกต่อเนื่อง
น�ำ้ ท่วมและขาดการบริหารจัดการทีด่ ใี นเรือ่ งขยะ
ชุมชนมีภาชนะเหลือใช้ทอี่ าจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ในชุมชนประชาชนขาดการปฏิบัติในการป้องกัน
โรคที่ดี (แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ระดับชาติ ,2555 – 2559)
ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือด
ออกที่สามารถน�ำมาใช้กับคนได้อย่างสมบูรณ์
เพราะฉะนั้นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกที่ ดีที่ สุ ดจึ ง อยู ่ ที่ ก ารท� ำ ลายและการก� ำ จั ด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลายซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ตั ว หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนบุคคลหรือ
ชุมชนโดยตรง (ส�ำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
กรมควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ กระทรวงสาธารณสุ ข ,
2545) ข้ อ มู ล จากคาดการณ์ ก ารระบาดและ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อก
และไข้เดงกีประเทศไทย พ.ศ. 2554 ตามอัตรา
ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ของการแบ่งกลุ่มจังหวัด
พบว่า จังหวัดศรีสะเกษมีอัตราป่วยมากกว่า 10
ต่อประชากรแสนคนคือมีอัตราป่วย 11.55 ต่อ
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ประชากรแสนคน(คาดการณ์ ก ารระบาดและ
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อกและ
ไข้เดงกีประเทศไทย,2554) นอกจากนีก้ ารระบาด
ของโรคไข้ เ ลื อ ดออกมี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ที่ มี
มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการระบาด และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนและองค์กรต่างๆ แต่
การด�ำเนินงานที่ผ่านมาก็ยังไม่เกิดผลที่แน่ชัด
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เพื่อน�ำผลการ
วิจยั มาเป็นแนวทางก�ำหนดรูปแบบและกลวิธกี าร
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามนโยบาย
ของประเทศ
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ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
2. ปัจจัยน�ำด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เจตคติต่อการป้องกัน
โรคไข้ เ ลื อ ดออก และการรั บ รู ้ ท างสุ ข ภาพที่
สัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
มีความสัมพันธ์ กับ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ความพอเพียงของ
ทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และ
การมี ทั ก ษะที่ ถู ก ต้ อ งในการใช้ ท รั พ ยากรใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์ กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข่าวสาร
เพื่ออธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ ย วกั บ โรคไข้ เ ลื อ ดออกมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ และวิเคราะห์ความ ควบคุมโรคไข้เลือดออก
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัย
เสริ ม กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
น�ำแนวคิด PRECEDE Model ของกรีน
และกรูเตอร์ (Green & Kreuter.1999) ขั้นตอน
สมมติฐานทางการวิจัย
ที่ 4 ซึ่งอธิบายว่า การประเมินทางด้านการศึกษา
1.ปัจจัยน�ำด้านประชากรและสังคมได้แก่ และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษา (Educational and Ecology Assessment)
รายได้ครอบครัว และประวัติการเจ็บป่วยของ มาประยุ ก ต์ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวคิ ด การศึ ก ษา
สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การมี ตามแผนภูมิที่ 1
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ตัวแปรอิสระ				
ปัจจัยนำ�
ด้านประชากรและสังคม
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิก
ในครอบครัว
ด้านจิตวิทยา
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
เจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก
การรับรู้ทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปัจจัยเสริม
การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ตัวแปรตาม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- การทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- การร่วมปฏิบัติกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
- การร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางป้อง
กันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ปัจจัยเอื้อ
ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
การมีทักษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั แบบส�ำรวจ
ภาคตั ด ขวาง (Cross-Sectional Survey
Research) เก็บข้อมูล ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง
ที่ ก� ำ หนด ประชากรศึ ก ษา (Reference
Population)เป็นประชาชนที่ อาศัยในเขตจังหวัด
ศรีสะเกษ ที่ขึ้นทะเบียนตามฐานข้อมูล JHCIS
(Java Health Centre Information Service)
ประจ� ำ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล ใน
จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ในกลุ่มหัวหน้าครอบครัว
หรือแกนน�ำสุขภาพประจ�ำครอบครัว จ�ำนวน
902,614 หลังคาเรือน กลุ่มตัวอย่าง (Samples)
เป็นกลุ่มหัวหน้าครอบครัวหรือแกนน� ำสุขภาพ
ประจ� ำ ครอบครั ว จ� ำ นวน 418 หลั ง คาเรื อ น
หลั ง คาเรื อ นละ 1 คน ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นจั ง หวั ด
ศรีสะเกษ ที่ขึ้นทะเบียนตามฐานข้อมูล JHCIS
(Java Health Center Information Service)
ประจ� ำ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลใน
จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้เกณฑ์การคัดผู้ยินยอม
ตนให้ท�ำการวิจัย (Inclusion Criteria) ดังนี้ (1)
เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือ แกนน�ำสุขภาพประจ�ำ
ครอบครัว (2) มีอายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไปทัง้ เพศหญิง
และเพศชาย (3) เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอด
ระยะเวลาในช่วง1ปีที่ผ่านมา (มกราคม 2554ธันวาคม 2554) ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
(4) สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยและยินดีให้
ความร่วมมือในการท�ำวิจยั (5) เป็นผูท้ ไี่ ม่มปี ญ
ั หา
ในการสื่ อ สารและการรั บ รู ้ ขนาดตั ว อย่ า ง
(Sample size) ค�ำนวณด้วยสูตรการค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่างของเดเนี่ยล (Daniel E.Griffiths)
ได้ขนาดตัวอย่าง 349 คน แต่เพือ่ ให้ขนาดตัวอย่าง
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มีความครอบคลุม และมีความน่าเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้
จึ ง เพิ่ ม ขนาดตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 20 เป็ น ขนาด
ตัวอย่าง 418 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling
Technique) จังหวัดศรีสะเกษมี 22 อ�ำเภอ แบ่ง
เป็ น 4 โซนสาธารณสุ ข ตามลั ก ษณะทาง
ภูมิประเทศ และเขตการนิเทศงานสาธารณสุข
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (MultiStage Random Sampling) โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธี
จับฉลาก ดังนี้ (1) สุม่ 1 อ�ำเภอ จาก เขตสาธารณสุข
แต่ละเขต (2) สุ่ม 2 ต� ำบลจากแต่ละอ�ำเภอ
(3) สุ่ม 1 หมู่บ้าน จากแต่ละต�ำบล (4) สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน ตามสัดส่วนประชากร
แต่ละแห่ง (Proportional Stratified Random
Sampling) รวมขนาดตัวอย่าง 418 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม (Questionnaires) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
และ มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา ความตรงของเนือ้ หา ก่อนทีจ่ ะน�ำไปทดลอง
ใช้ กับประชาชนในชุมชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 30 ราย และมีค่าความเชื่อมั่น (R) ดังนี้
ส่วนที่ 1. ปัจจัยน�ำด้านจิตวิทยาความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก (R=0.72) เจตคติต่อการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก (R= 0.72) การรับรู้ทางสุขภาพที่
สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
(R= 0.79) ส่วนที่ 2. ปัจจัยเอือ้ ความพอเพียงของ
ทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (R=
0.73) การมี ทั ก ษะในการใช้ ท รั พ ยากรในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก (R = 0.72) ส่วนที่ 3.
ปั จ จั ย เสริ ม การได้ รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก (R = 0.90) การเก็บ
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รวบรวมข้อมูล ก่อนการด�ำเนินการ เก็บรวบรวม
ข้อมูล เสนอและผ่านการพิจารณาและอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(MUPH
2012-139)จากนัน้ ติดต่อประสานงานกับสาธารณ
สุข อ�ำเภอในเขตรับผิดชอบ มีการอบรมผูช้ ว่ ยวิจยั
10 คน 1วันและทดสอบให้มีความเข้าใจการ
สอบถามตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 เดือนโดย
แบ่งผู้ช่วยวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับผู้วิจัยในวัน
เดียวกัน สอบถามในหมู่บ้านต่างๆทั้ง 8 หมู่บ้าน
แบ่งหลังคาเรือนให้ใกล้เคียงกันแนะน�ำตัวพร้อม
อธิบายโครงการวิจัยด้วยวาจาตามเอกสารชี้แจง
ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั เข้าใจถึงสิทธิในการตอบรับ
หรือปฏิเสธ ผลของค�ำตอบหรือข้อมูลทุกอย่างเป็น
ความลับและน�ำมาใช้เฉพาะการศึกษาเท่านัน้ จาก
นัน้ ให้ผยู้ นิ ยอมตนทุกรายลงนาม สมัครใจให้ขอ้ มูล
ในหนังสือยินยอมตนให้ท�ำการวิจัย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ใช้สถิติพรรณนา
ค�ำนวณหาค่า ความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviations) ค่าสูงสุด (Maximum)
และค่ า ต�่ ำ สุ ด (Minimum) สถิ ติ วิ เ คราะห์
(Analytical Statistics) ใช้สถิติทดสอบ ความ
สัมพันธ์แบบไคสแวร์ (Chi-square test และ
ใช้ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’ s Product Moment Correlation
Coefficient)

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยน�ำด้านประชากรและสังคม
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ร้อยละ 67.7 และ 32.3ตามล�ำดับ มีอายุเฉลี่ย
43.70 ปีโดยมีอายุระหว่าง 40-49 ปีมากทีส่ ดุ ร้อย
ละ 32.0 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 30-39 ปี ร้อยละ
23.1 ส�ำเร็จการศึกษาระดับต�่ำกว่าและเท่ากับ
ประถมศึกษา มากที่สุดร้อยละ 67.2 รองลงมาระ
ดับมากกว่าและเท่ากับมัธยมศึกษา ร้อยละ 32.8
มีสถานภาพสมรสคู่ เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 81.8
ด้านอาชีพ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 60.8 รองลงมาเป็นอาชีพอื่นๆ
ร้อยละ 39.2 มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยเท่ากับ
5,714 บาทต่อเดือน โดยมีรายได้ครอบครัวต�ำ่ กว่า
5,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดร้อยละ 69.6 รอง
ลงมา 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 20.8
ส่วนการเคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของสมาชิก
ในครอบครัวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมานั้น พบว่า
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.9 สมาชิกในครอบครัวไม่เคย
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยรวมอยูใ่ น
ระดับดี ร้อยละ 46.2 โดยมีการร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรม
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในระดับดี
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 50.7 รองลงมาการท�ำลายแหล่ง
เพาะพั น ธุ ์ ยุ ง ลายและการร่ ว มวางแผนเพื่ อ หา
แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ร้อยละ 50.5 และ 39.5ตามล�ำดับ ดังแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมทิ ี่ 2 ร้อยละกลุม่ ตัวอย่างจ�ำแนกตามการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
		
แผนภูม(nิท=ี่ 2418)
รอยละกลุมตัวอยางจําแนกตามการมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันโรคไขเลือดออก (n = 418)
100%
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39.5

ดี

60%
40%
20%
0%

40.4

39.2

28.7

14.6

20.8
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20.1

การมีสวนรวม

แหลงเพาะพันธ

การรวมปฏิบัติ

การรวมวางแผน

37.6

ปานกลาง

ไมดี

การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกรายขอนั้นเรื่องที่กลุม
บัติกเลืิจอกรรมป้
องกั
ส ่ ว นร่ส่ วุดมของประชาชนในการ
ตัวอยางปฏิบัตทิ การมี
ุกครั้งมากที
คือ หากไดรับแจงจากเจาหนาทีว่ า2.มีผการร่
ปู วยดววมปฏิ
ยโรคไข
ดออกเกิ
ด นและ
เลือเดออก
พบว่านเรืทีอ่ งที
ลุม่ ตัวอย่าง
นและควบคุ
อดออกรายข้
อนั้น ควบคุ
ขึ้นในหมูป้อบ งกั
านท
านจะรวมกัมบโรคไข้
อสม เลือบต.
ผูนําชุมชนในการป
องกัมโรคไข้
นโรคไข
ลือดออกทั
(รอก่ ยละ
ปฏิอบสมทบทุ
ัติทุกครั้งนมากที
่สุด อคืงกัอนหากได้
เรื่องที
่กลุ่ส่มุดตัคืวออย่
งปฏิมบีสัตวิทนร
ุกครั
้งมากที่สุดจคืาคเงิ
อ นหรื
55.0) และน
อยที
เรื่อางได
วมในการบริ
ในการป
โรค รับแจ้งจาก
หากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรค เจ้าหน้าทีว่ า่ มีผปู้ ว่ ยด้วยโรคไข้เลือดออกเกิดขึน้ ใน
ไขเลือดออก (รอยละ19.4) ดังรายละเอียด ตอไปนี้
ไข้ เ ลื อ ดออกเกิ ด ขึ้ น ในหมู ่ บ ้ า นท่ า นจะร่ ว มกั บ หมู่บ้านท่านจะร่วมกับ อสม. อบต. ผู้น�ำชุมชนใน
1.การทํ
นธุยุงลาย
า เทัลือ้งสองเรื
่ศึกษาองกักลุ
มตัวอยเลืาองมี
การปฏินทีบัต(ร้ิทอุกยละ
ครั้ง 55.0)
นโรคไข้
ดออกทั
อสมาลายแหล
อบต. ผูน้ งำ� เพาะพั
ชุมชนในการป้
องกันพบว
โรคไข้
ดออก ่องทีการป้
รอยละทีทั่ในกลทีเคี(ร้ยงกั
น คือ55.0)
มีสว นในการสํ
รวจค
น้ํายุงลายในหมู
มสรุ
ปผลสงใหจาคเงิน
อยที่สุด คือบาได้นพร
มีสอ่วนร่
วมในการบริ
อ ยละ
และน้ อายที
่ สุ ดาคืความชุ
อ เรื่ อ งกลูกและน้
เจาหนาได้
ที่สมาธารณสุ
(รอยละ44.3)
รว นมรณรงค
ําลายแหล
งเพาะพันอธงกัยุงนลายร
วมกั
หรื อทสมทบทุ
น ในการป้
โรคไข้
เ ลืบอ ดออก
ี ส ่ ว นร่ วขมในการบริ
จ าคเงิ น หรื อและได
สมทบทุ
ประชาชนในหมู
าน/ชุ
มชนเทุลืกอดออก
1 เดือน(ร้( อรยละ
อยละ19.4)
42.8) ร้อยละ 19.4
ในการป้อบงกั
นโรคไข้
3. การร่
มวางแผนเพื
่ อ หาแนวทาง
ต่อไปนีอ้ งกันและควบคุมโรคไขเลือดออก พบว
2.การรดังวรายละเอี
มปฏิบัติกยิจดกรรมป
า เรื่อวงที
่กลุมตัวอยางปฏิ
บตั ิ
ป้อวงกั
นและแก้
ขปัญหาโรคไข้
เลือดออก
ำ ลายแหล่
ง เพาะพั
ทุกครั้ง มากทีส่ ุด1.คือการท�
หากได
รับแจงจากเจ
าหนนาธุที์ ย่วุ งา ลาย
มีผูปวยด
ยโรคไข
เลือไดออกเกิ
ดขึ้นในหมู
บาน พบว่า
งที่กลุ่ มนตัทีวอย่
บัติทุกและน
ครั้งมากที
ทั้งสองเรื่องที
กลุ่มตัวอย่อางกังมีนกโรคไข
าร เรื
ทานจะรพบว่
วมกัาบอสม.อบต.
ผูน่ศําึกชุษา
มชนในการป
เลื่ออดออกทั
(รอางปฏิ
ยละ55.0)
อย ่สุดคือ
ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละที่ใกล้เคียงกัน คือมีส่วนใน ร่วมเสนอและจัดให้มีการประชาคมในหมู่บ้าน
ที่สุด คือ ไดมสี วนรวมในการบริจาคเงินหรือสมทบทุนในการปองกันโรคไขเลือดออก รอยละ19.4
การส�ำรวจค่าความชุกลูกน�้ำยุงลายในหมู่บ้าน เพื่ อ หาแนวทางป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาโรค
3.การร
และแกไขป
เลือดออก
พบวา เรืงการระบาดของโรค
่องที่กลุมตัว
ไข้เลือดออกทั
้งก่อนและหลั
พร้วอมวางแผนเพื
มสรุ ป ผลส่่องหาแนวทางป
ให้ เ จ้ า หน้ าอทีงกั่ สนาธารณสุ
ข ญหาโรคไข
อยางปฏิ(ร้บอัตยละ
ิทุกครั44.3)
้งมากทีและได้
่สุดคือรร่ววมรณรงค์
มเสนอและจั
ดใหมกี งารประชาคมในหมู
บานเพื
่อหาแนวทางป
ในหมู่บ้าน (ร้อยละ
42.8)
ดังแผนภูมิทอี่ง3
ท�ำลายแหล่
กันและแก
ไขปนญธ์หาโรคไข
ลือบดออกทั
้งกอนและหลั
การระบาดของโรคในหมูบาน(รอยละ42.8)
เพาะพั
ยุงลายร่วเมกั
ประชาชนในหมู
่บ้างน/
ดังแผนภูชุมิทชนี่ 3 ทุก 1 เดือน (ร้อยละ 42.8)
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วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
แผนภูมิที 3 รอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกรายขอ (n= 418)

วางแผนประเม ินผล
วางแผนกิจกรรม
วางแแผนปองกัน
ปฏ ิบัติบร ิจาคเงิน
ปฎ ิบัติอบรม
ปฏ ิบัติประชุม
ปฏ ิบัติกติกา
ปฏ ิบัติปองกัน
ทําลายรณรงค
ทําลายสํา รวจ
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บางคร ัง
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40

ไม เคย
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70

สวนที่ 3 ปจจัยนําดานจิตวิทยา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม
ส่วนที่ 3 ปัจจัยน�ำด้านจิตวิทยา ปัจจัยเอือ้ ว่า อยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 17.0, 19.4 และ18.4
ปจจัยนําดานจิตวิทยา ทัง้ 3 ตัวแปร พบวา กลุมตัวอยาง มีความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกอยูใน
และปัจจัยเสริม
ตามล�ำดับ ส่วนปัจจัยเอื้อทั้ง 2 ตัวแปร พบว่า
ระดับดี มากที่สุด(รอยละ 44.0) รองลงมาเจตคติตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและ
ปัจจัยน�ำด้านจิตวิทยา ทั้ง 3 ตัวแปร พบ การมีทกั ษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันโรค
การรั
บ
รู
ท

่สัมเ้ พักีนย่ วกั
ธกบับโรคไข้
แรงจูงเลืใจการป
มโรคไข
ว่า กลุม่ ตัวางสุ
อย่าขงภาพที
มีความรู
อดออกองกัไข้นและควบคุ
เลือดออกอยู
่ในระดัเลืบอดีดออกอยู
(ร้อยละใ นระดั
58.1)บดีและ
(รอยูอ่ใยละ
บ และที
น่ าสนใจคืความพอเพี
อ ทัง้ 3 ตัวยแปรที
่กลาพวมา
นนั้น อพบว
อยู
นระดั17.7
บดี และ
มากที12.2)
่สุด(ร้ตามลํ
อยละาดั44.0)
รองลงมา
งของทรั
ยากรขางต
ในการป้
งกันาโรค
ในระดั
ดี รอยละ
17.0, 19.4มและ18.4
จจัยเอื้อทั่ในระดั
ง้ 2 ตัวบแปร
า การมี
ทักษะ
เจตคติบตอ่ ไมการป้
งกันและควบคุ
โรคไข้เลือตามลํ
ดออกาดับไข้สเวลืนอปดออกอยู
ดี มีพบว
เพียงร้
อยละ16.0
และการรัทบรัรูพท้ างสุ
ขภาพทีส่ มั อพังกั
นธ์นกโรคไข
บั แรงจูงเลืใจการ
ด้าในปั
จจัยบเสริ
า กลุ่มตัวและความพอเพี
อย่าง เกือบ 2 ใน
ในการใช
ยากรในการป
อดออกอยู
นระดั
ดี ม(รพบว่
อยละ58.1)
ยง
ป้องกันพและควบคุ
มโรคไข้อเงกั
ลือนดออกอยู
บ ใ 3นระดั
(ร้อบยละ
ารได้รับข่าดวสารเกี
วกับม
ของทรั
ยากร ในการป
โรคไขเลื่ใอนระดั
ดออกอยู
ดี มี64.1)
เพียงรมีอกยละ16.0
านปจจัย่ยเสริ
ดี(ร้อายละ
่น่า 64.1)
การป้
งกั นรโรคไข้
เ ลื อ ดออกอยู
บ ดี
พบว
กลุม17.7
ตัวอยและ
าง 12.2)
เกือบ ตามล�
2 ในำดั3บ และที
(รอยละ
มีกอารได
ับขาวสารเกี
่ยวกับการป่ ใ นระดั
องกันโรค
สนใจคือ ทั้ง 3 ตัวแปรที่กล่าวมา ข้างต้นนั้น พบ ดังแผนภูมิที่ 4
ไขเลือดออกอยูในระดับดี ดัง แผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที 4 รอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตาม ปจจัยนำ
ดานจิตวิทยา ปจจัยเอือ ปจจัยเสริม (n=418)

รอยละ
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19.4

69.4
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44.3
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34.9
7

33.3
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ส่วนที
ทดสอบความสัมมพัพันนธธ์รระหว่
การมี ทั ก ษะในการใช้
ท รั พตวิยากร
สวนที
่ 4่ 4 ทดสอบความสั
ะหวาางง ปจ(r=
จัยนํ0.196)
า (ดานประชากรและสั
งคม,ดานจิ
ทยา)
านประชากรและสั
ด้านจิสตววินร
ทยา)
ในการป้องกันโรคไข้เลืออดออก
(r = 0.248)มและ
ปปัจจจัจัยยน�เอืำ้ อ(ด้และป
จ จั ย เสริ ม กังบคม,การมี
ว มของประชาชนในการป
งกั น และควบคุ
โรค
ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับการมีส่วนร่วมของ การได้ รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรคไข้
ไขเลือดออก
ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด เลือดออก (r = 0.529) และตัวแปรที่มีความ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ออก
สัมพันธ์ทางลบ คือ รายได้ครอบครัว (r = - 0.147)
พบวา ผลการทดสอบสมมติ
ตัวแปรที่มีความสัฐมาน
พันธกับการมีสวนรวส่มของประชาชนในการป
องกัมนพัและควบคุ
วนตัวแปรทีพ่ บว่าไม่มคี วามสั
นธ์ทางสถิมตโรค
กิ บั
ไขเลือดออก
นัยสํา่มคัีคญวามสั
ทางสถิ
องกับสมมติฐานที่ตั้งไวองกัคือนโรค
เพศ
พบว่อย
า าตังมี
วแปรที
มพัตนิ ธ์(p-value
กับการ < 0.05)
การมีซึส่ง่วสอดคล
นร่วมของประชาชนในการป้
และตั
วแปรที
ม่ ีความสัมพันธทางบวกมี
(r = 0.110)
ย่ วกับการป
งกันโรคไข
เลืออดออก
มี ส ่ ว นร่
ว มของประชาชนในการป้
อ งกัอายุ
น และ
ไข้เลือความรู
ดออกเกี(p-value
> อ0.05)
ไม่สอดคล้
งกับ
มโรคไข้
เลือดออกยงของทรั
อย่างมีพนยากรในการป
ัยส�ำคัญทาง องกัสมมติ
ฐานที
งไว้ มีด( ังr=นี้ 0.196)
คือ ระดั
บการศึ
กษา
(rควบคุ
= 0.134)
ความพอเพี
นโรคไข
เลื่ตอั้ดออก
การมี
ทักษะใน
สถิติ (p-value
< 0.05) ซึง่ อสอดคล้
องกับสมมติ
ฐาน (r สถานภาพสมรส
พ ประวั
ิการเจ็บ่ยป่วกัวยของ
การใช
ทรัพยากรในการป
งกันโรคไข
เลือดออก
= 0.248) และ อาชี
การได
รับขาตวสารเกี
บการ
ั้งไว้นโรคไข
คือ เพศเลืและตั
วแปรที
วามสัมและ
พันธ์ทตัาง
กในครอบครั
วในรอบ1ปี
ที่ผ่านมาเจตคติ
ปทีอ่ตงกั
อดออก
(r =่มีค0.529)
วแปรทีสมาชิ
่มคี วามสั
มพันธทางลบ
คือ รายได
ครอบครัว
บวกมี อายุ (r = 0.110) ความรู้เกี่ยวกับการ ต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการรับรู้ทาง
(r= - 0.147) สวนตัวแปรทีพ่ บวาไมมีความสัมพันธทางสถิติกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก (r = 0.134) ความพอเพียง สุขภาพที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการป้องกันโรค
ปองกันโรคไขเลือดออก (p-value > 0.05) ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว มีดังนี้ คือ ระดับ
ของทรั พ ยากรในการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออก ไข้เลือดออก ดังตารางที่ 1
การศึกษา สถาน ภาพสมรส อาชีพ ประวัติการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวในรอบ1ปที่ผานมา
เจตคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกและการรับรูทางสุขภาพที่สัมพันธกับแรงจูงใจในการปองกัน
โรคไขเลือดออก ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (n=418)
χ2

ปัจจัยนำ� ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม
ปัจจัยนำ� (ด้านประชากรและสังคม)
เพศ (ชาย,หญิง)
ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา, ≥ มัธยมศึกษา)
สถานภาพสมรส ( แยก หม้าย หย่า, คู่,โสด)
อาชีพ (เกษตรกรรม,รับจ้าง/รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ค้าขาย/แม่บ้าน)
ประวัติการเจ็บป่วยสมาชิกในครอบครัว (เคย,ไม่เคย)
อายุ (ปี)
รายได้ครอบครัว(ต่อเดือน)
ปัจจัยนำ� (ด้านจิตวิทยา)
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เจตคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก

8.078
3.195
5.231
4.535
0.602

df

r

p-value

2
0.018*
2
0.202
4
0.264
2
0.104
2 0.110 0.740
-0.147 0.025*
0.134 0.003**
0.052 0.006**
0.047 0.290
0.339

การรับรู้ทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปัจจัยเอื้อ
ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
การมีทักษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ปัจจัยเสริม
การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
**p-value < 0.01 *p-value < 0.05
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง เป็ น ผู ้ ใ หญ่ วั ย
กลางคน การศึกษาชั้นสูงสุด คือ การศึกษาภาค
บังคับ มีสถานภาพสมรสคู่ รายได้ครอบครัวต�่ำ
และในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัว
ไม่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

0.196
0.248

.000**
.000**

0.529

.000**

พบว่า การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออกที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ดี
นั้นยังมีน้อย คือ มีเพียงร้อยละ 46.2 โดยด้าน
ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในระดั บ ดี ซึ่ ง พบมากที่ สุ ด คื อ
การร่ ว มปฏิ บั ติ กิ จ กรรมป้ อ งกั น และควบคุ ม
โรคไข้เลือดออก พบร้อยละ 50.7 (ตารางที่ 1) และ
เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ
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หากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ก็จะร่วมกับ อสม.
อบต. ผู้น�ำชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ทันที ร้อยละ55.0 ซึง่ ผลการศึกษา ครัง้ นีส้ อดคล้อง
กับผลการศึกษาของ พิริยะ อนุกูล (2551) มรกต
หน่อศักดิ์ (2552) พรรณรี เหล็กลิ้ม (2552)
ชาญชุติ จรรยาสัณห์ ศักดิ์ชัย สามเตี้ย ดุสิต
สุจิรารัตน์ และโชคชัย หมั่น แสวงทรัพย์ (2553)
รอยฮาน เจ๊ะหะ (2554) นอกจากนี้ ผลในตาราง
ที่ 3 ปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ และ ปัจจัยเสริม พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง มีเพียงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของ
ทุกตัวแปรเท่านั้นที่อยู่ในระดับดี ยกเว้น ตัวแปร
การมีทกั ษะในการใช้ทรัพยากรในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ทีอ่ ยูใ่ นระดับดีเกินครึง่ (ร้อยละ 58.1)
และมีกลุ่มตัวอย่างไม่ถึง 2 ใน 3 (ร้อยละ 64.1)
ที่ มี ก ารได้ รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี ทั้งๆ ที่ นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2554 นัน้ มุง่ ให้ประชาชน
มีความรู้ มีทกั ษะการเฝ้าระวัง ติดตาม การป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
มีทกั ษะในการจัดท�ำโครงการเฝ้าระวังทีเ่ หมาะสม
กับบริบทและร่วมมือจัดท�ำมาตรการทางสังคม
ที่ถูกต้องและเหมาะสมในพื้นที่ และให้ประชาชน
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้เหมาะสมต่อการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ชุมชนมี
สุขภาพที่ดี (ส�ำนักควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุ ข ,
2553)
ฉะนั้นการสร้างการมีส่วนร่วม จึงยังคง
เป็นสิง่ ส�ำคัญ และจ�ำเป็นกล่าวคือ จะต้องค�ำนึงถึง
หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง
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5 ระดับ ดังนี้ (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)
(2) การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Consult) (3)
การเกี่ ย วข้ อ ง (Involve) (4) ความร่ ว มมื อ
(Collaboration) และ (5) การ เสริมอ�ำนาจแก่
ประชาชน(Empower) (กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร,
2549) โดยผสมผสานไปกับการประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีการสร้างความรูส้ กึ ชาตินยิ ม (Nationalism)
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศ
หรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของ
ชาติ มี ค วามพอใจผู ก พั น ต่ อ ท้ อ งถิ่ น (ยุ พ าพร
รูปงาม, 2545: 8; Sisavanh Vongkatanegnou,
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม, 2555) และ จากตารางที่ 1
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value<0.01) ซึง่ สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ ผลการ
ศึ ก ษาของพิ ริ ย ะ อนุ กู ล (2551) ได้ แ ก่ อายุ
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตาม
ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามกรอบแนวคิ ด
ทฤษฎี PRECEDE Model ขั้นตอนที่ 4 ของกรีน
และกรูเตอร์ (Green and Kreuter, 1999)
กล่าวคือ เกือบทุกตัวแปร ในกลุ่มของปัจจัยน�ำ
(Predisposing Factors) ปัจจัยเอื้อ (Enabling
Factors) และปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors)
ที่น�ำมาศึกษา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value
< 0.05) ทั้งนี้เนื่องด้วย ปัจจัยน�ำ เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ภายในตัวบุคคล คือ เพศ อายุ รายได้ครอบครัว
และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
นั้น ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
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ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ความพอเพียงของทรัพยากรใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกและการมีทักษะใน
การใช้ทรัพยากรในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ก็เป็นปัจจัยที่เอื้ออ�ำนวยในการปฏิบัติพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมได้งา่ ยและสะดวกขึน้ และปัจจัยเสริม
คื อ การได้ รั บ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรค
ไข้ เ ลื อ ดออก นั้ น เป็ น แรงกระตุ ้ น ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด
การตั ด สิ น ใจที่ จ ะมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ในจังหวัดศรีสะเกษนั้น นโยบายและมาตรการ
ควรก�ำหนดให้ให้ครอบคลุมทั้ง ปัจจัยน�ำ ปัจจัย
เอื้อ และปัจจัยเสริม ที่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.05) ดังนี้ (1)
ปัจจัยน�ำ ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกระดับรายได้
ครอบครั ว มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก เรื่อง การปฏิบัติตัวเมื่อสงสัยว่าป่วย
ธรรมชาติการเกิดโรค การป้องกันและควบคุมโรค
(2) ปัจจัยเอื้อ จัด สรรงบประมาณให้มีทรัพยากร
พอเพียง และฝึกอบรมให้ประชาชน มีทักษะใน
ข้อเสนอแนะ
การใช้ทรัพยากร ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรม ออก (3) ปัจจัยเสริม มีมาตรการระบบการให้
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การท�ำลาย ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและร่วมวางแผนเพื่อหา ไข้เลือดออก หลายรูปแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
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