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บทสรุป 
 
 

        โรคติดต่อนำโดยยุงยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งสำนักโรคติดต่อ
นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้แนะนำการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมยุงพาหะนำโรค นำมาตรการที่เหมาะสมมาผสมผสานอย่างเป็น
ระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อ คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และเพ่ือใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล ซึ่ง
การดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานควรเริ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก
ทราบสภาพบริบทของพ้ืนที่ และมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย
แมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากสถานการณ์โรคติดต่อนำโดย
ยุงในพ้ืนที่ ซึ่งพบว่า โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยในปี 
พ.ศ. 2558 - 2559 ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  จากการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย และพิจารณาข้อมูล
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 พบผู้ป่วยจำนวน 4 ราย และ 1 
ราย ตามลำดับ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดย
กลุ่มแผนงานและประเมินผล ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 
ดำเนินการสำรวจความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการ
ป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่ที่มี
การดำเนินงานการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินประสิทธิผลการขับเคลื่อนมาตรการจัดการ
ยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล  โดยการ
สอบถามผู้แทนครัวเรือนจำนวน 341 หลังคาเรือน ใน 13 หมู่บ้าน ของตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ จากการคำนวณขนาดตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากรในกรณีที่
ทราบขนาดของประชากร โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบบังเอิญตามสัดส่วนครัวเรือนราย
หมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนครัวเรือนมีความรู้ในระดับดีและระดับปานกลางใกล้เคียงกัน คือ 
ร้อยละ 43.99 และ 48.68 ตามลำดับ โดยประเด็นที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง คือ การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดย



ข 

 

การทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือนมีความเข้าใจที่ถูกต้องร้อยละ 16.13 ประเด็นยุงนำโรค
ไข้เลือดออกมักจะวางไข่ในน้ำเน่าเสียร้อยละ 52.79 การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกใน
ภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดยการใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้กับข้าวมีความเข้าใจที่ถูกต้องร้อยละ 
53.67 และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกควรรับประทานยาแอสไพรินเพ่ือลดไข้ร้อยละ 66.57 การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดีร้อยละ 95.88 พฤติกรรม
การป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออกที่มีการทำเป็นประจำคือการเปิดพัดลมร้อยละ 
86.22 รองลงมาคือการใส่เสื้อผ้ามิดชิดร้อยละ 50.44 และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนของผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีร้อยละ 72.65  
  จากผลการศึกษาด้านความรู้ที่พบว่าประเด็นที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง คือ การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดย
การทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือน การใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้กับข้าว ยุงนำโรคไข้เลือดออก
มักจะวางไข่ในน้ำเน่าเสีย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกควรรับประทานยาแอสไพรินเพ่ือลดไข้  
ซึ่งอาจเป็นได้ว่าการดำเนินกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยังดำเนินการได้ไม่ครอบคลุม 
ดังนั้น ในการดำเนินการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานในพ้ืนที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงควรมีความต่อเนื่องของกิจกรรมการสื่อสารให้ความรู้โดยเน้นที่ประเด็น
ดังกล่าวให้กับประชาชนในชุมชน รวมถึงวิธีทางเลือกในการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยวิธีทาง
กายภาพหรือชีวภาพ นอกเหนือจากการใช้สารเคมี แต่ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัด คือ เป็นการ
ประเมินโดยไม่ได้มีข้อมูลพ้ืนฐานของความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ก่อนมีการดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ผลการศึกษาที่พบอาจไม่สามารถระบุได้ว่า
กระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานส่งผลหรือไม่ต่อความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความ
รุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่  ดังนั้นในการศึกษาที่จะใช้ผลการสำรวจเป็นข้อมูลสนับสนุน
การประเมินประสิทธิผลการขับเคลื่อนมาตรการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพื่อการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล จึงควรมีการประเมินข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าวหากการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานมีกิจกรรมการให้ความรู้ รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
        โรคติดต่อนำโดยยุงยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2560 
พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 
43,120 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 65.91 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 56 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับ
ร้อยละ 0.13 จำนวนผู้ป่วยลดลงจากปี 2559 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 15.21 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 พบผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 544 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการ 532 ราย 
และติดเชื้อไม่มีอาการ 12 ราย โรคไข้มาลาเรีย ข้อมูลจากมาลาเรียออนไลน์ ณ วันที่ 22 มกราคม 
2561 มีผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย 14,655 ราย เป็นคนไทย 10,481 ราย ต่างชาติ 4,174 ราย อัตราป่วย 
0.22 ต่อพันประชากร จำนวนผู้ป่วยลดลงจากปีงบประมาณ 2559 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 15.06 
และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 พบผู้ป่วย 11 ราย จาก 4 จังหวัด คิดเป็นอัตรา
ป่วย 0.02 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค, 2561) 
 ในระดับเขตสุขภาพ สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 ที่พบเป็น
ปัญหา ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยภาพรวมเขตสุขภาพ ณ 
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเท่ากับ 40.78 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 
1,868 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ 0.05 อยู่
ในลำดับที่ 10 ของเขตสุขภาพ มีอัตราป่วยสูงที่สุดในจังหวัดมุกดาหาร 75.20 ต่อแสนประชากร มี
ผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียข้อมูลจากมาลาเรียออนไลน์ ณ 
วันที่ 22 มกราคม 2561 จังหวัดศรีสะเกษมีผู้ป่วยอยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศ มีผู้ป่วยจำนวน 776 
ราย รองจากจังหวัดยะลา 5,888 ราย และจังหวัดตาก 3,920 ราย ตามลำดับ และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 ธันวาคม 2560 พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 65 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 2 
ราย ใน 4 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 33 ราย ในอำเภอศรีเมืองใหม่ 20 ราย และ
อำเภอโขงเจียม 13 ราย จังหวัดมุกดาหาร 3 ราย ที่อำเภอดอนตาล จังหวัดยโสธร 27 ราย ที่อำเภอ
ไทยเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ 2 ราย ทีอ่ำเภออุทุมพรพิสัย (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2561) 
  จากสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุง ซึ่งมีวิธีการป้องกันและควบคุมยุงพาหะประกอบด้วยการ
ควบคุมระยะตัวอ่อน โดยการลดแหล่งเพาะพันธุ์ การควบคุมทางกายภาพ ควบคุมทางชีวภาพ ใช้
สารเคมี จุลินทรีย์ หรือสารยับยั้งการเจริญเติบโต และการควบคุมระยะตัวเต็มวัย ซึ่งอาจจะใช้วิธีทาง
กายภาพหรือวิธีกล รวมถึงการป้องกันตนเองจากยุงกัด และการใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นเพ่ือหยุดยั้ง
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การแพร่โรค ซึ่งการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการต้านสารเคมี รวมถึงปัญหาการตกค้างของ
สารเคมีในสภาพแวดล้อม สัตว์และอาหาร และอาจมีผลต่อการเป็นโรคผื่นแพ้และโรคทางเดินหายใจ 
เป็นต้น จากผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงจึงแนะนำการจัดการยุง
พาหะนำโรคแบบผสมผสานโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมยุงพาหะ 
โดยในปี พ.ศ. 2552 จากการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบ
ผสมผสานของประเทศไทย จึงได้มีการวางกรอบการจัดการพาหะนำโรค ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมยุงพาหะนำโรค นำมาตรการที่เหมาะสมมาผสมผสานอย่างเป็นระบบ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อ คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และเพ่ือใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล ซึ่ง
ประโยชน์ของการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน คือ เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการยุงพาหะนำโรค ร่วมคิด ร่วมทำ มีการใช้ทรัพยากรในการควบคุมยุงพาหะนำ
โรคที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเห็นผลการปฏิบัติด้วยตนเอง ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมยุงพาหะนำโรค และลดการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค โดยการ
จัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานควรเริ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากทราบสภาพ
พ้ืนที่ ปัญหา วัฒนธรรม สังคม และวิถีชีวิต เป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมาก
ที่สุด มีบทบาทหน้าที่ต้องดำเนินการควบคุมแมลงพาหะนำโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีงบประมาณและ
ทรัพยากรด้านการควบคุมยุงหาหะนำโรค และสามารถระดมทรัพยากรและความร่วมมือได้มากกว่า
หน่วยงานอื่น (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2555) 
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย
แมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากสถานการณ์โรคติดต่อนำโดย
ยุงในพ้ืนที่ ซึ่งพบว่า โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยในปี 
พ.ศ. 2558 - 2559 ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  จากสถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 ของอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พบการระบาด
สูงสุดในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปีละ 166 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต 
และพบผู้ป่วยน้อยที่สุดในปี พ.ศ. 2555 จำนวน 29 ราย มีการระบาดกระจายในทุกตำบล โดยใน
พ้ืนที่ตำบลสร้างถ่อน้อย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 พบผู้ป่วยมากที่สุดในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 45 ราย พบ
ผู้ป่วยกระจายในเกือบทุกหมู่บ้าน ปีที่ไม่พบผู้ป่วยคือ ปี พ.ศ. 2555 และปีที่พบผู้ป่วยน้อยที่สุดคือปี 
พ.ศ. 2550 จำนวน 1 ราย (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ , 2561) โดยการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานเริ่มต้นจากการพิจารณาสถานการณ์และข้อมูลบริบทของพ้ืนที่ นำมากำหนดวัตถุประสงค์
และวางแผนการดำเนินงานควบคุมยุงพาหะนำโรค กิจกรรมประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ดำเนินงาน การรณรงค์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ การกำหนดมาตรการในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย การ
คืนข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพิจารณาคัดเลือกมาตรการดำเนินงานตามข้อค้นพบ ซึ่งศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร มีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
ลัพธ์การดำเนินงานโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย และพิจารณาข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 – 2560 พบผู้ป่วยจำนวน 4 ราย และ 1 ราย ตามลำดับ (ศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร, 2559) จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยยัง
พบว่าไม่มีข้อมูลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพ้ืนที่ การศึกษานี้จึง
ต้องการสำรวจความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการ
ป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิผลการขับเคลื่อนมาตรการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบลต่อไป 
 
2. คำถามการศึกษา 
 ความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกัน
ตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่ที่มีการ
ดำเนินงานการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานเป็นอย่างไร 
 
3.  วัตถุประสงค์การศึกษา 
 เพ่ือพรรณนาความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรม
การป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่ที่
มีการดำเนินงานการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 
 สำรวจความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการ
ป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พ้ืนที่ตำบล
สร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ทราบข้อมูลความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของพ้ืนที่ที่มีการดำเนินงานการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน  

5.2 ข้อค้นพบจากการศึกษาเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินประสิทธิผลการขับเคลื่อน
มาตรการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับ
ตำบล  
    



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป
ของโรคติดต่อนำโดยยุง การป้องกันและควบคุมยุงพาหะนำโรค การจัดการยุงพาหะนำโรคแบบ
ผสมผสานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 
1.  โรคติดต่อนำโดยยุง  
 1.1  สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุง 
  สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำนักโรคติดต่อนำโดย
แมลง, 2561) รายละเอียดดังนี้ 
  1.1.1 โรคไข้เลือดออก 
   ข้อมูลจากรายงาน 506 โดยสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 43,120 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 65.91 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วย
เสียชีวิต 56 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.13 จำนวนผู้ป่วยลดลงจากปี 2559 ณ ช่วงเวลา
เดียวกันร้อยละ 15.21  
   ในระดับเขตสุขภาพ อัตราป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 
2560 เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 12 อัตราป่วย 127.05 
ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 6,182 ราย รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 11 อัตราป่วย 108.33 ต่อ
แสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 4,749 ราย และกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 107.25 ต่อแสนประชากร 
จำนวนผู้ป่วย 6,107 ราย ตามลำดับ 
   ในระดับจังหวัด อัตราป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 
2560 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 199.16 ต่อแสน
ประชากร จำนวนผู้ป่วย 2,800 ราย รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี อัตราป่วย 192.07 ต่อแสน
ประชากร จำนวนผู้ป่วย 915 ราย และจังหวัดตาก อัตราป่วย 189.99 ต่อแสนประชากร จำนวน
ผู้ป่วย 1,100 ราย ตามลำดับ  
    โดยในเขตสุขภาพที่ 10 ภาพรวมเขตสุขภาพมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก
เท่ากับ 40.78 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 1,868 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.02 ต่อ
แสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ 0.05 อยู่ในลำดับที่ 10 ของเขตสุขภาพ มีอัตราป่วยสูงที่สุดใน
จังหวัดมุกดาหาร อัตราป่วย 75.20 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 261 ราย รองลงมา ได้แก่ 
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จังหวัดศรีสะเกษ อัตราป่วย 40.01 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 587 ราย จังหวัดอุบลราชธานี 
อัตราป่วย 38.19 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้ป่วย 707 ราย จังหวัดอำนาจเจริญ 36.45 ต่อแสน
ประชากร จำนวนผู้ป่วย 137 ราย และจังหวัดยโสธร อัตราป่วย 32.58 ต่อแสนประชากร จำนวน
ผู้ป่วย 176 ราย ตามลำดับ ผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดอุบลราชธานี  
   1.1.2  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
   ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง และ
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี พ.ศ. 2559 พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั้งหมด 1,114 ราย จาก 
43 จังหวัด เป็นผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการ 875 ราย และติดเชื้อไม่มีอาการ 239 ราย ในปี พ.ศ. 2560 พบ
ผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 544 ราย จาก 33 จังหวัด 110 อำเภอ เป็นผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการ 532 ราย 
และติดเชื้อไม่มีอาการ 12 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 1 ธันวาคม 2560 พบหญิง
ตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 119 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการ 65 ราย และติดเชื้อไม่มีอาการ 
54 ราย ผลการติดตามหญิงตั้งครรภ์ พบว่า แท้งบุตร 4 ราย มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสซิกา 2 ราย 
ไม่สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสซิกา 1 ราย และอีก 1 รายไม่สามารถระบุสาเหตุได้ เนื่องจากไม่มีการ
เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบทารกมีภาวะศีรษะเล็ก 3 ราย จากทารกที่คลอดในหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกาจำนวน 100 ราย โดยตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิกาทั้ง 3 ราย 
   ในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 ธันวาคม 2560 พบผู้ติด
เชื้อไวรัสซิกา จำนวน 65 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย ใน 4 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี 33 ราย (อำเภอศรีเมืองใหม่ 20 ราย อำเภอโขงเจียม 13 ราย) จังหวัดมุกดาหาร 3 ราย 
(อำเภอดอนตาล) จังหวัดยโสธร 27 ราย (อำเภอไทยเจริญ) และจังหวัดศรีสะเกษ 2 ราย (อำเภอ
อุทุมพรพิสัย)  
  1.1.3  โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
   จากรายงาน 506 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560 พบผู้ป่วย 11 ราย จาก 4 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อ
แสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต พบอัตราป่วยสูงสุดในภาคใต้ 0.05 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือภาค
กลาง 0.03 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดระยอง 0.59 
ต่อแสนประชากร นราธิวาส 0.39 ต่อแสนประชากร สุราษฎร์ธานี 0.19 ต่อแสนประชากร และ
กรุงเทพมหานคร 0.04 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ 
  1.1.4  โรคไข้มาลาเรีย 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากมาลาเรียออนไลน์ ณ วันที่ 22 
มกราคม 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย 14,655 ราย (คนไทย 10,481 ราย ต่างชาติ 4,174 ราย) 
อัตราป่วย 0.22 ต่อพันประชากร จำนวนผู้ป่วยลดลงจากปีงบประมาณ 2559 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
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ร้อยละ 15.06 ชนิดเชื้อมาลาเรียส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ชนิดไวแวกซ์ P.vivax ร้อยละ 78.85 ชนิดฟัลซิปารัม 
P.falciparum ร้อยละ 14.73 โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงที่สุด 3 ลำดับแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ได้แก่ จังหวัดยะลา 5,888 ราย จังหวัดตาก 3,920 ราย และจังหวัดศรีสะเกษ 776 ราย 
ตามลำดับ   
  1.1.5 โรคเท้าช้าง 
   ในปี พ.ศ. 2560 ความชุกของผู้ป่วยโรคเท้าช้างทั้งหมดทุกประเภทเท่ากับ 
0.17 ต่อแสนประชากร ผู้พบไมโครฟิลาเรียมีอัตราความชุก 0.02 ต่อแสนประชากร และผู้ปรากฏ
อาการที่รวมผู้ปรากฏอาการที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนการรักษาด้วยยา แต่ยังคงมีสภาวะความพิการ ซึ่ง
ต้องให้การดูแลรักษาอยู่ มีอัตราความชุก 0.15 ต่อแสนประชากร โดยปัจจุบันประเทศไทยได้รับการ
ประกาศการกำจัดโรคเท้าช้างแล้วตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ซึ่งผู้ปรากฏอาการเท้าช้างเป็นโรค
ต้องห้ามเข้าทำงานในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการเจาะโลหิตผู้มีสัญชาติพม่าที่มาตรวจ
สุขภาพเพ่ือเข้าทำงานจำนวน 75,379 ราย พบไมโครฟิลาเรีย 10 ราย อัตราการพบไมโครฟิลาเรียเท่ากับ
ร้อยละ 0.01 
  ในพ้ืนที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โรคติดต่อนำโดยยุงที่สำคัญคือโรค
ไข้เลือดออก โดยในรอบ 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2550 – 2560) พบการระบาดสูงสุดในปี พ.ศ. 2556 
และปี พ.ศ. 2558 โดยพบผู้ป่วยปีละ 166 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และพบผู้ป่วยน้อยที่สุดในปี พ.ศ. 
2555 จำนวน 29 ราย มีการระบาดกระจายในทุกตำบล พบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี แต่เดือนที่พบผู้ป่วย
ส่วนใหญ่คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม โดยในพ้ืนที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน ใน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยมากที่สุดในปี พ.ศ. 2558 จำนวน 45 ราย พบผู้ป่วยกระจายในเกือบทุก
หมู่บ้าน ปีที่ไม่พบคือ ปี พ.ศ. 2555 และปีที่พบผู้ป่วยน้อยที่สุดคือปี พ.ศ. 2550 จำนวน 1 ราย 
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, 2561) 
 1.2  ยุงพาหะนำโรค 
  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง (2557) อธิบายยุงพาหะนำโรค รายละเอียดดังนี้ 
  1.2.1 ยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) 
   เป็นพาหะนำเชื้อโปรโตซัวในสกุล Plasmodium ทำให้เกิดโรคมาลาเรีย 
ซึ่งมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ บางรายอาจถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที มี 4 ชนิดในคน 
ไดแ้ก่ 
   P. falciparum พบทั่วไปในเขตร้อน เช่น แอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา  
   P. vivax มีการแพร่กระจายในบริเวณกว้าง 
   P. ovale พบในทวีปแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่    
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   P. malariae การกระจายตัวของเชื้อชนิดนี้มีจำกัด และไม่แพร่หลาย
นักยกเว้นในแอฟริกากลาง  
    ยุงก้นปล่องที่พบในประเทศไทยมี 74 ชนิด แต่ที่สามารถนำเชื้อมาลาเรียมี
เพียงไม่ก่ีชนิด เช่น An. minimus complex, An. dirus complex, An. maculatus group 
  1.2.2 ยุงลาย (Aedes spp.) 
   ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อในวงศ์  Flaviviridae ซึ่งมี  4 Serotype ได้แก่ 
DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4 ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยยุงลายบ้าน  Aedes aegypti (L.) 
เป็นพาหะเป็นหลัก พบระบาดทั่วไปตั้งแต่ทวีปอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก
ตะวันตก และแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก นอกจากนี้ ยุงลายยังเป็นพาหะนำเชื้อ Chikungunya 
Virus ทำให้เกิดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบระบาดในทวีปแอฟริกา และเอเชีย สำหรับในประเทศไทยมี
การระบาดในภาคใต้และกระจายออกไปในหลายพ้ืนที่ โดยยุงลายสวน Ae. albopictus และยุงลายบ้าน 
Ae. aegypti (L.) เป็นพาหะสำคัญ มีแหล่งเพาะพันธุ์ที่พบตามธรรมชาติ  
  1.2.3 ยุงรำคาญ (Culex spp.) 
   ยุงรำคาญเป็นพาหะนำพยาธิตัวกลมในวงศ์ Filariidae ทำให้เกิดโรค
เท้าช้าง (Lymphatic filariasis) ที่พบในประเทศไทยเกิดจากพยาธิ 2 ชนิด คือ Brugia malayi และ 
Wuchereria bancrofti โดย W. bancrofti นำโดยยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus  
   นอกจากนี้ ยุงรำคาญยังเป็นพาหะนำไวรัสเจอี (Japanese encephalitis 
Virus; JEV) อยู่ในวงศ์ Flaviviridae กลุ่มเดียวกับ Dengue Virus โดยมียุงรำคาญเป็นพาหะ ชนิดที่
สำคัญได้แก่ Cx. tritaeniorhynchus, Cx. gelidus, Cx. fuscocephala คนได้รับเชื้อไวรัสเจอีโดย
ยุงรำคาญเป็นตัวนำเชื้อจากสัตว์เลี้ยง เช่น สุกร ทำหน้าที่เป็นแหล่งขยายและแพร่พันธุ์ของเชื้อไวรัส 
โรคนี้มักจะพบในเด็กโดยมีอาการไข้ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย เมื่อหายแล้วบางรายจะมีความพิการ
เหลืออยู่ เช่น อัมพาต พฤติกรรมเปลี่ยน สติปัญญาเสื่อม     
  1.2.4 ยุงเสือ (Mansonia spp.) 
   ยุงเสือหลายชนิดเป็นพาหะของโรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis) ยุงเสือ
ส่วนใหญ่เป็นพาหะนำพยาธิตัวกลมชนิด Brugia malayi โดยพยาธิตัวแก่จะอาศัยอยู่ในระบบทางเดิน
น้ำเหลือง และพยาธิตัวเมียจะออกลูกเป็นตัวอ่อนที่เรียกว่า microfilaria ซึ่งพบได้ในกระแสเลือด    

1.3  มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุง 
 กองแผนงาน กรมควบคุมโรค (2560) อธิบายมาตรการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ

เชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) กรมควบคุมโรค ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุง 
รายละเอียดดังนี้ 
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1.3.1 แผนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย 
  กรมควบคุมโรคได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 

พ.ศ. 2560 – 2569 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มาลาเรียโลก (Global Technical Strategy 2016 - 2030) 
และยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียสำหรับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง (Strategy for Malaria 
Elimination in Greater Mekong Subregion 2015 - 2030) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวง
สาธารณสุข และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

มาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) กรมควบคุมโรค ได้แก่ มาตรการที่ 1 เพ่ิมความครอบคลุมการเฝ้าระวังโรค การตรวจ
วินิจฉัยรักษาเชิงรับ - เชิงรุก และการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา และมาตรการที่ 2 การควบคุมยุงพาหะ
และการป้องกันตนเอง 

 1.3.2 แผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
  โรคติดต่อนำโดยยุงลายตามนิยามในแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งมี
มาตรการดำเนินงาน ดังนี้ มาตรการที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
มาตรการที่ 2 เร่งรัดการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และมาตรการที่ 3 
เพ่ิมความเข้มแข็งระบบการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 

 1.3.3 แผนงานเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง 
  มาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 – 2564) กรมควบคุมโรค ได้แก่ มาตรการที่ 1 เฝ้าระวังโรค มาตรการที่ 2 ลดอัตราการพบโรค
เท้าช้างในกลุ่มคนต่างด้าวที่มาจากประเทศแพร่โรค และมาตรการที 3 ลดความทุกข์ทรมานของผู้
ปรากฏอาการโรคเท้าช้าง 
 
2.  การป้องกันและควบคุมยุงพาหะนำโรค 
 2.1  วิธีการป้องกันและควบคุมยุงพาหะนำโรค 
    สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง (2555) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการป้องกันและ
ควบคุมยุงพาหะนำโรค คือ เพ่ือลดความชุกชุมของยุงพาหะนำโรค ลดอายุของยุงพาหะนำโรค และลด
การสัมผัสระหว่างคนและยุงพาหะนำโรค โดยวิธีการป้องกันและควบคุมยุงพาหะนำโรคจะแบ่งเป็น 
การควบคุมระยะตัวอ่อนและการควบคุมระยะตัวเต็มวัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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2.1.1 การควบคุมระยะตัวอ่อน 
   เป็นการลดความหนาแน่นของลูกน้ำยุงและตัวเต็มวัยแต่ไม่สามารถลด
อายุขัยและการสัมผัสระหว่างคนกับยุงพาหะได้ โดยการลดแหล่งเพาะพันธุ์ การควบคุมทางกายภาพ 
ควบคุมทางชีวภาพ ใช้สารเคมี จุลินทรีย์ หรือสารยับยั้งการเจริญเติบโต  
  2.1.2 การควบคุมตัวเต็มวัย 
   การควบคุมยุงตัวเต็มวัยโดยการกำจัดตัวยุง ซึ่งอาจจะใช้วิธีทางกายภาพ
หรือวิธีกล รวมถึงการป้องกันตนเองจากยุงกัด และการใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็นเพ่ือหยุดยั้งการแพร่โรค 
เช่น การใช้สารเคมีชุบมุ้ง การพ่นสารเคมี ซ่ึงการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการต้านสารเคมี 
รวมถึงปัญหาการตกค้างของสารเคมีในสภาพแวดล้อม สัตว์และอาหาร และอาจมีผลต่อการเป็นโรค
ผื่นแพ้และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น  

2.2  การจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน 
  การจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management; 
IVM) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการ
ควบคุมพาหะนำโรค เพ่ือลดหรือหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรค โดยมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ คือ มี
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคุ้มค่าและยั่งยืน มีดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและ
วิธีการที่เหมาะสม มีการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
(องค์การอนามัยโลก 2007 อ้างถึงในสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2555) 
  โดยในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้มีการวางกรอบการจัดการพาหะนำโรค ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมยุงพาหะนำโรค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
ยุงพาหะนำโรค เพ่ือนำมาตรการที่เหมาะสมมาผสมผสานอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
ต่อ คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และเพ่ือใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งประโยชน์ของการจัดการยุงพาหะ
นำโรคแบบผสมผสาน คือ เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการยุงพาหะนำโรค 
เช่น หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม และประชาชนในท้องถิ่นร่วมคิด ร่วมทำ มีการใช้ทรัพยากรในการควบคุมยุงพาหะนำ
โรคที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเห็นผลการปฏิบัติด้วยตนเอง  ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมยุงพาหะนำโรค และลดการใช้สารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค (สำนัก
โรคติดต่อนำโดยแมลง, 2555)   
 
3.  การจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง (2555) กล่าวว่า การจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานควร
เริ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากการควบคุมยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานเป็นการ
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แก้ปัญหาในท้องถิ่น การดำเนินการโดยส่วนกลางอาจจะไม่เหมาะสมกับท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบพ้ืนที่ ปัญหา วัฒนธรรมและสังคม วิถีชีวิตในท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดและ
เข้าถึงประชาชนมากท่ีสุด มีบทบาทหน้าที่ต้องดำเนินการควบคุมแมลงพาหะนำโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
มีงบประมาณและทรัพยากรด้านการควบคุมยุงหาหะนำโรค และสามารถระดมทรัพยากรและความ
ร่วมมือได้มากกว่าหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 3.1 ทบทวนกรอบและศักยภาพการดำเนินการจัดการยุงพาหะนำโรคของท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาว่ามีกรอบการดำเนินงานและศักยภาพต่อ
การจัดการพาหะนำโรคมากน้อยเพียงใด โดยการทบทวนอำนาจหน้าที่ กฎระเบียบ และนโยบาย
ทางด้านสาธารณสุขในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อ
การจัดการยุงพาหะนำโรค และนโยบายทางด้านเกษตรที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทีม่ีอยู่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ทราบว่าสามารถดำเนินการควบคุมยุงพาหะนำโรคได้อย่างไร 
กฎระเบียบและนโยบายที่มีอยู่สามารถสนับสนุนการดำเนินการอย่างไรได้บ้าง มีกฎระเบียบอะไรที่
จำเป็นต้องบัญญัติเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการ และจะต้องพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานในด้านใด  
 3.2 วิเคราะห์สถานการณ์โรคและการควบคุมยุงพาหะนำโรคในท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่
สำคัญในพ้ืนที่ผ่านการประสานและวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อมูลมาวางแผนและกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ข้อมูลสถานการณ์ที่
ควรทราบประกอบด้วย กลุ่มอายุผู้ป่วย เพศ อาชีพเสี่ยง ฤดูกาลแพร่เชื้อ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เกิดโรคในพ้ืนที่ การกระจายตัวของโรคตามพ้ืนที่อยู่อาศัยและแหล่งแพร่เชื้อ และมาตรการที่
ดำเนินการอยู่แล้วในพ้ืนที่ 
  นอกจากนั้นควรรวบรวมข้อมูลการกระจายตัวของพาหะนำโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ซึ่งจะประกอบด้วยชนิดยุงพาหะนำโรค แหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะที่สำคัญในท้องถิ่น ชีววิทยาที่สำคัญ
ของแมลงพาหะนำโรค ได้แก่ การวางไข่ ชนิดเหยื่อ เวลาและแหล่งหากิน  ระยะบิน การเกาะพัก 
อายุขัย สถานการณ์การต้านทานต่อสารเคมีของพาหะนำโรคชนิดนั้น ๆ และวิเคราะห์วิธีการควบคุม
ยุงพาหะนำโรคที่ใช้อยู่ในชุมชน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการควบคุมแมลงนำโรค เพ่ือเป็นข้อมูล
ทางเลือกที่จะเสนอต่อชุมชนเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค  
 3.3 กำหนดเป้าประสงค์ 
  ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงาน คือ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
อยากเห็นอะไรเกิดข้ึน และสามารถวัดผลได้  
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 3.4 กระบวนการจัดการยุงพาหะนำโรค 
  กระบวนการจัดการยุงพาหะนำโรคเริ่มต้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของ
โรคติดต่อนำโดยยุง จัดแบ่งพ้ืนที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อนำโดยยุง คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะดำเนินการจัดการยุง
พาหะนำโรคในกรณีที่หากไม่สามารถทำได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านให้คัดเลือกเพียงบางกลุ่มบ้านหรือ
บางหมู่บ้านโดยพิจารณาจากชุมชนตระหนักต่อปัญหาโรคติดต่อนำโดยแมลง ผู้นำชุมชนให้
ความสำคัญต่อการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน และสมาชิกชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ
พาหะนำโรคแบบผสมผสาน จากนั้นพิจารณาทางเลือกในการควบคุมยุงพาหะนำโรคที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นโดยมีการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกชุมชนรวมทั้งที่ปรึกษาซ่ึงพิจารณาจากความรู้และข้อมูล 
ที่มีทั้งความรู้จากข้อมูลทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายใต้ความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า
สามารถควบคุมพาหะนำโรคได้ และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่ง
ส่งผลกระทบน้อยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการควบคุมยุง
พาหะนำโรค  
 3.5 การติดตามและประเมินผลการจัดการยุงพาหะนำโรค 
  ประกอบด้วยการติดตามการดำเนินงานในกระบวนการบริหารจัดการโครงการเป็น
การติดตามการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การประเมินผลลัพธ์เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ภายใต้สมมติฐานว่าหากดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอน
แล้วจะเกิดผลจากการดำเนินงานที่ดี และการประเมินผลกระทบซ่ึงเป็นการประเมินการดำเนินงาน
เทียบกับเป้าประสงค์ที่ระบุไว้ มักเป็นผลที่เกิดในระยะยาว  
 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร กรมควบคุมโรค (2559) 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานในพ้ืนที่องค์การบริการส่วนตำบล
สร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2558 - 2559 จากสถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ในปี 
พ.ศ. 2558 จำนวน 45 ราย จึงนำมากำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำเนินงานควบคมุยุงพาหะ
นำโรค กิจกรรมประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การรณรงค์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ 
การกำหนดมาตรการในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย การคืนข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกมาตรการดำเนินงานตามข้อค้นพบและผลการจากติดตามประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานโดย
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ซึ่งสถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 
พบผู้ป่วยจำนวน 4 ราย และ 1 ราย ตามลำดับ        
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 บุญเสริม อ่วมอ่อง (2560) ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์การนำยุทธศาสตร์การจัดการพาหะ
นำโรคแบบผสมผสานเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย พบว่า การ
ดำเนินการเป็นไปตามหลักการ และแนวทางที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ แต่การดำเนินงานตาม
มาตรการนี้จำเป็นต้องเพ่ิมกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและเครือข่ายทุกภาคส่วนได้
ทราบ เข้าใจ และรับผิดชอบดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและประเมินผลมาตรการการควบคุมพาหะนำโรคอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (2560) ประเมินมาตรการจัดการพาหะนำ
โรคไขเลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management : IVM) ระดับตําบล ในระบบ
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนของพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4 ในประเด็นการบริหารจัดการการ
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของพ้ืนที่ในระดับอําเภอ ความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ การเฝา
ระวังสถานการณ์ และการดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออกตามมาตรฐาน พบว่า ด้านการบริหาร
จัดการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในระดับอําเภอและระดับตําบล (สสอ., อปท., รพ.สต) มี
นโยบายในการควบคุมปองกันโรคทุกแหง ภาพรวมผลการประเมินมาตรการจัดการพาหะนําโรคไข
เลือดออกแบบผสมผสานอยูในระดับมาก ในดานการดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออกตามมาตรฐาน 
ดานการเฝาระวังสถานการณ ดานการวางแผนและการดําเนินงาน ดานความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ 
และดานการติดตามและวิเคราะหสถานการณอยูในระดับปานกลาง 
  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง (2554) ประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภาพรวมประเทศ ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลระดับครัวเรือน พบว่า มีความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกในระดับดีร้อยละ 37.0 การรับรู้ความเสี่ยงในการเป็นไข้เลือดออกระดับดีร้อยละ 93.8 
การรับรู้ในความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกระดับดีร้อยละ 81.6 ภาพรวมของการรับรู้ระดับดีร้อยละ 
89.8 พฤติกรรมในการป้องกันควบคุมแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายระดับดีร้อยละ 58.2 พฤติกรรมใน
การป้องกันควบคุมไข้เลือดออกของตนเองและสมาชิกในครัวเรือนระดับดีร้อยละ 83.0 พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนระดับดีร้อยละ 46.7 สรุปภาพรวมของ
พฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับดีร้อยละ 67.2   
 ประภาศิริ ศรีคง (2557) เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
และการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างตำบลที่มี
อุบัติการณ์ของโรคต่ำและสูง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกในระดับสูงของตำบลที่มีอุบัติการณ์โรคต่ำและอุบัติการณ์โรคสูงร้อยละ 45.07 และ 
21.13 ตามลำดับ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในตำบลที่มีอุบัติการณ์โรคต่ำและสูงใน
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ระดับสูงเท่ากันที่ร้อยละ 14.08 การรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในตำบลที่มี อุบัติการณ์โรค
ต่ำและสูงในระดับสูงเท่ากับร้อยละ 8.45 และ 22.53 ตามลำดับ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในตำบลที่มีอุบัติการณ์โรคต่ำและสูงในระดับสูงเท่ากับร้อยละ 16.9 และ 22.53 
ตามลำดับ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการประเมินผลมาตรการจัดการพาหะนำโรค
ไขเลือดออกแบบผสมผสานโดยเป็นการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการพาหะ
นำโรคแบบผสมผสาน และผลลัพธ์จากการดำเนินงานพิจารณาท่ีผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และอัตรา
การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย และพิจารณาข้อมูล
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ โดยยังไม่มีขอ้มูลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ ทั้งในประเด็นความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรค 
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  



 

 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
 

1.  รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง  
 
2.  ประชากรและตัวอย่าง 

2.1 ประชากร 
  ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือผู้แทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตำบลสร้างถ่อน้อย 
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,916 หลังคาเรือน (สำนัก
ทะเบียนท้องถิ่นอำเภอหัวตะพาน, 2559)  

2.2 ตัวอย่าง 
 คำนวณขนาดตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากรในกรณีที่ทราบขนาด

ของประชากร  
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n  = จำนวนตัวอย่าง 

  N  = จำนวนประชากร เท่ากับ 1,916 
 2/Z  = ค่ามาตรฐานจากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่นที่

กำหนด ( −1 ) กำหนด   = 0.05 จะได้ 2/Z = 1.96 
  p  = ค่าสัดส่วนของผู้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกระดับดีโดยการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบว่าไม่มีการศึกษาความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง หรือพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่ที่มีการดำเนินงานการจัดการ
ยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานโดยเฉพาะ จึงใช้ผลการประเมินความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกจาก
รายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภาพรวมระดับประเทศ ปี 
พ.ศ. 2554 ซึ่งพบว่าผู้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกระดับดีเท่ากับร้อยละ 37 (สำนักโรคติดต่อนำโดย
แมลง, 2554) 

  e  = ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วนที่ยอมรับได้บวกลบ 5% 
เท่ากับ 0.05 
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 คำนวณขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ 
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ดังนั้น ขนาดตัวอย่างจากการคำนวณเท่ากับ 302 หลังคาเรือน กำหนดเก็บรวบรวม

ข้อมูลจำนวน 340 หลังคาเรือน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบบังเอิญตามสัดส่วนครัวเรือนราย
หมู่บ้าน รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนครัวเรือนรายหมู่บ้าน 
   

 หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ขนาดตัวอย่าง (ครัวเรือน) 
บ้านสร้างถ่อนอก 1 144 26 
บ้านคำน้อย 2 173 31 
บ้านสร้างถ่อใน 3 133 24 
บ้านคำข่า 4 216 38 
บ้านคึมน้อย 5 76 13 
บ้านหนองไหล 6 118 21 
บ้านโนนแคน 7 192 34 
บ้านหนองไหล 8 103 18 
บ้านนาคู 9 220 39 
บ้านใหม่พัฒนา 10 62 11 
บ้านสร้างถ่อนอก 11 159 28 
บ้านโนนแคน 12 163 29 
บ้านสร้างถ่อใน 13 157 28 

รวมทั้งสิ้น 1,916 340 
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3.  เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา 
 3.1 เครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ แบบสอบถามการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไข้เลือดออก (สำหรับครัวเรือน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่ง
ดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์ครัวเรือนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของสำนัก
โรคติดต่อนำโดยแมลงในการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภาพรวม
ประเทศ (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2554) ประกอบด้วย 5 ส่วน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  เป็นชุดข้อคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ และสมาชิกในครัวเรือน 
เป็นข้อคำถามปลายปิดยกเว้นประเด็นคำถามอายุและสมาชิกในครัวเรือน 
  ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
  เป็นชุดข้อคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 ข้อ 13 ประเด็นคำถาม 
เลือกตอบ “ใช่” เมื่อมีความเห็นว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง “ไม่ใช่” เมื่อมีความเห็นว่าข้อความ
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ “ไม่ทราบ”   
  ส่วนที่ 3 การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
  เป็นชุดข้อคำถามเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรค
ไข้เลือดออก โดย 1 ข้อคำถามปลายปิด เป็นคำถามแหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก และอีก 12 ข้อ เป็นคำถามแบบมาตรประมาณค่า 3 
ระดับ คือ “เห็นด้วย” เมื่อเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว “ไม่เห็นด้วย” เมื่อไม่เห็นด้วยกับข้อความ
ดังกล่าว และ “ไมแ่น่ใจ”   
  ส่วนที่ 4 พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
  เป็นชุดข้อคำถามพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก จำนวน 9 ข้อ ข้อที่  1 – 5 และข้อที่  6 เป็นข้อคำถามปลายปิดตัวเลือกตาม
พฤติกรรมที่ปฏิบัติ และข้อที่ 7 – 8 และข้อที่ 9 เป็นข้อคำถามปลายปิดร่วมกับคำถามปลายเปิดใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง  
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   ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวในการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
  เป็นชุดข้อคำถามพฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวในการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 ข้อ 11 ประเด็นคำถาม เป็นคำถามแบบมาตรประมาณค่า 
3 ระดับ คือ “ทำเป็นประจำ” “ทำบางครั้ง” และ “ไม่ทำ”        
 3.2 ตัวแปรและการวัดตัวแปร 
   ตัวแปรที่สำคัญในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมในการควบคุมและกำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว และการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน โดยมีรายละเอียดการวัดตัวแปร ดังนี้ 
   1) ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จากข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ 13 ประเด็นคำถาม 
เป็นข้อคำถามเชิงบวก 8 ข้อประเด็นคำถาม และคำถามเชิงลบ 5 ประเด็นคำถาม คำถามเชิงบวกตอบ 
“ใช่” ให้ 1 คะแนน ประกอบด้วยประเด็นคำถามที่ 1, 3, 4, 6.1, 6.3, 7, 8, และ 9  คำถามเชิงลบ
ตอบ “ไม่ใช่” ให้ 1 คะแนน ประกอบด้วยประเด็นคำถามที่ 2, 5, 6.2, 6.4 และ 10 รวมคะแนน
ทั้งหมดเป็นคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก มีค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 0 – 13 คะแนน คะแนนที่ได้
จำแนกเป็น 3 กลุ่มระดับความรู้ โดยดัดแปลงจากการแบ่งระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ของ Bloom 
(Bloom, 1968 อ้างถึงใน สุนิสา ชายเกลี้ยง และสายชล แปรงกระโทก , 2556) คือ ความรู้ระดับดี 
(คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 คือ 11 คะแนนขึ้นไป) ความรู้ระดับปานกลาง (คะแนนระหว่างร้อยละ 60 – 79 คือ 
คะแนนระหว่าง 8 – 10 คะแนน) และความรู้ระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 คือ
คะแนนตั้งแต่ 0 – 7 คะแนน) 
  2) การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก จากข้อคำถาม
จำนวน 12 ข้อ นอกเหนือจากคำถามแหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็น
คำถามสำหรับการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 
1 – 5 และคำถามความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก จำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 6 – 12  
มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคำถาม คือ คำถามเชิงบวกตอบ “เห็นด้วย” ให้ 3 คะแนน “ไม่แน่ใจ” 
ให้ 2 คะแนน “ไม่เห็นด้วย” ให้ 1 คะแนน ประกอบด้วยประเด็นคำถามที่ 1 - 6, 8, 10 และ 11 
คำถามเชิงลบตอบ “เห็นด้วย” ให้ 1 คะแนน “ไม่แน่ใจ” ให้ 2 คะแนน “ไม่เห็นด้วย” ให้ 3 คะแนน 
ประกอบด้วยประเด็นคำถามท่ี 7, 9 และ 12 รวมคะแนนทั้งหมดของการรับรู้โอกาสเสี่ยงและการรับรู้
ต่อความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกเป็นคะแนนการรับรู้ มีค่าคะแนนได้ตั้งแต่ 12 – 36 คะแนน 
คะแนนการรับรู้ที่ได้จำแนกเป็น 3 กลุ่มระดับการรับรู้คือระดับดี ระดับปานกลาง และระดับที่ต้อง
ปรับปรุงตามการแบ่งระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ของ Bloom (Bloom, 1968 อ้างถึงใน สุนิสา ชายเกลี้ยง 



19 

 

 

และสายชล แปรงกระโทก, 2556) คือ การรับรู้ระดับดี (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 คือ 29 คะแนนขึ้นไป) การ
รับรู้ระดับปานกลาง (คะแนนระหว่างร้อยละ 60 – 79 คือ คะแนนระหว่าง 22 – 28 คะแนน) และ
ความรู้ระดับต้องปรับปรุง (คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 คือคะแนนตั้งแต่ 12 – 21 คะแนน) 
  3) พฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออก แปรผล
จากข้อคำถามในส่วนที่  4 พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเฉพาะคำถามข้อที่ 1 – 5 (คำถามข้อที่ 6 – 9 เป็นคำถามการได้รับการสนับสนุนการ
ควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ให้คะแนนรายข้อตาม
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสัมภาษณ์ครัวเรือนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงในการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ภาพรวมประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 2 รวมคะแนนทุกข้อนำมาจำแนกเป็น 3 กลุ่มพฤติกรรมใน
การควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออกระดับดี (9 – 10 คะแนน) ระดับปานกลาง 
(7 – 8 คะแนน) และระดับที่ต้องปรับปรุง (ไม่เกิน 6 คะแนน) (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2554) 
 
ตารางท่ี 2  เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 
 

ข้อคำถาม คะแนน 
มีภาชนะบรรจุน้ำกินน้ำใช้ภายในบ้านหรือบริเวณ
รอบชายคาบ้าน 

ไม่มี = 2 
มีภาชนะและภาชนะมีฝาปดิทุกใบ = 1 
มีภาชนะและภาชนะไมม่ีฝาปดิหรอืมีฝาปิดไม่ครบทุกใบ = 0 

ความถี่ในการขัดล้างทำความสะอาดภาชนะบรรจุ
น้ำกินน้ำใช้ภายในบ้านหรือบรเิวณรอบชายคาบา้น 

สัปดาหล์ะครั้ง = 1 
มากกว่า 1 สัปดาห์ = 0 

มีอ่างอาบน้ำ/โอ่งน้ำ/แทงค์น้ำ/ภาชนะเก็บกักน้ำ
เพื่อใช้ในห้องน้ำ 

ไม่มี = 2 
มี ขัดล้างทุกสัปดาห์ = 1 
มี ไมไ่ด้ขัดล้างทุกสัปดาห์ = 0 

เปลี่ยนถ่ายนำ้/ใส่ทรายกำจดัลูกนำ้ในกรณีมีอ่าง
อาบน้ำ/โอ่งน้ำ/แทงค์น้ำ/ภาชนะเก็บกักน้ำเพื่อใช้
ในห้องน้ำ 

ทุกสัปดาห์ = 1 
มากกว่า 1 สัปดาห์ = 0 

มีภาชนะรองขาตู้กับข้าวหล่อน้ำ/จานรองกระถาง
ต้นไมภ้ายในบ้านหริอบริเวณชายคาบ้าน 

ไม่มี = 2 
มี เปลี่ยนถ่ายน้ำ/ใส่เกลือ/ผงซักฟอก/ทรายกำจดัลูกน้ำทุก
สัปดาห์ = 2 
มี เปลี่ยนถ่ายน้ำ/ใส่เกลือ/ผงซักฟอก/ทรายกำจดัลูกน้ำ
มากกว่า 1 สัปดาห์ = 0 
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 ตารางท่ี 2  เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (ต่อ) 
 

ข้อคำถาม คะแนน 
มีอ่างบัว แจกันใส่ดอกไมส้ด/ไม้ประดับ/พืชน้ำ
ภายในบ้านหรือบริเวณชายคาบ้าน 

ไม่มี = 2 
มี เปลี่ยนถ่ายน้ำ/ใส่ทรายกำจดัลกูน้ำทุกสัปดาห์ = 2 
มี เปลี่ยนถ่ายน้ำ/ใส่ทรายกำจดัลกูน้ำมากกว่า 1 สัปดาห์ = 0 

มีภาชนะที่ไม่ใช้หรือขยะบรเิวณรอบบ้านหรือใต้
ถุนบ้าน 

ไม่มี = 2 
มี กำจัดภาชนะทีไ่ม่ใช้ทุกสัปดาห์ = 2 
มี กำจัดภาชนะทีไ่ม่ใช้มากกว่า 1 สัปดาห์ = 0 

 
  4) พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน เป็นคำถามสำหรับวัดพฤติกรรมในการป้องกันตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว 5 ประเด็นคำถาม ประกอบด้วยประเด็นคำถามที่ 1.1 – 1.6 แปรผลเป็นร้อยละการ
ปฏิบัติเป็นประจำ ปฏิบัติบางครั้ง หรือไม่ปฏิบัติในแต่ละข้อคำถาม และคำถามสำหรับวัดการมีส่วน
ร่วมในชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วยประเด็นคำถามที่ 2 – 6 มี
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคำถามสำหรับวัดการมีส่วนร่วมในชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก คือ “ทำเป็นประจำ” ให้ 2 คะแนน “ทำเป็นบางครั้ง” ให้ 1 คะแนน และ “ไม่ทำ” ให้ 0 
คะแนน รวมคะแนนการมีส่วนร่วมในชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีค่าคะแนนได้
ตั้งแต่ 0 – 10 คะแนน นำมาจำแนกเป็น 3 กลุ่มพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออกในชุมชนระดับดี (ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป) ระดับปานกลาง (6 – 7 คะแนน) และระดับที่
ต้องปรับปรุง (ไม่เกิน 5 คะแนน) (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2554)  
 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1) ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำหรับครัวเรือน) 
ในพ้ืนที่ตำบลสร้างถ่อน้อย ตามขนาดตัวอย่างรายหมู่บ้าน 
 2) ชี้แจงรายละเอียดการศึกษาและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำหรับครัวเรือน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี ให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 
10.2 จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 คน 
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 3) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
(สำหรับครัวเรือน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างตอบคำถาม
โดยเป็นผู้เขียนตอบเอง สำหรับในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีปัญหาทางด้านสายตาใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการอ่านข้อคำถามและให้ผู้ตอบเลือกตอบ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 3 – 5 
เมษายน 2561 

 
5.  การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) รวบรวมแบบสอบถาม และให้รหัสแบบตอบถามแต่ละชุด 
  2) บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามใน Microsoft excel 2010 และนำเข้าข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์
โดย STATA Version 12 
  3) ตรวจสอบความถูกต้อง (ค่าที่สูงหรือต่ำผิดปกติ) ครบถ้วนของข้อมูล (ข้อมูลสูญหาย) ค่า
ข้อมลูที่ผิดปกติตรวจสอบกับข้อมูลต้นฉบับจากแบบสอบถาม 
  4) วิเคราะห์ข้อมูลโดย STATA Version 12  
  5) พรรณนาความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยง พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัว
ตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้สถิติพรรณนา คือ จำนวนและร้อยละ สำหรับข้อมูลแจงนับ และ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่ามัธยฐาน และค่าสูงสุด ต่ำสุดของข้อมูลสำหรับข้อมูลต่อเนื่อง 
ได้แก่ อายุ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  



บทที่ 4 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
 

1.  ผลการศึกษา 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  การสำรวจความรู้ การรับรู้ โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้ เลือดออก 
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของพ้ืนที่ที่มีการดำเนินงานการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดตัวอย่างจากการคำนวณเท่ากับ 302 หลังคาเรือน กำหนดเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำนวน 340 หลังคาเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์จำนวน 341 หลังคาเรือน 
รายละเอียดดังภาพที่ 1  
 
ภาพที่ 1  จำนวนหลังคาเรือนที่นำเข้าสู่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดตัวอย่างจากการคำนวณ 
n = 302 

ขนาดตัวอย่างกำหนดเก็บข้อมูล 
n = 340 

 

แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
n = 349 

 

คัดออกจากการศึกษาอายุต่ำกวา่ 18 ปี 
n = 8 

 

นำเข้าสู่การศึกษา 
n = 341 

 

ข้อมูลสูญหาย 
การรับรู้      n = 1 
พฤติกรรม   
  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ ์    n = 2 
  ป้องกันตนเอง     n = 2 
  การมสี่วนร่วมในชุมชน   n = 1 
 

นำเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูล 
n = 341 

ความรู้      n = 341 
การรับรู้      n = 341 
พฤติกรรม   
  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ ์    n = 341 
  ป้องกันตนเอง     n = 341 
  การมีส่วนร่วมในชุมชน    n = 341 
 

นำเข้าสู่การวิเคราะห์ตามระดับการวัดตวัแปร 
ความรู้      n = 341 
การรับรู้      n = 340 
พฤติกรรม   
  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ ์    n = 335 
  การมสี่วนร่วมในชุมชน n = 340 
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 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตัวแทนครัวเรือนจำนวน 341 หลังคาเรือน อายุเฉลี่ย 
53.69 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.48) เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.85 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 
80.06 ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นภรรยาหรือสามี ร้อยละ 44.87 ระดับการศึกษา
สูงสุดร้อยละ 62.76 คือระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 67.16 และ
จำนวนสมาชิกในบ้านมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4 คน [พิสัยควอไทล์ 2 (3, 5)] รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 
อายุ (ปี)* เฉลี่ย 53.69 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.48)  
 ค่าต่ำสุด 20 ปี ค่าสูงสุด 84 ปี 
เพศ    
 ชาย 95 27.86 
 หญิง 245 71.85 
 ไม่ตอบ 1 0.29 
สถานภาพสมรส   
 โสด 19 5.57 
 คู ่ 273 80.06 
 หม้าย/หย่า/แยก 49 14.37 
ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน   
 หัวหน้าครัวเรือน 137 40.18 
 ภรรยา/สามี 153 44.87 
 อ่ืน ๆ  51 14.96 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้เรียน 2 0.59 
 ประถมศึกษา 214 62.76 
 มัธยมศึกษา/ปวช. 102 29.91 
 อนุปริญญา/ปวส. 14 4.11 
 ปริญญาตรี 9 2.64 

* อายมุีการแจกแจงปกติ ทดสอบ Shapiro-Wilk test p-value > 0.05 (p-value = 0.31026) 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ   
 ว่างงาน 24 7.04 
 นักศึกษา   
 แม่บ้าน 43 12.61 
 เกษตรกรรม 229 67.16 
 รับจ้าง 14 4.11 
 ค้าขาย 17 4.99 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 1.47 
 อ่ืน ๆ 9 2.64 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)** มัธยฐาน 4 คน [พิสัยควอไทล์ 2 (3, 5)] 
 ค่าต่ำสุด 1 คน ค่าสูงสุด 10 คน 

** จำนวนสมาชิกในครัวเรือนมีการแจกแจงไม่ปกติ ทดสอบ Shapiro-Wilk test p-value < 0.05 (p-value = 0.00019) 

 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
 ผลการสำรวจความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกของผู้แทนครัวเรือนพบว่า ประเด็นคำถาม

ที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำ
ตามบ้านเรือนทำโดยการคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือไม่ให้มีน้ำขัง ร้อยละ 99.41 รองลงมาคือ การ
ควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำโดยการใส่ทรายกำจัด
ลูกน้ำ ร้อยละ 99.12 และโรคไข้เลือดออกสามารถติดต่อได้โดยยุง ร้อยละ 97.65 ตามลำดับ ส่วน
ประเด็นคำถามที่มีผู้แทนครัวเรือนตอบถูกต่ำกว่าร้อยละ 60 คือ การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรค
ไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำโดยการทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือน ยุงนำ
โรคไข้เลือดออกมักจะวางไข่ในน้ำเน่าเสีย และการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะ
บรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำโดยการใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้กับข้าว โดยตอบถูกเพียงร้อยละ 16.13, 
52.79 และ 53.67 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 
 
  



25 

 

ตารางที่ 4  จำนวนและร้อยละของผู้แทนครัวเรือนที่ตอบถูกในแต่ละข้อคำถามความรู้โรคไข้เลือดออก 
  

คำถาม 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

ตอบถูก 
จำนวน ร้อยละ 

โรคไข้เลือดออกสามารถติดต่อได้โดยยุง 333 97.65 
ยุงรำคาญเป็นยุงนำโรคไข้เลือดออก 219 64.22 
ยุงนำโรคไข้เลือดออกออกหากินตั้งแต่เช้าจนเย็น 293 85.92 
ยุงนำโรคไข้เลือดออกชอบเกาะพักบริเวณพื้นที่มืดอับชื้น
ภายในบ้าน 

320 93.84 

ยุงนำโรคไข้เลือดออกมักจะวางไข่ในน้ำเน่าเสีย 180 52.79 
การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดย 
     การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ 338 99.12 
     การทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือน 55 16.13 
     การคว่ำภาชนะท่ีไม่ใช้แล้วเพ่ือไม่ให้มีน้ำขัง 339 99.41 
     การใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้กับข้าว 183 53.67 
การพ่นหมอกควันตามบ้านเรือน เป็นการลดจำนวนยุงนำ
โรคไข้เลือดออก 

329 96.48 

การใช้ยาทากันยุงหรือการใส่เสื้อผ้ามิดชิด เป็นการป้องกัน
ยุงกัดได้ 

286 83.87 

อาการเบื้องต้นของโรคไข้เลือดออกคือ มีไข้สูง อ่อนเพลีย 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

321 94.13 

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ควรรับประทานยา
แอสไพรินเพื่อลดไข้ 

227 66.57 

   
เมื่อนำผลการสำรวจความรู้โรคไข้เลือดออกมาจัดระดับความรู้  พบว่า ผู้แทน

ครัวเรือนที่มีความรู้ระดับดีร้อยละ 43.99 (11 - 13 คะแนน) มีความรู้ระดับปานกลางร้อยละ 48.68 
(8 – 10 คะแนน) และความรู้ระดับต้องปรับปรุงร้อยละ 7.33 (0 - 7 คะแนน) ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  ระดับความรู้โรคไข้เลือดออกของผู้แทนครัวเรือน 
  

ระดับความรู้โรคไข้เลือดออก 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 
ระดับด ี(11 - 13 คะแนน) 150 43.99 
ระดับปานกลาง (8 – 10 คะแนน)    166 48.68 
ต้องปรับปรุง (0 – 7 คะแนน) 25 7.33 

คะแนนต่ำทีสุ่ด 4 คะแนน มากท่ีสุด 13 คะแนน (ช่วงคะแนนท่ีเป็นไปได้ 0 – 13 คะแนน)  
 

 1.3 การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
  ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในรอบปีที่ผ่านมา 
พบว่า ร้อยละ 98.24 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับ
ข้อมูลขา่วสารจากอาสาสมัครสาธารณสุข ร้อยละ 92.54 รองลงมา คือ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ
โรงพยาบาล ร้อยละ 80.60 และหอกระจายข่าวหรือรถประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 73.13 ตามลำดับ 
ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  จำนวนและร้อยละช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร 
จำนวนผู้เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารโรคไข้เลือดออก 335 คน 

จำนวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 221 65.97 
วิทยุ 175 52.24 
หนังสือพิมพ์ 74 22.09 
อสม. 310 92.54 
โปสเตอร์/แผ่นพับ/ใบปลิว 83 24.78 
หอกระจายข่าว/รถประชาสัมพันธ์ 245 73.13 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/โรงพยาบาล 270 80.60 
แอพลิเคชั่นหรืออินเตอร์เน็ต  68 20.30 
อ่ืน ๆ 14 4.18 
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   การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออกจากผู้แทน
ครัวเรือนทั้งหมด 341 คน พบว่า ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อความบ้านที่มีภาชนะที่มีน้ำ 
ไม่มีฝาปิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออกได้ ร้อยละ 94.72 ถ้าสมาชิกในบ้านของท่านหรือ
คนในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก สมาชิกในบ้าน/ในหมู่บ้านทุกคนมีโอกาสป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกได้ ร้อยละ 89.44 การนอนตอนกลางวันในมุ้ง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกได้ 
ร้อยละ 96.19 ทั้งผู้ใหญ่และเด็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้เท่า ๆ กนั ร้อยละ 95.01 โรคไข้เลือดออก
สามารถแพร่ระบาดได้ ถ้าหากท่าน สมาชิกในบ้านของท่าน และคนในชุมชนไม่ป้องกันควบคุมยุงนำโรค
ไข้เลือดออก ร้อยละ 97.07 ทุกคนมีโอกาสเสียชีวิตจากการเป็นโรคไข้เลือดออกได้ ถ้าหากไม่ได้รับการ
รักษาที่ถูกต้องทันเวลา ร้อยละ 96.19 เด็กที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่ที่ป่วย 
ร้อยละ 79.77 ผู้ที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกหากติดเชื้ออีกจะมีความรุนแรงของโรคสูงกว่า  ร้อยละ 
64.22 และหากมีผู้เป็นไข้เลือดออกแล้วเสียชีวิตในพ้ืนที่ มีโอกาสสูงที่จะมีผู้เสียชีวิตขึ้นในพ้ืนที่อีก 
ร้อยละ 73.31 ส่วนข้อความที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย คือ เมื่อป่วยด้วยไข้โดยไม่ทราบว่า
เป็นไข้เลือดออกแล้วหาซื้อยากินเองจะลดความรุนแรงจากเชื้อไข้เลือดออกได้  ร้อยละ 66.86 และ
ข้อความที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ คือ ผู้ที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมีภูมิคุ้มกันไข้เลือดออก
จะไม่ป่วยด้วยไข้เลือดออกอีก ร้อยละ 42.52 และหากป่วยด้วยไข้เลือดออก เพศหญิงมีความรุนแรง
ของโรคสูงกว่าเพศชาย ร้อยละ 51.91 ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที ่7  จำนวนและร้อยละของการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก   
       รายข้อของผู้แทนรายครัวเรือน 
 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

บ้านที่มีภาชนะที่มีนำ้ ไม่มฝีาปดิ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุนำโรคไข้เลือดออกได้  
     เห็นด้วย  323 94.72 
     ไม่แน่ใจ 6 1.76 
     ไม่เห็นด้วย 11 3.23 
     ไม่ตอบ 1 0.29 

 
 
 
 
 



28 

 

ตารางที่ 7  จำนวนและร้อยละของการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก   
       รายข้อของผู้แทนรายครัวเรือน (ต่อ) 
 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

ถ้าสมาชิกในบา้นของท่านหรือคนในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก สมาชิกในบ้าน/ในหมูบ่้านทุกคนมี
โอกาสป่วยเปน็โรคไข้เลือดออกได้  
     เห็นด้วย  305 89.44 
     ไม่แน่ใจ 21 6.16 
     ไม่เห็นด้วย 14 4.11 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
การนอนตอนกลางวันในมุ้ง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกได้  
     เห็นด้วย  328 96.19 
     ไม่แน่ใจ 9 2.64 
     ไม่เห็นด้วย 3 0.88 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
ทั้งผู้ใหญ่และเด็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้เท่า ๆ กัน 
     เห็นด้วย  324 95.01 
     ไม่แน่ใจ 12 3.52 
     ไม่เห็นด้วย 4 1.17 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
โรคไข้เลือดออกสามารถแพร่ระบาดได้ ถ้าหากทา่น สมาชิกในบา้นของท่าน และคนในชุมชนไมป่้องกัน 
ควบคุมยุงนำโรคไข้เลือดออก  
     เห็นด้วย  331 97.07 
     ไม่แน่ใจ 7 2.05 
     ไม่เห็นด้วย 2 0.59 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
ทุกคนมีโอกาสเสียชีวิตจากการเป็นโรคไข้เลือดออกได้ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องทนัเวลา  
     เห็นด้วย  328 96.19 
     ไม่แน่ใจ 10 2.93 
     ไม่เห็นด้วย 2 0.59 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
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ตารางที่ 7  จำนวนและร้อยละของการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก   
       รายข้อของผู้แทนรายครัวเรือน (ต่อ) 
 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

ผู้ที่เคยป่วยเปน็ไข้เลือดออกมีภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกจะไม่ป่วยดว้ยไข้เลือดออกอีก  
     เห็นด้วย  97 28.45 
     ไม่แน่ใจ 145 42.52 
     ไม่เห็นด้วย 98 28.74 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
เด็กที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกมีโอกาสเสียชวีิตสูงกวา่ผู้ใหญ่ที่ป่วย  
     เห็นด้วย  272 79.77 
     ไม่แน่ใจ 55 16.13 
     ไม่เห็นด้วย 13 3.81 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
หากป่วยด้วยไข้เลือดออก เพศหญิงมีความรุนแรงของโรคสูงกว่าเพศชาย  
     เห็นด้วย  127 37.24 
     ไม่แน่ใจ 177 51.91 
     ไม่เห็นด้วย 36 10.56 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
ผู้ที่เคยป่วยเปน็ไข้เลือดออกหากติดเชื้ออีกจะมีความรุนแรงของโรคสูงกว่า  
     เห็นด้วย  219 64.22 
     ไม่แน่ใจ 104 30.50 
     ไม่เห็นด้วย 17 4.99 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
หากมีผู้เป็นไข้เลือดออกแล้วเสียชีวิตในพืน้ที่ มีโอกาสสูงที่จะมีผูเ้สียชีวิตขึ้นในพืน้ที่อีก  
     เห็นด้วย  250 73.31 
     ไม่แน่ใจ 59 17.30 
     ไม่เห็นด้วย 31 9.09 
     ไม่ตอบ 1 0.29 
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ตารางที่ 7  จำนวนและร้อยละของการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก   
       รายข้อของผู้แทนรายครัวเรือน (ต่อ) 
 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

เม่ือป่วยด้วยไข้โดยไม่ทราบว่าเปน็ไขเ้ลือดออกแล้วหาซ้ือยากินเองจะลดความรุนแรงจากเชื้อไข้เลอืดออกได้  
     เห็นด้วย  51 14.96 
     ไม่แน่ใจ 61 17.89 
     ไม่เห็นด้วย 228 66.86 
     ไม่ตอบ 1 0.29 

 
เมื่อจัดระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออกโดย

วิเคราะห์เฉพาะผู้แทนครัวเรือนที่ตอบคำถามครบทุกข้อ จำนวน 340 คน พบว่า ผู้แทนครัวเรือนที่มี
การรับรู้ระดับดีร้อยละ 95.88 (29 - 36 คะแนน) และมีการรับรู้ระดับปานกลางร้อยละ 4.12 (22 – 28 
คะแนน) ดังตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8  ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
  

ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิด 
โรคไข้เลือดออก 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 340 
จำนวน ร้อยละ 

ระดับด ี(29 - 36 คะแนน) 326 95.88 
ระดับปานกลาง (22 – 28 คะแนน) 14 4.12 
ต้องปรับปรุง (12 – 21 คะแนน)   

คะแนนต่ำทีสุ่ด 25 คะแนน มากทีสุ่ด 36 คะแนน (ช่วงคะแนนท่ีเป็นไปได้ 12 – 36 คะแนน)  

 
1.4 พฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออก 

  จากผู้แทนครัวเรือนทั้งหมด 341 คน พบว่า พฤติกรรมในการควบคุมและกำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออกในครัวเรือนที่มีภาชนะบรรจุน้ำกิน น้ำใช้ในบ้านหรือบริเวณรอบ
ชายคาบ้าน ซึ่งเป็นร้อยละ 90.32 ของครัวเรือนทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 30.84 ที่มีฝาปิดหรือมีมุ้งตาข่าย
ไนลอนครอบทุกใบ และร้อยละ 75.32 ที่มีการขัดล้างทำความสะอาดทุกสัปดาห์ ส่วนครัวเรือนที่มี
อ่างอาบน้ำ/โอ่งน้ำ/แทงค์น้ำ/ภาชนะเก็บกักน้ำเพ่ือใช้ในห้องน้ำ ร้อยละ 97.95 ของครัวเรือนทั้งหมด 
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มีการขัดล้างทำความสะอาดทุกสัปดาห์ร้อยละ 76.65 และเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำทุก
สัปดาห์ร้อยละ 58.38   
  สำหรับครัวเรือนที่มีภาชนะรองขาตู้กับข้าวหล่อน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ภายใน
บ้านหรือบริเวณชายคาบ้าน ร้อยละ 40.47 ของครัวเรือนทั้งหมด มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือใส่เกลือ
หรือใส่ผงซักฟอกหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำทุกสัปดาห์  ร้อยละ 62.32 ครัวเรือนที่มีอ่างบัว แจกัน
ดอกไม้สด/ไม้ประดับ/พืชน้ำภายในบ้านหรือบริเวณชายคาบ้าน ร้อยละ 33.14 ของครัวเรือนทั้งหมด 
มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำทุกสัปดาห์ร้อยละ 59.29 โดยร้อยละของครัวเรือนที่มี
ภาชนะที่ไม่ใช้ หรือขยะบริเวณบ้านหรือใต้ถุนบ้านเท่ากับ 50.73 ของครัวเรือนทั้งหมด มีการกำจัด
ภาชนะท่ีไม่ใช้แล้วหรือขยะทุกสัปดาห์ร้อยละ 77.46 ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9  จำนวนและร้อยละของครัวเรือนในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรค 
       ไข้เลือดออก 

 

การควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออก 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

ภาชนะบรรจุนำ้กิน น้ำใช้ในบา้นหรือบริเวณรอบชายคาบา้น 

     ไม่มี 31 9.09 
     มี 308 90.32 
     ไม่ตอบ 2 0.59 

ภาชนะบรรจุนำ้ที่มีฝาปดิหรือมีมุ้งตาข่ายไนลอนครอบทุกใบ (n = 308) 
     มีทุกใบ 95 30.84 
     มี แต่ไม่ครบทุกใบ 189 61.36 
     ไม่มี 24 7.79 
ความถี่ในการขัดล้างทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำกิน น้ำใช้ภายในบ้าน หรือบริเวณชายคาบ้าน (n = 308) 
     สัปดาห์ละคร้ัง 232 75.32 
     เดือนละคร้ัง 51 16.56 
     สองเดือนหรือสามเดือนคร้ัง 12 3.90 
     มากกว่าสามเดือนคร้ัง 13 4.22 

อ่างอาบนำ้/โอ่งน้ำ/แทงค์นำ้/ภาชนะเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห้องนำ้ 
     ไม่มี 5 1.47 
     มี 334 97.95 
     ไม่ตอบ 2 0.59 
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ตารางท่ี 9  จำนวนและร้อยละของครัวเรือนในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรค 
       ไข้เลือดออก (ต่อ) 
 

การควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออก 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

ความถี่ในการขัดล้างทำความสะอาด อ่างอาบนำ้โอ่ง แทงค์ ภาชนะเก็บกักนำ้ในห้องน้ำ (n = 334) 
     สัปดาห์ละคร้ัง 256 76.65 
     เดือนละคร้ัง 60 17.96 
     สองเดือนหรือสามเดือนคร้ัง 13 3.89 
     มากกว่าสามเดือนคร้ัง 4 1.20 
     ไม่ตอบ 1 0.30 

ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายนำ้/ใสท่รายกำจัดลูกน้ำ (n = 334) 
     สัปดาห์ละคร้ัง 195 58.38 
     เดือนละคร้ัง 88 26.35 
     สองเดือนหรือสามเดือนคร้ัง 45 13.47 
     มากกว่าสามเดือนคร้ัง 5 1.50 
     ไม่ตอบ 1 0.30 

ภาชนะรองขาตู้กับข้าวหล่อนำ้ จานรองกระถางตน้ไม้ภายในบา้นหรือบริเวณชายคาบ้าน 
     ไม่มี 201 58.94 
     มี 138 40.47 
     ไม่ตอบ 2 0.59 

ความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายนำ้/ใสเ่กลือ/ผงซักฟอก/ทรายกำจัดลกูน้ำ ภาชนะ/จานรองขาตู้ กระถางต้นไม้
ภายในบา้น บริเวณบ้าน (n = 138) 
     สัปดาห์ละคร้ัง 86 62.32 
     เดือนละคร้ัง 36 26.09 
     สองเดือนหรือสามเดือนคร้ัง 15 10.87 
     มากกว่าสามเดือนคร้ัง 1 0.72 

อ่างบัว แจกันดอกไมส้ด/ไมป้ระดับ/พืชน้ำภายในบ้านหรือบริเวณชายคาบา้น 
     ไม่มี 226 66.28 
     มี 113 33.14 
     ไม่ตอบ 2 0.59 
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ตารางท่ี 9  จำนวนและร้อยละของครัวเรือนในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรค 
       ไข้เลือดออก (ต่อ) 
 

การควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออก 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

ความถี่ของการเปลี่ยนถ่ายน้ำ/ใส่ทรายกำจัดลูกนำ้ (n = 113) 
     สัปดาห์ละคร้ัง 67 59.29 
     เดือนละคร้ัง 24 21.24 
     สองเดือนหรอืสามเดือนคร้ัง 18 15.93 
     มากกว่าสามเดือนคร้ัง 2 1.77 
     ไม่ตอบ 2 1.77 

ภาชนะที่ไม่ใช้ หรือขยะบริเวณบ้านหรือใต้ถุนบา้น 
     ไม่มี 166 48.68 
     มี 173 50.73 
     ไม่ตอบ 2 0.59 

ความถี่ในการกำจัดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วหรือขยะบริเวณบ้าน ใต้ถุนบ้าน (n = 173) 
     สัปดาห์ละคร้ัง 134 77.46 
     เดือนละคร้ัง 31 17.92 
     สองเดือนหรือสามเดือนคร้ัง 7 4.05 
     มากกว่าสามเดือนคร้ัง 1 0.58 

 
เมื่อจัดระดับพฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรค

ไข้เลือดออกโดยวิเคราะห์เฉพาะผู้แทนครัวเรือนที่ตอบคำถามครบทุกข้อ จำนวน 335 คน พบว่า 
ผู้แทนครัวเรือนที่มพีฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออกระดับดี (9 – 10 
คะแนน) ร้อยละ 50.45 มีพฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออก
ระดับปานกลาง (7 – 8 คะแนน) ร้อยละ 23.88 และพฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออกระดับต้องปรับปรุง (0 – 6 คะแนน) ร้อยละ 25.67 ตามลำดับ ดัง
ตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10  ระดับพฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำโรคไข้เลือดออก 
  

ระดับพฤติกรรมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
ยุงนำโรคไข้เลือดออก 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 335 
จำนวน ร้อยละ 

ระดับด ี(9 – 10 คะแนน)   169 50.45 
ระดับปานกลาง (7 – 8 คะแนน) 80 23.88 
ต้องปรับปรุง (0 – 6 คะแนน) 86 25.67 

คะแนนต่ำที่สุด 0 คะแนน มากที่สุด 10 คะแนน (ช่วงคะแนนท่ีเป็นไปได้ 0 – 10 คะแนน)  

 
 1.5 พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน 
  พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่
ป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่มีการทำเป็นประจำโดยการเปิดพัดลม ร้อยละ 86.22 
รองลงมาคือการใส่เสื้อผ้ามิดชิด ร้อยละ 50.44 ส่วนการทายากันยุง การจุดยากันยุง การเผากาบ
มะพร้าวหรือเปลือกส้ม หรือสมุนไพรไล่ยุง และการนอนในมุ้งในเวลากลางวัน มีการทำเป็นประจำ
เพียงร้อยละ 24.34, 35.19, 16.72 และร้อยละ 35.48 ตามลำดับ ดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11  จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว  
 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว  
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

     ทายากนัยุง  
      ทำเป็นประจำ  83 24.34 
      ทำเป็นบางครั้ง 155 45.45 
      ไม่ทำ 101 29.62 
 ไม่ตอบ 2 0.56 
     จุดยากันยุง  
      ทำเป็นประจำ  120 35.19 
      ทำเป็นบางครั้ง 142 41.64 
      ไม่ทำ 77 22.58 
 ไม่ตอบ 2 0.59 
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ตารางที่ 11  จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว  
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

     เผากาบมะพร้าว หรือเปลือกส้ม หรือสมุนไพรไล่ยงุ ฯลฯ  
      ทำเป็นประจำ  57 16.72 
      ทำเป็นบางครั้ง 153 44.87 
      ไม่ทำ 129 37.83 
 ไม่ตอบ 2 0.59 
     เปิดพัดลม  
      ทำเป็นประจำ  294 86.22 
      ทำเป็นบางครั้ง 40 11.73 
 ไม่ทำ 5 1.47 
 ไม่ตอบ 2 0.59 
     นอนในมุ้งเวลากลางวัน  
      ทำเป็นประจำ  121 35.48 
      ทำเป็นบางครั้ง 119 34.90 
 ไม่ทำ 100 29.33 
 ไม่ตอบ 1 0.29 
     ใส่เสื้อผ้ามิดชิด  
      ทำเป็นประจำ  172 50.44 
      ทำเป็นบางครั้ง 157 46.04 
 ไม่ทำ 11 3.23 
      ไม่ตอบ 1 0.29 

 
สำหรับการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน พบว่า ร้อยละ 

86.80 มีการกำจัดภาชนะที่ไม่ใช้หรือขยะที่เป็นแหล่งขังน้ำในบ้านหรือรอบบ้านเป็นประจำ รองลงมา
คือ การแนะนำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกให้คนในบ้าน การมีส่วนร่วมใน
การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในบ้าน/ชุมชน และการมีส่วนร่วม
ในการกำจัดยุงตัวเต็มวัยที่นำโรคไข้เลือดออกในบ้านหรือชุมชน ร้อยละ 75.95, 71.85 และร้อยละ 
68.62 ตามลำดับ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ของชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมี
ร้อยละการปฏิบัติเป็นประจำน้อยที่สุดร้อยละ 65.98 ดังตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12  จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก 
         ในชุมชนของผู้แทนรายครัวเรือน 
 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชมุชน 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 341 

จำนวน ร้อยละ 

      ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ของชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
      ทำเป็นประจำ  225 65.98 
      ทำเป็นบางครั้ง 89 26.10 
 ไม่ทำ 26 7.62 
 ไม่ตอบ 1 0.29 
     แนะนำวิธีการกำจัดแหลง่เพาะพนัธ์ลูกนำ้ยุงนำโรคไข้เลือดออกให้คนในบ้าน 
      ทำเป็นประจำ  259 75.95 
      ทำเป็นบางครั้ง 70 20.53 
 ไม่ทำ 11 3.23 
 ไม่ตอบ 1 0.29 
     มีส่วนร่วมในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกนำ้ยงุนำโรคไข้เลือดออกในบ้าน/ชุมชน  
      ทำเป็นประจำ  245 71.85 
      ทำเป็นบางครั้ง 74 21.70 
 ไม่ทำ 21 6.16 
 ไม่ตอบ 1 0.29 
     มีส่วนร่วมในการกำจดัยุงตวัเต็มวัยที่นำโรคไข้เลือดออกในบ้านหรือชุมชน  
      ทำเป็นประจำ  234 68.62 
      ทำเป็นบางครั้ง 73 21.41 
 ไม่ทำ 33 9.68 
 ไม่ตอบ 1 0.29 
     กำจัดภาชนะทีไ่ม่ใช้/ขยะที่เป็นแหล่งขังน้ำ เชน่ ถังนำ้พลาสติก กาละมัง ขวด ในบ้าน/รอบบ้าน  
      ทำเป็นประจำ  296 86.80 
      ทำเป็นบางครั้ง 42 12.32 
 ไม่ทำ 2 0.59 
 ไม่ตอบ 1 0.29 
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 เมื่อจัดระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน โดย
วิเคราะห์เฉพาะผู้แทนครัวเรือนที่ตอบคำถามครบทุกข้อ จำนวน 340 คน พบว่า พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนระดับดีร้อยละ 72.65 (8 -10 คะแนน) ระดับปานกลาง
ร้อยละ 15.59 (6 – 7 คะแนน) และระดับต้องปรับปรุงร้อยละ 11.76 (0 - 5 คะแนน) ตามลำดับ 
ดังตารางที่ 13 
  
ตารางท่ี 13  ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน 
  

ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม
ไข้เลือดออกในชุมชน 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม n = 340 
จำนวน ร้อยละ 

ระดับด ี(8 – 10 คะแนน)    247 72.65 
ระดับปานกลาง (6 – 7 คะแนน) 53 15.59 
ต้องปรับปรุง (0 - 5 คะแนน) 40 11.76 

คะแนนต่ำที่สุด 0 คะแนน มากท่ีสุด 10 คะแนน (ช่วงคะแนนท่ีเป็นไปได้ 0 – 10 คะแนน)  

 
2.  อภิปรายผล 
 ความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่ที่มีการดำเนินงานการ
จัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า 
ผู้แทนครัวเรือนมีความรู้ในระดับดีและระดับปานกลางใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 43.99 และ 48.68 
ตามลำดับ โดยประเด็นที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป คือ โรค
ไข้เลือดออกสามารถติดต่อได้โดยยุง ร้อยละ 97.65 ยุงนำโรคไข้เลือดออกชอบเกาะพักบริเวณพ้ืนที่มืด
อับชื้นภายในบ้าน ร้อยละ 93.84 การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตาม
บ้านเรือนทำได้โดยการใส่ทรายกำจัดลูกน้ำและการคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือไม่ให้มีน้ำขัง ร้อยละ 
99.12 และ 99.41 ตามลำดับ การพ่นหมอกควันตามบ้านเรือนเป็นการลดจำนวนยุงนำโรค
ไข้เลือดออก ร้อยละ 96.48 และอาการเบื้องต้นของโรคไข้เลือดออกคือ มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ร้อยละ 94.13 โดยประเด็นที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง คือ การ
ควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดยการทำความ
สะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือนมีความเข้าใจที่ถูกต้องร้อยละ 16.13 ประเด็นยุงนำโรคไข้เลือดออก
มักจะวางไข่ในน้ำเน่าเสียร้อยละ 52.79 การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุ
น้ำตามบ้านเรือนทำได้โดยการใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้กับข้าวมีความเข้าใจที่ถูกต้องร้อยละ 53.67 
และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกควรรับประทานยาแอสไพรินเพ่ือลดไข้ร้อยละ 66.57 ซึ่งผล
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การศึกษามีความสอดคล้องกับผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในรายงานการ
ประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภาพรวมระดับประเทศ ที่พบว่าผู้แทน
ครัวเรือนมีความรู้ในระดับดีร้อยละ 37.0 ประเด็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมากที่สุดคือการทำความ
สะอาดโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือนโดยเข้าใจถูกต้องเพียงร้อยละ 7.1 และประเด็นยุงนำโรค
ไข้เลือดออกมักจะวางไข่ในน้ำเน่าเสียร้อยละ 25.5 (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2554)      
 การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก พบว่า ร้อยละ 95.88 มี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในระดับดี และร้อยละ 4.12 ใน
ระดับปานกลาง โดยข้อความที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ คือ ผู้ที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมี
ภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกจะไม่ป่วยด้วยไข้เลือดออกอีกร้อยละ 42.52 และหากป่วยด้วยไข้เลือดออก เพศ
หญิงมีความรุนแรงของโรคสูงกว่าเพศชายร้อยละ 51.91 ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ภาพรวมระดับประเทศ ที่พบว่าผู้แทนครัวเรือนมีการรับรู้ต่อโรคไข้เลือดออกในระดับ
ดีร้อยละ 89.8 (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 2554)   
 พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัว พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ป้องกัน
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่มีการทำเป็นประจำโดยการเปิดพัดลมร้อยละ 86.22 รองลงมาคือ
การใส่เสื้อผ้ามิดชิดร้อยละ 50.44 ส่วนการทายากันยุง การจุดยากันยุง การเผากาบมะพร้าวหรือ
เปลือกส้ม หรือสมุนไพรไล่ยุง และการนอนในมุ้งในเวลากลางวัน มีการทำเป็นประจำเพียงร้อยละ 
24.34, 35.19, 16.72 และร้อยละ 35.48 ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกในรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภาพรวม
ระดับประเทศ ที่พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่มีการทำเป็นประจำ คือ 
การเปิดพัดลมร้อยละ 82.1 และการใส่เสื้อผ้ามิดชิดร้อยละ 52.9 (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 
2554)   
     พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน พบว่า พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนของผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีร้อยละ 
72.65 ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในรายงานการประเมินผล
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภาพรวมระดับประเทศ ที่พบว่าพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนระดับดีอยู่ที่ร้อยละ 46.7 (สำนักโรคติดต่อนำโดย
แมลง, 2554) ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าพ้ืนที่ในการศึกษาเป็นภาพรวมของ 1 ตำบล ซึ่งมีลักษณะบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่เหมือนกัน และขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันในระดับ
ตำบล  
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 การศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัด คือ ในการประเมินความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง
ของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่ที่มีการดำเนินงานการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เป็นการ
ประเมินโดยไม่ได้มีข้อมูลพ้ืนฐานของความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก 
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ก่อนมีการดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ผลการศึกษาที่พบไม่สามารถระบุได้ว่า
กระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานส่งผลหรือไม่ต่อความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความ
รุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 

1.  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการ
ป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่ที่มีการ
ดำเนินงานการจัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัด
อำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพรรณนาความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรค
ไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนครัวเรือนมีความรู้ในระดับดีและระดับปานกลางใกล้เคียงกัน 
คือ ร้อยละ 43.99 และ 48.68 ตามลำดับ โดยประเด็นที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง คือ การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดย
การทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือนมีความเข้าใจที่ถูกต้องร้อยละ 16.13 ประเด็นยุงนำโรค
ไข้เลือดออกมักจะวางไข่ในน้ำเน่าเสียร้อยละ 52.79 การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกใน
ภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดยการใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้กับข้าวมีความเข้าใจที่ถูกต้องร้อยละ 
53.67 และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกควรรับประทานยาแอสไพรินเพ่ือลดไข้ร้อยละ 66.57 มี
การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในระดับดีร้อยละ 95.88 พฤติกรรม
การป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออกที่มีการทำเป็นประจำโดยการเปิดพัดลมร้อยละ 
86.22 รองลงมาคือการใส่เสื้อผ้ามิดชิดร้อยละ 50.44 และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนของผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีร้อยละ 72.65    
  
2.  ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติ 
   ในด้านความรู้ที่พบว่าประเด็นที่ผู้แทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 
คือ การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดยการทำ
ความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือน การใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้กับข้าว ยุงนำโรคไข้เลือดออกมักจะ
วางไข่ในน้ำเน่าเสีย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกควรรับประทานยาแอสไพรินเพ่ือลดไข้  ซึ่ง
อาจเป็นได้ว่าการดำเนินกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยังดำเนินการได้ไม่ครอบคลุม ดังนั้น 
ในการดำเนินการจัดการยุงพาหะนำโรคแบผสมผสานในพ้ืนที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน 
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงควรมีความต่อเนื่องของกิจกรรมการสื่อสารให้ความรู้โดยเน้นที่ประเด็น
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ดังกล่าวให้กับประชาชนในชุมชน รวมถึงวิธีทางเลือกในการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยวิธีทาง
กายภาพหรือชีวภาพ นอกเหนือจากการใช้สารเคมี  
 
 2.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษา 
  จากข้อจำกัดของการศึกษาซึ่งเป็นการประเมินโดยไม่ได้มีข้อมูลพ้ืนฐานของความรู้ การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนมีการดำเนินงานจัดการยุงพาหะนำโรคแบบ
ผสมผสาน ผลการศึกษาที่จะนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินประสิทธิผลการขับเคลื่อนมาตรการ
จัดการยุงพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล จึงควร
มีการประเมินข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าวหากการขับเคลื่อนการดำเนินงานมีกิจกรรมการให้ความรู้ รวมถึง
การส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกันตนเองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
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ระดับประเทศ.  นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2554. 

_______.  รายงานประจำปี 2560 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2561 

_______.  หนังสือชุดความรู้ แมลงพาหะนำโรคและแมลงมีพิษ.  นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2557. 
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เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 
 
 
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร กรมควบคุมโรค.  การติดตาม

ความก้าวหน้าของงาน IVM ตำบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ.  2559. 
(เอกสารไม่ตีพิมพ์)  

Bloom BS. ‘Learning for mastery’. Evaluation comment. Center for the study of 
instruction program.  University of California at Los Angeles, 1986. อ้างถึงใน  
สุนิสา ชายเกลี้ยง, สายชล แปรงกระโทก.  การประเมินทางชีวภาพด้านความเสี่ยงต่อการ
สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา: กรณีศึกษาตำบลแก้งสนามนาง  
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา.  ศรีนครนิทร์เวชสาร [วารสารออนไลน์] 2556; 
28(3): 382-9 
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                                                                             รหัสแบบสอบถาม 

 
 แบบสอบถามการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (สำหรับครัวเรือน) 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่10 จังหวัดอุบลราชธานี 
 

คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
“การประเมินประสิทธิผลการขับเคลื่อนมาตรการจัดการพาหะนำโรค แบบผสมผสานเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี” ประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโรคไข้เลือดออก 
ส่วนที่ 3  การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
ส่วนที่ 4  พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ส่วนที่ 5   พฤติกรรมการป้องกันตนเองและสมาชิกในครอบครัวในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับคำตอบของท่าน และเติม
ข้อความลงในช่องว่าง………………………. 
 

1. อายุ : ……………….ปี เพศ :  1) ชาย  2) หญิง 
2. สถานภาพ :    1) โสด  2) คู ่  3) หม้าย/หย่า/แยก 
3. ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน : 
 1) หัวหน้าครัวเรือน  2) ภรรยา/สามี   3) อ่ืนๆ ระบุ………….……… 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1) ไม่ได้เรียน   2) ประถมศึกษา   3) มัธยมศึกษา/ปวช. 
 4) อนุปริญญา/ปวส.  5) ปริญญาตรี    6) สูงกว่าปริญญาตรี 

5. ท่านประกอบอาชีพอะไรอยู่ขณะนี้ 
 1) ว่างงาน    2) นักศึกษา    3) แม่บ้าน 
 4) เกษตรกรรม    5) รับจ้าง    6) ค้าขาย 
 7) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   8) อ่ืนๆระบ…ุ…………………………………............. 

6. ในบ้านมีสมาชิกท่ีพักอาศัยอยู่ด้วยกันก่ีคน  รวม……….คน ชาย……….คน หญิง………..คน 
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ส่วนที่ 2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคำตอบของท่าน 

ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1. โรคไข้เลือดออกสามารถติดต่อได้โดยยุง 1) 2) 3) 

2. ยุงรำคาญเป็นยุงนำโรคไข้เลือดออก 1) 2) 3) 

3. ยุงนำโรคไข้เลือดออกออกหากินตั้งแต่เช้าจนเย็น 1) 2) 3) 

4. ยุงนำโรคไข้เลือดออกชอบเกาะพักบริเวณพ้ืนที่มืดอับชื้นภายในบ้าน 1) 2) 3) 

5. ยุงนำโรคไข้เลือดออกมักจะวางไข่ในน้ำเน่าเสีย 1) 2) 3) 

6. การควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออกในภาชนะบรรจุน้ำตามบ้านเรือนทำได้โดย 
         6.1 การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ 1) 2) 3) 

         6.2 การทำความสะอาดเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกเดือน 1) 2) 3) 

         6.3 การคว่ำภาชนะท่ีไม่ใช้แล้วเพ่ือไม่ให้มีน้ำขัง 1) 2) 3) 

         6.4 การใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้กับข้าว 1) 2) 3) 

7. การพ่นหมอกควันตามบ้านเรือน เป็นการลดจำนวนยุงนำโรคไข้เลือดออก 1) 2) 3) 

8. การใช้ยาทากันยุงหรือการใส่เสื้อผ้ามิดชิด เป็นการป้องกันยุงกัดได้ 1) 2) 3) 
9. อาการเบ้ืองต้นของโรคไข้เลอืดออกคือ มีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 1) 2) 3) 

10. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ควรรับประทานยาแอสไพรินเพื่อลดไข้ 1) 2) 3) 

 
ส่วนที่ 3  การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคำตอบของท่าน 
ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก จากแหล่งใดบ้าง 
  1) ไม่เคย 
  2) เคย ได้รับจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   1) โทรทัศน์    5) โปสเตอร์/แผ่นพับ/ใบปลิว 
   2) วิทยุ    6) หอกระจายข่าว/รถประชาสัมพันธ์ 
   3) หนังสือพิมพ์   7) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/โรงพยาบาล 
   4) อสม.    8) แอพลิเคชั่นหรืออินเตอร์เน็ต เช่น Line Facebook 
   9) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................... .. 
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ประเด็น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

1. บ้านที่มีภาชนะที่มนี้ำ ไม่มีฝาปิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุนำโรคไข้เลือดออกได้ 1) 2) 3) 

2. ถ้าสมาชิกในบ้านของท่านหรอืคนในหมู่บ้านป่วยเปน็โรคไข้เลือดออก 
สมาชิกในบ้าน/ในหมู่บา้นทุกคนมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้เลือดออดได้ 

1) 2) 3) 

3. การนอนตอนกลางวนัในมุ้ง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคไขเ้ลือดออกได้ 1) 2) 3) 

4. ทั้งผู้ใหญ่และเด็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้เท่าๆ กนั 1) 2) 3) 

5. โรคไข้เลือดออกสามารถแพร่ระบาดได้ ถ้าหากทา่น สมาชิกในบ้านของท่าน 
และคนในชุมชนไมป่้องกัน ควบคุมยุงนำโรคไข้เลือดออก 

1) 2) 3) 

6. ทุกคนมีโอกาสเสียชีวิตจากการเป็นโรคไข้เลือดออกได้ ถ้าหากไม่ได้รับการ
รักษาที่ถูกต้องทันเวลา 

1) 2) 3) 

7. ผู้ที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมีภูมิคุ้มกันไข้เลือดออกจะไม่ป่วยด้วย
ไข้เลือดออกอีก 

1) 2) 3) 

8. เด็กที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใหญ่ที่ป่วย 1) 2) 3) 

9. หากป่วยด้วยไข้เลือดออก เพศหญิงมีความรุนแรงของโรคสูงกว่าเพศชาย 1) 2) 3) 

10. ผู้ที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกหากติดเชื้ออีกจะมีความรุนแรงของโรคสูงกว่า 1) 2) 3) 

11. หากมีผู้เป็นไข้เลือดออกแล้วเสียชีวิตในพื้นที่ มีโอกาสสูงที่จะมีผู้เสียชีวิตขึ้น
ในพื้นที่อีก 

1) 2) 3) 

12. เมื่อป่วยด้วยไข้โดยไม่ทราบว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วหาซื้อยากินเองเองจะลด
ความรุนแรงจากเชื้อไข้เลือดออกได้ 

1) 2) 3) 

 
ส่วนที่ 4  พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการป้องกันควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคำตอบของท่าน 
1. บ้านท่านมีภาชนะบรรจุน้ำกิน น้ำใช้ในบ้านหรือบริเวณรอบชายคาบ้านหรือไม่ 
        1) ไม่มี  2) มี >>   มีฝาปิดหรือมีมุ้งตาข่ายไนลอนครอบทุกใบหรือไม่ 

           1) มีทุกใบ  2) มี แต่ไม่ครบทุกใบ    3) ไม่มี 
   >>   ขัดล้างทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน 
           1) สัปดาห์ละครั้ง         2) เดือนละครั้ง 
           3) สองหรือสามเดือนครั้ง     4) มากกว่าสามเดือนครั้ง 
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2. บ้านท่านมีอ่างอาบน้ำ/โอ่งน้ำ/แทงค์น้ำ/ภาชนะเก็บกักน้ำเพ่ือใช้ในห้องน้ำหรือไม่ 
        1) ไม่มี  2) มี >>   ขัดล้างทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน 

          1)  สัปดาห์ละครั้ง   2) เดือนละครั้ง  
        3) สองหรือสามเดือนครั้ง   4) มากกว่าสามเดือนครั้ง 

  >>   เปลี่ยนถ่ายน้ำ/ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ บ่อยแค่ไหน 
          1) สัปดาห์ละครั้ง   2) เดือนละครั้ง  

        3) สองหรือสามเดือนครั้ง   4) มากกว่าสามเดือนครั้ง 
3. บ้านท่านมีภาชนะรองขาตู้กับข้าวหล่อน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ภายในบ้านหรือบริเวณชายคาบ้าน หรือไม่ 
        1) ไม่มี  2) มี >>   เปลี่ยนถ่ายน้ำ/ใส่เกลือ/ผงซักฟอก/ทรายกำจัดลูกน้ำ บ่อยแค่ไหน 
           1) สัปดาห์ละครั้ง   2) เดือนละครั้ง  

        3) สองหรือสามเดือนครั้ง   4) มากกว่าสามเดือนครั้ง 
4. บ้านท่านมีอ่างบัว แจกันดอกไม้สด/ไม้ประดับ/พืชน้ำภายในบ้านหรือบริเวณชายคาบ้าน หรือไม่ 
        1) ไม่มี  2) มี >>   มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ/ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำบ่อยแค่ไหน 

          1) สัปดาห์ละครั้ง   2) เดือนละครั้ง  
        3) สองหรือสามเดือนครั้ง   4) มากกว่าสามเดือนครั้ง 

5. บ้านท่านมีภาชนะท่ีไม่ใช้ หรือขยะบริเวณบ้านหรือใต้ถุนบ้าน เช่น ถังพลาสติก กระติกน้ำ กระป๋อง 
กะลา ขวดน้ำ แก้วน้ำ ยางรถยนต์ หรือขยะอื่นๆ ที่สามารถขังน้ำได้ หรือไม่ 
        1) ไม่มี  2) มี >>    กำจัดภาชนะท่ีไม่ใช้แล้วหรือไม่หรือขยะบ่อยแค่ไหน 

          1) สัปดาห์ละครั้ง   2) เดือนละครั้ง  
        3) สองหรือสามเดือนครั้ง   4) มากกว่าสามเดือนครั้ง 

6. ท่านได้ทำตามคำแนะนำในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีได้รับหรือไม่ 
        1) ทำ  2) ไม่ทำ >> เพราะเหตุใด………………………………………………………… 
7. ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับทรายกำจัดลูกน้ำจากศูนย์บริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน/ผู้นำชุมชน หรือไม่ 
        1) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 8) 
        2)  ได้รับ >> ถ้าได้รับแล้วนำไปใช้หรือไม่ 

           1) ไม่ได้ใช้ 
           2) ใช้ >>  ทรายได้รับลูกน้ำที่ได้รับพอใช้หรือไม่ 
      1) เพียงพอ 
      2) ไม่เพียงพอ >> ท่านทำอย่างไร ………….………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา มีการพ่นสารเคมีหรือพ่นหมอกควันในชุมชนของท่านหรือไม่ 
        1) ไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 9) 
        2) ได้รับ >> ท่านพึงพอใจกับการพ่นหมอกควันของเจ้าหน้าที่ในระดับใด 

    1) มาก   2) ปานกลาง   3) น้อย 
   >> ในช่วง 1 - 3 เดือน หลังจากเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันแล้ว ท่านพึงพอใจต่อการ 

        ลดลงของจำนวนยุงในบ้าน/รอบบ้านระดับใด 
 1) มาก   2) ปานกลาง   3) น้อย 

9. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยได้รับปลากินลูกน้ำจากหน่วยงานของราชการ/เทศบาล/รพ.สต./อบต. หรือไม ่
        1) ไม่ไดร้ับ (ข้ามไปส่วนที่ 5) 
        2) ได้รับ >> ได้นำปลากินลูกน้ำมาใส่ในภาชนะท่ีมีน้ำนิ่งขังหรือไม่ 

    1) ไม่ได้ใส่ (ข้ามไปส่วนที่ 5) 
    2) ใส่ >> ปลากินลูกน้ำที่ได้รับมาพอใช้หรือไม่ 
           1) พอใช้    2) ไม่พอใช้ >> ท่านทำอย่างไร…………… 
……………………………………………………………………..……………………………………………………………..… 
   >> ท่านมีความพึงพอใจกับการใช้ปลากินลูกน้ำในระดับใด 
    1) มาก   2) ปานกลาง   3) น้อย 

 >> ในช่วง 1-3 เดือน หลังจากเจ้าหน้าที่/ท่าน/สมาชิกในบ้านท่านใส่ปลากินลูกน้ำแล้ว 
ท่านพึงพอใจต่อการลดลงของจำนวนลูกน้ำ และยุงในบ้าน/บริเวณรอบบ้านระดับใด 

    1) มาก   2) ปานกลาง    3) น้อย 
 

ส่วนที ่5  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และสมาชิกในครอบครัวในการป้องกันควบคุม 
  โรคไข้เลือดออก 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับคำตอบของท่าน 

ประเด็น ทำเป็น
ประจำ 

ทำเป็น
บางครั้ง 

ไม่ทำ 

1. ท่านป้องกันตนเอง/สมาชิกในครอบครัวจากการโดนยุงนำโรค
ไข้เลือดออกด้วยวิธีการเหล่านี้หรือไม่ 

   

      1.1  ทายากันยุง 1) 2) 3) 
      1.2  จุดยากันยุง 1) 2) 3) 
      1.3  เผากาบมะพร้าว หรือเปลือกส้ม หรือสมุนไพรไล่ยุงฯลฯ 1) 2) 3) 
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ประเด็น ทำเป็น
ประจำ 

ทำเป็น
บางครั้ง 

ไม่ทำ 

      1.4  เปิดพัดลม 1) 2) 3) 
      1.5  นอนในมุ้งเวลากลางวัน 1) 2) 3) 
      1.6  ใส่เสื้อผ้ามิดชิด 1) 2) 3) 
2. ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ของชุมชนเพ่ือ  
   ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หรือไม่ อย่างไร 

1) 2) 3) 

3. ท่านแนะนำวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงนำโรคไข้เลือดออก 
   ให้คนในบ้าน หรือไม่ อย่างไร 

1) 2) 3) 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุง 
    นำโรคไข้เลือดออกในบ้าน/ชุมชน หรือไม่ อย่างไร 

1) 2) 3) 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการกำจัดยุงตัวเต็มวัยที่นำโรคไข้เลือดออกในบ้าน 
   หรือชุมชน หรือไม่ อย่างไร 

1) 2) 3) 

6. ท่านกำจัดภาชนะท่ีไม่ใช้/ ขยะที่เป็นแหล่งขังน้ำ เช่น ถังน้ำพลาสติก   
    กาละมัง ขวด ในบ้าน/รอบบ้าน หรือไม่ อย่างไร 

1) 2) 3) 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------- 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ข้อมูลของท่าน มา ณ โอกาสนี้ดว้ย  
กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนกังานป้องกันควบคุมโรคที ่10 จังหวัดอุบลราชธานี  
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