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บทคดัย่อ 

 
  การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวธีิการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข วธีิปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
ประชาชนในเขตต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation 
coefficient) 

  จากอาสาสมคัรสาธารณสุขจ านวนทั้งหมด 140 คน พบวา่เป็นส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง 
31-40 ปีมากท่ีสุด ระยะเวลาการท างานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 89 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง และร้อยละ 50 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขตอบไม่ถูกตอ้ง
ในเร่ืองวธีิก าจดัลูกน ้ า วธีิการใชท้รายก าจดัลูกน ้า และอาการท่ีควรส่งต่อผูป่้วย รวมทั้งกลุ่มยาท่ีไม่ควร
ใหเ้ด็กท่ีสงสัยวา่เป็นโรคไขเ้ลือดออกรับประทาน 

ระดับการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคการระบาดของโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีอาสาสมคัรสาธารณสุขมากวา่ ร้อยละ 95 ท่ีไม่มีการ
ด าเนินงานในการพ่นละอองเคมีก าจดัยุงลายตวัแก่ในหมู่บา้น และ ร้อยละ 68 ไม่มีการพ่นหมอกควนั
ก าจดัยุงลายตวัแก่โดยวิธีการปิดอบในบา้น ระดบัการปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขส่วนใหญ่อยู่
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ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยพบว่าคร่ึงหน่ึงของอาสาสมคัรสาธารณสุขไม่ไดพ้่นสารเคมีในบา้น
ผูป่้วยและในรัศมี 100 เมตร 

 จากประชาชน 310 คน พบวา่ มีระดบัความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกอยู่ในระดบัปานกลาง และ
ตอบถูกตอ้งนอ้ยกวา่ ร้อยละ 30 ในเร่ืองยุงท่ีเป็นพาหะของโรคไขเ้ลือดออก และพบวา่ประชาชนส่วน
ใหญ่มีคะแนนในการปฏิบติัตวัในระดบัต ่า โดยเฉพาะในเร่ืองการควบคุมและก าจดัลูกน ้ ายุงลายใน
แจกนั อ่างบวั หรือพืชน ้ า และจากการสังเกตพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก พบว่า การท า
ความสะอาดบริเวณบา้น การจดัเก็บส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบ มีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด  

 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบวา่ การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติั ของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก ในระดบัปานกลาง (r = 0.556) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p – value <0.001) และ
ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
ในระดบัต ่า (r = 0.144) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p – value = 0.011) 

  จะเห็นไดว้่าการด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขและพฤติกรรมของประชาชนในการ
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกยงัอยูใ่นระดบัปานกลางและต ่า ตามล าดบั ดงันั้น จึงควรมีการกระตุน้
จากองคก์รภาครัฐใหป้ระชาชนและอาสาสมคัรสาธารณสุขมีการด าเนินการอยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ 
เพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ในการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน ต่อไป 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study was to study the effectiveness of the preventing measure of 

Dengue fever outbreaks by public health volunteers and the implementation of their population in 
Tambon Bong Ton, Doi Tao district, Chiang Mai province.  This study is a descriptive study using 
Pearson’s correlation coefficient. 

Of the 140 public health volunteers, there were mostly female at the age between 31-40 years 
old and have been volunteered for 6 - 10 years. Eighty nine percent of them have intermediate 
knowledge in preventing of Dengue fever. Half of the volunteers involved in this study did not have 
the correct understanding in controlling the mosquito number by getting rid of theirs larva using 
temephos  (Abate Sand®), recognizing Dengue fever symptoms and medication precautions in 
children. 

The Dengue fever preventing operation by public health volunteer had been performed at 
intermediated level. There were 95 percent of the volunteers that had never used chemical spray for 
mosquito adulticide in public areas, and around household.  Sixty eight percent of the volunteers 
had never used chemical fumigation method for the adulticide. 
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Among 310 members of Tambon Bong Ton, only 30 percent were aware of mosquitoes as 
vectors of Dengue fever.  Most of them did not perform the Dengue fever prevention, such as 
keeping their household clean, emptying stagnant water from flower pots, old tires or trash can 
around the houses.  

Using the Pearson’s correlation coefficient, there was a significant intermediate  correlation (r 
= 0.556; p-value <0.001) between prevent/control of Dengue fever by public health volunteers and 
their behavior in case of the disease outbreak. There was a significantly low correlation  (r=0.144; 
p=value < 0.011) between the knowledge in Dengue fever of Tambon Bong Ton’s population and 
their disease prevention behavior. 

We conclude that the Dengue fever prevention operation of the public health volunteers and 
behavior of Tambon Bong Ton’s members in prevention and control of Dengue fever in this 
community was in the intermediate to low level. Therefore, the continuous support from the 
government organizations in promoting the awareness of Dengue fever prevention and control in 
Tambon Bong Ton, Doi Tao district, Chiang Mai province is crucial in controlling the Dengue fever 
outbreak in this community. 

 

 

 


