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บทที ่ 1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรคไขเ้ลือดออกเกิดจากยุงลายบา้น (Aedes aegypti) เป็นพาหะน าโรค จดัอยูใ่นกลุ่ม Mosquito 
borne disease เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสเดงก่ี (Dengue) จึงเรียกช่ือว่า Dengue hemorrhagic fever 
(DHF) ถูกจดัอนัดบัให้มีความส าคญัเป็นล าดับตน้ๆ ของปัญหาสาธารณสุขระดบัโลก (WHO, 2012) 
และเป็นปัญหาส าคญัทางดา้นสาธารณสุขของประเทศไทยในระยะ  20 ปีท่ีผ่านมา จ านวนผูป่้วยโรค
ไขเ้ลือดออกมีรายงานเพิ่มข้ึนปีละ 30,000 - 50,000 ราย และพบว่ามกัระบาดใหญ่ท่ีมีจ านวนผูป่้วย
มากกวา่แสนรายหลายคร้ัง สถานการณ์การระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 - พ.ศ. 2555 พบวา่ จ านวนผูป่้วยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยมีผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกจ านวน 89,626  
ราย ,  56,651 ราย, 112,992 ราย, 68,362 ราย และ 78,075 ราย ตามล าดับ  คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 
142.18, 89.27, 177.87, 107.02 และ 122.22  ต่อแสนประชากรตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2555 ภาค
กลาง มีอตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกสูงสุด โดยมีอตัราป่วย 150.01 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ 
ภาคใต้,  ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีอัตราป่วย 146.20, 108.10 และ 92.21 ต่อแสน
ประชากร ตามล าดบั (ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข, 2556)  

 สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกของจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี พ .ศ.  2551 - 2555 พบผูป่้วยจ านวน 
4,261 ราย, 1,791 ราย, 6,538 ราย, 593 ราย  และ 1,945 ราย ตามล าดบั คิดเป็นอตัราป่วยเท่ากบั 256.01, 
109.35, 400.48, 36.15 และ 118.56 ต่อแสนประชากรตามล าดบั ส าหรับอ าเภอดอยเต่า มีผูป่้วยโรค
ไขเ้ลือดออกระหว่างปี 2551 ถึง 2555 จ านวน 171 ราย, 53 ราย, 270 ราย, 135 ราย และ 146 ราย คิด
เป็นอตัราป่วย 141.01, 76.66, 399.43, 114.71 และ 128.67 ต่อแสนประชากร ตามล าดบั ซ่ึงมีแนวโนม้
ท่ีเพิ่มมากข้ึน (กลุ่มงานควบคุมโรค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2555)  

 โดยพื้นท่ีต าบลบงตนั ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555 พบผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 44 ราย, 21 
ราย, 97 ราย, 76 ราย และ 96 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 832.05, 410.16, 1,894.53, 1,483.22 และ 1,527.56 
ต่อแสนประชากร ตามล าดบั (กลุ่มงานควบคุมโรค ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอยเต่า, 2555)  
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 ผลกระทบจากการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก คือการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วยท่ีมีอาการ
รุนแรง โดยจะท าให้เกิดภาวะของระบบการไหลเวียนโลหิตลม้เหลว เน่ืองจากการร่ัวของพลาสมาท า
ให้เกิดอาการช็อก หากไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกวิธี อาจเสียชีวิตภายใน 12 – 24 ชั่วโมง นอกจากน้ี 
การศึกษาพบว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคไขเ้ลือดออก ยงัเป็นภาระของครอบครัว มีผลต่อการเรียน การ
ท างาน และค่าใชจ่้ายในการให้บริการ ค่ารักษาพยาบาลและยงัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของญาติผูป่้วยตลอดจน
อาจมีผลให้ผูป่้วยเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร การเกิดโรคไขเ้ลือดออกยงัท าให้สูญเสียงบประมาณของ
ประเทศ ในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกประมาณปีละ 50 ล้านบาท             
(สุจิตรา นิมมานนิตย,์ 2546) 

  มาตรการท่ีส าคญัท่ีใช้ในการควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลดีนั้น คือการตดั
วงจรการแพร่ระบาดของโรค โดยการก าจดัแหล่งโรค จะช่วยป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรค และ
ป้องกนับุคคลไม่ให้ติดเช้ือหรือเกิดโรค (ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง, 2554) กลวิธีท่ีใชใ้นการก าจดั
แหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย หรือการก าจดัลูกน ้ ายุงลาย สามารถท าไดโ้ดยใชว้ิธีการก าจดัทางกายภาพ โดย
การปิดฝาภาชนะท่ีเก็บน ้ าทุกชนิด การคว  ่าภาชนะท่ีมีน ้ าขงัการก าจดัทางชีวภาพ โดยการเล้ียงปลาหาง
นกยูงเพื่อให้กินลูกน ้ ายุงลายในภาชนะท่ีมีน ้ าขงั วิธีการทางเคมี โดยใช้สารเคมี เช่น ใส่ทรายก าจดั
ลูกน ้าในภาชนะท่ีมีน ้ าขงั ในการป้องกนัและควบคุมโรคใหไ้ดผ้ลดีจะตอ้งมีการด าเนินการจดักิจกรรม
การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ี ให้มีความต่อเน่ืองและย ัง่ยืน และตอ้งการบุคลากรท่ีสามารถ
ด าเนินการป้องกนัและควบคุมโรคไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม มีการปฏิบติัท่ีสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
การก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายพาหะของโรคก็จะท าให้การป้องกนัและควบคุมโรคได้ผลดียิ่งข้ึน 
(นฤทธ์ิ สิงห์สถิต,  2550)  

  การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในหมู่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขเป็น
บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญั เน่ืองจากเป็นแกนน าในการกระตุน้เตือนบุคคลในชุมชนในการปรับปรุง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่อาศยัและบริเวณข้างเคียง พร้อมแนะน า ให้ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสมในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และด าเนินงานเม่ือเกิดการเจ็บป่วย อาทิ ร่วมลง
พื้นท่ีในการควบคุมโรค ให้สุขศึกษา ด าเนินการโดยวิธีทางกายภาพควบคู่กบัวิธีทางเคมี แจกทราย
ก าจดัลูกน ้ าและการพ่นสารเคมีก าจดัยุงในท่ีอยู่อาศยัของผูป่้วยและบริเวณพื้นท่ีขา้งเคียงรัศมี 100 
เมตร (ทรรศน์พร ไหมสมบุญ, 2550) ท่ีส าคญั ชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก  
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   เม่ือพิจารณาจากการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ีต าบลบงตนัซ่ึงเป็นต าบลท่ีมีขนาด
ใหญ่ บา้นเรือนท่ีประชากรอาศยัอยู่มีลกัษณะอยู่ชิดติดกนัทั้งชุมชน ท่ีผ่านมาต าบลบงตนัได้ด าเนิน
โครงการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี แต่จากผลการด าเนินงานยงัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์
กล่าวคือ ยงัคงมีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก และมีแนวโนม้การระบาดท่ีมากข้ึนในแต่ละปี ดงันั้น
เพื่อตอ้งการทราบถึงวิธีการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคของอาสาสมคัรสาธารณสุขและการ
ป้องกนัตนเองของประชาชน จึงควรมีศึกษาเพื่อจะไดท้ราบถึงจุดท่ีมีปัญหาในการป้องกนัและควบคุม
โรคและจะไดน้ าไปแกไ้ขดา้นวธีิการด าเนินงานต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก และการ
ปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 

.1 2.2 เพื่อศึกษาระดบัความรู้ การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 

1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
กบัการปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 

1.2.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 

1.2.5 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขและประชาชนในเขตต าบลบงตนั 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive Research( เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขและวิธีปฏิบติัตนเพื่อ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน ในเขตต าบลบงตนั รวมถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน
คือ ศึกษาในอาสาสมคัรสาธารณสุขและประชาชนในเขตต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4    ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกของอำสำสมัครสำธำรณสุข 
หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกให้เห็นในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ของ
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อาสาสมคัรสาธารณสุข ไดแ้ก่ การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขเขา้ร่วมการวางแผนการด าเนินงาน จดั
กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน ประสานงานกบับุคลากรและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

กำรปฏิบัติของอำสำสมัครสำธำรณสุขกรณีกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก หมายถึง การกระท า
หรือการแสดงออกให้เห็นของอาสาสมคัรสาธารณสุข ในขณะท่ีโรคไขเ้ลือดออกระบาดในชุมชน 
ไดแ้ก่ การประกาศเตือนประชาชน การให้ความรู้ ก าจดัลูกน ้ ายุงลายในบา้นผูป่้วย ประเมินค่าดชันี
ลูกน ้ายงุลาย พน่สารเคมี รวมถึงรายงานโรคทั้งรายท่ีสงสัยและท่ีไดรั้บการยนืยนัทนัที 

กำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชำชน หมายถึง วิธีการปฏิบติัในการไม่ให้
ตนเองหรือผูอ่ื้นป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก  โดยวิธีการดงัน้ี ป้องกนัไม่ให้ยุงกดัโดยการนอนกางมุ้ง 
ก าจดัลูกน ้ าและลดแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายุงลายวิธีการต่างๆ เช่น ปิดฝาภาชนะเก็บน ้ าให้มิดชิดดว้ยฝา
ปิดหรือตาข่าย ตรวจดูแจกนัและเปล่ียนถ่ายน ้ าทุกสัปดาห์ ปล่อยปลากินลูกน ้ าในภาชนะเก็บน ้ าท่ีปิด
ฝาไม่ได้ เก็บท าลายภาชนะท่ีมีน ้ าขงัหรือไม่ใช้แล้วโดยการฝังหรือเผา ใส่เกลือ น ้ าส้มสายชู หรือ
ผงซักฟอกลงในจานรองตู้กับข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ และปฏิบัติเป็นประจ าอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง รวมถึงการแนะน าบุคคลรอบขา้ง 

พฤติกรรมกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชำชน หมายถึง การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกของประชาชน โดยการสังเกตจากส่ิงท่ีพบจริงในขั้นตอนการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีวจิยั 

ปัญหำและอุปสรรค หมายถึง ส่ิงหรือเหตุท่ีมาขดัขวาง รวมถึงขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีเป็นเหตุให้การ
ปฏิบัติงานในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์หรือเกิดความส าเร็จ 

1.5  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 ทราบวิธีการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร
สาธารณสุข วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชน รวมทั้ งปัญหาอุปสรรคซ่ึง
สามารถน าไปใชป้รับวธีิการด าเนินงานเพื่อลดอุบติัการณ์การเกิดโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ี 
 
 


