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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ืองวิธีการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขและวิธีปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน ในเขตต าบล     
บงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ตามล าดบัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 อาสาสมัครสาธารณสุข 
 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
 4.2  ความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
 4.3  การด าเนินงานป้องกนัควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร

สาธารณสุข 
 4.4   การปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 
 4.5  ปัญหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
 4.6  วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออกกบั การปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก 

ส่วนที ่2 ประชาชน 
 4.7  ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชน 
 4.8  ความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 
 4.9  การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 
 4.10  พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 
 4.11 วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออกกบั การป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชน 
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4.1  ข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมัครสาธารณสุข 

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดคืออาสาสมคัรสาธารณสุขจ านวน 140 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
(ร้อยละ 68.6) อายุระหวา่ง 3 - 40 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 34.3) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส (ร้อยละ 87.1) 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 57.1) ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม         
(ร้อยละ 57.1) โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพทางการเงินพอใชไ้ม่มีเก็บ (ร้อยละ 50.71) ระยะเวลาการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขอยู่ระหว่าง 6 - 10 ปี (ร้อยละ 40.0) จ านวนหลงัคาเรือนท่ีรับผิดชอบเฉล่ีย 11 
หลงัคาเรือน (ร้อยละ 22.1) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัรสาธารณสุข (n=140) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 44 31.4 
 หญิง 96 68.6 
อาย ุ(ปี)    
 20 - 30 22 15.7 
 31 - 40 48 34.3 
 41 - 50 42 30.0 
 51 - 60 28 20.0 
 min=24 

max= 60 
x̄  ± SD = 41.44 ± 10.59 

สถานภาพสมรส   
 โสด 12 8.6 
 สมรส 122 87.1 
 หมา้ย 2 1.4 
 หยา่/แยก 4 2.9 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัรสาธารณสุข (n=140)  (ต่อ)  
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ระดบัการศึกษา   
 ไม่ไดเ้รียน 6 4.3 
 ประถมศึกษา 80 57.1 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 34 24.3 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 17 12.1 
 อนุปริญญา / ปวส. 2 1.4 
 ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 1 0.7 
อาชีพ    
 เกษตรกรรม 80 57.1 
 รับจา้ง 47 33.57 
 แม่บา้น 11 7.86 
 คา้ขาย 2 1.43 
สถานะทางการเงิน   
 พอใช ้ไม่มีเก็บ 71 50.71 
 พอใช ้เหลือเก็บ 10 7.14 
 ไม่พอใช ้ไม่เป็นหน้ี 9 6.43 
 ไม่พอใช ้เป็นหน้ี 50 35.71 
ระยะเวลาการเป็น อาสาสมคัรสาธารณสุข(ปี)   
 1 - 5 34 24.3 
 6 - 10 56 40.0 
 11 - 15 28 20.0 
 16 - 20 17 12.1 
 21 - 25 5 3.6 
 min = 1 

max = 25 
x̄  ± SD = 9.98 ± 5.34 
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ตารางที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัรสาธารณสุข (n=140) (ต่อ)  
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
จ านวนหลงัคาเรือนท่ีรับผดิชอบ (หลงั)   
 10 25 17.9 
 11 31 22.1 
 12 17 12.1 
 13 27 19.3 
 14 29 20.7 
 15 11 7.9 
 min = 10 

max = 15 
x̄  ± SD = 12.26 ± 1.61 

 

4.2  ความรู้เกีย่วกบัโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 

อาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีมีความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกถูกตอ้งมากท่ีสุดไดแ้ก่ ค าแนะน าเม่ือ
พบคนท่ีสงสัยจะป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 99.3) รองลงมา การด าเนินการเม่ือพบ
หรือสงสัยว่ามีผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 98.6) และการป้องกนัและก าจดัลูกน ้ า
ยงุลายในภาชนะเก็บน ้าขนาดใหญ่ (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 96.4)  

 

ในทางกลบักนัอาสาสมคัรสาธารณสุขมีความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกถูกตอ้งนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ 
กลุ่มยาท่ีไม่ควรให้เด็กท่ีสงสัยเป็นโรคไขเ้ลือดออกรับประทาน (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 11.4) รองลงมา 
ระยะเวลาออกฤทธ์ิในการฆ่าลูกน ้ ายุงลายของทรายก าจดัลูกน ้ า (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 38.6) และการใส่
ทรายก าจดัลูกน ้าในภาชนะเก็บน ้าท่ีถูกตอ้ง (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 45.7) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  ความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข (n = 140) 

ความรู้เกีย่วกบัโรคไข้เลอืดออก 
ตอบถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 
1. สาเหตุของการป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 134 95.7 
2. แหล่งท่ียงุลายชอบวางไข่ 74 52.9 
3. ฤดูกาลท่ีพบการป่วยมากและมีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 133 95.0 
4. อาการของโรคไขเ้ลือดออก 83 59.3 
5. ยาลดไขท่ี้เหมาะสมกบัผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก 91 65.0 
6. กลุ่มยาท่ีไม่ควรให้เด็กท่ีสงสัยเป็นโรคไขเ้ลือดออกรับประทาน 16 11.4 
7. อาการของผูป่้วยท่ีสงสัยเป็นโรคไขเ้ลือดออกท่ีตอ้งไปพบ
เจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยัหรือไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล 

105 75.0 

8. ค าแนะน าเม่ือพบคนท่ีสงสัยจะป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 139 99.3 
9.อาการของผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกท่ีตอ้งส่งตวัไปรักษาต่อท่ี
โรงพยาบาลโดยด่วน 

66 47.1 

10. การป้องกนัไม่ใหป่้วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก 130 92.9 
11. การป้องกนัและควบคุมพาหะน าโรคไขเ้ลือดออก 120 85.7 
12. หนา้ท่ีในการควบคุมลูกน ้ ายงุลายในบา้นและในชุมชน 107 76.4 
13. การด าเนินการเม่ือพบหรือสงสัยวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 138 98.6 
14. ระยะเวลาออกฤทธ์ิในการฆ่าลูกน ้ายงุลายของทรายก าจดัลูกน ้า 54 38.6 
15. การใส่ทรายก าจดัลูกน ้าในภาชนะเก็บน ้ าท่ีถูกตอ้ง 64 45.7 
16. การป้องกนัและก าจดัลูกน ้ายงุลายในภาชนะเก็บน ้าขนาดใหญ่ 135 96.4 
17. การป้องกนัและก าจดัลูกน ้ายงุลายในอ่างลา้งส้วม ในหอ้งน ้ า 99 70.7 
18. การป้องกนัและก าจดัลูกน ้ายงุลายในแจกนัดอกไมห้รือภาชนะ
ปลูกพลูด่างในบา้น 

98 70.0 

19. แหล่งอาศยัของยงุท่ีเป็นพาหะของโรคไขเ้ลือดออก 88 62.8 
20. การก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายในชุมชน 105 75.0 

 

ระดับความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข  พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ใน
ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 63.6) รองลงมาคือระดบัต ่า (ร้อยละ 33.5) และระดับสูง (ร้อยละ 2.9) ดัง
แสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ระดบัความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข (n = 140) 

ระดับความรู้ จ านวน  ร้อยละ 
สูง (≥ 17) 4 2.9 
ปานกลาง (12 - 16) 89 63.6 
ต ่า (≤ 11) 47 33.5 

 

4.3  การด าเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลอืดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข 

อาสาสมคัรสาธารณสุขด าเนินการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกมากท่ีสุด      
ไดแ้ก่ จ่ายและใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าในภาชนะกกัเก็บน ้ าแก่ครัวเรือนในละแวกบา้นท่ีรับผิดชอบอย่าง
สม ่าเสมอ (ร้อยละ 80.0) รองลงมา เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกท่ีจดัข้ึนใน
หมู่บ้านอย่างสม ่าเสมอ (ร้อยละ 76.4) และประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข (ร้อยละ 76.4) เท่ากนั  

ในทางกลบักนัอาสาสมคัรสาธารณสุขไม่ไดด้ าเนินการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกมากท่ีสุดได้แก่ พ่นละอองเคมี  (ULV) ก าจดัยุงลายตัวแก่ในหมู่บ้าน (ร้อยละ 95.5) 
รองลงมา พ่นเคมีหมอกควนั (Swing fog) ก าจัดยุงลายตัวแก่ในหมู่บ้านโดยวิธีการปิดอบในบ้าน            
(ร้อยละ 68.6) และจดับา้นให้สะอาด ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นท่ีหลบซ่อนของยุง (ร้อยละ 67.1) ดงั
แสดงในตารางท่ี 4      

 

ตารางที ่4  การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร
สาธารณสุข (n = 140) 

กจิกรรม 

ร้อยละของการด าเนินการ คะแนนการ
ด าเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคฯ 

เป็น
ประจ า 

บาง 
คร้ัง 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ x̄  SD 

ด้านการวางแผน      
1. หมู่บา้นท่านมีการจดัท าแผนในการด าเนินงาน
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

35.0 56.4 8.6 2.55 0.49 
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ตารางที ่4  การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร 
   สาธารณสุข(n = 140) (ต่อ)  

กจิกรรม 

ร้อยละของการด าเนินการ คะแนนการ
ด าเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคฯ 

เป็น
ประจ า 

บาง 
คร้ัง 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ x̄  SD 

2. ท่านเขา้ร่วมกบั อาสาสมคัรสาธารณสุขในจดั
ประชุมชาวบา้นเพ่ือจดัท าแผนการด าเนินงาน
ป้องกนัควบคุมโรคของหมู่บา้น 

36.4 57.1 6.4 2.50 0.53 

3. ท่านไดด้ าเนินงานตามแผน การป้องกนัควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกของหมู่บา้น 

15.0 43.6 41.4 2.73 0.46 

4. ท่านท าใหป้ระชาชนในละแวกของท่านมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามแผนการป้องกนั
ควบคุมโรค 

30.0 67.9 2.1 2.41 0.52 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนเสนอขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณจาก อบต. 

55.0 39.3 5.7 2.34 0.67 

ด้านการจดักิจกรรมรณรงค์      
6. ท่านไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหค้รัวเรือนในละแวก
รับผิดชอบ ร่วมกนัก าจดัลูกน ้ายงุลายในครัวเรือน
ของตนเอง 

62.1 22.9 15.0 2.84 0.36 

7. ท่านและครัวเรือนในละแวกท่ีรับผิดชอบ
ร่วมกนัท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายทุกสปัดาห์ 

43.6 54.3 2.1 2.43 0.52 

8. ท่านไดมี้การเฝ้าระวงัผูป่้วยท่ีสงสยัเป็นโรค
ไขเ้ลือดออกในละแวกของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

47.9 50.7 1.4 2.46 0.52 

9. ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคป้์องกนัควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกท่ีจดัข้ึนในหมู่บา้นอยา่ง
สม ่าเสมอ 

76.4 22.9 0.7 2.76 0.44 

10.  ท่านส่งเสริม แนะน าการเล้ียงและแจกจ่าย
ปลากินลูกน ้าใหค้รัวเรือนในละแวกบา้นท่ี
รับผิดชอบ 

7.9 47.1 45.0 1.71 0.71 
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ตารางที ่4  การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร
สาธารณสุข(n = 140) (ต่อ) 

กจิกรรม 

ร้อยละของการด าเนินการ คะแนนการ
ด าเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคฯ 

เป็น
ประจ า 

บาง 
คร้ัง 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ x̄  SD 

11. ท่านเคยจ่ายและใส่ทรายก าจดัลูกน ้าในภาชนะกกั
เกบ็น ้าแก่ครัวเรือนในละแวกบา้นท่ีรับผิดชอบอยา่ง
สม ่าเสมอ 

80.0 18.6 1.4 2.79 0.44 

12. ท่านเคยจดัหาตาข่ายไนล่อน (มุง้เขียว) 
ปิดปากโอ่งน ้าด่ืมแก่ครัวเรือนในละแวกบา้นท่ี
รับผิดชอบอยา่งสม ่าเสมอ 

12.9 34.3 52.9 1.60 0.70 

13. ท่านเคยจดัหาฝาปิดภาชนะกกัเกบ็น ้าแก่ครัวเรือน
ในละแวกบา้นท่ีรับผิดชอบอยา่งสม ่าเสมอ 

32.9 23.6 43.6 1.89 0.87 

14. ท่านเคยเปล่ียนถ่ายน ้าใชใ้นบา้นตนเองและ
แนะน าครัวเรือนในละแวกบา้นท่ีรับผิดชอบทุก
สปัดาห์ 

28.6 20.0 51.4 2.58 0.49 

15. ท่านและครัวเรือนในละแวกท่ีรับผิดชอบเคยจดั
บา้นใหส้ะอาด ปลอดโปร่ง เพ่ือไม่ใหเ้ป็นท่ีหลบซ่อน
ของยงุ 

22.1 10.7 67.1 2.61 0.51 

16. ท่านเคยพ่นเคมีหมอกควนั (Swing fog) ก าจดั
ยงุลายตวัแก่ในหมู่บา้นโดยวิธีการปิดอบในบา้น  

26.4 5.0 68.6 2.67 0.55 

17. ท่านเคยพ่นละอองเคมี  (ULV) ก าจดัยงุลายตวัแก่ 0.0 5.0 95.5 2.41 0.60 
18. ท่านมีการประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกกบัผูน้ าชุมชน 

51.1 38.6 4.3 2.53 0.58 

19. ท่านมีการประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกกบัทางโรงเรียน 

35.7 56.4 7.9 2.28 0.60 
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ตารางที ่4  การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร
สาธารณสุข(n = 140) (ต่อ) 

กจิกรรม 

ร้อยละของการด าเนินการ คะแนนการ
ด าเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคฯ 

เป็น
ประจ า 

บาง 
คร้ัง 

ไม่ได้
ด าเนิน 
การ x̄  SD 

20. ท่านมีการประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกกบัเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

76.4 23.6 0.0 2.76 0.42 

21. ท่านมีการประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกกบัสมาชิก อบต. 

39.3 57.9 2.9 2.36 0.53 

22. ท่านประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกกบัครอบครัวท่ีท่าน
รับผิดชอบ 

55.0 41.4 3.6 2.51 0.56 

ด้านการประเมินผล      
23. ท่านตรวจสอบลกูน ้ายงุลายในครัวเรือนในละแวก
ท่ีรับผิดชอบเพ่ือรับรองเป็นบา้นปลอดลกูน ้ายงุลาย 

47.9 47.9 4.3 2.64 0.56 

24. เม่ือท่านทราบวา่มีผูป่้วยในหมู่บา้นท่านจะแจง้ให้
ประชาชนทราบเสมอ 

72.9 25.7 1.4 2.71 0.48 

25. ท่านจดัประชุมในละแวกท่ีรับผิดชอบเพ่ือแจง้ผล
การด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกทุก
เดือน 

40.7 45.7 13.6 2.27 0.68 

26. ท่านท าการส ารวจลกูน ้าในครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

55.7 43.6 0.7 2.55 0.51 

27. ท่านมีการสรุปผลการด าเนินงานป้องกนัควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกเพ่ือรายงานผลใหเ้จา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข 

40.7 55.0 4.3 2.36 0.56 

 

ระดับการด าเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุข พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 74.3) รองลงมาคือระดบัสูง (ร้อยละ 24.2) 
และระดบัต ่า (ร้อยละ1.4) ดงัแสดงในตารางท่ี 5       
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ตารางที ่5   ระดบัการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร
สาธารณสุข(n = 140) 

ระดับการด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 
สูง (≥ 69) 34 24.2 
ปานกลาง (49 - 68) 104 74.3 
ต ่า (≤ 48) 2 1.4 

 

4.4  การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขกรณกีารระบาดของโรคไข้เลอืดออก 

การปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
ก าจดัลูกน ้ ายงุลายในบา้นผูป่้วย และบริเวณรอบบา้นผูป่้วยในรัศมีอยา่งนอ้ย 100 เมตร (ค่าเฉล่ีย 3.92) 
รองลงมา กรณีพบผูป่้วยกระจายทัว่ไปในชุมชนหรือหมู่บา้น พ่นสารเคมีทุกหลงัคาเรือนในชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย 3.84) และ รายงานโรคไขเ้ลือดออก ทั้งรายท่ีสงสัยและท่ีไดรั้บการยืนยนัทนัที ให้เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดงัแสดงในตารางท่ี 6 

ตารางที ่6  การปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก (n = 140) 

การปฏิบัต ิ

ร้อยละ คะแนนการ
ปฏิบัตฯิ* ปฏิบัติ

บ่อย
ที่สุด 

ปฏิบัติ
บ่อย
มาก 

ปฏิบัติ
บ่อย 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่ 
ปฏิบัต ิ x̄  SD 

1. ประกาศเตือนประชาชนให้
ทราบวา่มีโรคไขเ้ลือดออก
ระบาด 

19.3 35.0 27.1 16.4 2.1 3.53 1.04 

2. ใหสุ้ขศึกษาแก่ประชาชน ให้
รู้จกัวิธีการป้องกนัตนเองและ
ครอบครัวไม่ใหย้งุลายกดั  

17.9 27.9 41.4 12.1 0.7 3.50 0.94 

3. ใหค้วามรู้และวิธีปฏิบติัเม่ือ
พบผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก  

16.4 18.6 45.0 19.3 0.7 3.31 0.98 

4. ก าจดัลกูน ้ายงุลายในบา้น
ผูป่้วย และบริเวณรอบบา้นผูป่้วย
ในรัศมีอยา่งนอ้ย 100 เมตร  

42.9 22.9 18.6 15.0 0.7 3.92 1.13 
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ตารางที ่6  การปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก (n = 140) (ต่อ) 

การปฏิบติั 

ร้อยละ คะแนนการ
ปฏิบติัฯ* 

ปฏิบติั
บ่อยท่ีสุด 

ปฏิบติั
บ่อย
มาก 

ปฏิบติั
บ่อย 

ปฏิบติั
บางคร้ัง 

ไม่
ปฏิบติั x̄  SD 

5. ประเมินค่าดชันีลกูน ้ายงุลาย
ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดโรคหลงัการ
ควบคุม 

13.6 25.0 27.1 25.7 8.6 3.09 1.18 

6. พ่นสารเคมีในบา้นผูป่้วย และ
พ้ืนท่ีรอบบา้นผูป่้วยในรัศมี 100 
เมตร พ่นอยา่งนอ้ย 2 คร้ังแต่ละ
คร้ังห่างกนั 7 วนั  

21.4 5.0 2.9 13.69 57.1 2.20 1.64 

7. กรณีพบผูป่้วยกระจายทัว่ไป
ในชุมชนหรือหมู่บา้น พ่น
สารเคมีทุกหลงัคาเรือนในชุมชน 

38.6 25.0 20.0 15.0 1.4 3.84 1.14 

8. รายงานโรคไขเ้ลือดออก ทั้ง
รายท่ีสงสยัและท่ีไดรั้บการ
ยืนยนัทนัที ใหเ้จา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขทราบ 

23.6 32.1 23.6 18.6 2.1 3.56 1.10 

* คะแนนการปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
 

ระดบัการปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก พบวา่ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 52.1) รองลงมาคือระดบัสูง (ร้อยละ 29.3) และระดบัต ่า (ร้อยละ
18.6) ดงัแสดงในตารางท่ี 7  

     
ตารางที ่7  ระดบัการปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก (n = 140) 

ระดบัการด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 
สูง (≥ 34) 41 29.3 
ปานกลาง (24 - 33) 73 52.1 
ต ่า (≤ 23) 26 18.6 
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4.5 ปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

4.5.1  ปัญหาและอุปสรรคจากอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีให้ขอ้คิดเห็นในด้านการด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

   1)  อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 45 รายไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ ขาดความร่วมมือจากประชาชน
ในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เช่นการคว  ่าภาชนะ การใส่ทรายก าจดัลูกน ้า  

  2)  อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 36 ราย ได้ให้ข้อมูลว่า เน่ืองจากมี อาสาสมัคร
สาธารณสุขชายจ านวนน้อย ส่งผลต่อการด าเนินงานควบคุมโรคเพราะตอ้งจา้งแรงงานทัว่ไปในการ
แบกเคร่ืองพ่นหมอกควนัท่ีหนกั และบุคคลเหล่าน้ีไม่มีความรู้ในการพ่นหมอกควนัและพ่นไม่ถูกตาม
หลกัวชิาการ 

  3) อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 25 ราย ได้ให้ข้อมูลว่า เคร่ืองพ่นหมอกควนัช ารุด
บ่อยคร้ังเน่ืองจากการใชง้านท่ีผดิวธีิ ตอ้งน าไปซ่อมในตวัจงัหวดั และค่าซ่อมบ ารุงมีราคาสูง รวมถึงไฟ
ฉายและถ่านไฟฉายท่ีใชใ้นการส่องลูกน ้ ายุงลายมีไม่เพียงพอและไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขตอ้งใชเ้งินส่วนตวัซ้ือ เป็นการเพิ่มภาระค่าใชจ่้าย 

4.5.2 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือ การพฒันาการด าเนินงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

  1) อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 31 ราย ให้ความเห็นวา่ การไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
ประชาชน แกไ้ขไดย้าก หากจะให้แกไ้ขปัญหาได ้ตอ้งมีมาตรการทางสังคมในการบงัคบัให้ประชาชน
ใหค้วามร่วมมือ  

   2)  อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 27 ราย ให้ความเห็นวา่ควรเพิ่มสัดส่วนของ อาสาสมคัร
สาธารณสุขชายใหม้ากข้ึนเพื่อรองรับการปฏิบติังานดา้นการควบคุมโรค 

  3)  อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 12 ราย ให้ความเห็นว่า ให้มีช่างท่ีสามารถดูแลและ
แก้ไขปัญหาเคร่ืองพ่นหมอกควนัเสีย และควรมีการทบทวนความรู้ในการใช้เคร่ืองพ่นหมอกควนั, 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการ
สนบัสนุนกิจกรรมการป้องกนัและควบคุมโรค 
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4.6   วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกับ 
การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขกรณกีารระบาดของโรคไข้เลอืดออก 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.556, p - value < 0.001) ส าหรับ
ความรู้เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในระดบัต ่า อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(r = 0.340, p - value = 0.061) ดงัแสดงในตารางท่ี 8  

ตารางที่  8  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้ และการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกกับการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก (n = 140) 

ตวัแปร r p - value 
1. ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก 0.340 0.061 
2. การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 0.556 <0.001* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p - value ≤ 0.05 

4.7  ข้อมูลทัว่ไปของประชาชน 

เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งประชาชน จ านวนทั้งหมด 310 คน เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย         
(ร้อยละ 55.2) อายุระหวา่ง 31 - 40 ปีมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.8) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 80.3) ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 68.4) ประกอบอาชีพหลกัคือเกษตรกรรม (ร้อยละ 
61.0) ลกัษณะบริเวณรอบบา้นส่วนใหญ่มีอากาศถ่ายเทสะดวก (ร้อยละ 90.3) รองลงมามีภาชนะบรรจุ
น ้ าใช้ (ร้อยละ 84.5) และมีภาชนะท่ีมีน ้ าขัง (ร้อยละ 61.3) ตามล าดับ  นอกจากน้ียงัพบว่ามีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเคยเจบ็ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก (ร้อยละ 13.2) ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางที ่9  ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชน (n = 310) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 139 44.8 
 หญิง 171 55.2 
อาย ุ(ปี)    
 20 - 30 47 15.2 
 31 - 40 111 35.8 
 41 - 50 73 23.5 
 51 - 60 47 15.2 
 61 ข้ึนไป 32 10.3 
 min = 22 

max = 68 
x̄ ± SD = 42.59  ± 11.39  

สถานภาพสมรส   
 โสด 26 8.4 
 สมรส 249 80.3 
 หมา้ย 26 8.4 
 หยา่/แยก 9 2.9 
ระดบัการศึกษา   
 ไม่ไดเ้รียน 11 3.5 
 ประถมศึกษา 212 68.4 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 52 16.8 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 30 9.7 
 อนุปริญญา / ปวส. 1 0.3 
 ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 4 1.3 
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ตารางที ่9 ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชน (n = 310) (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ    
 เกษตรกรรม 189 61.0 
 รับจา้ง 87 28.1 
 ไม่ไดท้  างาน 16 5.2 
 คา้ขาย 4 1.3 
 แม่บา้น 14 4.5 
ลกัษณะบริเวณรอบบา้น   
 อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 30 9.7 
 อากาศถ่ายเทสะดวก 280 90.3 
 มีภาชนะบรรจุน ้าใช ้ 262 84.5 
 มีภาชนะท่ีมีน ้าขงั 190 61.3 
 มีแอ่งน ้าขงั 43 13.9 
 บริเวณรอบบา้นมีป่าทึบ 26 8.4 
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก   
 ไม่เคย 269 86.8 
 เคย 41 13.2 

 

4.8  ความรู้เกีย่วกบัโรคไข้เลือดออกของประชาชน 

ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกโดยตอบถูกตอ้งมากท่ีสุดไดแ้ก่ การป้องกนั และ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกท่ีดีท่ีสุดคือการควบคุมลูกน ้ ายุงลายท่ีเป็นพาหะ (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 94.8) 
รองลงมา ยุงท่ีน าเช้ือโรคไขเ้ลือดออกมกัออกหากินในเวลากลางวนั (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 87.7) และยุง
ท่ีน าเช้ือโรคไขเ้ลือดออก เป็นยงุท่ีมีล าตวัและขาเป็นสีด าสลบัขาว (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 85.8)  

ในทางกลบักนัประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกถูกตอ้งน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ยุงลายทุก
ชนิดเป็นพาหะของโรคไขเ้ลือดออก (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 28.1) รองลงมา ยุงลายมกัวางไข่ไดทุ้กฤดูกาล 
(ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 36.1) และภาชนะท่ีรองน ้ าฝนไวต้อ้งปิดฝาให้สนิท (ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 62.9) ดงั
แสดงในตารางท่ี 10 

 



 
 

40 
 

ตารางที ่10  ความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน (n = 310) 

ความรู้เกีย่วกบัโรคไข้เลอืดออก 
ตอบถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 

สาเหตุของการเกดิโรค   
1.โรคไขเ้ลือดออกเป็นโรคติดต่อ 209 67.4 
2. โรคไขเ้ลือดออกสามารถติดต่อกนัไดโ้ดยการไอหรือจาม 215 69.4 
3. ยงุลายทุกชนิดเป็นพาหะของโรคไขเ้ลือดออก 87 28.1 
4. ยงุท่ีน าเช้ือโรคไขเ้ลือดออกมกัออกหากินในเวลากลางวนั 272 87.7 
5. ยงุท่ีน าเช้ือโรคไขเ้ลือดออก เป็นยงุท่ีมีล าตวัและขาเป็นสีด าสลบัขาว 266 85.8 
6. ยงุลายมกัวางไข่ในน ้าสะอาด 209 67.4 
7. ยงุลายมกัวางไข่ไดทุ้กฤดูกาล 112 36.1 
การป้องกนัโรค   
8. การคว  ่า เผา ฝังภาชนะต่างๆ เช่นกระป๋องแตก ยางรถยนตเ์ก่าช่วย
ก าจดัลูกน ้ายงุลาย 

252 81.3 

9. ปลาหางนกยงูสามารถกินลูกน ้ายงุลายได ้ 227 73.2 
10. ภาชนะท่ีรองน ้าฝนไวต้อ้งปิดฝาใหส้นิท 195 62.9 
11. การนอนในเวลากลางวนัจ าเป็นตอ้งกางมุง้หรือนอนในมุง้ลวด 243 78.4 
12. ในหอ้งน ้า ห้องส้วมตอ้งขดัลา้งและเปล่ียนทุกสัปดาห์ 299 96.5 
13. การใส่เกลือแกงคร่ึงชอ้นชาหรือน ้ าส้มสายชู 2 ชอ้นชา หรือ
ผงซกัฟอกคร่ึงชอ้นชาลงในน ้ าท่ีรองขอตูก้บัขา้วป้องกนัยงุลายวางไข่
ได ้

234 75.5 

14. ตอ้งเปล่ียนน ้าในแจกนัดอกไมห้รือภาชนะท่ีปลูกตน้ไมใ้นน ้าทุก
สัปดาห์ 

211 68.0 

15. การป้องกนั และควบคุมโรคไขเ้ลือดออกท่ีดีท่ีสุดคือการควบคุม
ลูกน ้ายงุลาย 

294 94.8 

ระดบัความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน พบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 68.1) รองลงมาคือระดบัสูง (ร้อยละ 26.5) และระดบัต ่า (ร้อยละ 5.4) ดงัแสดงในตารางท่ี 11 
 
 
 
 



 
 

41 
 

ตารางที ่11  ระดบัความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน (n = 310) 

ระดับความรู้ จ านวน  ร้อยละ 
สูง (≥ 13) 82 26.5 
ปานกลาง (9 - 12) 211 68.1 
ต ่า (≤ 8) 17 5.4 

4.9  การปฏิบัติตนเพือ่ป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชน 

การปฏิบัติของประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ การใส่ เกลือ 
น ้ าส้มสายชู หรือผงซักฟอกท่ีจานรองขาตู ้(ค่าเฉล่ีย 1.65) รองลงมา การใส่ปลากินลูกน ้ าในภาชนะท่ี
ปิดฝาไม่ได ้เช่น อ่างบวั ภาชนะเก็บน ้ าในห้องน ้ า (ค่าเฉล่ีย 1.68) และการท าความสะอาดบริเวณบา้น 
จดัเก็บส่ิงของใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจ า (ค่าเฉล่ีย 1.80)   

การปฏิบติัของประชาชนเพื่อป้องกนัโรคไข้เลือดออกท่ีพบมากท่ีสุดคือ ให้ความร่วมมือกับ
เจา้หน้าท่ีในการให้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับโรค (ค่าเฉล่ีย 2.84) รองลงมา ติดตามข่าวสาร
ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก (ค่าเฉล่ีย 2.62) และ เก็บเส้ือผา้ท่ีซักรีดแล้วเขา้ตูเ้ส้ือผา้ทุกคร้ัง (ค่าเฉล่ีย 
2.58) ดงัแสดงในตารางท่ี 12  

ตารางที ่12  การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชน จ าแนกรายขอ้ (n = 310) 

การปฏิบัติ 

ร้อยละของการปฏิบัต ิ คะแนนการ
ปฏิบัตตินฯ* เป็น

ประจ า 
บางคร้ัง น้อย 

x̄  SD 

1. ท่านท าความสะอาดบริเวณบา้น จดัเก็บส่ิงของใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อยเป็นประจ า  

22.6 34.8 42.6 1.80 0.78 

2. ท่านเทน ้าในภาชนะท่ีมีน ้าขงับริเวณบา้นเช่นอ่างน ้า 
กะลา กระป๋อง ทุก 1 สปัดาห์  

45.2 33.5 21.3 2.24 0.78 

3. ท่านคว ่า เผา ฝังภาชนะ เช่นกะลา กระป๋อง ขวดแกว้ 
ขวดพลาสติก ทุกคร้ังท่ีพบเห็น  

49.4 30.3 20.3 2.29 0.78 
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ตารางที ่12  การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชน จ าแนกรายขอ้ (n = 310) (ต่อ) 

การปฏิบัติ 

ร้อยละของการปฏิบัต ิ คะแนนการ
ปฏิบัตตินฯ เป็น

ประจ า 
บางคร้ัง น้อย 

x̄  SD 
4. ท่านใส่เกลือ น ้าสม้สายชู หรือผงซกัฟอกท่ีจานรองขา
ตู ้ 

11.3 42.9 45.8 1.65 0.67 

5. ท่านคว ่าภาชนะท่ีไม่ใชป้ระโยชนใ์หเ้รียบร้อย  22.3 21.9 55.8 2.14 0.81 
6. ท่านปิดฝา ภาชนะรองรับน ้าทั้งในและนอกบา้นทุกใบ  47.1 26.1 26.8 2.20 0.83 
7. ท่านใส่สารก าจดัลูกน ้ายุงลายในตุ่มน ้า อ่างน ้า  45.5 39.7 14.8 2.31 0.71 
8. ท่านส ารวจลกูน ้ายงุลายในภาชนะรองน ้าทุก 1 สปัดาห์  48.1 28.1 23.9 2.24 0.81 
9. ท่านเปล่ียนน ้าขาตูก้บัขา้วทุกสปัดาห์  38.1 51.9 16.0 2.28 0.63 
10. ท่านใส่ปลากินลูกน ้าในภาชนะท่ีปิดฝาไม่ได ้เช่น 
อ่างบวั ภาชนะเกบ็น ้าในหอ้งน ้า 

23.2 21.3 55.5 1.68 0.82 

11. ท่านกางมุง้ใหบุ้ตรหลานนอนเวลากลางวนัทุกคร้ัง  70.6 22.6 6.8 2.64 0.60 
12. ท่านใชย้ากนัยุง ยาฉีดกนัยงุ หรือยาทากนัยงุ  48.7 33.2 18.1 2.31 0.75 
13. ท่านเกบ็เส้ือผา้ท่ีซกัรีดแลว้เขา้ตูเ้ส้ือผา้ทุกคร้ัง  64.2 29.4 6.5 2.58 0.61 
14. ท่านปิดประตูหนา้ต่างเพ่ือใหห้มอกควนัอบในบา้น
หลงัจากท่ีพ่นหมอกควนั  

33.2 35.8 31.0 2.02 0.80 

15. ท่านแนะน าบุคคลในครอบครัวใหช่้วยกนัท าลาย
แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายเพ่ือป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  

47.1 21.0 31.9 2.15 0.87 

16. ท่านร่วมกิจกรรมรณรงคก์ าจดัลูกน ้ายงุลายของชุมชน  57.1 36.1 6.8 2.50 0.62 
17. ท่านติดตามข่าวสารเร่ืองโรคไขเ้ลือดออก  62.6 36.5 1.0 2.62 0.50 
18. ท่านเคยพดูคุยถึงอนัตรายของโรคไขเ้ลือดออกแก่ 
สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนบา้นฟัง  

59.7 37.4 2.9 2.57 0.55 

19. ท่านใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีในการใหข่้าวสารท่ี
เป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก  

84.8 14.2 1.0 2.84 0.39 

20. ท่านเคยเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาโรค
ไขเ้ลือดออกใหแ้ก่เพ่ือนบา้น  

34.5 37.7 27.7 2.07 0.78 

* คะแนนการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 
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ระดบัการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 59.0) รองลงมาคือระดบัสูง (ร้อยละ 40.0) และระดบัต ่า (ร้อยละ 1.0) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 13 

ตารางที ่13 ระดบัการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน (n = 310) 

ระดับการปฏิบัติ จ านวน  ร้อยละ 
สูง (≥ 51) 124 40.0 
ปานกลาง (36-50) 183 59.0 
ต ่า (≤ 35) 3 1.0 

4.10  พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลอืดออกของประชาชน 

จากการสังเกตพบวา่พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน (ดา้นลบ) ท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ อ่างหรือภาชนะเก็บน ้ าในห้องน ้ าห้องส้วมไม่ได้ควบคุมและก าจดัลูกน ้ ายุงลาย เช่น ปล่อย
ปลากินลูกน ้ าหรือใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าหรือเปล่ียนถ่ายน ้ าทุกสัปดาห์ (ร้อยละ 70.0) รองลงมาคือ โอ่ง
น ้า/ภาชนะเก็บน ้ าใชท่ี้ไม่ปิดฝาหรือปิดฝาไม่มิดชิด (ร้อยละ 54.5) และภาชนะ/เศษวสัดุส่ิงของท่ีน ้ าขงั
ได ้เช่น ยางรถยนต ์กระป๋อง กะลา ฯลฯ (ร้อยละ 50.0) ดงัแสดงในตารางท่ี 14 

 

ตารางที ่14  การพบพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนเป็นรายขอ้ (n = 310) 

การพบพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไข้เลอืดออก จ านวน ร้อยละ 

1.    จานรองขาตูก้นัมดท่ีไม่ไดค้วบคุมและก าจดัลกูน ้ายงุลาย เช่น ใส่เกลือ
หรือผงซกัฟอกหรือน ้าสม้สายชูหรือน ้ามนัเคร่ือง ฯลฯ 

148 47.74 

2.   โอ่งน ้า/ภาชนะเกบ็น ้าใชท่ี้ไม่ปิดฝาหรือปิดฝาไม่มิดชิด  169 54.5 
3.   โอ่งน ้า/ภาชนะเกบ็น ้าด่ืมท่ีไม่ปิดฝาหรือปิดฝาไม่มิดชิด  137 44.2 
4.   ภาชนะ/เศษวสัดุส่ิงของท่ีน ้ าขงัได ้เช่น ยางรถยนต ์กระป๋อง กะลา ฯลฯ  155 50.0 
5.   ภาชนะใส่น ้าเล้ียงสตัวท่ี์ไม่ไดค้วบคุมและก าจดัลกูน ้ายงุลาย เช่น ปกปิด
หรือคว ่าไวห้รือใส่ทรายก าจดัลูกน ้า 

112 36.12 

6.   แจกนัใส่ดอกไมท่ี้ไม่ไดค้วบคุมและก าจดัลูกน ้ายงุลาย เช่น เปล่ียนถ่ายน ้า 76 24.5 
7.   แหล่งน ้าขงัตามใตถุ้นบา้นหรือตามบริเวณบา้น  94 30.3 
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ตารางที ่14  การพบพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนเป็นรายขอ้ (n = 310) (ต่อ) 

การพบพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไข้เลอืดออก จ านวน ร้อยละ 

8.   จานรองกระถางตน้ไมท่ี้ไม่ไดค้วบคุมและก าจดัลกูน ้ายงุลาย เช่น เทน ้าท่ี
ขงัท้ิงหรือใส่ดินทรายเพ่ือดูดซบัน ้า 

96 31.0 

9.   อ่าง/ภาชนะเกบ็น ้าในหอ้งน ้าหอ้งสว้มท่ีไม่ไดค้วบคุมและก าจดัลกูน ้า
ยงุลาย เช่น ปล่อยปลากินลกูน ้าหรือใส่ทรายก าจดัลูกน ้าหรือเปล่ียนถ่ายน ้า
ฯลฯ 

217 70.0 

10.   อ่างปลกูบวัหรือพืชน ้าท่ีไม่ไดค้วบคุมและก าจดัลูกน ้ายงุลาย เช่น ปล่อย
ปลากินลกูน ้า 

78 25.2 

11.   บา้นท่ีมีเดก็นอนกลางวนัแต่ไม่ไดป้้องกนัยงุกดัเด็ก เช่น กางมุง้หรือจุด
ยากนัยงุหรือเปิดพดัลม ฯลฯ 

90 29.0 

 

ระดบัพฤติกรรมในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัต ่า(ร้อยละ 67.4) รองลงมาคือระดบัปานกลาง (ร้อยละ 31.9) และระดบัสูง (ร้อยละ 0.6) ดงั
แสดงในตารางท่ี 15 

 

ตารางที ่15 ระดบัการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน (n = 310) 
 

ระดับการปฏิบัติ จ านวน  ร้อยละ 
สูง (≥ 9) 2 0.6 
ปานกลาง (6 - 10) 99 31.9 
ต ่า (≤ 5) 209 67.4 

4.11  วเิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การปฏิบัติ กบัพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลอืดออก
ของประชาชน 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (r = 0.144, p - value = 
0.011) และการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ในระดบัต ่า อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.104, p - value 
= 0.068) ดงัแสดงในตารางท่ี 16  



 
 

45 
 

ตารางที่ 16 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ การปฏิบติัตน กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ของประชาชน 

ตัวแปร r p - value 
1. ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก 0.144 0.011* 
2. การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 0.104 0.068 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p - value ≤ 0.05 

   
 
 

 

 

 


