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ผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขม้ิน อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

Performance Evaluation of the Prevention and Control of Dengue Fever of 
ThaKha Min Subdistrict Administrative Organization, Photalae District, Phichit 

 
ชนากานต์ งอมสงัด1 

 
1องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขม้ิน 
อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 313 คน ซึ่งได้มาจากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่เป็นมาตรารวมประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า  

1. ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวม
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 79.09 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีความรู้สูงที่สุด ได้แก่ ยุงที่
เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกคือ ยุงลายและยุงร าคาญหรือยุงบ้าน ลูกน้ ายุงที่เป็นสาเหตุของโรค
ไข้เลือดออกมัก จะไวต่อแสง และเมื่อมีแสงผ่านจะว่ายลงสู่ก้นภาชนะทันที และยุงที่เป็นสาเหตุ ของ
โรคไข้เลือดออกมักวางไข่ในร่องน้ าทิ้งสาธารณะ 

2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า โดยภาพรวมมีส่วนร่วม อยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.20% ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุด ได้แก่ มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก รองลงมา มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้าน
ความครอบคลุมทั่วพื้นที่ และมีการก าหนดข้อตกลงในการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น ควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน และควรจัดท าระบบการประชาสัมพันธ์และสร้าง
จิตส านึกให้ตระหนักถึงแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
ค าส าคัญ: การป้องกันและควบคุมโรค  ไข้เลือดออก 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to study of knowledge in the prevention of 
dengue feverand the people's participation in the project of prevent and control of 
dengue hemorrhagic feverof ThaKha Min Subdistrict Administrative Organization, 
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Photalae District,Phichit. This study is a quantitative research.Samples used in research, 
including 313 peoplein ThaKha Min Subdistrict Administrative Organization, Photalae 
District,Phichit.Using the table of Krejcie and Morgan. The questionnaire is the exchange 
include estimation of 5 level. The obtained data were analyzed using the statistical 
percentage, mean and standard deviation. The results of the study were as follows: 

1. The level of knowledge and understanding in the prevention of dengue 
fever among people in ThaKha Min Subdistrict Administrative Organization, Photalae 
District, Phichitfound at a high level the percentage of 79.09.The knowledge of the 
mosquito is the cause of hemorrhagic fever.Aedes mosquitoes and annoyed or 
inorganic acid ,mosquito larvae are often sensitive to light, and when a light through 
to swimming into the bottom of the container immediately and mosquitoes often lay 
eggs in a drainage groove public. In the rural areas are often found in patients with 
dengue fever only the rainy season,should put the sand abate in the reservoir. Prevent 
the mosquito bite is how cheap and best. In the city populated areas often found that 
patients throughout the year. 

2. The people's participation in the project to prevent dengue fever of ThaKha 
Min Sub district Administrative Organization, Photalae District, Phichit, the overall 
average have contact with government officials to the project or activity The tracking 
performance, the agreement on the environment from a breeding mosquitoes. Rescue 
workers in their activities. Know how to prevent dengue fever makes the family gets to 
know the information about the budget that has been allocated to the activities of 
dengue hemorrhagic fever of the village, acknowledge the situation of dengue 
hemorrhagic fever. The destruction of breeding mosquitoes make cost savings in the 
treatment of fever. Share opinions at the meeting. 
 Suggestions were ThaKha Min subdistrict administrative organization should 
coordinate with health authorities to promote awareness to the public, and should be 
made aware of the publicity and awareness for the prevention and control of dengue 
fever.  
Keywords: prevention and control, dengue fever 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝน
ของทุกปี มีการเพ่ิมจ านวนผู้ป่วยสูงขึ้นตลอดระยะเวลา  30 กว่าปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่ามีประชากรในเขตร้อนที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้ จ านวน 2,500 ล้านคน ส าหรับในทวีป
เอเชีย โดยเฉพาะเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์มีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเทศ ส าหรับประเทศไทยมี
รายงานการระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 ในกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วย 2,706 ราย ตาย 296 ราย 
หลังจากนั้นได้แพร่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเมืองใหญ่และมีประชากรหนาแน่นและสามารถ
เดินทางติดต่อได้สะดวก ท าให้โรคแพร่กระจายได้รวดเร็วขึ้น เมื่อบ้านเมืองพัฒนาขึ้น การคมนาคม
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สะดวก โรคได้แพร่กระจายไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศ (กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 
2545, น.37) 
 จากการด าเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขมิน้ อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่าการด าเนินงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ
มากกว่าจะเป็นปัญหาในทางวิชาการ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน บุคลากรสาธารณสุขต้องสร้างความรู้และความ  ตระหนักถึง
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพ่ือให้ประชาชนมองเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
และให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาโดยชุมชนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขเพ่ือจะได้ลดจ านวน
ประชาชนที่เป็นไข้เลือดออกได้ ดังนั้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการด าเนินงานโรค
ไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น โดยศึกษาความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชน ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้น เช่น สาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก การติดต่อ การแก้ไข
ปัญหาหากเกิดโรคไข้เลือดออก ตลอดจนศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาจะเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิผล 
สามารถป้องกันและลดจ านวนผู้ป่วยที่เกิดจากโรคไข้เลือดออกได้มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นหรือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าขมิ้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  

2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล 
จังหวัดพิจิตร จ านวน 1,698 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 313 คน โดยค านวณตามตารางของเครจซีและมอร์แกน ใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะแบบส ารวจรายการ 
(Checklist)  
 ตอนที่ 2 ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 24 ข้อ มีลักษณะเป็นค าถามแบบ
เลือกตอบ โดยมีตัวเลือกตอบอยู่ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และไม่ใช่  
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 ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  จ านวน 30 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคล  ใช้สถิติ เชิงพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบการบรรยาย 
2. การวิเคราะห์ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วิเคราะห์โดยน ามาแจกแจงความถี่ ค านวณหาค่าร้อยละ 
เพ่ือวัดระดับความรู้ ความเข้าใจและความสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก 

3. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร วิเคราะห์โดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุอยู่ระหว่าง
อายุ 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.40 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.70 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.30 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.30 

2. ผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขมิน้ อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  

1) ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยรวม
อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 79.09 โดยมีความรู้สูงที่สุด ได้แก่ ยุงที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
คือ ยุงลายและยุงร าคาญหรือยุงบ้าน คิดเป็นร้อยละ 93.60 ลูกน้ ายุงที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
มัก จะไวต่อแสง และเมื่อมีแสงผ่านจะว่ายลงสู่ก้นภาชนะทันที คิดเป็นร้อยละ 93.60 รองลงมา ยุงที่
เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกมักวางไข่ในร่องน้ าทิ้งสาธารณะ คนคิดเป็นร้อยละ 93.30 
  ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามคะแนน พบว่า ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก จ าแนกตามคะแนนได้คะแนน สูงที่สุด ได้แก่ คะแนน 24 คะแนน จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.97 รองลงมา คะแนน 23 คะแนน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78 คะแนน 21 
คะแนนและ 20 คะแนน จ านวน 30 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 9.58 
  ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามช่วงคะแนน พบว่า ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก จ าแนกตามช่วงคะแนน ได้แก่ ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 71.88 รองลงมา ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 21.73 และ ระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 6.39 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน  

ช่วงคะแนน 
ความรู้ ระดับความรู้ 

ความเข้าใจ จ านวน ร้อยละ 
17-24 คะแนน 225 71.88 สูง 
9-16 คะแนน 68 21.73 ปานกลาง 
0-8 คะแนน 20 6.39 ต่ า 

รวม 313 100.00  
 

2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า โดยภาพรวมมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ( =3.96, 79.20%) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการมีส่วน
ร่วมสูงที่สุด ได้แก่ มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจัดท าโครงการหรือกิจกรรมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ( =4.19, SD.=0.87) รองลงมา มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านความ
ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ (  =4.11, SD.=0.73) และมีการก าหนดข้อตกลงในการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง ( =4.10, SD.=0.68) ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน 
ระดับมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลความ 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการรับทราบสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
ในหมู่บ้าน 

4.03 0.70 มาก 

2. ท่านเคยร่วมสนทนาเรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออกกับเพ่ือนบ้าน 3.95 0.91 มาก 
3. ท่านเคยร่วมปรึกษากับผู้น าชุมชน 3.87 0.95 มาก 
4. ท่านเคยร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่รัฐ 3.94 0.72 มาก 
5. ท่านเคยร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐ 3.91 0.82 มาก 
6. ท่านเคยร่วมเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมไม่เป็นไปทางการใน
เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

4.00 0.75 มาก 

7. ท่านเคยร่วมจัดท าแผนป้องกันโรคไข้เลือดออกล่วงหน้า 3.87 0.95 มาก 
8. ท่านเคยประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ประชาชน ให้
เกิดการท างานเป็นกลุ่ม 

3.80 0.98 มาก 

9. ท่านเคยเสนอวิธีการจัดการเมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน 

3.95 0.72 มาก 

10. ท่านได้ติดต่อหน่วยงานของรัฐในการขอทราบข้อมูลการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ 

3.94 0.86 มาก 

11. ท่านเคยได้ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

3.73 0.95 มาก 

12. ท่านเคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

4.19 0.87 มาก 
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ตารางท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก (ต่อ) 

การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน 
ระดับมีส่วนร่วม 

  S.D. แปลความ 
13. ท่านเคยก าหนดข้อตกลงในการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง 

4.10 0.68 มาก 

14. ท่านเคยช่วยเหลือด้วยแรงงานในการด าเนินกิจกรรม 4.06 0.73 มาก 
15. ท่านเคยร่วมท าลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงทุกวันศุกร์ 3.90 0.70 มาก 
16. ท่านเคยใช้สารเคมีอ่ืนหรือทรายอะเบทในการก าจัดลูกน้ า 3.88 0.76 มาก 
17. ท่านเคยชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมส ารวจลูกน้ ายุงที่เป็นพาหนะ
ของโรคไข้เลือดออกในสถานที่สาธารณะ 

3.90 0.95 มาก 

18. ท่านเคยจัดตั้งกลุ่มในการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออกของ
หมู่บ้าน 

4.08 0.71 มาก 

19. ท่านเคยร่วมระดมทุนมาจัดตั้งเป็นกองทุนแก้ไขปัญหา โรค
ไข้เลือดออก 

4.02 0.72 มาก 

20. ท่านได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

3.77 0.82 มาก 

21. การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงท าให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาโรคไข้เลือดออก 

4.03 0.79 มาก 

22. การได้รู้วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกท าให้ครอบครัวของท่าน
ไม่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก 

4.06 0.73 มาก 

24. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกท าให้รัฐประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

3.94 0.80 มาก 

25. การได้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกท าให้มีการ
ประสานงานระหว่างคนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ 

3.93 0.75 มาก 

26. ภายหลังกิจกรรม ฯ ท่านได้ติดตามข้อมูลของทางการเกี่ยวกับ
โอกาสการระบาดของโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้าน 

3.82 0.84 มาก 

27. ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้
ด าเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้าน 

4.05 0.70 มาก 

28. ท่านได้ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านความ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

4.11 0.73 มาก 

29. ท่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้ป่วยในหมู่บ้าน 
ของท่าน 

3.92 0.75 มาก 

30. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกท า
ให้ท่านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีกลุ่ม 
ได้ก าหนดขึ้น 

3.98 0.73 มาก 

เฉลี่ย 3.96 0.69 มาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ขม้ิน อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มีความรู้เกี่ยวกับอาการของไข้เลือดออก สาเหตุการติดต่อ อาการของโรค การระบาดของโรค แหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายและการควบคุมป้องกันโรค การปฏิบัติตัวเมื่อร่วมกับผู้ป่วย สาเหตุการเกิดโรค วงจร
ชีวิตยุง การป้องกัน การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การรักษา การป้องกัน เกลือแกง น้ าส้มสายชู 
ผงซักฟอก ขี้เถ้า สามารถใช้แทนทรายอะเบทได้ การเปลี่ยนถ่ายน้ าในแจกันดอกไม้ควรทุกๆ วัน ควร
ใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ าเน่า ฯลฯ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน แสดงให้เห็นว่าการด าเนิน
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
ประสบผลส าเร็จ ประชาชนตลอดจนหน่วยงานเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก ผู้น าชุมชน/ประชาชน/นักเรียนมีความรู้ตลอดจนตระหนักถึงภัยไข้เลือดออกและที่ส าคัญ
สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ เพ่ือมิให้มีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนตลอดไป 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสังวาล เจริญรบและคณะ (2550) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ดปี พ.ศ.2550 พบว่า กลุ่ม
ที่มีความรู้เฉลี่ยระดับมาก ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี ส่วนการดูแลภาชนะในห้องน้ า/
ห้องส้วม 2 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่าง จะเทน้ า/ระบายน้ าทิ้งเมื่อมีน้ าเหลือน้อยมีเพียงร้อยละ 31.60 
นอกจากเทน้ าทิ้งแล้วขัดล้างให้สะอาดทุกสัปดาห์ และ 4 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่างจะใช้ฝาปิดภาชนะที่
เก็บน้ าให้มิดชิดร้อยละ 44.4 ดูแลตุ่มน้ าดื่มน้ าใช้โดยเทน้ าทิ้งแล้ว ขัดล้างให้สะอาดทุกสัปดาห์พบ
ความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายมากที่สุดในภาชนะห้องน้ า/ห้องส้วมร้อยละ 62.53  

นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภาคย์ คะมาลี (2552) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้
และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกที่ไม่ถูกต้อง
มากที่สุด ได้แก่ ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีโอกาสน้อยที่จะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก (ร้อยละ 31.9) การ
รับรู้ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกที่ไม่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่  การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่
แตกต่างกับการป่วยด้วยไข้หวัด (ร้อยละ 37.3) การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ไม่
ถูกต้องมากที่สุดได้แก่ ถึงปิดฝาภาชนะใส่น้ าให้มิดชิด ก็ไม่ช่วยลดการเกิดยุงลายในชุมชน (ร้อยละ 
57.3) การรับรู้อุปสรรคในการป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีไม่ถูกต้องมากที่สุดได้แก่ ทรายทีบีฟอส หาซื้อ
ได้ยาก (ร้อยละ 43.2) การรับรู้ต่อการด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ ไม่ถูกต้องมากที่สุดได้แก่ 
ประชาชนสามารถไปขอปลาหางนกยูงเพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลายได้ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  (ร้อย
ละ 59.1) และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ไม่ถูกต้องมากที่สุดได้แก่  การใช้ยาทากันยุง
เมื่ออยู่ในแหล่งที่มียุงชุม (ร้อยละ 68.3) ส าหรับการเปรียบเทียบการรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกระหว่างต าบลที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงและมีอุบัติการณ์ของโรคต่ า  พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคและการรับรู้ต่อการด าเนินงานป้องกันโรค
ไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p-value = 0.001) ส่วนการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรคไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทาง

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



633 
 

ในการด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรคการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรค และรับรู้การด าเนินการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพ่ิมมากขึ้น 

2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การด าเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง 
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประสบผลส าเร็จ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการริเริ่ม การวางแผน 
การด าเนินการ การรับผลประโยชน์และการประเมินผล ย่อมก่อให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
เนื่องจากเกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและสร้างความเจริญให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านของตนผ่าน
กิจกรรมกระบวนการท างานตามโครงการโครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ White (1982) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น
ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและควรท า
อย่างไร การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เช่น การด าเนินงานตามที่ได้วางไว้  การแบ่งสรร
ประโยชน์จากโครงการที่ท าขึ้น การจะด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นส่วนช่วยให้โรคไข้เลือดออกลดลงหรือหายไปจากพ้ืนที่จึงจ าเป็ นต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชน การที่ประชาชนเต็มใจเข้ามามีส่วนร่วมจักเป็นผลดีต่อการด าเนิน
โครงการฯ เพราะนอกจากจะท าบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว ยังจะส่งผลระยะยาวและ
ต่อเนื่องยั่งยืน  

นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชัย วงค์ชาญศรี (2551) ได้ศึกษาเรื่องผล
ของการจัดการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของอ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรค การแก้ปัญหาต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของหลายๆ ฝ่าย จึงจะประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลของ
การจัดการโดยประยุกต์ใช้แนวคิด POSDCORB Model และกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออกหลังการทดลองอยู่ในระดับสูงซึ่งเพ่ิมขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบซึ่งอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าความชุกลูกน้ ายุงลายผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่
กลุ่มเปรียบเทียบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น ควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้อง  
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2) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น ควรจัดหางบประมาณในการส่งเสริมความรู้ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา 
เสียงตามสาย สื่ออินเตอร์เน็ต  

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น ควรจัดท าระบบการประชาสัมพันธ์และสร้าง
จิตส านึกให้ตระหนักถึงแนวทางป้องกัน แก้ไขและบริหารจัดการโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขมิ้น จัดโครงการเดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้ระบาดในพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบองค์
รวมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพ่ือลดอัตราการเกิดไข้เลือดออกอย่างเป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ศึกษาสภาพปัจจุบันความต้องการพัฒนางานด้านธุรการ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการบูรการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เพ่ือขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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